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نهيان يراأ�ص اجتماع اللجنة العليا 
لبطولة كاأ�ص العامل للنا�شئني 

عربي ودويل

�رشكات �شيانة تك�شف عن حالة 
ال�شوء خلزانات املياه ببع�ص املدار�ص

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

هل يعيق التاأ�شي�شي التون�شي 
روزنامة احلوار الوطني؟

•• اإ�سالم اآباد-وام:

تنفيذا للتوجيهات ال�شامية واملبادرات الكرمية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بدعم وم�شاعدة اأبناء 
وتزويدها  وم��دن��ه  مناطقه  تطوير  يف  وامل�شاهمة  الباك�شتاين  ال�شعب 
للمجتمع  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  اخل��دم��ات  وت��وف��ر  احل��دي��ث��ة  التنموية  ب��امل��راف��ق 
اإدارة  اأعلنت   .. واملياه  وال�شحة  والتعليم  واجل�شور  الطرق  جم��الت  يف 
امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان عن بدء تنفيذ 21 م�شروعا تنمويا 
184مليونا  وقدرها  بتكلفة  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  يف  جديدا 

و200 األف دولر اأمريكي.
واأ�شار عبداهلل خليفة الغفلي مدير امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان 
اإىل اإن هذه امل�شروعات اجلديدة متثل بداية املرحلة الثانية خلطة عمل 
امل�شروع الإماراتي يف ظل التوجيهات واملبادرات الكرمية ل�شاحب ال�شمو 
اآل  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد  رئي�س الدولة حفظه اهلل والفريق 

امل�شلحة واملتابعة  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
ال��وزراء  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  احلثيثة 
للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
البنية  وتطوير  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  م�شاعدة  يف  بامل�شاهمة 

التحتية فيها بامل�شاريع احليوية.
 21 تنفيذ  وب��داأت  اعتمدت  الإماراتي  امل�شروع  اإدارة  اأن  الغفلي  واأو�شح 
باك�شتان  جمهورية  وم��دن  مناطق  خمتلف  يف  جديدا  تنمويا  م�شروعا 
الإ�شالمية يف عدة جمالت وبتكلفة تبلغ 184مليونا و200 األف دولر 
مناطق  بني  يربط  حديث  طريق  اإن�شاء  امل�شاريع  تلك  وت�شمل  اأمريكي 
 7 وتنفيذ  اآب��اد  اإ�شالم  العا�شمة  يف  رئي�شي  م�شت�شفى  وبناء  فتح  اإقليم 
اإن�شاء حمطات معاجلة وتنقية  اإىل  م�شاريع تعليمية حديثة بالإ�شافة 
املياه ومد �شبكات التو�شيل لتوفر املياه ال�شاحلة لل�شرب ل� 12 قرية 

نائية.
)التفا�شيل �س3(

   

ال�سبت املقبل عطلة راأ�ص ال�سنة الهجرية للقطاع اخلا�ص 
•• دبي-وام:

2013 عطلة ر�شمية  2 نوفمرب  تقرر ان يكون يوم ال�شبت املوافق 
و�شركات  وموؤ�ش�شات  من�شاآت  يف  العاملني  جلميع  الأج���ر  مدفوعة 

القطاع اخلا�س يف الدولة مبنا�شبة راأ�س ال�شنة الهجرية.
العمل تنفيذا  اأ�شدره معايل �شقر غبا�س وزير  جاء ذلك يف تعميم 
حلكم املادة 74 من القانون الحتادي رقم 8 ل�شنة 1980 يف �شاأن 

تنظيم عالقات العمل وتعديالته.                     )التفا�شيل �س2(

وفد الهالل يتوجه اإىل موري�سيو�ص لتنفيذ 
املرحلة الثانية من مبادرة ك�سوة مليون طفل 

•• دبي-وام:

ت��وج��ه وف��د هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي��ة ام�����س اإىل جمهورية 
موري�شيو�س لتنفيذ املرحلة الثانية من حملة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل. 
اإدارة الإغاثة والتاأهب للكوارث  واأ�شاد حميد را�شد ال�شام�شي مدير 
)وام(.. الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  الوفد  رئي�س  الهيئة  يف 

مببادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لك�شوة مليون طفل 
حمروم ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 

يف املنطقة الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتية.
)التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ال�شربي )وام(حممد بن را�شد خالل لقائه فريق العمل يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء )وام(

بتوجيهات رئي�س الدولة 

تنفيذ 21 م�سروعا تنمويا جديدا يف باك�ستان 

حممد بن را�سد يلتقي فريق
 عمل الأمانة العامة ملجل�ص الوزراء

•• اأبوظبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل .. فريق العمل يف الأمانة العامة 
ملجل�س ال���وزراء خ��الل زي��ارة �شموه مقر الأم��ان��ة يف 
اأبراج الإحتاد يف اأبوظبي. واأعرب �شموه عن ارتياحه 
الأم��ان��ة  تقدمه  ال��ذي  ال�شامل  ال��دع��م  م�شتوى  م��ن 
ملجل�س  التنظيمية  ووحداتها  اإدارات��ه��ا  بكافة  ممثلة 

ال�����وزراء وامل��ج��ل�����س ال�����وزاري ل��ل��خ��دم��ات..مب��ا يخدم 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي وي�����ش��رع عملية ات��خ��اذ ال���ق���رارات 
واطلع  كافة.  ل��ل��وزارات  الت�شريعية  الأع��م��ال  ويدعم 
�شموه خالل الزيارة على اآلية تنظيم واإدارة جل�شات 
جمل�س الوزراء بدءا من اإعداد جدول اأعمال املجل�س 
واإج������راء ال��رت��ي��ب��ات ال���الزم���ة لج��ت��م��اع��ات��ه م���رورا 
مبديا  تنفيذها..  متابعة  وحتى  ال��ق��رارات  ب�شياغة 

�شموه ارتياحه من جودة العمليات ودقتها. 
)التفا�شيل �س2(

ا�شرائيل تفرج عن 26 اأ�شريا وت�شن حملة اعتقاالت جديدة 
الحتالل يهدد مبهاجمة غزة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الثنني،  �شطاينيت�س،  ي��وف��ال  الإ�شرائيلي،  امل��خ��اب��رات  ���ش��وؤون  وزي��ر  ل��ّوح 
اأعقاب �شقوط �شاروخي  ب�شن هجوم ع�شكري �شد قطاع غزة، وذلك يف 
ق�ّشام جنوب اإ�شرائيل الليلة قبل املا�شية، و�شّدد على اأن اإ�شرائيل التزمت 

باإطالق �شراح الدفعة الثانية من الأ�شرى الفل�شطينية.
حال  يف  اأن��ه  يقّدر  اإن��ه  الإ�شرائيلية،  العامة  ل��الإذاع��ة  �شطاينيت�س  وق��ال 
ا�شتمرار اأو ت�شاعد اإطالق ال�شواريخ من قطاع غزة، فاإنه لن يكون خياراً 
اأو اآجال. واأ�شاف ل اأعرف متى،  اأمامنا �شوى بح�شم هذا الأمر، عاجال 
العملية  اأن  كيف  اأرى  ول  بعد،  يتم حلها  م�شكلة مل  غ��زة  توجد يف  لكن 
ال�شيا�شية مع الفل�شطينيني �شتقود اإىل حل. واأعلن اجلي�س الإ�شرائيلي 

اأن طرانه احلربي ق�شف من�شتني لإطالق ال�شواريخ يف قطاع غزة .
من  اثنني  اعتقلت  اإ�شرائيل  اأن  حما�س  حركة  اأعلنت  اخ��ر  �شعيد  على 
اأحد  بالإ�شافة لعتقال  الغربية  ال�شفة  الت�شريعي يف  املجل�س  نوابها يف 
قادة احلركة، وكان نادي الأ�شر الفل�شطيني قد اأعلن اأن جي�س الحتالل 
حملة  وتاأتي  اخلليل.  يف  اجل��اري  ال�شهر  وطفل  �شاب  بني  ع�شرة  اعتقل 
العتقالت هذه بينما قررت احلكومة الإ�شرائيلية اأم�س الإفراج عن 26 
اأ�شرا فل�شطينيا يف مرحلة ثانية من اتفاق تو�شطت فيه الوليات املتحدة 

يف يوليو متوز املا�شي مقابل ا�شتئناف حمادثات ال�شالم.

وا�سنطن تعرتف بالتن�ست على 
حتتج واإ�سبانيا  دوليني  قادة 

•• عوا�سم-وكاالت: 

الثنني  ام�س  اإ�شبانيا  ا�شتدعت 
ال�شفر الأمركي لديها ل�شوؤاله 
ع��ن م��ع��ل��وم��ات ت��ف��ي��د ب����اأن ب��الده 
اإ�شبان  مواطنني  على  جت�ش�شت 
وم�شوؤولني، بينهم رئي�شا الوزراء 
احل����ايل وال�����ش��اب��ق، ب��ي��ن��م��ا ق��ال��ت 
�شحيفة اأمركية اإن اإدارة اأوباما 
اعرفت بالتن�شت على ات�شالت 
ه���ات���ف���ي���ة ل����ق����ادة ال�����ع�����امل، مب��ن 
اأجنيال  الأملانية  امل�شت�شارة  فيهم 
ا���ش��ت��ج��وب��ت وزارة  م��رك��ل. ف��ق��د 
ال�شفر  الإ���ش��ب��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
الأم��رك��ي ل��دى م��دري��د جيم�س 
على  التج�ش�شت  ب�شاأن  كو�شتو�س 
م��واط��ن��ني اإ���ش��ب��ان وم�����ش��وؤول��ني، 
ب��ي��ن��ه��م رئ��ي�����ش��ا ال�������وزراء احل���ايل 
وال�����ش��اب��ق. وق���ال رئ��ي�����س ال����وزراء 
الإ����ش���ب���اين م��اري��ان��و راخ�����وي اإن 
ال��ق��ي��ام مبثل ه��ذه الأع��م��ال بني 

ال�شركاء واحللفاء غر لئق.
م���ون���دو  اإل  ���ش��ح��ي��ف��ة  وك�����ان�����ت 
ك�شفت  تقريرا  ن�شرت  الإ�شبانية 
فيه جت�ش�س وكالة الأمن القومي 
�شتني  من  اأك��ر  على  الأمركية 
مليون مكاملة هاتفية خالل �شهر، 
ا�شتنادا اإىل وثائق قدمها م�شرب 
ك���ان يعمل مع  ال���ذي  امل��ع��ل��وم��ات 

الوكالة اإدوارد �شنودن.
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ق����ال ت��ق��ري��ر 
ج���ورن���ال  ���ش��ري��ت  ن�����ش��رت��ه وول 
الأم�����ن  وك����ال����ة  اإن  الأم����رك����ي����ة 
تن�شتت  باأنها  اع��رف��ت  القومي 
ع���ل���ى ات���������ش����الت خ���ا����ش���ة ل��ن��ح��و 
بينهم  ال��ع��امل،  زع��م��اء  م��ن   35

امل�شت�شارة مركل.

حممد بن زايد يبحث العالقات الثنائية والق�سايا 
الإقليمية والدولية مع النائب الأول لرئي�ص الوزراء ال�سربي 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ب��ق�����ش��ر ال��ب��ح��ر ام�������س م��ع��ايل 
جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  فيتت�س  الك�شاندر 

الوزراء ال�شربي الذي يزور البالد حاليا.
اللقاء  ب��داي��ة  اأب��وظ��ب��ي يف  �شمو ويل عهد  ورح���ب 
ال�شربي  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  بالنائب 

الثنائية  العالقات  معه  وبحث  له  املرافق  والوفد 
القائمة بني البلدين ال�شديقني.

وال�شداقة  التعاون  جمالت  اجلانبان  وا�شتعر�س 
ب���ني دول����ة الم������ارات و���ش��رب��ي��ا وال�����ش��ب��ل الكفيلة 
بتطويرها مبا يخدم امل�شالح امل�شركة يف خمتلف 
وت��ب��ادل  والتن�شيق  ال��ت��وا���ش��ل  واأه��م��ي��ة  اجل���وان���ب 

الزيارات بني امل�شوؤولني يف البلدين.
كما جرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول 
الق�شايا الإقليمية والدولية.   )التفا�شيل �س2(

بلطجية الخوان ير�شقون قوات المن باحلجارة �شمال �شرق القاهرة )رويرز(

اأعمال العنف حتول دون و�شول املفت�شني اىل موقعني كيميائيني

ق�سف على حلب ودرعا وا�ستباكات يف دم�سق وريفها 
•• عوا�سم-وكاالت:

عنيف  لق�شف  حلب  �شرق  جنوب  يف  الواقعة  ال�شفرة  مدينة  تعر�شت 
مبختلف اأنواع الأ�شلحة الثقيلة، يف حني دارت ا�شتباكات عنيفة يف دم�شق 
بحي  مناطق  على  و�شيطرتها  تقدمها  املعار�شة  اإع��الن  و�شط  وريفها، 
برزة يف العا�شمة ال�شورية، وتوا�شل الق�شف واملعارك على حماور عدة.

وقال نا�شطون اإن مدينة ال�شفرة تتعر�س للق�شف �شمن حملة ع�شكرية 
مكثفة يحاول من خاللها اجلي�س النظامي املدعوم بعنا�شر من حزب 

اهلل، اقتحاَم املدينة من ثالثة حماور.
ا�شتهدف  النظام  لقوت  اأن ق�شفا مدفعيا  �شام  �شبكة  ذك��رت  من جهتها 
مدينة حر�شتا بريف دم�شق وتركز الق�شف بالقرب من اإدارة املركبات، 
يف حني وقعت ا�شتباكات بني اجلي�س ال�شوري احلر واجلي�س النظامي يف 

مدينة الك�شوة بريف دم�شق و�شط ق�شف مدفعي ي�شتهدف املدينة.
وقد دارت ا�شتباكات عنيفة بني قوات النظام ال�شوري مدعومة بعنا�شر 
بدم�شق  متفرقة  مناطق  يف  املعار�شة  وق���وات  اللبناين  اهلل  ح��زب  م��ن 
اهلل  ح��زب  من  م�شلحني  مقتل  نا�شطون  اأعلن  اأن  بعد  وذل��ك   ، وريفها 
حي  يف  به  يتح�شنون  كانوا  مبنى  بتفجر  العبا�س  الف�شل  اأب��ي  ول��واء 
ال�شيدة زينب بدم�شق. واأفاد نا�شطون باأن مقاتلي املعار�شة ت�شللوا اإىل 

املبنى وو�شعوا فيه قنابل ومتفجرات حملية ال�شنع.

من  املعار�شة  مقاتلي  بني  دائمة  ا�شتباكات  زينب  ال�شيدة  حي  وي�شهد 
النظام من  العبا�س وحزب اهلل وق��وات  الف�شل  اأبي  لواء  جهة ومقاتلي 

جهة اأخرى.
ويف العا�شمة اأي�شا، قال نا�شطون اإن قوات املعار�شة تقدمت و�شيطرت 
اإىل ق�شف احلي  النظام  ق��وات  دف��ع  ب��رزة، مما  على مناطق داخ��ل حي 

براجمات ال�شواريخ والدبابات.
ال��ط��ران  وم��ن  وامل��دف��ع��ي  ال�����ش��اروخ��ي  الق�شف  اأدى  ذل���ك،  يف غ�شون 
اإىل  البلد،  درع��ا  واأحياء  درع��ا  ال�شد وخميم  اأحياء طريق  احلربي على 

�شقوط عدد من القتلى واجلرحى.
ان  الثنني  الكيميائية  ال�شلحة  حظر  منظمة  اعلنت  اخ��رى  جهة  من 
من  الكيميائية  ال�شلحة  حظر  منظمة  مفت�شي  منعت  العنف  اع��م��ال 

الو�شول اىل موقعني كيميائيني يف �شوريا.
وجاء يف بيان �شادر عن هذه املنظمة ان املفت�شني انهوا اعمال التحقق يف 
21 من 23 موقعا اعلنت عنها �شوريا م�شيفا ان املوقعني الباقيني مل 

يتم تفتي�شهما ل�شباب امنية.
وهو  الح��د   23 ال���  املواقع  تفتي�س  املفت�شون  ينهي  ان  املقرر  وك��ان من 
اي�شا اليوم الذي حدد لتقدم فيه �شوريا اىل املنظمة برناجما مف�شال 
هذه  لتدمر  العام  الربناجن  تقدمي  ومت  الكيميائية.  تر�شانتها  لإزال��ة 

الر�شانة اخلمي�س اىل منظمة حظر ال�شلحة الكيميائية.

بلطجية الإخوان يقتلون 3 من ال�سرطة امل�سرية
•• القاهرة-وكاالت:

نقطة  ملثمون  هاجم  عندما  امل�شرية  ال�شرطة  رج��ال  من  ثالثة  قتل 
بح�شب  �شمال،  الدلتا  منطقة  يف  الواقعة  املن�شورة  مدينة  يف  تفتي�س 
عن  امل�شوؤولية  جماعة  اأي  تتنب  ومل  م�شرية.  اأمنية  م�شادر  ذكرته  ما 
يقومون مبثل هذه  ما  ع��ادة  املجرمني  الخ��وان  بلطجية  لكن  الهجوم 
دراج��ة  ي�شتقل  وراب���ع  �شيارة،  ي�شتقلون  رج��ال  ثالثة  وك��ان  الهجمات. 
نارية، قد اقربوا من نقطة التفتي�س فجر الثنني، ثم اأطلقوا النران 

على ال�شرطة عن قرب حتى يتاأكدوا من مقتلهم.
ياأتي ذلك يف وقت وقعت فيه مناو�شات حمدودة بني عنا�شر من الأمن 
املعزول  الرئي�س  ينا�شرون  الأزه��ر  جامعة  ط��الب  من  ومئات  امل�شري 
حممد مر�شي، بعد ظهر الثنني، بعد اأن قطعوا اأ�شالكاً �شائكة بطريق 

الن�شر �شمال �شرق القاهرة متوجهني اإىل منطقة رابعة العدوية.

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    05:04            
الظهر.......    12:06  
الع�رص........   03:26   
املغرب.....   05:46  

الع�ساء......   07:16

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

املوقع اللكروينالربيد اللكروين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
النفط وال��غ��از.  العاملية يف جم��ال  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ه��ر  م��ع��دات وخ��دم��ات 
وخ�شو�شا حلول القيا�س والعدادات واأنظمة التحكم والأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات، اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة الأمان 

تغطي دولة المارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار الت�شالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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ال�سبت 2 نوفمرب عطلة القطاع اخلا�ص مبنا�سبة راأ�ص ال�سنة الهجرية
•• دبي-وام:

تقرر ان يكون يوم ال�شبت املوافق 2 نوفمرب 2013 عطلة ر�شمية مدفوعة الأجر جلميع العاملني يف 
من�شاآت وموؤ�ش�شات و�شركات القطاع اخلا�س يف الدولة مبنا�شبة راأ�س ال�شنة الهجرية.

القانون  74 من  امل��ادة  تنفيذا حلكم  العمل  وزي��ر  اأ���ش��دره معايل �شقر غبا�س  تعميم  ذل��ك يف  ج��اء 
اإىل مقام  العمل وتعديالته. ورفع معاليه  �شاأن تنظيم عالقات  1980 يف  ل�شنة   8 الحت��ادي رقم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما 
اأ�شحاب ال�شمو اع�شاء املجل�س العلى حكام المارات اأ�شدق التهاين والتربيكات بهذه املنا�شبة. وهناأ 
معاليه حكومة و�شعب دولة الإم��ارات واملقيمني على اأر�شها بهذه املنا�شبة �شائال املوىل عز وجل اأن 

يعيدها على دولتنا مبزيد من التقدم والزدهار وعلى الأمتني العربية والإ�شالمية بالعزة واملجد.

وفد الهالل يتوجه اإىل موري�سيو�ص لتنفيذ املرحلة الثانية من مبادرة ك�سوة مليون طفل
لر�شم  للمدار�س  الو�شول  اإىل  اإ�شافة  الإن�شاين  الدعم  اإىل 
الأط��ف��ال..مم��ا يج�شد م��دى حر�س  الإبت�شامة على وج��وه 
القيادة الر�شيدة للدولة على م�شاعدة املحتاجني والفقراء 
يف اأرجاء العامل كافة. وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم قد وجه بزيادة عدد امل�شتفيدين من احلملة 
ل�شمان  م�شتفيد..وذلك  طفل  مليون  حاجز  تخطيها  بعد 
املحرومني  الأطفال  من  ممكن  عدد  لأكرب  الك�شوة  و�شول 
حول العامل يف �شوء التفاعل الكبر الذي حظيت به املبادرة 

من خمتلف اأطياف املجتمع وموؤ�ش�شاته.

ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  حم��روم  طفل  مليون  لك�شوة 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س  بن زايد 
اإن��ه يف  هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي��ة. وق��ال ال�شام�شي 
الأط��ف��ال  على  ك�شوة  األ��ف   50 ت��وزي��ع  �شيتم  احلملة  اإط���ار 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال�����ش��ل��ي��ب الأح���م���ر يف م��وري�����ش��ي��و���س وحت��ت 
ك�شوة  ت�شتهدف  احلملة  اأن  واأو�شح  الدولة.  �شفارة  اإ�شراف 
الأطفال املحرومني واأطفال الأ�شر الفقرة يف موري�شيو�س 
وحاجة  فقرا  الأ�شد  املناطق  يف  اإليهم  الو�شول  خ��الل  من 

•• دبي-وام:

ت��وج��ه وف���د ه��ي��ئ��ة ال��ه��الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي���ة ام�����س اإىل 
حملة  من  الثانية  املرحلة  لتنفيذ  موري�شيو�س  جمهورية 
لك�شوة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
م��ل��ي��ون ط��ف��ل حم����روم ح���ول ال���ع���امل. واأ����ش���اد ح��م��ي��د را���ش��د 
الهيئة  للكوارث يف  والتاأهب  الإغاثة  اإدارة  ال�شام�شي مدير 
رئي�س الوفد يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات وام ..مببادرة 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

حممد بن را�سد يلتقي فريق عمل الأمانة العامة ملجل�ص الوزراء

جمل�ص اعتماد املعلم مينح تربية جامعة زايد اأول اعرتاف اأكادميي له خارج اأمريكا

حممد بن زايد يبحث العالقات الثنائية والق�سايا الإقليمية والدولية مع النائب الأول لرئي�ص الوزراء ال�سربي 

رئي�ص الوزراء امل�سري يغادر البالد
•• اأبوظبي-وام:

ال��دويل  الأك��ادمي��ي  العتماد  على  زاي��د  جامعة  يف  الربية  كلية  ح�شلت 
خ��ارج  جامعة  اأول  لتكون  وا�شنطن  يف  املعلم  اإع���داد  اعتماد  جمل�س  م��ن 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ت��ف��وز ب��ه��ذا الع����راف الأك���ادمي���ي ب��ن��اء ع��ل��ى املعاير 
اأي  تي  اي��ه  �شي  ان  املدر�شني  تعليم  لعتماد  الوطني  للمجل�س  اجل��دي��دة 
رئي�س  دول��ة  وزي��رة  ال�شام�شي  �شامل  بنت  الدكتورة ميثاء  وقالت معايل   .
امل�شتمر  املنا�شبة..اإن مفو�شية الإ�شالح  جامعة زايد يف ت�شريح له بهذه 
الدويل  اعتمادها  الربية  كلية  منحت  املعلمني  تعليم  اعتماد  جمل�س  يف 
املجل�س  وذلك على �شوء معاير  للح�شول عليه  61 طلبا  بعد مراجعة 
الوطني لالعتماد لتعليم املدر�شني. واأ�شافت اأن هذا الإجناز ياأتي يف اإطار 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف حتقيق التميز يف  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
العاملية من  التناف�شية  �شلم  الدولة يف  تقدم  على  املجالت وحفاظا  �شتى 

خالل اإجنازاتها و مكت�شباتها. واأكدت حر�س اجلامعة على تطوير املكانة 
املتقدمة التي بلغتها يف م�شمار التميز وموا�شلة عملية التطوير امل�شتمر 
لكل قطاعاتها الأكادميية والإدارية مبا يتوافق ومكانتها يف القرن احلادي 
يف  الإب��داع��ي��ة  وال�شناعات  الفنون  كلية  حت�شل  اأن  وتوقعت  والع�شرين. 
اجلامعة على اعتماد مماثل قبل نهاية العام اجلاري..م�شرة اإىل اأن كلية 
الت�شال وعلوم الإعالم بداأت يف التح�شر لعملية اعتماد براجمها بعد 
العتماد  على  الإدارة  وكلية  التقني  البتكار  وكلية  اجلامعة  ح�شلت  اأن 
الأكادميي الدويل يف وقت �شابق. ووجهت معاليها جزيل ال�شكر والعرفان 
اإىل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع لقيادته احلكيمة جلامعة زايد منذ اإن�شائها وو�شعه املبادئ التي 
قادت اجلامعة اإىل املكانة الرفيعة واملتميزة التي هي عليها اليوم. وهناأت 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة يف كلية الربية على جهدهم املخل�س 
الذي اأثمر هذا الإجناز..موؤكدة اأن جامعة زايد �شت�شتمر يف هذا الجتاه 

و�شت�شعى اإىل تاأكيد متيزها وتعزيزه. 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
العامة  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل .. فريق العمل يف الأمانة  رئي�س جمل�س 
اأب��راج الإحت��اد يف اأبوظبي.  ملجل�س ال��وزراء خالل زي��ارة �شموه مقر الأمانة يف 
الأمانة  تقدمه  الذي  ال�شامل  الدعم  ارتياحه من م�شتوى  �شموه عن  واأع��رب 
ال��وزاري  واملجل�س  ال��وزراء  ملجل�س  التنظيمية  ووحداتها  اإداراتها  بكافة  ممثلة 
القرارات ويدعم  اتخاذ  وي�شرع عملية  العمل احلكومي  للخدمات..مبا يخدم 

ال���وزارات  يف  القانونية  الدارات  كفاءة  رف��ع  اإىل  الحتادية..اإ�شافة  احلكومة 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  وتابع �شاحب  واجلهات الحتادية. 
الوزراء حاكم دبي جهود الأمانة العامة يف تبني الأنظمة الإلكرونية والذكية 
لدعم املجل�س وا�شتمع من فريق العمل اإىل م�شتجدات مبادرة احلقيبة الوزراية 
وتبادلها  املعلومات  توفر  خالل  من  القرار  �شنع  بدعم  املعنية  اللكرونية 
بني اأع�شاء جمل�س ال��وزراء حيث مت يف وقت �شابق توزيع اأجهزة لوحية ذكية 
على اأع�شاء املجل�س ت�شتمل على جمموعة من اخلدمات اللكرونية الهامة 
لأع�شاء جمل�س الوزراء. ويف ختام الزيارة اإطلع �شموه على املكتبة الإلكرونية 

اآلية  ال��زي��ارة على  ك��اف��ة. واط��ل��ع �شموه خ��الل  ل��ل��وزارات  الت�شريعية  الأع��م��ال 
املجل�س  اأعمال  اإع��داد ج��دول  ب��دءا من  ال���وزراء  واإدارة جل�شات جمل�س  تنظيم 
واإجراء الرتيبات الالزمة لجتماعاته مرورا ب�شياغة القرارات وحتى متابعة 
تنفيذها.. مبديا �شموه ارتياحه من جودة العمليات ودقتها. كما اطلع �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم..على خطة مكتب ال�شوؤون القانونية 
التي تخدم العملية الت�شريعية حيث عمل املكتب - فور توجيهات �شموه باإن�شائه 
الدعم  لتقدمي  امل��ب��ادرات  و�شع عدد من  على   - املا�شي  اأغ�شط�س  �شهر  خالل 
يف  القانونية  اخل��دم��ات  وتطوير  واق���راح  ال���وزراء  جمل�س  لأع��م��ال  القانوين 

للمجل�س بجانب معر�س ال�شور التاريخي الذي يوثق م�شرة جمل�س الوزراء 
اآل مكتوم خالل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  تاأ�شي�شه. ورافق �شاحب  منذ 
�شوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  من  التفقدية..كل  الزيارة 
جمل�س ال��وزراء و معايل م�شبح بن را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة 
الت�شريفات وال�شيافة يف دبي و �شعادة جنالء العور اأمني عام جمل�س الوزراء..
اإ�شافة اإىل �شعادة حممد �شلطان العبيديل الأمني العام امل�شاعد ل�شوؤون جمل�س 

الوزراء و�شعادة �شناء �شهيل الأمني العام امل�شاعد ل�شوؤون ال�شيا�شات. 

•• اأبوظبي-وام:

غ�����ادر ال���ب���الد ���ش��ب��اح ام�������س م��ع��ايل 
ال���دك���ت���ور ح�����ازم ال���ب���ب���الوي رئ��ي�����س 
زي��ارة  بعد  امل�شري  ال���وزراء  جمل�س 
اأيام.  عدة  ا�شتغرقت  للدولة  ر�شمية 
امل��ط��ار.. الببالوي يف  وداع  وك��ان يف 
م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن������ور ب���ن حممد 
ق���رق���ا����س وزي������ر ال����دول����ة ل��ل�����ش��وؤون 
اخلارجية و معايل الدكتور �شلطان 
اأحمد اجلابر وزير دولة رئي�س بعثة 
ال�����ش��رف امل���راف���ق���ة مل��ع��ال��ي��ه وم��ع��ايل 
�شفر  الظاهري  نخرة  ب��ن  حممد 
ال�����دول�����ة ل������دى ج���م���ه���وري���ة م�����ش��ر 
ال��ع��رب��ي��ة و����ش���ع���ادة اإي����ه����اب ح��م��ودة 
ال�شفر امل�شري املعني لدى الدولة. 

م�ساندة تنتهي من جميع الأعمال يف م�سروع وطني ال�سكني متهيدا لتخ�سي�سه للمواطنني
•• اأبوظبي- وام: 

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  انتهت 
العامة م�شاندة من جميع الأعمال 
يف م�������ش���روع وط���ن���ي ال�����ش��ك��ن��ي يف 
والتي  والثانية  الأوىل  املرحلتني 
نحو703  فيها  الفلل  ع��دد  يبلغ 
امل�شروع  بت�شليم  و�شتقوم  ف��ي��الت 
اإىل بلدية اأبوظبي متهيدا لتوزيع 

الفلل على املواطنني.
قد  العقارية  �شروح  �شركة  وكانت 
بداأت العمل يف املرحلة الأوىل من 
عام  اإبريل  �شهر  م�شروع وطني يف 
�شهر  يف  الثانية  واملرحلة   2010
بالتعاون  وذل��ك   2010 دي�شمرب 
للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  م��ع جم��ل�����س 
اأن ينتقل الإ�شراف  العمراين قبل 
�شركة  اإىل  امل�����ش��روع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
م�������ش���ان���دة ال���ت���ي ت���اب���ع���ت امل�������ش���روع 
ومت��ك��ن��ت م���ن اإجن�������ازه يف امل��وع��د 

املحدد.
وت����ب����ل����غ امل���������ش����اح����ة الإج����م����ال����ي����ة 
مت  وال���ذي  مرحلتيه  يف  للم�شروع 
ويل  �شمو  دي���وان  ل�شالح  تنفيذه 
71.7 هكتار  اأبوظبي قرابة  عهد 

 360 م�شاحة  على  هاو�س  التاون 
كذلك  عليها  وغ��ل��ب  مربعا  م��را 

الت�شميم الراثي.
ت��ت��األ��ف  ف��ي��ال  ك���ل  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
ك����ذل����ك م�����ن ط���اب���ق���ني وحت���ت���وي 
ع��ل��ى 4 غ���رف ن���وم وجم��ل�����س اإىل 
ج��ان��ب اخل���دم���ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة من 
للخدم  وغ��رف  وح��م��ام��ات  مطابخ 
وغرها. واأكد املهند�س علي احلاج 
ياأتي  وطني  م�شروع  اأن  املحربي 
والدعم  البالغ  اله��ت��م��ام  اإط���ار  يف 
التي  الر�شيدة  لقيادتنا  املتوا�شل 
حتر�س على توفر امل�شكن املالئم 
لأب���ن���اء الإم������ارات وامل�����زود بجميع 
لينعموا  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 

بالراحة وال�شكينة.
ال�شكني  وط��ن��ي  م�����ش��روع  اإن  وق���ال 
مبرحلتيه الأوىل والثانية وبحكم 
�شوف  اأ  خليفة  مدينة  يف  موقعه 
ي�����ش��ت��ف��ي��د ق���اط���ن���وه م����ن امل���راف���ق 
واخل����دم����ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة امل��ت��وف��رة 
املنطقة م��ن م��دار���س وع��ي��ادات  يف 
وم��ت��اج��ر وم�����ش��اج��د وغ���ره���ا من 
امل���راف���ق ال��ع��ام��ة ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا 

ال�شكان. 

•• اأبوظبي-وام:
حامد  اآل  بطي  ب��ن  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  �شعادة  ت�شلم 
وكيل وزارة اخلارجية يف مكتبه يف ديوان عام الوزارة..

�شتيفان  م��ي��ه��اي  ���ش��ع��ادة  اع��ت��م��اد  اأوراق  م��ن  ن�شخة 
�شتوبارو رئي�س مندوبية الحتاد الأوروبي واملفو�شية 

الأوروبية. 
ومتنى �شعادة وكيل الوزارة لرئي�س مندوبية الحتاد 

والنجاح يف  التوفيق  الأوروب��ي��ة  واملفو�شية  الأوروب���ي 
دولة  التعاون بني  يعزز عالقات  اأداء مهام عمله مبا 

الإمارات العربية املتحدة والحتاد الأوروبي.
�شتوبارو  �شتيفان  ميهاي  �شعادة  اأع���رب  جانبه  م��ن   
عن �شعادته بتمثيل الحتاد الأوروبي لدى الدولة ملا 
حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة بف�شل 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .

بالقرب  اأ  خليفة  منطقة  يف  ويقع 
م����ن م���دي���ن���ة اأب����وظ����ب����ي وب��ت��ك��ل��ف��ة 
اإجمالية للم�شروع 1.541 مليار 
وخم�شمائة وواحد واأربعني مليون 

درهم �شاملة البنية التحتية.
وقال املهند�س علي احلاج املحربي 
املدير التنفيذي للمباين وخدمات 
اإدارة امل�شاريع يف �شركة م�شاندة اإن 
م�شاحة املرحلة الأوىل من م�شروع 
43 هكتارا وتت�شمن  وطني بلغت 

اإج��م��ال��ي��ة  وبتكلفة  ف��ي��الت   303
ل��ل��م�����ش��روع م���ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اإم��ارات��ي وبلغ  761 مليون دره��م 
للوحدة  ال��ب��ن��اء  م�شاحة  متو�شط 
ال�شكنية 405 اأمتار مربعة وغلب 

على الفلل الت�شميم الراثي.
واأ����ش���اف اأن ك��ل ف��ي��ال ت��ت��األ��ف من 
طابقني وحتتوي على 4 و 5 غرف 
نوم بالإ�شافة للمجل�س واخلدمات 
الأخ������رى م���ن م��ط��اب��خ وح��م��ام��ات 

وكراجات لل�شيارات وغرف للخدم 
وغرها من امل�شتلزمات الأ�شا�شية 
ل��الأ���ش��رة الإم��ارات��ي��ة. اأم���ا املرحلة 
فاأو�شح  وطني  م�شروع  يف  الثانية 
اأن  املحربي  احل��اج  علي  املهند�س 
 28.7 بلغت  الإجمالية  م�شاحتها 
هكتار وبلغ عدد الفلل فيها 400 
فيال وبتكلفة اإجمالية بلغت 780 
مليون درهم �شاملة البنية التحتية 
وبنيت الوحدات ال�شكنية على ن�شق 

�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ ح��ام��د  و���ش��م��و 
ن���ه���ي���ان رئ���ي�������س دي�������وان ويل ع��ه��د 
اأبوظبي و�شمو ال�شيخ عمر بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
ل���الأع���م���ال اخل���ري���ة والإن�����ش��ان��ي��ة 
وال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان 
وك���ي���ل دي�������وان مم���ث���ل احل����اك����م يف 

املنطقة ال�شرقية. 

مع الإم��ارات مبا يحقق طموحات 
البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

ال�شيخ طحنون  اللقاء �شمو  ح�شر 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
ال�شيخ  و�شمو  ال�شرقية  املنطقة  يف 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  ب���ن زاي����د  ���ش��ع��ي��د 
حاكم اأبوظبي و�شمو ال�شيخ نهيان 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اأم��ن��اء م��وؤ���ش�����ش��ة زاي���د ب��ن �شلطان 
اخل���ري���ة  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
ال�شيخ  �شمو  والفريق  والإن�شانية 

وتبادل الزيارات بني امل�شوؤولني يف 
البلدين.

ك��م��ا ج����رى خ����الل ال���ل���ق���اء ت��ب��ادل 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر ح�����ول ال��ق�����ش��اي��ا 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة وع����دد من 

املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرك.
م���ن ج��ان��ب��ه اع����رب ال��ن��ائ��ب الأول 
ال�شربي  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س 
عن �شعادته بزيارة دول��ة الإم��ارات 
حر�س  ..م��وؤك��دا  املتحدة  العربية 
بالده على تنمية عالقاتها الثنائية 

بداية اللقاء بالنائب الأول لرئي�س 
والوفد  ال�شربي  ال���وزراء  جمل�س 
العالقات  وب��ح��ث معه  ل��ه  امل��راف��ق 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

ال�شديقني.
وا���ش��ت��ع��ر���س اجل���ان���ب���ان جم���الت 
ال���ت���ع���اون وال�������ش���داق���ة ب����ني دول����ة 
الكفيلة  المارات و�شربيا وال�شبل 
ب��ت��ط��وي��ره��ا مب���ا ي���خ���دم امل�����ش��ال��ح 
امل�����ش��رك��ة يف خم��ت��ل��ف اجل���وان���ب 
واأه����م����ي����ة ال���ت���وا����ش���ل وال��ت��ن�����ش��ي��ق 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة ب��ق�����ش��ر ال��ب��ح��ر 
فيتت�س  ال��ك�����ش��ان��در  م��ع��ايل  ام�����س 
جمل�س  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال���ن���ائ���ب 
الوزراء ال�شربي الذي يزور البالد 

حاليا.
اأبوظبي يف  �شمو ويل عهد  ورح��ب 

وكيل وزارة اخلارجية يت�سلم ن�سخة من
 اأوراق اعتماد رئي�ص مندوبية الحتاد الأوروبي
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موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية تقدم حزمة من الدورات التدريبية �سمن برنامج اإثراء احلياة الزوجية
•• اأبوظبي-وام:

ت�شتمر موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 
اإثراء  يف تنظيم فعاليات برنامج 
احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة ال��ت��ي ب����داأت يف 
�شهر �شبتمرب املا�شي لغاية نهاية 
�شهر اأك��ت��وب��ر اجل����اري وذل���ك يف 
للموؤ�ش�شة  التابعة  املراكز  جميع 
اأب���وظ���ب���ي ال��غ��رب��ي��ة  يف م���ن���اط���ق 

والو�شطى وال�شرقية.
التي  التدريبية  احلزمة  وت�شم 
دورات  ث��الث  املوؤ�ش�شة  اأطلقتها 
يف امل�����ش��ك��الت الأ����ش���ري���ة واآل���ي���ات 
معاجلتها والتخطيط ل�شتدامة 
الأ�����ش����رة وا���ش��رات��ي��ج��ي��ات ب��ن��اء 
ج���������ش����ور ال����ت����وا�����ش����ل والأل�����ف�����ة 
امل��ح��اور  ..وت��ن��وع��ت  واحلميمية 
التي قدمها نخبة من املخت�شني 
الأ�شرية  ال�شت�شارات  جم��ال  يف 
وال����زوج����ي����ة ورك�������زت ع���ل���ى اأه����م 
الأ�����ش���������س ال����ت����ي ت�����ش��م��ن جن���اح 
اأو  الزوجية دون معوقات  احلياة 

م�شكالت.
الأ�شرية  امل�شكالت  دورة  ورك��زت 
واآل����ي����ات م��ع��اجل��ت��ه��ا ع��ل��ى اأب����رز 
املفاهيم  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ال��ط��رق 
ال���ع���الق���ة  ذات  وامل�������ش���ط���ل���ح���ات 

امل�شاركني  اأن  ال��ع��ام��ري  واأك����دت 
الأ�شباب  حتديد  من  �شيتمكنون 
اخل���ف���ي���ة ل���ل���خ���الف���ات ال���زوج���ي���ة 
واآل����ي����ات ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ب��ط��رق 
اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ق��درة على  ف��ع��ال��ة 
الفعلية  امل�شكلة  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 
واإي����ج����اد اأف�������ش���ل احل���ل���ول ال��ت��ي 
حت���ق���ق ال����ت����واف����ق والن�������ش���ج���ام 
وتغير الأ�شلوب اخلاطئ يف حل 

امل�شكالت.
وتناولت الدورة عدة مو�شوعات 
م��ه��م��ة وم���ف���ي���دة ح����ول الأ����ش���رة 
ال�����ش��ع��ي��دة والأ�����ش����ب����اب اخل��ف��ي��ة 
ل��ل��خ��الف��ات ال���زوج���ي���ة ون�����ش��ائ��ح 
زوج����ي����ة ل���ت���ج���اوز الخ���ت���الف���ات 
ال���زوج���ي���ة و����ش���رح امل��ح��ا���ش��رون 
جمموعة من الأفكار واملعتقدات 
ال���ت���ي ت��ع��ي��ق حت�����ش��ني ال��ع��الق��ات 
امل�شكالت  حل  وعوامل  الزوجية 
وخ���الل ور����س ال��ع��م��ل مت عر�س 
اأه���م اخل��ط��وات الإي��ج��اب��ي��ة حلل 
اخل������الف������ات ال����زوج����ي����ة ب���ط���رق 

فعالة.
واأك������دت ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة �شمن 
الزوجية  اإث����راء احل��ي��اة  ب��رن��ام��ج 
ا�شتقرار  املحبة يف  روابط  اأهمية 
احل���ي���اة ال��زوج��ي��ة وا���ش��ت��م��راره��ا 

الزوجية  واخلالفات  بامل�شكالت 
واك��ت�����ش��اب امل���ع���ارف والجت���اه���ات 
وامل������ه������ارات ل��ل��ح��د م����ن ع���وام���ل 
اخلطورة التي تزيد من امكانية 
حتويل اخلالفات اإىل اختالفات 
امل����ع����ارف  اك���ت�������ش���اب  ج����ان����ب  اىل 
لتحديد  ال���الزم���ة  والجت���اه���ات 
الأ�����ش����ب����اب اخل���ف���ي���ة ل��ل��خ��الف��ات 
والقر�شنة  ك��اجل��دال  ال��زوج��ي��ة 
التعامل معها  واآليات  النفعالية 
ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
الأ�شرية  امل�شكالت  ح��ل  م��راح��ل 
ب��ف��اع��ل��ي��ة وال���ق���واع���د الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

للنجاح يف اإدارة اخلالفات.
وقالت ميثة العامري رئي�شة ق�شم 
تثقيف الأ�شرة يف موؤ�ش�شة التنمية 
املتوقعة من  النتائج  ان  الأ�شرية 
لت�شاند  ج��اءت  الربنامج  دورات 
الأه�������داف امل��و���ش��وع��ة وت��ع��ززه��ا 
ح���ي���ث ي���ت���وق���ع ال���ق���ائ���م���ون ع��ل��ى 
الزوجية  اإث����راء احل��ي��اة  ب��رن��ام��ج 
اأن ي�����ش��ب��ح امل�����ش��ارك اأك����ر وع��ي��ا 
بعوامل اخلطورة التي تزيد من 
ام��ك��ان��ي��ة حت��وي��ل اخل��الف��ات اإىل 
تطبيق  م��ن  ويتمكن  اخ��ت��الف��ات 
امل���ه���ارات ال��ت��ي حت��د م��ن ع��وام��ل 

خطورة اخلالفات.

ب�����ش��ك��ل ي��ح��ق��ق الأم������ان ل��الأ���ش��رة 
وي����ع����زز ت���الح���م اأف�����راده�����ا وه���ي 
ج�شور  بناء  ا�شراتيجيات  دورة 

التوا�شل والألفة احلميمية.
وركزت الدورة على اأهمية الألفة 
اإىل  الزوجني لت�شل  وامل��ودة بني 
واملتمثل  منها  الأ�شا�شي  الهدف 
يف رف���ع وع���ي ال��زوج��ني مبفهوم 
ال����ت����واف����ق وال����ر�����ش����ا ال����زواج����ي 
الزوجني  ب��ني  العالقة  لتوطيد 
بينهما  ال��ت��ك��ام��ل  قيمة  وت��ع��زي��ز 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ق����وام ومت��ا���ش��ك 

الأ�شرة.
ال��دورة  املحا�شرون خ��الل  ورك��ز 
ع���ل���ى امل����ن����اه����ج ال���ع���ل���م���ي���ة ال���ت���ي 
من  ال��زوج��ني  متكني  يف  ت�شاهم 
الأ�شا�شية  احلاجات  طبيعة  فهم 
وال�����ت�����ع�����رف ع����ل����ى ال�����ف�����روق�����ات 
ال�شخ�شية لكل منهما بالإ�شافة 
وم�����ش��وؤول��ي��ات  اأدوار  حت��دي��د  اإىل 
عالقتهما  يف  ال��زوج��ني  وح����دود 
ال���زوج���ي���ة واإك���������ش����اب ال���زوج���ني 
م����ه����ارات ال��ت��ع��ام��ل وال��ت��وا���ش��ل 

والتفاهم.
واأكد القائمون على الربنامج اأن 
ج�شور  بناء  ا�شراتيجيات  دورة 
ال��ت��وا���ش��ل والأل����ف����ة احل��م��ي��م��ي��ة 

ال����ع����الق����ات  ب����ن����اء  اإىل  ت����ه����دف 
ال�شليمة  والجتماعية  الأ�شرية 
لإجن����������اح ال����ع����الق����ة ال����زوج����ي����ة 
وال�������ش���ع���ور ب��ال�����ش��ع��ادة وال��ر���ش��ا 
الأم��ان  حتقيق  يف  ي�شاهم  ال��ذي 
الأ�شري والذي �شيدعم التالحم 
اأف��راد  بني  والتما�شك  املجتمعي 

املجتمع كافة.
���ش��ي��ت��م��ك��ن  ال���������دورة  ن���ه���اي���ة  ويف 
امل�������ش���ارك���ون ف��ي��ه��ا م����ن ال���ق���درة 
با�شراتيجية  التخطيط  ع��ل��ى 

وم���ن���ه���ج���ي���ة وا�����ش����ح����ة لإث��������راء 
ا�شتدامة  على  والعمل  زواجهما 

احلياة الزوجية والأ�شرية.
ال���ت���خ���ط���ي���ط  دورة  وت�������ه�������دف 
رف���ع  اإىل  الأ������ش�����رة  ل����ش���ت���دام���ة 
التوافق  مبفهوم  الزوجني  وع��ي 
وال����ر�����ش����ا ال������زواج������ي ل��ت��وط��ي��د 
ال��زوج��ني وتعزيز  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
واحلفاظ  بينهما  التكامل  قيمة 
ع���ل���ى ق������وام ومت���ا����ش���ك الأ�����ش����رة 
ومتكني الزوجني من فهم طبيعة 

والفروقات  الأ�شا�شية  احلاجات 
وم�شئوليات  واأدوار  ال�شخ�شية 
وح������دود ك���ل م��ن��ه��م��ا اىل ج��ان��ب 
اإك�����������ش�����اب ال������زوج������ني م�����ه�����ارات 
ال��ت��ع��ام��ل ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ف��اه��م 
وا����ش���رات���ي���ج���ي���ات ال��ت��ع��ام��ل مع 
الأ�شرية  وال�شغوط  اخل��الف��ات 
ال��ع��الق��ات  ب��ن��اء  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال�شليمة  والجتماعية  الأ�شرية 
لإجن����������اح ال����ع����الق����ة ال����زوج����ي����ة 

وال�شعور بال�شعادة والر�شا. 

�سلطان بن زايد يقدم واجب العزاء 
لغدير احلمريي يف وفاة حفيدته

•• اأبوظبي-وام:

ام�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  قدم 
واجب العزاء لغدير �شعيد بن حبوه احلمري يف وفاة املغفور لها باإذن تعايل حفيدته 
و�شادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  �شموه  وع��رب  �شويحان.  مدينة  يف  العائلة  منزل  يف  وذل��ك 
موا�شاته لأ�شرة الفقيدة ..�شائال املوىل عز وجل اأن ي�شكنها ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلها 
وذويها ال�شرب وال�شلوان. كان يف ا�شتقبال �شموه غدير �شعيد بن حبوه احلمري وولده 
اآل احلمري الذين ثمنوا حر�س �شموه على  �شعيد والد الفقيدة واإخوانه ولفيف من 
اإىل  اإخوانه واأبنائه املواطنني عامة منا�شباتهم الجتماعية املختلفة م�شرين  م�شاركة 

اأن زيارة �شموه اأ�شهمت يف التخفيف من اأحزانهم و�شدت من اأزرهم.

جائزة حمدان التعليمية ت�سارك يف احلملة الوردية للوقاية من ال�سرطان
•• دبي-وام:

�شاركت جائزة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز يف احلملة العاملية للوقاية 
من  كبر  ع��دد  فيها  وي�شارك  ع��ام  كل  من  اكتوبر  �شهر  ت�شادف  التي  الثدي  �شرطان  من 
املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة بالدولة انطالقا من امل�شاركة املجتمعية ودعم الربامج التي 

من �شاأنها رفع م�شتوى الوعي ال�شحي يف املجتمع والوقاية من المرا�س.
واأكد �شعادة الدكتور جمال املهري الأمني العام للجائزة ان جائزة حمدان من املوؤ�ش�شات 
املعنية بتحقيق التميز يف التعليم وبالتايل فهي معنية بدعم كل ما من �شاأنه حتقيق احلد 
من  والوقاية  ال�شحية  الرعاية  واأهمها  املجالت  �شتى  ويف  الإجن��از  م�شتويات  من  الأعلى 
الأمرا�س ..م�شرا اىل ان اجلائزة ت�شارك يف احلملة العاملية للوقاية من مر�س �شرطان 
حيث  و�شحته  الن�شان  �شالمة  على  احلفاظ  ب�شرورة  املطلق  اإميانها  منطلق  من  الثدي 

حتتل الأولوية يف مو�شوع التعليم امل�شتدام والتنمية الب�شرية.

بتوجيهات رئي�س الدولة 

تنفيذ 21 م�سروعا تنمويا جديدا يف باك�ستان 
•• اإ�سالم اآباد-وام:

ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ش��ام��ي��ة 
وامل������ب������ادرات ال���ك���رمي���ة ل�����ش��اح��ب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شعب  اأب���ن���اء  وم�����ش��اع��دة  ب��دع��م 
تطوير  يف  وامل�شاهمة  الباك�شتاين 
مناطقه ومدنه وتزويدها باملرافق 
ال���ت���ن���م���وي���ة احل����دي����ث����ة وت����وف����ر 
للمجتمع  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  اخل���دم���ات 
يف جم������الت ال����ط����رق واجل�������ش���ور 
وال��ت��ع��ل��ي��م وال�������ش���ح���ة وامل����ي����اه .. 
الإم���ارات���ي  امل�����ش��روع  اإدارة  اأع��ل��ن��ت 
تنفيذ  ب��دء  عن  باك�شتان  مل�شاعدة 
يف  ج��دي��دا  تنمويا  م�����ش��روع��ا   21
ج��م��ه��وري��ة ب��اك�����ش��ت��ان الإ���ش��الم��ي��ة 
و  مليونا   184 وق��دره��ا  بتكلفة 

200 األف دولر اأمريكي.
واأ�����ش����ار ع���ب���داهلل خ��ل��ي��ف��ة ال��غ��ف��ل��ي 
مل�شاعدة  الإماراتي  امل�شروع  مدير 
امل�شروعات  ه��ذه  اإن  اإىل  باك�شتان 
اجل����دي����دة مت��ث��ل ب���داي���ة امل��رح��ل��ة 
ال���ث���ان���ي���ة خل���ط���ة ع���م���ل امل�������ش���روع 
الإم�����ارات�����ي يف ظ���ل ال��ت��وج��ي��ه��ات 
وامل������ب������ادرات ال���ك���رمي���ة ل�����ش��اح��ب 
ال�����ش��م��و رئ���ي�������س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
واملتابعة احلثيثة  امل�شلحة  للقوات 
اآل  زاي��د  ال�شيخ من�شور بن  ل�شمو 
وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  نهيان 
����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س جمل�س 
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  اإدارة 
جمهورية  م�شاعدة  يف  بامل�شاهمة 
ب��اك�����ش��ت��ان الإ����ش���الم���ي���ة وت��ط��وي��ر 
بامل�شاريع  فيها  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 

احليوية.
امل�شروع  اإدارة  اأن  الغفلي  واأو���ش��ح 
تنفيذ  وب���داأت  اعتمدت  الإم��ارات��ي 
يف  ج��دي��دا  تنمويا  م�����ش��روع��ا   21
جمهورية  وم��دن  مناطق  خمتلف 
ب���اك�������ش���ت���ان الإ����ش���الم���ي���ة يف ع���دة 
جم������الت وب��ت��ك��ل��ف��ة ت��ب��ل��غ 184 

المتياز  اأطباء  لتدريب  اأكادمييا 
لج����ت����ي����از م���ت���ط���ل���ب���ات ال���ت���خ���رج 
وتبلغ   . ال��ط��ب��ي��ة  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
�شرير   1000 امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ���ش��ع��ة 
عمليات  غرفة   16 على  ويحتوي 
موؤهلة لإجراء حوايل 50 عملية 
اليوم الواحد ويتكون  جراحية يف 
العيادات  ه��ي  رئي�شية  اأق�شام  م��ن 
ال�شت�شارية  والعيادات  اخلارجية 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة وق�����ش��م امل��خ��ت��ربات 
وال���ت�������ش���وي���ر ب����الأ�����ش����ع����ة وق�����ش��م 
احل�������وادث وال�����ط�����وارئ واأج��ن��ح��ة 
امل���ر����ش���ى وال����ت����ن����ومي والأق���������ش����ام 
الإداري����������ة واخل���دم���ات���ي���ة وق���اع���ة 

الندوات واملحا�شرات.
امل�����ش��روع من  ه���ذا  و�شيتم مت��وي��ل 
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  ق��ب��ل 
وموؤ�ش�شة خليفة بن زايد لالأعمال 

الإن�شانية.
كما ت�شمل م�شاريع املرحلة الثانية 
.. م�شروع �شارع ماكني - مران�شاه 
للموا�شالت  حيوي  م�شروع  وه��و 
يربط بني مدينة ماكني يف جنوب 
وزي���ر����ش���ت���ان مب��دي��ن��ة م��ران�����ش��اه 
يف ���ش��م��ال وزي��ر���ش��ت��ان اإق��ل��ي��م فتح 
ويخدم �شكان ثالث مدن رئي�شية 
ام���ت���داد  ع��ل��ى  ت��ق��ع  ق���ري���ة   20 و 
ال�شارع . ومير م�شار �شارع ماكني - 
مران�شاه يف مناطق جبلية تعترب 
من اأ�شد املناطق �شعوبة و�شالبة 
ك���ي���ل���وم���را   72 ط����ول����ه  وي���ب���ل���غ 
م�شاره  وتتخلل  اأمتار   9 وعر�شه 
10 ج�����ش��ور ف���وق م��ع��اب��ر ال��ودي��ان 
10.4 مر  يبلغ عر�س كل منها 
لت�شريف  ق��ن��اة   172 ل��ه  وح����دد 
امل��ي��اه و���ش��ي��دت ل��ه ج���دران حماية 
بطول  اأ�شمنتية  ودعامات  جانبية 
تكلفة  وتبلغ   . م��ر  كيلو   26.2
و  مليونا   60 الإجمالية  تنفيذه 

600 األف دولر اأمريكي.
ملرحلة  بداية  امل�شروع  هذا  وميثل 
ج���دي���دة ن��ح��و ال��ت��ق��دم والزده�����ار 
يف اإق���ل���ي���م ف���ت���ح م����ن خ�����الل دع���م 
ج����ه����ود ال���ت���ن���م���ي���ة الج���ت���م���اع���ي���ة 
وتوفر  والتعليمية  والقت�شادية 

طالب   400 ال��ك��ل��ي��ة  وت�����ش��ت��وع��ب 
فيها  الدرا�شة  �شنوات  وت�شل عدد 
بعدها  يح�شل  �شنوات  خم�س  اإىل 
الثانوية  ال�����ش��ه��ادة  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب 
التعليمي  امل��ج��ل�����س  م��ن  امل��ع��ت��م��دة 
املتو�شط والثانوي يف بي�شاور والتي 
باجلامعات  الإل��ت��ح��اق  م��ن  متكنه 
للح�شول على درجة البكالوريو�س 

يف خمتلف التخ�ش�شات العلمية.
منها  ي�شتفيد  التي  الكلية  وت�شم 
���ش��ك��ان ج���ن���وب وزي���ر����ش���ت���ان ت��ان��ك 
وجندول وديرة اإ�شماعيل ومنطقة 
وق�شمني  اإداري������ا  ق�����ش��م��ا   .. ب���ان���وا 
اأكادمييني واأربعة م�شاكن للطالب 
اإىل  مل��ائ��ة ط��ال��ب  م��ن��ه��ا  ك��ل  يت�شع 
ج���ان���ب ق���اع���ة ل��ل��ط��ع��ام وق���اع���ات 
وم�شجد  وم�شت�شفى  للمحا�شرات 
و����ش���ك���ن الإداري��������������ني وامل���ع���ل���م���ني 
ناد  جانب  اإىل  ريا�شية  وم��الع��ب 

لركوب اخليل.
وبهدف تاأهيل الن�شاء لتعلم حرف 
وم���ه���ن ت�����ش��اع��ده��ن ع��ل��ى احل��ي��اة 
اإدارة  تبنت  فقد   .. رزقهن  وك�شب 
امل�������ش���روع الإم����ارات����ي ب��ن��اء اأرب��ع��ة 
مراكز جديدة للتدريب والتاأهيل 
اإق���ل���ي���م خيرب  ل��ل��ن�����ش��اء يف  امل��ه��ن��ي 
بتكلفة  ف��ت��ح  واإق��ل��ي��م  ب��خ��ت��ون��خ��وا 
2 م��ل��ي��ون دولر  ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة 
هذه  ت��زوي��د  �شيتم  اأم��ري��ك��ي حيث 
وامل��ع��دات  الآلت  ب��اأح��دث  امل��راك��ز 
ل��ت��دري��ب  وامل��ت��ط��ورة  املتخ�ش�شة 
الن�شاء والفتيات يف جمال اخلياطة 
اجللدية  وال�شناعات  والتطريز 
وال��ت�����ش��م��ي��م وال���دي���ك���ور و���ش��ت��ك��ون 
ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ل��ع��ق��د  م���وؤه���ل���ة 
يف احل�����رف ال���ي���دوي���ة واخل��ي��اط��ة 
و�شناعة  والتجميل  والتف�شيل 
ال�����ش��م��ع وال���ط���ب���خ والإ����ش���ع���اف���ات 
الأول����ي����ة .. و���ش��ي��ت��م مت��وي��ل ه��ذه 
امل�������ش���اري���ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م����ن ق��ب��ل 

�شندوق اأبوظبي للتنمية.
كما ت�شمل م�شاريع املرحلة الثانية 
لتوفر  م�����ش��روع��ا   12 تنفيذ   ..
من  لعدد  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه 
وال��ق��رى يف منطقة مهمند  امل��دن 

مليونا و 200 األف دولر اأمريكي 
وت�شمل تلك امل�شاريع اإن�شاء طريق 
اإقليم  ب��ني مناطق  ي��رب��ط  ح��دي��ث 
يف  رئ��ي�����ش��ي  م�شت�شفى  وب��ن��اء  ف��ت��ح 
ال��ع��ا���ش��م��ة اإ�����ش����الم اآب������اد وت��ن��ف��ي��ذ 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح��دي��ث��ة  7 م�������ش���اري���ع 
اإن�������ش���اء حم��ط��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
معاجلة وتنقية املياه ومد �شبكات 
ال�شاحلة  املياه  لتوفر  التو�شيل 

لل�شرب ل� 12 قرية نائية.
واأع��ل��ن م��دي��ر امل�����ش��روع الإم��ارات��ي 
تفا�شيل  ع��ن  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
البدء  مت  التي  اجل��دي��دة  امل�شاريع 
م�شروع  ت�شمل  والتي  تنفيذها  يف 
يعترب  ال���ذي  الإم����ارات  م�شت�شفى 
التي  ال�شحية  امل�شاريع  اأك��رب  من 
يتم تنفيذها يف جمهورية باك�شتان 
اإن�شائه  تكلفة  وتبلغ  الإ���ش��الم��ي��ة 

108 ماليني دولر اأمريكي.
وي�����ش��ن��ف م�����ش��ت�����ش��ف��ى الإم��������ارات 
ال����ذي ي��ق��ع يف ال��ع��ا���ش��م��ة اإ���ش��الم 
لعالج  تخ�ش�شي  كم�شت�شفى  اآب��اد 
امل���ر����ش���ى ب�����ش��ك��ل ع�����ام يف ج��م��ي��ع 
امل��ج��الت الطبية . وق��د روع��ي يف 
اأح����دث  ت�����ش��م��ي��م��ه اأن ي��ن��ف��ذ وف����ق 
�شواء يف  العاملية احلديثة  املعاير 
اجلانب املعماري اأو اجلانب الفني 
الطبي ومبا يلبي متطلبات توفر 
املتخ�ش�شة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
امل��ت��ط��ورة وي�����ش��م��ن ت��ق��دمي ك��اف��ة 
اخل������دم������ات ال���ط���ب���ي���ة ال�������ش���ام���ل���ة 
للمنتفعني بكفاءة واقتدار ومتيز.

وق�����د مت جت��ه��ي��ز ج��م��ي��ع اأق�������ش���ام 
واأجنحة وعيادات امل�شت�شفى بكامل 
اإحتياجاتها من املعدات والأجهزة 
التي  املختربات  ووح��دات  الطبية 
توؤهلها لإجراء جميع الفحو�شات 
الطبية وامل�شاعدة على الت�شخي�س 
حيث  املتطورة  وبالطرق  احلديث 
���ش��ي��ت��م ت���ق���دمي ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 
ال���ش��ت�����ش��اري��ة ل��ل��م��ر���ش��ى ف��ي��ه من 
اخلارجية  ال��ع��ي��ادات  ق�شم  خ��الل 
مراجع   6000 ل�شتقبال  املوؤهل 

يوميا وحوايل 2 مليون �شنويا.
الإم���ارات  م�شت�شفى  �شيعتمد  كما 

امل��ت��م��ي��زي��ن يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة 
الطب  تخ�ش�شات  يف  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م 
 . الآيل  واحل���ا����ش���ب  وال���ه���ن���د����ش���ة 
طالب   600 ال��ك��ل��ي��ة  وت�����ش��ت��وع��ب 
موؤهلني  ال��ت��خ��رج  ب��ع��د  �شيكونون 
للح�شول  باجلامعات  لاللتحاق 
على درجة البكالوريو�س يف خمتلف 
ويحتوى   .. العلمية  التخ�ش�شات 
اأك��ادمي��ي  ق�شم  على  الكلية  مبنى 
وم�شجد  ريا�شية  األ��ع��اب  و���ش��ال��ة 
 12 و  رئي�شية  حما�شرات  وقاعة 
ق��اع��ة درا���ش��ي��ة وث��الث��ة خمتربات 
اإ�شافة اإىل ثمانية مكاتب لأع�شاء 
الكلية  واإدارة  التدري�شية  الهيئة 
وقاعة  وال��ط��الب  املعلمني  و�شكن 
الإجمالية  التكلفة  وتبلغ   .. طعام 
الكلية  لتطوير  الثانية  للمرحلة 
ث��الث��ة م��الي��ني و 25 األ���ف دولر 

اأمريكي.
اأم���ا كلية وان���ا وال��ت��ي ت��اأت��ي �شمن 
جنوب  يف  التعليمية  امل�����ش��روع��ات 
وزي���ر����ش���ت���ان ف��ه��ي ك��ل��ي��ة ج��دي��دة 
تعترب الأوىل من نوعها يف منطقة 
التعليم  وتوفر  وزير�شتان  جنوب 
التخ�ش�شي للطالب املتميزين يف 
املرحلة الثانوية وت�شتوعب 500 
ط��ال��ب وت�����ش��ت��غ��رق م���دة ال��درا���ش��ة 
ف��ي��ه��ا خ��م�����س ����ش���ن���وات وي��ح��ت��وى 
مبناها على ق�شم اأكادميي و�شالة 
األ���ع���اب ري��ا���ش��ي��ة وم�����ش��ج��د وق��اع��ة 
قاعات  و�شت  رئي�شية  حما�شرات 
درا���ش��ي��ة واأرب���ع���ة خم���ت���ربات اإاف���ة 
الهيئة  لأع�����ش��اء  مكتبا   12 اإىل 
واأق�شام  الكلية  واإدارة  التدري�شية 
وال���ط���الب وق��اع��ة  امل��ع��ل��م��ني  �شكن 
الإجمالية  التكلفة  وتبلغ   .. طعام 
و  ماليني  ثالثة  الكلية  لتطوير 

25 األف دولر اأمريكي.
وت�شمل امل�شروعات التعليمية اأي�شا 
كلية �شبينكاي - راجزاي التي تقع 
يف ج���ان���دوال ب��ج��ن��وب وزي��ر���ش��ت��ان 
وت�������ش���م ث���الث���ة ت��خ�����ش�����ش��ات ه��ي 
ال����ت����اأه����ي����ل ال����ط����ب����ي وال����ت����اأه����ي����ل 
ال���ه���ن���د����ش���ي وت���اأه���ي���ل احل���ا����ش���وب 

للف�شول املتو�شطة.

ط���ري���ق م���وا����ش���الت ح���دي���ث ب��ني 
املناطق واملدن ذات ب�شبب الطبيعة 
اجل���غ���راف���ي���ة اجل���ب���ل���ي���ة ال����وع����رة 
وامل�������ش���اه���م���ة يف ت�����ش��ه��ي��ل ال��ت��ن��ق��ل 
وتقليل  املجتمع  لأف��راد  واحلركة 
ت��ك��ل��ف��ة ال��ت��ن��ق��ل وال��ن��ق��ل ل���الأف���راد 
ول��ب�����ش��ائ��ع وامل���ع���ادن وامل��ن��ت��وج��ات 
الزراعية ملراكز التوزيع الرئي�شية 
ك��م��ا ي�����ش��اه��م يف زي�����ادة ال��ت��وا���ش��ل 
اأب��ن��اء  ب��ني  الجتماعي  وال��ت��الح��م 
املنطقة ويوؤمن لهم تنقال �شريعا 
واآم���ن���ا ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وال��ك��ل��ي��ات 
وامل���ع���اه���د ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال����دوائ����ر 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة و���ش��ي��ت��م 
مت���وي���ل ه�����ذا امل�������ش���روع م����ن ق��ب��ل 

�شندوق اأبوظبي للتنمية.
كما بداأ العمل يف تنفيذ �شبعة من 
احل��دي��ث��ة  التعليمية  امل�����ش��روع��ات 
ت�شمل اإن�شاء وتطوير ثالث كليات 
للتاأهيل  م��راك��ز  واأرب��ع��ة  تعليمية 
بتكلفة  ل��ل��ن�����ش��اء  واحل�����ريف  امل��ه��ن��ي 
اإج��م��ال��ي��ة ق���دره���ا 14 م��ل��ي��ون��ا و 

400 األف دولر اأمريكي.
وتتميز هذه امل�شروعات التعليمية 
ب��ب��ن��ائ��ه��ا وجت��ه��ي��زه��ا وف���ق اأف�����ش��ل 
امل��ع��اي��ر ال��ع��امل��ي��ة احل��دي��ث��ة لدعم 
لقطاع  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ن��م��ي��ة 
التنمية  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�������ش���ام���ل���ة ل���ل���ف���رد وامل���ج���ت���م���ع يف 
ج��م��ه��وري��ة ب��اك�����ش��ت��ان الإ���ش��الم��ي��ة 
وحت�شني ظروف ال�شباب وجعلهم 
قادرين  املجتمع  فاعلة يف  عنا�شر 
والعتماد  مهاراتهم  تعزيز  على 
بقدراتهم  والرتقاء  اأنف�شهم  على 
وم���ه���ارات���ه���م ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة 
وال��ف��ن��ي��ة . ك��م��ا ���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا دور 
اأ�شا�شي يف دعم التنمية يف خمتلف 
ال�شناعية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل���ج���الت 
واحل���رف���ي���ة وال���زراع���ي���ة وت��ط��وي��ر 
امل��ج��الت  العمل والإن��ت��اج يف ه��ذه 

ب�شورة اأف�شل.
تنفيذ  التعليمية  امل�شاريع  وت�شمل 
ل��ت��ط��وي��ر كلية  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
وار����ش���اك يف ب��ي�����ش��اور ال��ت��ي ت��وف��ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��خ�����ش�����ش��ي ل��ل��ط��الب 

اأجن�شي و�شمال وزير�شتان وبتكلفة 
األف دولر   200 و  قدرها مليون 
اأمريكي حيث تهدف م�شاريع املياه 
لل�شكان  النقية  امل��ي��اه  ت��وف��ر  اإىل 
وم���ك���اف���ح���ة ان���ت�������ش���ار الأم�����را������س 
ومياه  الراكدة  املياه  عن  الناجمة 
الإ���ش��ه��ال  م��ث��ل  ال�شحي  ال�����ش��رف 
الفرو�شي  الكبد  التهاب  ومر�س 

ومر�س الكولرا واملالريا.
وت��ت�����ش��م��ن ه����ذه امل�������ش���اري���ع حفر 
الآب�����ار وت��رك��ي��ب حم��ط��ات حتلية 
اخلزانات  واإن�شاء  وتنقيتها  املياه 
الأنابيب  �شبكات  وم��د  وامل�شخات 
اإىل  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  لنقل 

منازل الأهايل.
وقدم عبداهلل الغفلي مدير امل�شروع 
الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان ال�شكر 
ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل والفريق 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اآل  زايد  ال�شيخ من�شور بن  و�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزي������ر �����ش����وؤون ال���رئ���ا����ش���ة رئ��ي�����س 
اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س 
ومبادراتهم  دعمهم  على  للتنمية 
اأبناء  جت��اه  والتنموية  الإن�شانية 
ال�����ش��ع��ب ال��ب��اك�����ش��ت��اين ال�����ش��دي��ق 
ح�شارية  نقلة  يف  �شاهمت  وال��ت��ي 
وتطور ورقي يف خمتلف املجالت 
لالأقاليم واملدن التي �شملتها هذه 

املبادرات الكرمية.
واأك����د م��دي��ر امل�����ش��روع الإم���ارات���ي 
خ���ت���ام  ب���اك�������ش���ت���ان يف  مل���������ش����اع����دة 
امل�����ش��روع  اإدارة  ح��ر���س  ت�شريحه 
العمل  على  فيه  العاملني  وجميع 
وامل����ث����اب����رة ب��ج��ه��د ك���ب���ر ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
ت���وج���ي���ه���ات وم������ب������ادرات ال���ق���ي���ادة 
باأف�شل  الإم��ارات  الر�شيدة لدولة 
واإي�شال  الإجناز  واأرقى م�شتويات 
ال���ر����ش���ال���ة الإن�������ش���ان���ي���ة ل�����ش��اح��ب 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال����دول����ة ب�����ش��ورة 

ح�شارية ومتميزة للعامل .
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الهوية تدعو موؤ�س�سات الدولة حل�سور املوؤمتر الدويل الثاين للتعلم املوؤ�س�سي
مب�شاركة   2012 عام  من  اأكتوبر  �شهر  يف  املوؤ�ش�شي  للتعلم  الأول  املوؤمتر 
نخبة من اخلرباء العامليني يف مقدمتهم الربوفي�شور بير �شينج موؤ�ش�س 
البعد   - املتعلمة  املوؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شي وموؤلف كتاب  للتعلم  الدولية  اجلمعية 
اخلام�س والذي يعد الأب الروحي لنظرية املوؤ�ش�شة املتعلمة. جدير بالذكر 
اأن مفهوم التعلم املوؤ�ش�شي ن�شاأ يف الوليات املتحدة الأمركية ثم امتد اإىل 
اأن مت تطبيق  لبث  وما  الربيطانية  املتحدة  واململكة  ال�شكندنافية  ال��دول 
من  ال��ك��ربى  املوؤ�ش�شات  ع�شرات  يف  املوؤ�ش�شي  التعلم  ومم��ار���ش��ات  نظريات 
بينها وكالة الف�شاء الأمركية نا�شا واجلي�س الأمريكي و جرنال اإلكريك 
و���ش��رك��ة زي��روك�����س و فيديك�س . ك��م��ا ق��ام��ت ح��ك��وم��ات ك��ل م��ن ال��ولي��ات 
املتحدة  املتحدة الأمركية وال�شني و�شنغافورة ونيوزيلندا وكندا واململكة 

الربيطانية بتبني مفهوم التعلم املوؤ�ش�شي.

