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بريق الذهب يداعب اأبطال الإمارات مبدينة التفاح 
بكازاخ�ستان يف بطولة اآ�سيا لبناء الأج�سام

عربي ودويل

م�سوؤولون واكادمييون واولياء امور ي�سيدون مببادرات 
رئي�ص الدولة لدعم امل�ساريع التعليمية يف باك�ستان

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

عندما تتحّدى ال�سني 
الأمريكان يف حديقتهم اخللفّية..!

رئي�س الدولة يغادر البالد
 يف زيارة خا�صة للخارج

•• العني-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  غ��ادر 
برعاية اهلل وحفظه البالد ظهر ام�س فى زيارة خا�شة للخارج. وكان 
الفريق  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  ال�شمو  فى مقدمة مودعي �شاحب 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 

اآل مكتوم نائب حاكم دبي. 
كما كان فى وداع �شموه.. �شمو ال�شيخ �شيف بن حممد اآل نهيان و�شمو 
ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
اآل نهيان رئي�س  م�شت�شار الأمن الوطني و�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س 
والإن�شانية والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
)التفا�شيل �س2(

   

لأقل من 150 طالبًا وطالبة
الرتبية تعلن عن خطة لدمج 27 مدر�صة 
حكومية لتغطية حاجتها من فائ�س املعلمني

•• دبي- حم�شن را�شد

يف  عليها  الت��ف��اق  مت  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأق����رت 
الجتماع الأخري ملجل�س تطوير املناطق التعليمية 21 مايو املا�شي 
، ب�شاأن دمج 48 مدر�شة ورو�شة موزعة على كافة املناطق التعليمية 
النواق�س  ل�شد  ال����وزارة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�شكلة  على  للتغلب  وذل���ك   ،
، حيث   2014  2013- املقبل  الدرا�شي  للعام  ا�شتعدادا  وال�شواغر 
مت الت��ف��اق ع��ل��ى اأن ي��ك��ون ال��دم��ج وف���ق م��ع��اي��ري وث��واب��ت ، ت��اأت��ي يف 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  دم��ج  يتم  اأن  على  الطالبية  الكثافة  مقدمتها 
التي تقل كثافتها عن 150 طالبا اأو طالبة ، وكذلك احلر�س على 
اأن تكون متجاورة اإىل حد ما ، وكان ن�شيب املناطق التعليمية من هذا 
اأطفال ، و8 مدار�س  7 ريا�س  15 منها  ، لتعليمية ال�شارقة  الدمج 
لتعليمية   ، اأط��ف��ال  ري��ا���س  و4  م��دار���س   4 منها   8 دب��ي  لتعليمية   ،
اأم  لتعليمية   ، مدار�س  و5  اأطفال  ريا�س   5 منها   10 اخليمة  راأ���س 
القيوين 5 منها 3 مدار�س ، 3 ريا�س اأطفال ، لتعليمية الفجرية 3 
مدار�س ، ملكتب ال�شارقة التعليمي 5 منها 4 مدار�س ، ورو�شة واحدة 

.                                     )التفا�شيل �س3(

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تطلق 
حملة م�صحف بريل لكل كفيف يف فل�صطني 

•• القد�س-وام:

بداأت هيئة العمال اخلريية الماراتية تنفيذ حملتها التي اطلقتها 
حاليا  ت���وزع  حيث  فل�شطني  يف  كفيف  لكل  ب��ري��ل  م�شحف  ب��ع��ن��وان 
للكفيفني.  م�شحف   300 بواقع  احلملة  ه��ذه  من  الوىل  الدفعة 
وقال ال�شيد ابراهيم الرا�شد مدير مكتب الهيئة يف ال�شفة الغربية 
ان الهيئة ومع اقراب �شهر رم�شان املبارك وزعت ع�شرات م�شاحف 
امل�شاجد  وائمة  العامة  واملكتبات  وامل��دار���س  اجلامعات  ل�شالح  بريل 
والكفيفني من الطالب وغريهم يف فل�شطني بتربع كرمي من فاعلي 

رئي�س الدولة خالل مغادرته يف زيارة خا�شة ويف وداعه حممد بن زايد  )وام(

حمدان بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س جممع كليات التقنية العليا      )وام(

جويتني  بغارتني  قتلى  �صبعة 
واغتيال �صابط كبري يف اليمن 

•• �شنعاء-وكاالت:

غارتني  يف  اأ�شخا�س  �شبعة  قتل 
طيار  ب��دون  لطائرتني  جويتني 
-ي���ع���ت���ق���د اأن���ه���م���ا اأم���ريك���ي���ت���ان- 
مبنطقة  ���ش��ي��ارت��ني  ا���ش��ت��ه��دف��ت��ا 
بجنوب  اأب���ني  مبحافظة  حم��ف��د 
ال���ي���م���ن. ورج�����ح م�����ش��در حملي 
باملحافظة انتماء القتلى لتنظيم 

القاعدة.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د م�����ش��وؤول حملي 
لوكالة الأنباء الفرن�شية �شقوط 
جريحني بالغارتني لكنه قال اإن 
ال���ق���وات اجل��وي��ة ه��ي م��ن قامت 
القتلى  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ب��ه��م��ا، 
انتماءهم  ب������دوره  اأك�����د  ال���ذي���ن 
للقاعدة مت ر�شدهم وهم ينقلون 

جرحى اإىل م�شت�شفى.

اإقليم برقة بليبيا يعلن نف�صه اإقليما فيدراليا 
•• طرابل�س-يو بي اأي:

اأعلن رئي�س جمل�س اقليم برقه اأحمد الزبري ام�س حتويل القليم اىل 
اقليم فدرايل يدير �شوؤونه بنف�شه يف اطار الدولة الليبية .

اأكرب  القريبة من ثاين  املرج  اأقيم مبدينة  الزبري خالل احتفال  وقال 
وقبائلها  برقه  اأب��ن��اء  من  م�شتمدة  �شرعيتنا  اإن  بنغازي  الليبية  امل��دن 

ونحن ن�شتعمل هذه ال�شرعية ل�شالح البالد ولي�س ل�شاحلنا.
واأ�شاف اأن برقه ت�شتحق اأن يكون لها حرية يف تكوين اإرادتها.. م�شريا 
لهذه  ا�شتفتاء  ب��اإج��راء  ب��الده  برملان وحكومة  واأن طالب  �شبق  اأن��ه  اإىل 

املنطقة غري اأنه قال اأن كل مرا�شالته جوبهت بالإهمال وبالهجوم.
اإقليما  اأن برقة تعد  اأكد فيه على  اأ�شدر الأقليم بيانا  اأخ��رى  من جهة 
ف��ي��درال��ي��ا م��ن ه���ذا ال��ي��وم م��ع��ت��م��دا ع��ل��ى ال��د���ش��ت��ور ال����ذي ���ش��در العام 

.1951
ووفقا للبيان قرر الإقليم اإن�شاء برملان برقه املكون من جمل�شني لل�شيوخ 
والنواب مكونا من جميع مكونات برقه دون اإق�شاء حتى جترى انتخابات 
يف هذا الإقليم واإن�شاء حكومة لالإقليم بالتعاون مع كافة الإطراف وقوة 

دفاع تخ�س الإقليم تقوم بواجبها مب�شانده اجلي�س والأمن العام.
ال�شالح  بتهديد  فر�س  ق��ان��ون  ب��اأي  الل��ت��زام  بيانه  يف  الإقليم  ورف�����س 
كقانون العزل ال�شيا�شي مطالبا الربملان واحلكومة بتخ�شي�س ميزانية 

زار مواطنني اثنني يف مدينة زايد واأكد حر�ص القيادة على متابعة اأحوال املواطنني  

حمدان بن زايد ي�صتقبل رئي�س جممع كليات التقنية العليا
•• املنطقة الغربية-وام: 

اآل نهيان ممثل  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  زار 
اإبراهيم  امل��واط��ن��ني  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م 
امل���زروع���ي وذلك  و���ش��امل عي�شى  امل���زروع���ي  ���ش��امل 

مبنزلهما يف مدينة زايد باملنطقة الغربية.
احلديث  واحل�شور  املواطنني  مع  �شموه  وت��ب��ادل 
ح�����ول ع�����دد م����ن ال���ق�������ش���اي���ا ال���ت���ي ت���ه���م الوطن 
قيادتنا  ح���ر����س  ���ش��م��وه  ..م�����وؤك�����دا  وامل���واط���ن���ني 
وتوفري  املواطنني  اأح���وال  متابعة  على  الر�شيدة 

احلياة الكرمية لهم. 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ا�شتقبل  اخ��رى  من جهة 
الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د 
بق�شر املزيرعة يف ليوا معايل حممد ح�شن عمران 

ال�شام�شي رئي�س جممع كليات التقنية العليا.
ومت��ن��ى ���ش��م��وه ك��ل ال��ت��وف��ي��ق مل��ع��ايل رئ��ي�����س كليات 
التقنية العليا يف مهامه اجلديدة التي اأوكلها اإليه 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س الدولة حفظه اهلل .
)التفا�شيل �س4(

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   07:08  
الع�صاء......   08:38

وزارة الدفاع العراقية تعر�س �شورة لعنا�شر اخللية امل�شبوطة )رويرز(

مظاهرة تركية و�شط ميدان تق�شيم و�شط ا�شطنبول  )ا ف ب(

عنا�شر المن اللبنانية تعاين موقع �شقوط �شواريخ قرب احلدود ال�شورية  )رويرز(

•• عوا�شم-وكاالت:

نقاط  ع��ل��ى  ���ش��وري��ا  ث���وار  �شيطر 
متركز لقوات النظام يف الر�شنت 
بريف حم�س، مع بدء ما �شموها 
التي  ال��ق�����ش��ري  ن�����ش��رة  م��ع��رك��ة 
���ش��ي��ق ف��ي��ه��ا ج��ي�����س ال��ن��ظ��ام على 
ال���ث���وار. ويف ه���ذه الأث���ن���اء ب���داأت 
التابعة  الكيمياوية  احلرب  اإدارة 
اأقنعة  بتوزيع  ال�����ش��وري  للجي�س 

واقية من الغازات ال�شامة.
وقال �شهيب العلي الناطق با�شم 
لهيئة  ال���ت���اب���ع���ة  ح��م�����س  ج��ب��ه��ة 
الأرك�����ان ب��ال��ر���ش��نت ل��ل��ج��زي��رة اإن 
خم�شة  حترير  ا�شتطاعوا  الثوار 
مدينة  ����ش���م���ايل  ت���ق���ع  ح����واج����ز 
الر�شنت يف عملية ا�شتمرت خم�شة 
اأيام، وقال اإن هذه احلواجز بالغة 
م�شدرا  ك���ان���ت  لأن���ه���ا  الأه���م���ي���ة 

للق�شف والقن�س.
اإن  ���ش��ه��ي��ب  ق����ال  ال��ق�����ش��ري،  ويف 
رغ����م و�شول  م�����ش��ت��م��ر  احل�����ش��ار 
ب��ع�����س الإم��������دادات، واأ����ش���اف اأن 
خا�شة  �شعبة،  الإن�شانية  احلالة 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ج��رح��ى ال����ذي����ن ل 

اجل��ي�����س ال�����ش��وري احل���ر وق���وات 
النظام املدعومة بقوات حزب اهلل 

اللبناين.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى ���ش��ق��ط��ت �شتة 
املا�شية  ق��ب��ل  ال��ل��ي��ل��ة  ����ش���واري���خ 
و�شباح ام�س ال�شبت على مناطق 
يف �شرق لبنان قريبة من احلدود 
اجلانب  م�������ش���دره���ا  ال�������ش���وري���ة 
ت�شبب  اأن  دون  م���ن  ال�������ش���وري، 
م�شدر  اأف��اد  ما  بح�شب  اإ�شابات، 
الفرن�شية،  الأن��ب��اء  لوكالة  اأمني 
يف ح����ني ق���ال���ت وك����ال����ة الأن����ب����اء 
الأملانية اإن 16 قذيفة �شقطت يف 

تلك املنطقة.
مناطق  يف  ال�شواريخ  وت�شاقطت 
ق�شاء  يف  كلها  تقع  ماأهولة  غري 
ح���زب اهلل  يتمتع  ح��ي��ث  ب��ع��ل��ب��ك، 
بنفوذ كبري. وقال امل�شدر الأمني 
ليال  �شقطت  �شواريخ  اأرب��ع��ة  اإن 
التحتا  ����ش���رع���ني  ب�����ل�����دات  ب�����ني 
و���ش��رع��ني ال��ف��وق��ا وال��ن��ب��ي �شيت، 

وم�شدرها الأرا�شي ال�شورية.
ويف وقت لحق، اأ�شار امل�شدر اإىل 
���ش��ق��وط ����ش���اروخ���ني اآخ����ري����ن يف 

املنطقة نف�شها.

�سواريخ من �سوريا ت�سقط على مناطق لبنانية

اجلي�س احلر يفتح جبهة يف الر�صنت للتخفيف عن الق�صري

األف قتيل يف العراق خالل مايو املا�سي

بغداد تعتقل خلية تخطط لهجمات كيميائية
 يف الداخـل ويف اوروبــا واأمريكـا الـ�صمالية 

•• بغداد-وكاالت:

ل�شن  ت�شتعد  كانت  خلية  اعتقال  ال�شبت  العراقية  الدفاع  وزارة  اعلنت 
وامريكا  اوروب����ا  ويف  ال��ع��راق  داخ���ل  يف  اه���داف  �شد  كيميائية  هجمات 

ال�شمالية، وذلك بالتعاون مع اجهزة ا�شتخبارات اخرى.
وقال امل�شت�شار العالمي لوزارة الدفاع الفريق الركن حممد الع�شكري 
يف موؤمتر �شحايف ان هذه الع�شابة املوؤلفة من خم�شة ا�شخا�س لحقتها 

ا�شتخبارات وزارة الدفاع وا�شتطاعت ان تتابع عملها من اول حلظة.
ا�شهر )...(  اربعة  ا�شتطاعوا خالل ثالثة اىل  اع�شاء اخللية  ان  وذكر 
ان يوؤ�ش�شوا م�شنعني يف بغداد وم�شنعا اخر يف حمافظة اخرى لغر�س 

ت�شنيع وانتاج هذا ال�شالح الذي هو ال�شالح الكيميائي.
تنظيمات  من  و�شلتها  برامج  على  ح�شلت  اخللية  ان  الع�شكري  وتابع 
القاعدة يف اخلارج وكانت تعمل وفق برنامج خا�س بغاز ال�شارين وغاز 

الع�شاب وغاز اخلردل.
وا�شار اىل ان اع�شاء اخللية عندما قب�س عليهم كانوا ي�شتعدون ل�شن 
هجمات حمليا عرب ا�شتخدام طائرات تعمل بجهاز حتكم عن بعد، وثم 

•• ا�شطنبول-وكاالت:

اف����اد م��را���ش��ل��و ف��ران�����س ب��ر���س ان 
ان�شحبت ع�شر  الركية  ال�شرطة 
ال�شبت من �شاحة تق�شيم يف و�شط 
الف  فيها  انت�شر  التي  ا�شطنبول 
ال��ث��اين من  ال��ي��وم  يف  املتظاهرين 
احلكومة  على  احتجاج  تظاهرات 

تخللتها اعمال عنف.
وك���ان���ت ال�����ش��رط��ة ت�����ش��ي��ط��ر على 
ا�شطنبول  و�شط  يف  ال�شاحة  ه��ذه 
وع����م����ل����ت على  اجل����م����ع����ة،  م����ن����ذ 
دخولها  م���ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ن��ع 
امل�شيلة  ب���ال���ق���ن���اب���ل  وت���ف���رق���ت���ه���م 
ال�شرطة  وا���ش��ت��خ��دم��ت  ل��ل��دم��وع. 
امل�شيل  الغاز  قنابل  ال�شبت  �شباح 
اأخ���رى عندما كان  ل��ل��دم��وع م��رة 
مئات من املحتجني يعربون ج�شر 

البو�شفور.
اإىل  ال������ش�����ط�����راب�����ات  وام������ت������دت 
ال��ع��ا���ش��م��ة اأن���ق���رة وم����دن ب����ودران 

وكونيا واإزمري.
امل��ح��ت��ج��ني ج�شر  م���ئ���ات  وَع��������رَبَ 
البو�شفور الذي يربط اآ�شيا باأوربا 
امليدان  اإىل  للو�شول  حم��اول��ة  يف 

الرئي�س.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���ش��ر رئ��ي�����س ال����وزراء 
الركي رجب طيب اأردوغان على 

دول  احدى  العراق يف  لتهريبها خارج  و�شبكة منظمة  اعرافات  هناك 
اجلوار وا�شتخدامها يف �شرب اهداف يف اوروبا وامريكا ال�شمالية.

ال�شتخبارات  اج��ه��زة  م��ن  الكثري  م��ع  بالتعاون  ان��ه  الع�شكري  واع��ل��ن 
الخ��رى يف داخ��ل وخ��ارج العراق ا�شتطعنا ان نتو�شل اىل هذه اخللية 

)...( ومت القاء القب�س عليهم وكل حمتوياتهم وكل خمططاتهم.
على �شعيد اخر قالت الأمم املتحدة اإن اأكرث من األف �شخ�س قتلوا يف 
منذ  �شخ�س  األفي  نحو  وقتل  اآي��ار.  مايو  �شهر  بالعراق خالل  هجمات 
القاعدة  تنظيم  وي��ح��اول  املا�شي.  ني�شان  اأب��ري��ل  يف  الهجمات  ت�شاعد 
اآخ��رون �شن حملة لث��ارة �شراع طائفي مثل ال�شراع الذي  وم�شلحون 

اأودى بحياة ع�شرات الآلف يف عامي 2006 و2007 .

ال�شتمرار يف خطط تطوير ميدان 
تق�شيم بو�شط اإ�شطنبول، وقال اإن 
تروج  مثلما  جتاريا  لي�س  امل�شروع 
ل��ه امل��ع��ار���ش��ة، واإمن���ا ه��دف��ه اإعادة 
واأو�شح  العثماين.  التاريخ  اإحياء 
بناء  اإع��ادة  اإىل  يهدف  امل�شروع  اأن 
قلعة عثمانية كانت قائمة وهدمها 
اأتاتورك، موؤكدا اأن امل�شروع �شيعيد 
العثماين  رونقها  اإ�شطنبول  اإىل 

واألقها التاريخي.
واعترب اأردوغان يف كلمة له ام�س 
الحتجاجات  ع��ل��ى  ردا  ال�����ش��ب��ت 
التي اندلعت يف اإ�شطنبول واأنقرة 
واأزمري وخلفت ع�شرات اجلرحى، 

التوقيت،  اأخ���ط���اأت  امل��ع��ار���ش��ة  اأن 
بداأت  امل��ظ��اه��رات  اأن  اإىل  م�شريا 
اأيدولوجيا  ا�شتغلت  ث��م  ب�شيطة 
�شد  م���ظ���اه���رات  اإىل  وحت����ول����ت 
بوجود  كلمته  واأق��ر يف  احلكومة. 
اإف����راط يف ا���ش��ت��خ��دام ال��ق��وة �شد 
مبحا�شبة  متعهدا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن، 

من ت�شببوا يف ذلك.   
من ناحيته دعا الرئي�س الركي، 
تغليب  اإىل  غ���������ول،  اهلل  ع����ب����د 
مع  التعامل  يف  والن�شج  املنطق 
هدم  م�شاريع  على  الحتجاجات 
اعترب  ال��ت��ي  ا�شطنبول  يف  متنزه 

اأنها و�شلت اإىل حد مقلق.

ميكن نقلهم، ول توجد عالجات 
مل�شاعدتهم.

من جهتها، قالت جبهة التوحيد 
اإنها  ال�����ش��م��ايل  ح��م�����س  ري���ف  يف 
ب��اجت��اه احلواجز  ب����داأت م��ع��رك��ة 
ال�شمالية ملدينة الر�شنت وكتيبة 
هناك  اإن  وق����ال����ت  ال���ه���ن���د����ش���ة، 

ع�����ش��رة ح���واج���ز ���ش��خ��م��ة، �شقط 
يف  الباقي،  واأ�شيب  خم�شة  منها 
عملية قالت اإنها تهدف اإىل لفت 
عن  قواه  وت�شتيت  النظام،  اأنظار 

املحا�شرين يف مدينة الق�شري.
ورغ��م ه��ذه ال��ت��ط��ورات، يتوا�شل 
ق�شف عنيف براجمات ال�شواريخ 

وامل���دف���ع���ي���ة ال��ث��ق��ي��ل��ة ع��ل��ى مدن 
ال���ق�������ش���ري وال����ر�����ش����نت وحل���ول���ة 
غرناطة  وبلدات  تدمر  وب�شاتني 
وال����دار ال��ك��ب��رية، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
مدينة  �شمايل  عنيفة  ا�شتباكات 
حميط  يف  وا�شتباكات  ال��ر���ش��نت، 
م��دي��ن��ة وب�����ش��ات��ني ال��ق�����ش��ري بني 

ال�سرطة الرتكية تن�سحب من �ساحة تق�سيم 

توا�صل الحتجاجات لليوم الثاين واأردوغان ي�صر على خطته

الـــنـــاتـــو  ــــن  م  3 مـــقـــتـــل 
ــان  ــت ــص ــ� ــان ــغ اف ـــرق  ـــص � يف 

•• كابول-ا.ف.ب:

ق��ت��ل ث��الث��ة م���ن ع��ن��ا���ش��ر القوة 
الدولية بقيادة احللف الطل�شي 
بينهم  اف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف  املنت�شرة 
حادثتني  يف  ال�������ش���ب���ت  م�������دين، 
منف�شلتني يف ال�شرق امل�شطرب.

امل�شتقل  امل���وق���ع  ارق������ام  وت��ظ��ه��ر 
ايكاجوالتيز  الن����رن����ت  ع���ل���ى 
قتلى  ع���دد  ان��خ��ف��ا���س  اورغ  دوت 
 71 ت�شجيل  رغم  )اي�شاف(  قوة 
وفاة حتى الن يف 2013. وذكر 
ال��دول��ي��ة ان جنديا  ل��ل��ق��وة  ب��ي��ان 
اي�شاف  م��ن  ومدنيا  اي�شاف  م��ن 
�شرق  يف  مبا�شر  ه��ج��وم  يف  قتال 
افغان�شتان ام�س ال�شبت. وا�شاف 
البيان ان ال�شلطات املعنية �شتعلن 

عن ا�شمي القتيلني.
�شقط  الثالث  القتيل  ان  وا�شاف 
يف انفجار عبوة من �شنع يدوي.
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رئي�س الدولة يغادر البالد يف زيارة خا�صة للخارج
•• العني-وام:

غادر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ظهر  البالد  وحفظه  اهلل  برعاية 
للخارج.  خا�شة  زي���ارة  ف��ى  ام�����س 
وكان فى مقدمة مودعي �شاحب 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
ال�شيخ  و���ش��م��و  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 

م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
دب��ي. كما كان  نائب حاكم  مكتوم 
فى وداع �شموه.. �شمو ال�شيخ �شيف 
بن حممد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان و�شمو  �شرور بن حممد 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ 
و�شمو  ال��وط��ن��ي  الأم����ن  م�شت�شار 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
والفريق  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 

الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ  و�شمو 
اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي 
وال�شيخ الدكتور �شعيد بن حممد 
حمدان  ال�شيخ  ومعايل  نهيان  اآل 
بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم 
ومعايل  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل 
نهيان  اآل  �شيف  بن  اأحمد  ال�شيخ 
وال�����ش��ي��خ ه�����زاع ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 
دي��وان ممثل احلاكم  نهيان وكيل 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة وع����دد من 
ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني. ويرافق 

نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون 
و�شمو  ال��وط��ن��ي  الأم����ن  م�شت�شار 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ 
اأبوظبي  عهد  ويل  دي���وان  رئي�س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ر ب��ن زاي����د اآل 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  و���ش��م��و 
م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 

الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
ال�شرقية و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء 
ومعايل ال�شيخ �شلطان بن حمدان 
اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو 
اأحمد  وم���ع���ايل  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الزعابي نائب وزير �شوؤون  جمعه 
الرئا�شة وعدد من كبار امل�شوؤولني 

املرافقني ل�شموه. 

اأخبار ال�صاعة.. الكفاءة الـحكومية اإماراتية بامتياز
لهذا ان�شب اجلهد الإماراتي على بناء ثقافة تطوير وحتديث اأ�شاليب 
اإىل توحيد  العمل يف الإدارات والدوائر احلكومية كافة بغية الو�شول 
معايري النظم الإدارية الداخلية واحلديثة وتب�شيط الإجراءات يف ظل 
اخلدمات  هذه  اأ�شبحت  اأن  بعد  خ�شو�شا  املعرفة  اإدارة  ا�شراتيجيات 
الركيزة الأ�شا�شية للتطور املعريف يف ع�شر يتميز ب�شرعة تدفق املعلومات 
ال�شاعة يف  التنفيذية. واكدت اخبار  القيادات  وجودة اخلدمات وتطور 
جمال  يف  عامليا  الأول  املركز  على  الدولة  ح�شول  اإن  افتتاحيتها  ختام 
الكفاءة احلكومية ما هو اإل تعبري عن حب املواطن واملقيم لهذا البلد 
املعطاء و�شعيهما لتقدمي اأف�شل اخلدمات لريتقي بني الأمم وال�شعوب 
تعلي من  جمدا ومكانة ومتيزا وخطوة يف طريق جناحات م�شتقبلية 

�شاأن الوطن ومكانته.

اليوم. وقالت ان ثقافة احرام العمل والتفاين يف اأداء العمل احلكومي 
موؤ�شر اآخر يالحظ على م�شتوى اخلدمات احلكومية يف الدولة بل اإن 
كثريا من موؤ�ش�شات الدولة قدمت اأعمالها باأداء اإبداعي بالإ�شافة اإىل 
لتعزيز  منطلقا  يكون  مثايل  اإداري  مناخ  توفري  على  حكومي  حر�س 
والتناغم  الن�شجام  من  حالة  وخلق  العاملني  خمتلف  بني  العالقات 
واقراح  وال�شراتيجيات  اخلطط  ومناق�شة  درا�شة  ل�شمان  الأداء  يف 
تعديلها اإذا لزم الأمر حتى ميكن و�شع خطط العمل اخلا�شة ودرا�شة 
دورات  وتنظيم  العامة  اخل��دم��ة  تقدمي  عملية  ت��واج��ه  التي  امل�شكالت 
اكت�شاب  اأج��ل  من  املواهب  و�شقل  واملهارات  القدرات  لتطوير  تدريبية 
تعمل  التي  واملعرفية  الإداري���ة  الحتياجات  وتلبية  الإبداعية  املهارات 
على تطوير الكفاءات لقيادة املوؤ�ش�شات وفق معايري دولية. وا�شافت انه 

تاأهيال  الدولة حفظه اهلل على ت�شخري كل الإمكانات  اآل نهيان رئي�س 
وتدريبا يف املوؤ�ش�شات احلكومية ورفع كفاءة اجلهاز الوظيفي مبا يحقق 
العي�س  وم�شتوى من  وتنمويا  اقت�شاديا  تقدما  ت�شمن  التي  الأه��داف 
الكرمي والرفاهية الجتماعية مب�شتوى عال من ال�شفافية. واو�شحت 
ر�شخت  والتي  الدولة  عليها  ح�شلت  التي  املميزة  املكانة  ه��ذه  بعد  ان��ه 
ف���اإن الأم���ر يتطلب  امل��ج��الت  ب�����ش��رورة حتقيق التميز يف ك��ل  الإمي����ان 
املحافظة على الإجناز والتاأكيد على روح التميز فعال واأمنوذجا و�شلوكا 
لتحقيق املزيد من النجاح ..وقالت ان طموحات �شعبنا العزيز وقيادتنا 
الر�شيدة ل حدود لها فالنجاحات الإماراتية نهلت من ينبوع ال�شلف اإذ 
قدم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه القدوة 
يف التميز والإبداع والرقي معبدا طريق املكانة التي و�شلت اإليها الدولة 

•• ابوظبي-وام:

قالت ن�شرة اخبار ال�شاعة ان دولة الإمارات العربية املتحدة ح�شلت على 
املركز الأول عامليا يف جمال الكفاءة احلكومية وحققت اأكرب قفزة بني 
جميع دول العامل يف جمال التناف�شية هذا العام لت�شل اإىل املركز الثامن 
عامليا وحتقق اأي�شا املركز الرابع عامليا يف جمال الأداء القت�شادي بح�شب 
الكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية الذي يعد اأحد اأهم التقارير العاملية 
ت�شدر عن  التي  الن�شرة  واك��دت  ال��دول.  تناف�شية  تقي�س م�شتوى  التي 
مركز المارات للدرا�شات والبحوث ال�شراتيجية يف افتتاحيتها ام�س 
ان احل�شول على هذا املركز يعني اأن الدولة جنحت يف ترجمة توجيهات 
القيادة الر�شيدة ممثلة يف حر�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

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

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

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
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 مدار24 �ساعة

فرج علي بن حمودة ي�صيد بالنه�صة ال�صاملة التي ت�صهدها املنطقة الغربية
غرار امل�شروع الرفيهي ال�شخم املقام يف جزيرة يا�س باأبوظبي وينا�شب 
التي ميكن  الأف��ك��ار اجل��دي��دة  العائلة �شغارا وك��ب��ارا. وع��ن  اأف���راد  جميع 
باأفكار جديدة  اأن نخرج  اإنه يفر�س  الغربية قال  املنطقة  ا�شتثمارها يف 
تواكب الطفرة التي متر بها الغربية واأن جنعل من الغربية وجهة للزوار 
القادمني .. موؤكدا اأهمية البعد ال�شياحي للمنطقة وبهذا ال�شكل نكون قد 
اأ�ش�شنا م�شارا جديدا يف الرويج للمنطقة الغربية من خالل املهرجانات 
املقامة على اأر�شها. وقال ابن حمودة اإنه يتمنى اأن يرى مدينة يف املنطقة 
الغربية موؤ�ش�شة على الطراز الإ�شالمي وتكون مبانيها حمدودة الرتفاع 
وتت�شمن اأ�شواقا ومراكز جتارية كلها على الطراز الإ�شالمي وتكون اأي�شا 

تلك املدينة وجهة لرجال املال والأعمال لال�شتثمار فيها.

لل�شيدات  ناد خم�ش�س  اإقامة  املالية. واقرح  امل�شادر  وال�شياحي وتنويع 
الختالط  ع��ن  م��ع��زل  يف  لها  املحببة  الريا�شة  امل����راأة  فيه  مت��ار���س  لكي 
الإ�شالمي  ديننا  والتي حثنا عليها  الإماراتية  والتقاليد  للعادات  مراعاة 
م�شاريع  اإقامة  اإىل  اأي�شا  حتتاج  الغربية  املنطقة  اأن  مو�شحا  احلنيف.. 
يف  خم�ش�شة  وت��ك��ون  وال�شاليهات  الفندقية  كال�شقق  عائلية  �شياحية 
الإماراتية  ال��ع��ائ��الت  خل�شو�شية  م��راع��اة  ل��ل��ع��ائ��الت  منها  ك��ب��ري  ج���زء 
اأي�شا  اأن تنا�شب هذه امل�شاريع  واخلليجية والعربية بوجه عام كما يجب 
جميع الزائرين وال�شياح الذين يجدون يف املنطقة الغربية مكانا ترفيهيا 
و�شياحيا مميزا ملا ت�شمه من مهرجانات وفعاليات على مدار العام. واأعرب 
عن اأمنياته باأن يرى يف املنطقة الغربية مكانا ترفيهيا عاملي امل�شتوى على 

واأو�شح  والأع��م��ال والقت�شاد.  امل��ال  الدولة يف جمال  نخبة من رج��الت 
اأن  اأمهات امل�شاريع التي يتوقع  اأن املنطقة الغربية تزخر بعدد كبري من 
تكون يف امل�شتقبل القريب واجهة لدولة الإمارات العربية املتحدة خا�شة 
اأن املنطقة متتلك العديد من الإمكانيات واملقومات التي توؤهلها لتكون 
وجهة عاملية امل�شتوى يوؤمها ال�شائحون والزائرون من كل حدب و�شوب. 
اأبوظبي للتطوير القت�شادي  اإدارة جمل�س  وحتدث نائب رئي�س جمل�س 
رئي�س اللجنة التنفيذية عن واقع املنطقة وما حتتاجه لكي ت�شبح قبلة 
وفعاليات  برامج  من  متتلكه  ملا  الدولة  اإم���ارات  جميع  و�شكان  الزائرين 
تقام على مدار العام �شواء �شياحية اأو تراثية اأو ريا�شية.. موؤكدا اأهمية 
القت�شادي  الناجت  لدعم  �شاملة  تنموية  مب�شاريع  الغربية  املنطقة  رفد 

•• املنطقة الغربية-وام:

اأ�شاد �شعادة فرج علي بن حمودة نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمل�س اأبوظبي 
املنطقة  ت�شهده  مب��ا  التنفيذية  اللجنة  رئ��ي�����س  الق��ت�����ش��ادي  للتطوير 
ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  من  بدعم  �شاملة  وتنمية  نه�شة  من  الغربية 
ومن  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  امل�شلحة ومتابعة  للقوات  الأعلى  القائد 
الغربية. جاء ذلك يف ت�شريح ل�شحيفة  املنطقة  نهيان ممثل احلاكم يف 
ال��غ��رب��ي��ة خ���الل جمل�س ���ش��ع��ادة را���ش��د م�شبح ال��ك��ن��دي امل���رر ال���ذي �شم 

بدء ا�صتقبال معامالت قطاع تخطيط املدن والرتاخي�س يف مراكز مت 

لالأقل من 150 طالبًا وطالبة

الرتبية تعلن عن خطة لدمج 27 مدر�صة حكومية لتغطية حاجتها من فائ�س املعلمني
مع اللتزام بالن�صاب والكثافة الطالبية �صتبداأ عاما درا�صيا م�صتقرا

تعميم الوزارة ي�صمل 21 رو�صة وتردد يف الرجوع عن اإدراجها �صمن املخطط

الرتبية ُتخ�سع اآخر دفعة ملدار�سها اأكتوبر املقبل

 390مدر�صة حكومية و35 خا�صة جتتاز عقبة العتماد املدر�صي
توقيع اتفاقية تعاون بني الهالل 

الأحمر وبن حم لل�صفريات 

 •• املنطقة الغربية – الفجر:

ت����ب����داأ ال����ي����وم م����راك����ز اخل����دم����ات 
قبول  يف  مت  املتكاملة  احل��ك��وم��ي��ة 
م��ع��ام��الت ق��ط��اع ت��خ��ط��ي��ط املدن 
وال����راخ����ي���������س يف م���دي���ن���ة زاي����د 
وغياثي وال�شلع وجزيرة دملا واملرفاأ 
وليوا بعد اأن اأعلنت بلدية املنطقة 
الغربية عن قرار حتويل املعامالت 
اىل مراكز مت بهدف توحيد جهة 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات وت��ق��دمي جميع 
خ��دم��ات��ه��ا حت��ت ���ش��ق��ف م��راك��ز مت 
املراجعني  ع��ل��ى  للتي�شري  وذل����ك 
لجناز  امل�شتغرق  الوقت  وت�شهيل 
امل���ع���ام���الت ال��ب��ل��دي��ة خ����الل زمن 
اإغالق  �شيتم  عليه  وب��ن��اء  قيا�شي 
ك����ون����رات ت���ق���دمي اخل����دم����ات يف 
اإدارة  م���ن  ل��ك��ل  ال��ب��ل��دي��ة  م���ب���اين 
املدن  تخطيط  واإدارة  ال��ع��ق��ارات 
من  اعتبارا  البناء  ت�شاريح  واإدارة 

اليوم .
وتت�شمن تلك اخلدمات املعامالت 
ال�شت�شارات  ب��ت��ق��دمي  اخل���ا����ش���ة 
امل���ع���م���اري���ة والإن�������ش���ائ���ي���ة لأه�����ايل 
ي���رغ���ب���ون بعمل  ال������ذي  ال���غ���رب���ي���ة 

•• دبي – الفجر

عن  والتعليم  الربية  وزارة  ك�شفت 
مدر�شة،   425 تقييم  من  النتهاء 
حكومية  م��در���ش��ة   390 مب���وج���ب 
دبي  يف  الآن  ح���ت���ى  خ���ا����ش���ة  و35 
وامل���ن���اط���ق ال�����ش��م��ال��ي��ة، ل��ت��ع��ل��ن عن 
اجتياز تلك املدار�س لعقبة تقييمات 
العتماد املدر�شي ، وفقا لنوال خالد 
امل��در���ش��ي يف  الع��ت��م��اد  اإدارة  م��دي��ر 
اأكدت  التي  والتعليم،  الربية  وزارة 
يف ت�شريح خا�س ل� الفجر اأن الإدارة 
م��در���ش��ة يف   76 تقييم  م��ن  ان��ت��ه��ت 
وعجمان   ،138 وال�����ش��ارق��ة   دب����ي، 
والفجرية   ،24 القيوين  واأم   ،43

60، وراأ�س اخليمة 85 مدر�شة.
انتهت من تقييم  اأن الإدارة  واأف��ادت 
عدا  فيما  احلكومية  املدار�س  جميع 
للتقييم  تخ�شع  �شوف  مدر�شة   31
لتكون  املقبل،  واأك��ت��وب��ر  �شبتمرب  يف 
اأخر دفعة حت�شل على العتماد من 

ل���ه���ا م�������ش���وؤول���ي���ة ات����خ����اذ اإج��������راءات 
وتدابري جتاهها للعمل على حت�شني 
املدر�شية  الإدارة  وتغيري  م�شتواها، 
اإذا كانت املدر�شة يف حاجة اإىل ذلك.