يقدمها  التي  واملحا�شرات  العمل  اأوراق  م��ن  وال�شتفادة  امل��وؤمت��ر  ح�شور 
اخلرباء واملتخ�ش�شون امل�شاركون يف احلدث وامل�شاركة بفعالية يف النقا�شات 
املفتوحة والتعرف على اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال التعلم املوؤ�ش�شي. 
ويهدف املوؤمتر اإىل تعزيز الوعي مبفاهيم التعلم املوؤ�ش�شي وت�شليط ال�شوء 
على ممار�شاته وعلى كيفية الرتقاء بالثقافة الداخلية للموؤ�ش�شات لتغدو 

موؤ�ش�شات متعلمة وفق اأف�شل واأحدث املمار�شات الدولية يف هذا املجال.
ويركز املوؤمتر هذا العام على حمور اإي�شال النقاط الذي يتناول ال�شتفادة 
واخل��روج  امل�شتفادة  ال��درو���س  ل�شتنتاج  ال�شابقة  واخل���ربات  امل��ب��ادرات  م��ن 
الأداء ودعم  املوؤ�ش�شي وحت�شني  التطوير  اإبداعية ت�شاهم يف حتقيق  باأفكار 
م�شاركة املوؤ�ش�شات احلكومية يف �شباق التميز الذي تنتهجه دولة الإمارات. 
وي�شم املحور الرئي�شي للموؤمتر �شتة حماور فرعية هي احلكومة الذكية 

واحلكومة املتعلمة ودور التكنولوجيا يف التعلم املوؤ�ش�شي واأف�شل املمار�شات 
وق�ش�س النجاح يف جمال التعلم املوؤ�ش�شي والتعلم من اأجل م�شتقبل م�شتدام 

والإبداع واإدارة املعرفة والتعلم من خالل تطبيق املوا�شفات واملعاير.
اأن  على  العامل  م�شتوى  على  املجال  ه��ذا  يف  واملفكرون  الباحثون  ويجمع 
ي�شكل  واأنه  واملوؤ�ش�شية  الفردية  القدرات  بناء  اأ�شا�شيا يف  دورا  يلعب  التعلم 
امليزة الن�شبية امل�شتدامة الأوىل والأهم لأي موؤ�ش�شة حيث ت�شر الدرا�شات 
والإب��داع  التميز  الأداء وحتيق  الإنتاجية وتطوير  زي��ادة  ي�شهم يف  اأن��ه  اإىل 
وال�شيا�شية  الإداري���ة  امل�شكالت  من  املئة  يف   80 حل  ميكن  واأن��ه  املوؤ�ش�شي 

با�شتخدام اأ�شاليب التعلم املوؤ�ش�شي.
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى  على  دول��ة  اأول  ه��ي  الإم����ارات  اإىل  ي�شار 
اإفريقيا تتبنى هذا النوع من املوؤمترات حيث نظمت هيئة الإمارات للهوية 

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق غدا فعاليات املوؤمتر الدويل الثاين للتعلم املوؤ�ش�شي - الذي تنظمه 
هيئة الإمارات للهوية بالتعاون مع املوؤ�ش�شة الدولية للم�شتثمرين يف املوارد 
الدولة  400 خبر ومتخ�ش�س من داخل  اأكر من  الب�شرية - مب�شاركة 

وخارجها.
يناق�س املوؤمتر - الذي يعقد على مدى يومني يف فندق فرمونت - جزيرة 
النخلة بدبي - اأكر من 26 ورقة عمل يقدمها خرباء من 15 دولة حول 
العامل ..وتعتزم الهيئة الإعالن خالله عن اإطالق مبادرة دولية هي الوىل 

من نوعها يف جمال التعلم املوؤ�ش�شي.
اإىل  القطاعات  الدولة يف خمتلف  للهوية موؤ�ش�شات  الإم��ارات  ودعت هيئة 

حاكم راأ�ص اخليمة ي�ستقبل ال�سفري الإيراين
•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه 
اجلمهورية  �شفر  ف��ي��ا���س  ر���ش��ا  حم��م��د  ام�����س..���ش��ع��ادة 
اللقاء  خالل  جرى  الدولة.  لدى  الإيرانية  ال�شالمية 

يف  البلدين  ب��ني  القائمة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ا�شتعرا�س 
املقابلة..  ح�شر  تعزيزها.  و�شبل  امل��ج��الت  م��ن  العديد 
ال�����ش��م��و حاكم  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  ال�����ش��ره��ان  ع��ل��ي  ���ش��امل 
دائ��رة  ع��ام  ال�شام�شي مدير  اأرحمة  راأ���س اخليمة وحمد 
الت�شريفات وال�شيافة و فواز عبداهلل بن جمعة الطنيجي 

ال�شكرتر اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة.

الرتبية حت�شر طالبها وطالباتها

بطاقة معاق للمواطنني واملقيمني لال�ستفادة بخدمات توفرها الدولة
•• دبي – حم�سن را�سد 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  دع����ت 
ال�����ش��ئ��ون  وزارة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
الجتماعية ، كافة اإدارات املناطق 
بت�شجيل   ، ب��ال��دول��ة  التعليمية 
ط��الب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا م��واط��ن��ني 
الإع����اق����ة  ذوي  م����ن  وواف������دي������ن 
يف ب���ط���اق���ة م���ع���اق اإل���ك���رون���ي���ا ، 
ح�شية  اإع���اق���ة  امل��ع��اق  م�شتهدفة 
اأو ب�شرية وكذا الإعاقة  ك�شمعية 
اإ�شدار  بهدف  وذل��ك   ، اجل�شدية 
بطاقة معاق تعد كم�شتند ر�شمي 
ي����دل ع��ل��ى اإع���اق���ت���ه ، وي�����ش��ت��ف��ي��د 
مب���وج���ب ه����ذه ال����� ب��ط��اق��ة م��ع��اق 
ي�شتحقها  التي  اخل��دم��ات  بكافة 
وتوفرها له الدولة . جاء ذلك يف 
كتاب وجهته وكيل وزارة الربية 
والتعليم امل�شاعد لقطاع العمليات 
كافة  اإىل  ح�شن  فوزية  الربوية 
برقم  التعليمية  املناطق  اإدارات 
للتعميم   3  320 ت.خ  ق.ع.ت 

اخل���ا����ش���ة م����ن ط��ل��ب��ة وط���ال���ب���ات 
امل��دار���س ، من ه��ذه البطاقة وما 

توفره من خدمات ل�شاحبها .

اآراء امليدان يف احتفاالت 
العيد الوطني

وزارة  دع�����ت  اأخ��������رى  ج���ه���ة  م����ن 
اأع�شاء  ك��اف��ة  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن هيئة 
بر�شد  وفنية،  واإداري���ة  تدري�شية 
اآرائ�����ه�����م وم���ق���رح���ات���ه���م ب�����ش��اأن 
تنظيمها  ميكن  ال��ت��ي  الفعاليات 
يف فعاليات اليوم الوطني ، وذلك 
ال��وزارة  بثتها  ا�شتبانه  من خالل 
على موقعها اللكروين ، ودعت 
امل���ي���دان ال���رب���وي ك���اف���ة ب���زي���ارة 
على  بال�شغط  وامل�����ش��ارك��ة  امل��وق��ع 
بو�شف  راأي�����ه  واإب������داء   ، ال���راب���ط 
ليت�شنى   ، امل��ق��رح��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب������وزارة ال��رب��ي��ة 
وال���ت���ع���ل���ي���م ب���درا����ش���ت���ه���ا وو����ش���ع 

اخلطط لتنفيذها.

ووج��ه��ت   ، امل���دار����س  اإدارات  ع��ل��ى 
املناطق  اإدارات  امل�شاعد  ال��وك��ي��ل 
احل���الت  ك��اف��ة  ت�شجيل  ل�����ش��رع��ة 
م��رف��ق��ة ب��امل�����ش��ت��ن��دات اإل��ك��رون��ي��ا 
ع��رب امل��وق��ع الل���ك���روين ل���وزارة 

www. ال�����ش��ئ��ون الج��ت��م��اع��ي��ة 
msa.gov.ae ، موؤكدة عليهم 
امل��ع��اق��ني  رع��اي��ة  اإدارة  مب��راج��ع��ة 
ب�����وزارة ال�����ش��ئ��ون الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
ا���ش��ت��ف�����ش��ار.  م��ن جهتها  اأي  ح���ال 

التعليمية  املناطق  اإدارات  ثمنت 
وكذا اإدارات املدار�س هذه اخلطوة 
من قبل وزارتي الربية وال�شئون 
، حل��ر���ش��ه��م��ا على  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الحتياجات  ذوي  ا�شتفادة  تعميم 

بعد تعاقد الوزارة معها 

�سركات �سيانة تك�سف عن حالة ال�سوء خلزانات املياه ببع�ص املدار�ص
•• دبي – حم�سن را�سد

ك�����ش��ف��ت ����ش���رك���ة ل�����ش��ي��ان��ة امل���ب���اين 
امل��در���ش��ي��ة ع���ن ���ش��وء احل���ال���ة ال��ت��ي 
ك���ان���ت ق���د و���ش��ل��ت اإل���ي���ه���ا خ���زان���ات 
مبنطقة  امل����دار�����س  ب��ب��ع�����س  امل���ي���اه 
اإليها  اآل��ت  بعدما  وذل��ك   ، تعليمية 
العقد  وف��ق  اخل��زان��ات  تلك  �شيانة 
ال��رب��ي��ة  وزارة  وب���ني  بينها  امل����ربم 
والتعليم ، وقد عمدت ال��وزارة منذ 
العام الدرا�شي املا�شي اإىل عدد من 
تلك  بينها  م��ن  ال�����ش��ي��ان��ة  ���ش��رك��ات 
ال�����ش��رك��ة م��ه��ام ال�����ش��ي��ان��ة ال��دوري��ة 
للمباين املدر�شية بعدد من املناطق 
اإدارات  ت��ق��وم  اأن  ع��ل��ى   ، التعليمية 
تلك املناطق التعليمية برفع تقارير 
دوري���ة ع��ن م��دى ك��ف��اءة عمل تلك 
على  مبهامها  وق��ي��ام��ه��ا  ال�����ش��رك��ات 

الوجه الأكمل .
واأك������دت م�����ش��ادر م�����ش��ئ��ول��ة ب�����اإدارة 
والتعليم،  الربية  ب���وزارة  الأب��ن��ي��ة 
على �شحة م��ا اآل��ت اإل��ي��ه اخل��زان��ات 

راأى م�شئول باإدارة البنية املدر�شية 
اإىل  اأن تناط  اأن��ه ينبغي   ، ب��ال��وزارة 
املجال  ه��ذا  يف  متخ�ش�شة  �شركات 
ال���وزارة وبالتن�شيق مع  ، وم��ن قبل 
م��ه��ام  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��اط��ق  اإدارات 
 ، املياه  ال��دوري��ة خل��زان��ات  ال�شيانة 
املناطق  لإدارات  الأم����ر  ي���رك  ول 
ب��ال��وزارة  املعنية  الإدارة  اأو  وح��ده��ا 
امل�����ش��ادر  . واأو���ش��ح��ت ذات  وح��ده��ا 
وك��ذا   ، تعليمية  مناطق  اإدارات  اأن 
يف  ت��ع��ت��م��د  ك���ان���ت  م���دار����س  اإدارات 
ت��ن��ظ��ي��ف خ���زان���ات امل���ي���اه ب��امل��دار���س 
على عمال لديها اأو �شركات �شغرة 
م�شتخدمني   ، الكفاءة  بذات  لي�شت 
اأدوات لي�شت ذي فعالية ، بالإ�شافة 
اإىل عدم متابعة من اإدارتي املنطقة 
واملدار�س والتاأكد من القيام باأعمال 
ال�����ش��ي��ان��ة وال��ن��ظ��اف��ة ع��ل��ى ال��وج��ه 
الأك����م����ل ، ف���رت���ب ع��ل��ى ك���ل ذل��ك 
من  للخزانات  ال�شوء  حالة  ت��راك��م 
�شيئ لأ�شوء ، حتى بلغت احلالة من 

ال�شوء ملا ك�شفته �شركات ال�شيانة .
التي  احلالة  واأن   ، امل��دار���س  ببع�س 
اأو�شحتها ال�شور التي اأخذت لتلك 

التنظيف  اأو  لل�شيانة  ل  طريقها 
ب�شكل دوري ، م�شرا اإىل اأن اخلطوة 

امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ه���ذا امل���ج���ال ك��ان��ت 
هذا  على  اأك��د  كما   ، موفقة  خطوة 

�شنوات  وليدة  اأنها  توؤكد  اخلزانات 
م�����ش��ت مل ت���ع���رف ت��ل��ك اخل���زان���ات 

ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا ال��������وزارة م���وؤخ���را 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن ال�����ش��رك��ات 

م�شئولة  م�����ش��ادر  اأي�����ش��ا  التو�شيح 
باملناطق التعليمية واملدار�س ، فيما 

خالل افتتاح املعر�س املهني لطلبة الثانوية الثاين

 الرتبية تقييم م�سروع الإر�ساد يف املدار�ص احلكومية نهاية العام الدرا�سي
على ميحد: املر�سد املهني يحل اإ�سكالية عزوف الطلبة عن العلمي 

 •• دبي- حم�سن را�سد

ال�����ش��وي��دي وكيل  اأك���د ع��ل��ى ميحد   
ب��الإن��اب��ة،  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة 
نتائج  �شتقييم  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأن 
املدار�س  يف  املهني  الإر���ش��اد  برنامج 
احل��ك��وم��ي��ة، ال��ت��ي ت��ط��ب��ق امل�����ش��روع 
ن��ه��اي��ة ال���ع���ام ال���درا����ش���ي اجل�����اري، 
الطلبة  تفاعل  مدى  على  للوقوف 
مع امل�شروع، ومدى ا�شتفادة الطلبة 
م���ن ع��م��ل امل���ر����ش���دي���ن امل��ه��ن��ي��ني يف 
امليدان يف حتديد ميولهم اجلامعي، 
امل��ر���ش��د  اأن  وال��وظ��ي��ف��ي، م��و���ش��ح��اً 
ي�شتطيع مبهاراته وقدراته العلمية 
من حل اإ�شكالية عزوف الطلبة عن 
الدرا�شة يف الق�شم العلمي، ول�شيما 
اأن الوزارة تركز يف املرحلة القادمة 
ع��ل��ى امل�����واد ال��ع��ل��م��ي��ة م��ث��ل ال��ع��ل��وم 
وال���ري���ا����ش���ي���ات وف�����ق لح��ت��ي��اج��ات 

اجلامعات ومتطلبات �شوق العمل.
املعر�س  افتتاحه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
املهني الثاين لطلبة الثانوية، الذي 
جامعة  يف  اأم�س  فعالياته  انطلقت 
 31 لغاية  وي�شتمر  ب��دب��ي،  جمرا 
اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل، مب�����ش��ارك��ة 1200 
ط��ال��ب��ا وط���ال���ب���ة، م���ن م����دار�����س 3 
 ، وعجمان  وال�����ش��ارق��ة  دب��ي  مناطق 
ق��ط��اع��ات   6 ت��غ��ذي  و19 ج��ام��ع��ة، 
وظ���ي���ف���ي���ة م��ن��ه��ا ال���ط���ب وال���ع���ل���وم 
وامل���وارد  الأع��م��ال  قطاع  والهند�شة 

الإر����ش���اد وم���ا اح��ت��واه امل��ع��ر���س من 
التخ�ش�شات  ملختلف  ع��م��ل  ور�����س 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ال��ت��ي ق����دم م���ن خ��الل��ه��ا 
مم��ث��ل��ي اجل��ام��ع��ات ن��ظ��م ال��درا���ش��ة 
واأه�����داف�����ه�����ا وم���ن���اه���ج���ه���ا، وم����دي 
العمل،  �شوق  مبتطلبات  ارتباطها 

ومرتكزات الختيار الوظيفية.
اإدارة  م���دي���رة  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
الربية  وزارة  الطالبي يف  الإر�شاد 
والتعليم كنيز العبدويل، اإن الوزارة 
طلبة  م��ي��ول  حت��دي��د  على  حر�شت 
املدار�س  وخا�شة  الثانوية  املرحلة 
املهني  الإر���ش��اد  م�شروع  بها  املطبق 
م���در����ش���ة   20 ع�����دده�����م  وال����ب����ال����غ 
لتنظيم املعر�س املهني الثاين الذي 
امل�شارات  نحو  ال��دول��ة  طلبة  يوجه 
ال�شحيحة،  اجل��ام��ع��ي��ة  التعليمية 
التنمية  م�شرة  اأه���داف  يخدم  مبا 

واحتياجات املجتمع و�شوق العمل.
ولفتت اإىل اأن املعر�س الذي ينعقد 
بتعاون وثيق مع اجلامعات،  �شنوياً 
واأول��ي��اء  للطلبة  مهمة  وجهة  يعد 
اأف�شل  عن  املبكر  للبحث  اأم��وره��م، 
ال����درا�����ش����ات اجل���ام���ع���ي���ة امل��ن��ا���ش��ب��ة 
حيث  وتطلعاته،  الطالب  ل��ق��درات 
املوؤ�ش�شات  خالل  من  املعر�س  يتيح 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل�����ش��ارك��ة ال��ع��دي��د من 
احل��ل��ول اأم����ام ال��ط��ال��ب م��ن خ��الل 
واملعاهد  للجامعات  ك��ب��رة  قائمة 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ال����ع����ل����ي����ا مب��خ��ت��ل��ف 

تقدميه  اإىل  اإ���ش��اف��ة  تخ�ش�شاتها، 
فر�س  عن  كاملة  م�شتقبلية  �شورة 
ال���ع���م���ل امل���رت���ب���ط���ة ب���ك���ل ت��خ�����ش�����س 
وم�����ش��اق ت��ع��ل��ي��م��ي، وه���و م���ا مي��ك��ن، 
اأم�����ره م���ن اخ��ت��ي��ار  ال��ط��ال��ب وويل 
تخرجه  ب��ع��د  مل��ا  ال�شليمة  ال��وج��ه��ة 

من التعليم العام .
واعتربت اأن املعار�س املهنية ت�شاعد 
اجلامعات  اأف�����ش��ل  ا�شتقطاب  على 
ال��دول��ة  وامل��ع��اه��د العليا م��ن داخ���ل 
ال���ت���ظ���اه���رة  ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف ه������ذه 
يف  ت�شب  ال��ت��ي  امل��ث��م��رة  التعليمية 
لتمكني  مبا�شرة،  الطالب  م�شلحة 
الطلبة من الربط بني التخ�ش�شات 

الأكادميية و املهن امل�شتقبلية.
وكان قد اأ�شدر علي ميحد ال�شويدي 
وكيل وزارة الربية والتعليم تعميما 
�شرورة  ب�شاأن  التعليمية  للمناطق 
لطلبة  الإر���ش��ادي��ة  ال��ربام��ج  تنفيذ 
امل��ع��ار���س  وع��ق��د  ال��ث��ان��وي،  التعليم 
ع�شر  الثاين  ال�شف  لطلبة  املهنية 
ل��ل��ع��ام ال���درا����ش���ي احل�����ايل، مل��دار���س 
املهني  التعليمي  الر���ش��اد  م�����ش��روع 
وذل�����ك ح�����ش��ب ك���ل م��ن��ط��ق��ة، حيث 
تعريف  اإيل  امل��ع��ار���س  ه���ذه  ت��ه��دف 
العمل  قطاعات  م��ن  ب��ع��دد  الطلبة 
امل�شروع  ملدار�س  والإي��ع��از  بالدولة، 
ذكور واإناث ب�شرورة تنظيم زيارات 
الأك��ادمي��ي  الر���ش��اد  معلم  ب�شحبة 

املهني باملدر�شة لتلك املعر�س.

انطالق فعاليات ور�سة عمل 
ق�سة جناح �سرطة دبي يف الأردن 

•• عمان-وام:

انطلقت ام�س يف العا�شمة الأردنية عمان فعاليات ور�شة عمل ق�شة جناح 
�شرطة دبي التي تقام حتت رعاية مدير الأمن العام الأردين الفريق اأول 
اللواء  برئا�شة  دب��ي  �شرطة  من  وف��د  ومب�شاركة  الطوالبة  توفيق  الركن 
رئي�س جائزة خليفة لالداء  العبيديل  ال��رزاق  القدو�س عبد  الدكتور عبد 

احلكومي املتميز بوزارة الداخلية مدير الدارة العامة للجودة ال�شاملة.
تهدف هذه الور�شة � التي تاأتي بدعوة من مركز امللك عبد اهلل الثاين للتميز 
وت�شتمر ثالثة اأيام � اإىل الطالع على جتربة �شرطة دبي من قبل منت�شبي 
مديرية المن العام الأردين من خالل اأوراق العمل التي �شتقدمها �شرطة 

دبي وت�شتعر�س كافة مفا�شل التجربة ال�شرطية يف اإمارة دبي.
ورحبت ال�شيدة يا�شرة غو�شة املديرة التتنفيذية ملركز امللك عبداهلل الثاين 
للتميز يف اجلل�شة الفتتاحية بوفد �شرطة دبي معربة عن امتنانها وامتنان 

املركز لتلبية �شرطة دبي دعوته.
كما رحب مدير المن العام الأردين بوفد �شرطة دبي .. معربا عن اأمله يف 
اأن حتقق ور�شة العمل اهدافها املتوخاة منها ويف مقدمتها ال�شتفادة من 

التجربة املتميزة ل�شرطة دبي وخدماتها المنية.
امللك  ال�شكر ملركز  العبيديل  اللواء الدكتور عبد القدو�س  من جانبه قدم 
 .. دبي وجتربتها  ل�شرطة  اأولها  التي  الكبرة  الثقة  للتميز على  عبد اهلل 
موؤكدا حر�س �شرطة دبي على التعاون الكامل مع مديرية الأمن العام يف 

الأردن واأي جهات اأردنية تريد ال�شتفادة من جتربة دبي ال�شرطية.
واأ�شار اللواء العبيديل يف ت�شريحات خا�شة لوكالة اأنباء المارات وام عقب 
دبي حري�شة على نقل جتربتها  �شرطة  اأن  اإىل  الفتتاحية  نهاية اجلل�شة 
اململكة  مقدمتها  ويف  والعامل  القليم  يف  ال��دول  من  العديد  اىل  املتميزة 
الردنية .. لفتا اإىل اأن �شرطة دبي �شتقدم يف بريطانيا خالل ال�شهر املقبل 
ال�شرطية عن الب��داع يف �شرطة  ورقة عمل يف موؤمتر متخ�ش�س بالعلوم 
دبي. واأو�شح اأن التميز بالن�شبة ل�شرطة دبي يعني وبب�شاطة ار�شاء النا�س 
وتلبية احتياجاتهم المنية .. م�شيدا باحلر�س ال�شديد لدي الردن كقيادة 

وموؤ�ش�شات على اللتزام مبعاير التميز والبداع.
من  املديرية  حر�س  الطوالبة  توفيق  الركن  اول  الفريق  اأك��د  جانبه  من 
يف  الناجحة  دب��ي  جتربة  م��ن  ال�شتفادة  على  الهامة  الور�شة  ه��ذه  خ��الل 
جمال ال�شرطة .. معربا عن امله يف ان تكون ور�شة العمل هذه ذات ح�شيلة 

عالية من الفائدة لدي اجلانب الردين.

الب�شرية واملالية والطران .
مدير  ح�شن  على  الف��ت��ت��اح  ح�شر   
وكنيز  التعليمية،  عجمان  منطقة 
الإر����ش���اد  اإدارة  م���دي���رة  ال��ع��ب��دويل 
ال����رب����ي����ة  وزارة  يف  ال�����ط�����الب�����ي 
وال��ت��ع��ل��ي��م، و����ش���ن���اء ع��ب��د ال��ع��ظ��ي��م 
رعاية  اأول  وموجه  امل�شروع  مديرة 
رئي�س  ال��رب��ي��ة،  وزارة  يف  نف�شية 
جامعة جمرا، وعدد من املر�شدين 
املهنيني يف خمتلفة مدار�س الدولة 

والربويني.
وقال وكيل وزارة الربية والتعليم 
يلعب  املهني  الإر���ش��اد  اإن  ب��الإن��اب��ة، 

امل��در���ش��ي،  امل��ج��ت��م��ع  يف  م��ه��م��اً  دوراً 
وي�شحح م�شار الطلبة نحو اختيار 
اجلامعية  الدرا�شية  التخ�ش�شات 
وق��درات��ه��م،  ميولهم  تنا�شب  ال��ت��ي 
ومي���ح���و يف ال����وق����ت ذات������ه الأم���ي���ة 
تنوع  يف  وي�شهم  لديهم،  الوظيفية 
املخرجات التعليمية ل�شد احتياجات 

�شوق العمل.
واأك����د م��ي��ح��د اأن ب��رن��ام��ج الإر����ش���اد 
خالل  من  يطبق  املهني،  التعليمي 
يقدمها  متخ�ش�شة  تربوية  عملية 
مل�شاعدة  املهني  الأك��ادمي��ي  امل��ر���ش��د 
ال���ط���ال���ب ع���ل���ى اك���ت�������ش���اف ق���درات���ه 

وا�شتعداداته  الدرا�شية  واإمكانياته 
مل�شاره  والتخطيط  املهنية،  وميوله 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه امل��ه��ن��ي مبا 
يحقق توافقه الدرا�شي وال�شخ�شي 
والج�����ت�����م�����اع�����ي، وال����ت����غ����ل����ب ع��ل��ى 
ت��ع��ر���س م�شاره  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��وب��ات 
حتقيق  دون  حت����ول  اأو  ال���درا����ش���ي 
اإمكانات التعلم لديه، وذلك  اأق�شى 
من خالل فعاليات اإر�شادية متنوعة 

وا�شتخدام اأدوات علمية حمددة .
وت���ف���ق���د ع���ل���ى م���ي���ح���د ال�������ش���وي���دي 
من  عدد  اأراء  اإىل  وا�شتمع  املعر�س 
م�شروع  ح���ول  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة 

الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�شة يالقون الرعاية من قبل الدولة

•  خزانات املياه مبدار�س قبل وبعد �شيانتها ونظافتها
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بلدية عجمان توقع عقدا مع �سركة �سيبك اآرت تكنولوجي لتنفيذ م�سروع تتبع مركبات الدائرة
من خالل غرفة مراقبة تقنية جمهزة بكافة متطلبات 
امل�شروع تقنيا ويعمل بها فريق تقني موؤهل ومتخ�ش�س 

بالدائرة.
ال��واق��ع  اأر�����س  امل�����ش��روع م��ي��دان��ي��ا ع��ل��ى  اأن تطبيق  وب���ني 
لي�شمل   2013 اجل���اري  ال��ع��ام  نهاية  م��ن  ب��دء  �شيكون 
نقلة  ي�شكل  ونقل متو�شطة مبا  1000 مركبة �شغرة 
نوعية يف اخلدمات الذكية التي ت�شتخدمها الدائرة من 
لر�شالتها  ترجمة  يف  ي�شهم  مبا  املختلفة  قطاعاتها  قبل 
وتوجهات  يتوافق  مبا  الإ�شراتيجية  واأهدافها  وروؤيتها 
التطبيقات  تنفيذ  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة 

الذكية يف تعامالتها مع جميع املتعاملني واملوظفني.

اأرت تكنولوجي رامي اأبو حية مدير خدمة املتعاملني يف 
ال�شركة.

واأكد �شعادة يحيى اإبراهيم اأحمد املدير العام للدائرة يف 
امل�شروع  ب��اأن  العقد  توقيع  هام�س  على  �شحفي  ت�شريح 
املركبات  الأداء مل�شتخدمي  الدائرة مبتابعة  �شوف يخدم 
وحت���دي���د م��واق��ع��ه��ا ط����وال ال���ي���وم ،وم��ن��ه��ا م��ت��اب��ع��ة �شر 
وتخفي�س  ال��وق��ود  ا�شتهالك  تر�شيد  يف  ،وي�شهم  عملها 
النفقات مبا يواكب حتقيق مكت�شبات خدمية ترفع اأ�شهم 
على  الت�شهيل  يف  وي�شاعدها  املوؤ�ش�شي  اأدائها  يف  الدائرة 
ب�شكل  الإم��ارة  داخ��ل  التحرك  اآلية  املركبات  م�شتخدمي 
ذلك  يف  امل�شروع  يحكمها  و�شروط  معاير  وف��ق  نظامي 

•• عجمان ـ الفجر 

�شراكة  عقد  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  وقعت 
معها  التعاون  بهدف  تكنولوجي  اآرت  �شيبك  �شركة  مع 
وتبادل اخلربات يف تنفيذ م�شروع تتبع مركبات الدائرة 
يف  ي�شهم  مبا  ال�شركة  ت�شتخدمها  التي  الذكية  بالطرق 
ومتابعة  النفقات  وتر�شيد  للوقود  ال�شتهالك  تر�شيد 
اأداء م�شتخدمي املركبات بطرق ذكية متطورة من خالل 

الأجهزة التقنية املتطورة.
اإبراهيم  يحيى  �شعادة  اأم�����س  �شباح  ال�شراكة  عقد  وق��ع 
اأح��م��د م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة فيما وق��ع ع��ن �شركة �شبيك 

راأ�س اخليمة حتتفل بامل�شنني 

د.يا�سر النعيمي : الدولة توفر لهم رعاية طبية منزلية متميزة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ن����ظ����م م�����رك�����ز ج����ل����ف����ار ال�������ش���ح���ي 
الرعاية  باإ�شراف   ، اخليمة  براأ�س 
اخليمة  راأ�����س  طبية  يف  ال�شحية 
العاملي  امل�شن  ي��وم  فعالية  اأم�����س   ،

. حتت �شعار انتو الربكة 2013 
واأ������ش�����اد ال���دك���ت���ور ي���ا����ش���ر ع��ي�����ش��ي 
النعيمي مدير طبية راأ�س اخليمة، 
يف كلمته خالل الفعالية ، بح�شور 
الإدارة  م����دي����ر  ال������ك������واري  م���ن���ى 
املركزية للرعاية ال�شحية الأولية 
روؤ�شاء  وع��دد من  ال�شحة،  ب��وزارة 
ومدراء  الطبية  باملنطقة  الأق�شام 
ال�شحية  وامل����راك����ز  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
يف الإم�����ارة ب��ف��ن��دق ه��ي��ل��ت��ون راأ����س 
اخل��ي��م��ة، ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رة التي 
لتقدمي  الر�شيدة  القيادة  توليها 
اأرقى اخلدمات الطبية والعالجية 
خمتلف  يف  واملقيمني  للمواطنني 
ال���دول���ة ب�شفة  م��ن��اط��ق واإم������ارات 
ب�شفة  املواطنني  وللم�شنني  عامة 

خ��ا���ش��ة، وذل���ك م��ن خ���الل توفر 
امل��ن��زل��ي��ة لكبار  ال��رع��اي��ة  ب��رن��ام��ج 
امليزانية  اعتماد  اأن  منوها   ، ال�شن 
الحتادية 2014� 2016م توؤكد 
ع��ل��ى اه���ت���م���ام ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة 
ب��ال��ع��ن�����ش��ر ال���ب�������ش���ري مب��خ��ت��ل��ف 

فئاتهم العمرية . 
الرعاية املنزلية :

النعيمي  يا�شر  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اف 
تقدمي  ع��ل��ى  حت��ر���س  املنطقة  اأن 
للم�شنني  متميزة  �شحية  رع��اي��ة 
ال�شحية  الرعاية  اإدارة  من خالل 
الأول���ي���ة يف اط���ار ب��رن��ام��ج ي��راع��ي 
ظ��روف��ه��م ال�����ش��ح��ي��ة وي���ق���وم على 
ت�����وف�����ر اخل�������دم�������ات ال�������ش���ح���ي���ة 
ل��ل��م�����ش��ن��ني يف م���ن���ازل���ه���م ب�����ش��ورة 
لنقلهم  احلاجة  دون  من  مبا�شرة 
الرعاية  م��راك��ز  اأو  امل�شت�شفى  اىل 
فريق  بو�شاطة  الأول��ي��ة  ال�شحية 
ط��ب��ي م��ك��ون م���ن ط��ب��ي��ب��ة و3 من 
اأع�شاء الهيئة التمري�شية ، منوها 
التمري�شية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����ش��اء  اأن 

ب������ني ال�����ربن�����ام�����ج م������ع امل�������ش���ن���ني 
ب��ع��د خروجهم  ال��ق��دام��ى واجل����دد 
الفريق  اأن  كا�شفا   ، امل�شت�شفى  من 
اإىل ج���ان���ب ذل����ك مب��ت��اب��ع��ة  ي���ق���وم 
واجلرعات  للدواء  املري�س  تناول 
ت��وف��ره  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال�شحيحة، 
، وت���دري���ب امل�����ش��ن م���ا اأم���ك���ن على 
العناية بنف�شه وامل�شاعدة يف توفر 
والكرا�شي  الأ�شرة  من  احتياجاته 
املتحركة ولوازم الفرا�س وغرها، 
بني  و�شل  اإيجاد حلقة  اإىل جانب 
امل��ري�����س واأه��ل��ه م��ن جهة وامل��رك��ز 
جهة  م��ن  امل�شت�شفى  اأو  ال�����ش��ح��ي 
راأ���س  منطقة  اأن  ،مو�شحا  اأخ��رى 
منطقة  اأول  هي  الطبية،  اخليمة 
م�شتوى  على  الربنامج  هذا  تنفذ 
يف  اأطلقته  حيث   ، ال�شحة  وزارة 
دي�شمرب  م��ن  والع�شرين  احل���ادي 
ج��ل��ف��ار،  م���رك���ز  يف   2008 ع�����ام 
وق���ام���ت ب����اإع����داد وجت��ه��ي��ز ط��اق��م 
لالإ�شراف  م���درب  وف��ن��ي  متري�س 
ع��ل��ي��ه،م�����ش��ي��دا ب��ت��ع��اون امل��وؤ���ش�����ش��ات 

املجتمعية يف الإمارة مع الربنامج 
الأم������ر ال�����ذي م��ك��ن��ة م���ن حتقيق 

اأهدافه بفاعلية.
اجلهود ال�شحية :

وم�����ن ج��ه��ت��ه��ا ق���دم���ت د. ع��ال��ي��ة 
ال���ك���ع���ب���ي م�����ن خ�������الل ت��ق��دمي��ه��ا 
عر�س فيديو عن برنامج الرعاية 
امل��ن��زل��ي��ة ل��ك��ب��ار ال�����ش��ن ن���ب���ذة عن 
الرت��ق��اء  يف  ال�شحة  وزارة  ج��ه��ود 
بربنامج الرعاية املنزلية اأن وزارة 
يف  العاملي  التطور  تواكب  ال�شحة 
للم�شنني  اخلدمات  اأق�شى  توفر 
ح���ي���ث ي�������ش���ل ع����دده����م ح���ال���ي���ا يف 
خمتلف قارات العامل 600مليون 
م�شن عامليا كما اأنه من املتوقع اأن 
عام  يف  الدولة  �شكان  خم�س  يكون 

2020 من فئة امل�شنني.
تبنت  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأن  واأك�����دت 
اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع منو 
باأف�شل  ل��رع��اي��ت��ه��م  امل�شنني  ع���دد 
الأ����ش���ال���ي���ب م���ن خ����الل رف����ع ع��دد 
امل���راك���ز وت��ق��دمي اأرق����ى اخل��دم��ات 

ال�شحية والعالجية والطبية لهم 
يف منازلهم . 

يف بيتنا م�شن :
خالل احلفل قدم الطاقم الطبي 
عبيد  م�شت�شفى  يف  والتمري�شي 
اهلل ل��ع��الج ك��ب��ار ال�����ش��ن واأم��را���س 
الذى  راأ�س اخليمة  ال�شيخوخة يف 
يقدم خدماته ال�شحية والعالجية 
من  و23م�شنة  21م�شنا  اإىل 
م�شرحية  الفعالية  يف  امل��واط��ن��ني 
بعنوان معاي�شة الأمرا�س والتاأقلم 
م��ع��ه��ا، ك��م��ا ق��دم��ت ن��اع��م��ة جا�شم 

حم��ا���ش��رة ح���ول ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل 
ق��دم طالب  ، كما  ال�شن  ك��ب��ار  م��ع 
الأ�شا�شي  املن�شور للتعليم  مدر�شة 
ف��ق��رة ال��ي��ول��ة ال��راث��ي��ة وق��دم��ت 
اأحمد  بنت  مهرة  مدر�شة  طالبات 
ع��ن بر  ع��ر���س  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
ال���وال���دي���ن ، ك��م��ا ق����دم امل��ه��ن��د���س 
الهاملى  واإمي��ان  النيادى  عبداهلل 
مبادرة البيت متوحد التي اأطلقها 
ديوان وىل عهد اأبوظبي، وقدم د. 
مبادرة  ع��ن  عر�س  �شعالن  ح�شن 
خ��دم��ت��ك��م واج��ب��ن��ا ال���ت���ي اأط��ل��ق��ه��ا 

اأب��اء منطقة راأ���س اخليمة  جمل�س 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ي��ن��م��ا ق�����دم ط���الب 
املن�شور م�شرحية بقلوبنا  مدر�شة 
التي  الفعالية  ختام  ويف   ، نلقاكم 
اأ�شرف على تنظيمها فريف العمل 
مبركز جلفار ال�شحي برئا�شة هبة 
ال�شحى وع�شوية د. عالية الكعبي 
ورا�����ش����د ال���غ���اف���ري وم���ن���ى ال��ع��ري 
النعيمي  امل�شافري وهدى  وعفراء 
اإع��الن نتائج  ود. خالدة نعمان مت 
م�شن  بيتنا  يف  الت�شوير  م�شابقة 

كما مت تكرمي امل�شاركني .

يقومون بزيارة امل�شن فى الربنامج 
الأطباء يف  يقوم  اأ�شبوعيا يف حني 
كل  بزيارتهم  الطبيعية  ال��ظ��روف 
زي��ارة طبيب  تكون  بينما  اأ�شهر   3
الأ�شنان كل 6 اأ�شهر �شمن برنامج 
���ش��ح��ة ال���ف���م والأ�����ش����ن����ان ع����الوة 
ع���ل���ى الأخ�������ش���ائ���ي���ني ال��ن��ف�����ش��ي��ني 

والجتماعيني .
وذكر النعيمي ان امل�شت�شفيات تهتم 
بتوفر ممر�شات ات�شال للتوا�شل 

مب�شاركة1000باحث من 56 دولة

افتتاح فعاليات املوؤمتر العاملي الثامن لآلم الظهر واحلو�ص
الدعوة اإىل حت�سني ال�سلم الوظيفي وتوفري احلوافز لـ 60 مواطنا اخت�سا�سيا يف العالج الطبيعي 

القطاع ال�سحي يويل اهتماما كبريا لن�سر مراكز العالج الطبيعي واإعادة التاأهيل

ي�شتخدم اأفراد عائلته كغطاء الأن�شطته االإجرامية

�سرطة ال�سارقة تقب�ص على خليجي 
واأ�سيوي بتهمة جلب وتهريب املواد املخدرة 

•• ال�سارقة - الفجر

امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  مت��ك��ن��ت 
ب�����ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة وب��ال��ت��ع��اون مع 
امل��خ��درات  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
من  كمية  �شبط  م��ن  دب���ي  ب�شرطة 
امل�����واد امل���خ���درة ت��ق��در ب���ح���وايل 29 
ك���ي���ل���وج���رام م����ن خم�����در الأف����ي����ون 
اأف��راد  بني  والتوزيع  للرويج  معدة 
للك�شب  م��روج��ي��ه��ا  و���ش��ع��ى  املجتمع 
الوطن  �شباب  واإيقاع  ال�شريع  املادي 
يف م�����ش��ت��ن��ق��ع امل�����خ�����درات ���ش��ارب��ني 
عليها  املرتبة  والإ�شرار  بالقوانني 

عر�س احلائط.
ورود  اإيل  الق�شية  تفا�شيل  وت��ع��ود 
معلومات لالأجهزة الأمنية ب�شرطة 
ال�����ش��ارق��ة ت��ف��ي��د ع��ن وج����ود �شخ�س 
واأخ���ر  اخلليجية  اجلن�شية  ي��ح��م��ل 
بتهريب  يقومان  اجلن�شية  اإي���راين 
م��وؤث��رات عقلية وم���واد خم���درة اإىل 
اأرا�����ش����ي ال���دول���ة ب��غ��ر���س امل��ت��اج��رة 
وترويجها بني اأفراد املجتمع، وعليه 
للتحقق  اأم���ن���ي  ف���ري���ق  ت�����ش��ك��ي��ل  مت 
وبعد  ال���واردة،  املعلومات  �شحة  من 
اجلهود  وتكثيف  وال��ت��ح��ري  البحث 
وبالتعاون  ال��ف��ري��ق  متكن  امل��ب��ذول��ة 
مع الإدارة العامة ملكافحة املخدرات 
ب�����ش��رط��ة دب�����ي م����ن حت���دي���د ه��وي��ة 
احدهما  ب��اأن  تبني  اللذين  املتهمني 
ي��ح��م��ل اجل��ن�����ش��ي��ة الإي���ران���ي���ة واأخ���ر 
خ��ل��ي��ج��ي ي��ع��د م���ن اأخ���ط���ر م��ه��رب��ي 
املخدرات لأرا�شي الدولة ومروجيها 
بع�س  ا�شطحاب  على  اعتاد  وال��ذي 
بعمليات  قيامه  اأث��ن��اء  اأ�شرته  اأف���راد 
من  ال�شكوك  اإبعاد  بهدف  التهريب 
حوله والتغطية على ن�شاطاته غر 
القب�س  اإل���ق���اء  ح��ي��ث مت  امل�����ش��روع��ة 
 29 ح��وايل  وبحوزته  متلب�شا  عليه 

كيلو جرام من خمدر الأفيون .
وب��ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه��م��ا وم��واج��ه��ت��ه��م��ا 
ب��ال��ت��ه��م امل��ن�����ش��وب��ة اإل��ي��ه��م��ا اأق����را بها 
كا�شفني عن وجود كمية اأخرى من 
امل�����واد امل���خ���درة خم���ب���اأة مب��ق��ر �شكن 
يف  اخل��ا���ش��ة  وم��زرع��ت��ه  الأول  املتهم 
عمان  ب�شلطة  ال��ب��ي��ع��ة  دب���ا  منطقة 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة، وب���ع���د ات���خ���اذ ال��ت��داب��ر 
ال����الزم����ة وا����ش���ت���ي���ف���اء الإج���������راءات 
الإدارة  ب���ني  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال���ق���ان���ون 

•• دبي – حم�سن را�سد 

ك�����ش��ف��ت ���ش��ع��ب��ة ال����ع����الج ال��ط��ب��ي��ع��ي 
ب��ج��م��ع��ي��ة الإم���������ارات ال��ط��ب��ي��ة، عن 
60 مواطنا فقط يعملون يف  وجود 
الطبيعي، من بني  العالج  تخ�ش�س 
 1000 اإىل   800 ب��ني  ي���راوح  م��ا 
خمت�شا يف هذا املجال على م�شتوى 
الدولة.  وارجع الدكتور الرائد، عبد 
العظيم كامكار، رئي�س �شعبة العالج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، ع�����زوف امل���واط���ن���ني عن 
العمل  اأو  التخ�ش�س  بهذا  اللتحاق 
ف��ي��ه، اإىل ع��دم وج���ود ح��واف��ز مالية 
اأخ�شائي  اأن  اإىل  وت�شجيعية، م�شرا 
اجلامعي  امل��واط��ن  الطبيعي  العالج 
ال�شحية  اجل��ه��ات  اإح����دى  يف  ي��ع��ني 
على  ليح�شل   10 ال���  ال��درج��ة  على 

12 األف درهم فقط راتب �شهري. 
ودع����ا ك��ام��ك��ار، يف ت�����ش��ري��ح��ات على 
لآلم  العاملي  امل��وؤمت��ر  افتتاح  هام�س 
الظهر، اإىل حت�شني ال�شلم الوظيفي 
وعمل  الطبيعي  ال��ع��الج  لأخ�شائي 
ت�شنيف لتخ�ش�شات هذا املجال اأ�شوة 
الب�شري،  ال��ط��ب  جم��ال  يف  باملطبق 
ب��ح��ي��ث ي���ك���ون ه���ن���اك اأخ�����ش��ائ��ي��ني 

وا�شت�شاريني للعالج الطبيعي. 
كما دعا اإىل ابتعاث املواطنني لدرا�شة 
العالج الطبيعي على ح�شاب اجلهات 
ال�شحية احلكومية، وكذلك اأن يكون 
هناك ا�شتقاللية للمهنة من ناحية 
العالج  اأخ�شائي  اأن  مو�شحا  القار، 
الطبيب  ت��ع��ل��ي��م��ات  ي��ت��ب��ع  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
ال��ب�����ش��ري خ��ا���ش��ة يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

احل���ك���وم���ي���ة.  واأك�������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، نائب 
حاكم دبي، وزير املالية، رئي�س هيئة 
التزام دولة الإمارات  ال�شحة بدبي، 
بتوفر اأعلى معاير اجلودة خا�شًة 
ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ن���وع���ي���ة اخل����دم����ات 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ك���اف���ة م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
وال��ت��ي جعلتها  واخل��ا���ش��ة،  ال��ع��ام��ة 
امل��وؤمت��رات  ل�شت�شافة  ه��اًم��ا  م��رك��ًزا 
واأ�شار  املتميزة.  العاملية  والفعاليات 
�شموه، الكلمة التي األقاها نيابة عن 
�شموه، املهند�س عي�شى امليدور مدير 
افتتاح  يف  ب��دب��ي،  ال�شحة  هيئة  ع��ام 
ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال��ع��امل��ي ال��ث��ام��ن 
واحل����و�����س،  ال���ظ���ه���ر  اأ����ش���ف���ل  لآلم 
القطاع  يوليه  ال���ذي  اله��ت��م��ام  اإىل 
ال�شحي بدولة الإمارات لن�شر مراكز 
العالج الطبيعي واإعادة التاأهيل على 

م�شتوى الدولة. 
وق��ال �شموه، اإن ذل��ك ي��اأت��ي يف اإط��ار 
اإ����ش���رات���ي���ج���ي���ة ع���ام���ة ت���رت���ك���ز ع��ل��ى 
ال��ت��ك��ام��ل وال��ت��ع��اون م��ا بني  حتقيق 
ال�شحية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�شحة  وزارة 

بكافة اإمارات الدولة . 
واأك��د �شموه، حر�س دول��ة الإم���ارات 
باملجتمع  لالرتقاء  املتحدة  العربية 
الإم����ارات����ي وامل�����ش��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
م�شرة التنمية والتطوير بناء على 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شاحب  واأخيه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم، 

الحتادية  املخدرات  ملكافحة  العامة 
ال�شقيقة  عمان  ب�شلطنة  ونظرتها 
الأول  امل��ت��ه��م  اإق���ام���ة  م��ق��ر  لتفتي�س 
كيلو  على4  ال��ع��ث��ور  مت  وم���زرع���ت���ه 
ج��رام من خمدر الهروين و9 كيلو 
اإيل  بالإ�شافة  احل�شي�س  خمدر  من 
األ���ف ق��ر���س م��ن خم��در   95.000
اأخفاها بطرق  ك��ان قد  ال��رام��ادول 
خمتلفة.وعليه  اأم��اك��ن  يف  ملتوية 
املوؤثرات  جلب  بتهمة  توقيفهما  مت 
اإيل  الدولة وحتويلهما  اإيل  العقلية 

النيابة العامة باإمارة ال�شارقة .
واأ�شاد اللواء حميد حممد الهديدي 
بالتعاون  ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد 
القائم بني اأجهزة مكافحة املخدرات 
عمان  ب�شلطنة  ونظراتها  بالدولة 
ال�شقيقة ، معرباً عن تقديره للجهود 
التي بذلها رجال مكافحة املخدرات 

جمل�س ال�����وزراء٬ ح��اك��م دب���ي٬ رع��اه 
ال�شمو  اأ����ش���ح���اب  واإخ���وان���ه���م���ا  اهلل، 
اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��الحت��اد 

حكام الإمارات. 
هذا  انعقاد  اأهمية  اإىل  �شموه،  ون��وه 
امل��وؤمت��ر ل��ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل���ربات 
العاملية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 
يف جم�����ال دع�����م ال�����ش��ب��ل ال��وق��ائ��ي��ة 
للعديد  والعالجية  والت�شخي�شية 
تعيق  التي  الآلم  ه��ذه  م�شببات  من 
والعمل  الإن��ت��اج  على  الإن�شان  ق��درة 
والأ�شرة  الفرد  على  �شلًبا  يوؤثر  مبا 

واملجتمع. 
 واأ���ش��ار ���ش��م��وه، اإىل ت��زاي��د الإ���ش��اب��ة 
مب�����ش��اك��ل اأ���ش��ف��ل ال��ظ��ه��ر واحل��و���س 
م���ن وال���ت���ي اأ���ش��ب��ح��ت م���ن امل��ع��وق��ات 
ال�شحية التي يعاين منها الكثرون، 
فح�شب  ال��دول��ة  م�شتوى  على  لي�س 

اإمنا على م�شتوى كل دول العامل. 
ال�شيخ حمدان  �شمو  نيابة عن  وكان 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
ال�شحة  هيئة  رئ��ي�����س  امل��ال��ي��ة،  وزي���ر 
ال�شحة  هيئة  رئ��ي�����س  اف��ت��ت��ح  ب��دب��ي، 
امليدور  عي�شى  املهند�س  افتتح  بدبي 
مدير عام هيئة ال�شحة بدبي، اأم�س 
الث���ن���ني، ب��ف��ن��دق الن��رك��ون��ت��ن��ن��ت��ال 
ف��ي�����ش��ت��ي��ف��ال ���ش��ي��ت��ي دب�����ي ف��ع��ال��ي��ات 
اأ�شفل  لآلم  الثامن  العاملي  امل��وؤمت��ر 
دبي  وت�شت�شيف  واحل��و���س.  الظهر 
مب�شاركة  املوؤمتر  هذا  الأوىل  للمرة 
وخمت�س  طبيب   1000 م��ن  اأك��ر 
دول  دول��ة من خمتلف   56 ميثلون 
العامل. بعد ذلك افتتح امليدور مدير 
ع����ام ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب���دب���ي ي��راف��ق��ه 
ال���دك���ت���ور ول��ي��م��ن��ج رئ��ي�����س امل���وؤمت���ر 
والدكتور عبد العظيم كامكار نائب 
رئ��ي�����س امل���وؤمت���ر امل��ع��ر���س امل�����ش��اح��ب 
ل��ل��م��وؤمت��ر وال�����ذي ت�����ش��ارك ب���ه 22 
�شركة من خمتلف دول العامل حيث 
ما  اآخ��ر  العار�شني حول  اىل  ا�شتمع 
مت التو�شل اليه يف جمال ت�شخي�س 

وعالج اآلم الظهر واحلو�س.
وي���ن���ظ���م امل����وؤمت����ر ج��م��ع��ي��ة اأم���رك���ا 
الفقري  العمود  جلراحة  ال�شمالية 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ����ش���ع���ب���ة الإم����������ارات 

للعالج  الإم���ارات  و�شعبة  لالأع�شاب 
ال���ط���ب���ي���ع���ي واجل���م���ع���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة 
جل�����راح�����ة الأع�����������ش�����اب واجل���م���ع���ي���ة 
اخل���ل���ي���ج���ي���ة جل�����راح�����ة الأع���������ش����اب 
اإع��ادة  وق�شم  اإجن��الن��د  نيو  وجامعة 
بجامعة  الطبيعي  والعالج  التاأهيل 
غينت واملركز الطبي بجامعة لهويا 
وبدعم  ال�شحي  دبي  �شرطة  ومركز 
م��ن ج��ائ��زة ال�����ش��ي��خ ح��م��دان للعلوم 
والت�شويق  ال�شياحة  ودائ��رة  الطبية 
ال���ت���ج���اري ب���دب���ي. م���ن ج��ه��ت��ه، ق��ال 
اإن  امل��وؤمت��ر،  رئي�س  وليمنج  الدكتور 
املوؤمتر ي�شكل فر�شة كبرة للعاملني 
واآلم  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���ع���الج  يف جم����ال 
اأ���ش��ف��ل ال��ظ��ه��ر واحل���و����س ل��الط��الع 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��ج��دات ال��ع��امل��ي��ة وت��ب��ادل 
امل��ع��رف��ة وال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل���ربات 
من  احل���د  يف  للم�شاهمة  امل�����ش��رك��ة 

األم املر�شى.
العلمية  امل��وؤمت��ر  بجل�شات  ي�����ش��ارك   
يف  واملتخ�ش�شني  الأطباء  من  نخبة 
�شيناق�س  الطبيعي  ال��ع��الج  جم���ال 
من  ع���ددا  العلمية  جل�شاته  خ���الل 
امل����ح����اور امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��ل��م ال��ت�����ش��ري��ح 
وامل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة احل����ي����وي����ة ل��ل��ع��م��ود 
ال����ف����ق����ري، وال�����ط�����رق احل���دي���ث���ة يف 
الظهر  اأ�شفل  اآلم  وع��الج  ت�شخي�س 
احلو�س، والتحكم الع�شبي احلركي 
واحل�شي والتمارين التاأهيلية لعالج 

اآلم الظهر.
ال���ف���ق���رات  اآلم  امل����وؤمت����ر  وي���ن���اق�������س 
اأ����ش���ب���اب���ه���ا وع���الج���ه���ا،  ال��ق��ط��ن��ي��ة - 
ال���ف���ق���ري، ودور  ال���ع���م���ود  وج����راح����ة 
اآلم  امل���رك���زي يف  ال��ع�����ش��ب��ي  اجل���ه���از 
ال���ظ���ه���ر، والجت�����اه�����ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
للعناية باآلم اأ�شفل الظهر واحلو�س. 
واأك�����د ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م ك��ام��ك��ار رئ��ي�����س 
بجمعية  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���ع���الج  ���ش��ع��ب��ة 
الإمارات ونائب رئي�س املوؤمتر، على 
الأوىل  للمرة  املوؤمتر  انعقاد  اأهمية 
يف دب���ي وال����ذي ج���اء ب��ع��د ف���وز دول��ة 
انعقاد  خ��الل  با�شت�شافته  الإم���ارات 
املتحدة  بالوليات  ال�شابعة  ن�شخته 
وق��ال  2010م.  الأم��رك��ي��ة يف ع��ام 
كامكار، اإن املوؤمتر يهدف اإىل اإتاحة 

ال��ف��ر���ش��ة ل���الأط���ب���اء وال��ع��ام��ل��ني يف 
ل��الط��الع  الطبيعي  ال��ع��الج  جم���ال 
ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب واخل�����ربات ال��ع��امل��ي��ة 
األم  وع������الج  ت�����ش��خ��ي�����س  جم�����ال  يف 
اأ���ش��ف��ل ال��ظ��ه��ر واحل���و����س .  واأ���ش��ار 
العلمية  املعرفة  تعزيز  اإىل  كامكار، 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني وال��ع��ام��ل��ني يف جم��ال 
ال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي ت���زاي���د الإ���ش��اب��ة 
ب�����اآلم ال��ظ��ه��ر ب�����ش��ب��ب زي�����ادة ال����وزن 
واجل���ل���و����س ل���ف���رات ط��وي��ل��ة وق��ل��ة 
والتوتر  ال��ب��دين  الن�شاط  مم��ار���ش��ة 

الذهني.

% من ال�شكان بالدولة   80
يعانون من مر�س اآالم الظهر

 ك�شف الدكتور الرائد، عبد العظيم 
ك����ام����ك����ار، رئ���ي�������س ����ش���ع���ب���ة ال���ع���الج 
ال�شكان  م��ن   %  80 اأن  الطبيعي، 
مرحلة  اأو  ف��رة  يف  يعانون  بالدولة 
الظهر،  اآلم  من  العمر  مراحل  من 
فيما يعاين 25 % من ال�شكان من 

هذه الآلم يف وقت واحد . 
ولفت اإىل انه ل يوجد مراكز لإعادة 
واح��د  مركز  �شوى  امل�شابني  تاأهيل 
الدولة،  حكومي فقط على م�شتوى 
م�شرا اإىل وجود العديد من مراكز 
بع�شها  ان���ه  اإل  اخل��ا���ش��ة،  ال��ت��اأه��ي��ل 
بيزن�س  اأن��ه  على  الأم���ر  م��ع  يتعامل 
ط��ب��ي.  ودع����ا رئ��ي�����س �شعبة ال��ع��الج 
الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية، 
اإن�������ش���اء م���راك���ز م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف  اإىل 
ال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي وخ�����ش��و���ش��ا ما 
يتعلق منها بتاأهيل العمود الفقري؛ 
ن��ظ��را ل��ك��رة ح���الت الإ���ش��اب��ة ب��اآلم 

العمود الفقري يف الدولة. 
لدى  �شكوى  ثاين  اأن  كامكار،  واأف��اد 
الأطباء يف الدولة بعد ال�شداع، هي 
اأن احلالت  اإىل  ولفت  الظهر.   اآلم 
ينفق  الفقري  العمود  لآلم  املزمنة 
ت�شتحوذ  حيث  كبرة،  مبالغ  عليها 
على 80 % من املبالغ املنفقة على 
ع���الج ح���الت اآلم ال��ظ��ه��ر، رغ���م اأن 
 %  30 تتجاوز  املزمنة ل  احل��الت 
من اإجمايل حالت الإ�شابة باأمرا�س 

اآلم الظهر والعمود الفقري. 

يف اإحباط هذه العملية قبل ال�شروع 
يف تنفيذها والقب�س على مروجيها 
والتزامهم  حر�شهم  ت��وؤك��د  وال��ت��ي   ،
واأبنائه  الوطن  حماية  على  بالعمل 
م��ن اآف���ة امل��خ��درات الأم���ر ال���ذي لن 
التعاون  تعزيز  خ��الل  م��ن  اإل  ي��اأت��ي 
وال���ت���ك���ات���ف وال���ت�������ش���اف���ر ب����ني ك��اف��ة 
ودفع  الأمنية  واملوؤ�ش�شات  الأج��ه��زة 
ج���ه���وده���ا ب���اجت���اه ����ش���رب واإح���ب���اط 
ت�شعى  التي  الإج��رام��ي��ة  املخططات 
ال���وط���ن وامل�����ش��ا���س  ال��ن��ي��ل م���ن  اإىل 

مبقدراته وا�شتهداف اأبنائه.
واأ�����ش����ار ����ش���ع���ادة ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة 
الذي  الكبر  الهتمام  اإىل  ال�شارقة 
مب�شكلة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ت��ول��ي��ه 
عليها  ال��ق�����ش��اء  وج���ع���ل  امل����خ����درات 
واحل����د م���ن خم��اط��ره��ا يف م��ق��دم��ة 
اأول����وي����ات اخل���ط���ة الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
لوزارة الداخلية و�شعي تعبئة اجلهود 
ال��وط��ن��ي��ة وا���ش��ت��ن��ف��ار ك��اف��ة ط��اق��ات 
امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى م��واج��ه��ت��ه��ا 
ويالتها  م��ن  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  وحماية 
ال�شارقة  �شرطة  ع��ام  قائد  واأ���ش��اف 
وا�شتعدادهم  الوطن  اأبناء  يقظة  ان 
اأعدائه  املواجهة مع  الدائم خلو�س 
ك��ف��ي��ل��ة ب���اإح���ب���اط ج��م��ي��ع امل���ح���اولت 
والأ���ش��ال��ي��ب والأن�����ش��ط��ة الإج��رام��ي��ة 
يد متتد  كل  عليها وقطع  والق�شاء 
النيل  حت���اول  اأو  ال��وط��ن  اإىل  ب�شوء 

من �شبابه.

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مرطبات حمارة البحر ذ.م.م
  Sea shell group since 1984:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:195062       بتاريخ:2013/7/17 م
با�ش��م:مرطبات حمارة البحر ذ.م.م

فاك�س:   ،  026213526 هاتف:   ،  7514 ���س.ب:   ، مكتوم  اآل  �شعيد  بن  را�شد  ال�شيخ  �شارع   ، وعنوانه:ابوظبي 
026219105

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 كافتريا 
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل حمارة باللون الحمر ويف منت�شفها كاأ�س باللون الخ�شر وغطاء 
 since 1984 يدنوها  الخ�شر  باللون   Sea shell group الكاأ�س باللون البي�س ويدنو ال�شكل 

باللون ال�شود وال�شكل على خلفية باللون البي�س .  
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  29  اأكتوبر 2013 العدد 10932

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ حممد ليت  فقد  
ب��ن��ج��الدي�����س  اهلل-  ام�����ني 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم   
)1971539( �شادر من 
ب��ن��ج��الدي�����س   م���ن ي��ج��ده 
ع��ل��ي��ه الت�������ش���ال ب�����ش��ف��ارة 

بنجالدي�س لدى الدولة.

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل������دع������و/ حم���م���ود 
ال��زع��ب��ي  - �شوريا  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة- ج�����واز ���ش��ف��ره 
رقم   )004395913( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

   050/7663945

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ ب����اري����ك 
ه�����ولدي�����ر ن������ور ال�����ش����الم 
بنغالدي�س   - ه����ولدي����ر    
اجلن�شية- جواز �شفره رقم   
يجده  م��ن   )344188(
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5610080   

فقدان جواز �سفرت
اي��وب  امل��دع��و/ مهند  فقد  
ع���ب���د ع���م���ر ح�������ش���ون���ه     - 
جواز  اجلن�شية-  فل�شطني 
 )403( رق����������م    �����ش����ف����ره 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

   055/1467783

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل���دع���وة/ ت��ي��ن��اه بت 
اندوني�شية   - اودمي  ا�شحاق 
اجل��ن�����ش��ي��ة- ج������واز ���ش��ف��ره��ا 
رقم   )AR112097( �شادر 
م���ن ان��دون��ي�����ش��ي��ا م���ن ي��ج��ده 
ت�����ش��ل��ي��م��ه اىل اق���رب  ب���رج���اء 
م��رك��ز ���ش��رط��ة  او ال�����ش��ف��ارة 

اندوني�شية م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
بارفني  املدعو/ م�شت  فقد  
مد حامد مول  - بنغالدي�س 
اجلن�شية- جواز �شفره  رقم   
ي��ج��ده  م���ن   )785434(
اق��رب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
ال�شفارة  او  ���ش��رط��ة   م��رك��ز 

بنغالدي�س م�شكوراً.
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جلنة اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا تدعو املبتكرين لعر�ص اإبداعاتهم يف مبتكر 2014

الحتاد الن�سائي العام ي�سارك يف املعر�ص الوطني للتوعية املجتمعية

مواطنـــون ُيقــــّدمون دعمــــًا كبيــــرًا ملزاينـــة بينونــة لالإبــل

حاكـــم الفجيـــرة ي�ستقبـــل �سفيــــر قطــــر

بهدف التحفيز على االإبداع والتميز يف االأداء

نهيان بن مبارك يكرم املوظفني الفائزين بجائزة الريادة

IEEE طالبـــات جامعـــة عجمـــان يفــــزن باملرتبــــة الأولـــــى عامليــــا يف م�سابقـــــة

•• اأبوظبي-وام:

عن  التكنولوجيا  لتطوير  اأب��وظ��ب��ي  جل��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
 2014 مبتكر  اجلديدة  ال�شراتيجية  مبادرتها 
وذل���ك يف اإط���ار ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة اإىل ب��ن��اء قاعدة 
الإم��ارة.  يف  والبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  حيوية 
املنطقة  نوعها يف  م��ن  الأوىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��ه��دف 
والتكنولوجيا  العلوم  قطاع  يف  الإب���داع  حتفيز  اإىل 
والب��ت��ك��ار م��ن خ��الل تطوير ثقافة الب��ت��ك��ار حيث 
ت��ن��ط��ل��ق امل����ب����ادرة ال���ت���ي ت���وف���ر ل��ل��م��ب��دع��ني من�شة 
وابتكاراتهم  اأف��ك��اره��م  وع��ر���س  والتعلم  للتوا�شل 
ال���ف���ري���دة ب���دع���وة جل��م��ي��ع امل��ب��ت��ك��ري��ن ال�����ش��ب��اب يف 
الإمارات العربية املتحدة للت�شجيل يف هذه املبادرة 

وا�شتعرا�س اإبداعاتهم.
ومن املقرر اأن تعقد الفعالية ال�شنوية الأوىل ملبادرة 
مبتكر بداية العام القادم لت�شتمر على مدى يومني 
يجمع خاللهما اأكر من 200 مبتكر من الإمارات 

الفعالية  يف  امل�شاركون  و�شيقوم  املتحدة.  العربية 
والتي  الفريدة  واإب��داع��ات��ه��م  اأعمالهم  با�شتعرا�س 
اأفكار علمية وتقنية لي�شمل  مت تطويرها بناء على 
حمبي  م��ن  املميزة  الب��ت��ك��ارات  اأ�شحاب  امل�شاركون 
التكنولوجيا  وع�شاق  املج�شمات  وبناء  الآلت  �شنع 
وم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ي ال�������ش���ي���ارات وم��ع��دل��ي��ه��ا وم��ربجم��ي 

احلا�شوب وامل�شممني.
جلنة  عام  مدير  الكليلي  �شعيد  اأحمد  �شعادة  وق��ال 
اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا بعد النجاح املتوا�شل 
ملهرجان اأبوظبي للعلوم اأردنا اطالق مبادرة جديدة 
ت�شتهدف فئة عمرية اأكرب �شنا حيث �شتوفر مبادرة 
التي  اأعمالهم  لعر�س  للم�شاركني  الفر�شة  مبتكر 
اأو  العمل  اأو  املدر�شة  يف  وبنائها  بت�شميمها  قاموا 
امل��ب��ادرة  حتى يف منازلهم ون��ه��دف م��ن خ��الل ه��ذه 
اإىل عقد فعالية �شنوية جتمع املبتكرين يف الدولة 
جو  �شمن  معا  جتمعهم  اب��داع��ي��ة  من�شة  وت��وف��ر 
اخل��ربات  وتبادل  والتفكر  للعمل  يحفزهم  خ��الق 

..م�شرا اىل  العام  الإجن��ازات على مدار  وم�شاركة 
ان املبادرة �شتحر�س بدورها على الحتفاء بالأفكار 

املبتكرة والإبداعات املتميزة.
وت�شجع جلنة اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا جميع 
املبتكرين من الأفراد واملوؤ�ش�شات وال�شركات الذين 
اأو ت�شميم تطبيق معني  اإما بتطوير روبوت  قاموا 
ال�شيارات  اأو حت�شني على حمرك  ادخلوا تعديل  اأو 
الكرونية  اأو  مو�شيقية  اأو  فنية  اأع��م��ال  ق��دم��وا  اأو 
ول��دي��ه��م ال��رغ��ب��ة يف ع���ر����س اإجن���ازات���ه���م وت���ب���ادل 
اآخرين  مبتكرين  مع  والتوا�شل  والأفكار  اخلربات 

على امل�شاركة يف مبتكر 2014.
انه  التكنولوجيا  لتطوير  ابوظبي  جلنة  واو�شحت 
 2014 مبتكر  يف  للم�شاركة  الطلبات  ق��ب��ول  يتم 
اأوائ��ل  تكرمي  و�شيتم  اللكروين  املوقع  من خالل 
املقدمة  الت�شجيل  طلبات  اأ�شحاب  م��ن  املتقدمني 
2013 بن�شرها يف جملة مبتكر  14 نوفمرب  قبل 

 .2014

•• ابوظبي-وام: 

ي�شارك الحتاد الحتاد الن�شائي العام يف املعر�س 
ال����ذي انطلقت  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ال��وط��ن��ي 
مركز  يف  اأي����ام  ث��الث��ة  وت�شتمر  ام�����س  فعالياته 
تنظيمه  يتم  حيث  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 
حت��ت رع��اي��ة م���ب���ادرة ت��ع��زي��ز ال��ت��الح��م الوطني 
واملجتمعي باإ�شراف من �شركة احلا�شر لتنظيم 

املعار�س واملوؤمترات.
وق���ال���ت ن�����ورة ال�����ش��ل��ي��ط��ي ك��ب��ر ب��اح��ث��ي مكتب 
الن�شائي  الحت���اد  يف  ال�شراتيجي  التخطيط 
�شنويا  امل�شاركة  على  يحر�س  الحت��اد  اأن  العام 
وتعترب  املجتمعية  للتوعية  الوطني  املعر�س  يف 
هذه امل�شاركة فر�شة طيبة لتعريف زوار املعر�س 
املهم  ب��ال��دور  واجلامعات  امل��دار���س  طلبة  خا�شة 
برئا�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  ب��ه  يقوم  ال��ذي 
الإم���ارات  اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى 
متكني  هويتنا  �شعار  حتت  والطفولة  لالأمومة 
باملراأة  النهو�س  ا�شراتيجية  على  بناء  وري���ادة 
التنمية  يف  م��ه��م��ا  ���ش��ري��ك��ا  ل��ت��ك��ون  الإم���ارات���ي���ة 
امل�����ش��ت��دام��ة وال���ع���م���ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ات 
وال���ت���ع���اون م���ع ج��م��ي��ع امل���وؤ����ش�������ش���ات احل��ك��وم��ي��ة 
املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  واملحلية  الحت��ادي��ة 

املعنية ب�شوؤون املراأة.

واأ����ش���اف���ت ل��ق��د ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف اأي�����ش��ا 
مب��رت��ك��زات ه���ذه ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ي تتمثل 
امل��ت��ح��دة ثم  يف د���ش��ت��ور دول���ة الم����ارات العربية 
ل�شاحب  التمكني  وخ��ط��اب  الدولية  الت��ف��اق��ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل وك���ذل���ك روؤي������ة الم������ارات 
2021 ثم ا�شراتيجية حكومة دولة المارات 

العربية املتحدة وهويتنا الوطنية .
املعر�س  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  �شيتم  ان���ه  واأو���ش��ح��ت 
ا�شتعرا�س حماور ا�شراتيجية الحتاد الن�شائي 
العام والتي تتمثل يف حمور التعليم والتدريب ثم 
حمور التمكني القت�شادي وحمور املراأة و�شنع 
ثم  وال�شحة  الجتماعي  ال�شاأن  وحم��ور  القرار 

املجتمع املدين وحمور البيئة وحمور العالم.
الإع�����الم  اإدارة  م���ن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���ش��ي��خ��ة  وق���ال���ت 
العام  الن�شائي  الحت���اد  يف  اخل��ارج��ي  وال��ت��ع��اون 
ال��زوار  اإق��ب��ال جيدا م��ن  اإن جناح الحت���اد يجد 
وال����زائ����رات ال���ذي���ن ي��رغ��ب��ون يف ال��ت��ع��رف على 
مبادرات وم�شاريع الحتاد الن�شائي العام والتي 
امل��راأة من  لتقدم  الوطنية  ال�شراتيجية  تعترب 
البحوث  يف  الن�شائي  الحت��اد  يقوم  حيث  اأهمها 
بق�شايا  يتعلق  م��ا  ك��ل  ال��الزم��ة يف  وال��درا���ش��ات 
الجتماعية  النواحي  خمتلف  من  امل��راأة  �شوؤون 

والثقافية وال�شيا�شية والقت�شادية.
وا�شافت ان اجلناح يقدم نبذة للزوار والزائرات 
عن مبادرة يف بيتنا م�شعفة وعن برنامج مكافحة 

مر�س  من  للوقاية  الوطنية  واحلملة  ال�شمنة 
�شرطان عنق الرحم اأعيدي التفكر والربنامج 
الوطني للوقاية من اأمرا�س القلب حملة الرداء 
وكذلك  ناب�س  لقلب  معا  �شعار  حت��ت  الأح��م��ر 
كوين  م��ب��ادرة  على  يتعرف  ان  ال��زائ��ر  ي�شتطيع 
للن�شاء  املوجه  حقوقك  اع��ريف  وم�شروع  جاهزة 
واإن�شاء  التغذية  وحت�شني  التوعية  م�شروع  ثم 

احلدائق املدر�شية لطلبة املدار�س.
ون���وه���ت ���ش��ي��خ��ة ال��ن��ع��ي��م��ي ب����اأن ف��ري��ق الحت����اد 
ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام امل�����ش��ارك يف امل��ع��ر���س ال��وط��ن��ي 
مع  التوا�شل  على  يحر�س  املجتمعية  للتوعية 
اخل��ربات  معهم  ويتبادل  وامل�شاركات  امل�شاركني 
الحت��اد  يف  اجل��دي��دة  امل�شاريع  ح��ول  واملعلومات 
الن�شائي العام مثل م�شروع نظام حماية الطفل 
وم�������ش���روع حت���دي���ث ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
لتقدم املراأة يف الدولة وال�شراتيجية الوطنية 
العربية  الم��ارات  دول��ة  والطفولة يف  لالأمومة 
املتحدة ونظام قاعدة بيانات ومعلومات التنمية 
ن�شاء المارات وامل�شح العنقودي املتعدد املوؤ�شرات. 
وقالت عائ�شة الزعابي من مكتب الدعم الن�شائي 
يف الحت�����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال���ع���ام اأن ج��ن��اح الحت���اد 
ي�شتطيع  وثائقيا  فيلما  يعر�س  العام  الن�شائي 
امل�شاهد من خالله التعرف على الحتاد الن�شائي 
عمله  وجم��الت  تاأ�شي�شه  تاريخ  حيث  من  العام 
الكثر  يعرف  اأن  الزائر  ي�شتطيع  كما  واأه��داف��ه 
ال��ذي يعترب مظلة  عن مركز روؤي��ة املح�شونني 

على  ويعمل  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  يف  اأ���ش��ري��ة 
تنفيذ الأحكام الق�شائية املتعلقة بالروؤية يف ظل 
املح�شون  ل�شتالم  واجتماعية  اإن�شانية  ظروف 
نال  وق��د  اأ���ش��ري وودي  ل��ذوي��ه يف ج��و  وت�شليمه 
اجلناح اإقبال كبرا من الزوار والزائرات الذين 
اإ����ش���دارات الحت��اد  اق��ت��ن��اء بع�س  ح��ر���ش��وا على 
الن�شائي التي مت توزيعها يف اجلناح مثل جملة 
واإطاللة  املنتجة  الأ�شر  ودليل  اإماراتية  اأ�شداء 
اإم���ارات���ي���ة الأزي������اء واحل���ل���ي يف ت����راث الم�����ارات 

والعديد من الربو�شرات التعريفية.
ور�شة  امل��ع��ر���س  اأث��ن��اء  الن�شائي  الحت���اد  وي��ق��دم 
اإدارة  عمل يوميا تقدم خاللها نورا ن�شيب من 
ال�����ش��ن��اع��ات ال��راث��ي��ة واحل��رف��ي��ة ���ش��رح��ا واف��ي��ا 
للطالبات عن التلي وال�شدو واخلو�س والن�شيج 
والتطريز وذلك بهدف احياء الراث وتطويره 
بهذه  الواعدة  واحلفاظ عليه وتعريف الجيال 
ت�شكل  التي  اجلميلة  الراثية  اليدوية  الفنون 
ج����زءا اأ���ش��ي��ال م���ن ث��ق��اف��ة الأم����ه����ات واجل����دات 

حاميات الراث.
الن�شائي العام اهتمام  واأك��د فريق عمل الحت��اد 
���ش��ع��ادة ن���ورة خليفة ال�����ش��وي��دي م��دي��رة الحت��اد 
م�شاركة  تكون  اأن  على  وحر�شها  العام  الن�شائي 
الحت�����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال���ع���ام يف امل��ع��ر���س ال��وط��ن��ي 
اإىل م�شتوى  للتوعية املجتمعية متميزة وترقى 
دائما من مبادرات وم�شاريع  ما يقدمه الحتاد 

وطنية مهمة.

•• املنطقة الغربية- الفجر: 

ال�شيخ ح��م��دان بن  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الغربية، تنظم جلنة اإدارة املهرجانات 
الثقافية والراثية مزاينة  والربامج 
 16 من  الفرة  لالإبل خالل  بينونة 
على   2013 ن��وف��م��رب   21 ول��غ��اي��ة 
اأر�س مدينة زايد يف املنطقة الغربية 

م�شت�شار  املزروعي  واأك��د حممد خلف 
�شمو  دي������وان  وال�������راث يف  ال��ث��ق��اف��ة 
اإدارة  جلنة  رئي�س  اأبوظبي  عهد  ويل 
امل���ه���رج���ان���ات وال�����ربام�����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اخلا�شة  امل�شابقة  ه��ذه  اأّن  والراثية 
مبالكي الإبل من اأبناء دولة الإمارات 
العربية املتحدة ح�شرا، تعك�س العادات 
والتقاليد واملوروث الذي كان وما زال 

�شائداً يف املنطقة اآنذاك.
اأّن الفعاليات التي تنظمها  واأ�شار اإىل 
وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  وال��راث��ي��ة  الثقافية 
بع�شها  تكمل  اإمّن���ا  ال��ع��ام،  م���دار  على 
املوروث  اإحياء  جلهود  خدمة  البع�س 
الأ�شيل لأبناء املنطقة، وب�شكل خا�س 
ال��ت��م��ازج وال��ت��ف��اع��ل م��ا ب��ني مهرجان 
اأ�شبح كرنفاًل معروفاً  الذي  الظفرة 
انطالقته  منذ  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
وم���زاي���ن���ة   ،2008 ع�����ام  يف  الأوىل 
بينونة لالإبل التي ُي�شعدنا اأن نت�شرف 

بتويّل مهام تنظيمها.
املنظمة  اللجنة  ب���اأّن  امل��زروع��ي  ون���ّوه 
ل��ل��م��ه��رج��ان ق���ام���ت ب���ت���وف���ر ج��م��ي��ع 
امل�����ش��ت��ل��زم��ات اخل��دم��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
واإبلهم، كما �شيتم تقدمي كل ما يلزم 
ب��غ��ر���س ت��وف��ر ف��ر���س م��ت�����ش��اوي��ة يف 
اختيار  ك��ذل��ك  وي��ت��م  للجميع،  ال��ف��وز 
والنزاهة  اخل��ربة  ذوي  من  املحكمني 

املعروفني.
امل�����ادي وامل��ع��ن��وي  ال���دع���م  اأّن  واع���ت���رب 
ال������ذي ُي���ق���ّدم���ه امل����واط����ن����ون مل��زاي��ن��ة 
ب��ي��ن��ون��ة ل���الإب���ل ع���رب م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 

حيوياً  دوراً  ُي�شّكل  اجل��وائ��ز،  ت��ق��دمي 
للمزيد من  املزاينة وجذبها  يف جناح 
امل�شاركني، وجعلها من اأهم امل�شابقات 
امل��ح��ل��ي��ة، ول��ذل��ك ي��ح��ظ��ى ال��داع��م��ون 
يف م��زاي��ن��ة ب��ي��ن��ون��ة ل���الإب���ل ب��اه��ت��م��ام 
الذي  الكبر  التقدير  يعك�س  متميز 
ي�شتحقونه كداعمني اأ�شا�شيني للهوية 
الوطنية وُم�شاركني يف خطط �شونها 

وتعزيزها.
وقد ترّبع عدد من املواطنني بجوائز 
كافة  بع�شها  ي�شمل  للفائزين  قّيمة 
جوائز املراكز من الأول وحتى العا�شر 
لكل  )وجمموعها  الفردي  اأ�شواط  يف 
���ش��وط 115 األ����ف دره����م اإم���ارات���ي(، 
كما ي�شمل بع�شها كافة جوائز املراكز 
اأ�شواط  يف  اخلام�س  الأول وحتى  من 
اجلمل )وجمموعها 170 األف درهم 

اإماراتي لكل �شوط(.
واأكد املواطنون الذين تربعوا بجوائز 
اأّن هذه اجلهود ت�شّب  ملزاينة بينونة، 
اإطار تعزيز حفظ و�شون  جميعها يف 
املوروث ال�شعبي، والذي تعترب مزايني 

الإبل اأحد اأهم اأركانه.
ف���م���ن ج��ه��ت��ه اأك������د ن���ا����ش���ر ال��ع��و���ش��ي 
لهذه  دعمهم  من  الهدف  اأن  املنهايل 
الراثية هو احلفاظ على  الفعاليات 
ت��راث��ن��ا ال��ق��ي��م وا���ش��ت��م��راري��ة ال��ع��ادات 
امل�شاهمة  والتقاليد الأ�شيلة، وكذلك 
بالعمل  امل��ه��رج��ان��ات  ه���ذه  اإجن�����اح  يف 
القائمني عليها يدا بيد لت�شجيع  مع 

املبادرات الطيبة با�شتمرار، ُمعرباً عن 
لالإبل  بينونة  مزاينة  بنجاح  تفاوؤله 
حققه  ال���ذي  الكبر  للنجاح  متابعة 
مهرجان الظفرة، حيث اأننا على ثقة 
العزمية  ع��ق��دت  املنظمة  اللجنة  اأن 
اليوم على اإجناح هذا املهرجان بف�شل 
ال�شيوخ،  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  ت��وج��ي��ه��ات 
اإن  حليفنا  النجاح  ف�شيكون  وبالتايل 

�شاء اهلل. 
اإّن حبنا لالإبل  وقال نا�شر املنهايل : 
ل ياأتي فقط لأننا مت�شبثون بعاداتنا 
وتقاليدنا فح�شب بل لأن الإبل َذكرت 
املغفور  عزز  ولقد  الكرمي،  القراأن  يف 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان حبنا لها واهتمامنا بها، لتاأتي 
القيادة احلكيمة وتكمل م�شرة الوالد 
ن��رى احلب  دوم���ا  رح��م��ه اهلل، فنحن 
لراثنا بعيون قادتنا وحكامنا، لذلك 
تت�شافر جهودنا يف دعم هذا املنا�شبات 

تعبراً عن احلب والعرفان .
املهرجانات  اإدارة  للجنة  ال�شكر  ووّجه 
على  وال��راث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج 
اإتاحة الفر�شة ملالك الهجن للتعبر 
الفعاليات  لهذه  ودعمهم  حبهم  ع��ن 
ال������راث  اإح�����ي�����اء  اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د 
اليوم  وح�شادنا  واأ���ش��اف:  املتاأ�شلة، 
ل��ب��ي��ئ��ة ت��راث��ي��ة غ��ن��ي��ة ب��ح��ب ال���ع���ادات 
�شيتها  ذاع  ول��ف��ع��ال��ي��ات  وال��ت��ق��ال��ي��د، 
بنجاع عربياً وعاملياَ، ما هي اإل �شورة 

وتنظيمها  املتنامية  اللجنة  جل��ه��ود 
اإن دعمنا واجب  الفعاليات،  لكل هذه 
حري�شون  واإن��ن��ا  ج��م��ي��ل،  ورد  وط��ن��ي 
ع��ل��ى اأن ن�����ش��ر ع��ل��ى خ��ط��ا ق��ي��ادت��ن��ا، 
ونريد اأن يتاأ�شل هذا احلب يف �شباب 
الإم��ارات اليوم، وان تت�شافر اجلهود 
لدعم هذه امل�شاريع، ونطمح باإذن اهلل، 
امل�شابقات  يف  اأك���رب  ب��دع��م  ن�����ش��ارك  اأن 
القادمة . واأكد اأن الركيز من خالل 
ه��ك��ذا ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى ���ش��ري��ح��ة الإب���ل 
اإىل  ي�شجع مواطنني كر لالن�شمام 
الطموح  اإىل  وُم�����ش��راً  امل��زاي��ن��ة،  ه��ذه 
اإق��ب��ال  ب����اأن ت�شهد ه���ذه الح��ت��ف��ال��ي��ة 
لتنت�شر  القادمة  ال�شنوات  يف  �شخما 
ملهرجان  حدث  كما  واإعالميا،  ثقافيا 
ي��اأت��ي دور جلنة  ال��ظ��ف��رة، وم���ن ه��ن��ا 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
وال����راث����ي����ة يف حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ن��ا 
واأه�����داف�����ن�����ا، ب��خ��ل��ق جت���رب���ة م��رئ��ي��ة 

وتنظيم مب�شتويات عالية.
واأ�����ش����اف: ن��ح��ن ال���ي���وم ن��ع��ي�����س واق���ع 
ال���ظ���ف���رة و���ش��ن��ع��ي�����س واق������ع ب��ي��ن��ون��ة 
ب��ف�����ش��ل ه�����ذه اجل����ه����ود امل��ت�����ش��ام��ن��ة، 
زي����ارة �شحراء  اإىل  اجل��م��ي��ع  ون��دع��وا 
امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة وال��ت��م��ت��ع ب���اأج���واء 
ب��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��راء، و م��ظ��اه��ر ال��ب��داوة 
وح�����ب الإب��������ل، ح���ي���ث ك��ل��ه��ا ع��ن��ا���ش��ر 
ت�شكل ال�شورة املعروفة تراثيا لدولة 
الإمارات يف اأذهان دول العامل. ونحن 
ع��ل��ى ث��ق��ة يف  اأب���ن���اء الإم������ارات ال��ي��وم 

ونوؤكد اأّن ما زرعه اأجدادنا واآباوؤنا يف 
ح�شاد  يف  ثماره  تظهر  �شوف  الأم�س 
تامة  ثقة  على  اأننا  كما  اليوم،  اأبنائنا 

بنجاح هذه املبادرة ومامياثلها .
وم�����ن ج���ان���ب���ه ي����وؤك����د ���ش��ع��ي��د اأح���م���د 
الفر�شة  اإت��اح��ة  اأّن  العامري  هوميل 
الحتفالية  ه��ذه  ورع��اي��ة  للم�شاركة 
الداعمني  للمواطنني  تكرميا  ي�شكل 
�شون  جهود  يف  امل�شاهمة  ع��ن  ف�شال ً
الراث وا�شتدامة العادات والتقاليد، 
واأ�شاف: هدفنا امل�شاركة مع حكومتنا 
ال��ر���ش��ي��دة يف اح��ت��ف��الت��ه��ا ال��راث��ي��ة، 
واأ�����ش����ك����ر ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���ي دع���ت���ن���ا اإىل 
احتفالية  ت�شكل  حيث  تراثي  كرنفال 
من  ال�شخية  الهدية  بينونة  مزاينة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأب��ون��ا 
و�شمو  اهلل  حفظه  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د اآل 
واإن  الإم���ارات،  �شعب  لأبنائهم  نهيان 
م���ه���رج���ان ال���ظ���ف���رة ه���و ه���دي���ة ه��ذه 
القيادة الر�شيدة لإخوانهم يف جمل�س 
ال���ت���ع���اون و���ش��ع��وب��ه��م، ور���ش��ال��ت��ي هي 
ال�شكر اجلزيل لأ�شحاب ال�شمو �شيوخ 

الإمارات حفظهم اهلل.
ومن جهته قال �شقر �شيف املحربي: 
مزاينة  يف  امل�شاركة  خالل  من  نهدف 
بينونة ل��الإب��ل وت��ق��دمي ال��دع��م امل��ادي 
ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء ع��ل��ى 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��راث��ي��ة وت��و���ش��ي��ع دائ���رة 

ال��ت��وع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا، حيث 
اإىل  ال�شكر  توجيه  اإل  هنا  ي�شعنا  ل 
واإىل  الإم��ارات،  ال�شمو حكام  اأ�شحاب 
وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 
املميزة  الثقافية والراثية جلهودهم 
الإماراتية  الراثية  ال�شورة  اإب��راز  يف 

باأبهي �شورة دائماً .
بينونة  احتفالية  اأّن  املحربي  وي��رى 
ه���ي ا���ش��ت��دام��ة ل��ع��ادات��ن��ا وت��ق��ال��ي��دن��ا 
وم�شاهمة الآباء بها، وا�شتدامة مل�شروع 
واإن  وثقافيا،  تراثيا  الناجح  الظفرة 
�شواء  بع�شهما  تكمالن  الفعاليتني 
اإماراتية بحتة كما يف  امل�شاركة  اأكانت 
بينونة، اأم خليجية عربية �شاملة كما 
ال��غ��اي��ة دع��م الهدف  ال��ظ��ف��رة، لأن  يف 
ذات�����ه.. ك��م��ا ي��اأت��ي ال��ت��ربع يف م��زاي��ن��ة 
ب���ي���ن���ون���ة، ت���ع���ب���راً ع����ن ح��ب��ن��ا ل���الإب���ل 
كل  قلب  يف  خا�شة  مكانة  حتتل  التي 
وع��رب��ي، فهو حب  اإم��ارات��ي وخليجي 
جلنة  ون�شكر  وثقافته،  بيئته  يعك�س 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
وال���راث���ي���ة ع��ل��ى دوره�����ا ال��رئ��ي�����س يف 
ت��رج��م��ة ه����ذا احل�����ب، وت�����ش��م��ني كل 
الو�شائل املادية واملعنوية لإجناح هذه 
امل�شاريع الهادفة، واأمتنى اإقبال كبرا 
يف  ُي�شاهم  مبا  الإماراتي  ال�شباب  من 
�شون هذه التقاليد الأ�شيلة لالأجيال 

املتعاقبة
ويذكر ان مزاينة بينونة لالإبل مزاينة 
خ��ا���ش��ة ب��ف��ئ��ات امل��ح��ل��ي��ات وامل��ج��اه��ي��م، 
16 �شوطاً  32 �شوطاً،  وت�شتمل على 
 12 )منها  الأ���ش��اي��ل  املحليات  لفئة 
ف����ردي، 2 ���ش��وط م��ف��ت��وح ال�����ش��ت، و2 
���ش��وط م��ف��ت��وح ج���م���ل(، و16 ���ش��وط��اً 
 2 ف���ردي،   12 )منها  املجاهيم  لفئة 
�شوط مفتوح ال�شت، و2 �شوط مفتوح 
جمل(. ويبلغ عدد اجلوائز يف خمتلف 
ال��ف��ئ��ات والأ�����ش����واط وامل���راك���ز 280 
ماليني   4 م��ن  اأك����ر  بقيمة  ج��ائ��زة 
نقدية  ج��وائ��ز  اإم���ارات���ي، منها  دره���م 

وبع�شها عبارة عن �شّيارات قّيمة. 

•• الفجرية-وام:
ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد 
املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن 
الأعلى حاكم الفجرة ام�س يف ق�شر 
عبداهلل  الرميلة..معايل  يف  �شموه 
بن حممد العثمان �شفر دولة قطر 
���ش��م��وه مبنا�شبة  ل����وداع  ق���دم  ال����ذي 
ان��ت��ه��اء ف���رة ع��م��ل��ه ل���دى ال���دول���ة. 
وثمن �شاحب ال�شمو حاكم الفجرة 
اجلهود التي بذلها ال�شفر القطري 
الأخ��وي��ة  العالقات  ودع��م  خدمة  يف 
بني بالده دولة الإمارات..معربا عن 
متنيات �شموه له بالتوفيق والنجاح 
اللقاء.. ح�شر  امل�شتقبلي.  عمله  يف 
حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ 
ال�������ش���رق���ي و����ش���ع���ادة حم���م���د ���ش��ع��ي��د 
الأمري  الديوان  مدير  الظنحاين 

وعدد من امل�شوؤولني.

كرم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
وتنمية املجتمع املوظفني املتميزين 
والريادة  الإداري  التميز  برنامج  يف 
وذل��ك  اخلام�شة،  ل��ل��دورة  الوظيفة 
28 اكتوبر  امل��واف��ق  ال��ي��وم الث��ن��ني 
ال������وزارة  ع����ام  دي������وان  يف   2013
ال����وزارة  وال����ذي تطبقه  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
ع���ل���ى ج��م��ي��ع م��وظ��ف��ي��ه��ا يف اإط�����ار 
حر�س ال���وزارة على الرت��ق��اء ب��اأداء 
التميز  على  وت�شجيعهم  العاملني 

والإبداع امل�شتمر.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اأن ب��رن��ام��ج  خ���الل ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي 
الوظيفية  والريادة  الإداري  التميز 
العاملية  التميز  معاير  على  يعتمد 
يف  ت�������ش���اه���م  ال����ت����ي   )EFQM(
الرتقاء باأداء املوظفني وحثهم على 

الوظيفية  مهامهم  اأداء  يف  الإب���داع 
والإدارية والعمل على تطوير نظام 
العمل وخا�شة يف تقدمي اخلدمات 
جل��م��ه��ور امل��ت��ع��ام��ل��ني م�����ش��را اإىل 
روح  تفعيل  يف  اأ���ش��ه��م  ال��ربن��ام��ج  اأن 
ال��ت��ن��اف�����س اخل�����الق ب���ني امل��وظ��ف��ني 
مما �شاعف امل�شوؤوليات وعزز ثقافة 

التميز واملبادرة.
ال���ت���ك���رمي  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������ش������اف 
يف  امل��ت��ف��ان��ني  امل��وظ��ف��ني  دور  يعك�س 
وال����ذي  ال��وظ��ي��ف��ي،  واج���ب���ه���م  اأداء 
مي��ي��زه��م ه��و ال��ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق 
ت��ك��ون  اأن  ي���ج���ب  وال����ت����ي  ال�����واح�����د، 
ال����وزارة  اإدارات  خمتلف  يف  ���ش��ائ��دة 
على  ايجابيا  تنعك�س  بدورها  والتي 

اأن�شطتها واأدائها الوظيفي.
ومن جانب اآخر قالت �شعادة عفراء 
اأن  بالإنابة  ال��وزارة  وكيل  ال�شابري 

اإطالق الوزارة للجائزة، جاء بهدف 
والرتقاء  ال���وزارة  موظفي  ت�شجيع 
مبهارتهم وت�شجيعهم على املناف�شة 
نظام  تطوير  على  والعمل  ال��ب��ن��اءة 
ال��ع��م��ل وخ��ا���ش��ة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
يتطلب  م��ا  وه���و  املتكاملة  ال�����وزارة 
تزخر  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ات  ك��اف��ة  تفعيل 
بها الوزارة ل�شمان جناح املبادرة يف 

حتقيق اأهدافها ال�شامية.

•• عجمان ـ الفجر 

م�شابقة  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة  �شاركت 
املهند�شني  الفرق من  2013 بجانب مئات  لعام   IEEE
واملهند�شات الذين جاءوا من خمتلف اأنحاء العامل للتناف�س 
الإب��داع��ي��ة وم��ه��ارات��ه��م يف  ق��درات��ه��م  فيما بينهم واخ��ت��ب��ار 
ت�شخر  ح��ول:  وال���ذي متحور  ال��ع��ام  ه��ذا  تقدمي مو�شوع 
امل�شابقة  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان  وق��د   . اأف�شل  لغد  التكنولوجيا 
مع  الفعاليات  وتن�شيق  وتنظيم  ب��دء  على  الطلبة  حتفيز 

الأخ����ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار ���ش��ع��ار ه���ذا ال��ع��ام وت��ق��دمي �شورهم 
للتقييم.

الأوىل  ج���اءت  مرحلتني  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  التقييم  مت  وق���د   
مثل:  اإل��ك��رون��ي��ة  اأدوات  ط��ري��ق  ع��ن  اجل��م��ه��ور  بت�شويت 
ثم  الر�شمي،   IEEE وم��وق��ع  ت��وي��ر  ل��ن��ك��داإن،  في�شبوك، 
والنتائج من  واملفهوم  الغاية  تقييم  الثانية  املرحلة  �شهدت 

قبل جلنة حتكيم خمت�شة.
وق���د ت��األ��ف ف��ري��ق اجل��ام��ع��ة ال��ف��ائ��ز م��ن 12 ع�����ش��وا، ه��م: 
���ش��ادي��ا اأن��ي�����س، م���رمي خ����وار، ���ش��روز وح��ي��د، م��ه��ن��ور ظفر، 

ن�شوى اأبوناذر، �شعدية �شعيب، عمارة جاويد، را�شمينا عبد 
اإ�شراء ذو الفقار، �شعدية نعيم، �شفية علي، وروؤى  الكرمي، 
عبد الرحيم وكان الفريق باإ�شراف املهند�شة تاذين �شريف، 
امل�����ش��رف يف ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان ع��ل��ى ف���رع ال��ن�����ش��اء املهند�شات 

.IEEE التابع ملنظمة )WIE(
و�شارك الفريق عرب تنظيم فعالية لفائدة الأطفال امل�شابني 
مت  حيث  الإن�شانية،  لالأعمال  ال�شارقة  مدينة  يف  بالتوحد 
تنظيم ور�شة عمل بعنوان ر�شم عامل جديد مت فيه اإطالع 
والربجميات،  التكنولوجية  الأدوات  اأح��دث  على  الأط��ف��ال 

وتدريبهم على ا�شتخدام اأجهزة احلا�شوب والأيباد، وتلوين 
ال�شعارات.  ومتثل الهدف من هذه الفعالية يف طمر الفجوة 
بني الأطفال العاديني والأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة، 
فهم  من  بالتوحد  امل�شابني  الأط��ف��ال  متكني  على  والعمل 
وا���ش��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. وي��خ��ط��ط اأع�����ش��اء WIE يف 
جامعة عجمان اإىل تنظيم حملة جلمع التربعات عرب بيع 
املال  وا�شتخدام  املتوحدون  الأطفال  ر�شمها  التي  ال�شعارات 
اآيباد، اإ�شافة اإىل  املح�شل لتجهيز املركز بحوا�شب واأجهزة 

التربع بجزء من الأرباح اخلا�شة بهم.

م��ن جهات  والإ����ش���ادة  ال�شتح�شان  امل�����ش��روع  ه��ذا  لقي  وق��د 
الإم���ارات وخارجها. وق��د هناأ  ب��ارزة من داخ��ل  و�شخ�شيات 
العربية  الإم���ارات  بدولة   WIE ملكتب  الفخري  الرئي�س 
املتحدة، الدكتور عي�شى الب�شتكي، وكذلك والرئي�شة الدولية 
ل�WIE ، ال�شيدة نيتا باتيل، طالبات جامعة عجمان بهذا 
على  وفريقها  �شريف  تاأذين  املهند�شة  هنئوا  كما  الإجن���از، 
اأ.د. فهر  املحمود، كما عرب كل من  والأداء  الرائعة  الفكرة 
عن  م��ر،  م�شتح�شن  اأ.د.  و  الهند�شة،  كلية  عميد  حياتي، 

فخرهم وغبطتهم مبا حققته طالبات كلية الهند�شة.

العدد 10932 بتاريخ 2013/10/29   

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/263 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
موؤ�ش�شة   : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  خان  علي  �شر  التنفيذ/  طالب 
عبدالرحمن �شعيد عبدالرحمن لأعمال البال�شر اجلن�شية: المارات  هاو�س 
الدولية العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:موؤ�ش�شة عبدالرحمن �شعيد 
ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  البال�شر  لأعمال  عبدالرحمن 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/14 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شداد اعاله  تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم اليجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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جواهر القا�سمي تدعو القطاع اخلا�ص لدعم برامج التثقيف ال�سحي

حاكم ال�سارقة يفتتح املوؤمتر ال�سنوي ال�ساد�ص للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

اللجنة الوطنية لالأمن البيولوجي تعقد اجتماعها ال�ساد�ص برئا�سة وزير البيئة�سحب 68 رخ�سة من قائدي ال�ساحنات للتجاوز ب�سورة خطرة

•• ال�سارقة-وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
�شباح  ال�شارقة  يف  الأمركية  اجلامعة 
ام�����س مببنى اجل��ام��ع��ة اف��ت��ت��اح اأع��م��ال 
للمنتدى  ال�����ش��اد���س  ال�����ش��ن��وي  امل���وؤمت���ر 
اأف����د  حتت  وال��ت��ن��م��ي��ة  للبيئة  ال��ع��رب��ي 
مل�شتقبل  امل�����ش��ت��دام��ة  )ال��ط��اق��ة  ���ش��ع��ار 
البلدان العربية( والذي ت�شتمر وقائعه 
افتتاح  حفل  ب��داأ  الثالثاء.  اليوم  حتى 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  بو�شول  املوؤمتر 
ال�شيخ  ا�شتقباله  ال�شارقة حيث كان يف 
�شامل بن عبد الرحمن القا�شمي مدير 
عام مكتب �شمو احلاكم وال�شيخ حممد 
اآل ث��اين مدير ع��ام مركز  بن عبد اهلل 
الدكتور  وم��ع��ايل  لالح�شاء  ال�����ش��ارق��ة 
را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه 
و�شعادة هنا �شيف ال�شويدي رئي�س هيئة 
والدكتور  الطبيعية  واملحميات  البيئة 
ع��م��رو ع��ب��د احل��م��ي��د م�����ش��ت��ار �شاحب 
التعليم  ل�شوؤون  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
هوك�شتيتلر  توما�س  والدكتور  العايل 
ال�شارقة  يف  الأمركية  اجلامعة  مدير 
مدير  نائب  الق�شر  و�شامل  بالوكالة 
من  وع��دد  العامة  للعالقات  اجلامعة 
وال�شيا�شية  الأك��ادمي��ي��ة  ال�شخ�شيات 

واملجتمعية املهتمة بالأمن البيئي.
حت���دث يف اجل��ل�����ش��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة دول��ة 
جمل�س  رئي�س  ب���دران  ع��دن��ان  الدكتور 
اأم���ن���اء اأف�����د  ال�����ذي ع���رب ع���ن ام��ت��ن��ان��ه 
ل�������ش���اح���ب ال�������ش���م���و ح����اك����م ال�������ش���ارق���ة 
اجلامعة  وا�شت�شافة  للموؤمتر  لدعمه 
الأمركية له ..وق��ال ان النفط ي�شكل 
اجل�����زء الأك������رب م���ن م�������ش���ادر ال��ط��اق��ة 
ان  اىل  ..م�شرا  املنطقة  يف  امل�شتهلكة 
ت��ق��ري��ر اأف����د  ال�����ش��ن��وي ال�����ش��اد���س ي��ويل 
م��و���ش��وع ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة اه��ت��م��ام��ا 
اإىل  للحاجة  وي�شر  املنطقة  يف  كبرا 

بكفاءة مو�شحا  الطاقة  اإدارة يف قطاع 
ال��ط��اق��ة  ي���ذك���ر خ���ي���ارات  ال��ت��ق��ري��ر  اأن 

البديلة.
يعالج   2013 اف��د  تقرير  ان  وا���ش��اف 
والطاقة  النووية  الطاقة  مثل  ب��دائ��ل 
ويطرحها  ال���ري���اح  وط��اق��ة  ال�شم�شية 
ك����خ����ي����ارات ب���دي���ل���ة مل���������ش����ادر ال���ط���اق���ة 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة وه�����ي م�������ش���ادر ال���ط���اق���ة 
وج���ه  ع���ل���ى  ال���ن���ف���ط  اأو  الأح�����ف�����وري�����ة 
التحديد حيث نحتاج نحن كمنطقة يف 
العامل اإىل التفكر يف ا�شتثمار م�شادر 
م���ت���ج���ددة ل���ل���ط���اق���ة. وحت������دث م��ع��ايل 
ال��دك��ت��ور را���ش��د اأح��م��د ب��ن ف��ه��د وزي��ر 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��اك��را  وامل��ي��اه  للبيئة 
ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
للموؤمتر..  ا�شت�شافته  على  القا�شمي 
وق����ال م��ع��ال��ي��ه اإن الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
بالطاقة  كبرا  اهتماما  ت��ويل  املتحدة 
بتنويع  الدولة  اهتمام  املتجددة موؤكدا 

م�شادر الطاقة.
وا�شاف معاليه ان جمال الطاقة يبني 
وج���ود ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���س م��ع��ا وق��د 
باتخاذ خطوات  الإم����ارات  دول���ة  ب���داأت 
الطاقة  ا�شتهالك  م��ن  للتقليل  ه��ام��ة 
وه���دره���ا ك��م��ا اأن���ه���ا اأط��ل��ق��ت ع����ددا من 

احلمالت الناجحة يف هذا املجال.
م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب ال���دك���ت���ور ت��وم��ا���س 
الأمركية  اجلامعة  هوك�شتيتلر مدير 
كلمته  خ����الل  ب��ال��وك��ال��ة  ال�����ش��ارق��ة  يف 
اإن  وق��ال  املميزين..  اجلامعة  ب�شيوف 
يف  مل�شاركتها  فخورة  ال�شارقة  اأمركية 

موؤمتر اأفد ال�شاد�س.
واأعرب عن �شرور اجلامعة ل�شت�شافتها 
املوؤمتر وقال جنتمع اليوم هنا �شاعرين 
ف�شعورنا  واح���د  اآن  يف  والأم����ل  بالقلق 
ال��ذي  علمنا  م��ن  ج��زئ��ي��ا  ينبع  بالقلق 
يتو�شع ويتعمق لرينا ح�شا�شية بيئتنا 

املحيطة .
واأ�شاف الدكتور هوك�شتيتلر اإن املوؤمتر 
املوؤمتر  لدرا�شات  اأن�شب مكان  يعقد يف 

ف���اإم���ارة ال�����ش��ارق��ة حت��ت ق��ي��ادة �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
حممد القا�شمي تقف يف ال�شدارة لي�س 
بل  املحلية  املنطقة  �شعيد  على  فقط 
جمال  يف  كذلك  العاملي  ال�شعيد  على 
امل�شاكل  تتفهم  التي  املدنية  ال�شيا�شات 
عملية  اإج���راءات  وتتخذ  نناق�شها  التي 
مل��ع��اجل��ت��ه��ا. واأو����ش���ح اإن����ه مل���ن امل��ن��ا���ش��ب 
للتعليم  م��ق��ر  يف  امل���ن���ت���دى  ي��ع��ق��د  اأن 
الأمركية  فاجلامعة  العلمي  والبحث 
اأهمية  ت��ام��ا  اإدراك����ا  ت���درك  ال�شارقة  يف 
املنطقة  �شباب  العميق بني  الفهم  ن�شر 
التي  والتنموية  البيئية  امل�شائل  جت��اه 
ن��واج��ه��ه��ا وال���ت���ي حت��ت��اج اإىل درا����ش���ات 
واإىل  وباحثينا  اأ���ش��ات��ذت��ن��ا  م��ن  �شاملة 
املجالت  خمتلف  من  الباحثني  جهود 
الدكتور  الأك��رب. وقال  النجاح  ل�شمان 
جن��ي��ب ���ش��ع��ب ال�����ش��ك��رت��ر ال��ع��ام لأف��د 
ل��ل��م��وؤمت��ر هو  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال���ه���دف  اإن 
ط���رح ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ن��وي ال�����ش��اد���س عن 
بعنوان  العربي  الوطن  يف  البيئة  ح��ال 

الطاقة املتجددة .
باإمكان  اأن��ه  يبني  التقرير  اأن  واأ���ش��اف 
ا�شتهالكه  تخفي�س  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 
للطاقة اإىل الن�شف مع املحافظة على 
تقارير  ان  ..مو�شحا  الإن��ت��اج  م�شتوى 
اأدوارا  اظ��ه��رت  ال�شابقة  اخلم�شة  اف��د 
بالتغر  املتعلقة  الن�شاطات  يف  مهمة 

البيئي يف الوطن العربي.
م��ن جانبه ق��ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ثاين 
والتغر  الطاقة  ادارة  مدير  ال��زي��ودي 
امل���ن���اخ���ي ب�������وزارة اخل���ارج���ي���ة ان دول���ة 
الم�����ارات يف ال�����ش��ن��وات الخ����رة كانت 
رائدة يف تنفيذ الطاقة املتجددة وكفاءة 
ه��ذا  ان  ن�����ش��ه��د  الخ������رة  الون������ة  ويف 
جمل�س  دول  منطقة  يف  ب���رز  الجت����اه 
التعاون اخلليجي على نطاق او�شع وان 
النا�س غالبا ما ي�شاألوننا ملاذا مثل هذا 
به  القيام  ميكننا  وم��ا  الكبر  املو�شوع 

حقا حول هذا املو�شوع.

وحتدث �شعادته عن .. ملاذا ت�شكل طاقة 
اأنظف واأكر كفاءة اأولوية ملحة لدولة 
الإمارات العربية املتحدة واملنطقة وما 
ق��ام��ت ب���ه الإم�������ارات ل��ت��ع��زي��ز ال��ط��اق��ة 
التي  التحديات  وعن  وكفاءة  النظيفة 
ظ���ه���رت وم�����ا ه����و م���ت���وق���ع ي���ح���دث يف 
املو�شوع  ه��ذا  مل��اذا  وت�����ش��اءل   امل�شتقبل. 
مهم بالن�شبة لدولة الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة ..وق������ال اإن���ن���ا ن���واج���ه حت��دي��ا 
على  املتزايد  الطلب  تلبية  يف  مبا�شرا 
ف��اجل��غ��راف��ي��ا تتطلب  ل��دي��ن��ا  ال��ط��اق��ة 
احتياجات كبرة للتربيد وحتلية املياه 
كذلك قطاع ال�شناعة لدينا يحتاج اىل 
ا�شتهالك الطاقة ..كما اننا ن�شهد منوا 
اقت�شاديا و�شكانيا كبرين اديا اىل منو 
10 يف  م��ن  اأك��ر  الطاقة  الطلب على 
ال�����ش��ن��وات الأخ���رة  امل��ئ��ة �شنويا خ��الل 
ا���ش��ب��ح��ت  الم���������ارات  ان  اىل  ا����ش���اف���ة 
الذي  الأم��ر  الطبيعي  للغاز  م�شتوردا 
ي��زي��د ال��ت��ك��ل��ف��ة. وا����ش���اف ان الم����ارات 
على ثقة يف الطاقة النظيفة باعتبارها 
�شرورية للم�شتقبل وانه من ال�شروري 
البيئي لدينا مواجهة  الأثر  للحد من 
املناخ  لتغر  الت�شدي  وان  امل��ن��اخ  تغر 
مي��ث��ل ف��ر���ش��ة اق��ت�����ش��ادي��ة ك���ربى حيث 
ان الق��ت�����ش��اد الأخ�����ش��ر ي��وف��ر ال��ق��درة 
ع��ل��ى خ��ل��ق وظ��ائ��ف ج��دي��دة ذات قيمة 
الإم��ارات ويف نف�س  عالية للعاملني يف 
ال���وق���ت ن���وؤك���د ����ش���رورة احل���ف���اظ على 
الهيدروكربونية  للمواد  دورنا كم�شدر 
ا�شتهالكنا  م��ن  نحد  اأن  علينا  وي��ج��ب 
من النفط والغاز يف املنزل اإذا كنا نريد 

ان نبيع الكثر منه اىل اخلارج.
واأكد �شعادته ان دولة الإم��ارات حققت 
ب��اإدارة ما حتتاجه  تقدما كبرا وتقوم 
..م�شرا اىل  الكفاءة  زي��ادة  من خ��الل 
ان دبي و�شعت هدفا طموحا للحد من 
الطلب على الطاقة بن�شبة 30 يف املئة 
اأب��وظ��ب��ي  2030 ك��م��ا ان  ب��ح��ل��ول ع���ام 
اإل��زام��ي��ة يف  ك��ف��اءة  اأول معاير  ن��ف��ذت 

القانونية  وامل��ع��اي��ر  للمباين  املنطقة 
با�شتخدام  قمنا  كما   .. الهواء  ملكيفات 
اأنظمة حافالت حديثة ودبي ت�شم اأول 
يف  اخلفيفة  احل��دي��دي��ة  لل�شكك  ن��ظ��ام 
املنطقة .. كما لدينا �شركات طران بني 
الأكر كفاءة يف العامل تقوم با�شتخدام 
انبعاثات  تكنولوجيات جديدة خلف�س 
اإ�شافية ا�شافة اىل ان العمل جار على 
اإن�����ش��اء ط��اق��ة ن��ووي��ة اآم��ن��ة م��ن املتوقع 
الكهرباء يف  املائة من  20 يف  توفر  اأن 

البالد بحلول عام 2020.
واو�شح �شعادته ان ابوظبي ودبي و�شعتا 
ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف  لتحقيقها  اأه���داف���ا 
افتتاح حمطة  ان  اىل  ..لفتا  املتجددة 
وق��ت  يف  ال�شم�شية  للطاقة   1 �شم�س 
���ش��اب��ق م��ن ه���ذا ال��ع��ام ك��ان��ت اول دفعة 
الأه��داف..ويف  ا�شا�شية يف حتقيق هذه 
وقت �شابق من هذا ال�شهر فتحت دبي 
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اأوىل رئي�شية يف حتقيق هدفها.
وق������ال  ن��ح��ن ن��ت��ب��ن��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
النبعاثات  خلف�س  ال��رائ��دة  اجل��دي��دة 
التنمية  م�����ش��در  وان   .. امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
احل�����ش��ري��ة امل�����ش��ت��دام��ة امل���ت���ط���ورة هي 
مب��ث��اب��ة اخ��ت��ب��ار وم��ن�����ش��ة ا���ش��ت��ث��م��اري��ة 
ل���ل���ك���ف���اءة اجل�����دي�����دة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة.. ك��م��ا ان م�����ش��در 
وادنوك يعمالن معا لتطوير الكاربون 
وتخزينه خلف�س النبعاثات عن طريق 
تخزينهما له ب�شكل دائم حتت الأر�س.

واك��د �شعادته ان الم���ارات دول��ة رائ��دة 
الوكالة  ال��دويل وان  التعاون  يف جمال 
يقع  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
مقرها يف اأبوظبي تعمل لتعزيز التعاون 
يف جمال الطاقة املتجددة ونحن لدينا 
الأمم  م���ف���او����ش���ات  يف  م��ت��ن��ام��ي��ا  دورا 
املتحدة للمناخ ويف دعم اتفاقات دولية 
املبادرة  رئي�شي يف  �شريك  فعالة ونحن 
العاملية لغازات الدفيئة ..ولدينا تعاون 
دويل وا�شع النطاق على جمموعة من 

م�شاريع الطاقة النظيفة على ال�شعيد 
الثنائي اأو من خالل مبادرات من قبيل 

الوزاري للطاقة النظيفة.
وا���ش��ت��ع��ر���س ال��دك��ت��ور ث���اين ال���زي���ودي 
املناخي  وال��ت��غ��ر  ال��ط��اق��ة  ادارة  م��دي��ر 
ب���������وزارة اخل����ارج����ي����ة ب��ع�����س ال��ف��ر���س 
الهامة لدولة المارات العربية املتحدة 
حللول  ال�شريع  النت�شار  ان  ..م��وؤك��دا 
ك����ف����اءة ال���ط���اق���ة وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة 
�شي�شاعد على �شمان اأن ل �شيء يوقف 
الطلب  اإدارة  وان  الق��ت�����ش��ادي  من��ون��ا 
من  يقلل  ���ش��وف  الطبيعي  ال��غ��از  ع��ل��ى 
اجل��دي��دة  التحتية  البنية  اح��ت��ي��اج��ات 
على  العتماد  م��ن  التقليل  وان  لدينا 
الطاقة احلرارية للطاقة �شوف متكننا 
التنا�شح  اإىل عك�س تقنية  التحول  من 
لتحلية املياه وت�شاعدنا على اإدارة نظم 

الكهرباء لدينا على نحو اأكر فعالية.
توفر فر�شا  النظيفة  الطاقة  ان  وقال 
ا���ش��ت��ث��م��اري��ة ه��ام��ة وامل�����ش��اع��دة يف بناء 
القدرات الفنية للعاملني يف هذا املجال 
يف الإم�����ارات يف ال��داخ��ل واخل����ارج وان 
م�����ش��اع��دات��ن��ا وت��ع��اون��ن��ا ال����دويل تعطي 
امل���وردي���ن يف ه���ذا امل��ج��ال يف الإم�����ارات 
العربية املتحدة خربة قيمة ا�شافة اىل 

تعزيز عالقاتنا الدولية.

واعرب عن تفاوؤله ب�شاأن م�شتقبل دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف جم��ال 
�شرنى  ..وق���ال  النظيفة  التكنولوجيا 
لل�شيا�شة  ال��ك��ب��ر  ال�����دور  اإىل  حت����ول 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
الوطنية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  لن  اإم�����ارة  ك��ل  يف 
اأك��ر  من�شة  تعطي  ���ش��وف  ال��وا���ش��ح��ة 
امل�شتقبل  يف  لال�شتثمار  للتنبوؤ  قابلية 
مثل  العاملية  الأح����داث  ان  اىل  ..لف��ت��ا 
ومنتدى  باأبوظبي  ال�شتدامة  اأ�شبوع 
دبي للطاقة العاملية توفر فر�شا كبرة 
لعر�س خرباتنا وبناء �شراكات جديدة.

للموؤمتر  الرئي�شية  اخلطابات  واأل��ق��ى 
�شندوق  ع��ام  مدير  احلرب�س  �شليمان 
فيينا  يف  ال������دويل  ل��ل��ت��ط��وي��ر  اأوب����ي����ك 
ملوؤمتر  امل�شارك  امل�شيف  جعفر  وماجد 
اأف����د يف ال�����ش��ارق��ة ال����ذي ق����ال  ن��ح��ن ل 
ن���اأخ���ذ ب����اأي م���ن الق����راح����ات ال��ت��ي ل 
تاأخذ احتياجات الفقراء بعني العتبار 
الفقرة  ال��دول  اأن ل حترم  املهم  ومن 

من الو�شول اإىل م�شادر الطاقة .
�شي�شتمران  وال��غ��از  النفط  اإن  وا���ش��اف 
يف لعب دور كبر يف تلبية الحتياجات 
لهذه  امل�����ش��اب��ه  امل��ن��ظ��م��ات  ل��ك��ن  للطاقة 
م�شرا  املتجددة  الطاقة  اأهمية  توؤكد 
املا�شية ثالثني  ال�شنة  وقع يف  انه  اىل 

م�شروعا للطاقة املتجددة.
واأو�شح جميد جعفر الرئي�س التنفيذي 
العامة  املوؤمتر  فكرة  اأن  الهالل  لنفط 
م��ه��م��ة يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي.. واأق����ر اأن 
حتديدا  والغاز  والنفط  الطاقة  قطاع 
كانا قوة فعالة يف الوطن العربي اإل اأن 
هذا الدور احل�شا�س لقطاع الطاقة ذو 
ي��راه هو  كما  الأك��رب  فالتحدي  حدين 
يتزايد  وال���ذي  ال��ط��اق��ة  اإىل  الح��ت��ي��اج 
ب�����ش��رع��ة ت���ف���وق ت��ل��ك امل����وج����ودة يف اأي 

منطقة اأخرى.
حت�شني  يف  ن�����ش��ت��م��ر  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  وق�����ال 
دورا  ليعب  وت�شجيعه  اخلا�س  القطاع 

فعال يف قطاع الطاقة .
وي�شمل املوؤمتر الذي �شي�شتمر ليومني 
�شبع جل�شات معنية مبختلف املوا�شيع 
امل��ه��م��ة مب���ا ف��ي��ه��ا م�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ط��اق��ة 
النووية  الطاقة  اإىل  واللجوء  املتجددة 
وخ��ي��ارات  الطاقة  وك��ف��اءة  امل�شتقبل  يف 
القطاع  ودور  البيئية  التغرات  تخفف 
بالطاقة..  التزويد  متويل  يف  اخلا�س 
املهمة  ال��ن��ق��ا���ش��ات  ه���ذه  يف  و�شيتحدث 
وخ��رباء  مهمون  حكوميون  م�شوؤولون 
وب��اح��ث��ون  اأع����م����ال  ورواد  ���ش��ن��اع��ي��ون 
ودار�شون بالإ�شافة الكثرين من ذوي 

اخلربة املهمة يف هذا املجال. 

•• اأبوظبي-وام: 

قيادة  رخ�شة   68 اأبوظبي  ب�شرطة  وال��دوري��ات  امل���رور  مديرية  �شحبت 
من قائدي ال�شاحنات ملدة ثالثة اأ�شهر وغرامة 10 اآلف درهم للتجاوز 
ب�شورة خطرة على الطرق اخلارجية خالل �شهر �شبتمرب املا�شي وذلك 
اأمنا  اأكر  الطرق  اأبوظبي جلعل  العامة ل�شرطة  القيادة  اأولوية  اإطار  يف 
وا�شراتيجية املديرية للحد من احلوادث املرورية التي تقع ب�شبب التجاوز 
اإدارة  ب�شورة خطرة لل�شاحنات. واأكد العقيد حمد نا�شر البلو�شي مدير 
مرور املناطق اخلارجية مبديرية املرور والدوريات ب�شرطة اأبوظبي التي 
تقع ب�شبب جتاوز ال�شاحنات ..لفتا اإىل الهتمام الذي توليه ا�شراتيجية 
الثقيلة  ال�شاحنات  ح��وادث  خلف�س  اأبوظبي  ل�شرطة  امل��روري��ة  ال�شالمة 
وما ينتج عنها من وفيات واإ�شابات بالغة على الطرق اخلارجية وطريق 

ال�شاحنات. وقال اإن املديرية طبقت العديد من الإجراءات التي هدفت اإىل 
توفر ال�شالمة املرورية وتاليف املخاطر التي ت�شببها حوادث ال�شاحنات 
يف  كيلومرا   80 ب�  اخلارجية  الطرق  على  �شرعاتها  حتديد  خ��الل  من 
انخفا�س  حال  يف  اخلارجية  الطرق  على  �شرها  حركة  واإيقاف  ال�شاعة 
م�شتوى الروؤية الأفقية ب�شبب ال�شباب وتقلبات الطق�س وذلك اإىل حني 
مدينة  اإىل  دخولها  وحظر  �شرها  ط��رق  حتديد  بجانب  ال��روؤي��ة  و�شوح 
اأنه  اأوقات الذروة وخالل الأحوال اجلوية املتغرة. وذكر  اأبوظبي خالل 
مت تكثيف الرقابة املرورية على الطرق اخلارجية وطريق ال�شاحنات للحد 
امل��روري  وق��وع احل��وادث  اإىل  ت��وؤدي  التي  والأ�شباب  التجاوز  من خماطر 
الت�شبب يف احل��وادث  امل��رور وع��دم  ال�شائقني على الل��ت��زام بقانون  وح��ث 
ما  اآخر وهو  اإىل  لل�شاحنة من م�شرب  املفاجئ  نتيجة لالنتقال  املرورية 

يوؤدي اإىل وقوع احلوادث املرورية اجل�شيمة. 

•• دبي-وام:

ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الأم��ن ال��ب��ي��ول��وج��ي 
اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����ش��اد���س ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
واملياه. ح�شر  البيئة  اأحمد بن فهد وزير  را�شد 
الجتماع ال��ذي عقد يف دي��وان ال��وزارة يف دبي..

اأع�شاء اللجنة ممثلي اجلهات الحتادية واملحلية 
ب��داي��ة  يف  معاليه  ورح���ب  ال���دول���ة.  يف  املخت�شة 
بذلها  التي  اجلهود  مثمنا  باحل�شور  الجتماع 
الوطنية  ال�شراتيجية  اإع��داد  يف  العمل  فريق 
ل���الأم���ن ال��ب��ي��ول��وج��ي وال���ت���ي اع��ت��م��ده��ا جمل�س 

ال������وزراء امل���وق���ر م���وؤخ���را..م�������ش���ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
التعاون بني جميع ال�شركاء لإبراز تلك اجلهود 
الوطنية  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  متطلبات  تنفيذ  يف 
لالأمن البيولوجي وفقا للخطة الزمنية املعدة 
والتي تهدف اإىل حماية اأمن الدولة من تاأثرات 
العوامل البيولوجية و�شالمة قاطنيها وثرواتها 
احليوانية والنباتية. واأكد وزير البيئة واملياه اأن 
ال�شراتيجية متثل نهجا ا�شراتيجيا متكامال 
التنظيمية  والأط�����ر  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ع��ل��ى  ي�شتمل 
الالزمة لإدارة ومكافحة والوقاية من املخاطر 
املرتبطة بحياة و�شحة الإن�شان والبيئة..وهذا ما 

جت�شده روؤية ال�شراتيجية وهي اأمن بيولوجي 
متكامل. واأو�شح ابن فهد اأهمية تعزيز التن�شيق 
والتكامل الفاعل بني اجلهات الحتادية واملحلية 
التي متثل ركنا اأ�شا�شيا يف روؤية الإمارات 2021 
ويف خططها ال�شراتيجية الرامية اإىل حتقيق 
الوطنية  اللجنة  اأن عمل  الروؤية لفتا اىل  هذه 
جهة  دور  ع��ل��ى  يقت�شر  ل  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ل��الأم��ن 
جهات  م��ع  والتن�شيق  بالتعاون  ي��اأت��ي  ب��ل  معينة 
خم��ت��ل��ف��ة. واط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا 
على ج��دول الأع��م��ال امل��درج��ة وات��خ��ذت ب�شاأنها 

القرارات املنا�شبة. 

انطالق ملتقى الغربية الأول 2013 اليوم يف ليوا 
•• املنطقة الغربية - الفجر:

تنطلق م�شاء اليوم ب�شالة الأفراح يف مدينة ليوا فعاليات 
على  ب��ن��اًء  وذل��ك   ،2013 الأول  املفتوح  الغربية  ملتقى 
لإم���ارة  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  ت��وج��ي��ه��ات 
اأجل خدمة املجتمع  ابوظبي وحتت �شعار  نعمل معاً من 
املنطقة  الغربية يف جميع مدن  املنطقة  بلدية  وتنظمه   ،
بلدية  املن�شوري مدير عام  �شامل  وق��ال خليفة  الغربية.  
من  م��وؤخ��را  انتهت  البلدية  اإن  بالإنابة  الغربية  املنطقة 
تنظيم امللتقى املفتوح يف مدينة زايد واأمتت ا�شتعداداتها 
يف  فعالياته  تتوا�شل  ال��ذي  ليوا  مدينة  يف  امللتقى  لهذا 
جميع مدن املنطقة الغربية بهدف التوا�شل مع املواطنني 
التي  والنه�شة  والتطوير  التنمية  خطط  يف  واإ�شراكهم 
حلكومتنا  ال�شامية  التوجيهات  بف�شل  الغربية،  ت�شهدها 
زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الر�شيدة 
اأول  الفريق  واهتمام  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
اآل نهيان ويل عهد ابوظبي  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة �شمو ال�شيخ 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 
وحر�س �شموهم على توفر اأف�شل اخلدمات و�شبل احلياة 

الكرمية للمواطنني باملنطقة الغربية. 
يف  الأول  امللتقى  فعاليات  نظمت  البلدية  اأن  اإىل  م�شراً 
مدينة زايد يف الثاين والع�شرين من �شهر اأكتوبر احلايل 
مب�شاركة اأكر من 20 جهة حكومية وخا�شة، وقد لقى 
مبدينة  املواطنني  من  كبراً  وا�شتح�شاناً  قبوًل  امللتقى 
اأخ��ذت  اأدل����وا ب��اآرائ��ه��م ومقرحاتهم وال��ت��ي  زاي���د ال��ذي��ن 
يف  وامل�شاهمة  العام  الر�شا  حتقيق  بهدف  العتبار  بعني 
خدمات  وتطوير  حت�شني  على  والعمل  املنطقة،  تطوير 
اجلهات احلكومية واخلا�شة باملنطقة الغربية ، والطالع 
ق�شايا  ح��ل  على  والعمل  املحلي  املجتمع  متطلبات  على 

ال�شكان.
و�شتقام فعاليات ملتقى الغربية يف مدينة املرفاأ يوم 6 من 
�شهر نوفمرب املقبل يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء ب�شالة 
نوفمرب  �شهر  م��ن   12 ي��وم  ، ويف مدينة غياثي  الأف���راح 
املقبل يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء ب�شالة الأفراح، اأما 
19 من �شهر نوفمرب  امللتقى يوم  يف مدينة دملا فينطلق 
�شباحاً  والن�شف  ع�شر  احل��ادي��ة  ال�شاعة  مت��ام  يف  املقبل 
 26 ي��وم  امللتقى  يبداأ  ال�شلع  ويف مدينة  الأف���راح،  ب�شالة 
م�شاًء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  متام  يف  املقبل  نوفمرب  �شهر  من 

ب�شالة الأفراح. 

•• ال�سارقة-وام:

حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأك���دت 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة 
حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س 
بال�شارقة  الأ����ش���رة  ل�����ش��وؤون  الأع��ل��ى 
يحظى  ان  يف  الم���ارة  حكومة  �شعي 
ك����ل م����واط����ن وم���ق���ي���م ف��ي��ه��ا ب��ك��اف��ة 
الوقائية  ال�شحية  الرعاية  خدمات 
والعالجية مبا يحفظ للفرد �شحته 

و�شعادته.
ودع������ت ���ش��م��وه��ا ال���ق���ط���اع اخل���ا����س 
التثقيف  ب��رام��ج  دع��م  يف  للم�شاركة 
ال�����ش��ح��ي وال���ف���ع���ال���ي���ات ال��ت��وع��وي��ة 
جديدة  و�شائط  واإب��ت��ك��ار  املجتمعية 
للتوعية يف املجال ال�شحي وا�شتثمار 
و�����ش����ائ����ل ال����ت����وا�����ش����ل الإج���ت���م���اع���ي 
وبرامج  ال�شحية  املعلومات  لإي�شال 
�شريحة  لأك����رب  ال�����ش��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
اأف��راد املجتمع. جاء ذلك خالل  من 
الول مبكتبها  اأم�س  �شموها  اجتماع 
النفع  جمعيات  برئي�شات  التنفيذي 
لإ�شتعرا�س  لل�شحة  الداعمة  العام 
اأب��������رز اإجن�����������ازات اجل���م���ع���ي���ات ع��ل��ى 
والعاملي  والإقليمي  املحلي  امل�شتوى 
خالل الأعوام املا�شية والطالع على 
الربامج التوعوية واأن�شطة التثقيف 
لرفع  تقدميها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال�شحي 
م�شتوى الوعي باأ�شاليب الوقاية من 
جتديد  اإىل  اإ�شافة  الع�شر  اأم��را���س 
يتوافق  مبا  اجلمعيات  ا�شراتيجية 

مع احتياجات املجتمع.

و���ش��ه��د الإج���ت���م���اع � ال�����ذي ت��راأ���ش��ت��ه 
���ش��م��وه��ا � ح�����ش��ور امل��ه��ن��د���ش��ة خ��ول��ة 
ال���ن���وم���ان رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة اأ���ش��دق��اء 
ال��ر���ش��اع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واأم������رة بن 
مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية  رئي�س  كرم 
دخني  ب��ن  خلفان  وم��رمي  ال�شرطان 
رئي�س جمعية اأ�شدقاء مر�شى الكلى 
رئي�س جمعية  احل��اج  و خولة طاهر 
وحيدة  و  ال�شكري  مر�شى  اأ�شدقاء 
اأ�شدقاء  جمعية  رئي�س  عبدالعزيز 

مر�شى التهاب املفا�شل.
وا����ش���ت���ه���ل الإج����ت����م����اع ب��ا���ش��ت��ع��را���س 
وحيدة عبدالعزيز لإجنازات جمعية 
املفا�شل  ال��ت��ه��اب  م��ر���ش��ى  اأ���ش��دق��اء 
خالل الفرة ال�شابقة حيث حتدثت 
التوعية اخلا�س  برنامج  تفعيل  عن 
بركيب املفا�شل ال�شناعية واإطالق 
ح��م��ل��ة ك��رن��ف��ال الأل������وان ب��الإ���ش��اف��ة 
ال��ع��امل��ي  ال����ي����وم  يف  امل�������ش���اه���م���ة  اإىل 
مل��ر���ش��ى ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���ش��ل. ووج��ه��ت 
���ش��م��وه��ا خ���الل الج��ت��م��اع ب�����ش��رورة 
اله����ت����م����ام ب����روم����ات����ي����زم الأط����ف����ال 
واإجراء الدرا�شات والأبحاث الالزمة 
لر�شد هذه الظاهرة وو�شع اخلطط 
برامج  لتطوير  املقرحة  امل�شتقبلية 
ال��ت��وع��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف الأم���ه���ات 
م�شعى  �شواء يف  على حد  والأط��ف��ال 
لتو�شيع نطاق الإ�شتفادة من الربامج 

التي تقدمها اجلمعية.
وت��ن��اول��ت خ��ول��ة ط��اه��ر احل���اج نتائج 
ال����درا�����ش����ة امل���ك���ث���ف���ة ال���ت���ي اأج���رت���ه���ا 
اجلمعية على طالب املدار�س املرحلة 

العمرية ما بني 11-17 .. م�شرة 
الدرا�شة  عينة  من  باملائة   9 اأن  اإىل 
م�����ش��اب��ة ب����داء ال�����ش��ك��ر م���ن ال��درج��ة 
بها  ي�شتهان  ل  ن�شبة  وه���ي  الأوىل 
ن���ظ���را مل���ا ل���ه���ذا امل���ر����س م���ن ع��الق��ة 
مبا�شرة بعدد من الأمرا�س الأخرى 

كال�شمنة.
واأك��دت حر�س اجلمعية على تنظيم 
وال���دورات  العمل  ور���س  م��ن  العديد 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ل���ط���ل���ب���ة اجل���ام���ع���ات 
واملدار�س على م�شتوى اإمارة ال�شارقة 
بالإ�شافة اإىل اإجراء فحو�شات ال�شكر 
وامل��راك��ز  ال��ع��ام��ة  التجمع  اأم��اك��ن  يف 
1300 فرد  اإذ مت فح�س ما يقارب 
�شحارى  مركز   - الت�شوق  مراكز  يف 
و�شيتي �شنر وميغا مول - للتعرف 
اإىل  امل�شابة وتوجييها  على احلالت 

املراكز املتخ�ش�شة.
م�شروع  النومان  خولة  وا�شتعر�شت 
خ����ط ال����دع����م اخل����ا�����س ب��اجل��م��ع��ي��ة 
ي�شتهدف  وال��ذي   600570001
الالزمة  ال�شت�شارة  خدمات  تقدمي 
ب���ال���ل���غ���ات ال���ع���رب���ي���ة والإجن���ل���ي���زي���ة 
والوردو ل�شريحة الأمهات والفتيات 
املقبالت على الزواج من خالل اإقامة 
للمتطوعات  الإر����ش���ادي���ة  ال������دورات 
وت���دري���ب���ه���ن ع���ل���ى ت����ق����دمي ال���دع���م 
قدمت  كما  الهاتفية.   املكاملات  عرب 
غرف  لإ�شتحداث  مقرحا  النومان 
للر�شاعة الطبيعية يف كافة العيادات 
ال�شحية بالإمارة تت�شمن عددا من 
ال��ك��ت��ي��ب��ات الإر�����ش����ادي����ة وال��ت��وع��وي��ة 

ودورها  الطبيعية  الر�شاعة  باأهمية 
الأ�شا�شية  ال�شحية  البنية  يف تكوين 
للطفل والوقاية من �شرطان الثدي. 
وحتدثت مرمي خلفان بن دخني عن 
للغ�شيل  متكاملة  وح��دة  اأول  افتتاح 
ل��زي��ادة  ال��ت��ي مت عملها  وال��ت��و���ش��ع��ات 
يف  الكلى  ملر�شى  الإ�شتيعابية  ال�شعة 
�شيانة  متت  اإذ  القا�شمي  م�شت�شفى 
ل���ل���ط���اب���ق اخل����ا�����س ب�����ش��ع��ب��ة ال��ك��ل��ى 
عدد  وزي��ادة  امل�شت�شفى  يف  ال�شناعية 
الغرف والأ�شره وا�شتحداث غرفتني 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شخ�شيات  ل��ك��ب��ار 
ملر�شى  جديدة  غ�شيل  اأج��ه��زة  �شراء 
مناق�شة  اإىل  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا  ال��ك��ل��ى. 
م��ق��رح اإع���ف���اء م��ر���ش��ى ال��ك��ل��ى من 
ر�شوم العالج يف امل�شت�شفيات واملراكز 
ال�شحية للتخفيف عن كاهل مر�شى 
اأن بع�شهم يعاين من  الكلى ل�شيما 
ت��دن��ى امل�����ش��ت��وى امل��ع��ي�����ش��ي. واخ��ت��ت��م 
الإج���ت���م���اع ب��ا���ش��ت��ع��را���س اإجن������ازات 
ال�شرطان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية 
حيث اأ���ش��ارت اأم���رة ب��ن ك��رم اإىل اأن 
ال�شرطان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية 
فعالة  موؤ�ش�شة  ك��اأب��رز  اختيارها  مت 
2013 من قبل منظمة  خالل عام 
ال�شرطان  ملكافحة  ال���دويل  الحت���اد 
ك�شف  مبادرة  اجلمعية  اأطلقت  وق��د 

التي  ال�شرطانات  عن  املبكر  للك�شف 
مي��ك��ن ت��ف��ادي��ه��ا ك�����ش��رط��ان ال��ث��دي 
اإىل  بالإ�شافة  والربو�شتات  واجللد 
حملة القافلة الوردية التي يبلغ عدد 
اكتوبر  ل�شهر  ال��ت��وع��وي��ة  فعالياتها 
37 فعالية تتنوع  اجل��اري اأكر من 
ال��ت��ربع��ات.  التوعية وج��م��ع  ب��ني  م��ا 
ا�شتحداث  ك��رم مقرح  ب��ن  وق��دم��ت 
وح�������دات ل��ل��ك�����ش��ف وع������الج الأن�������واع 
امل�شت�شفى  يف  لل�شرطانات  املختلفة 
لالإ�شراف  تخ�شع  اأن  على  اجلامعي 
العاملية  املنظمات  قبل  م��ن  املبا�شر 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ع����الج ال�����ش��رط��ان. 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  وثمنت 
حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي اجل���ه���ود امل��ث��م��رة 
ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا رئ��ي�����ش��ات اجل��م��ع��ي��ات 
ط���وال ت��ل��ك ال�����ش��ن��وات وال��ت��ي حفلت 
والفعاليات  الإجن���ازات  من  بالكثر 
حمليا  �شيتها  ذاع  ال��ت��ي  والأن�����ش��ط��ة 
وع��امل��ي��ا ..م���وؤك���دة ا���ش��ت��ع��داده��ا ال��ت��ام 
ال�شحية  امل���ب���ادرات  وتطبيق  ل��دع��م 
ال��ت��ي ت��خ��دم الأ���ش��رة وامل��ج��ت��م��ع. كما 
اأك����دت ���ش��م��وه��ا ان��ه��ا ل��ن ت��ت��اأخ��ر عن 
تقدمي اأية خدمات ت�شهم يف تطوير 
قبل  من  املقدمة  ال�شحية  ال��ربام��ج 
اجل��م��ع��ي��ات ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز 

�شحة اأفراد املجتمع.

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
    يف الدعوىرقم 2013/1572 جتاري كلي

يا�س-  بني   - )ابوظبي  اخل��وري.  عبا�س  جمعه  عبدالرحيم  عبدال�شالم  عليه:  املدعى 
ال�شرور- متحرك:  فيال عبدالرحيم خوري رقم 257 �شرق بالقرب من مدر�شة رو�شة 
1292629- 050 هاتف 2092222-02 ،  5821022-02 يرجى احل�شور اىل اجتماع اخلربة 
ع�شرة  الثانيه  ال�شاعة  يوم اخلمي�س  وذل��ك  ادن��اه  امل��دون  امل�شريف  املقرر مبكتب اخلبر 
�شباحا املوافق 2013/10/31 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل 
بنك الحتاد الوطني. بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات- القرهود- بناية ال�شم�س امل�شيئة - 
مقابل كراج الطاير لل�شيارات الدور الول مكتب رقم 112- هاتف رقم 042830100 فاك�س 

042833622 هاتف متحرك 0506516092 دبي.
اخلبري امل�سريف /  حممد كامل عريان
قيد رقم 277 
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات

        اعالن اجتماع خربة
العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     

    يف الدعوىرقم 2013/139 نزاع عقاري  
/اي��ان  املدعيان  ان  حيث  ذ.م.م  ج��روب  انف�شتمنت  فورت�شن  عليها:  املدعى  اىل 
نزاع   2013/139 رقم  الدعوى  عليكم  اقاما  قد  هيجارتى  & �شيوبهان  مورفى 
عقاري حماكم دبي و�شدر احلكم التمهيدي بندب خبر يدعوكم اخلبر حل�شور 
جل�شة خربة واملعاينة املوقعية والتي �شيتم عقدها يوم الحد 2013/11/3 ال�شاعة 
ابو  بجوار مركز  النايلي-  ببناية  ع�شر ظهرا. لاللتقاء مبكتب اخلبر  الثانية 
ملراعاة   .101 رق��م  مكتب  الول-  ال���دور  هيل-  اب��و  ���ش��ارع  ماك�س-  ومتجر  هيل 
�شرورة ايداع كافة مالديكم من م�شتندات وبيانات ومذكرات تريدون تقدميها 

تخ�س هذه الق�شية يف هذه اجلل�شة.
املهند�س/ م�سطفى حممد توفيق ابو الفتوح
اخلبري املنتدب يف الق�سية

     اعـــــالن بالن�سر
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29   

  اعالن حكم
2013/114 العمالية

بقرب  منطقة:  املعري�س  مدينة:  العنوان:  �شوريا  اجلن�شية:  مليحان  خالد  راك��ان  ال���ش��م:   : املدعي 
ميثلها/  وال�شباغ  الديكور  العمال  الروائع  عليه:  املدعى  اىل   0553817766 هاتف:  الكويتي-  امل�شجد 
هاتف  املدنية-  ماركت  �شوبر  بقرب من  الرم�س- منطقة:  احلياي مدينة:  علي جا�شم  حممد عبداهلل 
0504140777  - يرجى الحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2013/9/10 احلكم التايل: حكمت 
اربعة  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  علي  عبداهلل  حممد  املدعو  مالكها  �شخ�س  يف  عليها  املدعى  بالزام  املحكمة: 
وع�شرون الف وخم�شمائة درهم ) 24500 درهم( بدل رواتب غر خال�شة والفان وخم�شمائة درهم )2500 
درهم( تعوي�شا عن الف�شل التع�شفي والفان ومائة وثالثة وثالثني درهم )2133 درهم( بدل مكافاة نهاية 
خدمة والفان ومائتان وثمانية  و�شبعون درهم بدل اجازة �شنوية غر خال�شة عن فرة عمله ومتكينه 
اأخ��ر وحمل م�شروفات  �شاحب عمل  ل��دى  عمله  يثبت  م��امل  اىل موطنه  للعودة  عينا  �شفر  تذكرة  من 
الدعوى عليها مبا يف لك اتعاب املحاماة املقدرة مبائة درهم ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك .حكما 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن به وبانق�شاء هذا امليعاد 

دون الطعن على احلكم امل�شار اليه فان املحكمة �شوف تتخذ الجراءات القانونية لتنفيذه.
  رئي�س ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:                                                   

بتاري������خ 2013/07/02 املودعة حتت رقم 186439  
با�ش�������م ا�س بي ار اي تي للتجارة )�س.ذ.م.م(

وعنوان�����ه دبي � الرب�شاء � الإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل 
اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�شبة،  اآلت  النقد،  ت�شجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النران.
و الواقعة يف الفئة 9

 و�شف العالم��ة: العالمة عبارة عن دائرة كبرة وداخلها دائرة �شغرة وفوق الدائرة ال�شغرة ثالث خطوط 
فوق بع�شها وا�شفل الدائرة كلمة OYE باحرف لتينية والكل باللون الحمر على خلفية بي�شاء.

الإ�شراط�����ات:  
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اتفاقية عاملية بني كلية فاطمة وال�سويد ملنح املاج�ستري يف رعاية مر�سى ال�سكري باأبوظبي والعني

حتت �شعار 10 �شنوات من التميز 

جامعة اأبوظبي تد�سن احتفالتها بفعاليات اأكادميية وجمتمعية �ساملة
بن حرمل: رعاية قيادتنا الر�شيدة للتعليم جعلت من دولة االإمارات مركزًا رائدًا ال�شتقطاب الطلبة من خمتلف اأنحاء العامل

••ابوظبي- الفجر

ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  اعلنت 
التابعة ملعهد التكنولوجيا التطبيقية 
ع���ن اط��الق��ه��ا ب��رن��اجم��اً ل��ل��درا���ش��ات 
ال�شريرية  الرعاية  جم��ال  يف  العليا 
مطلع  ال�����ش��ك��ري  مب��ر���س  والتثقيف 
ف��رع��ي��ه��ا  ذل�����ك يف  امل���ق���ب���ل و  ي���ن���اي���ر 
لالتفاقية  تنفيذاً  والعني  باأبوظبي 
بهذا  الكلية  اأب��رم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�شحية  ا�شكونا  منطقة  مع  ال�شاأن 

مبملكة ال�شويد .
عبداللطيف  الدكتور  التفاقية  وقع 
ال�شام�شي مدير عام املعهد و ال�شيدة 
ب��ن��ق��ت�����ش��ون رئ��ي�����س جمل�س  اجن���ري���د 
ام����ن����اء م��ن��ط��ق��ة ����ش���ك���ون���ا ال�����ش��ح��ي��ة 
حاكم  نائب  �شوني�شون  بح�شوركارل 
ولية ا�شكونا و الدكتور مايكل روزن 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ن��ط��ق��ة ا���ش��ك��ون��ا 
ال�����ش��ح��ي��ة وال���دك���ت���ور حم��م��د احل���اج 
ال�شحية  للعلوم  الكادميي  امل�شت�شار 

يف معهد التكنولوجيا التطبيقية.

 وعقب التوقيع يف ال�شويد اأم�س قال 
اأن  ال�شام�شي  اللطيف  عبد  الدكتور 
اإ�شراتيجية  �شمن  ت��اأت��ي  التفاقية 
الكلية و�شعيها نحو اإ�شتحداث خمتلف 
مع  تن�شجم  التي  املتقدمة  ال��ربام��ج 
طموحات القيادة الر�شيدة وحر�شها 
على متكني الكلية من القيام بدورها 
ال��وط��ن��ي على ال��وج��ة الأك��م��ل وذل��ك 
ال�شحية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
العامل  دول  يف  امل��ت��ط��ورة  واجلامعية 
امل��ت��ق��دم ،وب��خ��ا���ش��ة ت��ل��ك امل��و���ش�����ش��ات 
وبرامج  وخ��ربات  مناهج  متلك  التي 
ت��ت��واف��ق م���ع خ��ط��ط الكلية  ج���دي���دة 
و�شعيها نحو �شناعة الكوادر الوطنية 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ك���اف���ة ال��ق��ط��اع��ات 
بالدولة كما تعد التفاقية  ال�شحية 
تعبراًعن رغبة �شادقة للتعاون بني 
المارات و ال�شويد يف جمال التعليم 
وال����ت����دري����ب يف ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة 
تت�شمن  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  م�����ش��راً 
ت��ن��ف��ذه جامعتي  م��ت��ق��دم��اً  ب��رن��اجم��اً 
العامليتني  ال�شويديتني  لوند  و  ماملو 

فيهما  الأك��ادمي��ي  الكادر  يلتزم  حيث 
بتنفيذ وتدري�س هذا الربنامج لأول 
مرة يف كلية فاطمة للعلوم ال�شحية 
اإ�شراف الدارة العليا بالكلية و  حتت 
مبا  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد 
ن��وع��ة على  م��ن  ي�شكل ح��دث��ا ف��ري��داً 
م�����ش��ت��وى ال���دول���ة وم��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق 
الأو�شط يتم من خالله الركيزعلى 
اأحد اأهم جمالت اخلدمات ال�شحية 
بالدولة و ه��و جم��ال رع��اي��ة مر�شى 
ال�شكري وما يتعلق به من م�شاعفات 
�شحية وطبية متعددة و الذي ت�شل 
ن�����ش��ب��ة الإ����ش���اب���ة ب���ه يف ال���دول���ة اإىل 
اأهمية هذا  اىل  ي�شر  نحو 21٪ مما 
الربنامج و دوره امل�شتقبلي يف تخريج 
متخ�ش�شة  �شحية  و  ط��ب��ي��ة  ك����وادر 
العالجية  ال��ربام��ج  اأح��دث  تنفيذ  يف 
الن�شبة  ه��ذه  تخفي�س  على  ال��ق��ادرة 

اىل اأدنى امل�شتويات العاملية. 
واأو�شح مدير عام معهد التكنولوجيا 
اىل  يهدف  الربنامج  اأن  التطبيقية 
ومقدمي  املمر�شني  واع���داد  ت��دري��ب 

ال�����رع�����اي�����ة ال�������ش���ح���ي���ة وت���اأه���ي���ل���ه���م 
ل��ت��ق��دمي اف�����ش��ل خ���دم���ات ال��رع��اي��ة 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف ال�����ش��ح��ي ملر�س 
ن�شب  خف�س  ع��ل��ى  للعمل  ال�����ش��ك��ري 
تطوره  من  واحل��د  باملر�س  الإ�شابة 
وم�شاعفاته حيث تبلغ مدة الدرا�شة 
و يح�شل  اأ���ش��ب��وع��ا   46 ال��ربن��ام��ج  يف 
خ��ري��ج��وه على ���ش��ه��ادة ال��دب��ل��وم فوق 
اجلامعي من جامعة ماملو ال�شويدية 
و كلية فاطمة للعلوم ال�شحية و من 
ا�شبوع   30 ملدة  الدرا�شة  موا�شلة  ثم 
يف  املاج�شتر  درج���ة  على  للح�شول 
ه����ذا ال��ت��خ�����ش�����س ال��ف��ري��د وامل��ت��م��ي��ز 
يعد  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  اأن  اىل  لف���ت���اً 
م���ن اأق������وى ال����ربام����ج ال���درا����ش���ي���ة يف 
يركز على  كونه  ب��اأوروب��ا  املجال  ه��ذا 
ال��ت��دري��ب ال�����ش��ري��ري و امل��خ��ت��ربي و 
العاملية  اخل���ربات  اأح���دث  اإ�شتعرا�س 
م���ن خ����الل ن��خ��ب��ة م���ن امل��ح��ا���ش��رات 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ال��ت��ي ت��ت��ن��اول خمتلف 
،اإ�شافة  دق��ة  بكل  ال��ربن��ام��ج  ج��وان��ب 
ال��ت��دري��ب العملي  ت��وف��ر ف��ر���س  اىل 

بالمارات  التعليمية  امل�شت�شفيات  يف 
وال�شويد .

ول�����ف�����ت ال�����دك�����ت�����ور ع����ب����د ال���ل���ط���ي���ف 
ال�شام�شي اىل اأن جمل�س اأمناء معهد 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ك����ان قد 
امل�شار  الربنامج  طرح  موؤخراً  اإعتمد 
اليه يف كلية فاطمة للعلوم ال�شحية 
بعد اعتماده من قبل اللجان املخت�شة 
اأبوظبي  التنفيذي لإمارة  يف املجل�س 
ت��و���ش��ي��ة ه��ي��ئ��ة ال�شحة  ب��ن��اء ع��ل��ى  و 
ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  و�شركة 
�شحة و التي بدورها �شتقوم بر�شيح 
لاللتحاق  لديها  العاملني  من  ع��دد 
بالربنامج الذي مت فتح باب الت�شجيل 
الطالب  يكون  اأن  منها  ب�شروط  فيه 
البكالوريو�س يف  درج��ة  على  حا�شال 
ال�شحية  التخ�ش�شات  او  التمري�س 
وي���ف�������ش���ل امل���م���ر����ش���ني وامل���م���ر����ش���ات 
و ال���ذي���ن ل��دي��ه��م خ����ربة ع��م��ل��ي��ة يف 
املجال ال�شحي و ميكن الراغبني يف 
اللتحاق بالربنامج زيارة احد فرعي 

الكلية او موقعها اللكروين .