التي  امل�����ش��ك��الت  اأه����م  اأن  واأ����ش���اف���ت 
للمدار�س  املقيمني  تقارير  اأبرزتها 
الربنامج  ب��داي��ة  منذ  اأخفقت  التي 
ال���ت���خ���ط���ي���ط  �������ش������وء  يف  مت����ث����ل����ت 
الإدارات  ل��ب��ع�����س  ال����ش���رات���ي���ج���ي 
روؤيتها  و����ش���وح  وع�����دم  امل���در����ش���ي���ة، 
اأي  وجت��اه��ل��ه��ا  ب��ال��ت��ط��وي��ر،  املتعلقة 
الأمر  للطالب،  تنموية  م�شروعات 
العملية  يف  خ��ل��ل  ع��ن��ه  ن��ت��ج  ال�����ذي 
التعليمية ب�شكل عام، واأثر يف جمال 
ال���ذي ي�شم جودة  ال��راب��ع  ال��رك��ي��ز 
نوعية  يف  وي��دخ��ل  ال�شفية  البيئة 
والعلم  التعليم  وعمليات  التدري�س 
الداخلية. واأو�شحت خالد اأن عملية 
تقييم كل مدر�شة ت�شتمر خم�شة اأيام 
على  الوقوف  بعدها  يتم  متوا�شلة، 
فيها،  وال�شعف  القوة  مواطن  اأب��رز 

بالإ�شافة  احلكومية،  امل��دار���س  فئة 
118 مدر�شة خا�شة يف  تقييم  اإىل 

العام 2014.
الع���ت���م���اد  اإدارة  م����دي����ر  وق����ال����ت   
يف  تف�شل  التي  امل��دار���س  اأن  املدر�شي 
الأكادميي،  العتماد  على  احل�شول 
التابعة  التعليمية  امل��ن��اط��ق  ت��ت��وىل 

املدر�شي  الع��ت��م��اد  منحها  يتم  فلم 
املختلة  امل���ع���اي���ري  اإ�����ش����الح  ب��ع��د  اإل 
ال���ت���ي ت��ع��ان��ي��ه��ا، وي��ت��ب��ني ذل����ك من 
زيارات  الربية،  وزارة  تنفيذ  خالل 
املدر�شة  اإىل  اأ�شهر  دوري��ة كل ثالثة 
ذات��ه��ا ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م���دى التطور 
منحها  بعدها  لتقرر  حققته،  ال��ذي 
ت�شنيف  ويتم  عدمه،  من  العتماد 
ت�شنيفات  ث���الث���ة  وف�����ق  امل�����دار������س 
للغاية،  فعال  يكون  بحيث  خمتلفة، 

اأو فعال، اأو غري فعال .
واأفادت اأن الوزارة ت�شعى اإىل النتهاء 
من تغطية املدار�س احلكومية كافة 
املقبل، واخلا�شة يف  اأكتوبر  �شهر  يف 
اإنه يتم رفع  2014، م�شيفة  العام 
تقارير تقييم كل مدر�شة على موقع 
اأولياء  الإل��ك��روين ليتمكن  ال��وزارة 
الأمور من الإطالع عليه، والوقوف 
كل  يف  وال�شعف  القوة  مواطن  على 
املدار�س  اأف�����ش��ل  واخ��ت��ي��ار  م��در���ش��ة، 

لأبنائهم.

وال�شركات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  وذل��ك 
الإن�شاين  العمل  يف  الأحمر  الهالل  �شركاء  اخلا�شة 
ومل�����ش��اع��دة اأك����رب ���ش��ري��ح��ة مم��ك��ن��ة م��ن ال��ف��ئ��ات التي 
الإن�شانية  مب�����ش��اري��ع��ه  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ي�شتهدفها 
واخل��دم��ي��ة. واأع����رب ال��ف��الح��ي ع��ن ت��رح��ي��ب الهيئة 
من  الكثري  وبني  بينها  القائمة  املجتمعية  بال�شراكة 
تهدف  التي  وال��دول��ي��ة  املحلية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
الإن�شانية  وم�شاريعه  الأحمر  الهالل  اأن�شطة  لدعم 
من  عري�س  قطاع  على  والفائدة  بالنفع  تعود  التي 
ال�شرائح التي تتطلب اأن متد لها يد العون وامل�شاعدة 
ودعم �شركاء الهيئة من املح�شنني واخلريين بالدولة 
. و�شوف توفر �شركة بن حم لل�شفر وال�شياحة موظفا 
ا�شت�شاريا لل�شفريات يف املقر الرئي�شي للهالل الأحمر 
الأحمر  الهالل  دائمة لعمل حجوزات لوفود  ب�شورة 
خا�شة  ت�شهيالت  وتقدمي  امل��وؤمت��رات  انعقاد  ح��ال  يف 
اإمتام  ع��ن��د  ك��اون��ر خ��ا���س  وت��اأم��ني  الهيئة  مل��وظ��ف��ي 

اإجراءات �شفرهم .

•• ابوظبي-وام:

لل�شفر  حم  بن  و�شركة  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  وقعت 
اتفاقية  اأب��و ظبي  الهيئة يف  وال�شياحة موؤخرا مبقر 
تعاون م�شرك يف جمال تقدمي خدمات احلجوزات 
اخلا�شة بال�شفر وال�شياحة للمهمات الر�شمية ملوظفي 
للم�شافرين  النقل  و�شائل  وت��وف��ري  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
لهم اأو خدمات احلجوزات ال�شخ�شية ل�شفر املوظفني 
الهالل  هيئة  عن  التفاقية  وق��ع  للهيئة.  املنت�شبني 
الأحمر �شعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني 
وال�شياحة  لل�شفر  حم  بن  �شركة  وع��ن  للهيئة  العام 
ال�شيد حممد يو�شف �شمر وكيل خمول من ال�شركة 
اجلانبني  ب��ني  امل�شركة  التفاقية  توقيع  وي��ج��ئ    .
للهيئة مع  الإ�شراتيجي  املجتمعي  التعاون  اإط��ار  يف 
اخلا�س  القطاع  وموؤ�ش�شات  الر�شمية  الهيئات  كافة 
ب��ال��دول��ة م��ن اأج����ل دع���م م�����ش��اري��ع ال��ه��ي��ئ��ة اخلريية 
والإن�شانية التي يتم تنفيذها داخل الدولة وخارجها 

•• دبي- حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأق�����رت 
يف  عليها  التفاق  مت  التي  اخلطة 
تطوير  ملجل�س  الأخ���ري  الج��ت��م��اع 
مايو   21 ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
مدر�شة   48 دم��ج  ب�شاأن   ، املا�شي 
املناطق  كافة  ورو�شة موزعة على 
على  للتغلب  وذل����ك   ، التعليمية 
ل�شد  ال���وزارة  تواجه  التي  امل�شكلة 
ا�شتعدادا  وال�����ش��واغ��ر  ال��ن��واق�����س 
ل��ل��ع��ام ال��درا���ش��ي امل��ق��ب��ل 2013- 
على  الت���ف���اق  مت  ح��ي��ث   ،  2014
معايري  وف�����ق  ال����دم����ج  ي���ك���ون  اأن 
مقدمتها  يف  ت����اأت����ي   ، وث�����واب�����ت 
الكثافة الطالبية على اأن يتم دمج 
تقل  ال��ت��ي  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
كثافتها عن 150 طالبا اأو طالبة 
تكون  اأن  احل��ر���س على  وك��ذل��ك   ،
متجاورة اإىل حد ما ، وكان ن�شيب 
املناطق التعليمية من هذا الدمج 
منها   15 ال�����ش��ارق��ة  لتعليمية   ،
7 ري��ا���س اأط��ف��ال ، و8 م��دار���س ، 
مدار�س   4 منها   8 دبي  لتعليمية 
و4 ريا�س اأطفال ، لتعليمية راأ�س 
اخليمة 10 منها 5 ريا�س اأطفال 
و5 مدار�س ، لتعليمية اأم القيوين 
ريا�س   3  ، م���دار����س   3 م��ن��ه��ا   5
 3 ال��ف��ج��رية  لتعليمية   ، اأط���ف���ال 
مدار�س ، ملكتب ال�شارقة التعليمي 

هذه  اأن  ال���ق���ي���ادات  ذات  واأ�����ش����ارت 
اأقدمت عليها وزارة  التي  اخلطوة 
احلل  �شتكون   ، والتعليم  الربية 
ملعاجلة العجز يف نواق�س املعلمني 
اأن  ع���ل���ى   ، ال����رب����وي  امل����ي����دان  يف 
ي��واك��ب ه��ذا ال��دم��ج اإمت���ام اخلطة 
واملناطق  ال�������وزارة  ب���داأت���ه���ا  ال���ت���ي 
والتي   ، اأ����ش���ه���ر  م��ن��ذ  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
احل�ش�س  ن�شاب  ب�شبط  تخت�س 
يف املدار�س ، واإلزام اإدارات املدار�س 
بتوزيع ن�شاب احل�ش�س احلقيقي 
للمعلمني ، البتدائي 24 ح�شة ، 
21 ح�شة ، والثانوي  والإع��دادي 
اأول  ي��راع��ى  اأن  على   ، ح�شة   18
وثانيا   ، امل��واد  بع�س  : خ�شو�شية 
دون  التوزيع  العدالة يف  : حتقيق 
اأية حماباة ، اأو تخفي�س بالن�شاب 
�شاأن  ل  اإداري���ة  باأعمال  لتكليفهم 
اللتزام   : ث��ال��ث��ا   ، ب��ه��ا  للمعلمني 
الريا�س  ال���ط���الب���ي���ة  ب��ال��ك��ث��اف��ة 
 ،  25-20 م��ن  الأوىل  واحل��ل��ق��ة 
واحل��ل��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة وال���ث���ان���وي من 

 .  30 – 25
م��ن عملية  ال��ف��ائ�����س  اأن  واأ����ش���اف 
بكافة  م���ع���ل���م���ني  م������ن  ال������دم������ج 
اإىل  اإ������ش�����اف�����ة  ت���خ�������ش�������ش���ات���ه���م، 
التعيينات اجلديدة ، �شيكون كفيال 
الربوي  امل��ي��دان  ح��اج��ة  بتغطية 
�شن  وا�شتقالت وبلوغ  �شواغر  من 
واإنهاء خدمة ، لنبداأ عاما درا�شيا 

 11 املها  رو���ش��ة   -: راأ����س اخليمة 
الأطفال  ري��ا���س  ت��ط��وي��ر  م��رك��ز   ،
76 ، رو�شة ال�شموع 84 ، رو�شة 
النجوم  رو����ش���ة   ، الغدير100 

.  142
عجمان :- رو�شة الزهور 125 .

تطوير  م��رك��ز  ال�����ش��ارق��ة:-  مكتب 
ريا�س الأطفال 64.

املدار�س املر�شحة للدمج وكثافتها 
اأقل من 150

ال�شارقة :- مدر�شة نزوى للتعليم 
اأبو  ، مدر�شة   47 للبنني  الثانوي 
مو�شى املختلطة للتعليم الأ�شا�شي 
احلمرية  مدر�شة   ،  51 والثانوي 
للتعليم الأ�شا�شي حلقة اأوىل بنني 
للتعليم  ال�شحوة  م��در���ش��ة   ،  63
 ،  78 للبنات  والثانوي  الأ�شا�شي 
مدر�شة الإ�شالح للتعليم الأ�شا�شي 
احلمرية  م���در����ش���ة   ،  90 ب���ن���ني 
بنني  والثانوي  الأ�شا�شي  للتعليم 
للتعليم  ال��ث��م��ي��د  م��در���ش��ة   ،  96
الأ�شا�شي حلقة اأوىل بنني 118 ، 
مدر�شة حارثة بن النعمان للتعليم 

. الأ�شا�شي للبنني 127 
ال�����ف�����ج�����رية:- م����در�����ش����ة اأوح����ل����ه 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الأ����ش���ا����ش���ي ب���ن���ات 66 ، 
مدر�شة الفرفار املختلطة للتعليم 
 ،  111 اأوىل  ح��ل��ق��ة  الأ����ش���ا����ش���ي 
الأ�شا�شي  للتعليم  البثنة  مدر�شة 

. للبنني 130 

5 منها 4 مدار�س ، ورو�شة واحدة 
عجمان  تعليمية  ن�شيب  وك���ان   ،
رو�شة واحدة ، ودعت الوزارة كافة 
املناطق التعليمية �شرعة البدء يف 
موعد  يف  تنتهي  اأن  على  التنفيذ 
اأق�شاه اخلمي�س املقبل 6 اجلاري.

بتعميم موجه  كتاب  ذل��ك يف  ج��اء 
والتعليم،  الربية  وزارة  قبل  من 
مايو   26 ب���ت���اري���خ   997 ب���رق���م 
الربية  وزارة  ل��وك��ي��ل  امل���ا����ش���ي، 
الربوية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  امل�������ش���اع���د 
اأوىل  ق��ائ��م��ت��ني  ف���وزي���ة ح�����ش��ن يف 
ت��خ��ت�����س ب���ري���ا����س الأط����ف����ال 21 
رو�شة ، وثانية وتخت�س باملدار�س 
ح�شرها  مت  وق���د   ، م��در���ش��ة   27
وم���ا ي�شمه من    sis ن��ظ��ام  وف���ق 
بيانات للمدار�س واأعدادها ، وعلى 
الرغم من اأن كتاب وزارة الربية 
الريا�س  قائمتني  ي�شم  والتعليم 
بوزارة  ق��ي��ادات  اأن  اإل   ، وامل��دار���س 
ب��اأن��ه ل  اأف����ادت  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
 ، ب��دم��ج ري��ا���س الأط���ف���ال  م�شا�س 
فقط  �شت�شمل  ال��دم��ج  خطة  واأن 
امل����دار�����س ال���ت���ي مت ر����ش���ده���ا من 
ما  وف��ق   ، الدرا�شية  امل��راح��ل  كافة 
على  ب��ع��د  فيما  عليه  الت���ف���اق  مت 
الريا�س  مباين  طبيعة  اأن  اأ�شا�س 
عن  تختلف  امل��رح��ل��ة  وم��ت��ط��ل��ب��ات 

املراحل الدرا�شية الأخرى .
�سد العجز من املعلمني

اآلية  �شتبداأ  التعليمية  املناطق  اأن 
وتعتمد  اليوم،  ب��دءا من  التطبيق 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة التي  ع��ل��ى خ��ط��ط��ه��ا 
�شتتقدم بها ، وتت�شح من خاللها 
املدار�س  يف  ال��دم��ج  اإمكانية  م��دى 
اأف�شل  اختيار  اإطار  امل�شتهدفة، يف 
بالفعل  املوجودة  املدر�شية  املباين 
العام  ب��داي��ة  ال��دم��ج  تنفيذ  ل��ي��ت��م 
اأن  اإىل  م�شريا   ، املقبل  ال��درا���ش��ي 
فرق العمل باملناطق بداأت العمل ، 
يتالءم مع  ما  العتبار  وا�شعة يف 
الأمور،  واأول��ي��اء  الطلبة  م�شلحة 
التي  ال�شكنية  املنطقة  حيث  م��ن 
تي�شري  وم��دى  املدر�شة،  فيها  تقع 

خطوط احلافالت املدر�شية.

الريا�ص املر�سحة للدمج 
وكثافتها اأقل من 150

ال�شارقة :- رو�شة �شهيلة املطورة 
رو�شة   ،  42 الربير  رو�شة   ،  37
الطيبة 71 ، رو�شة الرفيعة 78 
رو�شة   ،  93 احل�����ش��ن  رو����ش���ة   ،
الثميد 104 ، رو�شة املدام 115 

. ، رو�شة الأبرار 145 
الأغ�شان  رو���ش��ة   -: القيوين  اأم 

126 ، رو�شة الأمواج 149.
ريا�س  ت���ط���وي���ر  م���رك���ز   -: دب�����ي 
اخللود  رو����ش���ة   ،  78 الأط����ف����ال 
 ،  127 امل���ن���ه���ل  رو�����ش����ة   ،  109

. رو�شة الفردو�س 144 

املايل  ال�شق  عن  ناهيك   ، م�شتقرا 
ال��ذي �شتوفره ال��وزارة من عملية 
ميزانيات  ت���وف���ري  م���ن   ، ال���دم���ج 
ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ت�������ش���رف ل���ل���م���دار����س ، 
النظافة  ���ش��رك��ات  ع��ق��ود  وت��وف��ري 
والتي  املوا�شالت  وك��ذا  وال�شيانة 
تكلف املاليني ، وميكن ا�شتثمارها 

يف تطوير التعليم .
خطة  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  ع���ل���ى  واأك��������دت 
ال���دم���ج مب�����ش��داق��ي��ة و���ش��ف��اف��ي��ة ، 
معلميها  بن�شاب  املدار�س  والتزام 
بالكثافات  والل���ت���زام   ، احلقيقي 
املراحل  بكافة  باملدار�س  الطالبية 
الدرا�شية ، �شتوؤتي بنتائج اإيجابية 
احلقيقية  ال�����ش��ورة  �شتت�شح  اإذ 
الفعلية  ال��رب��وي  امل��ي��دان  حلاجة 
من املعلمني للعام الدرا�شي املقبل 
، لفتا اإىل اأن التطبيق مب�شداقية 
���ش��ي��خ��دم امل���ي���دان ال���رب���وي ولكن 
يجب تكاتف كافة اأع�شاء املنظومة 
مناطق  اإدارات  م���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
النظر  دون   ، ومدر�شية  تعليمية 
، م�شريا  اأخ�����رى  اع���ت���ب���ارات  لأي����ة 
اإىل اأنه من املمكن اأن تكون هناك 
اإدارات  بع�س  قبل  من  اعرا�شات 
الفائ�س  اأن  اإىل  لف��ت��ا   ، امل��دار���س 
الإداري��ة مدير  الهيئات  اأي�شا من 
وم�����ش��اع��د م��دي��ر ���ش��ت��ج��د ال�����وزارة 

حال اأي�شا لها .
واأ���ش��اف��ت امل�����ش��ادر ال��ق��ي��ادي��ة اإىل 

بن  �شعيد  مدر�شة   -: القيوين  اأم 
 47 بنني  الأ�شا�شي  للتعليم  يزيد 
اأ���س.ث بنني  الراعفة ت  ، مدر�شة 
الأول  م���اج���د  م���در����ش���ة   ،  106

. للتعليم الأ�شا�شي بنني 122 
للتعليم  النه�شة  مدر�شة   -: دب��ي 
مدر�شة   ،  88 ب���ن���ات  الأ����ش���ا����ش���ي 
الأ�شا�شي  للتعليم  العربي  الوطن 
مدر�شة   ،  117 ب��ن��ني  وال��ث��ان��وي 
بنات  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  ال��ع��وي��ر 
120 ، مدر�شة ال�شعيدية للتعليم 
 147 ثانية  حلقة  بنني  الأ�شا�شي 

.
راأ�����س اخل��ي��م��ة :- م��در���ش��ة راف���اق 
للتعليم الأ�شا�شي بنني حلقة اأوىل 
100 ، مدر�شة �شمية بنت خباط 
بنات  والثانوي  الأ�شا�شي  للتعليم 
للتعليم  ���ش��وك��ة  م��در���ش��ة   ،  119
 ،  126 بنني  والثانوي  الأ�شا�شي 
الأ�شا�شي  للتعليم  ال��رباق  مدر�شة 
بنني 136 ، مدر�شة وادي اأ�شفني 
بنني  والثانوي  الأ�شا�شي  للتعليم 

.  146
مكتب ال�شارقة :- مدر�شة النحوة 
للتعليم الأ�شا�شي بنات حلقة اأوىل 
عثمان  بنت  عائ�شة  مدر�شة   ،  67
 ،  68 والثانوي  الأ�شا�شي  للتعليم 
مدر�شة احل�شني للتعليم الأ�شا�شي 
71 ، مدر�شة وادي احللو للتعليم 
 118 للبنني  والثانوي  الأ�شا�شي 

باخلدمات، طلب اإي�شاح خدمات ، 
املعماري، وحتديد  ال�شفر  حتديد 

القبلة.
املرر مدير  واأو�شح م�شبح مبارك 
عام بلدية املنطقة الغربية بالإنابة 
اأن البلدية ت�شعى اإىل توحيد جهات 
ت���ق���دمي اخل����دم����ات ل��ل��ج��م��ه��ور يف 
املنطقة الغربية مما �شي�شهل على 
املراجعني اجناز معامالتهم خالل 

زمن قيا�شي وبادنى جمهود. 
اخل����دم����ات  م����راك����ز  ان  م�����ش��ي��ف��ا 
املتكاملة جنحت خالل  احلكومية 
ال��ف��رة امل��ا���ش��ي��ة م��ن��ذ اف��ت��ت��اح اأول 
مبدينة   2005 ع���ام  ل��ه��ا  م��رك��ز 
زاي�����د يف حت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
م�شتوى اخلدمات املقدمة لأهايل 
مدنها  جميع  يف  الغربية  املنطقة 
ال�������ش���ت خ���ا����ش���ة يف ظ����ل ال����زي����ادة 
ت�شهدها  التي  املتنامية  ال�شكانية 
من  جعلت  وال��ت��ي  ح��ال��ي��ا  املنطقة 
ال�شروري و�شع خطط م�شتقبلية 
تواكب منو املنطقة وحتافظ على 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  م�شتوى 
لل�شكان، بالإ�شافة ملوا�شلة نه�شة 
ت�شهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ع��م��ري  ال��ب��ن��اء 

املنطقة. 
واك����د امل����رر ح��ر���س ال��ب��ل��دي��ة على 
التي  امل�شتقبلية  اخل��ط��ط  و���ش��ع 
تواكب منو املنطقة وحتافظ على 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  م�شتوى 
ال�شكانية  ال��زي��ادة  ظ��ل  يف  لل�شكان 
املنطقة  ت�شهدها  ال��ت��ي  املتنامية 
ملوا�شلة  بالإ�شافة  حاليا  الغربية 
البناء على ما حتقق من اجنازات 
الغربية  املنطقة  بلدية  ان  ق��ائ��ال 
اأف�شل  ب��ت��ط��ب��ي��ق  دوم������اً  م��ل��ت��زم��ة 
وامل��م��ار���ش��ات، حيث ميثل  امل��ع��اي��ري 

ال��غ��رب��ي��ة ملرحلة  امل��ن��ط��ق��ة  دخ����ول 
جديدة من تطوير البنى التحتية 
املقدمة  اخلدمات  كفاءة  وحت�شني 
الأهمية  ب���ال���غ  اأم�������راً  ل��ل��ج��م��ه��ور 

ل�شتمرار جناحنا يف امل�شتقبل.
وا�شاف حمد �شامل الهاملي مدير 
ببلدية  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  ادارة 
م���رك���ز مت  اأن  ال���غ���رب���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة 
اجلهات  ك��اف��ة  جتميع  اإىل  ي�شعى 
احلكومية واخلا�شة يف مكان واحد 
مما ي�شهل على املراجعني يف مدن 
التي  معامالتهم  اإن��ه��اء  ال��غ��رب��ي��ة 

ي���وم لإمتامها  حت��ت��اج لأك����رث م��ن 
اجلهات  ب����ني  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب���ج���ان���ب 
روح  واإ�شفاء  املختلفة  واملوؤ�ش�شات 
املراجعني  ب����ني  ال����واح����د  ال���ع���م���ل 
وم��وظ��ف��ي امل���رك���ز ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
ب��ي��ان��ات ومعلومات  ق��اع��دة  ت��وف��ري 
املنطقة  واأه����������ايل  ل���ل���م���راج���ع���ني 
اخلدمية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال��غ��رب��ي��ة 
والتعليمية واعتماد اأ�شلوب توفري 
واملوؤ�ش�شات  اخلدمات  كافة  وجذب 
اخلدمية عن طريق ا�شتطالع اآراء 

املراجعني واأهايل املنطقة .

وت��ع��دي��الت يف م�شاكنهم  اإ���ش��اف��ات 
واعتماد  ت�����ش��م��ي��م  و  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
ال�شغرية  الإ����ش���اف���ات  خم��ط��ط��ات 
120 مر مربع جمانا  يف ح��دود 

للمواطنني.
البناء  ت�شاريح  اإدارة  خدمات  اأم��ا 
البناء  رخ�������س  اإ�����ش����دار  ف��ت�����ش��م��ل 
و�شيانة ما يتعلق بهما من مراجعة 
واعتماد خمططات املباين القائمة 
الإن�شائية  املعمارية  واملخططات 
وا�شتقبال  الإن�������ش���ائ���ي  وال��ك�����ش��ف 
ط���ل���ب���ات ����ش���ه���ادة اإمت��������ام م���ب���اين، 

بالإ�شافة لرخ�س الهدم.
تت�شمن  العقارات  اإدارة  وخدمات 
اإ����ش���دار ���ش��ه��ادة اأم�����الك، خمطط 
بحث،  �شهادة  ملكية،  �شند  ب��ح��ث، 
ع��ق��ود الإي���ج���ار، ���ش��ه��ادة مل��ن يهمه 

الأمر.
بينما خدمات اإدارة تخطيط املدن 
ف��م��ن��ه��ا ت�����ش��ل��ي��م ح����دود الأرا����ش���ي، 
ال���رف���ع امل�����ش��اح��ي ل��ل��م��واق��ع، طلب 
م�شاحية  ن���ق���اط  ع��ل��ى  احل�������ش���ول 
م���رج���ع���ي���ة، ط���ل���ب ت��خ�����ش��ي�����س و 
خا�شة  مواقع  على  املوافقة  طلب 

نوال خالد
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•• العني-الفجر: 

اأكدت الدكتورة موزة حمد الكويتي مديرة مركز عود 
ال��ت��وب��ة ل��ط��ب الأ����ش���رة، ووح����دة مكافحة ال��ت��دخ��ني يف 
م�شت�شفى العني، التي تديرها �شركة اأبوظبي للخدمات 
ال�شحية �شحة ، اأن جتربة عيادة القالع عن التدخني 
اأثبتت اأهميتها وفعاليتها يف خدمة املدخنني الراغبني 

بالقالع عن التدخني واملجتمع ب�شكل عام.
�شهر  يف  املراجعني  با�شتقبال  ب��داأت  العيادة  اإن  وقالت 
ملتابعة  ���ش��اع��ات  ث���الث  2010 مب��ع��دل  ع���ام  ف���رباي���ر 
وانطالقاً  اأ�شبوعياً،  مر�شى   8 اإىل   6 ب��ني  م��اي��راوح 

م��ن احل��ر���س ع��ل��ى خ��دم��ة اأك����رب ���ش��ري��ح��ة مم��ك��ن��ة من 
املجتمع فقد مت زي��ادة �شاعات العمل يف عيادة القالع 
ما  وت�شتقبل  اأ�شبوعياً  �شاعات   8 لت�شبح  التدخني  عن 

يزيد عن 50 مراجع �شهرياً.
يف  العمل  فريق  اأن  الكويتي  م��وزة  الدكتورة  واأ�شافت 
مل�شاعدة  موؤهل  عام  ممار�س  طبيب  من  يتاألف  العيادة 
واأخ�شائية  نف�شية،  واأخ�شائية  الق��الع،  على  املدخنني 
الفريق من حتقيق  تغذية، وممر�شة، وقد متكن هذا 
يتمكن  اإذ  املا�شية  الفرة  خالل  مهمة  ايجابية  نتائج 
من م�شاعدة اثنني اإىل ثالثة اأ�شخا�س �شهرياً لالقالع 
عن التدخني، مع كرثة العوائق واملغريات التي تواجه 

املدخن.
اإىل  للمدخن  الأوىل  الزيارة  يتم خالل  اأن��ه  واأو�شحت 
الرئة،  يف  وال��ك��رب��ون  النيكوتني  ن�شبة  حتديد  العيادة 
ل��ت��ح��دي��د اأ���ش��ب��اب التدخني  وت��ق��ي��ي��م امل��ري�����س ن��ف�����ش��ي��اً 
يقوم  اأ�شا�شه  وعلى  عنه،  الإق��الع  متنع  التي  والعوائق 
املري�س  مب�شاركة  العالجية  اخلطة  بو�شع  الطبيب 

والفريق الطبي.
ال��دك��ت��ورة م��وزة حمد الكويتي م��دي��رة مركز  واأ���ش��ارت 
التدخني  مكافحة  ووح��دة  الأ���ش��رة،  لطب  التوبة  ع��ود 
يف م�شت�شفى العني اإىل اأن الفريق الطبي يكر�س كامل 
خربته الطبية العميقة لتوعية املدخن، وت�شجيعه لرفع 

اإرادته ورغبته يف القالع عن التدخني، وذلك بتزويده 
مبواعيد طبية على فرات متقاربة، واإعطائه الن�شرات 
املحافظة  على  املركز  ويحر�س  والتوعوية،  التثقيقية 
له  ليت�شنى  باملري�س  اخلا�شة  املعلومات  �شرية  على 

ال�شتمرارية يف املتابعة بدون اأي م�شايقات.
اجلهات  جميع  ب��ني  اجل��ه��ود  تكاتف  اأهمية  اأك���دت  كما 
ال��ر���ش��م��ي��ة ال�����ش��ح��ي��ة وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن ن�شبة 
على  ال�شحية  التبعات  وتقليل  الظاهرة،  ه��ذه  انت�شار 
وامل�شادر  الو�شائل  كامل  بتوفري  وذلك  املجتمع،  اأف��راد 
اإىل ق��ي��ام وحدة  امل���رج���و، م�����ش��رية  ل��ل��ه��دف  ل��ل��و���ش��ول 
العديد  بتنظيم  العني  م�شت�شفى  التدخني يف  مكافحة 

ال�شحي  الوعي  ن�شر  بهدف  املجتمعية  احلمالت  من 
باإ�شرار التدخني على الفرد، والأ�شرة واملجتمع، خا�شة 
العمرية  ال�شريحة  فهم  ال�شن  و���ش��غ��ار  ال�شباب  فئة 
الأهم التي يجب ا�شتهدافها وتوعيتها للوقاية من اآفة 
بعد  خا�شة  �شحياً،  عليها  املرتبة  واملخاطر  التدخني 

انت�شار ظاهرة املدواخ بني �شغار ال�شن وال�شباب.
على  فقط  مق�شورا  لي�س  التدخني  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
�شعبية  تكت�شب  ال�شي�شة  فثقافة  ال��ع��ادي��ة،  ال�شجائر 
الطب  خ��رباء  معظم  اتفق  وق��د  املنطقة،  يف  متنامية 
ال�شحة نظراً  فادحة على  اأ�شرار  لها  ال�شي�شة  اأن  على 
لأن تدخني �شي�شة واحدة يعادل تدخني 31 �شيجارة. 

زار مواطنني اثنني يف مدينة زايد واأكد حر�ص القيادة على متابعة اأحوال املواطنني  

حمدان بن زايد ي�صتقبل رئي�س جممع كليات التقنية العليا

م�صوؤولون واكادمييون واولياء امور ي�صيدون مببادرات رئي�س الدولة لدعم امل�صاريع التعليمية يف باك�صتان
•• ا�شالم اباد-وام:

واولياء  واكادمييون  م�شوؤولون  اأ�شاد 
امل�شروع  ج���ن���اح  زارو  ال����ذي����ن  ام������ور 
الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان يف معر�س 
يف  وال���وظ���ائ���ف  للتعليم  اك�����ش��ربي�����س 
ا����ش���الم اب����اد ب��ج��ه��ود دول����ة الإم�����ارات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وم����ب����ادرات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة حفظه اهلل يف دعم امل�شروعات 
الزوار  واأك��د  باك�شتان.  يف  التعليمية 
مل�شاعدة  الإم������ارات������ي  امل���������ش����روع  اأن 
لحتياجات  م��ل��ب��ي��ا  ج����اء  ب��اك�����ش��ت��ان 
حلجم  ومواكبا  الباك�شتاين  ال�شعب 
اأو�شاع  تدهور  اإىل  اأدت  التي  الكارثة 
وتفاقم  الفي�شانات  م��ن  املت�شررين 
امل�شروع  ج���ن���اح  و���ش��ه��د  م���اأ����ش���ات���ه���م. 
اق��ب��ال متميزا  ب��امل��ع��ر���س  الم���ارات���ي 
من جانب الزوار الذين حر�شوا على 
واخلدمات  تفا�شيله  ع��ل��ى  ال��وق��وف 
الباك�شتاين.  لل�شعب  يقدمها  ال��ت��ي 
�شارك يف املعر�س الذي اختتم موؤخرا 
اكرث من 100 عار�س ميثلون عددا 

التعليمية  واجل��ه��ات  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
جانب  اىل  واخل����ا�����ش����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
وطالبات  لطلبة  متميزة  م�����ش��ارك��ات 
خمتلف املدار�س يف جمهورية باك�شتان 
الإ�شالمية. ومت خالل جناح امل�شروع 
الماراتي باملعر�س توزيع ع�شرة الف 
من الربو�شورات التعريفية بامل�شروع 
اجلمهور  ا�شتف�شارات  على  والإج��اب��ة 
اإجنازات  ح��ول  وثائقي  فيلم  وعر�س 
باك�شتان  مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع 
بالإ�شافة اإىل ا�شتقبال طلبة وطالبات 
عدد من املدار�س احلكومية واخلا�شة 
التعليمية  واملراكز  واملعاهد  والكليات 
املعر�س  زوار  واط����ل����ع  امل���خ���ت���ل���ف���ة. 
للم�شروع  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  ع��ل��ى 
الإم���ارات���ي مل�����ش��اع��دة ب��اك�����ش��ت��ان الذي 
ي�شم اأك���رب ق���در م��ن امل��ع��ل��وم��ات عن 
ال�شحية  امل�شاريع  الأرب��ع��ة  جم��الت��ه 
واجل�شور  والطرق  واملياه  والتعليمية 
ح���ي���ث ي����ق����دم امل�����وق�����ع الإل�����ك�����روين 
للقراء  للم�شروع عددا من اخلدمات 
والباحثني والزوار واملهتمني باأن�شطة 
باك�شتان  مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع 

الإجنليزية.  باللغة  وذل���ك  املختلفة 
واج��رت وكالة انباء الإم��ارات العديد 
م��ن ال��ل��ق��اءات م��ع زوار اجل��ن��اح حيث 
رئي�س  لغاري  جاويد  الدكتور  التقت 
العايل  للتعليم  الباك�شتانية  اللجنة 
ال��ذي اكد ان دول��ة الم��ارات العربية 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  ظ���ل  يف  امل���ت���ح���دة 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  ال 
حملت ر�شالتها الن�شانية اىل ال�شعب 
املت�شررة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
غرب  �شمال  الطبيعية  ال��ك��وارث  م��ن 
ال��ب��الد م��ن خ��الل اع���ادة ب��ن��اء البنية 
م�شريا  للفخر..  يدعو  مب��ا  التحتية 
الطفال  م��ن  اللف  ع�شرات  ان  اىل 
ت�شييد  بعد  التعليم  على  �شيح�شلون 
ومراكز  ك��ل��ي��ات  و10  م��در���ش��ة   53
ل��ل��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ل���ل���ذك���ور والن�����اث 
باعتبارها  امل��ع��رف��ة  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت���ق���دم 
احلقيقية  وال���رثوة  امل�شتقبل  مفتاح 
التكنولوجيا  ا�شبحت  حيث  ل��ل��دول 
يف م��ت��ن��اول اجل��م��ي��ع. وق���ال ان قيادة 
المارات ت�شتحق كل تقدير لتوفريها 

ال�شرب  وم��ي��اه  ال�شحية  الت�شهيالت 
والطرق مما  وبناء اجل�شور  النظيفة 
مل�شاعدة  الم���ارات���ي  امل�����ش��روع  ي��ج��ع��ل 
باك�شتان منوذجا للت�شميم والتطبيق 
والجن��از يف ف��رة وجيزة من الوقت 
الذي  والت�شامن  ال��دع��م  م��ن  وج���زءا 
تقدمه الم��ارات اىل �شعب باك�شتان. 
زمان  قمر  ���ش��ع��ادة  اأع���رب  جانبه  م��ن 
وال��ت��ع��ل��ي��م عن  ال��رب��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
املتوا�شل  ل��ل��ك��رم  والم��ت��ن��ان  ال�����ش��ك��ر 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  من �شاحب 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اهلل .. م�شريا اإىل اأن �شموه تبنى بناء 
تعليميا  ومعهدا  وكلية  مدر�شة   53
�شاهمت يف رفع الكثري من املعاناة عن 
الب�شمة  ور�شم  الطالب  اأم��ور  اأول��ي��اء 
املدار�س  ان  واو���ش��ح  وج��وه��ه��م.  على 
ال���ت���ي ن���ف���ذه���ا امل�������ش���روع الإم�����ارات�����ي 
منوذجا  اأ�شبحت  باك�شتان  مل�شاعدة 
التعليمي  وامل�شتوى  واجل��ودة  للعطاء 
التناف�شي الذي ي�شهد له كافة �شكان 
خيرب بختونخوا وباجور ووزير�شتان 
الإماراتية  امل���ب���ادرة  ان  اىل  لف��ت��ا   ..

الكبري يف  الأث���ر  ك��ان لها  الإن�����ش��ان��ي��ة 
عامها  يف  امل����دار�����س  ه����ذه  حت��ق��ق  ان 
ملفته  متفوقة  علمية  نتائج  الأول 
مبختربات  ت��زوي��ده��ا  ب�شبب  للنظر 
علمية حديثة. من جانبه قال حممد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���دي���ن  ���ش��ي��اء 
التي  العالمية  اك�شرب�س  ملجموعة 
بال�شرور  ي�شعر  ان��ه  امل��ع��ر���س  نظمت 
الماراتي  امل�شروع  مل�شاركة  وال�شعادة 
مل�شاعدة باك�شتان يف املعر�س وجهوده 
املناطق  يف  الباك�شتانيني  م�شاعدة  يف 
القبلي  واحل����زام  الغربية  ال�شمالية 
على احياء جمتمعهم املدين. واأ�شاف 
ع�شر  ت���واك���ب  امل�������ش���اع���دات  ه����ذه  ان 
م�شتقبال  و���ش��ت��ح��ق��ق  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
هناك..  ال���ق���ادم���ة  ل���الج���ي���ال  لم���ع���ا 
ومتنى جلميع القائمني على امل�شروع 
التوفيق  باك�شتان  مل�شاعدة  الماراتي 
جانبه  م����ن  ع��م��ل��ه��م.  يف  وال���������ش����داد 
يدر�شون  الذين  الأ�شاتذه  اح��د  ا�شاد 
نفذها  ال����ت����ي  امل������دار�������س  اح�������دى  يف 
الفعالة  بامل�شاركة  الإماراتي  امل�شروع 
املعر�س  ل���رواد  ات���اح  ال���ذي  للم�شروع 

واولياء  والكادمييني  امل�شوؤولني  من 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  وم��دراء  الم��ور 
وال����ط����الب ال��ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
نفذتها  ال���ت���ي  احل��دي��ث��ة  الجن�������ازات 
المارات يف املناطق ال�شمالية الغربية 
من خالل معرو�شات اجلناح. واعرب 
زوار اجلناح عند ا�شتطالع ارائهم عن 
التي  العديدة  ب��الجن��ازات  اعجابهم 
قيادة  م���ب���ادرة  ل���ول  لتحقق  ي��ك��ن  مل 

الم�����ارات وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ازال����ة اثار 
معاناة الب�شر يف املناطق املت�شررة من 
احلياة  وت��وف��ري  الطبيعية  ال���ك���وارث 
الكرمية لهم. وقالت مديرة مدر�شة 
خا�شة �شعيدة يو�شف زي ان املعر�س 
امل�شاركات  ب�شكل عام يربز من خالل 
الفعالة التقدم العلمي وو�شائل تقنية 
الرتقاء  يف  وا�شتخداماتها  املعلومات 
التنمية  يف  ودوره���ا  ال��ع��ايل  بالتعليم 

الق���ت�������ش���ادي���ة. واأ�����ش����اف����ت اأن������ه عند 
لحظت  الم����ارات  ج��ن��اح  م�شاهدتها 
من  العديد  اعمار  واع���ادة  ت�شييد  ان 
املدار�س والكليات الفنية وامل�شت�شفيات 
وبناء اجل�شور وتوفري مياه ال�شرب يف 
ال�شمايل  ب��خ��ت��ون خ���وا  اق��ل��ي��م خ��ي��رب 
�شكان  حياة  حت�شني  يف  ا�شهم  الغربي 
الفي�شانات  م��ن  امل��ت�����ش��ررة  امل��ن��اط��ق 

وتاأمني م�شتقبل اطفالهم.