�شوني�شون  ك���ارل  اأع���رب  جهته  وم��ن 
ال�شويدية  ا�شكونا  ولية  حاكم  نائب 
القائم  بالتعاون  وفخره  �شعادته  عن 
مابني الم��ارات وال�شويد يف خمتلف 
ال�شحي  ال��ت��دري��ب  منها  و  امل��ج��الت 
ال���ق���ي���ادة  اأن  اىل  م�������ش���راً  امل���ت���ط���ور 
ب�شمعة  حتظى  الر�شيدة  الم��ارات��ي��ة 
على  ال��دائ��م  حر�شها  تعك�س  ع��امل��ي��ة 
ال��ع��م��ل يف  الع�شر وت��ط��وي��ر  م��واك��ب��ة 
كافة القطاعات وفق اأرقى امل�شتويات 
العاملية ،وهو المر ذاته الذي ت�شعي 
اليه احلكومة ال�شويديه لفتاً اىل اأن 

من  تعد  لوند  وجامعة  ماملو  جامعة 
ا�شهر اجلامعات احلكومية العاملية يف 
اأوروبا والعامل ومن اأبرزها يف جمال 
الربامج ال�شحية كما يتبع لهما اأكرب 
مركز لأبحاث ال�شكري يف العامل مما 
يوؤكد على اأن كال اجلامعتني متلكان 
والتقنية  ال��ب�����ش��ري��ة  امل��ق��وم��ات  ك��اف��ة 
ال���الزم���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ك��ام��ل الأه�����داف 
من  فاطمة  كلية  اليها  ت�شعى  ال��ت��ي 

هذه التفاقية. 
بنقت�شون رئي�س جمل�س  اأما اجنريد 
الأمناء منطقة �شكونا ال�شحية فقد 

التي  بالتفاقية  �شعادتها  اأعربت عن 
معهد  يف  العليا  الدارة  ث��ق��ة  تعك�س 
،باملناهج  التطبيقية  التكنولوجيا 
ال�شويد  يف  املنفذة  العلمية  والط���ر 
ال�شويدية  احلكومة  حر�س  م��وؤك��دة 
على اأن تكون عند م�شتوى هذه الثقة 
تنفيذ  خالل  من  الغالية  الماراتية 
هذا الربنامج املتفق عليه وفق اأرقى 
امل�شتويات العاملية الأكادميية املعمول 
ب��ه��ا مب���ا ي��ف��ت��ح امل���ج���ال ن��ح��و امل��زي��د 
م���ن ال��ت��ع��اون يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب 

والبعيد.

•• اأبوظبي-الفجر:

من  �شل�شلة  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  تد�شن   
املوؤمترات العلمية والندوات واملعار�س 
مبنا�شبة احتفالها مبرور 10 �شنوات 
على تاأ�شي�شها، وتقام هذه الحتفالت 
���ش��ن��وات م��ن التميز   10 ���ش��ع��ار  حت��ت 
وذل���ك ب��ف��رع��ي اجل��ام��ع��ة يف اأب��وظ��ب��ي 
والعني، ومب�شاركة وا�شعة من الطلبة 
واخل����ري����ج����ني واأع���������ش����اء ال��ه��ي��ئ��ت��ني 
الإداري���������ة وال��ت��دري�����ش��ي��ة وال�����ش��رك��اء 
داخ��ل  م��ن  للجامعة  ال���ش��رات��ي��ج��ني 

الدولة وخارجها.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي 
عقد يف حرم اجلامعة اأم�س )الثنني( 
لالإعالن عن خطة احتفالت جامعة 
����ش���ن���وات م��ن   10 اأب���وظ���ب���ي مب������رور 
�شعيد  ع��ل��ي  ���ش��ع��ادة  بح�شور  ال��ت��م��ي��ز، 
ال��ظ��اه��ري رئي�س جمل�س  ب��ن ح��رم��ل 
والدكتور  التنفيذي،  اأبوظبي  جامعة 
اأبوظبي،  جامعة  مدير  اإبراهيم  نبيل 
مدير  نائب  موتيك  ت��ري  والدكتور 
وت�شارلز  الإداري����ة  لل�شوؤون  اجلامعة 
دي����اب م��دي��ر ال��ت�����ش��وي��ق والإت�����ش��الت 
ب���اجل���ام���ع���ة وال����دك����ت����ور ع���ل���ي ن��ظ��م��ي 
احلا�شب  وعلوم  الهند�شة  كلية  عميد 
عميد  �شاكو  جاكوب  الدكتور  و  الأيل 
ر�شوان  والدكتور  الأعمال  اإدارة  كلية 
وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية  عميد  اجل����راح 
وع����دد م��ن اأع�����ش��اء ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�����ة 

والتدري�شية باجلامعة.
واأعلنت اجلامعة عن تنظيمها لنخبة 
الأكادميية  والأن�شطة  الفعاليات  من 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���راث���ي���ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وال����ت����ي ت�����ش��ت��م��ر ع���ل���ى م�������دار ال���ع���ام 
 2014-  2013 احل��ايل  الكادميي 
اإىل عر�س  الح��ت��ف��الت  ت��ه��دف  حيث 
منذ  املتميزة  وم��ب��ادرات��ه��ا  منجزاتها 
م���ن خ��الل   2003 ع����ام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
ت�شليط ال�شوء على جودة خمرجاتها 
وب���راجم���ه���ا وجم����ه����ودات ���ش��رك��اوؤه��ا 
ال����ش���رات���ي���ج���ي���ني ودع�������م ال���ط���الب 
وخمتلف  اأمورهم  واأولياء  والطالبات 
ال��ت��ي ترتبط  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

معها بعالقات تعاون م�شرك.
ويف بداية املوؤمتر ال�شحفي اأ�شاد �شعادة 
علي �شعيد بن حرمل الظاهري رئي�س 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  جم��ل�����س 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة - 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ��ي��ه  اهلل-  حفظه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
اأ�شحاب ال�شمو  حاكم دبي واإخوانهما 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة مل�شرة 
ت�شهدها  ال��ت��ي  احل�����ش��اري��ة  النه�شة 
ال���دول���ة يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت خ��ا���ش��ة 

التعليم، موؤكداً على اأن رعاية قيادتنا 
دول��ة  م��ن  ج��ع��ل��ت  للتعليم  ال��ر���ش��ي��دة 
الإمارات العربية املتحدة مركزاً رائداً 
ل�شتقطاب الطلبة من خمتلف اأنحاء 
بيئة  الرعاية  ه��ذه  هياأت  كما  العامل، 
الثقايف  التنوع  تعك�س  فريدة  تعليمية 
يف جمتمع الإمارات وتكر�س الت�شامح. 
م�شرة  اأن متيز  على  بن حرمل  واأك��د 
املا�شي  العقد  خالل  اأبوظبي  جامعة 
حتقق بف�شل من اهلل �شبحانه وتعاىل 
ومن ثم برعاية ومتابعة �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان 
ال��غ��رب��ي��ة رئي�س  امل��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف 
جمل�س اأمناء جامعة اأبوظبي، م�شراً 
حددها  التي  اجلامعة  ر�شالة  اأن  اإىل 
منظومة  يف  ال��ت��م��ي��ز  ت��رج��م  ���ش��م��وه 
ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح��ت اجل��ام��ع��ة 
بل  الربح  ت�شتهدف  ل  وطنية  جامعة 
التنموية  امل�����ش��رة  ت��ع��زي��ز  ت�����ش��ت��ه��دف 
ك��وادر علمية  بناء  للوطن من خ��الل 
امل����ج����الت  م���ت���خ�������ش�������ش���ة يف ج���م���ي���ع 
ا�شراتيجية  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ي 
وكذلك  الر�شيدة  للحكومة  التمكني 
اأج���ن���دة ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال��ع��ام��ة حل��ك��وم��ة 
القت�شادية  وروؤي��ت��ه��ا  اأبوظبي  اإم���ارة 

.2030
واأ����ش���اف ب��ن ح��رم��ل اأن الح��ت��ف��الت 
ل��ه��ا ط��اب��ع خ��ا���س ح��ي��ث اأن��ه��ا تعطينا 
وطالباتنا  طالبنا  مل�شاركة  الفر�شة 
مبا  فخرنا  واخلريجات  واخلريجني 

منجزات  من  اأبوظبي  جامعة  حققته 
م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا ق��ب��ل اأك����ر م���ن عقد 
م���ن ال���زم���ان، ف��ق��د ح��ق��ق��ت اجل��ام��ع��ة 
و�شعتها  التي  الإجن���ازات  العديد من 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  مقدمة  يف 
بالدولة واملنطقة من خالل ما تقدمه 
التدري�س  يف  متكاملة  منظومة  م��ن 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع، 
تعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأول  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
للتميز  خليفة  ال�شيخ  ب��ج��ائ��زة  ت��ف��وز 
اأن��ه��ا وواح���دة من  2010، كما  ل��ع��ام 
تدخل  فقط  اإماراتية  جامعات  ثالث 
�شمن قائمة اأف�شل جامعات يف العامل 
�شيموند  كويكاريلي  لت�شنيف  وف��ق��اً 
اجلامعة  �شهدت  كما  العاملي،   )QS(
م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام الأك���ادمي���ي اجل��دي��د 
من�����واً م��ل��ح��وظ��اً يف اأع�������داد ال��ط��الب 
وال��ط��ال��ب��ات امل�����ش��ل��ج��ني ل��ل��درا���ش��ة يف 
فرعيها باأبوظبي والعني، حيث و�شل 
 4300 ع���ن  ي���زي���د  م���ا  اإىل  ع���دده���م 
طالب وطالبة يف برامج البكالوريو�س 
واملاج�شتر، واأ�شبحت اجلامعة ت�شم 
حيوي  طالبي  جمتمع  مظلتها  حتت 
ي�شم اأكر من 60 جن�شية، كما بداأت 
للح�شول  ال�����ش��ع��ي  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 
من  العاملي  الأك��ادمي��ي  العتماد  على 
للجامعات  الأك��ادمي��ي  العتماد  هيئة 
الأمريكية  املتحدة  بالوليات  الغربية 

.WASC
ولفت بن حرمل اأن هذه كلها منجزات 

ت�������ش���اع���ف م�����ن م�������ش���وؤول���ي���ة ج��م��ي��ع 
العاملني بجامعة اأبوظبي من اأع�شاء 
جتاه  والتدري�شية  الإداري���ة  الهيئتني 
وللمخرجات  ل����الأداء  اجل���ودة  �شمان 
عظم  لن�شت�شعر  وتدفعنا  التعليمية 
امل�شوؤولية يف اأن نكون عند ح�شن ظن 
روؤيتها  نرجم  واأن  الر�شيدة  قيادتنا 
يف  للم�شتقبل  وا�شت�شرافها  الثاقبة 
ب���ن���اء الإن�������ش���ان وف����ق م��ع��اي��ر ت��ر���ش��خ 
م����ن ه���وي���ت���ه ال���وط���ن���ي���ة وت����ع����زز م��ن 
العربية  بح�شارته  وف��خ��ره  ان��ت��م��اءه 
اإىل  للتطلع  وتدفعنا  بل  الإ�شالمية، 
م�شراً  ال��رائ��دة،  املنجزات  من  املزيد 
اح���ت���ف���الت  ف������اإن  ه���ن���ا  م����ن  اأن������ه  اإىل 
����ش���ن���وات على   10 اجل���ام���ع���ة مب�����رور 
تاأ�شي�شها �شركز على اأهمية التالحم 
عظيم  ع��ن  للتعبر  وت��اأت��ي  املجتمعي 
امتناننا للدعم والهتمام الذي تلقته 
العلمية  ر�شالتها  حتقيق  يف  اجلامعة 
من خمتلف �شرائح املجتمع على مدار 
موؤ�ش�شة  اجل��ام��ع��ة  ل��ت��ك��ون  ال�����ش��ن��وات 
من  تطرحه  فيما  مرموقة  اأكادميية 
جمتمعية  ومبادرات  اأكادميية  برامج 

وم�شاريع بحثية.
وم����ن ج��ان��ب��ه اأو����ش���ح ال���دك���ت���ور نبيل 
اإب��راه��ي��م م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي اأن 
خ���ط���ة اح���ت���ف���الت اجل���ام���ع���ة ت�����ش��م��ل 
ف��ع��ال��ي��ات واأن�����ش��ط��ة ع��ل��م��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة 
واج��ت��م��اع��ي��ة وت���راث���ي���ة ت�����ش��ت��م��ر على 
ال��درا���ش��ي ويف مقدمتها  ال��ع��ام  م���دار 

ال�شنوية مبنا�شبة  احتفالت اجلامعة 
اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية 
جهود  لتقدير  تكرمي  وحفل  املتحدة، 
���ش��رك��اء اجل��ام��ع��ة ال���ش��رات��ي��ج��ني يف 
الرت����ق����اء مب��ع��اي��ر ج����ودة اخل��دم��ات 
تت�شمن  كما  اجلامعة،  تقدمها  التي 
ال���دويل  امل��وؤمت��ر  الح��ت��ف��الت تنظيم 
لعلوم الريا�شيات وتطبيقاتها والذي 
ال�����ش��وء  ت�شليط  اأه��م��ي��ة  اإىل  ي��ه��دف 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ات وخم��ت��ل��ف 
ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا يف ح��ي��ات��ن��ا ال��ع��م��ل��ي��ة مع 
ا�شتعرا�س دور كلية الآداب والعلوم يف 
ن�شر تلك العلوم �شمن �شفوف طالبها 
منذ  ال�شنوات  م���دار  على  وطالباتها 
تاأ�شي�س اجلامعة، لفتاً اإىل اأن اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ل��الح��ت��ف��الت ح��ر���ش��ت على 
اأن�شطة  الفعاليات  خمتلف  ت�شم  اأن 
وح���م���الت خ���ري���ة وت���وع���وي���ة وذل���ك 
اإم��ارة  ملجتمع  وع��رف��ان  �شكر  كر�شالة 
اأبوظبي الذي دعم اجلامعة على مدار 
ال�شنوات حيث تركز فعاليات امل�شاهمة 

مثل:  معينة،  �شرائح  على  املجتمعية 
الحتياجات  وذوي  وامل�شنني  الأي��ت��ام 
مزمنة  باأمرا�س  وامل�شابني  اخلا�شة، 

وغرهم. 
التعليم  اأن  اإبراهيم  الدكتور  واأ�شاف 
تطبيق  ع��ن��د  ك��ب��رة  قيمة  ذو  ي�شبح 
م���ب���ادئ���ه واأ����ش���ا����ش���ي���ات���ه ع���ل���ى اأر������س 
نفخر  فاإننا  ال�شدد،  هذا  ويف  الواقع، 
ب����اأن ط��الب��ن��ا ه��م ���ش��ف��راء ال��ت��غ��ي��ر يف 
امل��ج��ت��م��ع، ومت��ا���ش��ي��اً م��ع نهجنا ال��ذي 
ي��ت��م��ح��ور ح�����ول ال����ط����ال����ب، ���ش��ن��دع��و 
ح���ول  اأف�����ك�����ار  ت����ق����دمي  اإىل  ط���الب���ن���ا 
امل�����ش��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ون�����ش��ره��ا يف 
وف�شح  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
اأمام زمالئهم لختيار الأفكار  املجال 
�شتعمل اجل��ام��ع��ة على  ال��ت��ي  ال��ف��ائ��زة 
تطبيقها على مدار العام، م�شراً اإىل 
اأن الأن�شطة املجتمعية التي �شتتبناها 
احتفالتها  مبنا�شبة  اأبوظبي  جامعة 
ق�شايا  ت��ت��ن��اول  ���ش��ن��وات   10 مب����رور 
وامل�شوؤولية  الأع��م��ال  وري���ادة  التعليم 

وال���ش��ت��دام��ة،  وال�شحة  الجتماعية 
واحل����ف����اظ ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة م����ن خ���الل 
التوعوية  م��ن احل��م��الت  ع��دد  تنظيم 
ال�شواطئ  وجمال  نظافة  على  للحث 
وال�������ش���ح���ارى وال�������ش���وارع واحل���دائ���ق 
ال�شكنية، ف�شاًل عن  العامة والأحياء 
لن�شر  م��ب��ادرات  يف  اجلامعة  م�شاهمة 
ال��وع��ي ح���ول م��ر���س ���ش��رط��ان ال��ث��دي 

ومر�س ال�شكري والثال�شيميا. 
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان الح��ت��ف��الت ل 
حت��ت��ف��ي ف��ق��ط ب��ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 
بل  اجل��ام��ع��ة  يف  ل��ل��درا���ش��ة  امل�شجلني 
خريجي  جميع  مل�شاهمة  املجال  تفتح 
اجل����ام����ع����ة م�����ن خ������الل ح���ف���ل ع�����ودة 
اخل��ري��ج��ني وا���ش��ت��ع��را���س ال��ن��ج��اح��ات 
التي حققوها يف حياتهم العملية منذ 
التخرج، كما �شيتم الحتفال يف �شهر 
ال�شيخة  �شمو  الإم�����ارات  اأم  ب���  م��ار���س 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ���ش��م��ن م��ب��ادرة 
امل��راأة  اإ�شهامات  على  ال�شوء  لت�شليط 

الإماراتية يف بناء املجتمع الإماراتي.

•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  العامة للمجل�س  التابع لالأمانة  اأطلق مكتب الت�شال احلكومي 
لإمارة اأبوظبي مبادرة القرية الراثية مب�شاركة عدد من اجلهات احلكومية 
يف الإمارة وذلك احتفاء بجمهور جائزة الحتاد للطران الكربى للفورمول1 
والتي من املقرر اأن تبداأ من الأول وحتى الثالث من �شهر نوفمرب 2013. 
وت�شتقبل القرية - التي ياأتي اإطالقها يف اإطار حر�س حكومة اأبوظبي على 
يوميا خالل  زواره���ا   - الإم����ارات  ملجتمع  والتاريخي  ال��راث��ي  الإرث  اإب���راز 
اأيام ال�شباق من ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا وحتى الثامنة والن�شف م�شاء 

بالواحة ال�شمالية من حلبة مر�شى يا�س.
وتري كل من بلدية مدينة اأبوظبي ونادي تراث الإم��ارات وهيئة اأبوظبي 
الريا�شي  اأبوظبي  وجمل�س  ل��الإع��الم  اأبوظبي  و�شركة  والثقافة  لل�شياحة 

الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  وجل��ن��ة  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  والحت�����اد 
القرية  فعاليات  لل�شقور  اأبوظبي  وم�شت�شفى  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  والراثية 
تعك�س  والتي  تنظيمها  �شيتم  التي  الأن�شطة  اإحياء  يف  مب�شاركتها  الراثية 
مدى التكامل وال�شراكة بني هذه اجلهات و�شعيها لعك�س �شورة اأبوظبي مبا 
ينا�شب مكانتها يف هذا املحفل العاملي حيث �شتقوم اجلهات احلكومية بتنفيذ 
عرو�س حية للزوار وتوزيع مواد تعريفية براث الإمارات وحياة الأجداد يف 
املرتبطة  العديد من الأن�شطة والفعاليات  القرية الراثية  املا�شي. وت�شم 
التي  واملظاهر  الإم��ارات  �شعب  بها  يت�شم  التي  والتقاليد  والعادات  بالراث 
كانت �شائعة يف املا�شي كمج�شم الطوي والذي ت�شتخرج منه املياه اجلوفية 

وبيت ال�شعر والذي كان مبثابة جمل�س للنقا�س.
حيث  الراثية  الإماراتية  واحل��رف  للمن�شوجات  عر�س  هناك  �شيكون  كما 
كقر�س  اليدوية  احل��رف  بع�س  يف  مهاراتهم  ب��اإب��راز  الن�شاء  بع�س  �شتقوم 

للمنزل  عدة  منتجات  لإنتاج  جميل  ب�شكل  ون�شجه  ال�شوف  وغ��زل  الرباقع 
ال�شعبية  امل��اأك��ولت  تناول  من  ال��زوار  و�شيتمكن  وال�شجاد.  الو�شائد  ومنها 
طريقة  على  والتعرف  النخيل  اأ�شجار  ت�شلق  بتجربة  اجلمهور  و�شيحظى 

جني التمر من النخيل.
ويدخل �شمن امل�شاركات عر�س حول ال�شقور حيث يحتل هذا الطائر مكانة 
خا�شة يف حياة الإماراتيني باملا�شي واحلا�شر و�شتتاح للزوار فر�شة للتقاط 
العتناء  كيفية  حول  �شقارة  يقدمه  �شرح  اإىل  بالإ�شافة  ال�شقور  مع  �شور 
اأر�شيف ال�شقارة يف ال�شرق الأو�شط وجمموعة نادرة  بها. كما �شيتم عر�س 
من املخطوطات والكتب التاريخية النادرة عالوة على ق�شم خا�س بالأطفال 

للر�شم واللعب بال�شل�شال.
حي  ع��ر���س  خ��الل  م��ن  ال��ب��ح��ري  ال���راث  با�شتعرا�س  ال��ق��ري��ة  �شتقوم  كما 
اللوؤلوؤ  ال�شيد والغو�س ل�شتخراج  امل�شتخدمة يف رحالت  لل�شفن واملحامل 

القرية الراثية من الطالع على  العربي. و�شيتمكن زوار  يف مياه اخلليج 
تاريخ اأبوظبي من خالل عر�س مرئي تفاعلي �شيتيح لهم روؤية وعي�س ق�شة 

اأبوظبي كما �شيمكنهم م�شاركة جتاربهم اخلا�شة يف اأبوظبي.
املو�شيقية الراثية يف  الآلت  الربابة وهي من  ال��زوار اىل عزف  و�شي�شتمع 
هذه  بتقدمي  �شيقوم  حيث  العربية  اجلزيرة  �شبة  ومنطقة  الإم���ارات  دول��ة 
العرو�س كل من عازيف الربابة الإماراتيني ح�شن اأحمد بن م�شاعد املن�شوري 
الكربى  للطران  الحت��اد  جائزة  وتعترب  امل��رر.  الكندي  اأحمد  بن  وحممد 
تقام  التي  ال�شنوية  والفعاليات  الريا�شية  الأح���داث  اأه��م  من  للفورمول1 
اإقامة  اأبوظبي خالل فرة  املتحدة حيث ت�شبح  العربية  الإم��ارات  دول��ة  يف 
ال�شباق على حلبة مر�شى يا�س حمط اأنظار العامل ملا يوفره هذا احلدث من 
زخم واهتمام عاملي على خمتلف الأ�شعدة والذي يتوافد حل�شوره جمهور 

كبر من خمتلف اأنحاء العامل.

قرية تراثية حلكومة ابوظبي �سمن الأن�سطة امل�ساحبة جلائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول1

•• ابوظبي – فوؤاد علي

الوطني  املعر�س  الثالثة من  ال��دورة  ام�س  انطلقت 
بتنظيم  الإن�شانية  اخلدمات  و  املجتمعية  للتوعية 
من مبادرة تعزيز التالحم الوطني و املجتمعي من 
م��ب��ادرات  و  املجتمعية  التوعية  ب��رام��ج  تعزيز  اج��ل 
التطوع و�شط املجتمع الإماراتي و �شارك يف املعر�س 
و خا�شة يف مركز  36 موؤ�ش�شة حكومية  اأك��ر من 

ابوظبي للمعار�س باأبوظبي .
و يف كلمة ملبادرة تعزيز التالحم الوطني و املجتمعي 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإرت��اأى �شاحب  قالت 
من  يجعل  اأن  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اأ�شا�شية  قيم التالحم املجتمعي عوامل و مرتكزات 
لتح�شني املجتمع و حمايته و تفعيل دوره الإيجابي 

يف التعامل مع متغرات الع�شر للم�شاركة يف عملية 
البناء و العطاء و اإي�شاله اإىل اأعلى درجات التمكني 
و  امل�����ش��ت��دام��ة  الإج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  و  الإج��ت��م��اع��ي 
ت�شمنت كلمة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة مبنا�شبة 
للتاأكيد على الدعم املطلق لكل   38 اليوم الوطني 
جهد مبذول لإحياء املمار�شات الإماراتية الأ�شلية و 
على راأ�شها تعزيز التالحم املجتمعي مبا ير�شخ قيم 
التما�شك الأ�شري و التكافل الإجتماعي و ال�شراكة 

املجتمعية .
�شوؤون  ال�شادر عن وزارة  البيان  اأن  البيان  اأ�شاف  و 
الرئا�شة حث فيه �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
املختلفة  املجتمع  موؤ�ش�شات  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  جت�شيد  نحو  بال�شعي 
احلكومة  ت��ق��ود  ع���ام  ت��وج��ه  يف  اهلل  حفظه  ال���دول���ة 

لتحقيق  اخلا�س  و  العام  القطاعني  مع  بال�شراكة 
اأه����داف امل���ب���ادرة م���وؤك���داً ���ش��م��وه ع��ل��ى �شعى ال����وزارة 
لتج�شيد  املختلفة  احلكومية  اجلهات  مع  للتعاون 
لتعزيز  ت�شعى  م��ب��ادرة  ك��ل  ت�شجيع  و  ال��روؤي��ة  تلك 

التالحم املجتمعي .
اجلهات  م��ع  الفجر  التقت  امل��وؤمت��ر  هام�س  على  و 

العار�شة املقدمة خدماتها للمجتمع 
و ق���ال ال��دك��ت��ور ح��م��د ال��غ��اف��ري م��دي��ر ع���ام مركز 
مع  تعاون  اتفاقية  املركزوقع  اأن  للتاأهيل  ابوظبي 
م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة و ت��ه��دف اإىل م��راج��ع��ة 
و  النف�شية  الأم���را����س  بت�شنيف  اخل��ا���س  الف�شل 

مراجعتها مرة كل 15 �شنة على م�شتوى العامل .
و اأ�شاف ي�شارك املركز يف قيادة املراكز املتخ�ش�شة يف 
ال�شرق الأو�شط و ال�شرق الأدين فيما يخ�س مر�س 

الإدم�����ان و ه���ذا امل�����ش��روع رف���ع ا���ش��م دول���ة الإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م��ت�����ش��وى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي و ال��ع��امل 

باإ�شهامات املركز العلمية .
حديثاً  اأن�شئ  امل��رك��ز  اأن  ال��غ��اف��ري  ال��دك��ت��ور  ك�شف  و 
معهد متخ�ش�س لتعليم علوم الإدمان بحيث يقدم 
من خالله الربامج العلمية و الور�س العملية و مت 
تخريج الدفعة الأوىل من برنامج الدبلوم و مدته 
بالتعاون  ل��الإدم��ان  ال�شريري  النف�س  علم  يف  �شنة 
مع كلية كينج بجامعة لندن و كلية الطب و العلوم 
ال�����ش��ح��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و 
باإقامة  اأي�شاً  املعهد  يقوم  و  عاملياً  الربنامج معتمد 
عدة ور�س علمية متخ�ش�شة يف جمال علوم الإدمان 
املعني باملخدرات  بالتعاون مع مكتب الإمم املتحدة 

و اجلرمية .

و تطرق اأمين الربيكي من �شركة ابوظبي للتوزيع 
ال��ور���ش��ة  ب���اأن  ل��ل��ط��الب  ل��ور���ش��ة الأل�����وان املخ�ش�شة 
ت�شعى ق��در الإم��ك��ان برفع وع��ي ال��ط��الب م��ن اجل 
املمار�شات  تغير  و  باملجتمع  فعاًل  ج��زًء  يكونوا  اأن 
اخلاطئة اإىل ممار�شات ايجابية من اجل حتفيزهم 
و  الب�شيطة  ال��رب��وي��ة  ال��و���ش��ائ��ل  ب��اإ���ش��ت��خ��دام  قمنا 

الهادفة مثل الألوان والتلوين بالقما�س .
و او�شح اأن �شركة ابوظبي للتوزيع تقوم بزيارة كل 
مدار�س اإمارة ابوظبي بالتعاون مع جمل�س ابوظبي 
والتقليل  الر�شيد  مفهوم  غر�س  اجل  من  للتعليم 
بحيث  امل��اء  و  الكهرباء  جم��ايل  يف  الإ�شتهالك  م��ن 
ت�شتهدف فئة ال��ط��الب لإن��ه��م الإج��ي��ال ال��ق��ادم��ة و 
مع جناح الذي لقيناه من تقبل الطالب ن�شعى اإىل 

تطوير الفكرة و امتدادها اإىل اجلامعات .

و قالت فاطمة الهرمودي من مركز اإدارة النفايات 
ابوظبي هدفنا امل�شاركة باملعر�س هو توعية اجلمهور 
ب��اإ���ش��ل��وب  بع�شها  ع��ن  ال��ن��ف��اي��ات  ف�����ش��ل  بخ�شو�س 
منا�شب من اجل عدم رميها يف حاوية واح��دة لأنه 
يتم تلويث املواد القابلة للتدوير مما يوؤدي ل�شعوبة 

ف�شلها لالإ�شتفادة منها .
و نوهت املتطوعة موزة املرزوقي من فريق موانيف 
التطوعي اأن الفريق تاأ�ش�س يف عام 2008 و ميتد 
املتطوعني  ع��دد  يبلغ  و  كلها  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
حوايل 500 متطوع من كل فئات املجتمع بدًء من 
الفعاليات  ك��ل  نغطي  و  املوظفني  حتى  و  ال��ط��الب 
اإدارة  مركز  اإىل  بالإ�شافة  ابوظبي  ببلدية  املتعلقة 
و  الر�شيدة  للقيادة  اجلميل  رد  هدفنا  و  النفايات 

خدمة الدولة و املجتمع .

انطـــالق املعــــر�ص الوطنــــي للتوعيــــة املجتمعيـــــــة
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قرر مدعي عام حمكمة اردنية الثنني توقيف نائب يف جمل�س النواب 
بتهمة التحري�س على القتل يف اطار ق�شية اطالق زميله النار من 
�شالح كال�شنيكوف على نائب اآخر داخل مبنى جمل�س النواب ال�شهر 
عام  مدعي  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  ق�شائي  م�شدر  وق��ال  املا�شي. 
 14 ال�شعود  يحيى  النائب  توقيف  ق��رر  الكربى  اجلنايات  حمكمة 
طالل  النائب  اط���الق  ق�شية  خلفية  على  اجل��وي��دة  �شجن  يف  ي��وم��ا 
ال�شريف النار من �شالح اتوماتكي على زميله النائب ق�شي الدمي�شي 
. وا�شاف امل�شدر الذي ف�شل عدم الك�شف عن ا�شمه ان املدعي العام 
وجه لل�شعود تهمة التحري�س على القتل لوجود بينات مت الو�شول 
اليها من خالل ال�شتماع لل�شهود ووجود ادلة على حتري�شه زميله 
ك��ذل��ك تهمتي  لل�شعود  ال��ع��ام وج���ه  امل��دع��ي  ان  واو���ش��ح   . ال�����ش��ري��ف 
وال��ذم   ، الن�شور  اهلل  عبد  ال���وزراء  رئي�س  على  موؤثر  بفعل  الع��ت��داء 
والقدح ملقاطعته رئي�س ال��وزراء اكر من مرة خالل احدى جل�شات 
التحري�س على  امل�شدر فان عقوبة تهمة  . وبح�شب  النواب  جمل�س 
التهمتني  �شنوات، فيما ت�شل عقوبة  ال�شجن ثالث  القتل ت�شل اىل 
الأخ��ري��ني اىل ال�شجن مل��دة ع��ام��ني . م��ن ج��ان��ب��ه، اك��د ن��ائ��ب رئي�س 
جمل�س النواب خليل عطية لفران�س بر�س ان توقيف ال�شعود واتهامه 
ل  ال�شعود  ان  وا�شاف  والدمي�شي  ال�شريف  ق�شية  خلفية  على  جاء 
ميلك ح�شانة الآن كون املجل�س غر منعقد ، م�شرا اىل انه يف حال 
ادانة ال�شعود بهذه التهم يحق للمجل�س ف�شله وكان النائب ال�شريف 
اطلق النار من �شالح كال�شينكوف يف 10 ايلول �شبتمرب املا�شي على 

زميله الدمي�شي دون ان ي�شيبه داخل مبنى جمل�س النواب.
 

�شرب اإع�شار قوي مناطق وا�شعة من بريطانيا يف ال�شاعات الأوىل 
من �شباح الثنني، واأّدى اإىل �شّل احلركة فيها جّراء اإغالق اجل�شور 
وت��رك  اجل��وي��ة،  ال��رح��الت  م��ن  العديد  واإل��غ��اء  وال�شكك احلديدية 
ع�����ش��رات الآلف م��ن امل���ن���ازل ب��ال ك��ه��رب��اء. وت���واج���ه و���ش��ائ��ل النقل 
واملوا�شالت العامة يف بريطانيا فو�شى عارمة ب�شبب الإع�شار، الذي 
�شرعة  وو�شلت  ع��دي��دة،  �شنوات  منذ  نوعه  من  الأ���ش��واأ  باأنه  و�شف 
رياحه اإىل نحو 160 كيلومراً يف ال�شاعة ما ت�شّبب يف اقتالع مئات 
الأ�شجار يف العا�شمة لندن واملناطق اجلنوبية واجلنوبية ال�شرقية 
اأّدى  الإع�شار  اأن  بريطانيا  يف  الطاقة  �شركات  واأعلنت  البالد.  من 
اإىل قطع الكهرباء عن 220 األف منزل حتى الآن يف خمتلف اأنحاء 
اململكة املتحدة، ب�شبب الأ�شرار التي حلقت ب�شبكات الكهرباء جّراء 
الريح العاتية وت�شاقط الأ�شجار.  وقّدر مكتب الأر�شاد اجلوية باأن 
قوة الرياح يف الإع�شار �شجلت 160 كيلومراً يف ال�شاعة يف املناطق 
من  حتذيرات  البئية  وكالة  اأ�شدرت  فيما  بريطانيا،  من  اجلنوبية 
وقوع في�شانات يف اأنحاء من البالد. واألغت غالبية �شركات القطارات 
كافة خدماتها يف جنوب انكلرا منذ ال�شاعة التا�شعة من �شباح اليوم 
بالتوقيت املحلي، وتوقعت اأن ت�شهد خدماتها يف املناطق الأخرى من 

البالد املزيد من العرقلة ب�شبب الإع�شار .
 

باللبا�س  جثة   35 نيجريا،  �شرق  �شمال  دام��ات��ورو،  يف  م�شت�شفى  ت�شلم 
يف  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  ع��ل��ى  م�شلحون  �شنها  ال��ت��ي  ال��ه��ج��م��ات  م��ن��ذ  الع�شكري 
م�شوؤول يف  وق��ال  الثنني م�شدر طبي.  ق��ال  كما  املدينة اخلمي�س،  ه��ذه 
م�شت�شفى داماتورو عا�شمة ولية يوبي لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم 
الك�شف عن هويته ت�شلمنا عددا كبرا من اجلثث.. منذ هجمات اخلمي�س 
وا�شاف اح�شيت 35 جثة باللبا�س الع�شكري . ومل يعرف بعد ما اذا كانت 
هذه اجلثث ملتمردين او جنود، اذ ان عنا�شر بوكو حرام غالبا ما يتنكرون 
النيجري عن اخل�شائر يف �شفوف  ون��ادرا ما يعلن اجلي�س  بزي جنود. 
املحليني  امل�شوؤولني  ان  كما  م�شلحون  ينفذها  هجمات  بعد  الم��ن  ق��وات 
ومل  ل�شغوط.  يتعر�شون  ما  غالبا  املو�شوع  ه��ذا  عن  يتحدثون  الذين 
ينف املتحدث با�شم اجلي�س يف ولية يوبي لزارو�س ايلي يف ات�شال هاتفي 
قتلى  جنود  �شقوط  اىل  ت�شر  التي  املعلومات  بر�س  فران�س  معه  اجرته 
يف مواجهات بني قوات المن وعنا�شر ي�شتبه بانتمائهم اىل بوكو حرام 

اقدموا اي�شا على احراق اربعة مبان لل�شرطة يف دمياتورو اخلمي�س.

عوا�سم

عمان

كانو

لندن

اأمريكا جت�س�ست على 60 مليون ات�سال اإ�سباين 
•• مدريد-رويرتز:

ذكرت �شحيفة ا�شبانية الثنني اأن وكالة المن القومي المريكية تعقبت 
ونقلت  �شهر  خ��الل  ا�شبانيا  يف  مكاملة  مليون   60 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  م��وؤخ��را 
ال�شحيفة هذه املعلومات عن وثيقة قالت انها �شمن الوراق التي قدمها 

املتعاقد ال�شابق مع الوكالة ادوارد �شنودن.
الوكالة  بتج�ش�س  علم  على  لي�شت  انها  الن  حتى  ا�شبانيا  حكومة  وتقول 
الم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى م��واط��ن��ي��ه��ا. وك��ان��ت وك��ال��ة الم����ن ال��ق��وم��ي ق��د اتهمت 
بالتج�ش�س على �شجالت الف املكاملات الهاتفية الفرن�شية ومراقبة هاتف 

امل�شت�شارة الملانية اجنيال مركل.
ورف�شت ا�شبانيا يوم اجلمعة دعوة املانيا لدول الحتاد الوروبي الثماين 
برلني  ت�شعى  ات��ف��اق  غ���رار  على  التج�ش�س  ملنع  ات��ف��اق  لب���رام  والع�شرين 
وباري�س للو�شول اليه لكن رئي�س الوزراء ال�شباين ماريانو راخوي قال ان 

بالده تتطلع اىل مزيد من املعلومات.
ون�شرت �شحيفة املوندو ما قالت انها وثيقة تظهر ان وكالة المن القومي 
دي�شمرب   10 بني  ا�شبانيا  يف  هاتفية  مكاملة  مليون  5ر60  على  جت�ش�شت 

كانون الول 2012 و8 يناير كانون الثاين من العام احلايل.
وقالت ال�شحيفة ان مراقبة الهواتف مل تنطو على التج�ش�س على حمتوى 

املكاملات وامنا مدتها واملكان الذي جرت فيه.
ومن املقرر اأن يلتقي وزير الدولة ال�شباين لل�شوؤون الوروبية مع ال�شفر 
انه  اجلمعة  ي��وم  راخ��وي  ق��ال  اأن  بعد  الثنني  اليوم  ا�شبانيا  يف  المريكي 
�شيطلب مزيدا من التفا�شيل من ال�شفر. وقال راخوي يف موؤمتر �شحفي 
يف بروك�شل يوم اجلمعة �شرنى حني يتوفر لنا املزيد من املعلومات ما اذا 

كنا �شنقرر الن�شمام ملا قامت به فرن�شا واملانيا.

متطرفون يهود يهددون نتنياهو وليفني بالقتل 

حتذيرات فل�سطينية من خطط اإ�سرائيلية لتق�سيم الأق�سى 

اجلي�ص ينت�سر يف مناطق املواجهات �سمال لبنان 

�سفن �سينية تدخل املياه الإقليمية لليابان 

خدمته  خ����ارج  ك���ان  اجل���ن���دي  ان 
�شتة  ه���م  وال��ق��ت��ل��ى   . ال��ر���ش��م��ي��ة 
لنظام  امل��وؤي��دة  حم�شن  جبل  م��ن 
ال��رئ��ي�����س ال�����ش��وري ب�����ش��ار ال���ش��د، 
وثمانية من باب التبانة املتعاطفة 

مع املعار�شة ال�شورية.

م���ن ج��ه��ة اخ������رى، اف�����اد امل�����ش��در 
امل��واج��ه��ات  الم���ن���ي ان ح�����ش��ي��ل��ة 
ارتفعت اىل 14 قتيال واكر من 
اثر مقتل عن�شر يف  80 جريحا 
اللبناين بر�شا�س قن�س  اجلي�س 
م�����ش��را اىل   ، يف ج��ب��ل حم�����ش��ن 

وا�شوات  كثيف  نار  اط��الق  �شماع 
طبيعتها  ت���ع���رف  مل  ان���ف���ج���ارات 
اث���ن���اء دخ�����ول اجل��ي�����س اىل ب��اب 
ال��ت��ب��ان��ة، م���ا دف����ع امل��ت��ج��م��ع��ني يف 
املنطقة  مغادرة  اىل  �شوريا  �شارع 

على عجل.

وبكني منذ ايلول-�شبتمرب 2012 
ب�شبب خالف على ارخبيل �شغر 
ت�شيطر  ال�شرقي  ال�شني  بحر  يف 
�شنكاكو  ت�شميه  التي  اليابان  عليه 
وتطالب به بكني التي تطلق عليه 

ا�شم دياويو.
وت��ق��ع ه����ذه اجل����زر ب���ني اوك��ي��ن��اوا 
اآب��ي اكد يف مقابلة  وتايوان. وك��ان 
مع �شحيفة وول �شريت جورنال 
ملواجهة  ان بالده م�شتعدة  ال�شبت 
اللجوء  بكني  اخ��ت��ارت  اذا  ال�شني 

اىل القوة من اجل م�شاحلها.
البع�س  ان  لل�شحيفة  اآب���ي  وق���ال 
تغير  ال�شني  حت��اول  ان  يخ�شون 
ال��و���ش��ع ال��ق��ائ��م ب��ال��ق��وة ب���دل من 
الطرق القانونية. لكن اذا اختارت 
ال�شني ال�شر يف هذا الطريق فلن 
بطريقة  منه  اخل��روج  من  تتمكن 

�شلمية .

اإ�سرائيل تنهي مقاطعة جمل�ص حقوق الإن�سان العاهل الأردين يزور بريطانيا لإجراء مباحثات 
الردن���ي���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة و���ش��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا يف خمتلف 
عربيا  ال�شيا�شية  امل�����ش��ت��ج��دات  اىل  اأ���ش��اف��ة  امل��ج��الت 

ودوليا .
اىل  الزي����ارة  خ������الل  �شي�شارك  امل��ل��ك  ان  وا�ش�����اف 
جان���ب ع������دد من ق������ادة الدول ال�ش�المية والعربي����ة 
يف اأع���م���ال امل��ن��ت��دى الق��ت�����ش��ادي ال���ش��الم��ي ال��ع��امل��ي 

التا�شع .
واو�شح البيان ان امللك �شيلقي خطابا اأمام امل�شاركني 
)يف املنتدى( يعر�س فيه البيئة والفر�س ال�شتثمارية 
التي يوفرها القت�شاد الردين كنموذج اآمن وم�شتقر 

يف املنطقة .

•• عمان-ا ف ب:

الثنني  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الردين  العاهل  توجه 
خاللها  ي��ج��ري  لربيطانيا  عمل  زي���ارة  يف  ل��ن��دن  اىل 
م��ب��اح��ث��ات م���ع رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���ربي���ط���اين دي��ف��ي��د 
والدولية،  العربية  امل�شتجدات  اآخ��ر  ح��ول  ك��ام��رون 

ح�شبما افاد بيان �شادر الديوان امللكي الردين.
وقال البيان ان امللك عبد اهلل غادر يف زيارة عمل اىل 
رئي�س  م��ع  مباحثات  خاللها  يجري  املتحدة  اململكة 
الوزراء الربيطاين ديفيد كامرون ووزير اخلارجية 
ول��ي��ام ه��ي��غ وك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 

الرحمة وانتهاًء عند باب ال�شباط 
ال�شمالية  ال�شرقية  اجلهة  اأق�شى 
م��ن الأق�����ش��ى. وق��ال اأم��ني الهيئة 
املقد�شات  عن  للدفاع  الإ�شالمية 
ح�����ش��ن خ���اط���ر ل���ي���ون���اي���ت���د ب��ر���س 
التق�شيم  اأم����ر  اأن  ان��رن��ا���ش��ون��ال 
ال��زم��اين اأ���ش��ب��ح اأم����را واق��ع��ا منذ 
���ش��ن��ة ،ح��ي��ث ي��ق�����ش��م امل�����ش��ت��وط��ن��ون 
اأوق��ات��ه��م ك��ال��وردي��ات م��ن ال�شباح 
ل���ل���ظ���ه���ر وم������ن ال���ظ���ه���ر ل��ل��ع�����ش��ر 
م��ت��ط��ب��ع��ني خ�����الل اق��ت��ح��ام��ات��ه��م 
ال�شلوات  واأداء  الديني  بالطابع 
ال�شابق  ولي�س �شياحيا كما كان يف 
. واأ�شار خاطر، اإىل اأن القتحامات 
لي�شت قرار جماعات واأفراد بل هو 
اأثبتت  ق��رار دول��ة الح��ت��الل التي 
اأجهزة  ب��اأن  موؤخرا  ك�شفت  تقارير 
تطلب  ك��ان��ت  الإ�شرائيلية  الأم���ن 
من احلاخامات وقادة امل�شتوطنني 
ل�شرعنه  الأق�شى  اقتحام  تكثيف 

ذلك .
مت�شددة  يهودية  جماعات  وداأب���ت 
خ����الل الأ����ش���اب���ي���ع الأخ�������رة على 
اقتحام  وعمليات  ج���ولت  تنظيم 
�شبه يومية وعلى �شكل جمموعات 
و�شط  الأق�شى،  للم�شجد  متتالية 
قبل  م��ن  فل�شطينية  اح��ت��ج��اج��ات 
�شاحات  يف  العلم  وطلبة  امل�شلني 

الأق�شى.
الق��ت��ح��ام��ات  اإن  خ���اط���ر  وي���ق���ول 
اليهودية  اجلماعات  تنفذها  التي 
املتطرفة تتم حتت حرا�شة القوات 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اخل��ا���ش��ة، وب��رع��اي��ة 

اجلهات الأمنية يف اإ�شرائيل.
وكان مفو�س ال�شرطة الإ�شرائيلية، 
ق���ال يف ت�شريح  دان��ي��ن��و،  ي��وح��ن��ان 
اأن  اأي��ام كل يهودي يريد  قبل عدة 
)امل�شجد  الهيكل  ج��ب��ل  يف  ي�شلي 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

مع تكرار القتحامات التي ينفذها 
مت�شددون يهود للم�شجد الأق�شى 
الفل�شطينيون  ي���دق  ال��ق��د���س،  يف 
ن���اق���و����س اخل���ط���ر حم����ذري����ن مم��ا 
ترمي  اإ�شرائيلية  مب�شاع  و�شفوه 
ل��ف��ر���س ت��ق�����ش��ي��م امل�����ش��ج��د زم��ان��ي��اً 
وال��ي��ه��ود،  امل�شلمني  ب��ني  وم��ك��ان��ي��اً 

كاأمر واقع.
الإ�شالمية  الهيئة  رئي�س  وات��ه��م 
�شربي  عكرمة  القد�س،  يف  العليا 
واقع  فر�س  اىل  بال�شعي  اإ�شرائيل 
ج��دي��د داخ���ل الأق�����ش��ى لتنزع عن 
امل�شجد اأ�شالته الإ�شالمية يف تنكر 

وا�شح للعرب وامل�شلمني.
وق�����ال ����ش���ربي ال��ي��م��ني ال��ي��ه��ودي 
اأن ه����ذه الأي�����ام  امل��ت��ط��رف ي�����ش��ع��ر 
ي�شتغلها  اأن  وي���ري���د  ل���ه  م��وات��ي��ة 
ب�شبب  الأق�شى  على  لالنق�شا�س 
مب�شاكله  العربي  ال��ع��امل  ان�شغال 
ال����داخ����ل����ي����ة وح�����ال�����ة الن���ق�������ش���ام 

الفل�شطيني التي ل زالت قائمة .
للوقف  الأق�����ش��ى  موؤ�ش�شة  وك��ان��ت 
وثيقة  م���وؤخ���راً  وال���راث،ن�������ش���رت 
وخارطة قالت اإنها تتناول مقرح 
م�����ش��روع ل��و���ش��ع ق���وان���ني ول��وائ��ح 
ُنظم لتق�شيم امل�شجد الق�شى بني 
ومكانياً  زمانيا  اليهود  و  امل�شلمني 

.
وذك����رت اأن امل��ق��رح اأع���د م��ن قبل 
ن�شطاء من حزب الليكود يطلقون 
ع��ل��ى ان��ف�����ش��ه��م ا����ش���م  م��ن��ه��ي��ج��وت 
ي����ه����ودي����ت  ) ق����ي����ادة ي����ه����ودي����ة( ، 
الكني�شت  رئي�س  نائب  ويتزعمهم 
م��و���ش��ي��ه ف��ي��غ��ل��ني، واأ����ش���ب���ح على 
ط��اول��ة وزي���ر الأدي�����ان، حت��ت ا�شم  
للمحافظة  وُن��ظ��م  ق��ان��ون  م�شروع 

مقد�س  كمكان  الهيكل  جبل  على 
.واأع���ل���ن���وا اأن���ه���م ���ش��ي��ع��م��ل��ون على 
اإق������راره يف ال��ك��ن��ي�����ش��ت واحل��ك��وم��ة 
ال����ش���رائ���ي���ل���ي���ة ق���ري���ب���اً ب��ال��ت��ع��اون 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع جل��ن��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

التابعة للكني�شت.
وح������ذر ����ش���ربي م����ن ن���ت���ائ���ج ه���ذا 
الوقت  نف�س  يف  م�شدداً   ، املخطط 
ي��ائ�����ش��ة  امل����ح����اولت  اأن ه����ذه  ع��ل��ى 
ون��ت��ي��ج��ت��ه��ا ال��ف�����ش��ل اأم�����ام ت�����ش��دي 
املرابطون املقد�شيون بالتعاون مع 
اإخوانهم يف اأرا�شي ال48 وطالب 
م�����ش��اط��ب ال��ع��ل��م امل����ت����واج����دون يف 
امل��ح��اولت  لهذه  الأق�شى  امل�شجد 
مبكانة  الأق�شى  امل�شجد  ويحظى 
م��ق��د���ش��ة ل���دى امل�����ش��ل��م��ني، وك��ان��ت 
الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  زي���ارة 
الأ����ش���ب���ق اأري����ي����ل �����ش����ارون ل���ه ع��ام 
يعرف  ما  اندلع  يف  �شبباً   2000
ب� انتفا�شة الأق�شى التي ا�شتمرت 
مواجهات  وتخللتها  �شنوات  ع��دة 
ع���ن���ي���ف���ة ب������ني ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني 

والإ�شرائيليني.
وح��م��ل ���ش��ربي ح��ك��وم��ة اإ���ش��رائ��ي��ل 
بالأق�شى  امل�شا�س  ع��ن  امل�شئولية 
وامل�شلمني  ال��ع��رب  يعفي  اأن  دون 
لهذا  ال��ت�����ش��دي  يف  امل�شئولية  م��ن 
امل�شجد الأق�شى  املخطط وحماية 

الذي يعترب جزءا من عقيدتهم .
اإن  وت����ق����ول م���وؤ����ش�������ش���ة الأق���������ش����ى 
اإىل  يت�شمن  الإ�شرائيلي  املخطط 
واملكاين،  الزماين  التق�شيم  جانب 
ُخم�س  على  ي��ه��ودي  كني�س  اإق��ام��ة 
ما  حتت  الأق�شى  امل�شجد  م�شاحة 
ي�شمى بكني�س جبل الهيكل و ميتد 
من حماذاة مدخل امل�شلى املرواين 
يف اجل���ه���ة اجل���ن���وب���ي���ة ال�����ش��رق��ي��ة 
باب  مبنطقة  م��روراً  الأق�شى  من 

يف ال��ق��د���س، ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت ع��ن فتح 
اإب��الغ  مت  كما  املو�شوع،  يف  حتقيق 
ج���ه���از الأم�����ن ال���ع���ام )ال�����ش��اب��اك( 

بر�شائل التهديد.
اإىل  اإ�شافة  اإن��ه  ال�شحيفة  وقالت 
ه����ذه ال���ت���ه���دي���دات، ف��ق��د ام���ت���الأت 
الفي�شبوك  ع��ل��ى  ل��ي��ف��ن��ي  ���ش��ف��ح��ة 
ب��ال�����ش��ت��ائ��م وال���ك���الم ال���ب���ذيء �شد 
مكانك  اأن  اأح��ده��م  وكتب  ليفني، 
)لإط��الق  املوؤيدين  جميع  ومكان 
اأو يف  ال�شجن  ه��و  اأ����ش���رى(  ���ش��راح 

عملية تفجرية .
وع���ق���ب م��ك��ت��ب ل��ي��ف��ن��ي ع��ل��ى ذل��ك 
اإن وزيرة العدل �شت�شتمر  بالقول، 
مب�شوؤولية  امل��ف��او���ش��ات  اإج����راء  يف 
امل�شالح  ومن خالل احلفاظ على 
تتاأثر  لن  وقراراتها  الإ�شرائيلية، 

باملتطرفني والتهديدات .

الأق�����ش��ى( وي��ري��د اأن ي�����ش��ل اإل��ي��ه 
ي��ج��ب اأن ن�����ش��م��ن ل���ه ه����ذا احل��ق 
و�شمن الأوق���ات امل��ح��ددة لذلك  . 
وق����ال خ��اط��ر اأن ث��الث��ة م�����ش��اري��ع 
اقتحام  ل�شرعنه  ت��ه��دف  قانونية 
وتق�شيم امل�شجد يف طريقها للبلورة 
،وذروتها حتويل التق�شيم الزماين 
���ش��ي��م��ا يف  م���ك���اين ل  ت��ق�����ش��ي��م  اإىل 
اجلهة ال�شرقية من امل�شجد والتي 
خم�س  �شت�شلب  املخطط  مبوجب 

امل�شجد لليهود .
من ناحية اأخرى، هّدد متطرفون 
الإ�شرائيلي،  ال��وزراء  رئي�س  يهود، 
العدل  ووزي���رة  نتنياهو،  بنيامني 
الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة ورئ���ي�������ش���ة ط��اق��م 
امل���ف���او����ش���ات م���ع ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 
ت�شيبي ليفني، بالقتل على خلفية 
قرار احلكومة بالإفراج عن اأ�شرى 

�شحيفة  وذك������رت  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني. 
يديعوت اأحرونوت الإثنني، اأن هذه 
التهديدات كتبت يف �شفحة ليفني 
الإجتماعي  التوا�شل  موقع  على 

في�شبوك .
ر�شالته  يف  الأ�شخا�س  اأح��د  وكتب 
التالل  �شبيبة  م��ن  اأح���د  ليت  اأن���ه 
امل��ت��ط��رف��ني(  امل�����ش��ت��وط��ن��ني  )اأي 
اأن��ت��م  ن��ت��ن��ي��اه��و..  اأو  اأن����ت  ي��ق��ت��ل��ك 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ب��ائ�����ش��ني ال��ذي��ن 
تثرون ال�شفقة.. ليتهم يقتلونك. 

خائنة، بائ�شة، وتخدمني العدو .
على  كتبت  ثانية  ر�شالة  يف  وج���اء 
اأح��د من  ليت  اأن��ه  ليفني،  �شفحة 
�شبيبة التالل يقتل ت�شيبي ليفني، 

املراأة البائ�شة .
وقدم �شابط الأمن يف وزارة العدل 
ال�شرطة  اإىل  �شكوى  الإ�شرائيلية 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

التابع  الإن�شان  حقوق  جمل�س  اأعمال  يف  للم�شاهمة  العودة  اإ�شرائيل  قررت 
لالأمم املتحدة، بعد مقاطعتها له احتجاجا على ما و�شفته مواقف متحيزة 
اأعمال  �شتح�شر  اإ�شرائيل  اإن  الإ�شرائيلية  اخلارجية  وزارة  وقالت  �شدها 
مقاطعة  تعترب  الإع��الن  وبهذا  ب�شوي�شرا،  جنيف  يف  الأ�شبوع  ه��ذا  املجل�س 
اإ�شرائيل  قاطعت  وق��د  العملية  الناحية  من  انتهت  قد  للمجل�س  اإ�شرائيل 
ال�شتيطاين  ال��ت��و���ش��ع  يف  اإج����راء حتقيق  ع��ل��ى  ال��ع��زم  اإع��الن��ه  ب��ع��د  املجل�س 
الإ�شرائيلي يف ال�شفة الغربية. واأكد م�شوؤول اإ�شرائيلي -رف�س الك�شف عن 
وكانت  للمجل�س  الدورية  ال�شنوية  اجلل�شة  �شتح�شر  اإ�شرائيل  اأن  هويته- 
بالركيز عمدا على ق�شايا تخ�شها، وو�شفت  املجل�س  اتهمت  اإ�شرائيل قد 
تناول املجل�س للق�شايا الإ�شرائيلية باأنه تركيز ال�شوء ب�شورة غر منا�شبة 

. كما عربت عن اعتقادها بوجود مواقف متحيزة �شدها عندما يتعلق الأمر 
الفرن�شية  ال�شحافة  لوكالة  امل�شوؤول  وقال  الفل�شطينيني  جتاه  ب�شيا�شاتها 
حقوق  جمل�س  اأ�ش�س  وق��د   . ال��دول  باقي  مثل  مبعاملتنا  نطالب  بب�شاطة، 
الإن�شان 2006 وركز ب�شكل كبر على ممار�شات اإ�شرائيل �شد الفل�شطينيني، 
حالت  يف  يبحث  واأ�شبح  املتحدة  الأمم  لهيئات  املجل�س  �شم   2009 ويف 
هاآريت�س  �شحيفة  وذك��رت  العامل.  يف  عدة  مواقع  يف  الإن�شان  حلقوق  خرق 
الإ�شرائيلية اأن اأملانيا حذرت اإ�شرائيل من عواقب دبلوما�شية وخيمة اإذا ما 
تخلفت عن ح�شور الجتماع. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن التحذير جاء على 
�شكل ر�شالة �شخ�شية من وزير اخلارجية الأملاين غيدو في�شرفيله لرئي�س 
يف  الإ�شرائيلية  ال�شفارة  اإىل  اأر�شلت  نتنياهو،  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال��وزراء 
برلني، وقد �شلمت مع مالحظة تقول ت�شلم اإىل رئي�س الوزراء باأ�شرع وقت 

ممكن . ورف�س مكتب نتنياهو التعليق ما اأوردته هاآريت�س.

م���ن ع��ن��ا���ش��ره ب����ج����روح، م�����ش��را 
خا�شت  الع�شكرية  القوى  ان  اىل 
ا�شتباكات مع امل�شلحني الذين قام 
بع�شهم باإحراق الطارات لعاقة 

تقدمها.
اف��اد يف وق��ت �شابق  وك��ان امل�شدر 
انت�شاره  اك��م��ل  اجلي�س  ان  ال��ي��وم 
وي�شتعد  يف منطقة جبل حم�شن 
لدخول باب التبانة، �شعيا لنهاء 
املواجهات امل�شتمرة ب�شكل متقطع 

منذ الثنني املا�شي.
ال�شحافيني  ع��ل��ى  ت��ع��ذر  ان���ه  ال 
الدخول اىل جبل حم�شن ب�شبب 
اعمال القن�س والطرق املقطوعة 
�شوريا  ���ش��ارع  ويف  املنطقتني  ب��ني 
ال����ذي ي��ف�����ش��ل ب���ني ب����اب ال��ت��ب��ان��ة 
وج����ب����ل حم�������ش���ن، جت���م���ع ب��ع�����س 

الرجال ملراقبة انت�شار اجلي�س.
وق�������ال م�����ش��ط��ف��ى احل�������اج )69 
عاما( لفران�س بر�س هذه مهزلة 
نراها للمرة ال 18 ، يف ا�شارة اىل 
جولت العنف بني املنطقتني منذ 

ايار-مايو 2008.
ا�شاف ان اجلي�س يدخل كل مرة 
ويخرج ل يوجد حل ، م�شرا اىل 
ان 400 عائلة اأخلت �شارع �شوريا 
يف اليام الثمانية املا�شية، ومنها 
عائلتي املوؤلفة من زوجة وثالثة 
اولد وتابع نقيم حاليا يف حديقة 
يف طرابل�س. ننام يف العراء بعدما 
تعر�س منزله ل�شرر كبر جراء 

املواجهات.
اآخ����ر  رج�����ل  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  واىل 
ل���ف���ران�������س ب���ر����س م��ف�����ش��ال ع���دم 
امل�����ش��اك��ل بني  ان  ا����ش���م���ه،  ك�����ش��ف 
ب���اب ال��ت��ب��ان��ة وج��ب��ل حم�����ش��ن لن 
تنته�����ي ال بعربا ثاني������ة او خميم 
، يف  املنطقتني  ث���ان يف  ب���ارد  ن��ه��ر 
ع�شكريتني  عمليتني  اىل  ا���ش��ارة 
�شنهما اجلي�س يف عربا )جنوب( 
وخم���ي���م ن���ه���ر ال����ب����ارد ل��الج��ئ��ني 
للق�شاء  )�شمال(  الفل�شطينيني 

على جمموعات م�شلحة. 
وافاد �شحافيو فران�س بر�س عن 

•• طرابل�س-ا ف ب:

ام�س  ظهر  اللبناين  اجلي�س  ب��داأ 
باب  منطقة  يف  انت�شاره  الث��ن��ني 
ال��ت��ب��ان��ة يف م��دي��ن��ة ط��راب��ل�����س يف 
���ش��م��ال ل���ب���ن���ان، اث����ر ا����ش���ب���وع من 
امل���واج���ه���ات ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال���ن���زاع 
ال�شوري مع منطقة جبل حم�شن 
العلوية، راح �شحيتها 14 قتيال، 
ب��ح�����ش��ب م���ا اف����اد ���ش��ح��اف��ي��ون يف 

وكالة فران�س بر�س.
و����ش���اه���د ال�����ش��ح��اف��ي��ون م���اللت 
للجي�س وعربات ع�شكرية تتوجه 
���ش��وب ب���اب ال��ت��ب��ان��ة ع��ن��د امل��دخ��ل 
ال�����ش��م��ايل جل��ه��ة ج�����ش��ر امل��ل��ول��ة، 
الآل��ي��ات  دخ���ول  ان  اىل  م�شرين 
الع�شكرية ترافق مع �شماع اطالق 
ر�شا�س قن�س، قام اجلي�س بالرد 

على م�شادرها.
اجلي�س  ان  اأمني  م�شدر  واو�شح 
ت��ع��ر���س اث���ن���اء دخ���ول���ه لط���الق 
ث��الث��ة  ا���ش��اب��ة  اىل  ادى  م���ا  ن����ار 

ل�شيطرة طوكيو والتي تطالب بها 
بكني وت�شميها دياويو.

غداة  اجلديد  التوغل  ه��ذا  وياأتي 
ت�شريحات �شديدة اللهجة اطلقها 
رئي�س الوزراء الياياين �شينزو اآبي 

جتاه ال�شلطات ال�شينية.
والح������د خ����الل ع���ر����س ع�����ش��ك��ري 
ل���ق���وات ال����دف����اع ال����ذات����ي، ال���ش��م 
الر�شمي للجي�س الياباين، قال اآبي 
اي تغير  نت�شامح مع  حم��ذرا لن 
يف  القائم  للو�شع  القوة  بوا�شطة 

هذا الرخبيل.
واأ�شاف يف احلفل الذي �شارك فيه 
4000 عن�شر يف اجلي�س  حواىل 
ومت خالله اطالق عربة هجومية 
ب��رم��ائ��ي��ة ع��ل��ي��ن��ا ب��ال��ت��ايل ال��ق��ي��ام 
عمليات  مثل  الن�شطة  ان��واع  بكل 

املراقبة وال�شتعالم .
وت���وت���رت ال���ع���الق���ات ب���ني ط��وك��ي��و 

بني  الكالمية  ال��ت��ه��دي��دات  وت���رة 
البلدين.

اليابانية  ال�شواحل  خفر  وبح�شب 
ف������ان ارب�������ع ����ش���ف���ن ت���اب���ع���ة خل��ف��ر 
امل��ي��اه  دخ��ل��ت  ال�شينية  ال�����ش��واح��ل 
اخلا�شعة  �شنكاكو  بجزر  املحيطة 

•• طوكيو-اأ ف ب:

�شباح  �شينية  �شفن  اأرب����ع  دخ��ل��ت 
جزر  باأربع  املحيطة  املياه  الثنني 
ت���ت���ن���ازع ال�������ش���ي���ادة ع��ل��ي��ه��ا ال�����ش��ني 
وال��ي��اب��ان، وذل��ك على وق��ع ارتفاع 

مقتل 3 من ال�سرطة يف هجوم بدلتا النيل 
•• القاهرة-ا ف ب:

قتل ثالثة رجال �شرطة يف هجوم �شنة م�شحلون جمهولون عليهم مبدينة 
املن�شور يف دلتا النيل، بح�شب ما افادت م�شادر امنية.

وقالت امل�شادر انه فى ال�شاعات الوىل من �شباح الثنني هاجم م�شلحون 
جمهولون ملثمون قوات الأمن املتواجدة بكمني جامعة املن�شورة و قاموا 

باإطالق النار عليهم .
وا�شافت ان ثالثة من رجال ال�شرطة قتلوا يف هذا الهجوم.

قيام  منذ  م�شر  يف  واجل��ي�����س  ال�شرطة  ق���وات  على  الهجمات  وت�شاعفت 
متوز- من  الثالث  يف  مر�شي  حممد  ال�شالمي  الرئي�س  باطاحة  اجلي�س 

يوليو املا�شي اثر تظاهرات حا�شدة طالبت برحيله.
ولكنها  �شيناء  �شمال  منطقة  يف  الم��ر  ب��داي��ة  يف  تركز  الهجمات  وك��ان��ت 
امتدت اخرا لت�شمل مناطق اخرى يف م�شر خ�شو�شا منطقة ال�شماعيلية 

)على قناة ال�شوي�س(.
وتعر�س وزير الداخلية امل�شري اللواء حممد ابراهيم ملحاولة اغتيال قرب 

منزله يف القاهرة يف ايلول-�شبتمرب املا�شي.
�شلة  على  جهادية  جمموعة  وه��ي  امل��ق��د���س،  بيت  ان�شار  جماعة  واعلنت 
وزير  اغتيال  حماولة  عن  م�شوؤوليتها  مقرا،  �شيناء  من  تتخذ  بالقاعدة 

الداخلية يف هجوم انتحاري ب�شيارة مفخخة.
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العراق يفتقد ل�سرتاتيجية اأمنية اجتماعية طويلة الأمد 
•• بغداد-ا ف ب:

ف�����ش��ل��ت الج��������راءات الم���ن���ي���ة ال��ت��ي 
ت��ت��خ��ذه��ا ال�����ش��ل��ط��ات ال��ع��راق��ي��ة منذ 
العنف  اع��م��ال  م��ن  احل��د  ا�شابيع يف 
ال��ي��وم��ي��ة ال���ت���ي ي����رى حم��ل��ل��ون ان 
ال�شيطرة عليها باتت تتطلب جهودا 
طويلة المد تبدا اول بالعمل على 

نيل ثقة كافة مكونات املجتمع.
وم��ن��ذ ن��ي�����ش��ان-اب��ري��ل امل��ا���ش��ي، حني 
ق��وات  اق��ت��ح��ام  يف  �شخ�شا   50 ق��ت��ل 
لرئي�س  مناه�س  لعت�شام  حكومية 
ال��ع��راق ع��ل��ى وق��ع  ، يعي�س  ال�����وزراء 
باتت  التي  القتل  اعمال  يف  ت�شاعد 
بلغتها  التي  تلك  تالم�س  معدلتها 
يف ����ش���ن���وات ال����ن����زاع ال��ط��ائ��ف��ي بني 

و2008.  2006
ال���ب���الد م��ن��ذ ن��ح��و خم�شة  وت�����ش��ه��د 
ا���ش��ه��ر ه��ج��وم��ا دام���ي���ا واح�����دا على 
ي��ب��ل��غ معدل  بينما  ي����وم،  ك��ل  الق����ل 
�شخ�شا   18 ال��ي��وم��ي  ال��ع��ن��ف  قتلى 
اعدتها  2013، بح�شب ح�شيلة  يف 
وك���ال���ة ف��ران�����س ب��ر���س ا���ش��ت��ن��ادا اىل 

م�شادر امنية وطبية.
اوجه  كل  الهجمات  هذه  وت�شتهدف 
احل���ي���اة يف ال����ع����راق، م���ن ال����ش���واق 
م��رورا  ال��زف��اف،  وحفالت  وامل�شاجد 
ب�����امل�����دار������س وامل����ق����اه����ي وامل���ط���اع���م 
حتى  وو�شول  القدم،  كرة  ومالعب 

اىل جمال�س العزاء.
وي��ق��ول ���ش��ام��وي��ل ب��ران��ني ال��ب��اح��ث 
���ش��م��ن ب��رن��ام��ج الم�����ن ال������دويل يف 
م���رك���ز ال���درا����ش���ات ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

مدير ال�ستخبارات 
الرو�سية ي�سل القاهرة 

•• القاهرة-يو بي اأي:

و�شل اإىل القاهرة، الإثنني، مدير 
الع�شكرية  الإ���ش��ت��خ��ب��ارات  ج��ه��از 
فات�ش�شالف  اجل���رنال  ال��رو���ش��ي��ة، 
يلتقي  زي������ارة  يف  ك���ون���درا����ش���ك���و، 
خ��الل��ه��ا ع������دداً م���ن امل�����ش��وؤول��ني 

امل�شريني ..
مبطار  مطلعة  م�����ش��ادر  واأب��ل��غ��ت 
ال�����ق�����اه�����رة ال������������دويل، م���ن���دوب���ي 
ال�شحافة، اأن مدير ال�شتخبارات 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��رو���ش��ي��ة اجل����رنال 
و�شل  ك��ون��درا���ش��ك��و،  فات�ش�شالف 
ع����ل����ى م�����ن ط�����ائ�����رة اخل����ط����وط 
ال��رو���ش��ي��ة )اإي���رف���ل���وت( ال��ق��ادم��ة 
م����ن م���و����ش���ك���و، ل���ل���ق���اء ع�����دد م��ن 
�شبل  وبحث  امل�شريني  امل�شوؤولني 
م�شر  بني  التعاون  عالقات  دع��م 

ورو�شيا يف املجال الع�شكري.
وُي�شار اإىل اأن العالقات الع�شكرية 
بني م�شر ورو�شيا تراجعت ب�شكل 
كبر منذ �شبعينات القرن املا�شي 
���ه الإه���ت���م���ام امل�����ش��ري  ح��ي��ث ت���وجَّ
الع�شكري  وال��ت��دري��ب  بالت�شليح 
الأمركية  املتحدة  الوليات  اإىل 

ب�شكل خا�س.

•• بريوت-ا ف ب:

بلدة  النظامية  ال��ق��وات  ا�شتعادت 
����ش���دد امل�����ش��ي��ح��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 
بعدما  )و���ش��ط(،  حم�س  حمافظة 
بينهم  معار�شون  مقاتلون  دخلها 
ج��ه��ادي��ون يف الي�����ام امل��ا���ش��ي��ة، يف 
���ش��ع��ي��ه��م ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى خم���ازن 
م��ن��ه��ا، بح�شب ما  ق��ري��ب��ة  اأ���ش��ل��ح��ة 
اف�����ادت وك���ال���ة الن���ب���اء ال��ر���ش��م��ي��ة 
الوكالة  ونقلت  )�شانا(.   ال�شورية 
عن م�شدر م�شوؤول قوله ان قواتنا 
وال�شتقرار  المن  اع��ادت  البا�شلة 
اىل بلدة �شدد يف ريف حم�س وكان 
مطلع  دخلوا  املعار�شون  املقاتلون 
وا�شعة من  اجزاء  املا�شي  ال�شبوع 
���ش��دد، ب��ه��دف ال��ت��ق��دم ن��ح��و بلدة 
م��ن��ه��ا، يف  ال��ق��ري��ب��ة  ال�شنية  م��ه��ني 
خم��ازن  ع��ل��ى  لل�شيطرة  حم��اول��ة 
النظام  ق��وات  ان  ال  فيها.  ا�شلحة 
ت�����ش��دت ل��ه��م وا����ش���ت���ع���ادت اجل���زء 
انت�شروا  التي  املناطق  من  الك��رب 
املر�شد  او���ش��ح  جهته،  م��ن  فيها.  
بريد  يف  الن�شان  حلقوق  ال�شوري 
النظامية  ال���ق���وات  ان  ال���ك���روين 
ان�شحاب  بعد  �شدد  على  �شيطرت 
امل��ق��ات��ل��ني م��ن��ه��ا يف اجت����اه م��ه��ني ، 
م�شرا اىل ان ال�شتباكات يف مهني 

يف ال�شكوى الجتماعية من التعر�س 
ان  ميكن  الم���ور  وه���ذه  للتهمي�س، 
حت���ل ع���رب ال���ت�������ش���اور، وال���و����ش���اط���ة، 
الثقة،  وبناء  العمل،  فر�س  وتوفر 
وال����ش���ت���ث���م���ار، وحت���ق���ي���ق ال��ت��ح�����ش��ن 

امللمو�س يف م�شتوى املعي�شة .
وا�شافت الجراءات المنية الخرة 
ل��ل��ق��وات الم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��م اك��ر 
ال����ف ���ش��رط��ي وج��ن��دي،   800 م���ن 
�شعوبات جديدة اىل تلك التي عادة 
حياتهم  يف  العراقيون  يواجهها  م��ا 

اليومية.

العتاة وامل�شلحني العاديني ، معتربا 
بدفع  ذل��ك  ب��دل  ت��ق��وم  ان احلكومة 
العودة  نحو  ا�شال  املت�شددين  غ��ر 

اىل دوامة العنف .
ك��م��ا ي���رى امل��ح��ل��ل يف جم��م��وع��ة اي 
اي��ه الربيطانية ج��ون دري��ك ان  كي 
احل��ك��وم��ة ت��ف��ر���س ح��ال��ي��ا اج����راءات 
تعتمد  ان  وع��ل��ي��ه��ا  امل�����دى  ق�����ش��رة 
ا�شراتيجية طويلة المد يف موازاة 
املناطق  �شكان  ثقة  تك�شب  وان  ذل��ك 

التي ت�شهد ا�شواء املواجهات .
النزاع تكمن  ان ج��ذور هذا  ويو�شح 

ت��ع��ود ل��الل��ف ال��ث��اين قبل امل��ي��الد، 
وه�����ي ع���ل���ى ال���ط���ري���ق ب����ني م��ه��ني 
دم�شق  ري��ف  يف  القلمون  ومنطقة 
امل�شلحة  امل��ع��ار���ش��ة  ت�شيطر  ال��ت��ي 
التقارير عن  على معظمها وتفيد 
ل�شن  النظامية  ال��ق��وات  ا�شتعداد 

هجوم عليها. 

وال����دول����ي����ة يف ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 
يفتقد  ال��ع��ن��ف  يت�شاعد  وف��ي��م��ا  ان���ه 
مع  للتعامل  فعلية  خل��ط��ة  ال��ع��راق 
ا�شراتيجية،  بطريقة  الو�شع  ه��ذا 

عمالنية، وتكتيكية .
وي�����ش��ي��ف ان ع��ل��ى رئ��ي�����س ال������وزراء 
نوري املالكي الذي يحكم البالد منذ 
على  يركز جهوده  ان   2006 العام 
ال�شنة  اىل  للو�شول  طريقة  اي��ج��اد 
بانهم  ي�شعرون  وجعلهم  ال��ع��ادي��ني، 

جزء من الدولة .
وي�����ش��ت��م��د ال��ع��ن��ف امل��ت�����ش��اع��د زخ��م��ه 
ال��ذي يعود اىل  الك��رب من الغ�شب 
التعر�س  م��ن  امل��ت��وا���ش��ل��ة  ال�����ش��ك��وى 
ل���ل���ع���زل ال�������ش���ي���ا����ش���ي وال��ت��ه��م��ي�����س 
وامل��الح��ق��ة م���ن ق��ب��ل ق����وات الم���ن، 
واي�شا من تطورات النزاع يف �شوريا 
ال��ع��راق��ي��ون  ينق�شم  ال���ذي  امل���ج���اورة 

حيال مقاربتهم له.
وو����ش���ط ت�����ش��اع��د وت����رة ال��ه��ج��م��ات 
اليومية، التي ت�شمل مئات ال�شيارات 
امل���ف���خ���خ���ة وال����ع����ب����وات والح����زم����ة 
ال��ن��ا���ش��ف��ة ���ش��ه��ري��ا، ب����دات احل��ك��وم��ة 
ال���ع���راق���ي���ة ق���ب���ل ا����ش���اب���ي���ع اع���ت���م���اد 

اجراءات امنية جديدة.
وم�����ن ب����ني ه�����ذه الج�����������راءات ���ش��ن 
اوكار  امنية وع�شكرية على  حمالت 
عنا�شر  ع��دي��د  وزي������ادة  امل�����ش��ل��ح��ني، 
والتي  لها  امل��وال��ي��ة  ال�شحوة  ق���وات 
قيود  وو�شع  القاعدة،  تنظيم  تقاتل 

على التنقل بال�شيارات يف بغداد.
ل���ك���ن ه�����ذه الج�����������راءات ف�����ش��ل��ت يف 
ال�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى اع�����م�����ال ال��ع��ن��ف 

املر�شد  وك��ان    . ت��زال م�شتمرة  ل 
افاد ال�شبت عن مقتل مئة عن�شر 
م��ن ال���ق���وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة وع�����ش��رات 
امل��ق��ات��ل��ني امل��ع��ار���ش��ني )ج��ه��ادي��ون 
وغ��ره��م( يف امل��ع��رك��ة ال��ت��ي ب��داأه��ا 
املا�شي  الث��ن��ني  املعار�شة  مقاتلو 
يف  ا�شلحة  خم��ازن  على  لل�شيطرة 

على  ال��ب��الد  اجتياح  منذ  املتوا�شلة 
ق��ادت��ه  ق�����وات جت���ال���ف دويل  اي�����دي 

الوليات املتحدة يف العام 2003.
وي��ق��ول م��اي��ك��ل ن��اي��ت�����س ال��ب��اح��ث يف 
ال�شرق  ل�شيا�شات  وا�شنطن  معهد 
المنية  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ان  الدن����ى 
الكثر  على  حاليا  تعتمد  العراقية 
حم��اول��ة  يف  املتخبطة  اجل��ه��ود  م��ن 
ل��الي��ح��اء ب��ان ه��ن��اك دوم���ا ت��ق��دم ما 

على هذه اجلبهة .
وي�������ش���ي���ف ل��ي�����س ه���ن���اك م����ن ج��ه��د 
ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ت��ف��ري��ق ب���ني امل��ت��م��ردي��ن 

املعركة جبهة  وت�شارك يف  مهني.  
ال���ن�������ش���رة وال�����دول�����ة الإ����ش���الم���ي���ة 
ال��ك��ت��ي��ب��ة  و  وال���������ش����ام  ال�����ع�����راق  يف 
اخل�شراء التي تعرف با�شم كتيبة 
ال�شت�شهاديني وكتيبة مغاوير بابا 
املر�شد.   بح�شب  وغ��ره��ا،  ع��م��رو 
و�����ش����دد ب���ل���دة ت���اري���خ���ي���ة ق��دمي��ة 

وزراء اخلارجية العرب يبحثون بالقاهرة اأزمة �سوريا
•• القاهرة-وكاالت:

العربية  باجلامعة  م�����ش��وؤول  دبلوما�شي  م�شدر  ق��ال 
يوم  العرب  اخلارجية  ل��وزراء  اجتماع  عقد  تقرر  اأن��ه 
العزيز  عبد  حممد  ال��دك��ت��ور  برئا�شة  املقبل  الأح���د 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي، مل��ن��اق�����ش��ة اآخ����ر ال��ت��ط��ورات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأزم���ة ال�����ش��وري��ة ون��ت��ائ��ج ج��ول��ة امل��ب��ع��وث 
ب�شاأن  امل��ت��ح��دة  والأمم  ال��ع��رب��ي��ة  للجامعة  امل�����ش��رك 
�شورية الأخ�شر الإبراهيمي يف عدد من دول املنطقة 
2 وذكر امل�شدر، الذي  وترتيبات عقد موؤمتر جنيف 
رف�س الك�شف عن هويته، اأن الجتماع جاء بناء على 

غطاء  على  للح�شول  ال�شورية  املعار�شة  م��ن  طلب 
عربي ب�شاأن موؤمتر جنيف 2 .

العربية، فيما  الدول  اأن هناك جتاذبات بني  واأ�شاف 
مو�شحا   ، م�شتمرة  زال��ت  وم��ا  امل��و���ش��وع،  بهذا  يتعلق 
عا�شي  اأحمد  املعار�س  ال�شوري  الئتالف  رئي�س  اأن 
اجلربا كان طلب من الأمني العام للجامعة العربية 
ال��دك��ت��ور نبيل ال��ع��رب��ي دع���م امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة يف 
اإذا ق���ررت  ت��وح��ي��د م��واق��ف��ه��ا وب���ل���ورة روؤاه������ا ، ف��ي��م��ا 
امل�شاركة يف موؤمتر جنيف 2 وتوفر غطاء عربي لها 
يف مواجهة الدعم املوجود للحكومة ال�شورية من قبل 

قوى اإقليمية ودولية.

قوات الأ�سد ت�ستعيد ال�سيطرة على بلدة �سدد امل�سيحية

احتجاجات بليبيا لعدم د�سرتة اللغة الأمازيغية 

اخلرطوم ت�سف ا�ستفتاء اأبيي بالعبثي وامل�سريية تهدد 

•• مو�سكو-ا ف ب:

اع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي 
����ش���رغ���ي لف�������روف الث����ن����ني ان 
من  مقاتلة  جمموعات  تهديدات 
الذين  حيال  ال�شورية  املعار�شة 
 2 جنيف  م��وؤمت��ر  يف  �شي�شاركون 

لل�شالم يف هذا البلد م�شينة .
وق������ال لف�������روف م����ن امل�������ش���ني ان 
ي��ب��ا���ش��ر ب��ع�����س ه�����ذه امل��ن��ظ��م��ات 
تقاتل  التي  الرهابية  املتطرفة، 
ال����ق����وات احل���ك���وم���ي���ة يف ���ش��وري��ا 
ب��اط��الق ت��ه��دي��دات، وه���ي لي�شت 

املرة الوىل .
ال���ت���ه���دي���دات  ه�����ذه  ان  وا������ش�����اف 
�شيتجراأون  ال��ذي��ن  اىل  م��وج��ه��ة 
ال��ذه��اب اىل م��وؤمت��ر جنيف  على 
والوليات  رو�شيا  اقرحته  الذي 
ع�شرة  ت�شع  ح��ذرت  فقد  املتحدة 
جم���م���وع���ة �����ش����وري����ة ا����ش���الم���ي���ة 
م��ع��ار���ش��ة م�����ش��اء ال�����ش��ب��ت م��ن ان 

اجل���ام���ع���ات الوروب�����ي�����ة. واع��ت��رب 
رئي�س املفو�شية الوروبية جوزيه 
مانويل ب��اروزو الثنني يف جنيف 
عار  و�شمة  ال�شوريني  معاناة  ان 
على �شمر العامل يف حني يحتاج 
6،8 ماليني منهم اىل م�شاعدة 

ان�شانية.

متاجرة  �شيعترب  املوؤمتر  ح�شور 
بدماء �شهدائنا وخيانة ت�شتوجب 
، ملمحة  ام����ام حم��اك��م��ن��ا  امل��ث��ول 
اىل امكانية اعدامهم ومن املقرر 
ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة  ان جت��ت��م��ع 
امل��ن��ق�����ش��م��ة ج�����دا ح�����ول اح��ت��م��ال 
لل�شالم  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يف  امل�شاركة 
التا�شع  م����رارا، يف  ارج����ىء  ال���ذي 
يف  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�شرين  م��ن 

تركيا. 
وه������ي ت���ط���ال���ب ب�������ش���م���ان���ات ك��ي 
يف�شي املوؤمتر اىل رحيل الرئي�س 
ب�شار ال�شد، المر الذي يرف�شه 
النظام ب�شدة وا�شار لف��روف اىل 
ان رو�شيا تعر�شت لتهديدات من 

جانب معار�شني �شوريني.
ممثلياتنا  ان  م��ن  ح����ذروا  وق����ال 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، ودب��ل��وم��ا���ش��ي��ي��ن��ا 
يف اخل�������ارج ����ش���ي���ك���ون���ون اه���داف���ا 
م�����ش��روع��ة وا����ش���اف لف�����روف ان 
ك���ل ذل���ك م�����ش��ني وغ���ر م��ق��ب��ول، 

وقتل اكر من 115 الف �شوري 
اذار-م��ار���س  النزاع يف  بداية  منذ 
ال�����ش��وري  امل��ر���ش��د  وف���ق   2011
حلقوق الن�شان وفر 2،2 مليون 
امل����ج����اورة  ال���ب���ل���دان  �����ش����وري اىل 
ول��ب��ن��ان  الردن  اىل  وخ�����ش��و���ش��ا 

وفق املفو�شية العليا لالجئني.

ال���ت���ي ي������زداد ن��ف��وذه��ا يف الزم����ة 
لن�شف  مبا�شرة  تعمل  ال�����ش��وري��ة، 
ا���ش�����س ه����ذه امل����ب����ادرة ال��رو���ش��ي��ة-

المركية .
وي��اأت��ي ت�شريح لف���روف يف وقت 
ال��دويل املكلف امللف  و�شل املوفد 
ال�����ش��وري الخ�����ش��ر الب��راه��ي��م��ي 
بعد  ليتوجه  ب��روت  اىل  الثنني 
ه��ذا  لتح�شر  دم�����ش��ق  اىل  ذل���ك 
امل����وؤمت����ر وي����ح����اول الب��راه��ي��م��ي 
ب�شرورة  الط����راف  جميع  اق��ن��اع 
اجللو�س اىل طاولة ت�شم مندوبي 
ال��ن��ظ��ام وامل��ع��ار���ش��ة لي���ج���اد حل 
من  ون�شف  �شنتني  بعد  �شيا�شي 
ال���ن���زاع امل��دم��ر ولح���ظ لف���روف 
جمموعات  تتفتت  امل��ع��ار���ش��ة  ان 

خمتلفة .
من جهة اأخرى، اعلنت املفو�شية 
الوروبية الثنني انها قررت منح 
ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني م�����ش��اع��دة 
قدرها 85 مليون يورو خ�ش�شت 

وم�����ش��وؤول��ي��ة ك���ل ذل����ك ت��ق��ع على 
وي�شلحون  مي��ول��ون  ال��ذي��ن  عاتق 

هذه املجموعات املعار�شة .
الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  واع��ل��ن 
نف�شها،  ال���دول  دائ��م��ا  لي�شت  انها 
من  معار�شة  جمموعة  لكل  لكن 
يف  ام  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ���ش��واء  يحميها 

اخلارج .
وا�شاف لفروف ان بع�س الدول، 

واو�شحت املفو�شية الوروبية انها 
ق�شمت الربعمئة مليون يورو اىل 
مليون   250 من  الول  ق�شمني، 
الن�شانية  العمليات  لدعم  ي��ورو 
خ�ش�س  مليون  ب150  والثاين 
الق���ت�������ش���ادي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات  اىل 

والتنموية.

الردن  اىل  منها  مليونا  ارب��ع��ون 
م�شاعدة  ي���ورو  م��الي��ني  وخم�شة 
موا�شلة  على  ال�شوريني  للطلبة 

درا�شاتهم يف اوروبا.
ومبلغ ال85 مليونا هو جزء من 
400 مليون يورو جمعتها الدول 
حزيران- يف  ب�شعوبة  الوروب��ي��ة 

املفو�شية  لنداء  ا�شتجابة  يونيو 
العليا لالجئني لالمم املتحدة.

40 مليونا،  و�شينفق ن�شفها، اي 
���ش��ح��ي��ة  ب�����رام�����ج  يف  �����ش����وري����ا  يف 
اليوني�شف  رعاية  حتت  وتربوية 
اليون�شكو  ع��م��ل��ي��ات  مت��وي��ل  ويف 
ارب���ع���ني  الردن  مي���ن���ح  ان  ع���ل���ى 
ال�شوريني  مل�شاعدة  ي��ورو  مليون 

النازحني فيه.
وخ�������ش�������س م����ا ت���ب���ق���ى م����ن ت��ل��ك 
الموال، اي خم�شة ماليني يورو، 
اىل برنامج ايرا�شمو�س موندو�س 
مل�������ش���اع���دة ال����ط����الب ال�������ش���وري���ني 
ع���ل���ى م���وا����ش���ل���ة درا�����ش����ات����ه����م يف 

رو�شيا تنتقد تهديدات م�شلحني يف �شوريا جلنيف2 

بروك�سل متنج الالجئني ال�سوريني 85 مليون يورو 

اجتماع طارئ ملجل�ص الأمن ب�ساأن الكونغو 
نيويورك-اأ ف ب:

عقد جمل�س المن الدويل اجتماعا طارئا للبحث يف الو�شع املتدهور يف �شرق الكونغو الدميوقراطية حيث اندلعت 
معارك عنيفة بني القوات احلكومية ومتمردي حركة ام 23 ا�شفرت الحد عن مقتل ع�شكري تنزاين يف قوة المم 
املتحدة، كما افاد دبلوما�شيون. واو�شح الدبلوما�شيون ان الجتماع دعت اليه فرن�شا، يف حني دان المني العام لالمم 
املتحدة بان كي مون ب�شدة مقتل �شابط تنزاين يف قوة المم املتحدة لر�شاء ال�شتقرار يف الكونغو الدميوقراطية 
اثر هجوم �شنته القوات احلكومية على مواقع متمردي حركة ام 23 �شمال مدينة غوما ال�شراتيجية يف �شرق 
البالد. و�شيطرت القوات احلكومية يف �شرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية الحد على موقعني مهمني ملتمردي 

حركة ام 23 هما كيواجنا وروت�شورو، وذلك بعد معارك عنيفة اندلعت اجلمعة وات�شع نطاقها ال�شبت.
واو�شح متحدث با�شم المني العام لالمم املتحدة ان ال�شابط التنزاين، وهو برتبة لفتنانت، قتل بنران حركة 
التمرد يف كيواجنا على بعد 80 كلم �شمال غوما عا�شمة اقليم �شمال كيفو وقال املتحدث ان المني العام يدين 

باأ�شد عبارات الدانة مقتل الع�شكري التنزاين.

•• طرابل�س-وكاالت:

اعت�شاما  طرابل�س  غ��رب  زوارة  مدينة  �شباب  من  ع��دد  نفذ 
مفتوحا داخل جممع مليتة ال�شناعي لت�شدير النفط والغاز 
احتجاجا على ما �شموه عدم اهتمام احلكومة بحقوق املكونات 
الأمازيغية. جاء ذلك  اللغة  د�شرة  واأبرزها  لليبيا  الثقافية 
بعد اأن منع املحتجون ناقلة نفط يونانية من الر�شو بر�شيف 
الليبية  النفط  موؤ�ش�شة  با�شم  متحدث  وق��ال  مليتة.  جممع 
ال�شخ  عمليات  توقيف  على  الإدارة  اأج���ربوا  املعت�شمني  اإن 
اللغة  د���ش��رة  اإح��ال��ة  على  املعت�شمون  ويحتج  ك��ام��ل.  ب�شكل 
الأمازيغية اإىل الت�شويت داخل جلنة �شياغة الد�شتور، وهو 
التوافق ح�شب ما يقوله املحتجون. ويرى  ما يعار�س مبداأ 
اأحد املعت�شمني ويدعى علي يون�س اأن اللجوء اإىل الت�شويت 

•• اأبيي-اخلرطوم-وكاالت:

نظمته  ال��ذي  ال�شتفتاء  ال�شودانية  احلكومة  و�شفت 
امل��ت��ن��ازع  اأب��ي��ي  منطقة  يف  الت�شع  ن��ق��وك  دي��ن��ك��ا  ع�شائر 
رف�شت  بينما  عبثي،  باأنه  واخل��رط��وم  جوبا  بني  عليها 
قبيلة امل�شرية ال�شتفتاء وهددت باجتياح مدينة اأبيي 
جنوب  اإىل  املدينة  ب�شم  نقوك  دينكا  ع�شائر  قامت  اإذا 
ال�����ش��ودان يف الأث��ن��اء اتهم الحت���اد الأف��ري��ق��ي ال�شودان 

مبنع مبعوثني له من زيارة املنطقة.
اأم�س  ب��داأت  اأبيي  يف  الت�شع  نقوك  دينكا  ع�شائر  وكانت 
ال��ذي  ال�شعبي  ال�شتفتاء  يف  الق����راع  عمليات  الأول 
 100 م��ن  اأك���ر  مب�شاركة  القبيلة  جمتمعات  تقيمه 
يف  البقاء  خياري  على  للت�شويت  �شجلوا  مواطن  األ��ف 

ال�شودان اأو الن�شمام اإىل جنوب ال�شودان.
من  موحدة  مواقف  و�شط  الت�شويت  عملية  وانطلقت 
حكومتي جوبا واخلرطوم اللتني اأعلنتا عدم اعرافهما 
باأي نتيجة ت�شدرها املفو�شية ال�شعبية ل�شتفتاء منطقة 
اأبيي التي �ُشكلت الأ�شبوع املا�شي، يف حني اأعلن الحتاد 
الأفريقي وجمل�س الأمن الدويل عدم موافقتهما على 

اأي خطوة اأحادية لال�شتفتاء يف اأبيي.
و���ش��ه��دت م��راك��ز الق����راع ت��داف��ع��ا وا���ش��ع��ا للمواطنني، 
األور كوال  واأعلن رئي�س مفو�شية ال�شتفتاء منجلواك 
اإن  ال�29، وق��ال  املراكز  ب��دء عملية الق��راع يف جميع 
فرز  الق��راع يف  انتهاء عملية  فور  �شت�شرع  مفو�شيته 
كل الأوراق، و�شُتعلن نتائج ال�شتفتاء يوم 31 اأكتوبر-

ت�شرين الأول اجلاري.
من جهتها قللت احلكومة ال�شودانية من �شاأن ال�شتفتاء، 
املن�شو�س  القانونية  الأط��ر  خ��ارج  ا�شتفتاء  اإن��ه  وقالت 

فيه ظلم وخمالف للدميقراطية . وهّدد املعت�شمون باإيقاف 
العام واحلكومة  الوطني  املوؤمتر  اإذا مل يتخذ  الغاز  ت�شدير 
د�شرة  ق�شية  من  القادم  الثالثاء  جل�شة  يف  حا�شما  موقفا 
ويريد  م��اأزق جديد.  بالبالد من  للخروج  الأمازيغية،  اللغة 
والق�شايا  الثقافية  الق�شايا  ت��ق��ري��ر  الأم���ازي���غ  امل��ح��ت��ج��ون 
الأخرى من خالل الإجماع ولي�س الأغلبية ويف وقت �شابق، 
اأم��ام  والتبو مظاهرات  وال��ط��وارق  الأم��ازي��غ  املئات من  نظم 
لغاتهم يف  ب����اإدراج  تطالب  ���ش��ع��ارات  م��رددي��ن  امل��وؤمت��ر،  مقر 
اأخفق يف  الوطني قد  املوؤمتر  وكان  املرتقب  الليبي  الد�شتور 
اإق��رار قانون ي�شمن تعليم اللغة  وقت �شابق يف التو�شل اإىل 
الأمازيغية وتطويرها واملحافظة عليها، وهو ما عده رئي�س 
املجل�س الأعلى لأمازيغ ليبيا نوري ال�شروي نوعا من الرف�س 

للتو�شل معهم اإىل تفاهمات حلل الأزمة.

عليها يف التفاقات مع اجلنوب. وو�شفت احلكومة هذا 
ال�شتفتاء بالعبثي، واتهمت بع�س ال�شيا�شيني من اأبناء 
اجلنوب بتوتر الأو�شاع بني اجلانبني بعد اأن �شهدت يف 

الآونة الأخرة نوعا من ال�شتقرار.
ال�شوداين على كرتي  وزير اخلارجية  من جانبه حمل 
م�شوؤولية  ي�شمها،  مل  اأب��ي��ي  م��دي��ن��ة  يف  حملية  ج��ه��ات 

اإجراء ال�شتفتاء.
لال�شتفتاء  ن��ق��وك  دينكا  قبيلة  اإج����راء  ك��رت��ي  واع��ت��رب 
ال�شودان  رئي�شي  ل��ق��اءات  نتائج  على  خ��روج��ا  منفردة، 
وجنوب ال�شودان، التى اتفق فيها على اأن يكون مو�شوع 

اأبيي يف اأيديهما.
م���ن ج��ه��ت��ه و���ش��ف رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�������ش���وؤون اخل��ارج��ي��ة 
ال�شوداين حممد  الربملان  الوطني يف  والأم��ن  والدفاِع 
اإعالمية  فرقعة  باأنه جمرد  ال�شتفتاء  الأمني  احل�شن 
من جانب قبلية دينكا نقوك، وهو اأمر مرفو�س جملة 
وتف�شيال. واأ�شاف اأن اأبيي جزء غال من ال�شودان، ول 
بد من م�شاركة كل املقيمني فيها يف ال�شتفتاء ، يف اإ�شارة 
امل�شرية  قبيلة  رف�شت  ب��دوره��ا  امل�شرية.  قبيلة  اإىل 
ال�شتفتاء واأكد اأعيانها ما �شّمْوه حق القبيلة الكامَل يف 
كما  الرعي.  م�شارات  يف  وال�شتمرار  املنطقة  يف  البقاء 
ع�شائر  قامت  اإذا  اأبيي  باجتياح مدينة  امل�شرية  هددت 

دينكا نقوك ب�شم املدينة اإىل جنوب ال�شودان.
يف ه��ذه الأث��ن��اء اتهم الحت��اد الأفريقي يف بيان الأح��د 
ال�شودان مبنع اأع�شاء يف جمل�س ال�شلم والأمن بالحتاد 
م��ن زي���ارة اأب��ي��ي، وق���ال اإن���ه يعرب ع��ن ب��ال��غ خيبة اأمله 
مقررة  كانت  التي  اأبيي  زي��ارة  من  متكنه  لعدم  واأ�شفه 
تاأجيل  على  ال�����ش��ودان  اإ���ش��رار  ب�شبب  والأح����د  ال�شبت 

الزيارة لدواع اأمنية لي�شت م�شتجدة .
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اأغلبية برملانية للحزب احلاكم يف الأرجنتنيحمادثات بني اآ�ستون وجليلي يف ا�سطنبول يف 15 اجلاري 
•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب:

يف  املطلقة  باغلبيته  كر�شرن  كري�شتينا  الرئي�شة  بقيادة  الرجنتني  يف  احلاكم  الئ��ت��الف  احتفظ 
الربملان اثر النتخابات اجلزئية التي جرت الحد ولكن احزاب املعار�شة متكنت من تعزيز مواقعها 

يف اكرب خم�س مقاطعات يف البالد.
ال�شباق  بداية  �شارة  ه��ذه  الولية  منت�شف  انتخابات  اطلقت  كر�شرن  حكم  من  �شنوات  ع�شر  وبعد 

الرئا�شي املقرر يف 2015.
وبح�شب وزارة الداخلية فان جبهة الن�شر ، الئتالف البروين لي�شار الو�شط الذي حمل كر�شرن 

اىل ال�شلطة، خ�شر مقاعد عدة مقارنة بالنتخابات ال�شابقة، ال ان ميزان القوى ل يزال ل�شاحله.
واخل�شارة الكرب التي منيت بها جبهة الن�شر كانت يف مقاطعة بوينو�س اير�س )حواىل %40 من 
اجمايل ناخبي البالد( حيث متكن �شرخيو ما�شا الذي ان�شق عن كر�شرن بعدما كان مديرا ملكتبها 

من الفوز يف هذه الدائرة ال�شا�شية واملعقل النتخابي جلبهة الن�شر.

•• نواك�سوط-وكاالت:

عن  لديها  املتوفرة  املعلومات  اأن  املوريتانية  ال�شلطات  اأك��دت 
قرابة  منذ  �شوريا  يف  املختفي  املختار  ولد  اإ�شحاق  ال�شحفي 
اأ�شبوعني، مطمئنة وتوؤكد اأنه بخر وقال امل�شت�شار الإعالمي 
عبد  ولد  حممد  املوريتاين  الرئي�س  اإن  اجلمهورية  برئا�شة 
وقد  اإ�شحاق،  ال�شحفي  لو�شعية  خا�شة  عناية  يويل  العزيز 
اأ�شدر توجيهاته للجهات املعنية منذ اللحظة الأوىل مبتابعة 
واإط���الق  ت��اأم��ني �شالمته  اأج���ل  م��ن  وال��ع��م��ل اجل���اد  ق�شيته 

�شراحه يف اأ�شرع وقت ممكن .
بعثاتها  ع���ب���اأت  امل��وري��ت��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأن  واأ����ش���اف 

ال�شلطات  ال�شحفيون  ودعا  اختطافه.  عن  م�شوؤوليتها  الآن 
املوريتانية اإىل املزيد من العمل على اإطالق �شراح اإ�شحاق فورا 
ال�شحفيني  نقيب  وق��ال  وزمالئه  واأ�شرته  بلده  اإىل  وعودته 
املوريتانيني اأحمد �شامل ولد املختار ال�شامل اإن النقابة تنظم 
واإنها  املهنة  زم��الء  مع  ت�شامنها  عن  للتعبر  امل�شرة  ه��ذه 
اإ�شحاق  ال�شحفي  عن  الدفاع  اأج��ل  من  ن�شالها  يف  م�شتمرة 

وكل ال�شحفيني الذين يتعر�شون لالعتقال اأو امل�شايقة .
ي��وؤدي��ان  ك��ان��ا  وزميله  اإ���ش��ح��اق  اإن  ال�شامل  املختار  ول��د  وق���ال 
عملهما مبهنية وحيادية، وقد تنقال اإىل �شوريا لنقل معاناة 
ال�����ش��وري��ون من  ال��ع��امل وك�����ش��ف م��ا يتعر�س ل��ه  اإىل  ال��ن��ا���س 

�شعوبات .

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ذل����ك، وق��ام��ت ب��الت�����ش��ال 
حمنة  اإن��ه��اء  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  التي  واملنظمات  بالهيئات 

ال�شحفي على وجه ال�شرعة.
وجاءت ت�شريحات امل�شوؤول املوريتاين خالل ا�شتقباله م�شرة 
مع  ت�شامنا  اأم�����س  املوريتانيني  ال�شحفيني  نقابة  نظمتها 
اإ�شحاق ولد املختار وزميله اللبناين �شمر ك�شاف  ال�شحفي 

اللذين يعمالن بقناة ا�شكاي نيوز عربية .
وطالب امل�شاركون يف امل�شرة التي انطلقت من اأمام الربملان 
الذي  زميلهم  حمنة  باإنهاء  الرئا�شي  الق�شر  اإىل  املوريتاين 
اخ��ت��ف��ى يف ال�15 م��ن ال�����ش��ه��ر اجل����اري ب��ال�����ش��م��ال ال�����ش��وري 
ج��ه��ة حتى  اأي  ت��ع��ل��ن  ه��ن��اك ومل  ل���الأح���داث  تغطيته  اأث���ن���اء 

•• الفجر – تون�س - خا�س

يف  التاأ�شي�شي  املجل�س  دور  يطرح 
اإجناح احلوار الوطني العديد من 
البع�س  ُي��خ��ف��ي  ول  ال��ت�����ش��اوؤلت. 
امل��ج��ل�����س  اأن ي��ع��م��د  خم���اوف���ه م���ن 
املطروحة  ال��روزن��ام��ة  عرقلة  اإىل 
خ��ا���ش��ة اأم����ام رف�����س ب��ع�����س ن��واب 
الأكرية والأح��زاب غر امل�شاركة 
يف احل�����وار، حت��وي��ل امل��ج��ل�����س اإىل 
وان  الوطني،  للحوار  ثانية  غرفة 
على  يقت�شر  ثانويا،  دوره  ي�شبح 
من  عليه  ُيقرح  ما  على  املوافقة 
اأّن  خ��ارج��ه، يف حني يعترب ه��وؤلء 
التاأ�شي�شية  ال�شلطة  ه��و  املجل�س 

الأوىل.
ويف حماولة لتبديد هذه املخاوف 
وتامني التزام املجل�س بتعهداته يف 
واإنهاء  النتقالية  العملية  ت�شريع 
م��ه��ام��ه ح�����ش��ب روزن����ام����ة احل����وار 
اأ���ش��اب��ي��ع  ث����الث  يف  اأي  ال���وط���ن���ي، 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ش��ت��ق��ال��ة احل��ك��وم��ة 
للمرحلة  بالن�شبة  اأ�شابيع  واأرب���ع 
الث��ن��ني  اأم�����س  ع���رّب  التاأ�شي�شية، 
الرباعي الراعي للحوار يف تون�س 
التاأ�شي�شي  باملجل�س  مت�شكه  ع��ن 
ب���اع���ت���ب���اره ال�����ش��ل��ط��ة ال�����ش��رع��ي��ة 
امل��ن��ت��خ��ب��ة يف ال����ب����الد، م���وؤك���دي���ن 
امل��ج��ل�����س ق�����ادر ع��ل��ى الل���ت���زام  اأن 
بالرزنامة التي مت �شبطها خا�شة 
عمل  اأن  على  جعفر  بن  �شدد  كما 
امل��ج��ل�����س ���ش��ي��ت��وا���ش��ل ع��ل��ى م��دى 
�شبعة اأيام يف الأ�شبوع مبا يف ذلك 
اأي��ام الآح���اد.  وع��رّب الرباعي على 
ل�����ش��ان ح�����ش��ني ال��ع��ب��ا���ش��ي الأم����ني 
ال���ع���ام ل���الحت���اد ال���ع���ام ال��ت��ون�����ش��ي 
على  ج��اء  ملا  ارتياحه  عن  لل�شغل، 
رئي�س  جعفر  بن  م�شطفى  ل�شان 
له،  اإعالمي  لقاء  اآخ��ر  يف  املجل�س 
�شحفية  ن�����دوة  خ����الل  واأ�����ش����اف 
الّتاأ�شي�شي  باملجل�س  اأم�س  عقدت 
اأن احلوار الوطني ف�شاء خارجي 
عن املجل�س فر�شته الظروف لكن 
ال�شلطة ال�شرعية تبقى للمجل�س، 
ذمة  دائما على  يبقى  احل��وار  واأن 

املجل�س.
امل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س  اأّن  اإىل  ي�������ش���ار 
جعفر  ب��ن  م�شطفى  التاأ�شي�شي 
ا���ش��ت��ق��ب��ل ����ش���ب���اح اأم���������س الث���ن���ني 
الوطني  للحوار  الراعي  الرباعي 
احل���وار  ت���ط���ورات  ح���ول  للتباحث 
التاأ�شي�شي  املجل�س  اأ�شغال  وتقدم 
ال�شعب  ل���ن���واب  امل��وك��ول��ة  وامل���ه���ام 
يف ه����ذه امل���رح���ل���ة احل��ا���ش��م��ة من 

النتقال الدميقراطي .
ومت ال��ت��ط��رق خ���الل ه���ذا ال��ل��ق��اء 
التي  والعوائق  ال�شعوبات  لتذليل 
الآليات  يتم مواجهتها من خالل 
امل�����وج�����ودة داخ������ل امل���ج���ل�������س وف���ق 

ت�شريح مفدى امل�شدي.
الراعي  الرباعي  بن جعفر  واأعلم 
للحوار باأن جلنة النظام الداخلي 
لإدخ��ال  اجتماعاتها،  يف  انطلقت 
تنقيات على النظام الداخلي وفق 
ت��ع��ب��ره، اإىل ج��ان��ب ال��ت��ط��رق اإىل 
الهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات 
ال���ت���ي ���ش��ت��ت��م م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا ال���ي���وم 

الثالثاء.
النه�شة  حركة  رئي�س  التقى  كما 
املجل�س  برئي�س  الغنو�شي  را���ش��د 
م�����ش��ط��ف��ى ب����ن ج���ع���ف���ر، يف اإط�����ار 
امل�����������ش�����اورات ح�����ول ال���ت�������ش���ري���ع يف 
�شيما  ل  التاأ�شي�شية،  املهام  اجن��از 
ال��وط��ن��ي  ال����ت����اأم احل������وار  اأن  ب��ع��د 
واأع����������اد ج�������دول اأع�����م�����ال ال���ب���الد 
ال���ذي  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  امل��ج��ل�����س  اإىل 
���ش��ي��ح��دد ال��ت��واف��ق��ات ال��ت��ي ت�شمح 
ب�����اإ������ش�����دار ال����د�����ش����ت����ور وحت���دي���د 
م��وع��د الن��ت��خ��اب��ات وت��رك��ي��ز هيئة 
النتخابي  وال��ق��ان��ون  النتخابات 

على حد قول الغنو�شي.
وقد اأكد الغنو�شي يف لقاء اإعالمي 
اثر اجتماعه  املجل�س  عقده مبقر 
ت��ن��ت��ظ��ر  ال����ب����الد  اأن  ج���ع���ف���ر  ب����نب 
اأن  اإىل  م�����ش��را  امل��ج��ل�����س،  اأع���م���ال 
ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة جت���دد ت��اأك��ي��ده��ا 
واأن  خ��ا���ش��ة  املجل�س  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
احل���ك���وم���ة ت���ع���ه���دت ب��ال���ش��ت��ق��ال��ة 
يف ال��زم��ن ال����ذي ح��ددت��ه م��ب��ادرة 

الرباعي الراعي للحوار الوطني.
ال�����ش��ي��اق  ذات  ال��غ��ن��و���ش��ي يف  ودع����ا 
الإي��ف��اء  اإىل  التاأ�شي�شي،  املجل�س 
ال���ن���واب  واأن  ل���ش��ي��م��ا  ب��ت��ع��ه��دات��ه 
ن�شاطهم  ا���ش��ت��اأن��ف��وا  امل��ن�����ش��ح��ب��ني 
باملجل�س الوطني التاأ�شي�شي، اآمال 

امل�����ش��ار احل��ك��وم��ي مع  ي��ل��ت��ق��ي  اأن 
امل�شار النتخابي.

 فو�شى وغ�شب.. فتاأجيل
للمجل�س  امل��ع��ل��ن  ال��ت��ف��وي�����س  ه���ذا 
يبدو انه مل يقنع ومل ير�شي بعد 
نواب الأكرية الذين مل ين�شحبوا 
من املجل�س ومل يبدد �شكوكهم يف 
غرفة  جم��رد  اإىل  املجل�س  حتويل 
ويتم�شكون  الوطني  للحوار  ثانية 
والأوىل  التاأ�شي�شية  ال�شلطة  باأّنه 
رف�س  اإذ  الوطني،  ال�شاأن  اإدارة  يف 
ال�����ن�����واب م����ن غ����ر امل��ن�����ش��ح��ب��ني، 
الذين  النواب  اأم�س، احل�شور مع 
التاأ�شي�شي  اإىل  وع���ادوا  ان�شحبوا 
م��ن��ذ ي��وم��ني، احل�����ش��ور يف جل�شة 
ال��راح��ل  �شيعو�س  مم��ن  لخ��ت��ي��ار 
حم��م��د ال��رباه��م��ي يف جل��ن��ة ف��رز 
ال��ر���ش��ح��ات ل��ه��ي��ئ��ة الن��ت��خ��اب��ات، 
و�شادت حالة من الغ�شب والت�شنج 
يف �شفوف النواب الذين يف�شلون 
"املرابطني"، واعترب  ت�شميتهم ب 
ال��ع��ائ��دي��ن  ال����ن����واب  اأّن  ب��ع�����ش��ه��م 
يريدون تنفيذ خمططات و�شعتها 
اأي���اد اأخ���رى م��ن خ��ارج ال��وط��ن، يف 
ح���ني ب��ق��ي ال���ن���واب ال���ع���ائ���دون يف 
ال���ق���اع���ة ال���ت���ي م���ن امل���ف���ر����س اأن 

حت�شل فيها عملية النتخاب.
الفرز،  جلنة  اجتماع  تاأجيل  ومّت 
على اثر ان�شحاب نواب حركة وفاء 
الإدلء  ب���دوره���م  رف�����ش��وا  ال��ذي��ن 
اأن ما  بت�شريح �شحفي معتربين 

حدث �شاأن داخلي.
العائدين  النواب  اتهم بع�س  وقد 
الأوىل  ال��ن��ائ��ب��ة  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  اإىل 
لرئي�س املجل�س حمرزية العبيدي 
للفقيد  ب��دي��ل  ان��ت��خ��اب  بتعطيل 
حم��م��د ال��رباه��م��ي يف جل��ن��ة ف��رز 

الر�شحات لهيئة النتخابات . 
وع����������ربت  حم�����رزي�����ة ال���ع���ب���ي���دي 
ورف�شها  ال�����ش��دي��د  ا�شتيائها  ع��ن 
ل���الت���ه���ام���ات امل����وج����ه����ة ل���ه���ا م��ن 
اختيار  اأن  واأك����دت  ال��ن��واب  بع�س 
النائب املُعو�س يكون عرب اكتمال 
لتغليب  ال��ن��واب  داع��ي��ة   ، الن�شاب 
اأّن  ي���ذك���ر   . ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
النائب مراد العمدوين هو الأوفر 
الرباهمي،  حممد  خل��الف��ة  حظا 
من  نائب  انتخاب  املفر�س  وم��ن 
لتعوي�س  كتل  اإىل  املنتمني  غ��ر 

الفقيد الرباهمي.

ال����ط����ري����ق، اأن�������ه م����ن ب������اب و���ش��ع 
م�شلحة تون�س فوق م�شالح حركة 
البالد من  اإخ��راج  النه�شة بهدف 
اأن  معتربا  ال�شيا�شية،  التجاذبات 
عال  م�شتوى  عن  برهن  لعري�س 
ال���ش��ت��ق��ال��ة ع��ن طواعية  ب��ق��ب��ول��ه 
وك����ذل����ك ال����ن����واب ال����ذي����ن ع�����ادوا 
اأج��ل  م��ن  التاأ�شي�شي  املجل�س  اإىل 

ا�شتكمال امل�شار الدميقراطي.
واأكد رئي�س حركة النه�شة احلاجة 
يعر�س  ل  توافقية  حكومة  اإىل 
احلوار  �شيفرزها  طرف  اأي  عليها 
ال���وط���ن���ي ل��ل��م��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة 
�شفافة  انتخابات  ت�شمن  الثالثة 
امل�����ش��ارك��ني  اأن  ون��زي��ه��ة. ولح����ظ 
�شيتفهمون  ال��وط��ن��ي  احل�����وار  يف 
ال�������ش���ع���وب���ات ال���ت���ي ق����د ت��ع��ر���س 
تنفيذ خارطة الطريق و�شيعملون 
على حلها عن طريق التحاور بعد 
توفق الطبقة ال�شيا�شية للجلو�س 
على طاولة واحدة حول م�شتقبل 
ت���ون�������س.  و����ش���ّدد ال��غ��ن��و���ش��ي على 
العاجلة  الأول����وي����ات  ب��ني  م��ن  اأن 
اإجناح احلوار الوطني بالتقاء كل 
�شيكون  مب��ا  ال�شيا�شيني  الزعماء 
انعكا�شات جيدة يف حل الأزمة  له 

ال�شيا�شية والقت�شادية.
واأو������ش�����ح ال��غ��ن��و���ش��ي ب��خ�����ش��و���س 
مر�شح احلركة لرئا�شة احلكومة، 
للجنة  �شتقدمها  مقرحاتها  اأن 
امل�����ش��ار احل��ك��وم��ي م��رح��ب��ا ب��ك��اف��ة 
الأ����ش���م���اء امل���ت���داول���ة ل���ت���ويل ه��ذا 
ق��ادرة على  اإنها  التي قال  املن�شب 
قيادة البالد خالل الفرة املقبلة. 
وب��خ�����ش��و���س ال��ر���ش��ح ل��ل��رئ��ا���ش��ة، 
للحركة  "لي�س  اأن��ه  الغنو�شي  قال 
كل  يف  ي��ك��ون  ول���ن  ب��ع��د  مر�شحها 
امل�شاركني  "، مطالبا  اأن��ا  الأح��وال 
يف احلوار الوطني بالتفكر يف ما 
بعد النتخابات من اأجل اأن حتكم 
تون�س التوافقات واأن يكون احلكم 
اأك��رب ع��دد ممكن من  موزعا على 

التيارات ال�شيا�شية.

م�شرية حا�شدة
العا�شمة  اآخر �شهدت  على �شعيد 
م�شرة  الث��ن��ني  اأم�����س  التون�شية 
النقابة  لها  دع��ت  ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ني 
الداخلي  الأم���ن  ل��ق��وات  الوطنية 
. و�شمت  بورقيبة  ب�شارع احلبيب 
هذه امل�شرة كوادر واأع��وان الأمن 
م���ن خم��ت��ل��ف الأ�����ش����الك الأم��ن��ي��ة 
ع���دد كبر  ال��ت��ح��اق  ج��ان��ب  اإىل   ،
م��ن امل��واط��ن��ني وم��ك��ون��ات املجتمع 
للتعبر عن ت�شامنهم مع  املدين 
�شحايا  �شقطوا  ال��ذي��ن  ال�شهداء 

لالرهاب الأعمى .
كما نّظمت يف نف�س الإط��ار جنازة 
رم��زي��ة ل���ه���وؤلء ال�����ش��ه��داء تعبرا 
من امل�شاركني يف امل�شرة عن مل�شة 
وفاء لهم . ووّجهت النقابة العامة 
طماأنة  ر���ش��ال��ة  ال��وط��ن��ي  للحر�س 
لل�شعب التون�شي باأنها لن تتوانى 
وب��ك��ل م��ا اأوت��ي��ت م��ن ق��وة رجالها 
ال��ب��وا���ش��ل مل��ق��اوم��ة اآف����ة الإره�����اب 
وال���ت���ه���ري���ب واجل����رمي����ة امل��ن��ظ��م��ة 
وحماية الأفراد واملمتلكات العامة 
الأم��ن  على  واملحافظة  واخلا�شة 
بيان  يف  النقابة  واأو�شحت  ال��ع��ام. 
ونتائج  تداعيات  بني  من  اأن��ه  لها 
الإرهاب اأ�شبح العمل الأمني حمّل 
للتوظيف  وحم������اولت  جت���اذب���ات 
من قبل عديد الأط���راف. واأك��دت 
وق��وف��ه��ا ب��ن��ف�����س امل�����ش��اف��ة م���ن كل 
اأط���ي���اف ال�����ش��ع��ب وت��ك��ري�����س م��ب��داأ 
اأمن الوطن داعية كل مواطن اإىل 
اإىل جانب قوات احلر�س  الوقوف 
الوطني وجميع الوحدات الأمنية 

املكلفة بحماية الوطن.
وق������ال ال���ن���اط���ق ال���ر����ش���م���ي ب��ا���ش��م 
ال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ق��وات الأم���ن 
اأّن  ح�����م�����ادة  ����ش���ك���ري  ال����داخ����ل����ي 
كّل  بتوفر  اليوم مطالبة  الدولة 
ال�شرورية  والإمكانيات  الظروف 
لعمل رج��ال الأم��ن يف مواجهتهم 
ل��الإره��اب والإره��اب��ي��ني بداية من 
وتاأمينهم  حلمايتهم  ق��ان��ون  �شّن 
اأث���ن���اء اأداءه������م ل��واج��ب��ه��م و���ش��ول 
وامل��ع��ّدات  التجهيزات  ت��وف��ر  اإىل 
اأكرب يف  اأجل فاعلية  الالزمة من 
اأّن  اإىل  ي�شار  ال��ظ��اه��رة.  مواجهة 
مناو�شة قد حدثت بني جمموعة 
الم�س  م�شرة  يف  امل�شاركني  م��ن 
ال��روي��ك��ا  اإىل  امل��ن��ت��م��ني  وب��ع�����س 

احلاكمة. 

بني الأ�شماء املقرحة.
اأّن  ح�شني  ه�����ش��ام  ال��ن��ائ��ب  واأ����ش���ار 
يف  �شتنظر  احلكومي  امل�شار  جلنة 
على  �شيتم  ال��ت��ي  املنا�شبة  الآل��ي��ة 
اأ�شماء املر�شحني اإىل  اأ�شا�شها رفع 
جلنة روؤ�شاء الأحزاب، مبّينا وجود 
اختالف حول هذه الآلية اإذ يرى 
ع��دد م��ن اأع�����ش��اء اللجنة اأّن���ه من 

الآن  ح���ّد  اإىل  تتمكن  مل  اللجنة 
م���ن ح�����ش��ر اأح�����د ه����ذه الأ����ش���م���اء 
اإج��م��اع  اإىل  التو�شل  اأو  املر�شحة 
بني  م��ن  اأك��ر  اأو  �شخ�شية  ب�شاأن 
هذه ال�شخ�شيات.  واأ�شاف ح�شني 
اأن اأع�شاء اللجنة اتفقوا على عدم 
اأّن  م�شرا  الأ�شماء،  هذه  ت�شريب 
تقدمي الر�شحات كان ب�شكل �شّري 
ال�شيا�شية  الأح�������زاب  ط����رف  م���ن 
ل  اإذ  الوطني  احل��وار  يف  امل�شاركة 
ميكن معرفة مر�ّشح كّل حزب من 

بني 14 و15 �شاعة يف اليوم.
الزبيدي يرف�س 
العمل مع املرزوقي

يف الأثناء يوا�شل احلوار الوطني 
امل�شار  جلنة  اطلعت  وق��د  اأ�شغاله، 
احل��ك��وم��ي امل��ت��ف��رع��ة ع���ن احل���وار 
ال���وط���ن���ي ع��ل��ى ق��ائ��م��ة الأ����ش���م���اء 
املقبلة  لرئا�شة احلكومة  املر�ّشحة 
ثمانية  القائمة  ه��ذه  �شمت  وق��د 
جلنة  ع�شو  واأّك���د  مر�ّشحا،  ع�شر 
اأّن  ه�شام ح�شني،  احلكومي  امل�شار 

وي�شار اإىل اأّن جلنة النظام الداخلي 
يف  ن��ظ��رت  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  للمجل�س 
للمجل�س  الداخلي  النظام  تعديل 
اجلل�شات  تنظيم  لإح���ك���ام  وذل����ك 
العامة املخ�ش�شة ملناق�شة م�شروع 
العمل بنظام  الد�شتور، وقد تقرر 
معدل  واأ�شبح  يوميا  ح�ش�س   3
�شاعات العمل بالن�شبة اإىل النواب 

ال�شروري رفع القائمة التي ت�شم 
حني  يف  ع�شر  الثمانية  الأ���ش��م��اء 
ي��رى اآخ���رون ���ش��رورة ح�شر هذه 
على  اأ���ش��م��اء   6 اأو   5 يف  ال��ق��ائ��م��ة 

اأق�شى تقدير لربح الوقت.
اأن تكون قد انعقدت  املتوقع  ومن 
م�����ش��اء اأم�����س الث��ن��ني، واجل��ري��دة 
حتت الطبع، جل�شة عامة للحوار 
العامني  الأم���ن���اء  ت�شم  ال��وط��ن��ي 
ل������الأح������زاب ل���ت���ل���ق���ي م���ق���رح���ات 
جل���ن���ة امل�������ش���ار احل���ك���وم���ي وال���ب���ت 
ال��وط��ن��ي��ة  ال�شخ�شية  اخ��ت��ي��ار  يف 
تداول  لرئا�شة احلكومة. وقد مت 
لرئا�شة  اأ�شماء عديدة لر�شيحها 
احل���ك���وم���ة ال���ت���ي ���ش��ي��ت��م ال��ت��واف��ق 
فاقت  ال��وط��ن��ي  احل���وار  يف  حولها 
اإج���م���اع  ���ش��ب��ه  م���ع  ا����ش���م���ا،  ال�20 
ال��زب��ي��دي  ال���ك���رمي  ع��ب��د  اأّن  ع��ل��ى 
الأوف���ر  ال�شابق ه��و  ال��دف��اع  وزي���ر 
اأن  اإل  احلقيبة،  هذه  لتويل  حطا 
اأن  اأم�����س،  اأوردت  حملّية  �شحيفة 
الكرمي  عبد  ال�شابق  الدفاع  وزي��ر 
ال����زب����ي����دي  ي���رف�������س ال���ع���م���ل م��ع 
املرزوقي  املن�شف  املوؤقت  الرئي�س 
وح��ده،  الزبيدي  يعلمها  لأ�شباب 
ال�شحيفة  اأك��دت  ت�شريبات  ح�شب 

اأنها من م�شادر موثوقة.
واأ����ش���اف���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ان����ه اإن مت 
ال����ت����واف����ق ع���ل���ى ا����ش���م���ه ك��م��ر���ش��ح 
ل����رئ����ا�����ش����ة احل����ك����وم����ة ال����ق����ادم����ة 
على  التوافقات  جلنة  ف�شت�شطر 

اإقناعه بقبول املن�شب. 

ثالثة زائد ثالثة 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ّت�����ش��ل، دع���ا را���ش��د 
النه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  الغنو�شي 
اإن��ه��اء  الإ���ش��الم��ي��ة احل��اك��م��ة، اإىل 
التاأ�شي�شية  واملهام  احلكومة  مهام 
اأي خ��الل ثالثة  ال��وق��ت،  يف نف�س 
اأ����ش���اب���ي���ع م����ن ان����ط����الق احل������وار 
ال���وط���ن���ي ر���ش��م��ي��ا ع��و���ش��ا ع���ن 4 
وفق  التاأ�شي�شي  للمجل�س  اأ�شابيع 
الطريق  خ��ارط��ة  عليه  ن�شت  م��ا 
وه��و م��ا اأ���ش��م��اه بفكرة 3 زائ���د 3 
العمل  ال��ن��واب  م��ن  تقت�شي  ال��ت��ي 
ل��ي��ال ن���ه���ارا لن و���ش��ع ال���ب���الد ل 
الغنو�شي  واأ�شاف  املزيد.   يحتمل 
لعري�س  ع��ل��ي  ت��ع��ه��د  ب��خ�����ش��و���س 
با�شتقالة  املوؤقت  احلكومة  رئي�س 
ح��ك��وم��ت��ه وف���ق روزن���ام���ة خ��ارط��ة 

الرباعي الراعي جّدد التم�شك ب�شرعيته:

هل يعيق التاأ�سي�سي التون�سي روزنامة احلوار الوطني؟

الرباعي يراهن على املجل�س التاأ�شي�شي

التاأ�شي�شي ميلك ورقه العبور والف�شل

ال��ط��ب��ق��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال�����ش��ح��اف��ة 
وتكت�شب  ع��ام.  ب�شكل  الربيطانية 
هذه املحاكمة ثقال خا�شا بالنظر 
املتابعني  الأ���ش��خ��ا���س  طبيعة  اإىل 
فيها، حيث اإن املتهمني الأ�شا�شيني 
كول�شون  واآن����دي  ب��روك�����س  ريبيكا 
ه��م��ا رئ��ي�����ش��ا ال��ت��ح��ري��ر ال�����ش��اب��ق��ان 
الربيطانية  ال�شعبية  لل�شحيفة 
وورل����د  ذي  اأوف  ن���ي���وز  ال�����ش��اب��ق��ة 
، ال���ت���ي اأغ���ل���ق���ت ع��ل��ى اإث�����ر خ���روج 
ال��ع��ل��ن  اإىل  ال��ت��ن�����ش��ت  ف�����ش��ي��ح��ة 

بالف�شاد  تهما  للمتهمني  وج��ه��ت 
للح�شول  مل��وظ��ف��ني  ر����ش���ى  ودف�����ع 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات.  وي��ت��وق��ع ح�شب 
اأن  املتبعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج������راءات 
لخ��ت��ي��ار  الأول  ال���ي���وم  ي��خ�����ش�����س 
امل���ح���ل���ف���ني ق���ب���ل ب������دء امل���راف���ع���ات 
القانونية. ورغم اأن الق�شية تعترب 
الإع��الم  وتابعها  ع��ام،  راأي  ق�شية 
ب�����ش��ك��ل م��ك��ث��ف م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ف���اإن 
املحاكمة �شتجري كالعادة  جل�شات 

بدون تغطية اإعالمية.

اأن��ه��م��ا  ع��ل��ى  ع����الوة   ،2011 ع���ام 
ال���وزراء  رئي�س  م��ن  مقربني  ك��ان��ا 
وقد  ك��ام��رون.  ديفد  الربيطاين 
وج�����ه الدع��������اء ل��ل��م��ت��ه��م��ني ت��ه��م��ا 
اجلوالة  الهواتف  على  بالتن�شت 
بدون  �شخ�س  �شتمائة  من  لأك��ر 
قانونية.  وجه حق وبطريقة غر 
وق�����د ك�����ان م����ن ب����ني ال����ذي����ن مت��ت 
لها  �شخ�شيات  هواتفهم  مراقبة 
وزنها يف املجتمع الربيطاين مثل 
كما  مكارتني.  بول  ال�شهر  املغني 

•• لندن-وكاالت:

بالعا�شمة  بايلي  ب��داأت يف حمكمة 
ال����ربي����ط����ان����ي����ة ل�����ن�����دن الث����ن����ني 
حماكمة ثمانية متهمني يف ق�شية 
جت�ش�س �شحفيني على �شخ�شيات 
ب��ري��ط��ان��ي��ة واأع�����ش��اء م��ن الأ���ش��رة 
امل���ال���ك���ة، وه�����ي ال��ف�����ش��ي��ح��ة ال��ت��ي 
ه���زت الإم���رباط���وري���ة الإع��الم��ي��ة 
روب��رت  ال���دويل  ال�شحافة  لقطب 
اآث�����اره�����ا اإىل  م���������ردوخ، وام�����ت�����دت 

بدء حماكمة �سحفيني بريطانيني يف ق�سية التن�ست 

التون�سيني  من  باملائة   80
يقّيمون و�سع البالد بال�سيئ

•• الفجر – تون�س - خا�س

ك�شف ا�شتطالع للراأي اأُجنز ، اأن 80 باملائة من التون�شيني يرون اأن الو�شع 
الو�شع �شيئ  اأن  باملائة يعتربون   9 58 فا�شل  �شيئ يف البالد، من بينهم 

جّدا. 
م�شتجوبا   850 بني  من  باملائة   6 فا�شل   48 ف��اإن  ال�شتطالع،  وح�شب 

يرون اأن احلكومة ف�شلت متاما يف الت�شدي لآفة الإرهاب.
من جهة اأخرى بّينت الأرقام اأن املجل�س التاأ�شي�شي خيب اآمال وانتظارات 
من  باملائة    5 فا�شل   73 اعترب  حيث  التون�شي،  املجتمع  من  كبرة  فئة 
امل�شتجوبني اأن خيار امل�شار التاأ�شي�شي القا�شي باإقرار جمل�س لإعداد د�شتور 

جديد مل يكن يف م�شتوى التطلعات املرجّوة.
اأما عن التكهنات ب�شاأن ال�شخ�شية التي ميكن اأن تخرج بالبالد من الأزمة 
ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية الراهنة، فلقد جاء رئي�س حزب نداء 
تون�س الباجي قائد ال�شب�شي يف الطليعة بن�شبة 21 فا�شل 8 باملائة  يليه 
، فيما ح�شل  باملائة   5 فا�شل   3 ب�  �شعيد  الد�شتوري قي�س  القانون  اأ�شتاذ 

رئي�س احلكومة امل�شتقيلة علي العري�س على 2 باملائة فقط.

قيادات من نداء تون�س 
م�شتهدفة باالغتيال

•• الفجر – تون�س - خا�س

امنيا وفق  اإ�شعارا  العكرمي تلقيهم  القيادي بحزب نداء تون�س لزهر  اأّكد 
معطيات اأجنبية بان نحو خم�شة قيادات من احلزب م�شتهدفة بالغتيال 
وهم كل من حم�شن مرزوق ومنذر باحلاج علي ونورالدين بن تي�شة ولزهر 

العكرمي وخمي�س ق�شيلة. 
كان  ال��ذي  التنفيذي  مكتبهم  اجتماع  تاأجيل  اأن  العكرمي  لزهر  واأ���ش��اف 
اإىل  ال�شب�شي  قايد  الباجي  رئي�س احل��زب  ب��اإ���ش��راف  الث��ن��ني  اأم�����س  م��ق��ررا 
موعد لحق هو اإجراء تعود على اتخذاه احلزب من باب احلذر ل اخلوف.

بتون�س  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �شفارة  اأّن  اأف��ادت  قد  وكانت معلومات 
اأر�شلت برقية حتذير اإىل وزارة الداخلية التون�شية بخ�شو�س ورود تقارير 
ا�شتخباراتية حول اإمكانية اغتيال قيادات يف حزب حركة نداء تون�س خالل 

الأيام القادمة. 

�سيا�سيون مورطون يف ق�سايا 
الإرهاب والقتل يف تون�ص

•• الفجر – تون�س - خا�س

ك�شف  وزير العدل التون�شي نذير بن عمو اأم�س الثنني، ان جميع املتورطني 
يف ق�شايا الإرهاب والعنف والقتل مت التحقيق معهم وت�شليم ملفاتهم للق�شاء 
مبا يف ذلك ال�شيا�شيون، وفق ت�شريحات اإذاعية. وقال نذير بن عمو القانون 
الآن يطبق على اجلميع فال عجب ول ده�شة اإن يحال �شيا�شيون على التحقيق 
وهناك فعال من اأحيل على التحقيق، وفق تعبره من دون الك�شف عن اأ�شماء 
ال�شيا�شيني الذين اتهمهم بالتورط يف الإرهاب. ويف ما يتعلق بق�شيتي اغتيال 
املعار�شني �شكري بلعيد وحممد الرباهمي قال الوزير اإّن لديه معلومات تفيد 
الو�شول  و�شك  اأجنبي على  اإىل خمرب  به  الذي عهد  البال�شتي  الختبار  بان 
اأن  املنتظر  اأّن��ه من  التحقيق، م�شيفا  تون�س وقد يكون بني يدي قا�شي  اإىل 
يقع ختم البحث يف الق�شيتني يف اأقرب وقت.  اأما عن تدويل الق�شية قال بن 
عمو انه من حق اأي �شخ�س ا�شتعمال جميع و�شائل التقا�شي امل�شموح بها يف 
اأّن ذلك ل ميثل  اأو يف اإطار القوانني الدولية، معتربا  اإطار القانون الوطني 
بان معاجلة  قناعة  على  لأنه  التون�شي  الق�شاء  ا�شتقالل  اأو  بحيادية  م�شا�شا 

هذه الق�شايا تتم يف اإطار املو�شوعية. 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفر�شان للطباعة 

رخ�شة رقم:CN 1050214 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد حممد خمي�س ال�شحي )٪100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ماجد احمد علي بابكري احل�شرمي
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10932 بتاريخ 2013/10/29   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ابتكار لتاأجر  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1189007 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة في�شل حممد دروي�س خمي�س ال�شبلي )٪100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد عبداهلل مبارك �شامل ال�شاعدي
العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ايجل  ال�ش�����ادة/يونيك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات ادارة العمال وال�شكرتارية وادارة العقارات ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1094013 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
علي مويدين كانكايبل من 17٪ اىل ٪33

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف اورامباتو حممد كوتي عبدالرحمن

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  الذهبي  الوادي  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1130407 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مزيد فهد فهد البادي العتيبي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مزيد فهد فهد البادي العتيبي من 51٪ اىل ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد يو�شف امان اهلل
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة الوادي الذهبي للمقاولت العامة ذ.م.م

GOLDEN VALLEY GENERAL CONTRACTING CO. LLC

اىل/موؤ�ش�شة الوادي الذهبي للمقاولت العامة  
GOLDEN VALLEY GENERAL CONTRACTING EST

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة طوكيو لتجارة قطع 
غيار املكائن واملولدات رخ�شة رقم:CN 1125210 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3٬85
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة طوكيو لتجارة قطع غيار املكائن واملولدات
TOKYO GENERATORS & MACHINERY SPARE PARTS TRADING EST

اىل/موؤ�ش�شة براكا�س للم�شخات  
PRAKASH PUMP EST

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
 - التخ�ش�شي  مغربي  ال�ش�����ادة/م�شت�شفى  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1031706:جراحات اليوم الواحد - عيون - انف - اذن - حنجرة  رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0٬2*0٬5

تعديل ا�شم جتاري:من/م�شت�شفى مغربي التخ�ش�شي - جراحات اليوم الواحد - 
عيون - انف - اذن - حنجرة

MAGRABI SPECIALIZED HOSPITAL DAYCARE SURGERIES EYE - EAR - NOSE - THROAT

اىل/مركز مغربي للعيون والذن - جراحات اليوم الواحد  
MAGRHABI EYE & EAR CENTER - DAYCARE SURGERIES

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لبيع  الرو�شة  ال�ش�����ادة/جنمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1383244:القم�شة واخلياطة الن�شائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جالت خان مو�شى خان )٪100(

تعديل وكيل خدمات
ا�شافة عبدالعزيز حممد �شلطان حمد الكندي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد �شلطان حمد الكندي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شم�س القوع للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1394263 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

زعيم ال�شحراء للمقاولت العامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1068939 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

رميي لعمال الديكور وال�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1154522 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
لتجارة  اليقاع  التجاري  CN بال�شم   1173126 رقم 
اللت املو�شيقية بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
ولديه طلب الغاء الرخ�شة التجارية

العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
القوع  �شما  التجاري  بال�شم   CN  1169609 رقم 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  اللكرونية  لاللعاب 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون �شبال�س 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1088210 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شلم حممد را�شد حفيظ املزروعي )٪100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح حممد �شعدون عي�شى املن�شوري
مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة مدينة 

CN 1090941:البحر التوماتيكية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة م�شلم حممد را�شد حفيظ املزروعي )٪100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح حممد �شعدون عي�شى املن�شوري

مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
ابوظبي  بــرول  �سركة  ال�������ش���ادة/  ب���ان  ال��ب��ح��ري( 
ت�شجيل  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم��وا  ق���د  ـــوك  ادن  - الوطنية 

ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��را���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الراخي�س والت�سجيل البحري

جديد جديد اإ�شناد 715
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شاوث كونرول  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1352132:لالدوات الكهربائية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شحا�س كتالتيلودي كنهايل من 16٪ اىل ٪24

تعديل ن�شب ال�شركاء
نوفل حممد - ما�شين�شري من 17٪ اىل ٪25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بدرو �شراتو فالبيل
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة دي ام جي ام العاملية 
)اجلن�شية :الوليات املتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
 )1599( رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع 
لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف 
ال�شركات  �شاأن  ل�شنة 1984م يف  القانون الحتادي رقم )8( 
ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
لفروع  الرخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرا�س ان يتقدموا 
باعرا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اإعــــــــــالن
العني  ال�ش�����ادة/ف�شاء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1518335:للتجارة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
اكرا موريواكي من 24٬5٪ اىل ٪49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف اكيهرو �شيموزونو

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شركة ابوظبي للخدمات ال�شحية »�شحه«
ال�شحية   الرعاية  برنامج   Home Care Program:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:190513       بتاريخ:2013/4/21 م
با�ش��م:�شركة ابوظبي للخدمات ال�شحية »�شحه«

وعنوانه:ابوظبي ، الكورني�س ، ال�شارع 32 ، برج ال�شمكة الذهبية ، �س.ب: 109090 ، هاتف: 024102000 ، 
info@seha.ae : فاك�س: 026505155 ، الربيد اللكروين

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 خدمات �شحية 
باللون  مربعا  منزل  حتمل  الداكن  الزرق  باللون  يد  ر�شمة  عن  عبارة  التجارية  العالمة:العالمة  و�شف 
الربنامج  ا�شم  العالمة  ا�شفل  البحري  والزرق  ال��داك��ن  الزرق  �شخ�س  �شورة  يف  مدمج  البحري  الزرق 
باللون   Home Care Program املنزلية  ال�شحية  الرعاية  برنامج  والجنليزية  العربية  باللغتني 

الزرق الداكن .  
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  29  اأكتوبر 2013 العدد 10932

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�س.�شو �شيف برودكت
  So-Safe Water Technologis:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:193300       بتاريخ:2013/6/13 م
با�ش��م:�س.�شو �شيف برودكت

الم��ارات   ، ال�شارقة   ، املطوع  10 ملك عبداهلل جمعه  رق��م  �شربة   6 رق��م  وع��ن��وان��ه:���س.ب: 20411 �شناعية 
العربية املتحدة .

والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  ل��الن��ارة  اج��ه��زة  بالفئة:11  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
والتربيد والتجفيف والتهوية وامداد املياه والغرا�س ال�شحية �شبكات تر�شيح املياه . 

و�شف العالمة:قطرة ماء داخل م�شتطيل باللون الزرق So-Safe بالحرف الالتينية باللون ال�شود ويف 
ال�شفل Water Technologis اللغة الالتينية وباللون ال�شود .  

ال�ش��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  29  اأكتوبر 2013 العدد 10932
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مدير عام الهوية : م�ساريع الهوية توؤ�س�ص لبناء اقت�ساد رقمي اآمن يف الإمارات
يرفع قيمة �شوق التجارة الإلكرونية اإىل اأ�شعاف م�شاعفة.

ال�شرق  الدكتور اخل��وري خالل م�شاركته بورقة عمل يف منتدى  وقال 
الأو�شط لقطاع التجزئة الذي انطلقت فعالياته يف دبي اليوم اإن اآليات 
للهوية من  الإم��ارات  التي توفرها هيئة  املتقدمة  الهوية  التحقق من 
�شاأنها اأن ت�شاهم يف تطوير واإح��داث نقلة نوعية يف القطاع اخلدماتي 
واخل��ا���س  احلكومي  امل�شتوى  على  ال��دول��ة  يف  الإل��ك��رون��ي��ة  وال��ت��ج��ارة 
مكانتها  وت��ع��زي��ز  ال��دول��ة  يف  امل�شتدامة  التنمية  عجلة  دع��م  وب��ال��ت��ايل 

التناف�شية.
واأو�شح يف ورقة العمل التي جاءت بعنوان تاأثر البنى التحتية لإدارة 
الهيئة  تطورها  التي  التحتية  البنية  اأن  التجاري  القطاع  يف  الهوية 
ت�شاهم يف  اأن  �شاأنها  الإم���ارات من  دول��ة  ال�شخ�شية يف  الهوية  لإث��ب��ات 
التحديات  م��ن  اآم��ن��ة واحل���د  اإل��ك��رون��ي��ة  ب��ي��ئ��ات  اإىل  الن��ت��ق��ال  تي�شر 

•• دبي-وام:

ع��ام هيئة  املهند�س علي حممد اخل���وري م��دي��ر  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
الإمارات للهوية اأن امل�شاريع ال�شراتيجية التي تطورها هيئة الإمارات 
رقمي  اقت�شاد  مقومات  لبناء  الإم����ارات  روؤي���ة  اإط���ار  يف  ت��ن��درج  للهوية 
ت�شهدها  التي  املت�شارعة  التحولت  مع  وتن�شجم  تواكب  واآم��ن  ع�شري 

قطاعات الأعمال وال�شناعة على امل�شتوى الدويل.
جرائم  مواجهة  يف  الرقمية  للهوية  التحتية  البنى  اأهمية  اىل  واأ���ش��ار 
�شرقة الهوية التي تهدد �شوق التجارة الإلكرونية الذي تقدر قيمته 
اآليات  تطوير  اأن  معتربا  العامل  م�شتوى  على  دولر  تريليون   2 بنحو 
اأن  موثوقة وموحدة لإثبات الهويات عرب ال�شبكات الرقمية من �شاأنه 
واأن  اجلديدة  الفرا�شية  القت�شادية  بالبيئات  املتعاملني  ثقة  يعزز 

املرتبطة بالتعريف والتاأكد من الهويات. ونبه الدكتور اخلوري خالل 
على  ماركيز  ماريوت  دبليو  جي  فندق  يف  فعالياته  تقام  ال��ذي  املوؤمتر 
مدى يومني اإىل تنامي التحديات املتعلقة باجلوانب الأمنية واملرتبطة 
بالتعامالت التجارية يف وقت ت�شر فيه الإح�شائيات اإىل ارتفاع حوادث 
انتحال ال�شخ�شية وتزوير و�شرقة الهوية على امل�شتوى العاملي وخا�شة 

خالل العامني املا�شيني.
تواجه  التي  التحديات  اأك��رب  اأن  اإىل  ت�شر  الدولية  التقارير  اإن  وق��ال 
الحتيال  على  ال�شيطرة  يف  تكمن  العامل  م�شتوى  على  الأعمال  قطاع 
وتاأكيد  لتعريف  اآلية  لوجود  واحلاجة  املتعاملني  هوية  من  والتحقق 
الهويات ..لفتا اإىل اأن دولة الإمارات قطعت �شوطا نحو تاأمني وتعزيز 
توفرها  التي  املتقدمة  اخل�شائ�س  خ��الل  من  الإلكرونية  املعامالت 
ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة ال��ذك��ي��ة وع���رب م��رك��ز الت�شديق ال��رق��م��ي ال���ذي يوفر 

ال�شخ�شية  الهوية  معلومات  وموثوقية  التاأكد من م�شداقية  خا�شية 
يف البطاقة ب�شكل اإلكروين واآين.

واأ�شار الدكتور اخلوري اإىل اأن التحولت املت�شارعة التي ي�شهدها عاملنا 
اأي  من  اأك��ر  وال�شناعة  الأعمال  قطاعات  ت�شكيل  تعيد  باتت  املعا�شر 
وقت م�شى معتربا اأن هذه التحولت اأظهرت نقالت نوعية يف �شلوكيات 
امل�شتهلكني الذين باتوا يف�شلون القنوات الرقمية بدل عن التقليدية 
املحمولة  الذكية  والأج��ه��زة  لالإنرنت  امل�شبوق  غر  النت�شار  ظل  يف 
ب�شكل  اأث��رت  التحولت  هذه  اأن  واأ�شاف  الجتماعي  التوا�شل  و�شبكات 
ال�شتهالكي  القطاع  توجه  اإىل  اأدى  ما  الت�شويق  قنوات  على  مبا�شر 
اإىل اإيجاد و�شائل ت�شويقية غر تقليدية وبالتايل تنامي �شوق التجارة 
الإلكرونية اإىل نحو 2 تريليون دولر بح�شب اآخر الدرا�شات وهو ما 

عزز من جاذبية هذا القطاع وم�شتوى التناف�س فيه.

لكيفية اتخاذ قرارات مالية �شائبة للمجتمع االإماراتي 

جمل�ص اأبوظبي للتطوير القت�سادي يد�ّسن جناح درهمي للوعي املايل

للتطوير  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ا�شكر 
الذي  الوحدة  ون��ادي  القت�شادي 
ام���ث���ل���ه ك���الع���ب ل���ل���ك���رة ب���ال���ن���ادي 
ع��ل��ى ه���ذه امل���ب���ادرة ال��رائ��ع��ة التي 
���ش��ك��ل��ت م���الم���ح م�����ش��ت��ق��ب��ل��ن��ا م��ن 
الناجحة  والإدارة  املادية  النوحي 

لالأموال.
تعلمنا  امل����ب����ادرة  ال���ك���م���اىل،  وق����ال 
واأي�����ش��ا  الأم�����وال  ا�شتثمار  كيفية 
ادارة امل�شاريع العقارية واملحافظة 
ع��ل��ي��ه��ا ك����ان ه���ن���اك م�����ردود طيب 
اأقيمت من  التى  الور�س  من هذه 
املجل�س ولقت �شدي طيب  خالل 

و�شط الأجواء الريا�شية .
ج��دي��ٌر ب��ال��ذك��ر اأن ج��ن��اح دره��م��ي 
ي��ق��ع يف ال��ط��اب��ق الأر�����ش����ي مل��رك��ز 
اأبوظبي،  املارينا املول التجاري يف 
وحت�����دي�����داً ب���ال���ق���رب م����ن م��ت��ج��ر 
فراري. و�شيكون اجلناح مفتوحاً 
الفرة من  اأم��ام اجلمهور خ��الل 
نوفمرب   3 وح��ت��ى  اأك��ت��وب��ر   23

 .2013

الربوفي�شور  او���ش��ح  جانبه  وم��ن 
اإدارة  م��رك��ز  رئي�س  ج��اردن��ر  ب��ول 
الربيطانية  ب��اجل��ام��ع��ة  امل�����ش��اري��ع 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ان���ه ح��ر���س  ب��دب��ي، 
ل���الإ����ش���ت���ف���ادة م���ن ت��ل��ك ال��ف��ر���ش��ة 
امل���ت���اح���ة ل��ل��ت��ع��رف ع���ل���ى امل��ع��اي��ر 
ال��ت��ي و�شعتها  ال��دول��ي��ة اجل��دي��دة 
للم�شاريع  الدولية  اجل��ائ��زة  ادارة 
امل���ت���م���ي���زة ع����ن ك���ث���ب، ون��ت��ي��ج��ة مل��ا 
ا�شعى  �شوف  ا�شتفادة  من  يتحقق 
ل��ط��الب  ال���ن���م���وذج  ت���دري�������س  اىل 
اجل���ام���ع���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��درا���ش��ة 
تطبيق نف�س املعاير على امل�شتوى 

املحلي بدولة الإمارات.