•• القد�س-وام:

ب����������داأت ه���ي���ئ���ة الع������م������ال اخل����ريي����ة 
التي  ح��م��ل��ت��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ  الم����ارات����ي����ة 
لكل  بريل  م�شحف  بعنوان  اطلقتها 
ت��وزع حاليا  فل�شطني حيث  كفيف يف 
احلملة  ه�����ذه  م����ن  الوىل  ال���دف���ع���ة 
للكفيفني.  م�����ش��ح��ف   300 ب���واق���ع 
مدير  الرا�شد  ابراهيم  ال�شيد  وق��ال 
ان  الغربية  ال�شفة  يف  الهيئة  مكتب 
رم�شان  �شهر  اق����راب  وم���ع  ال��ه��ي��ئ��ة 
املبارك وزعت ع�شرات م�شاحف بريل 
ل�شالح اجلامعات واملدار�س واملكتبات 
والكفيفني  امل�����ش��اج��د  وائ��م��ة  ال��ع��ام��ة 
ال��ط��الب وغ��ريه��م يف فل�شطني  م��ن 
ب���ت���ربع ك����رمي م���ن ف��اع��ل��ي اخل����ري يف 

دول����ة الم������ارات . وذك����ر ال��را���ش��د ان 
اكرث  احل��م��ل��ة  م��ن  ت�شتهدف  الهيئة 
مل�شاحف  يحتاجون  كفيف  ال��ف  م��ن 
بواقع  الن�شخة  طبعت  ..وق����د  ب��ري��ل 
�شت جملدات كبرية لكل م�شحف وان 
املرحلة الوىل ا�شتهدفت 300 موقع 
وطالب يقدم خدماته للكفيف بتكلفة 
بلغت مائة و50 الف درهم . واكد ان 
برنامج توزيع م�شاحف بريل جاء يف 
�شياق حملة ت�شتهدف النهو�س بواقع 
الكفيف الفل�شطيني حيث قامت هيئة 
العمال اخلريية الماراتية قبل ايام 
م�شاعدات  وت��ق��دمي  اخ��رى  مب�شاريع 
متعددة ملراكز فل�شطينية حيث �شلمت 
م�شعدا  اخلليل  يف  الكفيف  جمعية 
ملبنى اجلمعية بكلفة مائة الف درهم 

ان��دي��ك�����س جلامعة  ط��اب��ع��ة  وك���ذل���ك 
اجلامعة  م��ق��ررات  لطباعة  ال��ق��د���س 
بواقع  ال��ك��ف��ي��ف��ني  ال��ط��ل��ب��ة  ل�����ش��ال��ح 
ارب��ع��ني ال��ف دره��م ..ك��م��ا قامت قبل 
نور  جلمعية  ب��ا���ش��ني  بت�شليم  ا���ش��ه��ر 
الف  مائتي  بكلفة  ال��ق��د���س  يف  ال��ع��ني 
تطوير  يف  الهيئة  و�شاهمت   . دره���م 
الكفيف  وج��م��ع��ي��ة  ال��ب�����ش��رية  ملتقى 
درهم  ال���ف  ع�شرين  بكلفة  ج��ن��ني  يف 
..م�شريا اىل ان الكفيفني لهم ن�شيب 
العينية  الع����ان����ة  ب���رام���ج  م���ن  دائ�����م 
ر  با�شتمرا  تقدمها  ال��ت��ي  والغ��اث��ي��ة 
بتكرمي  �شنويا  الهيئة  تقوم  ح��ني  يف 
الكفيفني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  ال��ن��اج��ح��ني 
يف ام���ت���ح���ان���ات ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة . 
امل�شوؤولني  م����ن  ع�����دد  اع�������رب  وق�����د 

الفل�شطينيني عن �شكرهم وتقديرهم 
وهيئاتها  وقيادتها  الم����ارات  ل��دول��ة 
دعم  من  يقدمونه  ما  على  اخلريية 
لل�شعب للفل�شطيني . و�شكر حمافظ 
طولكرم جمال �شعيد �شمن فعاليات 
احتفالية اقيمت لدى توزيع م�شحف 
بريل لكفيفي املحافظة فاعلي اخلري 
المارات  بوقوف  م�شيدا  الماراتيني 
وق�شيته  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب  م���ع 
لها  ان  ح���ي���ث  ال����ق����ط����اع����ات  ك�����ل  يف 
املحافظات  ك��ل  يف  م�شهودة  ب�شمات 
الفل�شطينية . كما اكد حممد زكارنة 
حمافظة  يف  والتعليم  الربية  مدير 
اث��ل��ج��ت �شدور  ان احل��م��ل��ة  ط��وب��ا���س 
ن�شخة  وان  ل�شيما  الكفيفني  الطلبة 
ي�����ش��ت��ط��ي��ع ان  امل�����ش��ح��ف م��ك��ل��ف��ة ول 

يتحملها طالب كفيف . وعربت عهود 
يعي�س رئي�شة جمعية الحتاد الن�شائي 
النور  ترعي مدر�شة  والتي  نابل�س  يف 
�شكرها لهيئة العمال  للكفيفات عن 
العون  ه��ذا  على  الماراتية  اخلريية 
ان تفاعل  ال��ك��ب��ري وق��ال��ت  الن�����ش��اين 
الكفيف مع امل�شاحف ب�شكل حي على 
طريقة بريل اكرث نفعا من ال�شتماع 
ذهني  �����ش����ع����ور  ف����ي����ه  الدارك  لن 
م�شاحف  ادخ����ال  ان  ك��م��ا  وت��رك��ي��زي 
املكتبات  ك������ون  ط���ي���ب  ف���ع���ل  ب����ري����ل 
قوية  لق�����ش��ام  تفتقد  الفل�شطينية 
للكفيفني . جدير بالذكر ان الهيئات 
ويف  الم��ارات��ي��ة  اخل��ريي��ة  واملوؤ�ش�شات 
مقدمتها هيئة الهالل الحمر تقدم 
املحتاجة  للفئات  متعددة  م�شاعدات 

�شحية  م�����ش��اري��ع  ول��ه��ا  فل�شطني  يف 
خمتلف  يف  اغاثية  وبرامج  وتعليمية 
وتكفل  الفل�شطينية  الرا���ش��ي  انحاء 

اي�������ش���ا اي���ت���ام���ا وا�����ش����را حم���ت���اج���ة يف 
الماراتية  العمال  هيئة  تكفل  حني 
ع�شرين الف ا�شرة فل�شطينية وت�شاند 

ال�شعب الفل�شطيني يف برامج �شحية 
اكرث  واغاثية متعددة منذ  وتعليمية 

من ع�شرين �شنة .

•• دبي-افجر: 

افتتح اللواء را�شد ثاين املطرو�شي، مدير عام الدفاع املدين بدبي، و�شعادة �شعيد 
التنفيذي ل�شركة برول الإم��ارات الوطنية )اينوك(،  عبداهلل خوري، الرئي�س 
تدريب  مبعهد  ال�شناعية  احل��رائ��ق  مكافحة  على  للتدريب  متخ�ش�شاً  ف��رع��اً 
الدفاع املدين مبنطقة العوير بدبي، �شمن مبادرة م�شركة من الإدارة العامة 
، وذلك بح�شور  اينوك  الوطنية  الإم��ارات  للدفاع املدين بدبي، و�شركة برول 
عدد من كبار امل�شوؤولني يف الدفاع املدين بدبي و اينوك ، بالإ�شافة اإىل عدد من 

امل�شوؤولني احلكوميني الآخرين.
وجاء يف كلمة اللواء املطرو�شي خالل حفل الفتتاح:  يحر�س الدفاع املدين على 
الإرتقاء بالبنية الأ�شا�شية للتدريب ، اإبتداًء من اإن�شاء املباين التدريبية املنا�شبة، 
وت�شنيع النماذج التدريبية ال�شبيهة بالواقع ، واإعداد املناهج املتطورة ، وتاأهيل 
العلمي  التقييم  واإج���راء   ، الدقيقة  الإخ��ت��ب��ارات  وتطبيق   ، الكفوئني  امل��درب��ني 
تدريبية  وب��رام��ج  م��ع��دات  واإدخ���ال   ، التدريب  ملخرجات  املتوا�شل  والتطبيقي 

جديدة ت�شتجيب ملتطلبات احلوادث امليدانية املحتملة والواقعية.
ولهذا فان املج�شمات التدريبية ال�شبيهة بالواقع ، تعترب ا�شافة للمناهج العلمية 
، وعن�شر من عنا�شر التدريب الهامة، التي تدعم اأ�شاليب التدريب احلديثة ، 
وتوفر فر�س متعددة ومتنوعة اأمام املتدربني لفهم واإ�شتيعاب الربامج التدريبية 

التطبيقية.
وتاأتي اخلطة الإ�شراتيجية لتطوير معهد الدفاع املدين يف العوير املرتكزة اىل 
التدريبية  املناهج  وتطوير   ، احلديثة  الن�شائية  املتطلبات  اإ�شتكمال  منهجيات 
، بالتكامل  املتمّيزة  ، وتاأهيل املدربني ودعمهم باخلربات  وفق املعايري الدولية 
مع اإ�شراتيجية التعاون مع ال�شركاء يف خمتلف اخلدمات الأ�شا�شية واخلدمات 
الدفاع املدين لفرق الطفاء  التي يقدمها   ، التدريب  ، ومنها خدمات  امل�شاندة 
والنقاذ ، وللمعنيني بال�شالمة يف املن�شاآت واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة على 

حد �شواء.
ويعد التعاون بني الدفاع املدين و�شركة )اينوك( منوذجاً للعمل امل�شرك املثمر 
الذي يخدم هدف ال�شالمة العامة ، الذي اإمتد على مدى اأكرث من خم�شة ع�شر 
عاماً، مما و�شع اأُ�ش�شاً قوية ووا�شحة للتعاون بني املخت�شني من كال اجلانبني، 

وعلى خمتلف امل�شتويات، وحقق نتائج عملية مثمرة لذلك التعاون.

وياأتي التعاون بني الدفاع املدين و�شركة )اينوك( بافتتاح )فرع مكافحة احلرائق 
ال�شناعية( مبعهد تدريب الدفاع املدين بالعوير موؤ�شراً على مرحلة جديدة من 
التعاون بني الدفاع املدين و)اينوك( ، لتعزيز العمل امل�شرك خلدمة ال�شالمة 

العامة يف املن�شاآت ال�شناعية بدبي ب�شكل خا�س ويف الإمارات ب�شكل عام.
يف  �شاهموا  ال���ذي  فيها،  العاملني  وجميع  )اإي��ن��وك(  �شركة  ن�شكر  اخل��ت��ام  ويف 
ت�شميم وتنفيذ تلك املج�شمات التدريبية، لأنها �شتكون عاماًل مهماً يف تطوير 

مهارات املتدربني.
ويف معر�س تعليقه على افتتاح الفرع، قال �شعادة �شعيد عبداهلل خوري، الرئي�س 

التنفيذي ل� اينوك : 
تاأ�شي�س فرع  لتعاونهم يف  امل��دين بدبي  للدفاع  العامة  ل��الإدارة  ) نحن ممتنون 
ع��ل��ى مكافحة  ي��رك��ز  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ت��دري��ب متخ�ش�س يف دول���ة 
ال��ت��ي ت�شيع  ال��دراه��م  وال��وق��اي��ة منها. فهنالك م��الي��ني  ال��ب��رول��ي��ة  احل��رائ��ق 

وُتهدر نتيجة للحرائق التي ميكن جتنبها من خالل اعتماد وتطبيق ممار�شات 
الناجمة عن طريق  والتقليل من حجم اخل�شائر  ال�شناعية،  وال�شالمة  الأمن 
العامة  الإدارة  قيام  اأن  �شك  ل  امل��ُدَرب��ني.  للعاملني  وال�شريع  ال��ف��وري  التدخل 
للدفاع املدين بدبي بن�شر ثقافة وتطبيقات الوقاية من احلرائق عمل ي�شتحق 
الثناء والتقدير، لكن امل�شوؤولية تقع اأي�شاً على عاتق �شركات التوعية باإجراءات 

ال�شالمة، والتدريب عليها كجزء من ا�شراتيجيتها الت�شغيلية(.

هيئة العمال اخلريية الماراتية تطلق حملة م�صحف بريل لكل كفيف يف فل�صطني 

برعاية وح�سور اللواء را�سد ثاين املطرو�سي

الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي و اينوك تفتتحان فرعًا للتدريب على مكافحة احلرائق ال�صناعية يف الإمارات

•• املنطقة الغربية-وام: 

زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  زار 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
�شامل  اإبراهيم  املواطنني  الغربية 
املزروعي  عي�شى  و�شامل  املزروعي 
زايد  مدينة  يف  مبنزلهما  وذل��ك 

باملنطقة الغربية.
املواطنني  م����ع  ����ش���م���وه  وت����ب����ادل 
واحل�������ش���ور احل���دي���ث ح����ول عدد 
م��ن ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م الوطن 
واملواطنني ..موؤكدا �شموه حر�س 
متابعة  ع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
احلياة  وتوفري  املواطنني  اأح��وال 

الكرمية لهم. 
م���ن ج��ه��ة اخ����رى ا���ش��ت��ق��ب��ل �شمو 
اآل نهيان  ال�شيخ حمدان بن زايد 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 
معايل  ل��ي��وا  يف  امل��زي��رع��ة  بق�شر 
ال�شام�شي  ع��م��ران  ح�شن  حممد 
التقنية  ك��ل��ي��ات  جم��م��ع  رئ��ي�����س 

العليا.

اخلا�شة بها.
واأك���������د م���ع���ال���ي���ه اأن�������ه ح���ال���ي���ا يف 
لأهم  وا�شتماع  ا�شتك�شاف  مرحلة 
ملتابعة  وامل��ق��رح��ات  امل��الح��ظ��ات 
خطى التطوير يف كليات التقنية 
خطى  ه���ن���اك  ان  اىل  ..م�������ش���ريا 
ي�����ش��ري ع��ل��ي��ه��ا خ���الل ه���ذا الأم���ر 
العربية  اللغة  تعزيز  اإىل  اإ�شافة 

الدولة وعلى املحيط الإقليمي.
كليات  رئ����ي���������س  م����ع����ايل  وق��������دم 
تف�شيليا  ���ش��رح��ا  العليا  التقنية 
اآل  ال�شيخ حمدان بن زايد  ل�شمو 
نهيان عن اخلطة ال�شراتيجية 
العليا  التقنية  لكليات  امل�شتقبلية 
مدعمة  ال���ت���دري�������س  وم��ن��ه��ج��ي��ة 
ب���امل���خ���ط���ط���ات والح�������ش���ائ���ي���ات 

ملعايل  التوفيق  كل  �شموه  ومتنى 
يف  العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  رئ��ي�����س 
مهامه اجلديدة التي اأوكلها اإليه 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ح��ف��ظ��ه اهلل..م�������ش���ريا ���ش��م��وه اإىل 
اأ�شبحت  العليا  التقنية  كليات  اأن 
ال����ي����وم ����ش���رح���ا ع��ل��م��ي��ا ب�������ارزا يف 

التفاعل  وه��ي  الوطنية  والهوية 
للتاأكد من  العمل  �شوق  اأكرث مع 
اأن يجد الطلبة مكانا منا�شبا لهم 
وفق احتياجات الدولة واملجتمع.

ك���م���ا ق�����دم م���ع���ال���ي���ه ����ش���رح���ا عن 
لكليات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل����ط����ط 
التقنية العليا يف املنطقة الغربية 
والربامج املقرحة اجلديدة نظرا 

والطالبات  الطلبة  اأع��داد  لزيادة 
وحاجتها  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
التي  التخ�ش�شات  يف  امل��زي��د  اإىل 
ال�شاملة  التنمية  م�شاريع  تخدم 
يف �شتى املجالت خا�شة ال�شحية 
وال���ب���روك���ي���م���اوي���ات يف ظ����ل ما 
ت�شهده املنطقة من تطور يف هذه 

املجالت.

����ش���ع���ادة حممد  ال���ل���ق���اء  ح�������ش���ر 
ح��م��د ب��ن ع����زان امل���زروع���ي وكيل 
املنطقة  احل��اك��م يف  دي���وان ممثل 
�شلطان  و�شعادة  بالإنابة  الغربية 
الرميثي مدير مكتب  بن خلفان 
�ش����مو مم����ثل احل�������اكم يف املن�طقة 
طيب  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  الغربية 
كمايل مدير كليات التقنية العليا 
على م�شتوى الدولة ونايل فاريل 
يف  ال��ع��ل��ي��ا  التقنية  ك��ل��ي��ات  م��دي��ر 
املنطقة الغربية والدكتور فيليب 
ال�شئون  ادارة  م���دي���ر  ك����وي����رك 
الك��ادمي��ي��ة وع��ب��د احل��ن��ان كرمي 

مدير تطوير امل�شاريع بالكليات.

وحدة مكافحة التدخني يف م�صت�صفى العني ت�صتقبل 600 مراجع �صنويا 
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قرقا�س: املناق�صة املعمقة مل�صاريع القوانني تعك�س احل�س الوطني لأع�صاء املجل�س الوطني وفعالية �صراكتهم مع احلكومة
وتعزيز  الأج��ن��ب��ي  ال�شتثمار  تدفق  بدعم  تتعلق  التي  تلك 
امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات وتلك التي تقوم على تنظيم 
قواعد احلوكمة وحماية حقوق امل�شاهمني وال�شركاء وغريها 
الت�شريعية  البيئة  و�شع  يف  ت�شهم  التي  الأخ��رى  البنود  من 
بال�شركات يف  اخلا�شة  ال�شتثمارات  لآلية عمل  والتنظيمية 
دولة الإمارات. وقال معاليه اإنه ونظرا اإىل الأهمية الكبرية 
ال��ت��ي ميتلكها ه��ذا ال��ق��ان��ون اجل��دي��د وارت��ب��اط��ه ال��وث��ي��ق يف 
من  تعترب  جل�شات  ملناق�شته  خ�ش�س  املجل�س  ف��اإن  املجتمع 
اأطول جل�شات املجل�س وذلك يعك�س الدور الكبري الذي يقوم 
يف  ت�شب  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني  الق�شايا  مناق�شة  يف  املجل�س  ب��ه 
م�شلحة الوطن واملواطن وت�شهم يف تطوير جميع القطاعات 

العاملة يف الدولة. 