•• تغطية رم�سان عطا:

ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ه ال��ع��ام 
امل��ا���ش��ي، اأع���ل���ن جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي 
ام�س  �شباح  القت�شادي  للتطوير 
ع��ن ت��د���ش��ني ج��ن��اح دره��م��ي للعام 
ال���ث���اين ع��ل��ى ال����ت����وايل، وذل�����ك يف 
مركز املارينا مول التجاري باإمارة 
اأب���وظ���ب���ي، ب��ال�����ش��راك��ة م���ع غ��رف��ة 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ج��ارة وال�����ش��ن��اع��ة. 
ودره��م��ي ه��و ب��رن��ام��ج وع���ي م��ايل 
لتمكينك  خ�����ش��ي�����ش��اً  اإع�������داده  مت 
للم�شادر  ب�شهولة  ال��و���ش��ول  م��ن 
وامل���ع���ل���وم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��وؤون 

املالية التي تعنيك.
وقد مت ت�شميم جناح درهمي على 
ع��دداً  ت�شم  تفاعلية  متاهٍة  �شكل 
اإدارة  ك��ي��ف��ي��ة  م���ن الأ���ش��ئ��ل��ة ح���ول 
�شخ�شية  ب�شورة  املالية  ال�����ش��وؤون 
ومهنية حلث الزوار على جتربتها 
بنجاح  الداخلية  امل��م��رات  وجت���اوز 
وع������دم ال�����وق�����وع يف ف����خ ال�����ش��ج��ن 
ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  الإفرا�شي. 
ف���اإن���ه ���ش��ي��ت�����ش��ن��ى ل����ل����زوار ف��ر���ش��ة 
الكرتونية  ال�شخ�شية  م��ع  اللقاء 
للربنامج، الدكتور درهم ، والذي 
امل��ايل،  ال��وع��ي  ن�شر  ب��ه��دف  مم  �شُ

ومهنية  �شخ�شية  مالية  ق����راراٍت 
ب�������ش���ك���ٍل ����ش���ح���ي���ح. و���ش��ي�����ش��اع��دن��ا 
مركز  يف  افتتحناه  ال���ذي  اجل��ن��اح 
باأبوظبي  ال��ت��ج��اري  امل���ول  امل��اري��ن��ا 
مبا�شرة  ب�����ش��ورٍة  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى 
اأعمارهم  مبختلف  اجلمهور  م��ع 
وخ��ل��ف��ي��ات��ه��م ال��ث��ق��اف��ي��ة م���ن اأج���ل 
ت��ع��زي��ز وع��ي��ه��م امل���ايل وت��زوي��ده��م 
باملهارات الالزمة لإدارة مواردهم 

املالية ب�شكل اأف�شل. 

اجنازات احلملة
وكان للفجر هذا اللقاء احل�شري 
مع ال�شيدة عفرة املهري م�شوؤول 
الت���������ش����ال  ق�������ش���م  الت�����������ش�����ال يف 
امل���وؤ����ش�������ش���ي مب���ج���ل�������س اب���وظ���ب���ي 
قالت  حيث  القت�شادي  للتطوير 
ب���دات امل���ب���ادرة م��ن 2009 وك��ان 
الوعي  ن�شر  هو  اهدافها  اه��م  من 
املاىل للمواطن الماراتى والوافد 
والعائالت  باملهنني  تخت�س  وه��ي 
والطالب  وامل�شتثمرين  وال�شباب 

، وق��م��ن��ا  وامل�����ت�����زوج�����ني ح���دي���ث���ا 
ب��ت��د���ش��ني م��وق��ع ال���ك���رون���ى وه��و 
اه��م اجن����ازات احلملة  م��ن  يعترب 
وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ع��ل��وم��ات 
املبادرة  يف  امل�شارك  يحتاجها  التى 
ق��م��ن��ا بعمل   ، امل���ه���ري  وا���ش��اف��ت 
ابوظبي  جامعات  يف  عمل  7ور�س 
جامعي  ط��ال��ب   700 ا�شتهدفت 
واي�������ش���ا ق��م��ن��ا ب��ع��م��ل ور������س عمل 
لالعبي كرة القدم وهم فئة مهمة 
مالية  ق���رارت  لت��خ��اذ  املجتمع  يف 

�شائبة .

ا�شتثمار االأموال
الكمايل  اإ�شماعيل  ح��م��دان  واك���د 
اإماراتي يلعب مع  لعب كرة قدم 
ن���ادي ال��وح��دة الإم���ارات���ي على ان 
ا���ش��ت��ف��دن��ا ب��ور���س ال��ع��م��ل امل��ق��دم��ة 
م��ن م��ب��ادرة دره��م��ي وه��ي م��ب��ادرة 
من  ال��ك��رة  لعيبة  ا�شتفاد  ناجحة 
هذه املبادرة املبتكرة ، وانا �شاركت 
،وان��ا  تقريبا  ع��ام  ال��ور���س منذ  يف 

املتميزة  مل�����ش��اري��ع  لإدارة  ال��دول��ي��ة 
ق���ب���ل ���ش��ه��ري��ن ت��ق�����ش��ي ب��ت��دري��ب 
ف����ري����ق امل���ق���ي���ي���م���ن ل����ل����ج����ائ����زة يف 
دورت���ه���ا احل��ال��ي��ة وع���دده���م �شتة 
م�����ش��ارك��ني، و���ش��ب��ع��ة م���ن موظفي 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، وم�����ش��ارك��ني 
الربيطانية  اجل��ام��ع��ة  م��ن  اث��ن��ني 
بدبي، وم�شاركة واحدة من املركز 
الإداري���ة  لالإ�شت�شارات  التدريبي 
ل��ل��م�����ش��اري��ع امل���ت���م���ي���زة ب��اأب��وظ��ب��ي 
لي�شل اجمايل امل�شاركني اإىل �شتة 
ت��اري��خ بدء  ع�شر م�����ش��ارك��اً، وح���دد 
التدريب ليكون قبل مرحلة تقييم 
للمعاير  وف���ق���اً  وذل����ك  ال��ط��ل��ب��ات 

والإج��������راءات اخل��ا���ش��ة ب��اجل��ائ��زة 
وبني  املتميزة.  للم�شاريع  الدولية 
ال��دول��ي��ة  اأن اجل���ائ���زة  امل��ط��رو���ش��ي 
كجائزة  احل��ال��ي��ة  هيئتها  ات��خ��ذت 
دولية لإدارة امل�شاريع املتميزة على 
 ،2002 عام  العامل منذ  م�شتوى 
دولة   55 م�شاريع  فيها  ويتناف�س 
م���ن خم��ت��ل��ف ارج�����اء ال���ع���امل على 
ثالثة جوائز ومب�شتويات خمتلفة 
)ذهبي، ف�شي، برونزي(، و�شتقوم 
اجلائزة الدولية لإدارة امل�شاريع يف 
جائزة  باإ�شتحداث   2014 ال��ع��ام 
امل�����ش��اري��ع  لإدارة  ج���دي���دة  دول���ي���ة 

املتميزة.

بواأ الإمارات لتكون من اأكرب منتجي 
م����ادة الأن�����ش��ول��ني يف ال���ع���امل، حيث 
ت��ن��ت��ج ال�����ش��رك��ة ح��ال��ي��ا 40 م��ل��ي��ون 
الواحدة،  ال�شنة  يف  اأن�شولني  ق��ارورة 
وهي كمية كافية لتلبية الطلب على 
د.  واأ���ش��اف  املنطقة.  الأن�����ش��ول��ني يف 
اأمين �شاحلي:  كثرون من هم على 
علم باملنتجات امل�شتوردة من مناطق 
الإم����ارات،  اإىل  ال��ع��امل  م��ن  خمتلفة 
ل��ك��ن ال��ق��ل��ي��ل ف��ق��ط م���ن ي�����دري اأن 
ال��ق��ارات اخلم�شة  ت��وزع يف  منتجاتنا 
ك���الإك���وادور  بعيدة ج��دا  اأ���ش��واق  ويف 
واأمريكا الالتينية. وهذا ي�شع على 
عاتقنا م�شوؤولية تكثيف توا�شلنا مع 
باإجنازاتنا  علما  واإحاطتهم  النا�س 
ال���ت���ي ه���ي ب��ح��ق م���دع���اة ل��الع��ت��زاز 

والتباهي .

الدرا�شة  اأظهر  لقد  جلفار:  ل�شركة 
ال��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة ال���ت���ي اأج���ري���ن���اه���ا ح��ول 
كافة  ل��دى  و�شورتها  �شركتنا  هوية 
الأطراف ذات العالقة داخل ال�شركة 
اإع��ادة حتديد  اإىل  وخارجها احلاجة 
�شمان  على  وال��ع��م��ل  �شركتنا  ه��وي��ة 
ت�����ش��ك��ي��ل ه��وي��ة م��ت��ن��ا���ش��ق��ة وم��وح��دة 
ل�����ش��رك��ت��ن��ا ب��ي��ن��م��ا ن��وؤ���ش�����س م��رح��ل��ة 
تابع  و    . �شركتنا  ت��اري��خ  ج��دي��دة يف 
�شاحلي يف موؤمتر �شحفي بح�شور د. 
علي مو�شى املدير الداري للمبيعات 
وجوزيف �شالدانا املدير العام جللفار 
التي  التغيرات  �شت�شمل   : ال�شكري 
ت��ق��وم ب��ه��ا ال�����ش��رك��ة ت��غ��ي��ر ���ش��ع��اره��ا 
بني  اأك��رب  وان�شجام  تنا�شق  وحتقيق 
ك���اف���ة ع��ن��ا���ش��رم��ن��ظ��وم��ة الت�����ش��ال 
و���ش��ورة  ه��وي��ة  ت�شكيل  م��ن  لنتمكن 

موحد  بخطاب  وال��ت��وا���ش��ل  م��وح��دة 
وخ��ارج��ي��ا  داخ��ل��ي��ا  من�شقة  ور���ش��ائ��ل 
اإىل  ال�شركة  تو�شع  خطة  اإط���ار  ويف 
قد  جلفار  ك��ان��ت  النا�شئة،  ال���ش��واق 
افتتحت هذا العام م�شنعا جديدا يف 
اأدي�س اأبابا يف اأثيوبيا،ويجري العمل 
جديدين  م�شنعني  لف��ت��ت��اح  ح��ال��ي��ا 
يف كل من اجلزائر واململكة العربية 
امل��ت��زاي��د  ال��ط��ل��ب  لتلبية  ال�����ش��ع��ودي��ة 
هذه  يف  التكلفة  قليلة  الأدوي���ة  على 
ال���ب���ل���دان والأ�����ش����واق امل����ج����اورة ل��ه��ا. 
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن جلفار حققت 
هذا العام اإجن��ازا كبرا اآخرمتثل يف 
العاملي  ال��ط��راز  م��ن  م�شنع  تد�شني 
يف  امل�شتخدمة  اخل��ام  امل���ادة  لت�شنيع 
ا�شتثماراته  قدرت  الن�شولني،  اإنتاج 
ال��ذي  الأم���ر  دولر،  مليون   180 ب��� 

مبختلف  املجتمع  اأف���راد  وتثقيف 
حول  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  �شرائحه 
ك��ي��ف��ي��ة ات����خ����اذ ق����������راراٍت م��ال��ي��ة 
ال�شخ�شي،  التمويل  ب�شاأن  �شليمة 
الإنفاق  والرويج لأهمية تر�شيد 

وكيفية اإعداد امليزانية.
ومل���ف���اج���اأة ال��������زّوار، ���ش��ي��ق��وم ع���دٌد 
م��ن لع��ب��ي اأن���دي���ة ك���رة ال��ق��دم يف 

متنوعة من الأن�شطة التفاعلية يف 
اجلناح مثل ن�شاط نخلة التعهد ، 
ممت خ�شي�شاً حتى يكتب  التي �شُ
اأجل  من  تعهداتهم  ال���زّوار  عليها 
الدخار اأو احلد من الإ�شراف عرب 
يلزم  م��ا  و���ش��راء  الإن���ف���اق  تر�شيد 
ال�شغار  ال���زّوار  و�شيتمكن  فقط. 
الأن�شطة  امل�����ش��ارك��ة يف  م��ن  اأي�����ش��اً 

اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي، مثل ن��ادي العني 
ون����ادي اجل���زي���رة ون����ادي ال��وح��دة 
ونادي بني يا�س الريا�شي، بزيارة 
اجل���ن���اح ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف ال��روي��ج 
لأه����داف ب��رن��ام��ج دره��م��ي للوعي 
�شفراء  ب�شفتهم  ال�شخ�شي  امل��ايل 

للربنامج.
ك���م���ا ����ش���ي���ت���م ت���ن���ظ���ي���م جم��م��وع��ة 

التفاعلية عرب زيارة ركن التلوين 
التفاعل  يف اجلناح، حيث ميكنهم 
م���ع ال���دك���ت���ور دره�����م ، ومم��ار���ش��ة 
ال���ع���دي���د م����ن الأل�����ع�����اب امل�����ش��ل��ي��ة، 
العينية  ال��ه��داي��ا  على  واحل�����ش��ول 
مثل ح�شالت درهمي لت�شجيعهم 

على الدخار.

اإدارة مواردهم
فهد  �شعادة  �شرح  ال�شدد،  وب��ه��ذا 
�شعيد الرقباين، مدير عام جمل�س 
الق��ت�����ش��ادي،  للتطوير  اأب��وظ��ب��ي 
الذي  الكبر  النجاح  بعد  ق��ائ��اًل: 
حققه افتتاح هذا اجلناح باأن�شطته 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة امل��م��ي��زة خ����الل ال��ع��ام 
اأن ن��د���ّش��ن  امل���ا����ش���ي، ف��ق��د ق���ررن���ا 
ج��ن��اح دره��م��ي جم���دداً ه��ذا ال��ع��ام، 
وع��ق��د ����ش���راك���اٍت م���ع ع���دة ج��ه��اٍت 
الوعي  ن�شر  ب��ه��دف  ا�شراتيجية 
امل���ايل ب��ني �شكان اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، 
واملعلومات  ب��امل�����ش��ادر  وت��زوي��ده��م 
ال�����الزم�����ة ح������ول ك���ي���ف���ي���ة ات���خ���اذ 

•• عجمان- الفجر :

للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  نظمت 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي م�����وؤخ�����را ب���رن���اجم���اً 
املتميزة  امل�شاريع  لت�قي�يم  تدريبياً 
على امل�شتوى الدويل وفق املعاير 
امل��ع��ت��م��دة ل���دى اجل���ائ���زة ال��دول��ي��ة 
ومقرها  املتميزة  امل�شاريع  لإدارة 
يف  رم���ادا  بفندق  وذل���ك  �شوي�شرا، 
ع��ج��م��ان. وي���اأت���ي ال��ربن��ام��ج على 
الثانية  التقيمية  ال����دورة  هام�س 
ل��ل��م�����ش��اري��ع وامل����ب����ادرات ل��ربن��ام��ج 
م����رة يف  ولأول  ل��ل��ت��م��ي��ز،  ع��ج��م��ان 
والعامل  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
اآ�شيا،  ق��ارة  م�شتوى  وعلى  العربي 
ح���ي���ث ق������ام ف����ري����ق ت����دري����ب����ي م��ن 
امل�شاريع  لإدارة  الدولية  املوؤ�ش�شة 
ال���ولي���ات  وم��ق��ره��ا   )IPMA(
امل����ت����ح����دة الأم����ري����ك����ي����ة ب���ت���دري���ب 
امل�����ش��ارك��ني ب��واق��ع ث��م��اين ���ش��اع��ات 
ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى م���دار ث��الث��ة اي���ام، 
الفريق م��ن ثالثة  ت��ك��ون  يف ح��ني 
رئ��ي�����س  ب���الإ����ش���اف���ة اىل  م���درب���ني 
الفريق. وقال املهند�س �شعيد �شيف 
للمجل�س  العام  الأم��ني  املطرو�شي 
برنامج  ان  عجمان،  يف  التنفيذي 
مع  انتهي  وال��ذي  للتميز  عجمان 
من  ال�شهر  ل��ه��ذا  الأول  الأ���ش��ب��وع 
املقدمة  الر�شيح  طلبات  ا�شتالم 
م���ن ق��ب��ل ال����دوائ����ر امل��ت��ن��اف�����ش��ة يف 
قد  ك��ان  للجائزة  الثانية  ال����دورة 
وق���ع ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع اجل��ائ��زة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

لل�شناعات  اخل��ل��ي��ج  ���ش��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
ال���دوائ���ي���ة )ج���ل���ف���ار( ه��وي��ة ج��دي��دة 
لتقييم  ال�شركة  اأجرتها  درا�شة  بعد 
ال�شابقة و�شورتها، وخل�شت  هويتها 
التغيرات  اإج��راء بع�س  اإىل �شرورة 
ت��ن��م��و فيها  ال���ت���ي  امل���رح���ل���ة  يف ه����ذه 
ال�����ش��رك��ة ب��ق��وة وت��ت��اأه��ب ل���دور اأك��رب 
العاملي.   ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف 
انطلقت  ال��ت��ي  جلفار  �شركة  ومت��ث��ل 
اخل��ي��م��ة  راأ����������س  يف   1980 ����ش���ن���ة 
ب���ت���وج���ي���ه���ات م����ن ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و 
القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ 
اآن�����ذاك، ق�شة جن��اح  ح��اك��م الإم�����ارة 
���ش��رك��ة اإم���ارات���ي���ة راف����ق من��وه��ا منو 
دول�����ة الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 
وتعاظم دورها لت�شع الإم��ارات على 
العاملية  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خريطة 
وي��اأت��ي اإط����الق ال��ه��وي��ة اجل��دي��دة يف 
دور  للعب  ال�شركة  فيه  ت�شتعد  وقت 
اأكر تاأثرا يف قطاع �شناعة الأدوية 
اأكرب  ال�شركة  ا�شبحت  حيث  العاملي 
منطقة  يف  ل��الأدوي��ة  وم���وزع  م�شنع 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، 
يربو  م��ا  منتجاتها  حمفظة  ت�شمل 
يتم  م�شجل  دواء  اآلف  ث��الث��ة  ع��ن 
توزيعها يف القارات اخلم�شة، وحققت 
دره��م  مليار   1.18 ب���  مبيعاتقدرت 

خالل 2012.
وتعليقا على اإطالق الهوية اجلديدة، 
قال د. اأمين �شاحلي املدير التنفيذي 

حمدان ا�شماعيل الكمايل فهد الرقباين عزة املهري

فهد الرقباين: اجلناح ي�ساعد على التوا�سل 
مع اجلمهور مبختلف اأعمارهم وخلفياتهم الثقافية

عفرة املهريي: نظمنا 7 ور�س عمل يف 
جامعات اأبوظبي ا�شتهدفت 700 طالب

حمدان الكمايل: املبادرة تعلمنا كيفية 
ا�ستثمار الأموال واإدارة امل�ساريع العقارية

عجمان للتميز ينظم برناجمًا تدريبيًا 
حول اجلائزة الدولية لإدارة امل�ساريع املتميزة

تدعم منوها بهوية جديدة

جلفار تتو�سع يف الأ�سواق العاملية مب�سانع واأدوية جديدة 
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�سنوي اأ�سا�ص  على  فند  ليدر  ديفيدند  -مينا  الوطني  اأبوظبي  بنك  �سندوق  % توزيعات   6.3

احلديثة  املتطلبات  مع  من�شجماً 
لتدريب وتطوير املوارد الب�شرية، 
الإدارة  روؤي��ة  بتعزيز  ي�شاهم  حيث 
التدريب اجلمركي  باأهمية  العليا 
التدريبي  التطوير  خطة  ويدعم 
رف��ي��ع  اأن وف������داً  ي���ذك���ر  ل��������الإدارة. 
ال���ع���ام���ة  الإدارة  م����ن  امل�������ش���ت���وى 
جل���م���ارك اأب���وظ���ب���ي ك����ان ق���د ق��ام 
القانون  تطبيق  اأكادميية  ب��زي��ارة 
بوداب�شت  يف   )ILEA( ال���دويل 
ع��ا���ش��م��ة امل����ج����ر، يف وق�����ت ���ش��اب��ق 
ال��ع��ام املا�شي، ل��الط��الع على  م��ن 
الأكادميية  حققتها  التي  النتائج 
التي تغطي اإقليم اأوروبا ال�شرقية 
�شبل  بحث  مت  حيث  اآ�شيا،  وو�شط 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة م�������ش���روع اأك���ادمي���ي���ة 
ال���دويل يف دول��ة  ال��ق��ان��ون  تطبيق 
التدريب  م��رك��ز  مبقر  الإم�����ارات، 
اجلمركي اجلديد مبدينة العني، 
الأمر الذي �شي�شع دولة الإمارات 
العربية املتحدة على خارطة العامل 
اجلمركية،  التدريبية  ال��ق��درة  يف 
املواطنة.  للكفاءات  امل��ق��درة  وبناء 
اإح��دى  الأك��ادمي��ي��ة  و�شتمثل ه��ذه 
اأهم روافد التدريب والتطوير يف 
لدولة  والأم��ن��ي  اجلمركي  املجال 
ال��دول  الإم����ارات حت��دي��داً ولكافة 

يف الإقليم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اع��ت��م��دت دائ�����رة امل����ال����ي����ة-الإدارة 
العامة جلمارك اأبوظبي بالتعاون 
الدفعة  العليا  التقنية  كليات  مع 
الأوىل من مر�شحي دبلوم العلوم 
اجل��م��رك��ي��ة ال��ب��ال��غ ع���دده���م 21 
م��ر���ش��ح م���ن م��وظ��ف��ي اجل���م���ارك، 
واختيارهم  تر�شيحهم  والذين مت 
ملعاير واخ��ت��ب��ارات حم��ددة  وف��ق��اً 
جلمارك  العامة  الإدارة  قبل  من 
اأب����وظ����ب����ي. وق�������ام ���ش��ع��ي��د اأح���م���د 
املهري، مدير عام الإدارة العامة 
جلمارك اأبوظبي يرافقه الدكتور 
طيب كمايل، مدير جممع كليات 
ميدانية  ب��زي��ارة  ال��ع��ل��ي��ا،  التقنية 
ملتابعة  العليا  التقنية  كلية  مل��ق��ر 
ملر�شحي  الدرا�شية  العملية  �شر 
دب��ل��وم ال��ع��ل��وم اجل��م��رك��ي��ة وتفقد 
ال��ق��اع��ات ال��درا���ش��ي��ة والط��م��ئ��ن��ان 

على اأحوال الدار�شني.
وياأتي ذلك يف اإطار مذكرة التفاهم 
التي مت توقيعها موؤخراً بني الإدارة 
وكليات  اأبوظبي  جلمارك  العامة 
على  ن�شت  والتي  العليا،  التقنية 
امل�����ش��رك ب��ني اجلانبني  ال��ت��ع��اون 
ال��ع��ل��وم اجلمركية  دب��ل��وم  لإع����داد 
العلوم  يف  البكالوريو�س  وبرنامج 

الأكادميي من خالل  التخ�ش�شي 
الوطنية  الكوادر  خلربات  تعزيزه 
ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م ب��الل��ت��ح��اق ب��ج��م��ارك 
اأب���وظ���ب���ي.  وق���د ق��ط��ع��ت ج��م��ارك 
ك��ب��راُ يف العمل  اأب��وظ��ب��ي ���ش��وط��اً 
اجل����م����رك����ي الأك�������ادمي�������ي، الم����ر 
جمركية  جهة  اأول  جعلها  ال���ذي 
ال��ت��ي تعتمد  ال�����ش��رق الأو����ش���ط  يف 
م���ع���اي���ر ال����ت����دري����ب الأك�����ادمي�����ي 
اجل��م��رك��ي وم��ن��ح ���ش��ه��ادات علمية 
يف ال���دب���ل���وم وال���ب���ك���ال���وري���و����س يف 
ال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة اجل��م��رك��ي��ة. 
ول��ع��ل اأح���د اأب���رز الإجن�����ازات التي 
حققتها جمارك اأبوظبي يف جمال 
تاأ�شي�س  الأك��ادمي��ي ه��و  ال��ت��دري��ب 
حيث   ، اأبوظبي  جمارك  اأكادميية 
وتعاون  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  مت 
بني اإدارة جمارك اأبوظبي و�شلطة 
اجل���م���ارك وال��ه��ج��رة الأم��ري��ك��ي��ة، 
ت���وف���ر  الأخ�����������رة يف  ل���ت�������ش���اه���م 
جت��رب��ت��ه��ا وم��ق��درات��ه��ا م��ن خ��الل 
واخل���ربة  التقني  الن�شح  ت��ق��دمي 

يف  جمركية  اأك��ادمي��ي��ة  تاأ�شي�س  يف 
اإدارة التدريب  اأبوظبي. كما تقوم 
وبناء املقدرة امل�شوؤولة عن اأن�شطة 
ال����ت����دري����ب ب����ج����م����ارك اأب���وظ���ب���ي 
التي  ال����دورات،  م��ن  العديد  بعقد 
يف  حم��ل��ي��ة  دورات  ب����ني  ت�������راوح 
دورات  اأو  اأبوظبي  جمارك  مباين 
يف امل��ع��اه��د اخل��ا���ش��ة ويف جم��الت 
وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل  خمتلفة 
ال���دورات  يف  امل�شاركة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
منظمة  تعقدها  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة 
اجل����م����ارك ال���ع���امل���ي���ة، وذل������ك م��ن 
لدى  اأج��ل خلق مفاهيم جمركية 
امل���ت���درب���ني ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اجل���م���ارك. وم����ن هنا 
ج�����اء ت��اأ���ش��ي�����س م���رك���ز ال���ت���دري���ب 
اجل��م��رك��ي احل��دي��ث ب��ج��وار مبنى 
اإدارة العمليات اجلمركية مبدينة 
ال��ع��ني، ال����ذي مت ب���ن���اوؤه واإع�����داده 
على اأحدث الطرز كمركز متكامل 
ذو طابع عاملي، ليكون معهداً عاملياً 
اجلمركية  ال��درا���ش��ات  يف  خمت�شاً 

امل�شممان  اجلمركية  التطبيقية 
خ�����ش��ي�����ش��اً ل��ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات 
الإدارة العامة للجمارك.  وتتوىل 
اأبوظبي  جل��م��ارك  العامة  الإدارة 
م��واط��ن��ي  م��ن  موظفيها  ت��ر���ش��ي��ح 
�شهادة  م��ن حملة  الإم����ارات  دول���ة 
الثانوية العامة لاللتحاق بكليات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل���درا����ش���ة دب��ل��وم 
يكون  اأن  على  اجلمركية،  العلوم 
ال��ت��ي  امل���ر����ش���ح م���ن ذوي اخل�����ربة 
العمل  ���ش��ن��وات يف   5 ع��ن  ت��ق��ل  ل 
يتوجب  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  بجمارك 
املحددة  الخ��ت��ب��ارات  اجتياز  عليه 
جلمارك  العامة  الإدارة  قبل  من 
اأب��وظ��ب��ي واحل�����ش��ول ع��ل��ى درج���ة 
اختبار  م��ن   )180( ع��ن  ت��ق��ل  ل 
 )170( و  الإجنليزية  يف  ال�شيبا 

يف الريا�شيات. 
توفر  العليا  التقنية  كلية  وتقوم 
املناهج واملواد التدريبية واخلرباء 
وامل����در�����ش����ني ل��ت��غ��ط��ي��ة اجل���وان���ب 
العلمية يف تدريب الطالب، بينما 

اإك���������ش����اب اخل����ري����ج����ني ال����ق����درات 
يوؤهلهم  امل��ت��ط��ورة مب��ا  وامل���ه���ارات 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف ت��ط��وي��ر 
وب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ن��ه��ج علمي 

�شليم. 
واأ�شاف املهري : اإن دبلوم العلوم 
اجل���م���رك���ي���ة ال�������ذي ا���ش��ت��ح��دث��ت��ه 
ج�����م�����ارك اأب�����وظ�����ب�����ي، ي���ع���د اح���د 
تعتمد  ال���ت���ي  ال��ه��ام��ة  امل���رت���ك���زات 
تلبية  يف  اأب��وظ��ب��ي  ج��م��ارك  عليها 
احتياجات �شوق العمل اجلمركي، 
ول���ك���ن وف���ق���اً مل����وؤه����الت وخ����ربات 
ال��ع��ام��ة  الإدارة  ت�شعها  حم����ددة 
جل����م����ارك اأب����وظ����ب����ي م����ن خ���الل 
ه��ذا  يف  امل��ع��ت��م��دة  التعليم  م��ن��اه��ج 
خلريجي  تكفل  وال��ت��ي  ال��دب��ل��وم، 
دبلوم العلوم اجلمركية النخراط 
الذي  الأم��ر  اجلمركي،  العمل  يف 
�شيكفل التنمية امل�شتدامة لتطوير 
املوارد الب�شرية العاملة يف الإدارة 

العامة جلمارك اأبوظبي. 
م��ن ج��ان��ب��ه، ع��رب ال��دك��ت��ور طيب 

اأب��وظ��ب��ي تغطية  ت��ت��وىل ج��م��ارك 
اجل��ان��ب امل���ايل واجل��م��رك��ي، حيث 
تغطي الدرا�شة اجلوانب النظرية 
ال�شباب  اإع����داد  ب��ه��دف  وال��ع��م��ل��ي��ة 
ب��ال�����ش��ك��ل الأم���ث���ل ل�شغل  امل���واط���ن 

الوظائف الواعدة يف اجلمارك.
ورح������ب ���ش��ع��ي��د اأح����م����د امل���ه���ري، 
م����دي����ر ع������ام ج�����م�����ارك اأب���وظ���ب���ي 
بطالب الدبلوم اجلمركي، وقال: 
ببناء  الر�شيدة  قيادتنا  اهتمام  اإن 
امل���واط���ن الإم����ارات����ي ع��ل��ى ال��ن��ه��ج 
ال��ع��ل��م��ي وال��ع��م��ل��ي ال�����ش��ل��ي��م فتح 
اأحد  لتحقيق  وا�شعاً  الباب  اأمامنا 
الفر�شة  اإت��اح��ة  اأه��داف��ن��ا يف  اأه���م 
على  للح�شول  امل��واط��ن  لل�شباب 
ال��ت��اأه��ي��ل وال���ت���دري���ب ع��ل��ى اأك���ر 
الو�شائل التقنية تطوراً، وبالتايل 
توفر الكفاءات الب�شرية املواطنة 
امل����وؤه����ل����ة وامل������درب������ة ع���ل���ى اأع���ل���ى 
امل�شتويات املعمول بها عاملياً لتلبية 
احتياجات �شوق العمل ومتطلباته 
ت��ن��م��وي م��ت��ط��ور يتطلب  يف واق���ع 

كمايل مدير جممع كليات التقنية 
عن  ال��دول��ة  م�شتوى  على  العليا 
تبديه  التي  ال��ت��ام  للتعاون  �شكره 
جمارك اأبوظبي موؤكداً على التزام 
امل�شتويات  ارق��ى  بتوفر  الكليات 
الربنامج  الأكادميية لإجن��اح هذا 
دبلوم  ب��رن��ام��ج  ي�شكل  ق���ال:  حيث 
التطبيقية  العلوم  وبكالوريو�س 
قطاع  يف  هامة  خطوة  اجلمركية 
ال���ت���ع���ل���ي���م، ح���ي���ث ي��ع��ت��رب ف���ري���داً 
املنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن 
وال���������ش����رق الأو�������ش������ط، ب����ل وع��ل��ى 

امل�شتوى العاملي. 
واأ�����ش����اف ك���م���ايل: ان���ط���الق���اً من 
الدور الكبر الذي تلعبه اجلمارك 
يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأم�����ن ال��وط��ن 
وت�شهيل التجارة وتعزيز القت�شاد 
ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم�����ارات، فاإنها 
بحاجة اإىل كوادر وخربات موؤهلة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع���ايل م��ن اخل��ربة 
وال���ك���ف���اءة يف ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي، 
ال��ذي يكفله هذا الربنامج  الأم��ر 

املهريي: بناء املواطن االإماراتي على النهج العلمي ال�شليم اأحد اأهم اأولوياتنا

اعتماد الدفعة الأوىل من مر�سحي دبلوم العلوم اجلمركية بجمارك اأبوظبي

وات�س،  م��ارك  وق��ال  �شبتمرب2013.   26 حتى  مار�س2013 
املدير العام ورئي�س قطاع ال�شتثمار مبجموعة اإدارة الأ�شول يف 
بنك اأبوظبي الوطني: يعد �شندوق بنك اأبوظبي الوطني مينا 
ديفيدند ليدر فند و�شيلة ناجحة للم�شتثمرين لال�شتفادة من 
جمموعة من الأ�شهم املدرجة يف اأ�شواق الأ�شهم والأوراق املالية 
.   و�شيتاح للم�شتثمرين املوؤهلني ح�شب �شجل ال�شندوق بتاريخ 
25 �شبتمرب 2013 احل�شول على هذه التوزيعات ومن جانبه 
قال �شليم خوخار، رئي�س اإدارة الأ�شهم مبجموعة اإدارة الأ�شول 
يف بنك اأبوظبي الوطني: يهدف �شندوق بنك اأبوظبي الوطني 
امل�شتثمرين �شد  املال وحماية  راأ�س  مينا ديفيدند ليدر لتنمية 
تقلبات ال�شوق من خالل ال�شتثمار يف اأ�شهم كربى ال�شركات يف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شنوية  ن�شف  ع��ائ��دات  ت��وزي��ع  ع��ن  الوطني  اأبوظبي  بنك  اأع��ل��ن 
 26 ب��ت��اري��خ  ال��وح��دة  اأ���ش��ول  ���ش��ايف  م��ن قيمة   2.57% تبلغ 
فئة  ع��ن  اأم��ري��ك��ي  دولر  والبالغة5.7241   2013 �شبتمرب 
اأ�شهم الدولر و5.7239 درهم اإماراتي عن فئة اأ�شهم الدرهم، 
اأ�شهم  فئة  عن  اأمريكي  دولر   0.1474 تبلغ  توزيعات  بواقع 
ال����دولر و0.1472 دره���م اإم���ارات���ي ع��ن ف��ئ��ة اأ���ش��ه��م ال��دره��م 
للوحدة يف هذا التاريخ على امل�شتثمرين يف �شندوق بنك اأبوظبي 
عائدات  ال�شندوق  وحقق  ف��ن��د.   ليدر  ديفيدند  مينا  الوطني 
 12 يف  اإن�شائه  ت��اري��خ  م��ن  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون  بلغت3.22 

اأ�شعار النفط. كما يتوقع اأن يوا�شل اقت�شاد دول جمل�س التعاون 
عائدات  وحتقيق  العاملي  القت�شاد  تقلبات  مقاومة  اخلليجي 
اإدارة  جم��م��وع��ة  وح�شلت  للم�شتثمرين.    اأف�����ش��ل  وت��وزي��ع��ات 
الأ�شول ببنك اأبوظبي الوطني على عدة جوائز تقديراً لأدائها 
اأف�شل مدير  املتميز و�شجلها احلافل حيث مت اختيارها موؤخراً 
اأ�شول �شمن جوائز التكافل للمنتجات ال�شتثمارية املتوافقة مع 
اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، وذلك للمرة الثانية على التوايل كما 
فازت بجائزة اأف�شل مدير ل�شناديق الدخل الثابت واأف�شل مدير 
اإنف�شتور.  غلوبال  جملة  قبل  م��ن  الإم����ارات  دول��ة  يف  لالأ�شول 
اأف�شل مدير لالأ�شول يف ال�شرق الأو�شط  بال�شافة اىل جائزة 

و�شمال اأفريقيا من جملة مينا فند مانيجر. 

منتظم  دخل  وتوفر  اأفريقيا  �شمال  و  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
اإىل ج��ان��ب حت��ق��ي��ق ع���ائ���دات ج���ذاب���ة. وي��ت��واف��ق ���ش��ن��دوق بنك 
املعاير الدولية  اأعلى  اأبوظبي الوطني مينا ديفيدند ليدر مع 
يف اإدارة املخاطر. ومنذ اإن�شائه جنح ال�شندوق يف حتقيق عائدات 
للم�شتثمرين  ال�شندوق  ي�شمح  واأ���ش��اف:    .14.48% بلغت 
اأ�شواق  خمتلف  يف  ال�شركات  اأ�شهم  اأ�شعار  ارتفاع  من  ال�شتفادة 
ديفيدند  مينا  �شندوق  ويعك�س  ا�شتثماراتهم.  وتنويع  املنطقة 
بنك  يوفرها  التي  ال�شتثمارية  ال�شناديق  وتطور  جن��اح  ليدر 
اأداء ال�شندوق  اأبوظبي الوطني.  وتوقع �شليم خوخار اأن يكون 
خالل الأ�شهر ال�� 12 املقبلة اإيجابيا خا�شة واأنه �شي�شتفيد من 
النتعا�س القت�شادي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وارتفاع 

غرفة عجمان تنظم دورة حول م�سطلحات التجارة الدولية 

موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات حت�سد جائزة اجلناح الأف�سل اأداًء يف معر�ص باكوبلد 2013 

 NEC ات�سالت تعلن عن �سراكة مع
لتقدمي خدمات �سحابية موحدة

م�شغلي  م�شتوى  على  متعددة  خدمات   ، ات�شالت  من 
والتجميع،  للتوحيد  من�شة  ذل��ك  وي�شمل  الت�شالت، 
مع مزايا متعددة تتعلق بخدمة البنية التحتية كخدمة 
وال��ربن��ام��ج   ،)PaaS( ك��خ��دم��ة  وامل��ن�����ش��ة   ،)IaaS(
كخدمة )SaaS(. وتت�شمن من�شة اخلدمات ال�شحابية 
املوحدة من ات�شالت اأي�شاً من�شة تطوير تتيح لرجال 
التطبيقات  ون�شر  وتنفيذ  وجتميع  تطوير  الأع��م��ال 
وقال  املوحدة.  ال�شحابية  اخلدمات  �شوق  يف  ال�شحابية 
عبد اهلل ها�شم، نائب رئي�س اأول، تكنولوجيا املعلومات 
والت�������ش���الت ل���دى ات�����ش��الت : اإن اع��ت��م��اد اخل��دم��ات 
ال�شحابية يف املنطقة يكت�شب زخما متنامياً، ويرجع ذلك 
اإىل ما توفره من فوائد وا�شحة لل�شركات وعمالئها. 
ومع ذلك، فاإن اختيار اخلدمة ال�شحابية املنا�شبة لي�شت 
الختيار  عملية  اأن  العمالء  يجد  حيث  �شهلة،  مهمة 
لقد  واأ���ش��اف:   . كلفتها  ع��دا عن  وقتاً طويال  ت�شتهلك 
ال�����ش��وق يف  ن���زود  اأن   NEC م��ع  �شراكتنا  ل��ن��ا  اأت��اح��ت 
ال�شحابية  للخدمات  ات�شالت  مبن�شة  لأو�شط  ال�شرق 
الوقت  خف�س  على  ي�شاعد  متكامل  حل  وهي  املوحدة، 
تت�شمنها  التي  املزايا  جميع  واأن  خ�شو�شاً  والتكاليف، 
مت  ق��د  امل��وح��دة  ال�شحابية  للخدمات  ات�شالت  من�شة 
اآخذين يف العتبار متطلبات  اختبارها وتقييمها بدقة 

العمالء فى املنطقة .

•• دبي-الفجر: 

منطقة  يف  الرائدة  الت�شالت  �شركة  ات�شالت،  اأعلنت 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط واأف��ري��ق��ي��ا، ام�����س ع��ن ���ش��راك��ت��ه��ا مع 
NEC، املزود العاملي الرائد حللول الإنرنت و�شبكات 
�شحابية  خدمات  لتقدمي  والأع��م��ال،  العري�س  النطاق 
الأو�شط  وال�شرق  املتحدة  العربية  الإم��ارات  موحدة يف 
ومُت��ك��ن ه���ذه ال�����ش��راك��ة ات�����ش��الت م��ن ت��زوي��د ال�����ش��وق 
 ،)CUP( الإقليمية مبن�شة خدمات �شحابية موحدة
والتي توفر للم�شاريع حاًل موحداً جلميع احتياجاتهم 
خدمات  ات�����ش��الت  و�شتقدم  ال�شحابية،  اخل��دم��ات  م��ن 

.LibreOfficeو BigTinCan شحابية مثل�
ومن �شاأن من�شة اخلدمات ال�شحابية املوحدة، التي تتم 
ا�شت�شافتها يف مراكز بيانات ات�شالت يف دولة الإمارات، 
البحوث  اإج����راء  ي�شتغرقه  ال���ذي  ال��وق��ت  تخف�س  اأن 
ي�شاعد  مم��ا  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ال�شحابية  اخل��دم��ات  لتحديد 
ال��ع��م��الء يف ت��وف��ر ال��وق��ت وال��ت��ك��ل��ف��ة. وب��ه��دف تعزيز 
ال�شراكة  العمالء، تتيح هذه  التي يح�شل عليها  املزايا 
م���ع NEC ف��ر���ش��ة ال��ت��وا���ش��ل م���ع مم��ث��ل��ي ات�����ش��الت 
اأف�����ش��ل اخل��ي��ارات  ع��ل��ى ال���ش��ت�����ش��ارات ح���ول  للح�شول 
متطلبات  م��ع  تتنا�شب  التى  ال�شحابية  اخل��دم��ات  م��ن 
املوحدة  ال�شحابية  اخل��دم��ات  من�شة  وتوفر  اأعمالهم. 

•• عجمان- الفجر :

ت���ن���ظ���م غ����رف����ة جت�������ارة و���ش��ن��اع��ة 
دورة  الأرب�����ع�����اء  ����ش���ب���اح  ع���ج���م���ان 
لأع�������ش���ائ���ه���ا وم���ن���ت�������ش���ب���ي���ه���ا م��ن 
عنوان  حتت   ، وامل�شانع  ال�شركات 
ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  امل�شطلحات 
 Incoterms 2010
ب���ال���ت���ع���اون م����ع غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة 
ال��دول��ي��ة ب���الإم���ارات، وذل��ك مبقر 
غ���رف���ة ع���ج���م���ان. واأف�������اد ع��ب��داهلل 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��رزوق��ي،  عمر 
الع�شوية  ت�شجيل  لقطاع خدمات 
ال��دورة  ب��اأن   ، بالغرفة  واملعامالت 
م��ن  ����ش���خ�������ش���ا   55 ت�������ش���ت���ه���دف 
ال�����ش��رك��ات وامل�����ش��ان��ع ممن  ممثلي 
الإ���ش��ت��راد  بعمليات  ع��الق��ة  ل��ه��م 

•• دبي-الفجر: 

ح�����ش��د اجل��ن��اح الإم����ارات����ي ب��ق��ي��ادة 
ال�����ش��ادرات،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة 
التنمية  دائ����رة  م��وؤ���ش�����ش��ات  اإح����دى 
القت�شادية يف دبي، جائزة اجلناح 
باكوبلد  معر�س  يف  اأداء  الأف�����ش��ل 
والن�����������ش�����اءات،  ل���ل���ب���ن���اء   2013
اجلناح  املوؤ�ش�شة  فيه  تنظم  والتي 
الم��ارات��ي لأول م��رة. وي��اأت��ي ذلك 
التي  الرويجية  احلملة  اإط���ار  يف 
قامت بها املوؤ�ش�شة م�شبقا لل�شركات 
التي  الكبر  وال��دع��م  الإم��ارات��ي��ة، 
ح��ظ��ي��ت ب��ه امل��وؤ���ش�����ش��ة وال���وف���د من 
اأذرب��ي��ج��ان  قبل ���ش��ف��ارة ال��دول��ة يف 
التنظيم.  امل�����ش��ارك��ة يف  خ���الل  م��ن 
و�����ش����م اجل����ن����اح اأب��������رز ال�������ش���رك���ات 
الإماراتية كحديد الإمارات، ودبي 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، و���ش��رك��ة ال��ده��ان��ات 
اإىل  بالإ�شافة  ودان���وب،  الوطنية، 

م�شطلحات  اأن   ، عجمان  بغرفة 
وقوانني الإنكوترمز تعد �شروط 
دولية تف�شر قوانني وم�شطلحات 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ع��م��وم��اً بهدف 
ت�����ش��ه��ي��ل��ه��ا ب����ني رج������ال الأع����م����ال 
ال��دورة  اأن  واأو���ش��ح  وامل�شتثمرين. 
الدكتور  خاللها  �شيحا�شر  والتي 
يح�شرها  ���ش��وف  دات�����و،  زاه�������واإن 
مم���ث���ل���ون ع����ن ك���اف���ة ال��ق��ط��اع��ات 
ب��الإم��ارة،  وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة 
اأكد على اأهمية الدورة لكافة  كما 
ي��خ�����س عمليات  ف��ي��م��ا  امل�����ش��ارك��ني 
وتعريفهم  والت�شدير  الإ�شتراد 
بكيفية �شياغة العقود والتفاقات 
مب�����ا ي���ح���ف���ظ ح���ق���وق���ه���م وي��ب��ع��د 
وال�����ش��راء  البيع  عمليات  خم��اط��ر 

عن اأعمالهم. 

اجلناح الماراتي بني 26 دولة يف 
هذه الفئة يعترب بالن�شبة لنا دليل 
على ما توفره الدولة من امكانات 
جلميع  امل�����ش��رف  ال���دويل  للتمثيل 

املوؤ�ش�شات يف كافة القطاعات . 
دب��ي  موؤ�ش�شة  اأن  ال��ك��م��ايل  واأ����ش���ار 
باملتابعة  �شتقوم  ال�شاردات  لتنمية 
م����ع امل�������ش���ارك���ني يف ه�����ذه ال��ب��ع��ث��ة 
مت  ال��ت��ي  ال�شفقات  ع��ل��ى  للتعرف 
بال�شافة  اب��رام��ه��ا،  اأو  مناق�شتها 
اىل ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ���ش��ب��ل ت��ط��وي��ر 
امل�������ش���ارك���ات ال���ق���ادم���ة م����ن خ���الل 
املوؤ�ش�شة  تقوم  وم�شوح  ا�شتبيانات 
من  وال��ت��ي  للم�شاركني  ب��ار���ش��ال��ه��ا 
رفع  يف  حم��وري��اً  دوراً  لعب  �شاأنها 
باعتبارها مركزاً  دبي  اإمارة  مكانة 
ودفع  الت�شدير  واإع���ادة  للت�شدير 
ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي لإم���ارة  عجلة 
دب�����ي ودول�������ة الإم����������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

املتحدة عموماً.

وت��وف��ر  ومنت�شبيها  ب��اأع�����ش��ائ��ه��ا 
ك���اف���ة ���ش��ب��ل ال���دع���م ل��ه��م ب��ه��دف 
ت��ن��م��ي��ة اأع���م���ال���ه���م وم�����ش��اري��ع��ه��م 
باإقت�شاد  الرتقاء  ت�شب يف  والتي 
الإم�������ارة . واأك�����د اأن�����ه ب���ن���اءاً على 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح���اك���م ع��ج��م��ان 
وم��ت��اب��ع��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
حميد النعيمي ، ويل عهد عجمان 
، تنظم غرفة عجمان العديد من 
العمل  التدريبية وور���س  ال��دورات 
الداخلية  وامل��ع��ار���س  وامل���وؤمت���رات 
واخل�����ارج�����ي�����ة ل���ك���اف���ة الع�������ش���اء 
العام.  من  ومنت�شبيها على مدار 
جانبه اأ�شار خالد ال�شام�شي ، مدير 
الع�شوية  ت�شجيل  خ��دم��ات  اإدارة 

ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
م���ت���ع���ددة م����ن ����ش���اأن���ه���ا ال��ت��ع��ري��ف 
على  والط������الع  الأذري  ب��ال�����ش��وق 
امكانياته والتي تكمن يف اجراءات 
ال���ش��ت��راد وال��ت�����ش��دي��ر وال��ت��ع��رف 
ع��ل��ى ن���ظ���ام ال�������ش���رائ���ب امل��ت��ب��ع يف 
اأذربيجان . واأ�شاف الكمايل: تقوم 
باحت�شان  م�شاركة  كل  املوؤ�ش�شة يف 
امل��ت��ن��وع��ة م���ن خمتلف  ال�����ش��رك��ات 
ال��دول��ة حتت مظلة اجلناح  اأن��ح��اء 
الإماراتي لبراز ما متتلكه الدولة 
من �شناعات ذات جودة عالية والتي 
ميكن للم�شري اأن ي�شتوردها مما 
ل��الق��ت�����ش��ادن��ا ودع��م  ال��ن��ف��ع  يحقق 
ويعترب  اخلارجية.  ال��دول��ة  جت��ارة 
ال���ف���وز ب��ج��ائ��زة اجل���ن���اح الأف�����ش��ل 
اأداءا تتويج جلهود فريق العمل يف 
التنظيم  على  قام  وال��ذي  املوؤ�ش�شة 
احلملة  واطالق  للم�شاركة  املتميز 
ال��روي��ج��ي��ة يف اأذرب���ي���ج���ان. وف��وز 

اخلا�شة  الإت��ف��اق��ات  �شياغة  على 
بيئة  لإي��ج��اد  املخاطر  بعيداً  بهم 
مبا  وال�شراء  البيع  لعمليات  اآمنة 
واإ���ش��ت��ث��م��ارات��ه��م.  اأع��م��ال��ه��م  ينمي 
واأك����د امل���رزوق���ي اأن ال�����دورة ت��اأت��ي 
يف ظ����ل اإه���ت���م���ام غ���رف���ة ع��ج��م��ان 

وال��ت�����ش��دي��ر ، م����وؤك����داً يف ال��وق��ت 
بالن�شبة  ال���دورة  اأهمية  على  ذات��ه 
ل���ه���م وذل��������ك ب����ه����دف ت��ع��ري��ف��ه��م 
للم�شطلحات  الدقيقة  باملفاهيم 
عمليات  يخ�س  فيما  وال��ق��وان��ني 
التجارة الدولية والتي ت�شاعدهم 

لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  يف  الت�شدير 
ال���������ش����اردات: ح��ظ��ي��ت م�����ش��ارك��ت��ن��ا 
اأذرب��ي��ج��ان حيث  وا���ش��ع يف  ب�شدى 
امل��وؤ���ش�����ش��ة م�����ش��ارك��ة ح��وايل  نظمت 
يف  م�����ش��درة  ام��ارات��ي��ة  �شركة   48
خمتلف القطاعات، وقمنا بامل�شاركة 
يف معر�س ملواد البناء ل��� 27 �شركة 
وتنظيم بعثة جتارية ل�� 22 �شركة 
م�������ش���درة يف ق���ط���اع���ات م��ت��ن��وع��ة، 

جمال  يف  ال�شركات  م��ن  جمموعة 
ال���ب���ن���اء والن���������ش����اءات وال��ت��ع��م��ر. 
لتنمية  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
التجارية  بعثتها  اأي�شا  ال�شادرات 
بتنظيم ملتقى  القطاعات  املتعددة 
ال��ت��ج��ارة الم���ارات���ي الأذرب��ي��ج��اين  
الأول مب�شاركة احلكومة  اليوم  يف 
الأذرب���ي���ج���ان���ي���ة ودع������م م��وؤ���ش�����ش��ة 
اأذربيجان لدعم ال�شتثمار الأجنبي 
بال�شافة   ، برومو  اأز  وال�����ش��ادرات 
لأهم  ميدانية  زي���ارات  تنظيم  اىل 
وتنظيم  ب��اك��و  مدينة  يف  امل�����ش��اري��ع 
ال�شركات  بني  ثنائي  لقاء   120
الم���ارات���ي���ة امل�����ش��ارك��ة ون��ظ��رائ��ه��ا 
ه��ذه  ات�شمت  ح��ي��ث  اأذرب��ي��ج��ان،  يف 
على  ال�شوء  بت�شليط  الجتماعات 
ام��ك��ان��ات و���ش��ول املنتج الإم��ارات��ي 

اإىل الأ�شواق الأذرية. 
علي  حم��م��د  ق���ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
الكمايل، مدير اإدارة تطوير اأ�شواق 
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ال��دويل  الت�شال  مدير  نائبة  ب��و، 
الدكتور  يرافقها  كانتون  ملعر�س 
دعم  ادارة  م��دي��ر  العفيفي،  اأدي���ب 
ال��ت��ن��م��ي��ة  ال�����������ش�����ادرات يف دائ��������رة 
تناول  القت�شادية-اأبوظبي، حيث 
اأه��م��ي��ة م��ع��ر���س كانتون  احل��دي��ث 
مل��ن��ت��ج��ات ال�شني  ب��واب��ة  ب��اع��ت��ب��اره 
اجلملة  اليها جت��ار  ي��ت��واف��د  ال��ت��ي 
دول  جميع  م��ن  العاملية  وامل�شانع 
على  ماجي  ال�شيدة  واأثنت  العامل 
دور ح��ك��وم��ة دول�����ة الم��������ارات يف 
م�شعاها لتنظيم مثل هذه البعثات 
لرواد العمال من الدولة ووجهت 
وحر�شها  ال���وزارة  مل�شاركة  ال�شكر 
املنا�شب  املناخ  وتهيئة  توفر  على 
لل�شركات وقد �شكرت الوزارة على 
اختيارها معر�س كانتون وانطالق 
اأع������م������ال ال���������ش����رك����ات ال�������ش���غ���رة 
واملتو�شطة. ورافقت ال�شيدة ماجي 
�شعادة الكيت والدكتور العفيفي يف 
جولة على اأق�شام املعر�س املختلفة 
لالطالع على العار�شني والب�شائع 
امل���وج���ودة م��ث��ل الث����اث وال��دي��ك��ور 

املمزيل والهدايا وغرها. 
كما التقى �شعادة جمعة الكيت مع 
ال�شيدة بينغ جيوان نائبة الرئي�س 
مل�شروع البوابة الكرونية ملعر�س 
جديد  م�شروع  فكرة  وهي  كانتون 
ي�شهل على امل�شري الطالع على 

•• اأبوظبي-الفجر:

تاأتي زيارة وفد الدولة اىل املعر�س 
ال�شيني ل�شلع الواردات وال�شادرات 
ك����ان����ت����ون يف م���دي���ن���ة ج����واجن����زو 
وزارة  ج���ه���ود  ���ش��م��ن  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
قطاع  دعم  اىل  الرامية  القت�شاد 
ال�����ش��رك��ات ال�����ش��غ��رة وامل��ت��و���ش��ط��ة 
اأعماله  اف���اق  وتو�شيع  ال��دول��ة  يف 
خالل  م��ن  ج��دي��دة  �شراكات  لبناء 
ال���ت���واج���د يف ه����ذا امل��ع��ر���س ال���ذي 
العاملية  املعار�س  اأك��رب  م��ن  يعترب 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال�����ش��ي��ن��ي��ة، ويف اإط���ار 
التنمية  دائ��رة  ال���وزارة مع  �شراكة 
الق��ت�����ش��ادي��ة-اأب��وظ��ب��ي و���ش��ن��دوق 
خ��ل��ي��ف��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه امل����ب����ادرة 
امل�شركة، حيث تعترب ال�شني من 
تتيح  التى  العاملية  الأ���ش��واق  اأك��رب 
فر�س عديدة يزداد الطلب عليها، 
خمتلف  ت���وف���ر  ذات�����ه  ال���وق���ت  ويف 
والتي ميكن  لل�شلع  الول��ي��ة  امل��واد 
�شمن  وادخ��ال��ه��ا  منها  ال���ش��ت��ف��ادة 

�شناعات الدول ومنتجاتها. 
وي�شكل هذا املعر�س من�شة مهمة 
ل����ت����ب����ادل اخل��������ربات والح����ت����ك����اك 
الأج��ن��ب��ي��ة والتجار  ال�����ش��رك��ات  م��ع 
فيه  امل�����ش��ارك��ة  وت��ع��ت��رب  ال�شينيني 
ه��دف��اً اأ���ش��ا���ش��ي��اً ل��ل��وف��ود ل��الرت��ق��اء 
املنظمة  اللجنة  وقامت  باأعمالها. 
تقدميي  عر�س  بتقدمي  للموؤمتر 
ل���ب���ع���ث���ة ال�����دول�����ة ح������ول م��ع��ر���س 
تاأ�شي�شه عام  ال�شيني منذ  كانتون 
�شهدها  التي  والتو�شعات   1957
حتى ت��اري��خ��ه.  ويف اإط���ار ال��زي��ارة 
الكيت  �شعادة جمعة حممد  التقى 
التجارة  ل�����ش��وؤون  امل�شاعد  الوكيل 
اخلارجية يف وزارة القت�شاد الذي 
تراأ�س الوفد كل من ال�شيدة ماجي 

الإ�شراتيجيات  تبني  خ��الل  م��ن 
الأع��م��ال  تطوير  على  حتفز  التي 
ال����ت����ج����اري����ة، وحت���ق���ي���ق ال���ع���وائ���د 

الإيجابية من هذه الأعمال.
وق�����ال ال���دك���ت���ور اأدي������ب ال��ع��ف��ي��ف��ي 
ب��ني خمتلف  ب���اأن توحيد اجل��ه��ود 
ال������دوائ������ر يف ال�����دول�����ة ي�������ش���ب يف 
م�شرك  وه���دف  واح���دة  م�شلحة 
هو الرتقاء اىل م�شتوى اأف�شل يف 
الوطنية  للم�شانع  الداء  تطوير 
يف الدولة، حيث اأن الدائرة تدعم 

قائمة العار�شني يف املعر�س ح�شب 
م��ن��ت��ج��ات��ه��م وم���ع���رف���ة ال��ب�����ش��ائ��ع 
امل����ت����واج����دة وع���ن���اوي���ن الت�������ش���ال 

بامل�شوؤولني يف تلك ال�شركات.
على  ع�شاء عمل  ال����وزارة  واأق��ام��ت 
����ش���رف ال��ب��ع��ث��ة ال���ت���ج���اري���ة، ودع���ا 
الكيت يف كلمته الرحيبية خالل 
املنا�شبة كافة امل�شاركني اإىل حتقيق 
م�شاركتهم  من  الكاملة  ال�شتفادة 
يف هذا املعر�س حيث متثل ال�شني 
ب���واب���ة وم���رك���زاً جت���اري���اً م��ه��م��اً يف 

القارة الآ�شيوية، موؤكداً يف الوقت 
يف  متنوعة  فر�شاً  هناك  اأن  نف�شه 
ال�شني ملجتمع الأعمال الإماراتي 
اقت�شادية عدة يف  ت�شمل قطاعات 
والت�شييد  والبناء  املوانئ  جمالت 
وال���ع���ق���ارات وم�������ش���اري���ع الأع���م���ال 
التحويلية  وال�����ش��ن��اع��ات  ال��ع��ام��ة 
وال���������ش����ي����اح����ة. وخ��������الل ال���ع�������ش���اء 
اأح��د  ال���وزارة جتربة جن��اح  نظمت 
ال�شوق  امل�شتثمرين اخلليجيني يف 
ال�����ش��ي��ن��ي، ح��ي��ث حت���دث فيها عن 

اأ���ش��ا���ش��ي��ات وث���ق���اف���ات ال���ش��ت��ث��م��ار 
يف دول���ة ك��ب��رة م��ث��ل ال�����ش��ني كما 
وتقدير  �شكر  ���ش��ه��ادات  ت��وزي��ع  مت 

لع�شاء البعثة. 
القت�شاد،  وزارة  اأن  �شعادته  وب��ني 
ودائ���������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ش���ادي���ة 
ب����اأب����وظ����ب����ي، و�����ش����ن����دوق خ��ل��ي��ف��ة 
ل��ت��ط��وي��ر امل�����ش��اري��ع حت��ر���س على 
وتاأمني  الت�شهيالت  جميع  تقدمي 
امل�شاريع  لتطوير  املالئمة  البيئة 
والأعمال التجارية املتنوعة، وذلك 

ن�شاط  لها  التي  الوطينة  امل�شانع 
ت�شديري يف اخلارج.

املر�شودي  يو�شف  ال�شيد  واأو���ش��ح 
ال�شمالية  الم�����ارات  ف���روع  م��دي��ر 
لدى �شندوق خليفة اأنه مت تد�شني 
من  جيل  اإي��ج��اد  بهدف  ال�شندوق 
امل��واط��ن��ني وغ��ر���س  الأع���م���ال  رواد 
وت���ع���م���ي���ق ث���ق���اف���ة ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
اإ�شافة  املواطنني  ال�شباب  اأو�شاط 
ال���ش��ت��ث��م��ارات  وب����ل����ورة  دع����م  اإىل 

ال�شغرة واملتو�شطة يف الدولة. 
وي����وف����ر ال�������ش���ن���دوق ال������ذي ي��ب��ل��غ 
راأ����ش���م���ال���ه ح��ال��ي��ا م���ل���ي���اري دره���م 
ب���رام���ج م��ت��ك��ام��ل��ًة و���ش��ام��ل��ًة تلبي 
امل�شتثمرين  ومتطلبات  احتياجات 
تو�شيع  اأو  لتاأ�شي�س  �شعيهم  اأث��ن��اء 

الن�شاط ال�شتثماري. 
ومن هذا املنطلق قال املر�شودي اأن 
ال�شندوق يقوم اي�شا بامل�شاركة يف 
ح�شور  م��ن  اخلارجية  الفعاليات 
م��ومت��رات وم��ع��ار���س وم��ن اهمها 
لتنوع  ال�شني  يف  كانتون  معر�س 
املعر�س من املنتوجات وال�شناعات 
التي جتذب امل�شتثمرين. ويف �شياق 
ال�شتثماري  املناخ  لتهيئة  جهوده 
املالئم وتعزيز قدرات امل�شتثمرين 
امل���ح���ت���م���ل���ني، ب���������ادر ال�������ش���ن���دوق 
الدعم  خلدمات  نظام  با�شتحداث 
وامل���������ش����اع����دة ي�����ش��م��ل امل�������ش���ارك���ات 

اخل���ارج���ي���ة وامل��ح��ل��ي��ة وال���ت���دري���ب 
وال���ت���ط���وي���ر وت����وف����ر ال���ب���ي���ان���ات 
اإ�شافة  ال���ش��ت�����ش��اري��ة،  واخل��دم��ات 
اإىل تطوير مبادرات عدة يف جمال 
ال��ت�����ش��وي��ق، ك��م��ا ي��وف��ر ال�����ش��ن��دوق 
ح��ل��ول مت��وي��ل��ي��ة م��ت��ن��وع��ة بفوائد 
خم��ف�����ش��ة ل��ل��م�����ش��روع��ات امل��ج��دي��ة 
ال��ت��ي ت�����ش��ب يف خ��دم��ة الق��ت�����ش��اد 
ال��وط��ن��ي ح��ي��ث ق���ام ب��ط��رح ب��رام��ج 
)خ��ط��وة، ب��داي��ة، زي���ادة وت�شنيع ( 

لتغطي كافة امل�شاريع. 
دائما  خليفة  �شندوق  اأن  واأ���ش��اف 
من  امل��واط��ن��ني  وي�شجع  يحفز  م��ا 
اجل���ن�������ش���ني ع���ل���ى ت���ب���ن���ي الأف����ك����ار 
الب�������داع�������ي�������ة واخل��������الق��������ة ع���ن���د 
ال��ت��خ��ط��ي��ط لإق���ام���ة امل�����ش��روع��ات، 
وع�������دم ال����ت����وج����ه ن���ح���و ال��ت��ق��ل��ي��د 
والتكرار م�شراً اإىل اأن ذلك يوؤدي 
امل�شروعات  ف�شل  ن�شبة  ارتفاع  اىل 
ودع��ا  املناف�شة  ح��دة  ت��زاي��د  نتيجة 
اىل اأه��م��ي��ة ال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل���وارد 

التى تزخر بها دولة المارات.
الربيكي  م�شبح  ال�شيد  ق��ال  كما 
امل�������زروع�������ي �����ش����اح����ب جم���م���وع���ة 
والطاقة  للزيوت  العاملية  الظفرة 
����ش���ن���دوق خليفة   اأع�������ش���اء  واأح������د 
تعترب امل�شاركة يف املعار�س الدولية 
وخا�شة املعار�س الكبرة يف العامل 
ب�شكل  لل�شركات  بالن�شبة  مهمة 
ال�شغرة  ال�شركات  وخ��ا���ش��ة  ع��ام 
وامل���ت���و����ش���ط���ة ال����ت����ي ت���ب���ح���ث ع��ن 
اأ���ش��واق ج��دي��دة اأو ال���ش��ت��راد من 
ت��ل��ك ال����ش���واق للتعرف ع��ل��ى اخ��ر 
ال��دول��ة من  ه��ذه  اليه  ما تو�شلت 
ال�شتفادة  والتي ميكن  ال�شناعات 
منها يف ال�شوق املحلي وفتح اأ�شواق 
ج����دي����دة ل��ت�����ش��دي��ر امل���ن���ت���ج���ات يف 

ال�شواق العاملية.

وزارة االقت�شاد تختتم م�شاركتها يف معر�س ال�شني ل�شلع ال�شادرات والواردات

جمعة الكيت: امل�ساركة كانت اإيجابية واأتاحت لل�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة امل�ساركة بتحديد عدد من الفر�ص ال�ستثمارية الواعدة

على هام�س فعاليات معر�س اأميك�س اأمريكا 2013

اأدنيك ت�ستعر�ص الإمكانيات املتميزة لإمارة 
اأبوظبي يف ا�ست�سافة الفعاليات الدولية الكربى

دار التمويل ت�سجل 80.2 مليون درهم �سايف 
اأرباحها لالأ�سهر الت�سعة الأوىل من 2013 

الأحد املقبل عطلة راأ�ص ال�سنة الإمارات توقع اتفاقية حماية وت�سجيع ال�ستثمار بالأحرف الأوىل مع جمهورية اليونان 
الهجرية بالأ�سواق املالية 

•• اأبوظبي-وام: 

اأن��ه  ام�س  لها  بيان  يف  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  اأعلنت 
للموارد  الحتادية  الهيئة  اأ�شدرته  الذي  التعميم  على  بناء 
لعام  الهجرية  ال�شنة  راأ�س  ب�شاأن عطلة  احلكومية  الب�شرية 
اأن  الأ�شواق  اإدارات  مع  التن�شيق  وبعد  تقرر  فقد  1435ه� 
ال�شنة  راأ���س  مبنا�شبة  بالدولة  املالية  الأ���ش��واق  عطلة  تكون 
املقبل  نوفمرب  م��ن  الثالث  امل��واف��ق  املقبل  الأح���د  الهجرية 
 4 اأن ت�شتاأنف التداولت بالأ�شواق يوم الأثنني املوافق  على 

نوفمرب. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإط���������ار ت���ع���زي���ز ال����ع����الق����ات ال���ت���ج���اري���ة 
وال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي ت��رب��ط��ه��ا م��ع خمتلف 
ال��ع��امل، وقعت دول��ة الإم���ارات العربية  دول 
املتحدة ممثلة بوزارة املالية موؤخراً اتفاقية 
ح��م��اي��ة وت�����ش��ج��ي��ع ال���ش��ت��ث��م��ار ب���الأح���رف 
تاأتي  حيث  ال��ي��ون��ان،  جمهورية  م��ع  الأوىل 
اتفاقية جتنب  لتتما�شى مع  التفاقية  هذه 
امل��وق��ع��ة  ال���دخ���ل  ع��ل��ى  ال�����ش��ري��ب��ي  الزدواج 
يف  واملعدلة   2010 يناير  يف  البلدين  ب��ني 
التفاقيتني  ب��ذل��ك  لتوفر   ،2013 يونيو 

ب�شكل  املالية  وزارة  ت�شعى  �شعادته:  واأ�شاف 
امل�شرك  التعاون  عالقات  لتعزيز  متوا�شل 
ال��ت��ي ت��رب��ط دول���ة الإم�����ارات مبختلف دول 
العامل، وذلك تاأكيداً على التزامها ب�شرورة 
توفر كافة �شبل الدعم اللوج�شتي القانوين 
الإم��ارات��ي،  ال�شتثماري  للقطاع  والإداري 
اتفاقيات  ال���وزارة من  توقعه  ما  خ��الل  من 
وت�شجيع  بحماية  خا�شة  تفاهم  وم��ذك��رات 
ال�شريبي  الزدواج  بتجنب  اأو  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ع��ل��ى ال���دخ���ل.  وت�����ش��م��ل الت��ف��اق��ي��ة اأح��ك��ام��اً 
لال�شتثمارات،  منا�شب  م��ن��اخ  بخلق  تتعلق 
التجارية  املخاطر غر  حمايتها من جميع 

وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ث���ل ال���ت���اأم���ي���م وامل���������ش����ادرة 
وال�شتيالء على ال�شتثمار بطريقة مبا�شرة 
وغ����ر م��ب��ا���ش��رة، وال��ت��ع��وي�����ش��ات امل��ال��ي��ة يف 
نتيجة  للتدمر  ال�شتثمارات  تعر�س  حالة 
ل��ل��ث��ورات ال�����ش��ع��ب��ي��ة، ال���ن���زاع���ات، ال��ع�����ش��ي��ان 
املدين اأو اية اإج��راءات تتخذها قوات الأمن 
اأو  لالأ�شرار  ال�شتثمارات  تلك  يعر�س  مما 
التدمر بالإ�شافة اإىل تاأكيد كال الدولتني 
لحرام التزاماتهما جتاه امل�شتثمر وحرية 
حت��وي��ل��ه ل����الأرب����اح وال���ف���وائ���د وال���ع���ائ���دات 
النا�شئة عن ال�شتثمارات، وذلك بعملة حرة 
قابلة للتحويل الفوري من دون تاأخر، مبا 

للتوازن  الداعمة  القوانني  من  حزمة  معاً 
القت�شادي واحلماية املتبادلة لال�شتثمارات 
هذه  توقيع  على  وتعليقاً  ال��دول��ت��ني.   ب��ني 
التفاقية، قال �شعادة يون�س حاجي اخلوري، 
على  التوقيع  ي�شعدنا  امل��ال��ي��ة:  وزارة  وكيل 
الأحرف الأوىل من هذه التفاقية، و�شنعمل 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ك��م��ال امل��ف��او���ش��ات ل��ل��و���ش��ول اإىل 
والتي  النهائية،  ب�شورتها  التفاقية  توقيع 
�شت�شكل اأحد اأهم املرتكزات اخلا�شة بحماية 
املخاطر  الإماراتية من جميع  ال�شتثمارات 
ت�شجيع  وب���ال���ت���ايل  ال���ي���ون���ان،  يف  امل��ح��ت��م��ل��ة 

ال�شتثمارات املتبادلة. 

الوطنية  الناقالت  واأرب���اح  ع��ائ��دات  ذل��ك  يف 
اجلوية.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن وزارة املالية قد وقعت 
وت�شجيع  حماية  اتفاقية   44 نهائي  ب�شكل 
ال�شركاء  اأه��م  �شملت  الآن،  حتى  ال�شتثمار 
ال��ت��ج��اري��ني ل��دول��ة الإم������ارات، وذل���ك �شعياً 
لتعزيز مكانتها دورها الإقليمي العاملي، من 
خالل خلق مناخ ا�شتثماري مميز للقطاعني 
العام واخلا�س وتنمية قطاع النقل اجلوي، 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  حجم  زي���ادة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
وال�شياحي ب�شورة ت�شهم يف حتقيق التنمية 

القت�شادية والجتماعية.