الكبري الذي بذلوه يف مناق�شة املواد اخلا�شة بقانون ال�شركات 
والذي نظرا لأهميته الكبرية فقد خ�ش�س له املجل�س وقتا 
حتقق  التي  ال�شيغة  اإىل  والو�شول  م��واده  ملناق�شة  اإ�شافيا 
معاليه  م�شريا  ال��واق��ع  اأر����س  على  منه  الق�شوى  ال��ف��ائ��دة 
اىل اأن هذا اجلهد واحلر�س الكبريين من الأع�شاء يعك�س 
ح�شهم الوطني العايل وفعالية �شراكتهم مع احلكومة يف ما 
ي�شدر عنها من قوانني وقرارات. وا�شاف معاليه ان النقا�س 
من  العالية  الدرجة  اأظهر  ال�شركات  قانون  ب�شاأن  دار  ال��ذي 
التن�شيق بني ال�شلطة الحتادية وال�شلطات املحلية لالمارات 
قانون  اإن  العام. وقال معاليه  ال�شالح  للو�شول اىل حتقيق 
ملا  الإماراتي  للمجتمع  املهمة  القوانني  يعترب من  ال�شركات 
املجتمع  اأف��راد  وعلى  الدولة  اقت�شاد  على  انعكا�شات  من  له 

التي  الت�شريعات  و�شع  على  يعمل  اأن��ه  ول�شيما  ع��ام  ب�شكل 
تهدف اإىل امل�شاهمة يف تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة 
 . وال��دويل  الإقليمي  امل�شتويني  على  القت�شادية  ومكانتها 
واأو�شح معاليه اأن تطوير الت�شريعات القت�شادية يف الدولة 
القت�شاد  وق��وة  تعزيز مرونة  اإىل  هو توجه حكومي يهدف 
الوطني ومواكبة التغريات القت�شادية العاملية مبا يحافظ 
القطاعات القت�شادية  على منو م�شتمر ومتوازن يف جميع 
يف الدولة موؤكدا ان اأهمية م�شروع قانون ال�شركات تاأتي من 
كونه يواكب التطورات القت�شادية املحلية والعاملية ويدعم 
معاليه  وبني  للدولة.  القت�شادي  والنفتاح  التنوع  �شيا�شة 
وال�شاملة  املتنوعة  ب��ن��وده  خ��الل  وم��ن  �شيعمل  ال��ق��ان��ون  اأن 
العاملية خا�شة  ال�شركات طبقا للمتغريات  على تنظيم عمل 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور  معايل  اأك��د 
الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  اخلارجية  لل�شوؤون 
الإحت��ادي على الدور الكبري الذي يقوم به املجل�س الوطني 
ت�شهم يف  ال��ت��ي  الحت��ادي��ة  ال��ق��وان��ني  مناق�شة  الحت����ادي يف 
ال�شتثنائي  باجلهد  معاليه  وا���ش��اد  الإم����ارات.  دول��ة  تطوير 
ملناق�شة  املخ�ش�شة  اجلل�شات  يف  املجل�س  اأع�شاء  بذله  ال��ذي 
قانون ال�شركات والذي ي�شهم يف دعم �شيا�شة التنوع والنفتاح 
التطورات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  ال���دول���ة  الق��ت�����ش��ادي يف 
القت�شادية املحلية والعاملية. وتوجه معاليه بال�شكر اجلزيل 
اإىل جميع الأع�شاء يف املجل�س الوطني الحتادي على اجلهد 

ا�ستعداد الأ�سرة لمتحانات اخر العام

الآباء يرتقبون ، والأبناء يتوارون خلف الكتاب 

 حممد �سابر: 

جعة  ا ملر ا
اأ�سا�ص  هي 
ال�ستعداد 
ن متحا لال

رامي جاد احلق:

الأ�ـــســـرة غري 
ـــتـــقـــرة  املـــ�ـــس
تـــــ�ـــــســـــيـــــب 
الـــــطـــــالـــــب 
بــالــالمــبــالة

ريتا عبود:

ــــرة  ــــس عـــلـــى الأ�
تـــتـــوا�ـــســـل  اأن 
ـــــع املــــدر�ــــســــة  م
على  ـــوف  ـــوق ـــل ل
الطالب  م�ستوى 

حممد �سالمة:

كـــــــاأن الـــطـــالـــب 
ــبــيــت  �ــســجــني ال
مما  الــغــرفــة  اأو 
حالة  مــن  يــزيــد 
ـــــطـــــراب  ال�ـــــس

عبيد الزعابي:

يكون  قـــد  طــفــل 
ـــــه  ــــــزا ول ــــــي مم
مبدعة  عقلية 
املجتمع  يفقدها 
ــرة  ــس الأ� ب�سبب 

وحيد عبداهلل:

املجد  ــطــالــب  ال  
ا�ستعدادا  اأكـــر 
واأقــــــــل قـــلـــقـــا ، 
بالطالب  مقارنة 
الــــ�ــــســــعــــيــــف

عالء من�سور:

فــاقــد الــثــقــة يف 
نف�سي ،واإح�سا�سي 
الـــــدائـــــم بـــاين 
قــــــــريــــــــب مـــن 
ـــــــوب   ـــــــس ـــــــر� ال

•• حتقيق :رم�شان عطا

ب�����������داأ ال������ع������د ال������ت������ن������ازيل مل����وع����د 
الم��ت��ح��ان��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ، وب����داأت 
ال�����ش����ت����ع����دادات واأع���ل���ن���ت الأ����ش���ر 
اأيام  ح��ال��ة ال��ط��وارئ يف ال��ب��ي��وت ، 
وال�شطراب  التوتر  معها  حتمل 
اإىل  الأم���ر  يتطور  وق��د  وال�شجار 
امل�����ش��ك��الت ال���زوج���ي���ة، والأزم������ات 
اأنها  اأم   ، الأب��ن��اء  �شحيتها  فيكون 
اأ�شبحت كابو�شا  الدرا�شية  املناهج 
الطالب،  م��ن��ه  ي��رت��ع�����س  م��زع��ج��ا 
و�شعيدا  ه��ادئ��ا  بيتنا  جنعل  كيف 
خالل تلك الفرة؟ وكيف نب�شط 

املناهج ل�شتيعاب الطالب لها ؟
كعادتها الفجر تك�شف عن م�شادر 
الطالب  ع���ن���د  وال���ق���ل���ق  ال���ره���ب���ة 
وتعطي  لها  الرئي�شية  والأ���ش��ب��اب 
ع����الج لتخطي  رو���ش��ت��ة  لأب��ن��ائ��ن��ا 
ف��������رة الم�����ت�����ح�����ان�����ات ،وت�����ق�����دم 
التعامل  الن�شيحة لالأ�شر لكيفية 

مع الأبناء يف تلك الفرة.

اليوم الأول للدرا�سة
الطالب  ال���ب���داي���ة  يف  *ي��ح��دث��ن��ا 
)ع������الء م���ن�������ش���ور( ال������ذي اأع�����رب 
ع����ن خ���وف���ه م����ن اق�������راب موعد 
اإىل  الأ���ش��ب��اب  وارج���ع  المتحانات 
اخل���الف���ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة ال��ت��ي متالأ 
ال�شتعداد  ف���رة  يف  ت��ب��داأ  ل  بتنا 
لالمتحانات بل طوال ال�شنة حيث 
كال�شبح  اخلالفات  هذه  تطاردين 
نهائيا،  ت��رك��ي��زي  ع��ل��ى  ف��ت��ق�����ش��ي 
ما  ن�شياين  يف  دورا  تلعب  ورمب���ا 
لالمتحان،مما  ا���ش��ت��ع��دادا  اأدر���ش��ه 
يجعلني دائم القلق من المتحان 
،وفاقد الثقة يف نف�شي ،واإح�شا�شي 
الدائم باأين قريب من الر�شوب.  

وي��ق��ول ع���الء ،ه���ذا ال��ت��اأث��ري يبداأ 
كبري،  ب����وق����ت  الم����ت����ح����ان  ق���ب���ل 
للدرا�شة،  الأول  اليوم  منذ  ورمب��ا 
ح���ي���ث اأج��������د وال���������دي ووال�����دت�����ي 
الزوجية  بخالفاتهما  م�شغولني 
درا�شيا،ويقول  رعايتي  ويهملون 
يتاأكد  م���ن  ه��ن��اك  م��ن�����ش��ور،ل��ي�����س 
ماذا در�شت اليوم يف املدر�شة وماذا 
اأخذت من واجبات، وهل اأعدها اأم 
امل�شغولون  الآب����اء  ي��ع��رف  ول  ل؟ 
بخالفاتهم درجات اأبنائهم اأو املواد 
التي ر�شبوا فيها، ول وقت لديهم 
اأوجه  املدر�شة ملعرفة  اأي�شا ملتابعة 
وعالجها  اأب��ن��ائ��ه��م  ل���دى  النق�س 
م��ن اأج����ل رف���ع م�����ش��ت��وى ، فهناك 
تاأخذ  البيت  يف  عا�شفة  خ��الف��ات 
وتفكريهما،  والأم  الأب  وق��ت  ك��ل 
بدوريهما،  القيام  م��ن  ومتنعهما 
اأنهم  اأ�شعر  اأن��ى  الأم��ر  وق��د و�شل 
ل يتذكرون يف اأي �شنة اأدر�س الآن 

،وبالتاأكيد ال�شحية هم الأبناء .

اخلدمة املنزلية
املديرة  ع���ب���ود(  )ري���ت���ا  *وت����ق����ول 
التنفيذية لدار الكتب اللبناين     

هذا  ال��ف��ي�����ش��ل يف  ه����و  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املو�شوع فالأ�شرة املتعلمة ت�شتطيع 
ل�شتيعاب  �شحيا  مناخا  تهيئ  اأن 

،ع����ن طريق  ل���درو����ش���ه���م  الأب����ن����اء 
ع���دة ط���رق ت��ت��ب��ع��ه��ا الأ����ش���رة مثل 
للمراجعة  زم��ن��ي��ة  خ��ط��ة  ت�شميم 
ويتم  ل���الم���ت���ح���ان،  وال����ش���ت���ع���داد 
فيها مراعاة عدد املواد و�شعوبتها 
بالن�شبة لالأولد، والوقت املتبقي، 
وحل  واملراجعة،  اخلطط  واأعمال 
ال��ت��دري��ب��ات،وت��رغ��ي��ب الأب���ن���اء يف 
للتح�شيل  اجلهد  من  املزيد  ب��ذل 
واملراجعة وتثبيت املعارف واملهارات 
والك���ت���ف���اء ب��ال��ق��ل��ي��ل م���ن اأوق�����ات 
ال����راح����ة وال���رف���ي���ه،وال���ربجم���ة 
املتفائلة  والإي���ح���اءات  الي��ج��اب��ي��ة 
ب���ت���ح���ق���ي���ق م�������ش���ت���وى م���ت���ق���دم يف 
والت�شجيع  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال���ن���ت���ائ���ج 
دافعيتهم  واإث��ارة  لالأبناء  امل�شتمر 
حتديد  وميكن  والج��ت��ه��اد،  للجد 
ريتا  لهم،وت�شيف  م��ادي��ة  ج��وائ��ز 
تراعي  اأن  الأ������ش�����رة  ع���ب���ود،ع���ل���ى 
اأعمال  يف  الأب��ن��اء  على  التخفيف 
اخلدمة املنزلية ل�شالح الواجبات 
من  ميكن  م��ا  التعليمية،وتقدمي 
وبيان  �شرح  يف  تعليمية  م�شاعدة 
هو  مل����ا  ال��ت�����ش��ج��ي��ع  اأو  اخل��������ربات، 
ما  ت�شحيح  اأو  ح��ف��ظ��ه،  م��ط��ل��وب 
له من اختبارات  يقوم به الأبناء بحِّ
الأ�شرة  ت�شتطع  واإذا مل  جتريبية، 
تقدمي هذا العون مبا�شرة، فعليها 
،اإىل  ال���ش��ت��ط��اع��ة  ع��ن��د  ت��ل��ج��اأ  اأن 
ال�شتعانة مبعلم اأو قريب مبكافاأة 
منا�شبة،مع اأنني ل اأحب الدرو�س 
ولكن  اأ�شجعها  ول  اخل�شو�شية 
الطالب  م�شلحة  يف  ه��ذا  ك��ان  اإذا 
عمل  ت�شتطيع  اأ���ش��رة  وج��ود  لعدم 
ذلك فعلية ال�شتعانة بها حتى ل 

بوزارة الربية والتعليم
ب�شبب  ال����ذات،  رف�����س  مظاهر  اإن 
م���ق���ارن���ة ال���ط���ال���ب ب����ني ق���درات���ه 
وق�������درات الآخ����ري����ن وخ���وف���ه من 
الع�شبي  اجل��ه��از  وي��ت��اأث��ر  الف�شل، 
بكل هذه امل�شاعر، فتزيد الع�شبية 
والتوتر والرتباك، وهنا ياأتي دور 
�شواء  والأب على حد  الأم  كل من 
البن،  م�شاعدة  يف  الأ���ش��رة  داخ��ل 
املنا�شب  امل��ن��اخ  وتهيئة  الب��ن��ة،  اأو 
النف�س، فهذه  لال�شتذكار وتهدئة 
اإىل  طالب  م��ن  تختلف  امل�شكالت 
���ش��خ�����ش��ي��ت��ه، فهناك  ح�����ش��ب  اآخ�����ر 
الأع���را����س حتى  ه���ذه  تنتابه  م��ن 
وهناك  اجل����ي����د،  ا����ش���ت���ذك���اره  م����ع 
اإذا مل  تنتابه ح��ال��ة لم��ب��الة  م��ن 
ي�����ش��ت��ط��ع حت�����ش��ي��ل ك���ل م���ا يريد 

ا�شتذكاره.
ب��ال��ط��ب��ع هناك  ع����ب����داهلل:  وق�����ال 
اأكرث  املجد  الطالب  بني  اختالف 
مقارنة   ، ق��ل��ق��ا  واأق�����ل  ا���ش��ت��ع��دادا 
ال�شعيف  اأو  ال���ع���ادي  ب��ال��ط��ال��ب 
اأك������رث ثقة  ،ف���ال���ط���ال���ب امل���ت���ف���وق 
وت���ف���اوؤًل م��ع وج����ود ب��ع�����س القلق 
واحل�شول  ال��ت��ف��وق  حتقيق  جت���اه 
ع���ل���ى ال����درج����ة ال���ت���ي ت���وؤه���ل���ه اأن 
واملكانة  امل��ن��ا���ش��ب  امل��ك��ان  ي��ك��ون يف 
قابلت  ،فاأنا  بتحقيقها  التي يحلم 
من  العديد  كمدر�س  عملي  بحكم 
�شعوبات  ت���واج���ه  ال��ت��ي  احل�����الت 
ك��ث��رية ق��ب��ل الم��ت��ح��ان��ات ، وهذه 
القلق  ك������ان  اأك�����رثه�����ا  احل���������الت 
مني  ك���ان  وم���ا  وال��ت��وت��ر،  النف�شي 
الطالب  ب��ت��ه��دئ��ة  ق���م���ت  اأن  اإل 
نف�شه  يف  الثقة  ب��ث  على  وال��ع��م��ل 

باملواقف  حاليا،وخربته  الطالب 
من  بها  وم��ا  ال�شابقة  المتحانية 
العمرية  ف�شل،واملرحلة  اأو  جن��اح 
للطالب ، وجو التعبئة املبالغ فيه 
ال�شغوط  الأ�شرة ورمبا  من جهة 
التي ميار�شها الوالدان على البن 
ميار�شها  التي  ال�شغوط  ورمب��ا   ،
املناهج  طبيعة  ورمب���ا   ، امل��ع��ل��م��ون 
، ول نغفل  ال���وزارة   التي تقدمها 
حب املناف�شة والتطلع اإىل التفوق 
ال���ع���ل���م���ي ل������دى ب���ع�������س ال���ط���الب 
ال�شتعداد  ع���دم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ي��وؤث��ر على  ال��ك��ايف لالمتحان مم��ا 

نف�شية الطالب .
العديد  اأو�شحت  �شالمة،  واأ�شاف 
الأ�����ش����رة هي  اأن  ال���درا����ش���ات  م���ن 
ال��ع��ام��ل الأ���ش��ا���ش��ي وامل���وؤث���ر خالل 
�����ش����واء كان  ف�����رة الم���ت���ح���ان���ات 
جانب  اإىل   ، الإي��ج��اب  اأو  بال�شلب 
ال���ب���ي���ئ���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م����ن طالب 
،وقد  وم��ن��اه��ج  واإدارة  وم��ع��ل��م��ني 
ب��ه��ا املركز  ق����ام  اأظ����ه����رت درا�����ش����ة 
تعرث  ن�شبة  اأن  للبحوث  القومي 
ب�شبب  زادت  امل��دار���س  ال��ط��الب يف 
والجتماعية  النف�شية  امل�شكالت 
ال����ت����ي مي�����ر بها  والق����ت���������ش����ادي����ة 
تدفع  التي  هي  والأ���ش��رة  الطالب 
التي  وه������ي  ل�����الإجن�����از  ال���ط���ال���ب 
القلقة  ،والأ����ش���رة  ��ا  اأي�����شً حتبطه 
دون  ال��ط��ال��ب  اإىل  �شعورها  تنقل 
احلماية  يف  وي���ظ���ه���ر  ت�����ش��ع��ر  اأن 
اإثناء  امل��ف��رط��ة واإع����الن ال��ط��وارئ 
الطالب  كاأن  ،و  المتحانات  فرة 
مما  ال���غ���رف���ة  اأو  ال���ب���ي���ت  ���ش��ج��ني 
لدى  ال�شطراب  حالة  من  يزيد 

ي�شيع م�شتقبلة.

همه الأبناء
*وعن راية يقول )عبيد الزعابي ( 

موجه اخلدمة الجتماعية
تتبعها  خ��اط��ئ��ة  م��ف��اه��ي��م  ه���ن���اك 
الطالب  ل��ت��ح��ف��ي��ز  دائ���م���ا  الأ����ش���ر 
ع���ل���ى ال����درا�����ش����ة وم�����ن اأه������م هذه 
التخويف  �شيا�شة  ،ه��ي  الأ�شاليب 
اأو الأم يقولون  والرهيب ،فالأب 
)يا  اأو  نافع(  م�س  )اأن��ت  لأبنائهم 
عندما  ان���ه  الأب  ويعتقد  ف��ا���ش��ل( 
يحفزه  ما  فهذا  ذل��ك لبنه  يقول 
لدرو�شه  الن��ت��ب��اه  ع��ل��ى  وي�شجعه 
يف  النهائية  ال���درج���ات  وحت�شيل 
اأ�شلوب  ،ب��ال��ط��ب��ع ه���ذا  اآخ���ر ال��ع��ام 
تك�شري  اإىل  وي��وؤدي  خاطئ وعقيم 
الأبناء  وه��م��ة  ن��ف�����ش��ي��ة  وحت��ط��ي��م 
اأنف�شهم  يف  ثقتهم  وبالتاأكيد هدم 
مما يجعلهم يف حالة من المبالة 
ت�����ش��ي��ب��ه��م وت����اأت����ى ن��ت��ائ��ج��ه��ا على 
ونتيجتهم  ل���درو����س  حت�����ش��ي��ل��ه��م 
اإىل  ال��ت��ي ق��د ت�شل  يف الم��ت��ح��ان 
الزعابي،ونحن  ،وي��ق��ول  الر�شوب 
ب�شدد م�شكلة قد تع�شف بالأبناء 
طفل  ،من  م�شتقبلهم  حتديد  ويف 
ول��ه عقلية ذكية  ق��د يكون مم��ي��زاً 
والإدراك،  الوعي  ولعدم  ومبدعة 
التي  العقلية  ه��ذه  املجتمع  يفقد 
تقتلها الأ�شرة ،ول اأنكر اأن املناهج 
اأ�شبحت متثل عبئاً كبريا للطالب 
وهذا ما يعانيه الطالب بعيدا عن 

الأ�شرة .
اأعد وا�ستعد

*وي���وؤك���د )وح��ي��د ع��ب��داهلل( معلم 

م�����ش��ي��ع��ه ل��ل��وق��ت ،وت��ه��ي��ئ��ة اجلو 
املنا�شب للمذاكرة وعدم اإقامة اأي 
يف  وي�شتطرد  حوله،  من  �شو�شاء 
ق��ائ��ال: ه��ن��اك ع��دة نقاط  حديثة 
يجب علي ويل الأمر واملعلمني اأن 
امل�شتمر  ،التعزيز  األ وهي  ينفذها 
ث��ق��ة الطالب  – ت��ع��زي��ز  ل��ل��ط��ال��ب 
ب���ن���ف�������ش���ه م�����ن خ������الل ال���ر����ش���ائ���ل 
اليجابية – اإبراز نقاط القوة عند 
الإحباط  الطالب وجتنب عبارات 
– جت��ن��ب ت��خ��وي��ف ال��ط��ال��ب من 
الطلبة  ت��ق��ري��ع  جت��ن��ب   – الف�شل 
نعزز  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ب���ل  ال��ف�����ش��ل  ع��ن��د 
�شبل  لهم  ونبني  باأنف�شهم  ثقتهم 
تدارك ما فات وطريق التعامل مع 
الأخطاء – جتنب مقارنة الطالب 
ب��غ��رية وخ��ا���ش��ة مم��ن حقق نتائج 
و�شماع  الطالب  اإ���ش��راك   - عالية 
اأدت  التي  العوامل  راي��ة يف حتليل 
يكرها  معينة  م��ادة  يف  الف�شل  اإيل 
لكي  تب�شيطها  الطالب،وحماولة 
الواعية  الأ���ش��رة  دور  وه��ذا  يفهما 
اأف�شل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ت��ت��م��ن��ي  ال���ت���ي 

لأبنائها. 