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شعادة عبداهلل الفن ال�شام�شي 
الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون ال�شناعة يف 
الإم��ارات  دول��ة  اأن  القت�شاد  وزارة 
حت��ت��ل م��وق��ع��ا م��ه��م��ا يف امل��ن��ط��ق��ة 
على �شعيد اإنتاج احلديد وال�شلب 
اإنتاج  منو  معدلت  دفع  يف  وت�شهم 
املنتجات  الأو�شط من هذه  ال�شرق 
اىل املعدلت الأعلى عامليا. جاء ذلك 
خالل رعاية الوزارة لقمة ال�شلب 
ت�شت�شيفها  التي   2013 العربي 
دول������ة الإم�����������ارات يف دب�����ي وال���ت���ي 
الول  اأم�����س  �شباح  اأعمالها  ب���داأت 
اهلل  عبد  ل�شعادة  افتتاحية  بكلمة 
بح�شور  ال�شام�شي  الفن  �شلطان 
ال���ق���دي���ري رئ��ي�����س جمل�س  خ���ال���د 
ل��ل��ح��دي��د  ال���ع���رب���ي  الحت������اد  ادارة 
ال��ع��ي��د ال�شقر  وال�����ش��ل��ب وحم��م��د 
اأم��ني ع��ام الحت��اد ومب�شاركة عدد 
والجنبية  العربية  ال�شركات  م��ن 
ال����ت����ي ت���ع���م���ل يف جم������ال ���ش��ن��اع��ة 
حديد  �شركة  راأ���ش��ه��ا  على  ال�شلب 
الإم�����������ارات. وق������ال ال�����ش��ام�����ش��ي يف 
ال��ن��م��و يف الإن���ت���اج  اإن ه���ذا  ك��ل��م��ت��ه 
يواكب خطط احلكومة الحتادية 
لتطوير  ال��رام��ي��ة  الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
الدخل  وم�شادر  القت�شاد  وتنويع 
ع���رب ت��ع��زي��ز خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 
الن��ت��اج��ي��ة وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ال��ق��ط��اع 
احلديد  �شناعة  ومنها  ال�شناعي 
.. م�شرا اإىل اأن منتجات ال�شركات 
الوطنية العاملة يف جمال احلديد 
وال�شلب باتت تفر�س نف�شها بقوة 
والق��ل��ي��م��ي��ة.  املحلية  ال����ش���واق  يف 
احلديد  �شناعة  اأهمية  اإىل  واأ�شار 

املنظور �شت�شكل دعما اإ�شافيا لهذه 
ال��دول��ة  اإن��ت��اج  اأن  وذك���ر  ال�شناعة. 
من حديد الت�شليح عرب جمموعة 
من امل�شانع الوطنية مب�شر للغاية 
وه���و م���ن امل���ع���دلت امل��ت��م��ي��زة على 
على  ي��زي��د  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة  �شعيد 
اإنتاجية  وبطاقة  مليون طن   2.1
ت��زي��د ع��ن 3.6 م��ل��ي��ون ط��ن وه��و 
ال��دول��ة  ت��ط��ل��ع��ات  م���ع  ين�شجم  م���ا 
اأنه  اإل  ال�شناعة  هذه  يف  التنموية 
بع�س  على  ال�شوء  ت�شليط  يتعني 
تواجه  التي  والعقبات  التحديات 
امل�����ش��ن��ع��ني امل��ح��ل��ي��ني يف ت�����ش��ري��ف 
م��ن��ت��ج��ات��ه��م يف الأ�����ش����واق امل��ح��ل��ي��ة 
والإق���ل���ي���م���ي���ة ح��ي��ث ت��ت��ج��ل��ى اأب����رز 
ال�شوق  اإغ����راق  يف  التحديات  تلك 
متثل  م�شتوردة  مبنتجات  املحلية 
واردات  اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   95
ميثل  ما  وهو  الدولة  اإىل  احلديد 

ودولة  املنطقة عموما  وال�شلب يف 
الإم�������ارات ع��ل��ى وج����ه اخل�����ش��و���س 
والتي بداأت تربز لدورها الرئي�شي 
والتعمر  الإن�����ش��اء  ق��ط��اع  رف���د  يف 
امل�����زده�����ر وال��������ذي ي�����ش��ه��د ط��ف��رة 
الأول  امل�شتهلك  وي��ع��د  متوا�شلة 
اأ�شالك  ولفائف  الت�شليح  حلديد 

احلديد . 
دولة  ال�شام�شي على م�شاعي  واأكد 
الإمارات اإىل تبووؤ الريادة يف اإنتاج 
احل����دي����د وال�������ش���ل���ب ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د 
نحو  ب��ث��ب��ات  تنطلق  وه���ي  املنطقة 
الإ�شراتيجية  الغاية  هذه  حتقيق 
يف ظل ما تتمتع به من بنية حتتية 
واحت�شانها  ال��ت��وج��ه  ل��ه��ذا  داع��م��ة 
الوطنية  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ملجموعة 
التي  ال�شناعة  ه���ذه  يف  ال��ن��اج��ح��ة 
توفر منتجاتها ذات اجلودة الفائقة 
لل�شوق املحلية والإقليمية. واأو�شح 

يف  والتعمر  الإن�����ش��اء  م�شاريع  اأن 
املت�شارعة  وال��وت��رة  املنطقة  دول 
ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ����ش���وف ت���دع���م ���ش��ن��اع��ة 
اأن  على  ع���الوة  وال�شلب  احل��دي��د 
اأخ����رى كالنفط  ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة 
والغاز والبروكيماويات وم�شاريع 
البنى التحتية املن�شودة يف امل�شتوى 

55 باملائة من اإجمايل ال�شتهالك 
ون��وه   . الت�شليح  حل��دي��د  ال��وط��ن��ي 
�شتعمل  الق��ت�����ش��اد  وزارة  اأن  اإىل 
على تفعيل التوا�شل بني م�شنعي 
والثني  القطع  وم�شانع  احل��دي��د 
يف الدولة للنهو�س بقطاع �شناعة 
احل���دي���د وال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د من 
الآث������ار ال�����ش��ل��ب��ي��ة ل�������واردات ح��دي��د 
ال��ت�����ش��ل��ي��ح ع��ل��ى م�����ش��ن��ع��ي احل��دي��د 
الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة  واأن  خ��ا���ش��ة 
يف  احل��دي��د  مل�شنعي  الت�شميمية 
ال����دول����ة وامل����ق����درة ب���ح���وايل 3.6 
اإج��م��ايل  حاليا  ت��ف��وق  ط��ن  مليون 
الوطنية  لل�شوق  الداخلي  الطلب 
م���ن ح���دي���د ال��ت�����ش��ل��ي��ح و ال�����ذي ل 
يزيد على 2.3 مليون طن كما اأن 
ا�شطروا  احل��دي��د  م�شنعي  بع�س 
العمل  اأو  م�����ش��ان��ع��ه��م  اإق���ف���ال  اإىل 
باأقل من طاقتهم الإنتاجية ب�شبب 
للمنتجات  امل�شروعة  غر  املناف�شة 
امل�������ش���ت���وردة يف ال�����ش��وق ال��وط��ن��ي��ة. 
اإىل  ال�����ش��ام�����ش��ي يف ك��ل��م��ت��ه  ول���ف���ت 
جم��م��وع��ة م���ن الع���ت���ب���ارات ال��ت��ي 
ق��د مت��ث��ل ح��ج��ر الأ���ش��ا���س خلطط 
حتقيق  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  الإم�������ارات 
اأكرب  بني  مكانتها  وتعزيز  الريادة 
وال�شلب  للحديد  املنتجة  البلدان 
وال���ت���ي م���ن اأب����رزه����ا امل���ع���دل ال��ع��ام 
ال��دول��ة  يف  الت�شليح  ح��دي��د  ل�شعر 
ولر   640 والبالغ   2013 ل�شنة 
الأق��ل  يعترب  حيث  للطن  اأمريكي 
ب���ني دول اخل��ل��ي��ج وي�����ش��اه��ي  م���ن 
منتجاتها يف اجلودة هذا بالإ�شافة 
ال��دول��ة  اأ����ش���واق  واردات  ك���ون  اإىل 
الأدن��ى يف  الت�شليح هي  من حديد 

املنطقة مبعدل 2.7 مليون طن. 

ق�شم  رئي�س  القبي�شي،  خليفة  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
املبيعات يف قطاع املوؤمترات يف �شركة اأبوظبي الوطنية 
هذه  مثل  يف  امل�شاركة  على  دائ��م��اً  نحر�س  للمعار�س: 
الفعاليات التي ت�شاهم يف حتقيق هدفنا ال�شراتيجي 
رائ��دة  اأب��وظ��ب��ي كوجهة  اإم���ارة  مكانة  اإب���راز  املتمثل يف 
وفر  وق��د  واحل��واف��ز.  الأع��م��ال  �شياحة  يف قطاع  عاملياً 
مثالية  من�شة   ‘2013 اأمريكا  ’اآميك�س  معر�س  لنا 
عالقات  وب��ن��اء  ال��ق��ط��اع  ق���ادة  م��ع  والتفاعل  للتوا�شل 
التعاون مع  املعرفة واخل��ربات وتعزيز  جديدة وتبادل 
عن  ف�شاًل  الفعاليات،  بتنظيم  املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
الدولية  اجل��ه��ات  وت��ع��ري��ف  املحتملني  ال��ع��م��الء  ج��ذب 
بالإمكانات والقدرات املتميزة التي تتمتع بها مراكزنا 
. واأ�شاف القبي�شي: �شهدت دورة هذا العام زيادة بن�شبة 

 32.7 اإىل  لي�شل  املائة  43.7 يف  بن�شبة  ب�شكل كبر 
22.8 مليون درهم �شجلت  مليون درهم باملقارنة مع 
كما  املا�شي.  العام  من  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  خ��الل 
ارتفع �شايف اإيرادات التاأمني من ال�شركة التابعة ب�شكل 
مع  باملقارنة  دره��م  مليون   8.6 مبلغ  م�شجلة  ملفت 
خ�شارة بلغت 0.9 مليون درهم �شجلت يف نف�س الفرة 

من العام املا�شي.
امل��ائ��ة  يف   20.5 بن�شبة  ال���ش��ت��ث��م��ار  ع��وائ��د  وارت��ف��ع��ت 
وذل��ك  املا�شي  ال��ع��ام  م��ن  نف�شها  ال��ف��رة  م��ع  باملقارنة 
على خلفية حت�شن اأداء �شوق الأ�شهم يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة واخلروج املربح من ا�شتثمارات ملكية 

خا�شة والتخل�س املربح من ا�شتثمار عقاري.

•• اأبوظبي– الفجر: 
اأدن��ي��ك  للمعار�س  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  اختتمت 
معر�س  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�شاركتها 
، احلدث الأكرب على م�شتوى   2013 اأمريكا  اآميك�س 
ال���ع���امل يف ق���ط���اع ���ش��ي��اح��ة احل����واف����ز والج���ت���م���اع���ات 
�شاندز  مركز  ا�شت�شافه  ال��ذي  وامل��ع��ار���س،  وامل��وؤمت��رات 
اإك�����ش��ب��و ل��ل��م��وؤمت��رات م���وؤخ���راً مب��دي��ن��ة ل����س فيغا�س 

الأمركية بح�شور ما يقارب 2694 جهة عار�شة.
وج�����اءت ه����ذه امل�����ش��ارك��ة ب��ه��دف ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ق��درات 
والإمكانات الكبرة التي تتمتع بها اإمارة اأبوظبي والتي 
كربيات  ا�شت�شافة  على  وق���ادرة  جذابة  وجهة  جتعلها 
ا�شتثنائية  ع��رو���س  م��ن  ت��وف��ره  م��ا  بف�شل  الفعاليات 

ملختلف قطاعات الأعمال العاملية.

•• اأبوظبي-وام:

اأرباحها  �شايف  يف  مطردا  اإرتفاعا  التمويل  دار  �شجلت 
الت�شعة  لالأ�شهر  دره��م  مليون   80.2 ليبلغ  املجملة 
املنتهية يف 30 �شبتمرب 2013 ما ميثل زيادة بن�شبة 
10.4 يف املائة عن �شايف الأرباح الذي �شجلته ال�شركة 
خ���الل ال��ف��رة نف�شها م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي وال����ذي بلغ 
الفوائد  اإي��رادات  �شايف  وارتفع  درهم.  مليون   72.6
لي�شل   2013 عام  الأوىل من  الت�شعة  الأ�شهر  خالل 
مليون   91.8 مع  باملقارنة  دره��م  مليون   92.7 اإىل 
املا�شي.  العام  نف�شها من  الفرة  خ��الل  �شجلت  دره��م 
ومتيز منو �شايف اإيرادات الر�شوم والعمولت بارتفاعه 

وزارة القت�ساد ترعى موؤمتر ال�سلب العربي 2013

احتاد م�سارف الإمارات ي�ست�سيف امللتقى امل�سريف يف منطقة ال�سرق الأو�سط
•• اأبوظبي-الفجر:

ال�50  للبنوك  املهنية  التمثيلية  الهيئة  الإم����ارات،  م�شارف  احت��اد  اأعلن 
الأع�����ش��اء ال��ع��ام��ل��ة يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وال��ت��ي تعنى يف 
ب�شراكة مع كل  الإم��ارات، عن دخوله  امل�شرفية يف دولة  ال�شناعة  تطوير 
من فاينان�شال تاميز ليف وجملة ذا بانكر ، بهدف ا�شت�شافة قمة رفيعة 

امل�شتوى يف دبي بتاريخ 26 نوفمرب املقبل.
و�شيغدو امللتقى امل�شريف يف منطقة ال�شرق الأو�شط، وهو اأول موؤمتر ينظمه 
احتاد م�شارف الإم��ارات، حدثاً �شنوياً يجمع قيادات امل�شارف الأع�شاء يف 
باملنطقة، وغرها  اإقليمية ودولية  املمثلني عن م�شارف  كبار  الحتاد مع 
من اجلهات الأخ��رى العاملة يف قطاع التمويل يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة. و�شي�شت�شيف امللتقى جمموعة من كبار امل�شرفيني والقت�شاديني 

من القطاعني العام واخلا�س، اإىل جانب نخبة من املتحدثني املرموقني 
لحتاد  املتزايدة  امل�شاعي  من  كجزء  امللتقى  ا�شت�شافة  وتاأتي  املنطقة.  يف 
م�شارف الإمارات الرامية اإىل اإ�شافة املزيد من القيمة والدعم لأع�شائه، 

وذلك ُبغية الرتقاء مب�شتوى القطاع امل�شريف بالدولة. 
التطلعات  هو  امللتقى  خ��الل  مناق�شتها  �شيتم  التي  املوا�شيع  �شمن  وم��ن 
ث��ورات  ظل  يف  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  العاملة  للم�شارف  امل�شتقبلية 
الربيع العربي ويف وقت يعاين فيه منو القت�شاد العاملي من الركود. كما 
الإم��ارات  الذي حترزه دولة  التقدم  اأخ��رى، مثل  امللتقى جوانب  �شيناق�س 
يف  باملنطقة  امل�شرفية  التجزئة  خ��دم��ات  وت��وف��ر  اإقليمي،  م��ايل  كمركز 
ظل تنامي طبقة متو�شطي الدخل، وامل�شرفية الإ�شالمية، عملية الدمج 
وال�شتحواذ املوؤ�ش�شية، واخلدمات امل�شرفية التجارية لل�شركات، والتو�شع 

الدويل.
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العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
ابوبكر ماليوت تارارايل عبداهلل اجلن�شية: الهند   وطلب الت�شديق على حمرر 
   ) االطفال  العاب  لتجارة  )املهند  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف  )ت���ن���ازل(   يت�شمن 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 531798 
اىل  بخورفكان.    القت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2004/10/24 بتاريخ  ال�شادر 
البلو�شي اجلن�شية: المارات    �شمبيه  ابراهيم دروي�س عبداهلل حممد   / ال�شيد 
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق 
على توقيعات ذوي ال�شان يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
متكب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29    

 اعـــــــالن       
 ت��ق��دم ايل ان���ا ال��ك��ات��ب ال���ع���دل ب�����ادارة ال��ك��ات��ب ال���ع���دل وال��ت�����ش��دي��ق��ات- 
الم��ارات  اجلن�شية:  النقبي  عمر  عبداهلل  عمر  خورفكان:ال�شيد/خالد 
وط��ل��ب ال��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ى حم���رر يت�شمن )ت���ن���ازل(  يف ال���ش��م ال��ت��ج��اري 
يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����س   ) للعقارات  )االبتكار 
ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 566226 ال�شادر بتاريخ 2008/8/3 يف دائرة 
التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد / �شليمان احمد حممد احمد 
ال ربيعه اجلن�شية: المارات     ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شان يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
متكب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1317 ت ح �س- م ر-ت- اأظ(
ه�شام   : �شده  املنفذ  �شوريا   اجلن�شية:  البلخي  ظاهر  ت�شنيم  التنفيذ/  طالب 
حممد  ه�شام  اعالنه:  املطلوب  الردن   اجلن�شية:  الع�شلي  م�شطفى  حممد 
م�شطفى الع�شلي اجلن�شية: الردن عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
م  نف�س-  ح   2013/285 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب 
ر-ب-اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/11/13 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم الحوال ال�سخ�سية                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2384 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري    
مكتب  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  للتاأمني  الوطنية  ابوظبي  �شركة  مدعي/ 
مببلغ  املطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  لتاجر  الفريد 
110٬354 درهم بال�شافة اىل الفائدة القانونية  املطلوب اعالنه/مكتب الفريد لتاجر 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ال�شيارات 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/13 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8٬30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة  البتدائية 
الدعوى  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  مذكرة بدفاعك و�شورا 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1725 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية        
�شامل  �شعيد  �شلطان  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الوطني  ابوظبي  بنك  مدعي/ 
درهم       1581342 مالية  الدعوى: مطالبة  المارات  مو�شوع  اجلن�شية:  املهري  �شعيد 
املطلوب اعالنه/ �شلطان �شعيد �شامل �شعيد املهري اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة 8٬30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/11/12 موعدا 
التجارية مبع�شكر  املحكمة  الكائنة  البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل 
القل.  ايام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

�شدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/226 مد كل- م ر- ب-اأظ

موؤ�ش�شة  مالك  وب�شفته:  نف�شه  عن  املن�شوري  حممد�شالح  �شامل  عبداهلل  مدعي/ 
ادايكالم واخرون  ادايكالم  ح�شانة توينكل اجلن�شية: المارات مدعي عليه: مي�شايل 
اجلن�شية: الهند مو�شوع الدعوى: بطالن عقد بيع 100٬000 درهم ف�شخ والغاء وكالة 
تعوي�س 500٬000 درهم املطلوب اعالنه/ اني�س احمد �شاملني �شالح بن رباع اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/17 املوافق  الحد  يوم 
دائرة  الكائنة  البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8٬30 �شباحاً 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء   
القل.  ايام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

�شدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/226 مد كل- م ر- ب-اأظ

مدعي/ عبداهلل �شامل حممد�شالح املن�شوري عن نف�شه وب�شفته: مالك موؤ�ش�شة ح�شانة 
توينكل اجلن�شية: المارات مدعي عليه: مي�شايل ادايكالم ادايكالم واخرون اجلن�شية: 
تعوي�س  والغاء وكالة  بيع 100٬000 درهم ف�شخ  الدعوى: بطالن عقد  الهند مو�شوع 
500٬000 درهم املطلوب اعالنه/  مي�شايل ادايكالم ادايكالم   اجلن�شية: الهند   عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
ال�شاعة 8٬30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/11/17 موعدا 
الكائنة دائرة الق�شاء   �شخ�شيا او  الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية  الدائرة  امام 
عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة 
قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/21

قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/226 مد كل- م ر- ب-اأظ

موؤ�ش�شة  مالك  وب�شفته:  نف�شه  عن  املن�شوري  حممد�شالح  �شامل  عبداهلل  مدعي/ 
ادايكالم واخرون  ادايكالم  ح�شانة توينكل اجلن�شية: المارات مدعي عليه: مي�شايل 
اجلن�شية: الهند مو�شوع الدعوى: بطالن عقد بيع 100٬000 درهم ف�شخ والغاء وكالة 
تعوي�س 500٬000 درهم املطلوب اعالنه/  اجنيلني جيباكوماري فيليام�س اجلن�شية: 
الهند عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الحد املوافق 2013/11/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة دائرة الق�شاء    8٬30 �شباحاً 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/10/21
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1094  جتاري كلي            
اىل املدعى عليهم/ 1 - موؤ�ش�شة ال�شعد لتوريد العمالة 2- حممد �شامل حممد العلي 3- 
ا�شماعيل حممد احمد ح�شني 4- ع�شام حممد عاطف جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/فر�شت لاليدي العاملة- فرع من فر�شت �شيكيورتي جروب �س.ذ.م.م وميثله: 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ق��د  ال��ب��ن��اي    ع��ب��داهلل عبدالرحمن  ع��ب��داهلل حممد 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبر  بندب  املطالبة 
ال�شاعة 9٬30 �س  امل��واف��ق 2013/11/19  الثالثاء  ي��وم  امل��ح��ام��اة.    وح��ددت لها جل�شة 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3347  عمايل جزئي              
اىل املدعى عليهم/ 1 - كابلي �س ت �س ذ.م.م فرع جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�شعد فواز البيطار     قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة الزام 
املدعى عليها بان توؤدي له مبلغ 46625 درهم وبالر�شوم وامل�شاريف  وال�شكوى 
رقم )2013/152093(.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/10/31 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي   مبكتب  �س   8٬30 ال�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�شيكون مبثابة  ف��ان احلكم  الق���ل.ويف حالة تخلفك  اي��ام على  بثالثة  اجلل�شة 

ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

  مذكرة  اعالن متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1058  نزاع جتاري              

اىل املتنازع �شده/1- �شكينة جوهر بالل ح�شن البلو�شي جمهول حمل 
القامة مبا ان املتنازع/مو�شى كوجنو نزار الدين مو�شى وميثله: عبداهلل 
حممد عبداهلل  عبدالرحمن البناي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بندب خبر متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 
 2013/11/11 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب 
ال�شاعة 8٬30 �س مبكتب امل�شلح  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل.   
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/806 عقاري كلي              
 ( والن�����ش��اءات  العقارية  الم����ارات  ه��وم��ز  ب�شت  �شركة   -  1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
�س.م.ح( جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي/نور الدين را�شي   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد �شراء العقار والزام املدعي عليها مببلغ 
)410٬983 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/5 ال�شاعة 
9٬30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  

ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/658 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ ان�س مروان م�شاطي  العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/7/29م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�شالح / فاطمه حممد عبده عبداهلل بالتايل:    حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
وق��دره 40٬000 درهم )اربعون الف  دره��م(  والزمته كذلك مب�شاريف 
الدعوى وبرف�س ما عدا ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 
يوما   30 خ��الل  لال�شتئناف  قابال  حكما    2013/10/9 امل��واف��ق  بتاريخ 

اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                              
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/822 جت جز- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية            
عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  البي�شاء  اليمامة  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  اجلن�شية:المارات  والنقليات  العامة  للمقاولت  الفريد  البيت  موؤ�ش�شة 
البيت  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  درهم   25000 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى: 
الفريد للمقاولت العامة والنقليات اجلن�شية:المارات  عنوانه: بالن�س  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/11/25 موعدا 
الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8٬30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
الدعوى  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  مذكرة بدفاعك و�شورا 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29    
 اعـــــــالن       

 ت��ق��دم ايل ان���ا ال��ك��ات��ب ال���ع���دل ب�����ادارة ال��ك��ات��ب ال���ع���دل وال��ت�����ش��دي��ق��ات- 
الم��ارات     اجلن�شية:  البلو�شي  بخ�س  بر  علي  خورفكان:ال�شيد/حممود 
وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ال�شم التجاري )امل�شافر 
ال�شارقة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  م��ن  وامل��رخ�����س   ) لل�شياحة 
التنمية  دائرة  بتاريخ 2010/9/29 يف  ال�شادر  رخ�شة مهنية رقم 66629 
عبدالرحمن  علي  عبدالرحمن   / ال�شيد  اىل  بخورفكان.  القت�شادية 
النقبي اجلن�شية: الم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
املحرر  ال�شان يف  بالت�شديق على توقيعات ذوي  �شيقوم  مدينة خورفكان 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
متكب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                        اىل املدعي عليه/موتايان للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/11/10 ال�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  بال�شافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
3640/2013/13
3641/2013/13
3642/2013/13
3643/2013/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
�شيف الدين علي حيدر

بول�س ابو اخلر
لك�شمي كانتو بول روتي�س

حممد ن�شار الدين حممد ا�شكندر

مبلغ املطالبة
6290 درهم �شامل تذكرة العودة
6290 درهم �شامل تذكرة العودة
6290 درهم �شامل تذكرة العودة
6290 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29    
  اعـــالن بالن�سر  

رقم املرجع :2013/709   
 ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�شيد /م�شتاق و�شايا اهلل احمد، باك�شتاين اجلن�شية 
وال�شيد/ �شهيل ا�شغر من�شور ح�شني خان، باك�شتاين اجلن�شية يرغبان يف البيع والتنازل 
برقم  رخ�شة  مبوجب  اللكرونية  الج��ه��زة  لت�شليح  ال�شريع  الطريق  يف/   ٪100 ع��ن 
)535738( وذلك اىل ال�شيد/ �شهيل رزاق عبدالرزاق باك�شتاين اجلن�شية مت تغير ال�شكل 
القانوين من �شركة اعمال بوكيل خدمات -تعديالت اخرى:  .وعمال لن�س املادة )16( 
فقرة 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة  1991 يف �شان الكاتب العدل   فقد اقت�شى 
ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل 
       دار الق�ساء ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/385 ك.ع.ح

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
التوقيع يف حمرر   الت�شديق على  اي��ران  وطلب  ح�شني غالم دهقان اجلن�شية: 
يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )خياط عميد الكويت   ( واملرخ�شة من 
لدى  وامل�شجل   )47691( امللف  رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد :عبدال�شمد �شعيب حممد ال علي 
�شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الم��ارات   اجلن�شية: 
تاريخ  ا�شبوعني من  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  ال�شاأن يف  بالت�شديق على ذوي 

ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3347  عمايل جزئي                
اىل املدعى عليه  / 1 - كابلي �س ت �س ذ.م.م فرع  جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  البيطار  ف��واز  املدعي/�شعد  ان  مبا 
املطالبة الزام املدعى عليها بان توؤدى له مبلغ )46625 درهم( وبالر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2013/152093( رق��م  وال�شكوى   . وامل�شاريف 
لذا  القا�شي  مبكتب  ���س   8٬30 ال�شاعة   2013/10/31 امل��واف��ق  اخلمي�س 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
        يف الدعوى رقم 2012/1420  جتاري كلي

اىل املدعى عليهم/1- �شركة ا�شيل لنظمة البناء  ذ.م.م 2- ثاين �شامل مو�شى احلليان 
3- جون رالف �شكوت جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بنك دبي التجاري �س م ع  
 2013/9/26 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبر امل�شريف- 
املخت�س �شاحب الدور يف اجلدول لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وم�شتنداتها 
وما ع�شى ان يقدم دونها لبيان طبيعة العالقة بني اخل�شوم يف �شان مو�شوع الدعوى بيان 
الت�شهيالت امل�شرفية التي منحها املدعى للمدعى عليها الوىل والنتقال للبنك املدعى 
ومراجعة كل ح�شاب وحددت امانة خربة وقدرها خم�شة ع�شرة الف درهم كاتعاب اخلبر 
وكلفت املدعي ب�شدادها . وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/28 

 ch2E.21 ال�شاعة 9٬30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
        يف الدعوى رقم 2013/464  جتاري جزئي

املدعي  ان  القامة مبا  املدعى عليه/1- وليد زهر ترعاين  جمهول حمل  اىل 
م ع( وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني مبا  الوطني ) �س  القيوين  ام  / بنك 
ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني ) �س م ع(   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/9/30 احلكم التمهيدي التايل: 
حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبر امل�شريف املخت�س �شاحب 
الدور باجلدول لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى 
ان يقدم اخل�شوم وذلك لتنفيذ املامورية قدرت امانة قدرها 5٬000 درهم الزمت 
املدعيه ايداعها وخزينة املحكمة. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني املوافق 

 ch1A.1 2013/11/25 ال�شاعة 8٬30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

انذار عديل بالن�سر  
   رقم 2013/2277   

 املنذر/ بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي
باتيل-  بربهوبهاي  اميتافني   -2 افينا�س هرا لل- موري�شيو�س-اجلن�شية:   اليهما/1-  املنذر 
بريطاين اجلن�شية ) جمهول حمل القامة( يتوجه املنذر املنذر اليهما بوجوب �شداد املديونية 
املر�شدة بحقهم ل�شالح بنك ابوظبي التجاري والزامهم بدفع مبلغ )1٬178٬193٬58 درهم( 
)مليون ومائة وثمانيةو�شبعون الفا ومائة وثالثة وت�شعون درهما وثمانية وخم�شون فل�شا( كما 
يف 2013/7/22 خالل ثالثون يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات 
القانونية الالزمة ببيع العقار �شقه �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة- قطعة 
الر�س رقم 686 ا�شم املبنى : يل جراند �شاتيو - رقم املبني 1- رقم الوحدة A211 رقم الر�س 
العقار: 137٬78 مر مربع- الطابق 2 �شندا  عند املطور.JVC10MMRP200 م�شاحة 
التاأميني يف امارة دبي الزامكم بالر�شوم   للمادة 25 للقانون رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شان الرهن 

وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
انذار عديل بالن�سر  

   رقم 2013/2276   
 املنذر/ بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي

املنذر اليه/1- تارون هاري�س كريبا لنى- هندي اجلن�شية ) جمهول حمل القامة( يتوجه املنذر 
والزامها  التجاري  ابوظبي  بنك  ل�شالح  بحقها  املر�شدة  املديونية  �شداد  بوجوب  اليها  املنذر 
بدفع مبلغ )1٬259٬499٬44 درهم( )مليون ومومئتان وت�شعة وخم�شون الفا واربعمائة وت�شعة 
وت�شعون درهما واربعة واربعون فل�شا(   كما يف 2013/7/1 خالل ثالثون يوما ويف حالة تخلفكم 
عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الج��راءات القانونية الالزمة ببيع العقار �شقه �شكنية- اجلهة 
دبي- املنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة- قطعة الر�س رقم 686 ا�شم املبنى : يل جراند �شاتيو - 
A303 رقم الر�س عند املطور.JVC10MMRP200 م�شاحة  رقم املبني 1- رقم الوحدة 
الوحدة: 89٬04 مر مربع- الطابق 3 �شندا للمادة 25 للقانون رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شان الرهن 

التاأميني يف امارة دبي الزامكم بالر�شوم  وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

انذار عديل بالن�سر  
   رقم 2013/2278   

 املنذر/ بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي
املنذر  املنذر  يتوجه  القامة(  بريطانية اجلن�شية     ) جمهول حمل  دادا-  رمانه  اليه/  املنذر 
بدفع  والزامها  التجاري  ابوظبي  بنك  ل�شالح  بحقها  املر�شدة  املديونية  �شداد  بوجوب  اليها 
مبلغ )3٬098٬113٬23 درهم( )ثالثة ماليني وثمانية وت�شعون الفا ومائة وثالثة ع�شر درهما 
الدفع  وثالثة وع�شرون فل�شا( كما يف 2013/9/30 خالل ثالثون يوما ويف حالة تخلفكم عن 
�شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة ببيع العقار �شقه �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة 
برج خليفة- قطعة الر�س رقم 196- ا�شم املبنى- زانزبيل 3- رقم املبني 7- رقم الوحدة 104 
م�شاحة الوحده 130٬53 مر مربع- الطابق-1- �شندا للمادة 25 للقانون رقم 14 ل�شنة 2008 
املدة  انق�شاء  حالة  يف  وامل�شروفات  بالر�شوم  الزامكم  مع  دبي  ام��ارة  يف  التاأميني  الرهن  ب�شان 

دون ال�شداد.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأثنى على احل�شور اجلماهريي يف جمموعة العني

حممد بن ثعلوب: وجود نهيان بن مبارك على قمة الهرم اأهم اأ�سباب النجاح
اأ�شاد حممد بن ثعلوب الدرعي نائب 
رئي�س اللجنة املحلية العليا املنظمة 
لبطولة كاأ�س العامل حتت 17 �شنة 
الكبر  ب��ال��دع��م   2103 الإم����ارات 
ال����ذي يوليه  امل��ت��ع��اظ��م  واله��ت��م��ام 
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م��ب��ارك 
وال�شباب  الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل 
وتنمية املجتمع رئي�س الهيئة العامة 
رئي�س  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
اأن وج��ود معاليه على قمة  م��وؤك��داً 
ال���ه���رم ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ي��ع��د اأح����د اأه���م 
دول��ة  حققته  ال��ذي  النجاح  اأ�شباب 
الإم������ارات يف ه���ذا امل��ح��ف��ل ال��ع��امل��ي.  
نهيان  ال�شيخ  معايل  رئا�شة  وق��ال: 
العليا  املنظمة  للجنة  م��ب��ارك  ب��ن 
منح جميع روؤو�شاء واأع�شاء اللجان 
امل��خ��ت��ل��ف��ة يف امل����دن ال�����ش��ت��ة ال��داف��ع 
املزيد من اجلهد من  لبذل  القوي 
اأج����ل ع��ي��ون ال���وط���ن ال���غ���ايل ورف���ع 
ا�شمه ب��ني ال���دول الأخ����رى وزي���ادة 
م�����ش��اح��ة ال�����ش��م��ع��ة ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي 
من  املا�شية  ال�شنوات  يف  اكت�شبها 
بطولة  م��ن  لأك���ر  تنظيمه  خ��الل 
ال�شباب  ف��ئ��ة  م�شتوى  ع��ل��ى  ع��امل��ي��ة 
وكاأ�س الأندية اأبطال القارات الذي 
ل�شنتني  الإم��ارات  اأر�س  ا�شت�شافته 

 : ثعلوب  اب��ن  واأ���ش��اف   . متتاليتني 
اإل  املتعددة  م�شاغله  م��ن  وبالرغم 
مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  اأن 
ال���وق���وف بنف�شه  ق���د ح��ر���س ع��ل��ى 
قبل  التنظيمية  التح�شرات  على 
ف��رة كافية م��ن ان��ط��الق��ة احل��دث 
متعددة  تفقدية  بزيارات  قام  حيث 
ت�شت�شيف  التي  ال���ش��ت��ادات  جلميع 
ح��ال��ي��اً م��ن��اف�����ش��ات ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة، 
وكان يهتم كثراً مبتابعة ومعاجلة 
الكبرة  قبل  ال�شغرة  التفا�شيل 
وي���ح���ث ال���ل���ج���ان ع���ل���ى م�����ش��اع��ف��ة 
اجل���ه���ود ح��ت��ى ت��ظ��ه��ر الإم�������ارات يف 
ال�����ش��ورة امل�����ش��رف��ة وال���زاه���ي���ة. كما 
الأث���ر  وتعليماته  لتوجيهاته  ك���ان 
امل�شوؤولني عن  رفع همم  الفعال يف 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال���ذي���ن و���ش��ع��وا ك��ل��م��ات��ه 
به  اه��ت��دوا  ون��ربا���ش��اً  اأعينهم  ن�شب 
لينعك�س كل ذلك على النجاح الذي 
ووج��د  ال��ي��وم  حتى  البطولة  بلغته 
ال�شكر والثناء من م�شوؤويل الحتاد 
ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم فيفا . وع��رج 
حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب ب��احل��دي��ث عن 
خروج منتخبنا الوطني من مرحلة 
دور املجموعات دون اأن يرك ب�شمة 
قدم  اأن  بعد  البطولة  �شفحة  على 
الوقت  يف  لفتاً  و�شعيفاً  باهتاً  اأداًء 

هم  الالعبني  ه���وؤلء  اأن  اإىل  نف�شه 
�شغار ال�شن ورمبا اأ�شابتهم الرهبة 
يف م�شاركتهم الأوىل يف هذا احلدث 
وا�شحاً  كان  وق��ال:  الكبر.  العاملي 
ال���ت���اأث���ر ال��ن��ف�����ش��ي ع��ل��ى ال��الع��ب��ني 
كما  نف�شياً  تهيئتهم  تتم  مل  الذين 
ي��ج��ب ل��ت��اأت��ي ال��ن��ه��اي��ة حم��زن��ة. كنا 
اإىل  منتخبنا  ي�شل  ب��اأن  متفائلون 
ال��ف��رو���س  اأ����ش���واأ  ع��ل��ى   16 ال  دور 
ال��ذي  املتقدم  امل�شتوى  يعك�س  واأن 
و�شلت اإليه كرة الإمارات من خالل 
ال��ت��ي حققتها  ال��رائ��ع��ة  الإجن�����ازات 
على  املختلفة  الوطنية  منتخباتنا 
وال�شباب  الأول  املنتخب  م�شتوى 
من  نابعاً  تفاوؤلنا  وك��ان  والأومل��ب��ي. 
ال��ف��رة الإع���دادي���ة ال��ط��وي��ل��ة التي 
ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ت��خ��ب ال��ن��ا���ش��ئ��ني 
واملطمئن  ال��رائ��ع  الفني  وامل�شتوى 
الذي قدمه يف مبارياته التجريبية 
التي حقق فيها نتائج م�شجعة اأمام 
م��ن��ت��خ��ب��ات الأرج���ن���ت���ني وامل��ك�����ش��ي��ك 
و����ش���اح���ل ال����ع����اج . وق��������ال: اف��ت��ق��د 
ال��وق��ف��ة  اإىل  ال��ن��ا���ش��ئ��ني  م��ن��ت��خ��ب 
امل��ه��ي��ب��ة ومل حت�شر  اجل��م��اه��ري��ة 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  قليلة  ب���اأع���داد  اإل 
الأن��دي��ة غابت  رواب��ط م�شجعي  اأن 
متاماً عن احل�شور ومل تن�شق فيما 

بينها جلذب اجلماهر اإىل املالعب 
ل���ل���وق���وف خ���ل���ف ه�������وؤلء ال�����ش��غ��ار 
ي�شارك  والذين  اأزره��م  من  وال�شد 
مثل  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  م��ع��ظ��م��ه��م 
وال�شعبة.  القوية  البطولت  ه��ذه 
ث��ق��ت��ن��ا ك��ب��رة يف احت����اد ال���ك���رة ويف 
نق�شو  اأن  نريد  ول  العاملة  جلانه 
على الالعبني ونقول اأنهم اأخفقوا 
ب���ل ن���ق���ول اأن م���ا ح����دث ه���و در����س 
وجهازهم  الالعبون  منه  ي�شتفيد 
اآم���ل���ني اأن مت�����ش��ي الأم����ور  ال��ف��ن��ي 
اإىل الأف�����ش��ل يف ال��ف��رة امل��ق��ب��ل��ة . 
ليقول:  حديثه  يف  بوهزاع  وم�شى 
الحت���اد  م�����ش��وؤويل  ���ش��ه��ادة  تكفينا 
الدويل لكرة القدم فيفا واإ�شادتهم 
اأك���دوا  وال��ذي��ن  التنظيم  مب�شتوى 
اأف�شل  اأن هذه البطولة تعترب من 
ب�����ط�����ولت م����ون����دي����ال ال��ن��ا���ش��ئ��ني 
ع��رب ت��اري��خ��ه��ا ال��ط��وي��ل، وق���د ك��ان 
منتخبنا  ظ��ه��ور  ب��ال��ف��ع��ل  ينق�شنا 
نائب  وان��ت��ق��د   . م�شرفة  ���ش��ورة  يف 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة احل�����ش��ور 
اجلماهري الذي �شجلته مباريات 
ال���ب���ط���ول���ة يف م��ع��ظ��م ال����ش���ت���ادات 
باحل�شور  نف�شه  الوقت  يف  م�شيداً 
�شجلته  ال��ذي  الكبر  اجلماهري 
مباريات املجموعة ال�شاد�شة بالعني. 

وزاد: برنامج وموعد انطالقة هذه 
البطولة معروف منذ فرة طويلة 
وعليه كان يتوجب على جلنة دوري 
امل���ح���رف���ني الب���ت���ع���اد ع����ن اق���ام���ة 
اأي م��ب��اري��ات دوري���ة يف الأي���ام التي 
ت�شهد مناف�شات املنتخبات امل�شاركة، 
وق�����د اأخ���ف���ق���ت ال���ل���ج���ن���ة ب��ت��ح��دي��د 
بالتزامن  املباريات  بع�س  مواعيد 
م���ع م��ب��اري��ات ال��ب��ط��ول��ة ويف خ��ت��ام 
ثعلوب  ب��ن  حممد  ر���ش��ح  ت�شريحه 
م��ن��ت��خ��ب��ي ال����ربازي����ل ال����ذي ي��ق��وده 
األ���ك�������ش���ان���درو ج���ال���و م�����درب ال��ع��ني 
الأ���ش��ب��ق ون��ي��ج��ري��ا ل��ب��ل��وغ امل��ب��اراة 
اأنه  نف�س  الوقت  يف  مبيناً  النهائية 
اأو  اأن ي�شاهد منتخباً عربياً  يتمنى 

اآ�شيوياً طرفاً يف نهائي البطولة.

عبداهلل  بدعم  ي�شيد  اجلندي 
جمموعة  ــم  ــدع ل حمــمــد  بـــن 

العني
حممد بن هزام يحث جمموعة 
يف  اجلهود  متابعة  على  العمل 

حفل فيفا 
���ش��دد حم��م��د ب���ن ه����زام ال��ظ��اه��ري 
مدير جمموعة العني يف مونديال 
الإم��ارات  �شنة   17 النا�شئني حتت 
2013  ، على اأهمية متابعة العمل 

ب����روح امل�����ش��وؤول��ي��ة خ���الل م��ب��ارات��ي 
ثمن وربع النهائي يف ا�شتاد خليفة 
بن زاي��د بنادي العني. وق��ال خالل 
الحت��اد  جلنة  اقامته  ال��ذي  احلفل 
ال��������دويل ل����ك����رة ال�����ق�����دم  ف���ي���ف���ا  يف 
املجموعة ال�شاد�شة ، اأول من اأم�س يف 
فندق مركيور جراند جبل حفيت : 
لن نراجع عن معدل النجاح الذي 
ون��ود  املا�شية  ال��ف��رة  خ��الل  حتقق 
اأن نتابع العمل بالن�شق ذاته وبروح 
امل�����ش��وؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ، وال��ت��ع��اون 
اجلماعي لتعزيز الثقة التي حتققت 
وتاأكيد التميز والعطاء البناء لأجل 
ع��ك�����س ال���وج���ه امل�����ش��رف ل��ل��دول��ة يف 
الكبر  الريا�شي  اإ�شت�شافة احلدث 
اإن اللجان  اب��ن ه��زام قائاًل:  .واأك��د 

ال��ع��ام��ل��ة يف جم��م��وع��ة ال��ع��ني كانت 
مب�������ش���ت���وى امل�������ش���وؤول���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
وقامت بال�شيء الذي ينبغي عمله ، 
الكبر  اجلماهري  احل�شور  فكان 
والنجاح التنظيمي الالفت ب�شهادة 
امل�����ش��وؤول��ني يف  ف��ي��ف��ا  . واأ����ش���اف: 
ال��ع��ني على  اأع�����ش��اء جم��م��وع��ة  اإن 
اآه���ب���ة ال����ش���ت���ع���داد مل��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل 
النهائي  ال���دور ثمن  م��ب��اراة  خ��الل 
 ، واي��ران  اليوم بني نيجريا  م�شاء 
اجلماهرية  احل�شود  م��ن  بالرغم 
 . املنتخبني  جمهوري  من  املتوقعة 
ب���دوره ع��رب ع��دن��ان اجل��ن��دي ممثل 
الحت���اد ال���دويل لكرة ال��ق��دم  فيفا  
ع��ن تقديره   ، ال��ع��ني  يف جم��م��وع��ة 
املجموعة  ب��ه  حظيت  ال��ذي  للدعم 

نادي  ادارة  جمل�س  رئي�س  قبل  من 
حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ   ، العني 
اإن   وق������ال   ، ن���ه���ي���ان  اآل  خ���ال���د  ب����ن 
تقديره ل��دور   فيفا  يثلج �شدورنا 
ونحن نرى اهتمامه مبا يحدث يف 
جمموعة العني ، اإىل جانب حر�شه 
على تكرميه اأخراً .وعرب اجلندي 
التي  الكبرة  للجهود  تقديره  عن 
يف  العاملة  اللجان  قبل  م��ن  بذلت 
العمل  اإن  وق����ال:  ال��ع��ني  جم��م��وع��ة 
ك���ان ب��ت��ج��رد رائ����ع وب��ت��ع��اون ك��ام��ل 
القوية  الرغبة  ي��وؤك��د  اجلميع  م��ن 
يف النجاح ، وما حتقق يف املجموعة 
لكل  طبيعية  ث��م��رة  ه��و  ال�����ش��اد���ش��ة 
اجل����ه����ود ال���ت���ي ب���ذل���ت يف ال���ف���رة 

املا�شية  .

ي��ف��ت��ت��ح ف��ري��ق��ا ج��ه��از ح��م��اي��ة امل��ن�����ش��اآت واحت���اد 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل امل��و���ش��م ال��ري��ا���ش��ي ل��الحت��اد 
ال��ري��ا���ش��ي ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات ب��ل��ق��اء ك���اأ����س ال�����ش��وب��ر 
الف��ت��ت��اح��ي ال����ذي ي��ج��م��ع ب���ني ال��ف��ري��ق��ني ي��وم 
الثنني 11-11 با�شتاد �شلطان بن زايد مبقر 
بعد  اأبو ظبي  للموؤ�ش�شات يف  الريا�شي  الحت��اد 
ا�شت�شافة منتخبات  الحت��اد يف  م�شاركة  انتهت 
وجه  ..كما  مبالعبه  للكرة  النا�شئني  مونديال 
اأحمد  بن  �شيف  برئا�شة  الحت��اد  اإدارة  جمل�س 
امل�شاركة  يف  ال��راغ��ب��ة  للفرق  ال��دع��وة  الهاملي 
زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ك��اأ���س  بطولة  يف 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل 

الرئي�س الفخري لالحتاد الريا�شي للموؤ�ش�شات 
)11لعبا(  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال�شنوية  احل��ك��وم��ي��ة 
وقد   1987 ع��ام  الحت���اد منذ  ينظمها  وال��ت��ي 
 11-12 الثالثاء  ي��وم  امل�شابقات  جلنة  ح��ددت 
ال���ش��راك  طلبات  لتقدمي  م��وع��د  اآخ���ر  املقبل 
،ف��ي��م��ا جت���رى ق��رع��ة ال��ب��ط��ول��ة ي���وم 11-13 
مب��ق��ر الحت����اد .وم����ن ج��ان��ب��ه رح���ب ���ش��ي��ف ب��ن 
العام  الريا�شي  الحت��اد  رئي�س  الهاملي  اأحمد 
امل�شاركة يف  الفرق  للموؤ�ش�شات احلكومية بكافة 
املو�شم اجلديد ،ويف مقدمته  ن�شاط الحتاد يف 
اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ك��اأ���س  بطولة 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال��دول��ة 

ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري ل���الحت���اد ال��ري��ا���ش��ي ال��ع��ام 
اقامتها  تتجدد  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة،  للموؤ�ش�شات 
يف بداية ن�شاط الحت��اد يف ثوب جديد ،م�شيدا 
بجهود كافة اجلهات التي ظلت ت�شهم يف جناح 
الحتاد والبطولة ال�شنوية التي بلغت اأكر من 
رب��ع ق��رن م��ن ال��زم��ان وال��ت��ي يحر�س الحت��اد 
الكرمية  للرعاية  تقديرا  �شنويا  تنظيمها  على 
دفعة  الحت��اد  اأعطت  التي  الفخرية  والرئا�شة 
الزمالة  رواب���ط  توطيد  يف  اأ�شهم  مم��ا  معنوية 
بني العاملني وزيادة الإنتاج، موا�شلة للتوا�شل 
الريا�شية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  ب��ني  الجتماعي 

احلكومية واخلا�شة.

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��دت 
ل��ط��واف دب���ي ال����دويل ل��ل��دراج��ات 
ال��ه��وائ��ي��ة دب���ي ت���ور م��وع��د اق��ام��ة 
احل���دث الأول م��ن ن��وع��ه يف دول��ة 
الإمارات العربية املتحدة والأعلى 
ت�شنيفا يف قارة اآ�شيا وذلك خالل 
ال��ف��رة 5-8 ف��رباي��ر وذل���ك بعد 
موافقة الحتاد الدويل للدراجات 
ال��ه��وائ��ي��ة ع��ل��ى ه���ذا امل��وع��د ال��ذي 
العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اخ��ت��ارت��ه 
املرتقب  احل��دث  لقامة  للبطولة 
���ش��ت�����ش��ارك ف��ي��ه نخبة من  وال����ذي 
ال��ف��رق ال��ع��امل��ي��ة يف ري��ا���ش��ة رك��وب 
ال�شعبية  ذات  الهوائية  ال��دراج��ات 
من  تعترب  وال��ت��ي  عامليا  الوا�شعة 
اأكر الريا�شات مزجا بني التناف�س 
ال��ري��ا���ش��ي وال����روي����ج ال�����ش��ي��اح��ي 

اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  للمدن. 
للطواف  املنظمة  العليا  اللجنة 
�شعيد حارب ع�شو  �شعادة  برئا�شة 
امل���ك���ت���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��ل�����س دب���ي 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  الريا�شي 
، وح�����ش��ور ���ش��ع��ادة ي��و���ش��ف ج���واد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجل�س  امل��ك��ت��ب  ع�����ش��و 
دبي الريا�شي نائب رئي�س اللجنة 
ال�شعفار  اأ�شامة  �شعادة   ، املنظمة 
للدراجات  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
ال���ه���وائ���ي���ة ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 
امل��ن��ظ��م��ة ، ح���ري���ز امل����ر ب���ن ح��ري��ز 
اللجنة  واأع�شاء   ، الطواف  مدير 
اعتماد  الجتماع  يف  ومت  املنظمة. 
التي  للطواف  الرويجية  اخلطة 
�شت�شاهم  مبتكرة  اف��ك��ارا  تت�شمن 
يف ال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ذا احل����دث ل��دى 

من  الول  ك���ون���ه  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات 
، كما  ال��دول��ة  ال��ذي يقام يف  نوعه 
مت ا�شتعرا�س الت�شاميم املقرحة 
جلائزة الفائز بالطواف والقمي�س 
من  مرحلة  ك��ل  لبطل  املخ�ش�س 
البطولة  وقمي�س  الأرب��ع  املراحل 
بت�شميمه  ت��ق��وم  ال����ذي  ال��ن��ه��ائ��ي 
�شركة عاملية متخ�ش�شة يف جمال 
الج���ت���م���اع  ك���م���ا مت يف  الأزي�����������اء. 
ا����ش���ت���ع���را����س ت���ق���ري���ر زي�������ارة وف���د 
م����ن ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ط��واف 
اكتوبر  �شهر  خ��الل  ايطاليا  اإىل 
اجلاري اح�شور اجلولة اخلتامية 
لطواف لومباردي الدويل ال�شهر 
 RCS ����ش���رك���ة  ت���ن���ظ���م���ه  ال��������ذي 
تعاقد  ال��ت��ي  ال�شهرة  الي��ط��ال��ي��ة 
معها جمل�س دبي الريا�شي للقيام 

باأعمال الدعم لتنظيم طواف دبي 
الدويل كونها تتمتع بخربة دولية 
ك���ب���رة ومت��ت��ل��ك ك�����وادر ت��ع��م��ل يف 
ال��دراج��ات  �شباقات  تنظيم  جم��ال 
ال����ه����وائ����ي����ة وال������روي������ج ل���ه���ا ويف 
ج��رو  اي��ط��ال��ي��ا  ط���واف  مقدمتها 
وق��د   ، ل���وم���اب���ردي  و  اي��ت��ال��ي��ا  دي 
ا����ش���ادت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ط��واف 
دبي تور دبي بقيام اللجنة املنظمة 
�شوارع  بتزيني  لومباردي  لطواف 
املدينة اليطالية ب�شعار ملف دبي 
اإىل   2020 اك�شبو  ل�شت�شافة 
ج��ان��ب ���ش��ع��ار ط���واف دب���ي و�شعار 
الريا�شي وهو الأمر  جمل�س دبي 
الذي ياأتي كبادرة دعم وهدية من 
اللجنة املنظمة لطواف لومباردي 
الطيبة  العالقة  بف�شل  دب��ي  اإىل 

اأن  �شيما   ، الطرفني  تربط  التي 
املكان الذي مت فيه  ايطاليا كانت 
اإعالن اطالق طواف دبي 2014 
تزامن  م��وؤمت��ر �شحفي  وذل��ك يف 
اح��دى مراحل طواف  تنظيم  مع 

ايطاليا جرو دي ايتاليا .
جدير بالذكر اأنه مت حتديد امل�شار 
النهائي ملراحل طواف دبي الأربع 
وقام املكتي التنفيذي ملجل�س دبي 
الريا�شي املالك للطواف باإعتماد 
م�شار هذه املراحل الذي يت�شمن 
�شياحية  مبعامل  الدراجني  م��رور 
دب��ي  م��ن��اط��ق  يف  ���ش��ه��رة  و�شكنية 
احل���دي���ث���ة وال���ق���دمي���ة ، وك���ذل���ك 
 ، اإىل حتا  وج��ود مرحلة من دب��ي 
الريا�شي  دب���ي  جمل�س  و���ش��ي��ق��وم 
و مت يف  امل��راح��ل  اأ���ش��م��اء  بت�شويق 

الج��ت��م��اع اأي�����ش��ا اع��ت��م��اد اخلطة 
الإع����الم����ي����ة ل���ل���ح���دث وم���واع���ي���د 

عن  للك�شف  ال�شحفية  املوؤمترات 
الطواف  مراحل  وم�شار  تفا�شيل 

املتعلقة  الأخ���رى  الأم���ور  وجميع 
به. 

اخ��ت��ت��م��ت ي���وم ال�����ش��ب��ت ور���ش��ة عمل 
الفئات  ملدربي  الإقليمية   FIFA
العمرية يف غرب اآ�شيا والتي اأقيمت 
يف ال��ف��رة م��ا ب��ني 19 وح��ت��ى 26 
الإم��ارات  يف  الأول  اأكتوبر-ت�شرين 
تنظيم  مع  تزامناً  املتحدة  العربية 
كاأ�س العامل حتت 17 �شنة الإمارات 
فخالل الفرة    .  2013FIFA
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ف��ي��ه��ا 36 م���ب���اراة يف 
مدينة  �شهدت   ،2013 الإم�����ارات 
دب���ي ور���ش��ة ال��ع��م��ل مب�����ش��ارك��ة 33 
مدرباً من احت��ادات دول غرب اآ�شيا 
بواقع مدربني من كل من البحرين 
والكويت  والأردن  وال��ع��راق  واإي���ران 
وقطر  وفل�شطني  وع��م��ان  ول��ب��ن��ان 
وال�����ش��ع��ودي��ة و���ش��وري��ا وم����درب من 
اليمن اإىل جانب ع�شرة مدربني من 
العديد  تنظيم  مت  حيث  الإم����ارات 
من املحا�شرات والدرو�س النظرية 
قبل اأن يتم تطبيقها عملياً يف عدد 

من مالعب التدريب.
FIFA ج��روم  اأم����ني ع���ام  وك����ان 
يوم  العمل  ور�شة  افتتح  قد  فالكي 
الأول  اأكتوبر-ت�شرين   19 ال�شبت 
ال�شركال  يو�شف  بح�شور  امل��ا���ش��ي 
رئي�س الإحتاد الإماراتي لكرة القدم 
رئي�س  العبوة  ماجد  اإىل  بالإ�شافة 
الإقليمي  FIFA للتطوير  مكتب 
يف غ���رب اآ���ش��ي��ا واخل��ب��ر ال��ف��ن��ي يف 
املكتب نهاد �شوقار ويو�شف عبداهلل 

الأمني العام لالإحتاد الإماراتي.
FIFA جروم  وحتدث اأمني عام 
ال��ت��ي يبذلها  ف��ال��ك��ي ع���ن اجل���ه���ود 
من اأجل تطوير اللعبة يف   FIFA

 FIFA خ�ش�س  قائاًل  اآ�شيا  غرب 
اأج��ل تطوير كرة  م��وارد مهمة من 
الأو�شط.  ال�شرق  منطقة  يف  القدم 
اإىل ج��ان��ب ال���دع���م امل����ايل امل��ب��ا���ش��ر 
ُب��ذل��ت ج��ه��ود كبرة  ال���ذي نقدمه، 
اأجل تثقيف مدربي كرة القدم  من 
وال����ق����ادة ون���ق���ل م��ع��رف��ت��ن��ا م���ن من 
اأج��ل امل�شاعدة يف متكني الإحت��ادات 
الأع�������ش���اء ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ت��ط��وي��ر 
اللعبة وقال فالكي عن ال�شغف بكرة 
القدم يف املنطقة هناك �شيء وا�شح 
ال�شرق  اأن  وهو  لنا جميعاً  بالن�شبة 
الأو���ش��ط جم��ن��ون ب��ك��رة ال��ق��دم هذا 
هو احلال بني ال�شباب خ�شو�شاً يف 
املنطقة. هدفنا هو ت�شخر ال�شعبية 

الهائلة للعبة هنا من اأجل ت�شجيع 
ال��ق��دم، من  ك��رة  لعب  ال�شباب على 

القاعدة اإىل م�شتوى النخبة. 

فر�س مت�شاوية
م���ن ب���ني 33 م����درب����اً ����ش���ارك���وا يف 
الإق��ل��ي��م��ي��ة   FIFA ع��م��ل  ور����ش���ة 
ملدربي الفئات العمرية بغرب اآ�شيا، 
لإح��دى  لفتة  م�شاركة  هناك  ك��ان 
امل�����درب�����ات ح���ي���ث ك���ان���ت الأردن�����ي�����ة 
الناعم  اجلن�س  ممثلة  ف��ري��ج  م��ن��ار 
الوحيدة يف دبي وقد حتدثت ملوقع 
م�شاركتها  ح��ول   FIFA.com

الالفتة يف ور�شة العمل.
وقالت فريج، التي مّثلت منتخبات 

ع��ن  ����ش���اب���ق���اً،  ل���ل�������ش���ي���دات  الأردن 
العمل  ور�شة  كانت  لقد  م�شاركتها 
م��ف��ي��دة ج���داً ح��ي��ث ا���ش��ت��ف��دن��ا منها 
ك��ث��راً ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن��ه��ا كانت 
الأم��ر اجليد  خالل فرة ق�شرة. 
اأننا قمنا بتحليل عدد من مباريات 
لنتابع  �شنة   17 حتت  العامل  كاأ�س 
املختلفة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ت��ط��ور  م����دى 
تطوير  اأج���ل  م��ن  لعبهم  وط��ري��ق��ة 

منتخباتنا. 
التي  ال�����ش��اب��ة،  ل��ل��م��درب��ة  وبالن�شبة 
ح�شلت على �شهادة تدريب من فئة 
A من الإحتاد الآ�شيوي بداية هذا 
32 مدرباً  العام، فاإن وجودها بني 
�شاباً كان مبثابة حتدي بالن�شبة يل 

خ�شو�شاً واأن امل�شاركني هم مدربي 
عدد من املنتخبات العربية، م�شيفًة 
لقد جنحت مب�شاركتي يف اأن اأو�شل 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ر����ش���ائ���ل مب���ا فيها 
جمتمعاتنا  يف  خ�شو�شاً  الإن��ف��ت��اح 
ب���غ���رب اآ����ش���ي���ا ال���ت���ي ت�����ش��ه��د ت���ط���وراً 
متزايداً بكرة القدم لل�شيدات خالل 

ال�شنوات الأخرة. 
وت�����رى ف���ري���ج ب�����اأن ه����ذا الإه���ت���م���ام 
امل���ت���زاي���د ب���ك���رة ال����ق����دم ل��ل�����ش��ي��دات 
ال�شنوات  يف  اإيجابياته  ل��ه  �شيكون 
القادمة وخ�شو�شاً يف بلدها الأردن 
حيث قالت بداأنا العمل بكرة القدم 
الفوز  وبعد   2005 ع��ام  لل�شيدات 
العمل  ازداد  اآ���ش��ي��ا،  غ���رب  ببطولة 
الأردين  الإحت�������اد  ق��ب��ل  م���ن  اأك�����ر 
و�شمو الأمر علي بن احل�شني الذي 
اأظ��ه��ر اه��ت��م��ام��اً ك��ب��راً مب��ا يخ�س 
�شتكون  لذلك  لل�شيدات  القدم  كرة 
تعلمتها  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��ف��ادة  ال���درو����س 
لها  بالن�شبة  فر�شة  دب��ي  يف  ف��ري��ج 
اأجل نقلها  ولزمالئها املدربني من 
اللعبة  ل��ت��ط��وي��ر  ���ش��ع��ي��اً  وتطبيقها 

ب�شكل اأكرب يف ال�شرق الأو�شط.
ت��وف��ر ال��ت��ذاك��ر امل��ج��ان��ي��ة ب��ن��اًء على 
اأول���وي���ة ال��وا���ش��ل��ني وح��ت��ى ن��ف��اذه��ا 
يف  امل�شت�شيفة  ال�����ش��ت��ة  امل��الع��ب  يف 
اأي�����ام امل���ب���اري���ات و م��ت��اج��ر خم��ت��ارة 
اأن������ح������اء  ج����م����ي����ع  يف  ل������ه������ومل������ارك 
اأو ع���رب الإن���رن���ت عرب  الإم�������ارات 
www.fifa.com/ امل����وق����ع 

منطقة  ويف   u17worldcup
كاأ�س  لبطولة  الر�شمية  امل�شجعني 

العامل حتت 17 �شنة. 

الحتاد الريا�سي ينظم بطولة �سلطان بن زايد لفرق املوؤ�س�سات للكرة ال�سهر القادم

اللجنة املنظمة لطواف دبي للدراجات الهوائية تعتمد موعد احلدث واحلملة الرتويجية

يف الدور ثمن النهائي من مونديال النا�شئني الإمـــارات حتت�ســـن مدربـــي �سبـــاب غــــرب اآ�سـيــــا

اإيران تواجه نيجرييا بطموحات العبور 
اإىل ربع النهائي يف العني 

•• العني – الفجر :

يواجه املنتخب النيجري نظره الإيراين عند ال�شاعة 
زاي��د  ب��ن  خليفة  ملعب  على  ال��ي��وم  م�شاء  م��ن  الثامنة 
�شمن الدور ثمن النهائي من مونديال النا�شئني واأكد 
موقع الحتاد الدويل لكرة القدم فيفا اأن املباراة �شتكون 
بني مدر�شتني خمتلفتني واأ�شلوبني خمتلفني، و�شتكون 
دور  يف  طرفيها  م���ردود  بحكم  ن��اري��ة  موقعة  حمالة  ل 
متتلك  نيجريا  اأن  اىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���ار  امل��ج��م��وع��ات 
امل�شابقة  اأق���وى هجوم حل��د الن يف  14 ه��دف��اً، وث��اين 
ال�شاد�شة  املجموعة  على  �شيطرته  املنتخب  فر�س  كما 

حمتاًل ال�شدارة.
اأما منتخب ايران بح�شب الفيفا متيز بالتوازن والروح 
الثاين  املركز  واحتل  الدفاعية،  وال�شالبة  اجلماعية 
يحرزوا  مل  اآ�شيا  ممثلي  اأن  ايل  م�شًرا  جمموعته،  يف 
�شوى 3 اأهداف، كان هدف م�شطفى ها�شمي يف �شباك 

الأرجنتني الأجمل يف امل�شابقة.
وت�شارك ايران للمرة الثالثة يف البطولة ، بعد ن�شختي 
 ، ال��الع��ب��ني  ، م��ع ج��ي��ل ج��دي��د م��ن  2001 و2009 
يرغبون يف تغير �شورة املنتخب يف مونديال النا�شئني 
، فهم اأمام حتد كبر يعززه احل�شور الالفت للجالية 

اليرانية يف الدولة . 
وب���دوره ق��ال م��درب اي��ران علي دو�شتمر ، اإن  فريقي 
اإىل  ا�شتنادا   ، اليوم  م�شاء  نيجريا  مواجهة  يخ�شى  ل 
ت��اري��خ��ه امل��ه��م يف ال��ب��ط��ول��ة ، ف��ق��د ح�شرنا م��ن اي���ران 
حل�����ش��د ال��ن��ت��ائ��ج اجل��ي��دة و���ش��ن��داف��ع ع��ن ح��ظ��وظ��ن��ا يف 
امليدان ول نفكر يف مغادرة البطولة من ثمن النهائي .

واأو�شح :اأعتقد اأنها مواجهة قوية و�شنفعل ما بو�شعنا 
عن  للدفاع  كبرة  الالعبني  يف  وثقتي  القوي  للظهور 
ح��ظ��وظ امل��ن��ت��خ��ب يف ال��ب��ط��ول��ة وق����ال جم��ي��د ح�شيني 

مدافع ايران اأن فريقه يدرك متاماً ماذا ينتظر فريقه 
يف الدور املقبل �شمن الأدوار الإق�شائية يف مدينة العني 
باجلملة  اأهدافاً  ي�شجل  الذي  النيجري  املنتخب  وهو 
وقد و�شف مدرب املنتخب الأفريقي مانو جاربا فريقه 
ب��ال��ق��ول ق��ب��ل ان��ط��الق م��ن��اف�����ش��ات ك��اأ���س ال��ع��امل منلك 
اأق���وال م��درب��ه لأن��ه  اأث��ب��ت الفريق  ن��اري��اً. وق��د  هجوماً 
الواحدة.  املباراة  اأه��داف يف   4.6 �شجل معدل مقداره 
اأي فريق عندما نكون  املدرب ن�شتطيع تدمر  واأ�شاف 

يف اأوج م�شتوانا. 
وميلك املنتخب الإيراين اأحد اأف�شل املدافعني ب�شخ�س 
�شي  اأف  �شايبا  لع��ب  يتمتع  اذ  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  ح�شيني 
الدفاع  ماي�شرو خط  وهو  �شريع  وتفكر  ف��ارع  بطول 
الذي ي�شد جميع حماولت ااملنتخبات املناف�شة ودائماً 
م��ا ي��وج��ه ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ب���اإجت���اه زم��الئ��ه وي��ط��ل��ب منهم 
ت�شحيح الأمور عندما ل ت�شر ب�شكل جيد كما اأنه يلهم 
اأي�شاً من خالل �شجاعته يف الت�شدي لالعبي  زمالءه 
اإنه يلعب كقائد  الفرق الخرى داخل منطقة اجل��زاء. 

ويت�شرف مب�شوؤولية.
لن نخادع اإذا قلنا باأنها �شتكون املباراة الأ�شعب لنا حتى 
الآن. يذكر اأن املنتخب الربازيلي وحده ي�شاهي نظره 
املنتخب  لكن  الهجومية،  ال��ق��وة  حيث  م��ن  النيجري 
الفئة  اأف�شل مهاجمني يف هذه  الأفريقي ميلك حالياً 
العمرية يف العامل وهما كيليت�شي اإيهينات�شو و�شاك�شي�س 

اإي�شاك.
قوي  نيجريا  منتخب  اي���ران  منتخب  ق��ائ��د  واأ���ش��اف 
باأنهم  جداً، ونحن ندرك قوته الهجومية ونعلم متاماً 
يف حاجة لثانية واحدة لكي يلحقون الأذى بك وت�شجيل 
ن��درك ذل��ك جيداً. قبل ان يتوقف  ه��دف من ل �شيء. 
عينيه  اإىل  وينظر  امل��رج��م  كتف  على  وي��رب��ت  ل��ربه��ة 
ويقول له بكل و�شوح لكن نحن اأي�شاً منلك نقاط قوة. 
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ت���راأ����س م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة 
وال�������ش���ب���اب وت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع يف 
ق�شره م�شاء اأم�س الول الجتماع 
ال��ت��ا���ش��ع ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ب��ط��ول��ة 
 17 للنا�شئني حت��ت  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
معاليه  واإطلع   .2013 الم���ارات 
ع���ل���ى جم���م���ل اأن�������ش���ط���ة ال��ب��ط��ول��ة 
املنوط  ال�شت  املجموعات  وتقارير 
ب��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م م���ب���اري���ات ال��ب��ط��ول��ة 
ابوظبي  ال��ت��ي جت���رى يف م��الع��ب 
والفجرة  وال�شارقة  ودبي  والعني 
وراأ�����س اخل��ي��م��ة. وق���ال حم��م��د بن 
التقارير  اإن  البطولة  مدير  ب��دوة 
اأن  اأك��دت  التي اطلع عليها معاليه 

ا���ش��ت��ع��دادات وجت��ه��ي��زات الم����ارات 
ك��ان��ت ج��ي��دة ج��دا - كما  للبطولة 
ال��ب��ط��ولت  ع��ادت��ه��ا يف تنظيم  ه��ي 
يف  الآخ����رى  وال��دول��ي��ة  القليمية 

خمتلف الريا�شات.
نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  اإن  واأ���ش��اف 
اإط��م��اأن على  اآل نهيان  ب��ن م��ب��ارك 
ب�شاأن  ال�شت  املجموعات  جاهزية 
اخلا�شة  وال�شتعدادات  الرتيبات 
مبا  للبطولة  املتبقية  ب��امل��ب��اري��ات 
فيها احلفل اخلتامي الذي �شيكون 
كان  مثلما  اي�شا  وب�شيطا  ق�شرا 
يف الفتتاح. واأ�شار اىل اأن الجتماع 
رك��ز على ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهود 
التنظيم  جم��ال  يف  العمل  وزي����ادة 

وح�������ش���د اجل���م���اه���ر ل��ل��ت�����ش��ف��ي��ات 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي متثل 
النجاح  لها  يحقق  ومب��ا  الم���ارات 
ال���ك���ل���ي وال�������ش���ام���ل ال������ذي و���ش��ف��ه 
ب���اأن���ه م�����ش��ئ��ول��ي��ة ���ش��ع��ب الم�����ارات 
واملقيمني فيها الذين تعودوا على 
اإ���ش��م الم����ارات عاليا يف مثل  رف��ع 
اأن  اإبن بدوة  واأك��د  املنا�شبات.  هذه 
الحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا 
را�����س مت��ام��ا ع���ن ���ش��ر ال��ب��ط��ول��ة 
الفرعية  ال��ل��ج��ان  اأن  م��و���ش��ح��ا   ..
تقريرا  البطولة  ختام  يف  �شرفع 
�شامال  وتقييميا  وتنظيميا  ماليا 
ال��ل��ج��ن��ة  اىل  امل���ج���م���وع���ات  ل��ع��م��ل 
وردا  البطولة.  العليا  الم��ارات��ي��ة 

مدير  اأكد  ال�شحفيني  اأ�شئلة  على 
اع�����ش��اء  اأن ع�����ددا م���ن  ال��ب��ط��ول��ة 
الفيفا �شي�شلون اليوم اىل الدولة 
ملتابعة  زم��الئ��ه��م  اىل  لالن�شمام 
ع��ددا  اأن  اىل  م�شرا   .. البطولة 
من روؤ���ش��اء احت��ادات الكرة يف دول 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل�����دول اخل��ل��ي��ج 
�شيح�شرون  ا�شيا  ودول  العربية 
املباراة اخلتامية اىل جانب ال�شيد 
ب��الت��ر رئ��ي�����س ال��ف��ي��ف��ا. ون����وه اإىل 
والب�شيطة  القليلة  ال�شلبيات  اأن 
ج���دا ال��ت��ي ظ��ه��رت خ���الل ال��ف��رة 
امل��ا���ش��ي��ة م��ن ال��ب��ط��ول��ة مت��ث��ل��ت يف 
بع�س عمليات توزيع التذاكر على 
الفيفا  اأن  مو�شحا   .. امل�شجعني 

ت���ع���اون���ت ب�����ش��ك��ل ك��ب��ر يف اإدخ�����ال 
املالعب  اىل  امل�شاهدين  جماهر 
اللجنة  ثقة  واأك��د  بتذاكر جديدة. 
العليا املنظمة للبطولة يف جماهر 
اج��م��ايل  اأن  اىل  لف���ت���ا   .. ال���ك���رة 
كل  �شاهدت  التي  اجلماهر  ع��دد 
م��ب��اري��ات امل��ج��م��وع��ات ال�����ش��ت بلغ 
مبعدل  متفرج  األ��ف  مائتي  قرابة 
م��ب��اراة  لكل  م�شاهد  الف  خم�شة 
التي متت حتى الن  املباريات  من 
م��ن ب��ني م��ب��اري��ات ال��ب��ط��ول��ة التي 
�شوؤال  على  وردا  مباراة.   52 تبلغ 
اآخ�����ر ح����ول اإع����م����ار ال���الع���ب���ني يف 
اأك��د  البطولة  امل�����ش��ارك��ة يف  ال��ف��رق 
اأن ال��ع��ي��ن��ات ال��ع�����ش��وائ��ي��ة ال��ت��ي مت 

واأن����ه مل  اي��ج��اب��ي��ة  ك��ان��ت  فح�شها 
يتم تلقي اأي اإحتجاج ر�شمي ب�شاأن 
ذلك من اأي دولة م�شاركة. واعتذر 
يف ختام ت�شريحه اإىل الإعالميني 

لتغطية  ت�شجيلهم  يتم  مل  الذين 
ال����ب����ط����ول����ة ب�������ش���ب���ب الج�����������راءات 
ال��وق��ت  م���وؤك���دا يف   .. ال��روت��ي��ن��ي��ة 
نف�شه اأن كل و�شائل العالم املحلي 

يجب  كما  بدورها  قامت  املختلفة 
مناف�شات  تغطية  يف  جيدة  وكانت 
البطولة وينتظر منها الف�شل يف 

املباريات املتبقية.

مدن  بطولة  بلقب  الفلبينية  تاجايتاي  مدينة  توجت 
اأ�شيا لل�شطرجن على كاأ�س دبي التي نظمها بنجاح الحتاد 
حتت  ت��اج��اي��ت��اي  ب��ل��دي��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للعبة  الفلبيني 
اإ�شراف الحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن مب�شاركة 18 مدينة 
من 12 دولة هي ال�شني وماليزيا والفلبني و�شنغافورة 
والعراق  بروناي  و�شلطنة  ال�شينية  وتايبيه  و�شريالنكا 
وكوريا والكويت والإمارات التي مثلتها ثالث مدن هي 
87 لعب  البطولة  �شارك يف  وال�شارقة  ودب��ي  اأبوظبي 

منهم 41 من احلا�شلني على األقاب. 
وق����د اأ����ش���اد ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن �شخبوط 

بنجاح  لل�شطرجن  الأ���ش��ي��وي  الحت���اد  رئي�س  نهيان  اآل 
البطولة تنظيميا وفنيا ، مثمنا جهود الحتاد الفلبيني 
�شهدته  الذي  املتقدم  الفني  بامل�شتوى  واأ�شاد  لل�شطرجن 
م��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط��ول��ة وث��م��ن ال���ف���وز امل�����ش��ت��ح��ق ل��الع��ب 
عبدالرحمن  ���ش��امل  الكبر  ال���دويل  الأ���ش��ت��اذ  الإم����ارات 
بامليدالية الذهبية على الرقعة الأوىل بر�شيد 8 نقاط 

من 9 جولت.
بر�شيد  ج��دارة  عن  اللقب  تاجايتاي  مدينة  ا�شتحقت 
وحيد  وتعادل  اإنت�شارات  ثمانية  خ��الل  من  نقطة   17
15 نقطة مدينتان  بينما حل يف املركز الثاين بر�شيد 

خالل  م��ن  وذل���ك  و�شنغهاي  ووك�����ش��ي  هما  ال�شني  م��ن 
�شنغهاي  مدينة  ولكن  واح��د،  وتعادل  اإنت�شارات  �شبعة 
التعادل  ك�شر  اأنظمة  بف�شل  الف�شية  بامليداليات  ف��ازت 
ت�شدرت  بينما   .. الربونزية  بامليداليات  ووك�شي  وفازت 
بغداد املدن العربية امل�شاركة يف احلدث القاري بر�شيد 
10 نقاط وجاءت يف املركز ال�شاد�س يف الرتيب العام .. 
اأدار البطولة  البطولة تقام كل عامني على كاأ�س دبي ، 
رئي�س  اأب��ون��دو  كا�شتو  الفلبيني  ال���دويل  احلكم  بنجاح 
�شعيد يو�شف  الإم��ارات��ي  ال��دويل  احلكام وعاونه احلكم 

نائبا لرئي�س حكام البطولة . 

تاجايتاي الفلبينية تتوج بلقب �سطرجن مدن اآ�سيا 

•• ر�سالة كواالملبور – معتز بكر:

 12 اىل  الم��ارات  منتخب  ر�شيد  الإرادة  فر�شان  رفع 
ميدالية يف اليوم الثالث من مناف�شات الألعاب الآ�شيوية 
املاليزية  كوالملبور  مدينة  ت�شت�شيفها  التي  الباراملبية 
بعد ح�شول زياد احلارثي على ذهبية ال�شوجلان لفئة 
19:03مر  وحتطيم رقمه ال�شخ�شي القدمي   f32
ح�شلت  التي  الكعبي  و���ش��ارة  م��ر   24:24 بح�شوله 
لفئة  ال��رم��ح  رم��ي  وف�شية  ال��ق��ر���س  رم��ي  ذهبية  على 
فيما اإ�شتطاعت البطلة زينب الربيكي من اإنتزاع   f58
القدمي  ال�شخ�شي  رقمها  وحتطيم  ال�شوجلان  ذهبية 

14:19 مر بح�شولها 14:73مر. 
واأعرب زياد احلارثي احلائز على ذهبية ال�شوجلان فئة 
البالغة قائال �شعوري ليو�شف  f32 ( عن �شعادته   (
بح�شويل على امليدالية الذهبية الثانية ورقم �شخ�شي 
ج��دي��د وه����ذا اإجن�����از ك��ب��ر ف��خ��ور ب���ه يف ه����ذا امل��ح��ف��ل 
القادمة  الفرة  خالل  املزيد  بتقدمي  واع��دا  الآ�شيوي 
ال�شخ�شي  وال��رق��م  الذهبية  امليدالية  اأن  اإىل  م�شرا 
اجلديد مل ياأتيان من فراغ واإمنا نتاج جهد كبر من 
العزمية  اأن  اإىل  واأ�شار  والفني  الإداري  اجلهازين  قبل 
والإرادة والثقة واحلما�س هو مانتميز به يف م�شاركاتنا 

اخلارجية 
وقال احلارثي اإن الفوز بالذهبية �شيكون حافزا معنويا 
مناف�شات  من  الأخ��ر  اليوم  يف  اجلهد  ملوا�شلة  كبرا 
البطولة و�شنزيد غلة امليداليات امللونة متوجها بال�شكر 
لإحت����اد الإم�����ارات ل��ري��ا���ش��ة امل��ع��اق��ني واأن���دي���ة املعاقني 
اللذين لهم الف�شل يف ح�شويل على امليدالية الذهبية  

اإكت�شبنا الكثري من التواجد يف  زينب الربيكي : 
هذا املحفل االآ�شيوي الكبري 

البالغة بح�شولها  �شعادتها  الربيكي عن  زينب  اأعربت 
جديد  �شخ�شي  رقم  وحتطيم  ال�شوجلان  ذهبية  على 
14:73 م�شرة اإىل اأنه �شرف كبر لها اأن تكون من 
الريا�شية  ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه  يف  املنتخب  ق��ائ��م��ة  �شمن 
وقالت اأن كل لعب قد قدم كل مالديه اأثناء املناف�شات 
امل��ا���ش��ي��ة مل ت�شع ه��ب��اءا  ال��ف��رة  اأن ج��ه��وده��ا  وق��ال��ت 
وتوجهت بال�شكر لكل اللجان العاملة يف البطولة حيث 
قاموا بتذليل كل العقبات التي واجهتنا اأثناء املناف�شات 
واأن البطولة ناجحة بكل املقايي�س وعن اأجواء البطولة 
قالت نظرا لإحتكاكي يف مونديال فرن�شا الدويل الذي 
اأق��ي��م ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي ح��ي��ث ك��ان��ت امل�����ش��ارك��ة الأوىل يل 
وكنت متخوفه يف بداية الأمر اإىل اأن اإحتكاكي املبا�شر 
وال���دخ���ول يف اأج����واء ال��ب��ط��ول��ة ف��ق��د مت ك�شر احل��اج��ز 
النف�شي اأما يف هذا املحفل الآ�شيوي فقد عاهدت نف�شي 
اأن اأح�شل على ميدالية وبف�شل اهلل اإ�شتطعت احل�شول 
ع��ل��ى ذه��ب��ي��ت��ني واع����دة يف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه��ا اأن��ه��ا �شتقدم 

الأف�شل الفرة القادمة من م�شاركات خارجية.
 

الكعبي: القر�س من االألعاب املف�شلة لدي 
وق��ال��ت ���ش��ارة ال��ك��ع��ب��ي ���ش��اح��ب��ة ذه��ب��ي��ة رم���ي ال��ق��ر���س 
كبرة  فرحتي   : جديد  �شخ�شي  رق��م  على  واحلا�شلة 
بح�شويل على امليدالية الذهبية وانا الآن اتذكر جيدا 
املا�شية  ال��ف��رة  ال��ت��دري��ب��ات  يف  ق�شيتها  ال��ت��ي  الي����ام 
اإن تعليمات مدربتي كانت دائما اأمامي حني  م�شيفة: 

اإذا ما حتليت  قالت يل باأنني قادرة على حتقيق اجناز 
بالإرادة وال�شرب وانني اأعد ا ن �شاء اهلل بتحقيق املزيد 

من الجنازات.

والنتائج  امل�شتقبل  باأبطال  فخورون  املهريي: 
اأثلجت �شدورنا 

باجلهد  البعثة  رئي�س  نائب  املهري  �شامل  ذيبان  اأ�شاد 
ال����ذي ب��ذل��ه اأب���ط���ال الإم������ارات ال�����ش��ب��اب وحت��ق��ي��ق ه��ذا 
الرائع الذي قدموه  الإجناز العظيم م�شيدا بامل�شتوى 
اأبطالنا  باأن  موؤكدا  الآ�شيوي  الريا�شي  املحفل  هذا  يف 
ال�شباب �شيكونون خر مثال يف امل�شتقبل القريب ونحن 
القادمة  املحافل  يف  امل�شرف  للتمثيل  الآن  من  نعدهم 
بالإجنازات  حافلة  �شتكون  القادمة  الفرة  ب��اأن  واأ�شار 
واأن هذا امل�شتوى الذي �شاهدناه �شيدعم م�شرة النجاح 

واحل�شد خالل الفرة القادمة .

يف  االأبطال  من  نخبة  تفرز  االإمارات  اأبوزارين: 
ريا�شة املعاقني 

ب��الأداء  الآ�شيوي  الإحت��اد  رئي�س  اأبوزارين  زينال  اأ�شاد   
للمعاقني  الإم���ارات  ملنتخب  العظيم  والإجن���از  ال��رائ��ع 
موؤكدا اأن الأمارات يف م�شاف الدول املتقدمة والرائدة 
قدموه  ال��ذي  ال��رائ��ع  امل�شتوى  واأن  املعاقني  ريا�شة  يف 
الباراملبية  اللجنة  دعم  لول  لياأتي  ماكان  البطولة  يف 
الإماراتية موؤكدا باأن اإدخال عنا�شر وو�شائل التدريب 
احلديثة وتوفر املناخ املنا�شب لالعبني كان له عامل 
م�شرة  ت�شتمر  اأن  اآم����ال  ب��امل�����ش��ت��وى  ال��ت��ق��دم  يف  ك��ب��ر 
التوفيق  ومتنى  الإم��ارات��ي��ة  املعاقني  ريا�شة  جن��اح��ات 
الهاملي  فا�شل  حممد  حممد  املعاقني  اإحت��اد  لرئي�س 
اللجنة  اإدارة  جمل�س  لع�شوية  الإنتخابية  حملته  يف 
الباراملبية الدولية املقرر اإقامتها يف العا�شمة اليونانية 

اأثينا يومي 22 و23 نوفمرب املقبل .

حفل ع�شاء على �شرف الوفود 
�شرف  على  ع�شاء  حفل  العليا  املنظمة  اللجنة  اأق��ام��ت 
حممد  ح�شره  البطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال��وف��ود  روؤ���ش��اء 
حممد فا�شل الهاملي رئي�س اإحتاد الإم��ارات لريا�شة 
املعاقني وعبداهلل مطر املزروعي �شفر الدولة مباليزيا 
وماجد عبداهلل الع�شيمي رئي�س البعثة واأع�شاء اللجنة 

الباراملبية الدولية بفندق ماريوت. 
بداأ احلفل بكلمة من عريف احلفل رحبت فيها ب�شيوف 
كوالملبور املاليزية واأ�شادت بالتعاون الكبر الذي اأبدته 
الوفود وم�شاهمتهم يف اإجناح هذه التظاهرة الباراملبية 
اللجنة  ع��ام  �شكرتر  حت��دث��ت  ث��م  لل�شباب  الآ���ش��ي��وي��ة 
التحديات  ع��ن  ماليني  ال�شيدة  الآ�شيوية  الباراملبية 
ال��ت��ي واج���ه���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة والإحت�������اد الآ���ش��ي��وي 
للبطولة واأهم اإجنازات الفرة املا�شية لالإحتاد معربه 
وامل�شتويات  الآ�شيوي  املحفل  ه��ذا  بنجاح  �شعادتها  عن 
العرو�س  ب���دات  الكلمة  وب��ع��د  ال��الع��ب��ني  م��ن  امل��ق��دم��ة 
عر�س  ث��م  ماليزية  ت��راث��ي��ة  لفرقة  باحلفل  اخل��ا���ش��ة 
الباراملبي الدويل وتاريخ  فيلم وثائقي لتاريخ الإحتاد 
الإحت����اد ال��ب��ارامل��ب��ي الآ���ش��ي��وي��ى ث��م ق���ام حم��م��د حممد 
فا�شل الهاملي رئي�س احتاد الإمارات للمعاقني باإهداء 
الحت��اد  رئي�س  اأب���وزاري���ن  زي��ن��ال  لل�شيد  ت��ذك��اري  درع 

الآ�شيوي. 

�شيناريو الذهب يتكرر يف اليوم الثالث على التوايل 

ثالث ذهبيات وف�سية ح�ساد اليوم الثالث
فر�شان االإرادة يرفعون ر�شيد امليداليات اإىل 12 ميدالية

نهيان يراأ�ص اجتماع اللجنة العليا لبطولة كاأ�ص العامل 
للنا�سئني حتت 17 المارات 2013 

مب�شاركة اأربع فرق 

نادي احلمرية يطلق بطولته التن�سيطية للمراحل ال�سنية حتت 13 �سنة 

بالتينـــي يطالــــب بوجـــود 40 
فريقــــًا يف املونديـــال

اأط��ل��ق ن���ادي احل��م��ري��ة ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي م�����ش��اء ام�����س الأول بطولته 
التن�شيطية يف كرة القدم واملوجهة للمراحل ال�شنية حتت �شن 13 �شنة 
وال�شارقة  وال��ذي��د  عجمان  اأن��دي��ة  م��ن  ك��ال  مب�شاركة  البطولة  وتتميز 
مدى  على  وتتوا�شل  النادي  مالعب  على  وتقام  واحلمرية  والم���ارات 

ثمانية ايام .
وقال اأحمد الكتبي ع�شو جمل�س اإدارة نادي احلمرية اأن البطولة تعد 
فريق  تاأهيل  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ك��روي��ة  الريا�شية  الفعاليات  م��ن  واح���دة 
13 عاما وتتيح احتكاكا من�شودا من قبل  النادي لكرة القدم من عمر 

الفرق امل�شاركة.
واأفاد باأنه مت دعوة الفرق امل�شاركة من الندية لتتبارى يف دوري ميكن 
الفرق من التناف�س واكت�شاب اخلربات خالل فرة توقف الدوري حاليا 
وبالتايل جمال وا�شعة ملزيد من اللياقة والتعرف على قدرات الالعبني 

النا�شئني .

طالب الفرن�شي مي�شيل بالتيني رئي�س الحتاد الوروبي 
لكرة القدم بوجود 40 فريقا يف كاأ�س العامل بداية من 
نهائيات 2018 من اأجل ال�شماح مل�شاركة عدد اأكرب من 
املقاعد  تقلي�س  دون  والفريقية  ال�شيوية  املنتخبات 

الوروبية يف البطولة.
اوروب��ا  النهائيات حاليا متلك  فريقا يف   32 بني  ومن 
خم�شة  او  وارب��ع��ة  لفريقيا  خم�شة  مقابل  مقعدا   13

اماكن ل�شيا.
ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  بالتر  �شيب  ال�شوي�شري  وق��ال 
ت�شتحقان  وافريقيا  ا�شيا  ان  املا�شي  ال���ش��ب��وع  الفيفا 
اأكرب  عدد  لوجود  العامل  كاأ�س  يف  املنتخبات  من  املزيد 
ب��اوروب��ا وامريكا  الع�����ش��اء يف الحت��ادي��ن مقارنة  م��ن 

اجلنوبية.

زي��ادة  ف��ان  اخلا�شة  وفقا حل�شاباته  ان��ه  بالتيني  واأك��د 
عدد امل�شاركني بثمانية منتخبات لن يتطلب �شوى مدى 

فرة البطولة لثالثة ايام فقط.
ال�����ش��اب��ق يف م��ن��ت��خ��ب فرن�شا  ال���الع���ب  وق����ال ب��الت��ي��ن��ي 
ل�شحيفة تاميز الربيطانية هذا جيد للجميع وا�شاف 
ات��ف��ق مت��ام��ا م��ع ال�����ش��ي��د ب��الت��ر ع��ل��ى ان��ن��ا ب��ح��اج��ة اىل 
بدل  لكن  وال�شيوية.  الفريقية  املنتخبات  من  املزيد 
من تقلي�س عدد مقاعد اوروبا ميكننا زيادة امل�شاركني 
لفريقيا  مكانني  ا�شافة  ميكننا  وتابع  فريقا   40 اىل 
لالوقيانو�س  وواح��د  لمريكا  واثنني  ل�شيا  ومقعدين 
امريكا  اللقب عن منتخبات  واخ��ر لوروب��ا ومل يخرج 
يف  الن  حتى  اأقيمت  ن�شخة   19 يف  واوروب���ا  اجلنوبية 

كاأ�س العامل.

من  ال��راب��ع��ة  الن�شخة  منظمو  اأع��ل��ن 
ل��ل��دراج��ات   92 دب��ي  �شبين�س  حت��دي 
الهوائية عن تقدمي دراجة فارهة من 
نوع »لوك 675« ملن يبت�شم له احلظ 
التحدي  امل�شاركني يف  ال��دراج��ني  من 
ال�����ذي ت�����ش��ه��ده م��دي��ن��ة دب����ي يف 13 
يف  ي�شارك  اأن  املتوقع  وم��ن  دي�شمرب، 
حتدي العام، الذي بداأ ير�شخ مكانته 
من  الهوائية  للدراجات  حدث  كاأكرب 
نوعه يف الإم��ارات، اأكر من 2،000 
�شائق دراجة من املتحم�شني من داخل 
الدولة، ومن امل�شاركني القادمني من 
دبي خلو�س  اإىل  العامل  اأنحاء  جميع 

غمار هذا التحدي املثر. 
امل�شجلني  جلميع  ال��ف��ر���ش��ة  و���ش��ت��ت��اح 
احل��دث،  ه��ذا  يف  امل�شاركني  قائمة  يف 
الأرب��ع  التح�شرية  جولته  من  واأي 
اجلائزة  بهذه  للفوز  ال�شحب  لدخول 
اجلولة  ت��ق��ام  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  القّيمة 
�شبين�س  لتحدي  الثالثة  التح�شرية 
92 ل����ل����دراج����ات ي�����وم اجل��م��ع��ة  دب�����ي 

ال�����ق�����ادم، 1 ن���وف���م���رب ع���ل���ى م�����ش��م��ار 
دب��ي ل��ل��دراج��ات يف ال��ق��درة، مب�شاركة 
وع��ل��ى  دراج،   500 ل��ن��ح��و  م��ت��وق��ع��ة 
وت��اأت��ي ه��ذه اجلولة  ك��م،   65 م�شافة 
ك��م(   35( الأوىل  اجل��ول��ت��ني،  ع��ق��ب 
والثانية )45 كم(، بينما تقام اجلولة 
والأخ��رة )85  الرابعة  التح�شرية 

كم( يف 22 نوفمرب.
مت��ت��د م�����ش��اف��ة حت����دي ���ش��ب��ي��ن�����س دب��ي 
92 للدراجات اإىل 92 كم، ويخرق 
م�شار التحدي العديد من �شوارع دبي 
ال�����ش��ه��رة، وق���ال ���ش��ت��ي��وارت ه��وي��زون، 
امل�شاركني  حما�شة  ال��ت��ح��دي:  م��دي��ر 
الإ�شايف  واحل��اف��ز  رائ��ع��ة،  التحدي  يف 
هوائية  دراج��ة  على  بال�شحب  املتمثل 
من نوع لوك 675، يعد دافعاً كبراً 
احلدث  هذا  وياأتي  التحدي،  خلو�س 
يف اإط���ار ال��روي��ج ل��رك��وب ال��دراج��ات 
يف م���دي���ن���ة دب������ي ب���ط���ري���ق���ة م�����ش��ل��ي��ة 
ال�شحة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  واآم���ن���ة، 
واللياقة البدنية، ويبدو الإقبال على 

اأعداد  احلدث رائعاً من خالل ارتفاع 
امل�شاركني يف اجلولت التح�شرية .

واأ�شاف هويزون:  نقدر عالياً الدعم 

ب��ه احل���دث من  ال���ذي يحظى  الكبر 
وهيئة  ال��ري��ا���ش��ي،  دب���ي  ق��ب��ل جمل�س 
الطرق واملوا�شالت، ونثني على الدور 

الأ���ش��ا���ش��ي ل��رع��اة احل���دث وداع��م��ي��ه: 
�شبين�س، دراجات ريفولو�شن وحمطة 

92 الإذاعية . 

دراجة هوائية فارهة ل�سعيد احلظ يف حتدي �سبين�ص دبي 92 للدراجات 

فرن�سا حتت�سن بطولة 
العامل لكرة اليد 2017

منحت اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل لكرة اليد الثنني يف اجتماعها 
عام  اليد  لكرة  العامل  بطولة  ا�شت�شافة  الدوحة حق  القطرية  بالعا�شمة 

2017 اىل فرن�شا، و2019 اىل املانيا والدمنارك معا.
الدوحة  يف   2015 ع��ام  مطلع  اليد  مونديال  من  املقبلة  الن�شخة  وتقام 
���ش��اب��ق من  وق���ت  الخ����رة يف  ال����دورة  ا�شبانيا  احت�شنت  ان  ب��ع��د  ب���ال���ذات، 
البطولة  ا�شت�شافة هذه  التي متنح فيها  امل��رة الوىل  العام احل��ايل. وهي 
اىل ملف م�شرك بني دولتني، بعد ان فاز امللف الملاين-الدمناركي على 
لالحتاد  العمومية  اجلمعية  وعقدت  والرنوج-�شلوفاكيا.  بولندا،  ملفي 
اي��ام، و�شهدت  اليد اجتماعاتها يف الدوحة على مدار ثالثة  ال��دويل لكرة 
من  �شوتا   150 بواقع  له  رئي�شا  م�شطفى  ح�شن  امل�شري  انتخاب  اع��ادة 
كما قررت اجلمعية العمومية قبول ع�شوية اع�شاء جدد اىل  ا�شل 163. 
الحتاد لي�شبح عدد اع�شائه 199 ع�شوا، ومن ابرز املن�شمني دولة جنوب 
ال�شودان وبوتان وبروناي وكمبوديا وغوام وجنوب ال�شودان وجزر مر�شال.
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ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات 
الثاين  املقبل  ال�شبت  يوم  البحرية 
)اك�شبو  ���ش��ب��اق  ن��وف��م��رب  �شهر  م��ن 
ال�شراعية  للقوارب  دب��ي(   2020
الأوىل  22 قدما )اجلولة  املحلية 
م����ن ب���ط���ول���ة دب������ي( وذل������ك ���ش��م��ن 
روزن���ام���ة ال�����ش��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
املو�شم الريا�شي البحري 2013-

 .2014
وي����اأت����ي اإق����ام����ة احل������دث ال��ك��ب��رة 
ا�شتمرارا ملبادرة جمل�س اإدارة نادي 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
دعما مللف ا�شت�شافة دولة الإمارات 
العاملي  للمعر�س  املتحدة  العربية 
وكم�شاهمة  دب��ي(   2020 )اك�شبو 
وم�����ش��ارك��ة م���ن اأ����ش���رة ال��ري��ا���ش��ات 
ال���ب���ح���ري���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذا احل��ل��م 
املكانة  الدنيا هذه  دانة  تتبواأ  حتى 
بو�شفها اأف�شل الوجهات ال�شياحية 
والق��ت�����ش��ادي��ة يف ال�����ش��رق الأو���ش��ط 
على  واخلليجية  العربية  واملنطقة 

الإطالق.
لل�شباقات  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
ب���ن���ادي دب����ي ال������دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات 
ب���اب الت�شجيل  ف��ت��ح  ال��ب��ح��ري��ة ع��ن 
امل�����ش��ارك��ة م���ن قبل  ل��ل��راغ��ب��ني يف 
ال���ن���واخ���ذة وامل�����الك وذل����ك ي��وم��ي��ا 
مبقر نادي دبي الدويل للريا�شات 
ال�شياحي وذلك  امليناء  البحرية يف 
م�شاء  من  اخلام�شة  ال�شاعة  حتى 
اإغ��الق  املقبل موعد  ي��وم اخلمي�س 
ب���اب ال��ت�����ش��ج��ي��ل واإع������الن ال��ق��ائ��م��ة 

ال�شباق  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
النادي  يف  ال�شباقات  جلنة  وق��ررت 
 2020 )اك�شبو  �شباق  ينطلق  اإن 
املحلية  ال�شراعية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي( 
من  الأوىل  )اجل���ول���ة  ق���دم���ا   43
املقبل يف  ال�شبت  ي��وم  دب��ي(  بطولة 
والن�شف  ال���واح���دة  ال�����ش��اع��ة  مت���ام 
ظ���ه���را يف امل���ك���ان ال�����ذي ���ش��ت��ح��دده 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ح�����ش��ب ظ���روف 
وحالة البحر و�شرعات الرياح حيث 
�شيتم اإخطار امل�شاركني كاملعتاد بكل 
امل�����ش��ت��ج��دات وخ��ا���ش��ة اإح���داث���ي���ات 
بعد  وذلك  والنهاية  البداية  خطي 
قبالة  التجمع  نقطة  اىل  الو�شول 

فندق برج العرب.
وقال علي جمعة بن غليطة املدير 
دبي  ن���ادي  يف  ب��ال��وك��ال��ة  التنفيذي 
ال�����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة اإن 
ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
مع  وتفاعال  البحرية  للريا�شات 
دول��ة  ا�شت�شافة  م��ل��ف  دع���م  حملة 
حلدث  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
)اك�شبو 2020 دبي( قرر ا�شتمرار 
با�شم  البحرية  ال�شباقات  ت�شمية 
ك��م��ب��ادرة  دب����ي(   2020 )اك�����ش��ب��و 
وطنية وم�شاركة متوا�شعة لتحقيق 

اأم��ن��ي��ات��ه  اإن  م���ع���رب���ا  ه�����ذا احل���ل���م 
على  الإم����ارات  ح�شول  يف  القلبية 
ه���ذا ���ش��رف ال���ش��ت�����ش��اف��ة ب��ع��د 29 

يوما من الآن.
مل�شته  ال���ذي  ال��ت��ع��اون  اإن  واأ����ش���اف 
اللجنة املنظمة لل�شباقات البحرية 
يف النادي من قبل املالك والنواخذة 
خالل �شباق )اك�شبو 2020 دبي( 
ل��ل��ق��وارب ال�����ش��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 43 
بطولة  من  الأوىل  )اجلولة  قدما 
دب������ي( وح���م���ا����ش���ه���م وت���ع���ان���ه���م م��ع 
مبادرات النادي دعاهم لال�شتمرار 
ح���ي���ث ���ش��ت��و���ش��ع اأع�������الم )اك�����ش��ب��و 
الروي�شي  اع��ل��ي  يف  دب���ي(   2020
متمنيا  العيان  اأم��ام  لتكون ظاهرة 
جلميع امل�شاركني يف ال�شباق املقبل 
التوفيق يف اإجناح احلدث كتظاهرة 
روح  حتمل  حملية  تراثية  وطنية 
على  املحافظة  يف  واملتمثل  املا�شي 
والتي  لدولتنا  احل�شري  امل���وروث 
ارت���ب���ط���ت يف امل���ا����ش���ي م����ع ال��ب��ح��ر 
وال��ذي �شكل امل��الذ الآم��ن وم�شدر 

اخلر الوفر.
وط����ال����ب ب����ن غ��ل��ي��ط��ة ال���راغ���ب���ني 
يف امل�����ش��ارك��ة ب�����ش��رورة الإ����ش���راع يف 
الت�شجيل وا�شتكمال كل الإجراءات 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل�������ش���ارك���ني وا����ش���ت���الم 
بال�شباق  اخلا�شة  ال�شروط  كرا�شة 
اللوائح  يف  التعديالت  اآخ��ر  ملعرفة 
الذي  ال�شباق  اإن  مبينا  والقوانني 
ج����ري ي����وم ال�����ش��ب��ت امل��ا���ش��ي �شهد 
ت��ع��اون��ا لف��ت��ا م��ن ق��ب��ل امل�����ش��ارك��ني 
ب��ال��وق��وف بني  الل��ت��زام  خا�شة يف 
عوامات خط البداية وهو اأمر مهم 
للغاية وي�شمن نزاهة املناف�شة بني 
امل�شاركني م�شرا اإىل نظام مراقبة 
احلديثة  بالكامرات  البداية  خط 
و���ش��ي��ت��م تطبيقه يف  ج����دواه  اث��ب��ت 
النجاح  ي�شتمر  حتى  ال�شباقات  كل 

الكبر جلميع الأحداث.
ب��ن غليطة يف خ��ت��ام حديثه  وق���دم 
يف  النجاح  ل�شركاء  اجلزيل  ال�شكر 
امل��وؤ���ش�����ش��ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��وط��ن��ي��ة ل 
دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  �شيما 
وج���ه���از ح��م��اي��ة امل��ن�����ش��ات احل��ي��وي��ة 
الرابع(  ال�شرب  )قيادة  وال�شواحل 
ل���الإع���الم ممثلة  وم��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي 
الريا�شية  دب���ي  امل�����ش��اه��ر  ق��ن��اة  يف 
الإ�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
والتي تقم الدعم وامل�شاندة للجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل�����ش��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 

دبي.

 1-2 يريد بر�شلونة املنت�شي بفوزه على غرميه التقليدي ريال مدريد 
يف لقاء الكال�شيكو يوم ال�شبت املا�شي موا�شلة نغمة النت�شارات عندما 

املرحلة  افتتاح  يف  الثالثاء  اليوم  فيغو  �شلتا  على  �شيفا  يحل 
احلادية ع�شرة من بطولة ا�شبانيا.

على  ف��وزه  بف�شل  الكاتالوين  الفريق  وجن��ح 
بفارق  عنه  البتعاد  يف  امللكي  الفريق 

6 نقاط علما بان اتلتيكو مدريد 
ب��ف��ارق  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يحتل 

واح���دة فقط عن  نقطة 
املت�شدر.

ورف�����������س م�����درب 
ب����ر�����ش����ل����ون����ة 

الرجنتيني 
ج����������راردو 
م����ارت����ي����ن����و 
اع��ت��ب��ار ب��ان 
ف��������ري��������ق��������ه 
ال�شكة  ع��ل��ى 
ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
لح�����������������������راز 
ال��ل��ق��ب وق��ال 

يف هذا ال�شدد 
ل يزال الدوري 

ب�������داي�������ات�������ه  يف 
اتلتيكو  وي�شتطيع 

م�����دري�����د وري���������ال م���دري���د 
تقلي�س الفارق.

وفر�س النجم الربازيلي نيمار نف�شه جنما لول كال�شيكو 
56 مليون يورو  �شانتو�س مقابل  انتقاله من  يخو�شه منذ 
التي جاء  الكرة  ان ميرر  قبل  الت�شجيل  افتتاحه  من خالل 
الك�شي�س  الت�شيلي  توقيع  حمل  ال��ذي  ال��ث��اين  ال��ه��دف  منها 

�شان�شيز.
جيدا  عر�شا  مي�شي  ليونيل  الرجنتيني  يقدم  مل  املقابل  يف 

واكتف ببع�س اللمحات الفنية من دون ان يكون له تاأثر كبر 
يف منطقة اخلطر.

بع�س  اراح���ة  اىل  امل��و���ش��م  ه��ذا  ك��ع��ادت��ه  مارتينو  يلجاأ  وق��د 
انيي�شتا  اندري�س  الو�شط  خط  ثنائي  را�شهم  وعلى  لعبيه 

ف��وزا لفتا خ��ارج ملعبه  �شلتا فيغو  املقابل، حقق  وت�شايف ويف 

عندما دك �شباك ملقة بخم�شة اهداف نظيفة.
ي�شرف  انريكه  لوي�س  ال�شابق  بر�شلونة  لع��ب  ان  يذكر 
حاليا على �شلتا فيغو علما بانه ا�شمه تداول خلالفة 
اع��ت��ذار  اث���ر  بر�شلونة  ت��دري��ب  يف  ف��ي��الن��وف��ا  تيتو 
الخ����ر ع��ن ع���دم ق��درت��ه ع��ل��ى اك��م��ال املهمة 
ي�شتعني  ان  قبل  ال�شرطان،  مبر�س  ل�شابة 

جمل�س ادارة الفريق الكاتالوين مبارتينو.
�شابقا  �شلتا فيغو احل��ايل وبر�شلونة  وق��ال لعب 
لكن  املرا�س  �شعب  فريق  بر�شلونة  فونتا�س  اندريو 
�شنحاول ان نفاجاأه، لدينا الكثر لرنبح والقليل لنخ�شر 
عندما  الكال�شيكو  خ�شارة  ت�شميد  م��دري��د  ري��ال  و�شيحاول 

ي�شت�شيف ا�شبيلية على ملعب �شانتياغو برنابيو.
وقدم الفريق امللكي اداء خميبا يف ال�شوط الول امام بر�شلونة قبل 
ان تتح�شن المور تدريجيا يف ال�شوط الثاين حيث ا�شاب مهاجمه 
كرمي بنزمية العار�شة، يف حني مل يحت�شب له احلكم ركلة جزاء اثر 

دفع ادريانو لكري�شتيانو رونالدو داخل املنطقة.
ومن املتواقع ان يخو�س اجلناح الوزيليزي ال�شريع غاريث بايل اول 
مباراة ر�شمية له كا�شا�شي على ملعب �شانتياغو برنابيو علما بانه 
اثر ا�شابة تعر�س لها مطلع  عاد اىل املالعب منذ فرة ق�شرة 

املو�شم.
و�شيحاول اتلتيكو مدريد موا�شلة ال�شغط على بر�شلونة عندما 
الهجومية  قوته  على  يعتمد  وهو  على غرناطة  �شيفا  يحل 

املوؤلفة من الثنائي دييغو كو�شتا وادفيد فيا.
امل���ب���اري���ات الخ�����رى، ي��ل��ت��ق��ي ا���ش��ب��ان��ي��ول م���ع ملقة،  ويف 
وب��ل��د ال��ول��ي��د م��ع ري����ال ���ش��و���ش��ي��ي��داد، وف��ال��ن�����ش��ي��ا مع 
مع  وفياريال  فايكانو،  رايو  مع  املريا،واو�شا�شونا 
خيتايف، وريال بيتي�س مع ليفانتي، واتلتيك 

بلباو مع الت�شي.

 2013 ملو�شم  حملته  اختتام  بعد 
ب���اأداء  للراليات  ال��ع��امل  بطولة  يف 
اليوم، وجه  اإ�شبانيا  يف  اآخر  قتايل 
القا�شمي  خالد  الإم��ارات��ي  ال�شيخ 
ال�����ش��ه��ر  دب����ي  ن��ح��و رايل  اأن����ظ����اره 
ال������ق������ادم، وال��������ذي ي��ت��ط��ل��ع ق��دم��ا 

لتحقيق نتيجة كبرة فيه. 
ج��ان��ب  اإىل  ال������رايل  يف  وي�������ش���ارك 
مارتن  �شكوت  الربيطاين  مالحه 
توتال  ���ش��روي��ن  اأب��وظ��ب��ي  ب�شيارة 
جنم  �شيتمكن  ل��ل��رال��ي��ات،  العاملية 
ال���رال���ي���ات الإم�����ارات�����ي م���ن ال��ف��وز 
مبركز الو�شافة يف بطولة ال�شرق 
الأو���ش��ط ل��ل��رال��ي��ات ل��ه��ذا ال��ع��ام يف 

اأي من  ح����ال مت��ك��ن م���ن حت��ق��ي��ق 
الأوىل يف اجلولة  ال��ث��الث  امل��راك��ز 
الأخ�������رة ل��ل��ب��ط��ول��ة الأو���ش��ط��ي��ة، 
الفرة  يف  دب��ي  ت�شت�شيفها  والتي 

ما بني 28-30 نوفمرب املقبل. 
اإل اأن هذا لن يعيق القا�شمي ويحد 
الثالثة  بالفوز للمرة  من طموحه 
ب��ل��ق��ب ال�������رايل، يف ال���وق���ت ال���ذي 
نهائي  لتقدمي  اأي�شا  فيه  يتطلع 

كبر لفريق اأبوظبي لل�شباقات. 
رايل  ان��ه��اء  م��ن  القا�شمي  ومت��ك��ن 
اإ�شبانيا يف املركز 11 ككل، متاأخرا 
امل���رك���ز  ع����ن  ث���ان���ي���ة   3.7 ب����ف����ارق 
لإن��ه��اء  ال��ف��ر���ش��ة  ليفقد  ال��ع��ا���ش��ر، 

الرايل بني الع�شرة الأوائ��ل للمرة 
الرابعة لهذا املو�شم.  وبعد ت�شلقه 
ازدادت  ال�شبت،  ي��وم  م��راك��ز  اأرب��ع��ة 
ب��ن��ف�����ش��ه وحت�شني  ال��ق��ا���ش��م��ي  ث��ق��ة 
يف  اآخ�������را  م����رك����زا  ل��ي��ت��ق��دم  اأداءه 
�شباقات اليوم الأخر للرايل الذي 
ان��ت��ق��ل ل��الن��ع��ق��اد ع��ل��ى ال��ط��رق��ات 
احل�شوية، بعد يومني اأولني اأقيما 
لل�شاطئ  امل��ع��ب��دة  ال��ط��رق��ات  ع��ل��ى 

الذهبي يف اإقليم كاتالونيا. 
ال�شائقني،  كباقي  القا�شمي:  وقال 
الكبرة  الغبار  �شحابات  اأعاقتني 
يف املراحل الأوىل ل�شباقات اليوم. 
ل��ك��ن الأ������ش�����واأ ك����ان ب���ع���دم متكني 

م���ن ال����ش���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��غ��ي��رات 
ال���ت���ي ق��م��ن��ا ب���ه���ا ع���ل���ى ال�������ش���ي���ارة. 
مل ن��ق��م ب����اأي اخ��ت��ب��ارات ق��ب��ل ه��ذا 
ال������رايل، ل���ذا ف��ق��د اأم�����ش��ي��ت وق��ت��ا 
الأن�����ش��ب  للطريقة  لأ���ش��ل  اأط����ول 
ل��ل��ق��ي��ادة ع��ل��ى ه���ذا امل�����ش��ار. لكنني 
خلط  الو�شول  من  بتمكني  �شعيد 
اأخطاء .  اأية  النهاية بدون ارتكاب 
ال�شائقان  الأث��ن��اء، متكن  ويف ه��ذه 
الإم���ارات���ي���ان ال�����ش��اب��ان امل�����ش��ارك��ان 
من  لل�شباقات  اأبوظبي  فريق  مع 
حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ج���ي���دة يف ال����رايل 
لهم  عظيمة  فر�شة  يعترب  ال���ذي 
لكت�شاب اخلربة يف بطولة العامل 

للراليات.  ويف ثاين م�شاركة له يف 
حممد  ا�شتطاع  العاملية،  البطولة 
املطوع من التقدم حتى املركز 22 
يف الرتيب العام واملركز الثاين يف 
ترتيب فئة ال�شيارات ثنائية الدفع 
مب�����ش��اع��دة م��الح��ه ���ش��ت��ي��ف��ان م��اك 
�شروين  اأب��وظ��ب��ي  ب�شيارة  اأول��ي��ه 
ث��ن��ائ��ي��ة ال����دف����ع.  ومت���ك���ن امل��ط��وع 
من احلفاظ على مركزه هذا بعد 
�شباقات  م��ن  الأول��ي��ني  املرحلتني 
ي����وم الأح������د ال�����ذي ت�����ش��م��ن �شتة 
اأن ت��رت��ط��م  م���راح���ل خ��ا���ش��ة ق��ب��ل 
ادى  مما  ا�شمنتي،  بحاجز  �شيارته 
التعليق  ب�����اأداة  ج�شيمة  لأ����ش���رار 

احلادثة  وه��ذه  لل�شيارة.   اخللفية 
�شبعة  ب��ال��رت��ي��ب  ي���ع���ود  ���ش��ه��دت��ه 
م���راك���ز ل���ل���وراء خ����الل امل��رح��ل��ت��ني 
يف  امل�شكلة  حتل  اأن  قبل  التاليتني 
ن��ق��ط��ة ال�����ش��ي��ان��ة، ومت��ك��ن امل��ط��وع 

ال��رايل  لينهي  التقدم جم��ددا  من 
رابع  يف  وم�شاركا    .24 املركز  يف 
�شباق احرايف له يف حياته والأول 
ل���ه يف ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��رال��ي��ات، 
متكن حممد ال�شهالوي من تاأمني 

امل���رك���ز ال��ث��ال��ث يف ف��ئ��ة ال�����ش��ي��ارات 
عامة   32 وامل��رك��ز  ال��دف��ع  ثنائية 
ه���ارمي���ان  األن  م���الح���ه  ب���رف���ق���ة 
وخلف مقود �شيارة اأخرى من نوع 

اأبوظبي �شروين ثنائية الدفع. 

القا�شمي يوجه االأنظار نحو دبي بعد اأداء قتايل يف بطولة العامل للراليات يف اإ�شبانيا

جنم الراليات الإماراتي يتطلع لتحقيق نتيجة كبرية لأبوظبي 
لل�سباقات يف بطولة ال�سرق الأو�سط للراليات

ا�شتمرارًا ملبادرة )دبي البحري( دعمًا للملف

�سباق )اإك�سبو 2020( لل�سراعية 22 قدمًا ال�سبت
الت�شجيل يوميًا مبقر النادي واخلمي�س اإعالن القائمة

بر�سلـــونـــة املنت�ســــي يواجــــه �سلتا فيغــــو

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل تنطلق اليوم يف منطقة الدي�شة يف وادي رم بالردن فعاليات 

مهرجان ال�شيخ زايد ل�شباق الهجن ال�شاد�س.
منطقة  و�شلطة  رم  ب���وادي  الدي�شة  منطقة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  واأن��ه��ت 
العقبة القت�شادية اخلا�شة بالتن�شيق مع احتاد الهجن بالدولة جميع 
تركز  حيث  �شنويا  تقليدا  ا�شبح  الذي  املهرجان  لنطالق  الرتيبات 
مهرجان  اإقامة  خ��الل  من  الأردن  يف  الهجن  ريا�شة  لتطوير  اجلهود 
املهرجان  فعاليات  وتنطلق  بانتظام.  رم  ب���وادي  للهجن  زاي���د  ال�شيخ 
خا�شة  رعاية  و�شط  يومني  م��دار  على  مناف�شاته  تقام  ال��ذي  ال�شاد�س 
واهتمام خا�س من قبل كبار م�شوؤويل كال البلدين ال�شقيقني ومب�شاركة 
كبرة للفعاليات الريا�شية والإعالمية وال�شياحية والراثية الأردنية. 

ومن املتوقع اأن ت�شهم هذه الريا�شة الأ�شيلة يف ترويج املنطقة �شياحيا 
العقبة ووادي  التي ت�شم  الذهبي  املثلث  ال�شياح لزيارة منطقة  وجذب 
رم والبراء التي ترتبط معا مب�شافات ق�شرة. يذكر ان فكرة م�شروع 
امل�شمار طرحت خالل زيارة جلاللة امللك عبداهلل الثاين عاهل اململكة 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  ولقائه  الإم���ارات  دول��ة  اىل  الها�شمية  الأردن��ي��ة 
املو�شوع ومتابعته  ث��راه حيث مت طرح  نهيان طيب اهلل  اآل  �شلطان  بن 
وتكونت  احلالية.  املتقدمة  والتطوير  التنفيذ  مراحل  اإىل  و�شل  حتى 
املرحلة الأوىل من اإن�شاء م�شمار بي�شوي بطول 4 و6 كم ومت اإن�شاوؤه 
رملية  م��واد  من  النتهاء  وطبقة  وثانوية  اأ�شا�شية  طبقات  ثالثة  على 
اإ�شافة  �شم   70 الطبيعية  الأر���س  عن  امل�شمار  ارتفاع  لي�شبح  ناعمة 
وحظائر  �شاحات  واإن�شاء  املوا�شفات  باأحدث  انطالق  بوابة  تركيب  اإىل 

منف�شلة لغايات الفح�س الطبي للهجن والتجهيز قبل انطالق ال�شباق 
تقدر م�شاحاتها خم�شة الف م2 وكذلك اإن�شاء مواقف لل�شيارات تت�شع 
والبا�شات.. وعمد  وال��زوار  ال��زوار  لكبار  فئاتها  �شيارة على   190 اإىل 
امل�شممون لتكون هناك مدرجات مبوا�شفات عاملية حيث مت اإن�شاءمدرج 
خا�س لكبار الزوار ومدرجات للجمهور تتوزع على جانبي املبنى ب�شعة 
اجلانبية  اجلهات  من  امل�شتقبلية  للتو�شعة  قابل  وامل��درج  متفرج..  الف 
والت�شوير  الع��الم��ي��ني  وغ��رف��ة  الرئي�شية  ال�شتقبال  �شالة  ك��ذل��ك 
املرفقات  من  وغرها  ال�شحية  اخلدمات  مرافق  ومكاتب  التلفزيوين 

الرئي�شية املتعلقة بريا�شات الهجن وخدماتها.
تو�شعته  يتم  الهجن بحيث  لتطوير م�شمار  وتوجد خطط م�شتقبليه 
يت�شع  ال��ع��ام��ودي��ة  للطائرات  واإن�����ش��اء مهبط  ك��م   8 ك��م اىل  4 و6  م��ن 

لطائرتني. وجلماليات املوقع �شيتم ت�شييجه وزارعته على طول امل�شمار 
الإعالمي  الت�شوير  خلدمات  امل�شمار  حول  الطرق  اأعمال  وا�شتكمال 
ذات طراز معماري  بوابات  ال�شيانة كذلك مت عمل  واأعمال  والإ�شعاف 

مميز كمدخل رئي�شي للم�شروع.
بكلفة  الإم���ارات  دول��ة  من  تربعا  ياأتي  امل�شمار  ه��ذا  اأن  بالذكر  جدير 
اإجمالية ت�شل اإىل خم�شة ماليني دينار اردين حيثوقع مع انتهاء عام 
2006 يف مقر �شفارة الدولة يف عمان اتفاقية تعاون تتربع مبوجبها 
يف  الهجن  �شباقات  م�شمار  م�شروع  وجتهيز  اإن�شاء  بتكاليف  الإم���ارات 
والخ��وة  التعاون  عالقات  اإط��ار  يف  التربع  ه��ذا  وياأتي  الدي�شة  منقطة 
والأردن على  الإم��ارات  والتي حتر�س  ال�شقيقني  البلدين  املتميزة بني 

تطويرها والبناء عليها يف خمتلف امليادين ومنها الريا�شة وال�شباب. 

انطالق فعاليات مهرجان ال�سيخ زايد ل�سباق الهجن ال�ساد�ص اليوم بوادي رم بالأردن

للطران  الحت���اد  مهرجان  مناف�شات  اختتمت 
اأق���ي���م���ت يف  ال���ت���ي   2013 ال��ن��ا���ش��ئ��ني  ل��رج��ب��ي 
م��دي��ن��ة زاي�����د ال���ري���ا����ش���ي���ة..مب�������ش���ارك���ة ح���وايل 
املهرجان  يف  �شارك  نا�شئا.  لعبا   750 و  األفني 
مملكة  من  فريقا   233 اأ�شبوعا..  ا�شتمر  الذي 
�شريالنكا  و  وال��ك��وي��ت  قطر  ودول��ت��ي  البحرين 

ال��دول��ة  ف��رق م��ن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ت��ح��دة  واململكة 
14 جمموعة وفقا للفئة  ومت ت�شنيفهم �شمن 
ال�  دون  ما  اإىل  ال�شاد�شة  �شن  من  ب��دءا  العمرية 
18 . وق����ال ب��ي��ر ب��وم��غ��ارت��رن رئ��ي�����س ال�����ش��وؤون 
له  ت�شريح  ل��ل��ط��ران يف  الحت����اد  ال��ت��ج��اري��ة يف 
بهذه املنا�شبة اإن ريا�شة الرجبي ت�شر من قوة 

وع�شاق  حمبي  م��ن  م��زي��دا  وت�شتقطب  ق��وة  اإىل 
اللعبة يف خمتلف اأرج��اء دولة الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة..م�����ش��را اإىل جن���اح م��ه��رج��ان الحت���اد 
للطران لرجبي النا�شئني. ووزع لعب الرجبي 
امليداليات  ها�شتنغز  غيفن  العاملي  ال�شكتلندي 

على الفائزين يف املهرجان.

ختام مهرجان الحتاد للطريان لرجبي النا�سئني 
مب�ساركة األفني و750 لعبًا

ا�شتعاد اتلتيكو مدريد الثاين توازنه وعو�س تلقيه 
على  للمو�شم  الوىل  هزميته  املا�شية  امل��رح��ل��ة  يف 
�شيفه  باكت�شاحه  وذل��ك  )�شفر-1(،  ا�شبانيول  يد 
من  ال��ع��ا���ش��رة  امل��رح��ل��ة  يف  5-�شفر  بيتي�س  ري����ال 
الدوري ال�شباين لكرة القدم. ويدين فريق املدرب 
هذا  التا�شع  ب��ف��وزه  �شيميوين  دييغو  الرجنتيني 
حامل  بر�شلونة  وب��ني  بينه  الفارق  وب��اع��ادة  املو�شم 
و�شعه  ان  بعد  واح���دة  نقطة  اىل  واملت�شدر  اللقب 
الخر اىل اربع اثر فوزه على غرميه الزيل ريال 
مدريد 2-1 م�شاء ال�شبت، ملهاجم النادي الكاتالوين 
ال�شابق دافيد فيا الذي �شجل ثنائية )53 و57(. 
م��ن ن�شيب  الخ���رى فكانت  الثالثة  اله���داف  ام��ا 
اوليفر مونيوز الذي افتتح الت�شجيل منذ الدقيقة 
كو�شتا  دييغو  املتاألق  والربازيلي-ال�شباين  الوىل، 
وح��ذا   )90+1( غابي  فرنانديز  وغابريل   )65(
بعميق جراح  توازنه  وا�شتعاد  اتلتيكو  فياريال حذو 

�شيفه فالن�شيا بالفوز عليه 1-4.
العائد  فياريال،  عو�س   ، مادريغال  ال  ملعب  على 

بقوة اىل دوري ال�شواء، الهزمية الثانية التي مني 
بها يف املرحلة ال�شابقة على يد اتلتيك بلباو )الوىل 
كانت امام بيتي�س(، وذلك باكت�شاحه فالن�شيا باربعة 
اهداف تناوب على ت�شجيلها النيجري ايكي�شوكوو 
 )22( بريز  هرنان  والباراغوياين   )17( اوت�شي 
بعدما   49( �شانتو�س  دو���س  جيوفاين  واملك�شيكي 
تابع ركلة جزاء �شددها بنف�شه و84(، مقابل هدف 

للربتغايل ريكاردو كو�شتا )63(.
 20 اىل  ر���ش��ي��ده  ال�شفراء  الغوا�شة  ف��ري��ق  ورف���ع 
ري��ال  ب��ف��ارق نقطتني ع��ن  ال��راب��ع  امل��رك��ز  نقطة يف 
مدريد الثالث و8 عن بر�شلونة، فيما جتمد ر�شيد 
ان  بعد  العا�شر  امل��رك��ز  يف  نقطة   13 عند  فالن�شيا 

مني بهزميته اخلام�شة هذا املو�شم.
�شو�شييداد  ري���ال  ان  ي��ب��دو   ، ان��وي��ت��ا  �شتاديو  وع��ل��ى 
ينهي  ب��ان  خ��ول��ه  ال���ذي  امل�شتوى  م��ن  �شيئا  ا�شتعاد 
بالتايل  وامل�شاركة  ال��راب��ع  املركز  يف  املا�شي  املو�شم 
يف دوري ابطال اوروبا، وذلك بتحقيقه فوزه الثاين 
ع��ل��ى ال��ت��وايل وال��ث��ال��ث ه���ذا امل��و���ش��م وج���اء بنتيجة 

الرتيب  املريا متذيل  كبرة على �شيفه اجلريح 
بثالثية نظيفة �شجلها الفرن�شي انطوان غريزمان 

)13 و50( وخو�شيه انخيل )55(.
ال�شابقة  املرحلة  يف  حقق  ال���ذي  �شو�شييداد  ورف���ع 
الول  ف��وزه   )2-1( فالن�شيا  م�شيفه  ح�شاب  على 
منذ املرحلة الفتتاحية، ر�شيده اىل 13 نقطة يف 
املركز التا�شع بفارق نقطة خلف ا�شبانيول الثامن، 
ح�شدها  نقاط   3 عند  امل��ري��ا  ر�شيد  جتمد  فيما 
من ثالثة تعادلت مقابل 7 هزائم. يذكر ان ريال 
�شو�شييداد الذي تاأهل اىل دور املجموعات من دوري 
الفرن�شي )بنتيجة  اوروبا على ح�شاب ليون  ابطال 
الفا�شل(،  ال���دور  واي���اب  ذه��اب  2-�شفر يف  واح���دة 
الوىل  املجموعة  الوىل يف  الثالث  مبارياته  خ�شر 
من امل�شابقة الوروبية الم امام �شاختار دانييت�شك 
الوك��راين )�شفر-2 على ار�شه( وباير ليفركوزن 
النكليزي  ي��ون��اي��ت��د  ومان�ش�شر   )2-1( المل����اين 
)�شفر-1( الذي يحل على الفريق ال�شباين �شيفا 

يف اجلولة الرابعة يف اخلام�س من ال�شهر املقبل.

اأتلتيكو وفياريال ي�ستعيدان توازنهما بفوزين كا�سحني 



حمامي الل�ص يقا�سي متحفًا لعدم حماية مقتنياته!
كون�شتال  قيمة من متحف  لوحات  �شبع  ب�شرقة  املتهمني  اأح��د  دف��اع  اأعلن 
اأمنية  اإج��راءات  اأنه �شيقا�شي الأخ��ر لأنه مل يفر�س   2012 بروتردام يف 

كافية حلماية مقتنياته، معترباً هذا الأمر مبثابة حتري�س على ال�شرقة.
اجلل�شة  يف  الع�شابة  رئي�س  دوج����ارو  رادو  حم��ام��ي  دان��ك��و  ك��ات��ال��ني  وق���ال 
»لقد ثبت ب�شكل وا�شح وجود جتاهل كبر لالإجراءات الأمنية يف املتحف 
اإىل  دانكو  واأ�شار  املعرو�شة.  الفنية  الأعمال  بحماية  يتعلق  ما  وبالأخ�س 
الهولندية  ال�شرطة  عن  �شادر  تقرير  من  ج��زء  اإىل  دع��واه  يف  ي�شتند  اأن��ه 
اأن��ه ل توجد  املحامي  واأو���ش��ح  باملتحف.  الأم��ن  يك�شف عيوب يف منظومة 
اأجهزة ا�شت�شعار بالقرب من الأعمال الفنية اأو حتى واجهة عر�س زجاجية 
ملنع تعر�شها للم�س اأو اأي اأ�شرار. وتبلغ قيمة اللوحات التي ل يزال مكان 
تواجدها غر معروف ما يقرب من 100 مليون يورو. ويحاكم املتهمون 
حالياً يف رومانيا، بلدهم الأ�شلي، و�شبق وعر�شوا الك�شف عن مكان اللوحات 

مقابل اأن تتم ا�شتكمال حماكمتهم يف هولندا.

ببغاء ير�سد �سائق حافلة اإىل م�سكن مالكه
اإىل م�شكن  ال�شائق  ال�شني  ن�شيه �شاحبه على من حافلة يف  ببغاء  اأر�شد 
مالكه من خالل عبارة راح يرددها. وذكر موقع �شحيفة غلوبال تاميز اأن 
�شائقاً يف مدينة جينان وجد على من احلالفة التي كان يقودها �شندوقاً 
فيه ببغاء ورزمة اأدوية. ومل يعرف ال�شائق �شاحب ال�شندوق، ولكن الببغاء 
الرجل من  الأولد قريباً. ومتكن  ي�شفى جميع  اأن  اأمتنى  راح يردد عبارة 
اإىل  الأرج��ح  ينتمي على  اأن��ه  لي�شتنتج  الببغاء  الأدوي��ة وعبارة  الربط بني 
اأن �شاحبه  م�شت�شفى لالأطفال. وبعد اإجراء عدد من الت�شالت، اكت�شف 

يعمل بالفعل يف م�شت�شفى اأطفال حملي ومتت اإعادته له.

ر�سيع يلعب مع 4 اأفاعي كوبرا
فيه  يظهر  فيديو  مقطع  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  م�شتخدمو  ت��داول 

طفل ر�شيع نائم على ظهره حتيطه 4 اأفاعي كوبرا قاتلة. 
اأي  اإحداهن بعمل  ويبدو امل�شهد وكاأن الأفاعي حتر�شن الر�شيع فلم تقم 
اأن  اإن��ك��ار  الأم��ر فال ميكن  يكن  لكن مهما  اإي���ذاءه،  تريد  اأنها  فعل يظهر 

امل�شهد غريب ومرعب.
وانهالت التعليقات التي تهاجم اأهل الطفل الذي ترك وحيداً بني الأفاعي 

املعروفة ب�شفة الغدر واملكر، مهما خ�شعت للروي�س.
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كري�ص براون يف 
م�سكلة جديدة 

مل يلبث النجم الأمركي، كري�س 
حتى  م�شكلة  م���ن  ي��خ��رج  ب�����راون، 
ي��ع��ل��ق يف اأخ��������رى، واجل����دي����د ه��و 
اعتقاله مع حار�شه ال�شخ�شي على 
خلفية �شجار مع �شخ�س اأدخل اإىل 

امل�شت�شفى يف وا�شنطن.
اون����الي����ن  رادار  م����وق����ع  واأف�����������اد 
ال��ق��ت  ال�������ش���رط���ة  ان  الأم�����رك�����ي، 
ال��ق��ب�����س ع���ل���ى ب�������راون وح���ار����ش���ه 
تهمة  اإليهما  ووجهت  ال�شخ�شي، 
الإع����ت����داء ب��ال�����ش��رب، وي��ت��وق��ع اأن 
ي��ب��ق��ي��ا يف ال�����ش��ج��ن ن����ظ����راً ل��ك��ون 

توقيفهما اأتى يوم الأحد.
ونقل عن م�شوؤول يف ق�شم �شرطة 
وا���ش��ن��ط��ن ق��ول��ه ه���ذا ي���وم اح���د.. 
تعقد جل�شة  اأن  املتوقع  وم��ن غر 
�شباح  حتى  لهما  كفالة  لتحديد 

الإثنني )بالتوقيت املحلي( .
واأوقف براون وحار�شه خارج فندق 
بوا�شنطن بعدما ت�شاجرا مع رجل 
مت نقله بعدها اإىل امل�شت�شفى جراء 

لكمه يف وجهه.
واأكدت ال�شرطة ان اإ�شابات الرجل 

ل تهدد حياته باخلطر.

حاول منع �سديقهما من النتحار 
فمات الثالثة

اأ����ش���دق���اء مب�شكلة وان��ت��ه��ت مب��اأ���ش��اة  ب���ني  ���ش��ه��رة  ب�����داأت 
نف�س  ويف  الليلة  نف�س  يف  ثالثتهم،  وف��اة  بعد  حقيقية، 
ثالثاً  �شديقاً  منع  �شديقان  ح��اول  اإذ  تقريباً،  املنطقة 
من النتحار، لينتهوا جميعاً يف م�شرحة الطب ال�شرعي 
مبنطقة �شارانت، قرب مدينة بوردو جنوب غرب فرن�شا.
جمعت  �شهرة  اإن   ، فران�س  وا���ش��ت  �شحيفة  موقع  وق��ال 
انف�شت  17 و26 �شنة،  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���راوح  اأ���ش��دق��اء 
بعد ن�شوب خالفات بينهم، وهّدد اأحدهم بالإنتحار قبل 
وفور  التهديد.  هذا  فاجاأهم  الذين  اأ�شدقاءه  يرك  اأن 
به  الّلحاق  النتحار، ح��اول �شديقاه  ق��رر  ال��ذي  م��غ��ادرة 
عالقة  ج��ان��ب  اإىل  اأن��ه��م  ذل��ك  ونيته،  فكرته  ع��ن  وثنيه 
قبل  ولكن  قوية،  عائلية  بينهم عالقة  تربط  ال�شداقة، 
ال�شيطرة  ال�شائق  فقد  �شديقهم،  م�شكن  اإىل  الو�شول 
اخلر�شانة  م��ن  ب��ع��م��ود  بعنف  لي�شطدم  ال�����ش��ي��ارة،  ع��ل��ى 
ويف  الفور.  على  الراكبني  م�شرع  يف  ت�شبب  ما  ال�شلبة، 
نف�س الوقت وعلى م�شافة قليلة من موقع احلادث كان 

ال�شديق الثالث يطلق النار على نف�شه ببندقية �شيد.

يقتل جريانه وينتحر 
ب�سبب كلب

قتل رجل اربعة من افراد عائلة تقطن بجواره بال�شافة 
ولي��ة  يف  ينتحر  ان  قبل  خرطو�س  ببندقية  كلبيهم  اىل 
ذلك  فعل  رمب��ا  ان��ه  ال�شرطة  وق��ال��ت  المريكية  اري��زون��ا 
قالت  ال�����ش��رط��ة  ول��ك��ن  ال��ك��الب.  ن��ب��اح  م��ن  ب�شبب غ�شبه 
فينك�س  يف  عاما   56 ج��وزو  مايكل  دف��ع  ال��ذي  ال�شبب  ان 
اب��دا ب�شكل موؤكد  لرت��ك��اب ه��ذه اجلرمية رمب��ا ل يعرف 
لن���ه ه��و و���ش��ح��اي��اه ال��ذي��ن ت���راوح���ت اع��م��اره��م ب��ني 17 
ع��ام��ا و66 ع��ام��ا ك��ان��وا ق��د م��ات��وا قبل و���ش��ول ال�شرطة. 
�شرطة  با�شم  املتحدث  توم�شون  تومي  ال�شارجنت  وق��ال 
فينك�س يبدو انه كان مت�شايقا من نباح الكالب. اذا �شح 
ذلك فهذا ل يربر قتل اربعة ا�شخا�س. وقال توم�شون ان 
على  ال��رد  بعد  مقتولني  ال�شحايا  على  ع��رت  ال�شرطة 
بالغ ب�شماع ا�شوات اطالق نار يوم ال�شبت يف جممع �شكني 
الفناء  اىل  و�شلت  انها  ال�شرطة  وق��ال��ت  املدينة.  بو�شط 
بطلقات  مقتولني  رجلني  جثتي  لتكت�شف  ملنزل  اخللفي 
66 عاما وقريبه مايكل مور  خرطو�س وهما برو�س مور 
42 عاما. وبالداخل عرت ال�شرطة على رينيه 36 عاما 
زوجة مايكل مور وابنها �شانون 17 عاما مقتولني بطلقات 

خرطو�س. وكان كلبا العائلة مقتولني اي�شا بالداخل.

ي�سطاد ن�سرًا طائرًا بيده
جنح �شاب كويتي يف الإم�شاك بن�شر يطر يف الهواء بيده، 
املنطلقة  �شيارته  م�شتوى  على  يطر  ك��ان  عندما  وذل���ك 
ال�شحراوية  املناطق  اأح��د  يف  منه  اأم��ت��ار  بعد  على  ب�شرعة 
بالبالد.  وكان اأحد الذين رافقوا ال�شاب الكويتي بو عواد 

اأهدته كليتها ف�سرقت قلبه
بعد اأربع �شنوات على تربعها بكليتها لل�شاب الذي كانت قد التقته يف معر�س لل�شيارات ويعاين من م�شكلة يف الكلى، 

تزوج ال�شابان، وباخت�شار هي منحته كليتها ف�شرقت قلبه. 
وبح�شب موقع �شكاي نيوز عربية ، فقد التقت ت�شل�شي كلر وكايل فروليت�س يف معر�س لل�شيارات يف العام 2009، 

وكانا يبلغان من العمر 22 و19 على التوايل. 
وبعد �شنوات من النتظار لإيجاد بديل لآلة غ�شل الكلى، اأبلغ الأطباء كايل باأن عليه األ ياأمل كثراً باحل�شول على 
اإنديانا بالوليات املتحدة، وقالت: لقد  التقيا به يف  اليوم الذي  اأن ت�شل�شي عر�شت عليه كليتها يف  متربع.  غر 
تبني لنا اأننا متطابقان ب�شكل مثايل .  وبعد اإجراء الفحو�س، دخل ال�شابان لإجراء العملية اجلراحية، التي تكللت 

بالنجاح لكليهما. 
وكانت والدة ت�شل�شي وعائلتها طالبوها بالمتناع عن التربع بالكلية، اإل اأنها رف�شت الن�شياع ملطالبهم، وبينما كانا 

يراجعان امل�شت�شفى للفحو�شات، بداأ احلب يطبق عليهما. 
وقال كايل، الذي يبلغ من العمر 23 عاماً حالياً، اإن الرابطة التي باتت بينهما اأكرب واأقوى من اأن ي�شتوعبها اأي 

�شخ�س اآخر، م�شيفاً اإنها اأف�شل اأ�شدقائي . 
ويف الثاين ع�شر من اأكتوبر اجلاري تزوج كايل وت�شل�شي، وا�شتبدل جملة يف طقو�س الزواج تقول ويف املر�س واملوت 

، وقال اأمنحك يدي وقلبي وروحي.. لأنني اأعلم اأنها �شتكون باأمان معك . 
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ف�سل يف اغت�سابها فطلب 
منها البالغ عنه!

اغت�شابها حتت  ح��اول  بريطانية؛  ���ش��وداين لم���راأة  رج��ل  اع��ت��ذر 
تهديد ال�شالح ومل ي�شتطع، ثم قام مبنحها هاتفه املحمول طالباً 
منها الت�شال بال�شرطة؛ لتلقي القب�س عليه، ويف النهاية ق�شت 

املحكمة عليه بال�شجن ملدة ثمانية اأعوام.
وقالت �شحيفة الديلي ميل الربيطانية اإن الربيطاين من اأ�شل 
الثالثينيات  ام���راأة يف  اأوق��ف  ع��ام��اً(  ���ش��وداين خالد عبداهلل )35 
�شرق  بيتربوروغ  مبدينة  عملها  اإىل  توجهها  اأث��ن��اء  عمرها  من 
اإبريل املا�شي، وحاول اغت�شابها يف  اأيام �شهر  اإجنلرا، فجر اأحد 

اأحد ال�شوارع اجلانبية حتت تهديد �شكني كان يحمله.
ب�شبب  امل��راأة  اغت�شاب  ي�شتطع  مل  خالد  اإن  ال�شحيفة:  وت�شيف 
هاتفه  �شحيته  ن����اول  وب��ع��ده��ا  ع��ل��ي��ه،  للخمر  ال�����ش��دي��د  ال��ت��اأث��ر 
اأفعل ه��ذا ال�شيء.  اأول م��رة  اآ���ش��ف؛ ه��ذه  اأن��ا  املحمول، وه��و يقول 
امل��راأة  حاولت  والده�شة  الرعب  حالَتي  وب��ني  بال�شرطة.  ات�شلي 
الن�شاء  اإن��ه يريد قتل جميع  وه��و يقول  بها خالد  ال��ف��رار، فلحق 
غ��ادرت  فقد  ال�شحيفة،  وح�شب  �شديقته.  خيانة  اكت�شف  بعدما 
املراأة املكان، وو�شلت اإىل بيتها �شاملة، لكن اأُلقي القب�س على عبد 
ق�شت  وق��د  الواقعة.  املراقبة  دوائ��ر  كامرات  �شجلت  بعدما  اهلل 
حمكمة التاج يف مدينة بيتربوروغ على عبداهلل بال�شجن ثمانية 
اأع���وام، م��وؤك��دة اأن��ه اأ�شبح �شخ�شاً خ��ط��راً، ورغ��م اأن امل���راأة مل يتم 

اغت�شابها لكنها تعر�شت لتجربة موؤملة.

تطبيق يتيح لالأهل مراقبة 
الأداء الدرا�سي لأبنائهم

لن ي�شطر الآباء يف امل�شتقبل اإىل زيارة مدار�س اأبنائهم لالطمئنان 
عليها يف  التي ح�شلوا  الدرجات  العلمي ومعرفة  على حت�شيلهم 
الختبارات، اإذ بداأت احلكومة الربيطانية باختبار تطبيق جديد 

على الهواتف املحمولة يوؤدي هذا الغر�س.
اجلديد  التطبيق  اأن  الربيطانية  ميل  داي��ل��ي  �شحيفة  وذك���رت 
ي�شاعد الآباء على متابعة اأداء اأبنائهم يف املدر�شة، واإجراء مقارنة 
م�شابهة،  اجتماعية  خلفيات  اإىل  ينتمون  ال��ذي��ن  اأق��ران��ه��م  م��ع 
واحل�شول على النتائج بهدف تاليف اأي تق�شر ميكن اأن يح�شل.

م�شبقاً  خم��زن��ة  بيانات  اإىل  ي�شتند  اأن���ه  التطبيق  ه��ذا  مييز  وم��ا 
الو�شع  على  ا�شتناداً  الجتماعية،  ال�شرائح  خمتلف  من  لطالب 
املادي لأ�شرهم، وهذا ي�شاعد على التقييم الدقيق مل�شتوى الطالب، 

بعد الأخذ بعني العتبار الظروف التي ميرون بها.
التعليم  م�شتوى  رف��ع  اإىل  التطبيق  ه��ذا  م��ن  احل��ك��وم��ة  وت��ه��دف 
م�شتمر،  ب�شكل  اأب��ن��ائ��ه��م  متابعة  م��ن  الأه���ل  ومت��ك��ني  ال��ب��الد،  يف 
وتقدمي امل�شاعدة والن�شح لهم والتوا�شل املبا�شر مع املدر�شة عند 

ال�شرورة.
وما يزال التطبيق اجلديد قيد التطوير والتجربة، ومت ال�شتعانة 
ب�شركات التكنولوجيا لت�شميمه ليكون جاهزاً لال�شتخدام قريباً، 
وو���ش��ع��ت خ��ط��ة جت��ري��ب��ي��ة مب�����ش��ارك��ة 100 م���ن امل��ت��ط��وع��ني من 
الآباء قبل تعميم التجربة التي ياأمل امل�شوؤولون اأن تلقى النجاح 

امل�شورون يلتقطون �شورا لفانغ جينغ وهي تت�شلق اجلبل يف ثوب الزفاف.. ال�شينية فانغ وزوجها ت�شاو، ريا�شيان املطلوب.
وقد قررت اأن تكون �شورة زفافها وهي تت�شلق ال�شخور.  )رويرتز(

براد بيت يتخلى عن 
ال�سابون 

ق���رر ال��ن��ج��م الأم���رك���ي ب���راد بيت 
والغت�شال  ال�شابون  عن  التخلي 
مبزيج من الليمون والتفاح واخلّل 

حفاظاً على البيئة.
ون�����ق�����ل�����ت جم�����ل�����ة دي������ل������ي ����ش���ت���ار 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع���ن م�����ش��در ق��ول��ه 
اأن ب��ي��ت ق�����راأ ع���ن ال�����ش��م��وم ال��ت��ي 
امل�شاد  خا�شة  ال�شابون  يحتويها 
اإزال����ة  وم�����ش��ت��ح�����ش��رات  للبكتريا 
التعرق واكت�شف اأنها ت�شّر بالبيئة 
لدى  ال�شيخوخة  ت�شرع  اأن��ه��ا  كما 
مبزيج  عنها  فا�شتعا�س  الإن�����ش��ان، 
منزيل من الليمون والتفاح واخلّل 

واملاء.
غر اأنه ا�شار اإىل اأن خطيبة بيت، 
تر�س  مل  ج���ويل  اأجن��ل��ي��ن��ا  املمثلة 

كثراً عن هذه اخلطوة.
ي��ذك��ر اأن ب��ي��ت ي��ت��واج��د ح��ال��ي��اً يف 
لندن لت�شوير فيلمه فيوري فيما 
ا����ش���رال���ي���ا على  ت��ع��م��ل ج����ويل يف 

اإخراج فيلمها الثاين.

طبيب جاك�سون 
خارج الق�سبان 

خرج الطبيب، كونراد موراي، من 
حمكوميته  اأنهى  اأن  بعد  ال�شجن، 
اإثر اإدانته بالقتل اخلطاأ يف ق�شية 
وف��اة جن��م ال��ب��وب ال��راح��ل، مايكل 

جا�شكون.
اأن������ه مت  زي  اأم  ت����ي  م���وق���ع  وذك������ر 
الإف��راج عن م��وراي يف وقت مبكر 

من �شباح الإثنني.
بال�شجن  م���وراي  على  حكم  وك���ان 
�شنتني  اإىل  خ��ف�����ش��ت  ���ش��ن��وات،   4
التي  كاليفورنيا  قوانني  مبوجب 
الق�شبان  خ��ل��ف  ي���وم  ك���ّل  حت�����ش��ب 

كيومني.
وك��ان م��وراي، ُوج��د مذنباً بتوفر 
اأدى اىل  ع��ق��ار خم���در جل��اك�����ش��ون 
ح���زي���ران  ي���ون���ي���و   25 يف  وف����ات����ه 
2009، وعدم تقدمي العون املالئم 

له حني واجه �شعوبات.

ي�شهد العامل يوم الأحد املقبل ك�شوفا �شم�شيا نادرا ي�شمى 
جزئي  كك�شوف  العربية  املنطقة  يف  ويظهر  خليطا  ك�شوفا 
و�شتغرب ال�شم�س مك�شوفة يف الأجزاء ال�شرقية من العامل 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  مثل  العربي 
والعراق ومعظم بالد ال�شام..بينما يبداأ وينتهي قبل غروب 
ال�شم�س يف الدول العربية الأخرى. وتنظم جمعية الإمارات 
للفلك ر�شدا عاما للمهتمني مل�شاهدة الك�شوف يوم الأحد 
ال�����ش��اع��ة اخلام�شة  اب��ت��داء م��ن  الأم�����واج  ك��ا���ش��ر  يف منطقة 
امل�شروع  رئي�س  �شوكت عودة  املهند�س حممد  وقال  ع�شرا. 
فلكية  ظاهرة  هو  الك�شوف  الأه��ل��ة..اإن  لر�شد  الإ�شالمي 
فعندها  والأر����س  ال�شم�س  ب��ني  القمر  يقع  عندما  حت��دث 
تختفي ال�شم�س خلف القمر اإما كليا اأو جزئيا. واأو�شح اأن 
الك�شوف اخلليط يعني اأن هناك مناطق �شت�شاهده كك�شوف 
ورابعة  جزئي  ك�شوف  وثالثة  حلقي  كك�شوف  واأخ��رى  كلي 
�شهدته  ك�شوف خليط  اآخ��ر  اأن  اإىل  �شيئا..م�شرا  ترى  لن 
الأر�س كان يف الثامن من �شهر اإبريل عام 2005 .. بينما 
اأن  واأ�شاف   .2023 عام  اإبريل  20 من  يوم  القادم  �شيكون 
يف  تقع  الكلي  اأو  احللقي  الك�شوف  �شت�شاهد  التي  املناطق 
من  ي��ب��داأ  ك��ي��ل��وم��رات  ب�شعة  عر�شه  يبلغ  �شيق  �شريط 
وانتهاء  اأفريقيا  بو�شط  م���رورا  الأطل�شي  املحيط  �شمال 
الك�شوف  ي��ب��داأ  ال��غ��رب��ي��ة فيما  ال�����ش��وم��ال��ي��ة  ع��ن��د احل����دود 

كلي  ك�شوف  اإىل  يتحول  ثم  ثانية   15 م��دة  ويبقى  حلقيا 
ليكمل م�شرته على الأر�س. واأ�شار اإىل اأنه من الدول التي 
واأوغندا  والكونغو  الغابون  هي  الكلي  الك�شوف  �شيقطعها 
للك�شوف  مدة  اأط��ول  و�شتكون  وال�شومال  واأثيوبيا  وكينيا 
 330 بعد  الأطل�شي تقع على  املحيط  الكلي يف منطقة يف 
كيلومرا جنوب غرب ليبريا ومدة الك�شوف الكلي هناك 
كك�شوف  ت�شاهده  التي  واملناطق  ثانية  و39  واح��دة  دقيقة 
جزئي هي �شمال �شرق اأمركا اجلنوبية واملحيط الأطل�شي 
واأو���ش��ح عودة  اآ�شيا.  اأوروب���ا وغ��رب  اأفريقيا وجنوب  وق��ارة 
اأ�شغر  اأن��ه  الرغم من  ال�شم�س على  القمر يرى بحجم  اأن 
 400 ب���  ال�شم�س  م��ن  اأق���رب  لأن���ه  وذل���ك  م��رة  ب�400  منها 
مرة..منوها باأنه لروؤية الك�شوف ل بد من توفر �شرطني 
الأول هو وجود ال�شم�س فوق الأفق وقت الك�شوف والثاين 
اأن يكون موقعنا على الأر�س منا�شبا لروؤية الك�شوف فقد 
وتكون  مك�شوفة  وهي  منطقة  على  م�شرقة  ال�شم�س  تكون 
اأن��ه��ا  اإل  اأخ����رى  منطقة  ف���وق  م�����ش��رق��ة  ال��ل��ح��ظ��ة  نف�س  يف 
ينق�شم  الك�شوف  اأن  واأ�شاف  الإط��الق.  غر مك�شوفة على 
واحللقي  واجل��زئ��ي  الكلي  الك�شوف  ه��ي  اأن����واع  اأرب��ع��ة  اإىل 
الأهلة  لر�شد  الإ�شالمي  امل�شروع  رئي�س  وحذر  واخلليط. 
من النظر نحو ال�شم�س وقت الك�شوف لأنه يوؤدي اإىل تلف 

يف العني وي�شبب العمى الدائم.

العامل ي�سهد ك�سوفا نادرا لل�سم�ص الأحد املقبل

جنيفر هد�سون تق�ص �سعرها 
ق�شراً  �شعرها  اإىل ق�س  بعدما عمدت  اإطاللة جديدة  عن  الأمركية، جنيفر هد�شون،  النجمة  ك�شفت 

وت�شريحه بطريقة مل ي�شبق لها اأن اعتمدتها من قبل.
واأفاد موقع )اإي نيوز( الأمركي، ان هد�شون فاجاأت اجلميع بال�شر على خطوات عدد من النجمات 

واأبرزهن ريهانا، ومايلي �شاير�س، وق�شت �شعرها ق�شراً جداً.
واأ�شار اإىل ان هد�شون ن�شرت �شوراً لها ب�شعرها الق�شر، وكتبت عرب موقع )اإن�شتاغرام( الفتيات 

ال�شوداوات رائعات! .
ي�شار اإىل اأن هد�شون ان�شمت موؤخراً اإىل جلنة حتكيم برنامج املواهب اأمركان اأيدول .