ال�سطراب والقلق
*وم����ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة يقول 
الخت�شا�شي  ���ش��الم��ة(  )حم��م��د 
ال�����ن�����ف�����������ش�����ي،وع�����������ش�����و راب������ط������ة 
النف�شيني  الخ����ت���������ش����ا�����ش����ي����ني 
نف�شية  اأن  امل���������ش����ري����ة:ل�����ش����ك 
المتحانات  ق��ب��ل  ت��ت��اأث��ر  الأب���ن���اء 
، وذل�������ك ي���ت���وق���ف ع���ل���ى امل���وق���ف 
األم�������ت�������ح�������اين ال�����������ذي مي�������ر به 

ب���ال����ش���راك م���ع الأ����ش���رة وب���دون 
بع�س  وهناك   ، الطالب  ي�شعر  اأن 
انطالقا  الب��ن  مع  تتعامل  الأ�شر 
ومن  وا�شتعد’،  ‘اأعد  مفهوم  من 
م��ف��ه��وم امل��ع��ل��وم ح��ت��ى ت��ف��رز عنده 
ل��ك��ي ل ينحرف  ب��ال��ن��ف�����س،  ال��ث��ق��ة 
اتهام  ب�شبب  املكافح  التلميذ  ذلك 
الذي  ال�شيء  بالف�شل،  ل��ه  اأ�شرته 
لدرجة  الإح���ب���اط  اإىل  ب���ه  ي�����وؤدى 

النزواء ومن ثم النحراف.

الأ�سرة الواعية
*وب��������دوره ي��ت��ح��دث )رام������ي جاد 
اجتماعي  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي  احل������ق( 
النموذجية  الب���ت���ك���ار  مب���در����ش���ة 

قائال: 
اأه���م  ال���زوج���ي���ة م���ن  امل�����ش��اك��ل  اإن 
اإيل �شعف  ت����وؤدى  ال��ت��ي  الأ���ش��ب��اب 
وجتعله  ال���ط���ال���ب  ل����دي  احل���اف���ز 
ت��ق��دم يف حياته  ب����اأي  غ���ري م��ب��ال 
الأ�شرية  ال��ع��وام��ل  ت��ن��درج حت��ت  و 
الدرا�شي  التح�شيل  على  واأث��ره��ا 
للطالب وخا�شة يف مرحلة ما قبل 
احلياة  طبيعة  تتمثل  المتحانات 
التي  املختلفة  وال��ظ��روف  املنزلية 
التي  وال��رواب��ط   الطالب  يعي�شها 
جاد  وت��اب��ع  بينهم  العالقة  حتكم 
احلق،لكي يكون البيت مكانا هادئا 
وتفوقهم  درو�شهم  ملتابعة  لالأبناء 
اأول  ي��ح��ر���س  اأن  ي��ج��ب  ال��درا���ش��ي 
ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي ال�����ش��الة يف 
وت�شجيع   ، امل�����ش��ج��د  يف  اأوق���ات���ه���ا 
ذلك  على  وم��ادي��ا  معنويا  الأب��ن��اء 
التلفاز  اإغ��������الق  ع���ل���ي  وال���ع���م���ل 
والكمبيوتر والألعاب الذي يعترب 

،ول��ذل��ك لب��د م��ن تهيئة  الطالب 
الأبناء طوال العام ل�شتقبال فرة 
المتحانات ب�شهولة و ي�شر ، وتعد 
امل�شكالت الأ�شرية واخلالفات بني 
الزوجني من الأ�شباب الرئي�شة يف 
حدوث ال�شطراب والقلق ، وعلى 
واملحبة  ال����دفء  ج��و  ف���اإن  العك�س 
التح�شيل  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب  ي�شاعد 

ويزيد من ثقته يف نف�شه

ا�ستقبال المتحانات
ال���دك���ت���ور )حممد  ي����ري  *ب��ي��ن��م��ا 
اإدارة الوقت وتنمية  �شابر( خبري 
بالذكاء  لي�س  ال��ن��ج��اح  اإن  ال����ذات 
ع���ل���ى احلفظ  وال�����ق�����درة  وح�������ده، 
التنظيم،  ب��غ��ري  ث��م��اره��ا  ت��وؤت��ي  ل 
الطالب  حياة  اأ�شا�س  هو  فالنظام 
املدر�شي، ولتحقيق اأف�شل النتائج 
لب��د م��ن ت�شافر ع��دة ن��ق��اط اإىل 

جانب املجهود ال�شخ�شي
وه�������ذا ي��ت��ط��ل��ب ف���ن���ا وم�����ه�����ارة يف 
ل�شتقبال  وال���ش��ت��ع��داد  الإع������داد 
وهدوء  نف�س  ب��راح��ة  المتحانات 

وطماأنينة قلب.
م��ن خالل  اإل  يتحقق  ل��ن  وه���ذا   
يق�شد  التي  وهي  املراجعة  مهارة 
والدورية  امل��ن��ظ��م��ة  امل��راج��ع��ة  ب��ه��ا 
بعد تثبيت املعلومات بعد املذاكرة، 
ومت��ك��ن ال��ط��ال��ب م��ن ا���ش��ت��ع��ادة ما 
اإيل  فتوؤدي  املراجعة  اأثناء  ح�شل 
واملراجعة  بنجاح،  المتحان  اخ��ذ 
تعترب اأ�شا�س ال�شتعداد لالمتحان 
كما اأنها تطمئن الطالب وتخف�س 

قلق المتحان.

تخريج دورة ادارة امل�صاريع ب�صرطة راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأحمد  جمال  العميد  اأم�س  �شهد 
العامة  الإدارة  عام  مدير  الطري 
امل�شاندة   واخل����دم����ات  ل���ل���م���وارد 
راأ������س اخل��ي��م��ة بجانب  ب�����ش��رط��ة 
معهد  مدير  جكة،  �شامل  العقيد 
ال�����ش��رط��ة ح��ف��ل تخريج  ت��دري��ب 
مب�شاركة  امل�شاريع(  )اإدارة  دورة 
11 �شابطاً من خمتلف القيادات 

املحا�شرين  وتكرمي  للخريجني 
بالدورات.

العميد  ���ش��ه��د  اآخ�����ر  ج���ان���ب  م���ن 
غ����امن اأح���م���د غ����امن م���دي���ر عام 
تخريج  حفل  املركزية  العمليات 
دورة )املقارنة املعيارية( مب�شاركة 
46 �شابطاً و�شابط �شف واأفراد 
والإدارات  القيادات  خمتلف  من 

العامة على م�شتوى الدولة.
اأهمية    واأك��د العميد غامن على 

والإدارات على م�شتوى الدولة.
ال��ع��م��ي��د ج���م���ال الطري    ودع������ا 
م�شاعفة  اإىل  اخل�����ري�����ج�����ني 
بالعمل  ل����الرت����ق����اء  ج����ه����وده����م 
اإمكاناتهم  وت��ط��وي��ر  ال�����ش��رط��ي، 
ليكونوا  وال���ع���م���ل���ي���ة،  ال��ع��ل��م��ي��ة 
قادرين على حتمل م�شوؤولياتهم 
البناء  يف احل��ف��اظ ع��ل��ى م�����ش��رية 
دولتنا،  ت�شهدها  التي  والتطوير 
ث�����م ق������ام ب��ت�����ش��ل��ي��م ال�������ش���ه���ادات 

الدورات التدريبية والتخ�ش�شية 
يف تنمية قدرات املوارد الب�شرية، 
و����ش���ق���ل م����ه����ارات ال���ع���ام���ل���ني يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، م�����ش��رياً اإىل 
ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
راأ�س اخليمة على توجيه اخلطط 
والربامج التدريبية نحو حتقيق 
ال�شراتيجية  اخل��ط��ة  اأه�����داف 
تاأتي  واأن���ه���ا  ال��داخ��ل��ي��ة،  ل������وزارة 

�شمن خطة التدريب ال�شنوية. 
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•• عجمان ـ الفجر

اأ����ش���اد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را���ش��د ب��ن حميد 
البلدية  دائ��������رة  رئ���ي�������س  ال���ن���ع���ي���م���ي 
باجلهود  ع���ج���م���ان  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  واملجتمعية  اخل��ريي��ة 
جمعية الح�شان اخلريية ، جاء ذلك 
خالل زيارة وفد من جمعية الح�شان 
اخلريية اإىل مكتب �شمو ال�شيخ را�شد 
ال�شكر  ل��ت��ق��دمي  النعيمي  حميد  ب��ن 
والتقدير ل�شموه على دعمه املتوا�شل 

مل�شاريع جمعية الح�شان اخلريية . 
اهلل  عبد  ال�شيخ  اجلمعية  وف��د  و�شم 
الأمني  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ع��ل��ي  ب��ن 
اإدارة  جمل�س  وع�شو  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام 
املدير  اجل��ن��ي��ب��ي  ون���ا����ش���ر  اجل��م��ع��ي��ة 

حقي  وال��دك��ت��ور  للجمعية  التنفيذي 
للمجمع  التنفيذي  امل��دي��ر  ا�شماعيل 
اإدارة  الطبي وعمار احلاج علي مدير 
العالقات العامة والعالم وخالد بن 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  مكتب  م��دي��ر  مت��ي��م 
عبد العزيز بن علي بن را�شد النعيمي 
�شمو  وق��ال    . العام للجمعية  الأم��ني 
ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي اأثناء 
عجمان  اإم�����ارة  يف  نفخر  اأن��ن��ا  ال��ل��ق��اء 
ب��اجل��ه��ود وامل�����ش��اري��ع اخل���ريي���ة التي 
تقوم بها جمعية الح�شان اخلريية يف 
خدمة املجتمع ورعاية ال�شر املحتاجة 
واملتعففة ، وقال ال�شيخ را�شد اأن اإمارة 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ب��ع��دد  ت��زخ��ر  ع��ج��م��ان 
تن�شيق  على  حتر�س  والتي  اخلريية 
اجلهود الن�شانية واخلريية فيما بني 

املوؤ�ش�شات بناء على توجيهات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م اإم����ارة 
املوؤ�ش�شات  كافة  بالتعاون بني  عجمان 
يف اإم��ارة عجمان، وق��ال اأن��ه مت تتويج 
ال�شيخ  �شمو  ب��ق��رار  التوجيهات  ه��ذه 
عهد  ويل  النعيمي  ح��م��ي��د  ب��ن  ع��م��ار 
تن�شيق  جمل�س  باإن�شاء  عجمان  اإم��ارة 
ال��ع��م��ل اخل���ريي والأوق������اف يف اإم���ارة 
عجمان برئا�شة �شمو ال�شيخ عمار بن 
القرار  بهذا  م�شيداً   ، النعيمي  حميد 
تن�شيق  جمل�س  دور  تفعيل  وب�شرورة 
الوقاف والعمل اخلريي يف عجمان . 
واأكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
العمل  جم��ال  يف  التخ�ش�س  ���ش��رورة 
املوؤ�ش�شات  دور  اأن  وق�����ال  اخل�����ريي 

اخل�����ريي�����ة ك���ب���ري يف جم���ت���م���ع دول�����ة 
التخ�ش�س  اأه��م��ي��ة  ول��ك��ن  الإم�������ارات 
املجتمعية  اخل��دم��ة  ت��ق��دمي  يف  تكمن 
يف  خ��ريي��ة  جمعية  اأو  م��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ك��ل 
جمال وجانب معني وبالتايل ينعك�س 
كافة  ب��ني  متكامل  ب�شكل  ال���دور  ه��ذا 
اجل���ه���ود اخل���ريي���ة والن�����ش��ان��ي��ة لكل 
را�شد  ال�����ش��ي��خ  واأ�����ش����اد    . اجل��م��ع��ي��ات 
جمعية  باهتمام  النعيمي  حميد  ب��ن 
الح�����ش��ان اخل��ريي��ة ب��اجل��ان��ب الطبي 
اجلمعيات  ب���ني  ن������ادراً  ي��ع��ت��رب  ال�����ذي 
اخلريية يف الدولة حيث تقدم جمعية 
الهتمام  ج��ه��ود  اخل��ريي��ة  الح�����ش��ان 
باجلانب ال�شحي للمر�شى املحتاجني 
م��ن ك��ل ان��ح��اء ال��دول��ة .  م��ن جانبه 
تقدم ال�شيخ عبد اهلل بن علي بن را�شد 

النعيمي ع�شو جمل�س الدارة بال�شكر 
وال��ت��ق��دي��ر ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
حميد النعيمي على جهوده املتوا�شلة 
الح�����ش��ان اخلريية  دع���م ج��م��ع��ي��ة  يف 
البلدية  دائرة  تعاون  �شواء يف جوانب 
اجلمعية  مع  عجمان  يف  والتخطيط 
ال�شخ�شي  ����ش���م���وه  ب����دع����م  و������ش�����واء 
وال���ذي  اخل��ريي��ة  الح�����ش��ان  جلمعية 
متثل يف تقدمي �شموه يف مطلع �شهر 
الح�شان  ملجمع  دعماً  املا�شي  مار�س 
الطبي مببلغ 200 الف درهم ل�شراء 
اأدوية ا�شتفاد منها 300 مري�س من 
وقال    . واملحتاجني  الفقراء  املر�شى 
ال�شيخ را�شد  اأن �شمو  ال�شيخ عبد اهلل 
ك��ان ق��د رع��ى ع��دة م��ب��ادرات جلمعية 
الح�شان يف العام املا�شي منها مبادرة 

ت��ن��ظ��ي��ف ���ش��واط��ئ ع��ج��م��ان م���ع ايتام 
مع  اجلمعية  نفذتها  ال��ت��ي  الح�����ش��ان 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ���رة 
، ورع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را���ش��د حلفل 

اأقامته  ال������ذي  ال�������ش���ن���وي  ال���ت���ك���رمي 
�شموه يف  ودع��م  رعاية  اجلمعية حتت 
نهاية  ويف    .  2012 �شبتمرب  �شهر 
اللقاء قدم ال�شيخ عبد اهلل بن علي بن 

را�شد النعيمي درع تكرمي من جمعية 
الح�شان اخلريية ل�شمو ال�شيخ را�شد 
وتقديراً  عرفاناً  النعيمي  حميد  ب��ن 

جلهود �شموه املتوا�شلة . 

•• اأبوظبي-وام:

التقاعد  وم��ك��اف��اآت  معا�شات  ���ش��ن��دوق  نظم 
لإمارة اأبوظبي �شمن برنامج التوعية الذي 
يقوم به فريق التوعية والر�شاد يف ال�شندوق 
خالل ال�شهر املا�شي ور�س تهدف اإىل توعية 
املوؤمن عليهم بالقوانني والت�شريعات املحلية 
ولتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وذلك لكل 
الوطني  واملركز  للطاقة  دولفني  �شركة  من 
رحمه  عبداهلل  خلف  �شعادة  واأك��د  للتاأهيل. 
احلمادي املدير التنفيذي ل�شندوق معا�شات 
ومكافاآت التقاعد لإمارة اأبوظبي اأهمية هذه 

التوعية  م�شتوى  رف��ع  يف  التوعوية  ال��ور���س 
املجتمعية من خالل التعريف بنظام التقاعد 
خا�شعني  ه��م  مم��ن  املجتمع  ���ش��رائ��ح  لكافة 
العمل  �شوق  يف  املنخرطني  وك��ذل��ك  للنظام 
وامل�قبلني عليه وتعزيز م�شتوى الوعي لدى 
وتعريفهم  املعا�شات  بقانون  عليهم  امل��وؤم��ن 
وبناء  ال�شندوق  وواجباتهم جتاه  بحقوقهم 
وال�شركاء  ال��ع��م��الء  م���ع  وط���ي���دة  ع���الق���ات 
ال�شراتيجيني بهذا النظام وتعزيز عالقات 
التوا�شل بني ال�شندوق وعمالئه من خالل 
املتقاعدين  ل����دى  امل��ع��رف��ة  م�����ش��ت��وى  زي�����ادة 
اأبوظبي  معا�شات  �شندوق  ان  وق��ال  اجل��دد. 

توعوية جلميع  ور�س  لتنظيم  ا�شتعداد  على 
جهات العمل امل�شجلة لدى ال�شندوق م�شريا 
اىل ان��ه ب��اإم��ك��ان ه��ذه اجل��ه��ات ت��ق��دمي طلب 
لل�شندوق  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  خ���الل  م��ن 
ليتم التوا�شل معهم من واإجراء الرتيبات 
والر�شاد  ال��ت��وع��ي��ة  ف��ري��ق  ل��ي��ق��وم  ال���الزم���ة 
بزيارة موظفيهم وتوعيتهم بقانون املعا�شات 
وما  مالهم  وتو�شيح  املعتمدة  والإج�����راءات 
عليهم من واجبات وحقوق. وتناولت الور�س 
اهم اخلدمات التي يقدمها �شندوق معا�شات 
اأب��وظ��ب��ي وك��ي��ف��ي��ة ت�����ش��ج��ي��ل امل���وؤم���ن عليهم 
التقاعدية  واحلقوق  ال�شهرية  وال�شراكات 

مبا فيها �شروط ا�شتحقاق املعا�س التقاعدي 
بالإ�شافة  التقاعدي  املعا�س  ح�شاب  وكيفية 
حلقوق امل�شتحقني من ورثة �شاحب املعا�س 
�شروط  عليهم  تنطبق  وال��ذي��ن  ال��ت��ق��اع��دي 
ال�شروط  اإىل  بالإ�شافة  الأن�شبة  ا�شتحقاق 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ش��م م���دد اخل���دم���ات ال�����ش��اب��ق��ة و 
اأن���ه منذ  ي��ذك��ر  ال�����ش��م.  تكلفة  ���ش��داد  كيفية 
التوعية  فريق  قدم  التوعية  برنامج  اطالق 
واملكافاآت  املعا�شات  ل��دائ��رة  التابع  والإر���ش��اد 
ا�شتهدفت  توعوية  ور���س   65 ال�شندوق  يف 
واملتقاعدين  العمل  وج��ه��ات  عليهم  امل��وؤم��ن 

اجلدد.

•• عجمان ـ الفجر 

والتوليد  ال���ن�������ش���اء  ق�������ش���م  ن���ظ���م 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  مب�شت�شفى 
ال��ع��ل��م��ي الأول  ب��ع��ج��م��ان م���وؤمت���ره 
ال�شحية  )امل�����ش��اك��ل  ع���ن���وان  حت���ت 
نحو  ح�شره  حيث   ، احلمل(  اأثناء 
150 م��ن الأط���ب���اء وامل��م��ر���ش��ني ، 
اأراق ع��م��ل. وقد   6 امل��وؤمت��ر  وق���دم 
افتتح املوؤمتر حمد ترمي ال�شام�شي 
مدير منطقة عجمان الطبية الذي 
وزارة  اه��ت��م��ام  ع��ل��ى  كلمته  يف  اأك���د 
الطبية  عجمان  ومنطقة  ال�شحة 
يف الرت��ق��اء اخل��دم��ات ال�شحية يف 
موؤكدا   ، وال��ت��ول��ي��د  الن�شاء  جم��ال 
مهما  �شوطا  قطعت  الإم�����ارات  اأن 
واجلنني  الأم  ب�شحة  الهتمام  يف 
املراأة  ب�شحة  الهتمام  خ��الل  م��ن 
اخلا�شة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  واإن���������ش����اء 
م�شت�شفى  ومنها  وال��ولدة  بالن�شاء 
والذي  بعجمان  وال����ولدة  الن�شاء 
ب��ل��غ��ت ت��ك��ل��ف��ت��ه اأك������رث م����ن 230 
م��ل��ي��ون دره�����م ، وي���ع���د ال���ي���وم من 
تقدمي  يف  امل��ت��ق��دم��ة  امل�شت�شفيات 
الرعاية ال�شاملة للن�شاء والأطفال. 

اآمنه  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  م��ن جهتها 
باطنية  اأم��را���س  طبيبة  ال�شعايل 
والتعليم  ال��ت��دري��ب  اإدارة  ورئ��ي�����س 
يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
هو  ال�شليم  ال��ط��ف��ل  اأن  مب��ا  زاي����د، 
اللبنة الأوىل لبناء جمتمع معافى 
ووطن واعد ، جاء الهتمام ب�شحة 
وتقدمي  حملها  ف���رة  ط���وال  الأم 
الرعاية الكاملة لها ح�شب املعايري 
الدولية لل�شحة الجنابية ، لذلك 
مت اق��ام��ة ه���ذا امل��وؤمت��ر ال���ذي يعد 

التدريب  لإدارة  الأوىل  ال��ب��اك��ورة 
والتعليم يف م�شت�شفى ال�شيخ خليفة 
بن زايد التي مت ان�شاوؤها موؤخرا ، 
وبالتن�شيق  الدارة  �شتقوم  ح��ي��ث 
م�شت�شفى  يف  املختلفة  الق�شام  مع 
ال�������ش���ي���خ خ���ل���ي���ف���ة ب�����ن زاي�������د على 
وفق  متخ�ش�شة  م��وؤمت��رات  اق��ام��ة 
الطبية  واخل���دم���ات  اخت�شا�شات 
امل�شت�شفى  اأق�����ش��ام  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
موؤمترات  ه��ن��اك  ���ش��ي��ك��ون  ح��ي��ث   ،
واأ�شافت  ال�����ش��اأن.  ه��ذا  يف  �شهرية 

اآمنة ال�شعايل اأن هذا املوؤمتر طرح 
تناولت  ع��م��ل  اأوراق   6 م��ن  اأك����رث 
امل��راأة احلامل  تواجه  التي  امل�شاكل 
 ، ال���دم  �شغط  ارت���ف���اع  بينها  وم���ن 
وطرق  احلمل  �شكرى  وت�شخي�س 
اأث��ن��اء احلمل  ال��دم  ، وفقر  عالجه 
الت�شخي�س فوق املوجات  ، واأهمية 
من  الأوىل  الأ���ش��ه��ر  يف  ال�����ش��وت��ي��ة 
البولية  املجاري  والتهاب   ، احلمل 
ل��ل��ح��ام��ل وط����رق م��ع��اجل��ت��ه��ا ، كما 
ناق�شت اأوراق العمل اآخر التطورات 
العلمية يف جمال احلمل والولدة. 
التدريب  اإدارة  رئ��ي�����س  واأ�����ش����ارت 
والتعليم يف م�شت�شفى ال�شيخ خليفة 
اأن عدد احل�شور بلغ  اإىل  زاي��د  بن 
150 من اأطباء الرعاية ال�شحية 
والولدة  الن�شاء  وطبيبات  الأولية 
واأطباء   ، وال��ط��ف��ول��ة  والأم����وم����ة 
الباطنة ، بالإ�شافة اإىل املمر�شات 
يف تلك الأق�شام ، حيث ح�شل هوؤلء 
الأطباء واملمر�شات على 6 �شاعات 
التقييم  يف  لهم  حتت�شب  معتمدة 

الذي جتريه لهم وزارة ال�شحة.

•• اأبوظبي-وام:

البتدائي  احلكم  اأبوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  اأي��دت 
يف  عربي  طفل  ده�س  بتهمة  اآ�شيوي  باإدانة  ال�شادر 
الثانية ع�شرة من عمره مما اأدى اإىل وفاته اإ�شافة 
اإىل تعري�س حياة ثالثة اأطفال اآخرين للخطر لدى 
امل�شفح  �شعبية  منطقة  يف  ب�شيارته  لهم  مطاردته 
اأي����دت حمكمة ال���ش��ت��ئ��ن��اف احلكم  ب��اأب��وظ��ب��ي. ك��م��ا 
ب�شجن املتهم ملدة 15 �شنة واإبعاده عن الدولة عقب 
تنفيذ العقوبة واإلزامه بتاأدية مبلغ الدية ال�شرعية 
واأن  عليه  املجني  ل��ورث��ة  دره���م  األ���ف   200 بقيمة 
األف درهم   21 يوؤدي للمدعني باحلق املدين مبلغ 
تعوي�شا موؤقتا. وكانت النيابة العامة يف اأبوظبي قد 

اأحالت املتهم بتهمة القتل العمد وتعري�س حياة 3 
اأطفال اآخرين للخطر لدى مطاردته اإياهم ب�شيارته 
يف منطقة �شعبية امل�شفح باأبوظبي واأو�شح املتهم اأن 
الأطفال قاموا مب�شايقته فلحق بهم دون اأن يتمكن 
اإدراك��ه��م وب��ع��د رب��ع �شاعة وج��ده��م يلعبون يف  م��ن 
التي  ب�شيارته  منطقة رملية قريبة فاجته نحوهم 
كانت ت�شري ب�شرعة 40 كلم يف ال�شاعة حيث ده�س 
اأق��وال املتهم  املجني عليه بدون ق�شد. ومل تتوافق 
مع الأدلة الفنية حيث اأكدت املعاينة امليدانية ملوقع 
انحرف  املتهم  واأن  عمدا  ك��ان  الده�س  اأن  احل���ادث 
متعمدا اإىل منطقة رملية غري خم�ش�شة لل�شيارات 
تقرير  اأو���ش��ح  كما  عليهم.  املجني  مالحقة  بهدف 
حدوث  نتيجة  حدثت  ال��وف��اة  ب��اأن  ال�شرعي  الطب 

يف  ك�شر  عنها  نتج  ب��ال��راأ���س  ���ش��دي��دة  ر�شية  اإ���ش��اب��ة 
قاع اجلمجمة ونزيف بالراأ�س مما اأدى اإىل الوفاة. 
ومن جهتهم قال زمالء املجني عليه الثالثة الذين 
كانوا برفقته حلظة احلادث اإن املتهم كان جال�شا يف 
يف  القمامة  برمي  ممازحته  اأرادوا  عندما  �شيارته 
كان  حيث  ذلك  عليه  املجني  ي�شاركهم  ومل  �شيارته 
رك�س  عندما  معهم  هرب  ولكنه  عنهم  بعيدا  يقف 
املتهم خلفهم. وبعد دقائق عاود الأطفال الجتماع 
املتهم اجته  راآه��م  يف منطقة رملية قريبة وعندما 
نحوهم ب�شيارته ب�شرعة كبرية فهرب الأطفال من 
ك��ان يقف  ال��ذي  ال�شيارة ما ع��دا املجني عليه  اأم��ام 
و���ش��ط زم��الئ��ه ورك�����س اإىل الأم����ام ف���اأدرك���ه املتهم 

وده�شه عمدا ثم هرب من املكان.

جمعية الح�صان اخلريية تكرم را�صد بن حميد النعيمي على جهوده املتوا�صلة يف دعم اجلمعية

�صندوق معا�صات اأبوظبي ينظم ور�صة توعوية عن حقوق وواجبات املوؤمن عليهم 

م�صت�صفى خليفة بعجمان يناق�س امل�صاكل ال�صحية للمراأة احلامل

ا�صتئناف اأبوظبي توؤيد اإدانة اآ�صيوي بده�س طفل واحلكم 
ب�صجنه 15 عاما مع الإبعاد واإلزامه بالدية والتعوي�س

•• راأ�س اخليمة - الفجر  

اأحالت �شرطة راأ�س اخليمة بع�س امل�شاركني يف منا�شبة 
ملعرفة  التحقيق  اىل  الأف���راح  �شالت  اح��دى  عر�س يف 
العرو�شني  اأه��ايل  بني  وقعت  التي  امل�شاجرة  مالب�شات 
ال���ش��اب��ات مبن  م��ن  العديد  ل��وق��وع  واأدت  الأول  اأم�����س 
ن��ق��ل بع�شهم اىل  ا���ش��ت��دع��ى  امل��ن��ا���ش��ب��ة مم��ا  ���ش��ارك��وا يف 

م�شت�شفى �شقر للعالج . 
الكاز رئي�س  ع��ارف  املقدم  ذك��ر    وتعليقا على احل��ادث 

مركز �شرطة املدينة ال�شامل،
ب�شرطة  العلميات  غرفة  اىل  ب��الغ  ورود  �شوء  يف  ان��ه   
قاعات  اإح���دى  يف  م�شاجرة  ب��وق��وع  يفيد  اخليمة  راأ����س 
الأعرا�س بني ذوي الزوجني، وت�شبب يف وقوع عدد من 
امل�شابني مت على الفور توجيه دوريات ال�شرطة برفقة 

ال�شرطة الن�شائية و�شيارات الإ�شعاف والإنقاذ حيث مت 
نقل امل�شابني اىل امل�شت�شفى لتلقي العالج الالزم، بينما 
مت حتويل ملف الواقعة اىل اجلهات املخت�شة لإ�شتكمال 

التحقيقات الالزمة .
وتفيد �شهود العيان ان ما حدث كان خالف بني طريف 
منا�شبة الزواج اأي اأهل العري�س والعرو�س لكنه �شرعان 
ما تطوراىل م�شاجرة اأحالت �شالة الأفراح اىل �شاحة 

تعج بالهرج واملرج ونال العديد من احل�شور واأغلبهم 
من الن�شاء ن�شيبا وافرا من ال�شابات اجل�شدية .

  وكغرية من النا�س يبدي الكاز ا�شتغرابه من ال�شرار 
ع��ل��ى حت���ول م��ن��ا���ش��ب��ة اأ���ش��ال ت��ه��دف ل���ش��اع��ة البهجة 
خالفات  نتيجة  نقمة  اىل  ف��ج��اأة  تتحول  النفو�س  يف 
واخلالفات  امل�شكالت  جميع  اأن  اىل  م�شريا  ب�شيطة 
كانت،  الإن�شان يف حياته مهما  يواجهها  التي  الأ�شرية 

ميكن حلها والتغلب عليها باأ�شلوب ح�شاري من خالل 
النقا�س واحلوار الراقي ول ميكن اللجوء اإىل حلها من 

خالل امل�شاجرات، 
ودمار  اأك��رب  م�شاكل  م��ن  الت�شرفات  تلك  تخلفه  وم��ا 
ب��ني ال��ع��الق��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، داع��ي��ا اجل��م��ي��ع اإىل حل 
م�شكالتهم بكل حكمة وعقالنية مع التم�شك بتعاليم 

ديننا احلنيف .

ال�سرطة حتقق يف املالب�سات

عــــر�س بــــراأ�س اخليمـــة ينتهــــي مب�صـــاجـــرة بيـــن اأهـــل العرو�صـــــــني

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ رح����م����ه 
ت��اج��و     -الفلبني  ابراهيم 
�شفره  ج������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
رقم  )3903444(  �شادر 
م����ن  ال��ف��ل��ب��ني. م���ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

050/6622203

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد جميل 
ح�������ش���ني ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف   - 
بنغالدي�س اجلن�شية - جواز 
   )955279( رق����م   ���ش��ف��ره 
م��ن  ي��ج��ده ب��رج��اء ت�شليمه 
او  �شرطة  م��رك��ز  اق���رب  اىل 

�شفارة بنغالدي�س م�شكوراً.

فقدان �سهادة ا�سهمت
�شليمان  اآمنة  ال�شيدة/  فقدت 
�شهادة  احل�����م�����ادي   ع����ب����داهلل 
ا����ش���ه���م ������ش�����ادرة م����ن م������زارع 
ال����ع����ني ل����الإن����ت����اج احل����ي����واين 
ا���ش��ه��م )100(  ع����دد  ف���ق���دان 
����ش���ه���م   . ي���رج���ى مم���ن يعرث 
الهاتف  على  الت�����ش��ال  عليها 

  )050/2363777(

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره
يتقدم 

امل�ست�سار القانوين
حممد اأحمد عبدالعزيز

بخال�ص العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل 

الأ�صتاذ/حممد توفيق حممد اجلمل
 مدير مكتب التوفيق لال�ست�سارات القانونية 

وذلك يف وفاة املغفور له باإذن اهلل والده

احلاج توفيق حممد اجلمل
 �سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

ويدخله ف�سيح جناته ويلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان

 { اإنا لل�ه واإنا اإلي�ه راجع�ون }
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العامري  م���ن���ى  ال����دك����ت����ورة  ه����ن����اأت 
م���دي���رة م���ب���ادرة ق��ري��ن��ة ���ش��م��و نائب 
بنت  ال�شيخة رو�شة  �شمو  دبي  حاكم 
لتنمية  م��ك��ت��وم  ال  جمعه  ب��ن  اح��م��د 
والطالبات  الطلبة  التعلم  م��ه��ارات 
م�شابقتي  ج���ائ���زت���ي  يف  ال���ف���ائ���زي���ن 
م�شابقتي  يف  وامل��ت��م��ق��ث��ل��ة  امل����ب����ادرة 
»ارتقي« وم�شابقة امل�شاريع الربوية 
الكل على جهودهم وتعاونهم  �شاكرا 
يف داع��ي��ة ب��ال��ت��وف��ي��ق ل��ك��ل م��ن تقدم 
للم�شاركة يف فعاليات مبادرة ال�شيخة 
رو�شة بنت اأحمد بن جمعة اآل مكتوم 
اأعوام  ط��وال  التعلم،  مهارات  لتنمية 

عطائها املمتدة.

املبدعات
ال��ع��ام��ري ا�شماء  ال��دك��ت��ورة  واع��ل��ن��ت 
م�شابقة  يف  ال����ف����ائ����زات  ال���ط���ال���ب���ات 
الق�شة  جم�������ال  يف  وه�������ن  اأرت������ق������ي 
ال��ق�����ش��رية ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ت��ا���ش��ي�����ش��ي��ة : 
�شاهي مبدر�شة  الطالبة اميان مراد 
ق���رط���ب���ة وال���ط���ال���ب���ة م���ه���رة حممد 
اللي�شيلي  مبدر�شة  بالعبيدة  احمد 
الطالبة  ج��اءت  الثانوية  وللمرحلة 
ميثاء عبداحلكيم احمد من مدر�شة 
ا���ش��م��اء ب��ن��ت ال��ن��ع��ام��ن ب��امل��رك��ز الول 
وال��ط��ال��ب��ة رو����ش���ة اح��م��د امل����ري من 
باملركز  النعمان  بنت  ا�شماء  مدر�شة 
امل�شورة  ال��ق�����ش��ة  وجم����ال   ، ال���ث���اين 
مب��رح��ل��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ش��ا���ش��ي جائت 
الختان  ال��ط��ال��ب��ت��ان  الول  ب��امل��رك��ز 
امل���ال مبدر�شة  م��ي��ث��اء ون����وف ح�����ش��ن 
الطالبتان  ال��ث��اين  وب��امل��رك��ز  ال�شالم 
ام��ن��ة اح��م��د اخل��ال��دي وزن����ورة خالد 
�شقيم  ام  مب���در����ش���ة  ع����ب����دال����واح����د 
غلوم  حممود  علياء  الثالث  وباملركز 
ال��ه��اج��ري مبدر�شة  خ��ل��ف��ان  و���ش��م��ه 
قرطبة ، ويف جمال الق�شة الق�شرية 
الطالبتان  ج��اءت  الثانوي  بالتعليم 
���ش��م��اء ال�����ش��ي��د ع��ب��داهلل وه��ن��د طارق 
ب���الل م��ن م��در���ش��ة ال�����ش��الم وجمال 
ال��ق�����ش��ي��دة ال�����ش��ع��ري��ة: ح�����ش��ة عمر 

للتعيم  ال�����ش��الم  مب��در���ش��ة  ال�����ش��ح��ي 
موزة  والطالبة  والثانوي  ال�شا�شي 
ال��ع��ب��دويل مب��در���ش��ة ا�شماء  ع��ب��داهلل 
الفيلم  جم�����ال  ويف  ال���ن���ع���م���ان  ب���ن���ت 
الق�شري فازت الطالبة فاطمة حممد 
م�شوؤوليتي  ف��ي��ل��م  ع��ل��ى  ال�����ش��م��ي��ط��ي 
جم����ال  ويف  ال���������ش����ف����وح  مب����در�����ش����ة 
حلو  ان�شودة  ف��ازت  املعربة  الأن�����ش��ودة 
نعي�س مب�شوؤولية مب�شاركة الطالبات 
ميثاء ح�شن علي وموزة مروان �شعيد 
و�شيخة  ال��ف��ال���ش��ي  �شعيد  و���ش��الم��ة 

ح�شن علي من مدر�شة العذبة.

ا�سماء الفائزين
ك��م��ا اع��ل��ن��ت ال��ط��ل��ب��ة ال���ف���ائ���زي���ن يف 
الق�شة  ارتقي ففي م�شابقة  م�شابقة 
الق�شرية للتعليم الثانوي كرم الفائز 
الطالب فرج خمي�س جمعه وامل�شرف 
حممد  مدر�شة  من  رم�شان  حممود 
بن را�شد النموذجية ومدريها حممد 
ح�شن حممد – ويف م�شابقة الق�شة 
ال��ق�����ش��رية ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ش��ا���ش��ي كرم 
املرزوقي  �شعد  خالد  الطالب  الفائز 
عبداحلميد  ن����ادي  امل��ع��ل��م  وم�����ش��رف��ه 
للتعليم  نور  حممد  مبدر�شة  حممد 

ال�شا�شي ومديرها عبيد عبدالكرمي 
الق�شيدة  م�����ش��اب��ق��ة  ويف   – ط���اه���ر 
ح�شني  الفائز  احلفل  ك��رم  ال�شعرية 
املعلم  وم�����ش��رف��ه  اخل��ل�����ش��ان  اق���ب���ال 
حممد  مبدر�شة  احمد  �شمري  خالد 
ومديرها  ال���ن���م���وذج���ي���ة  را�����ش����د  ب����ن 
ك���م���ا تكرمي  حم���م���د ح�����ش��ن اح���م���د 
الق�شري  الفيلم  مب�شابقة  الفائزين 
ا����ش���م���اع���ي���ل حممد  خ���ال���د   : وه���م���ا 
وم�شرفهما  حممد  عبداهلل  ويو�شف 
مبدر�شة  اح��م��د  حممد  ه��اين  املعلم 
ال�شعراوي للتعليم الثانوي ومديرها 
تكرمي  ومت  ق���ا����ش���م  حم���م���د  اح���م���د 
ب��ال���ش��ن��ودة املعربة  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق 
وهم فريق مدر�شة ال�شعراوي جمعة 
عبداهلل  من�شور   – نا�شر  اب��راه��ي��م 
ا�شماعيل  حم��م��د   – ع��ب��دال��ر���ش��ول 
– �شرور  – فهد حممد �شعيد  دراب 
�شليم  اح��م��د  – �شليم  اح��م��د  جا�شم 
وم�����ش��رف��ه��م��ا امل��ع��ل��م :ه�����اين حممد 
اح��م��د وامل���دي���ر اح��م��د حم��م��د قا�شم 
يف  امل�شاركني  الطلبة  احلفل  وك��رم   ،
معر�س امللتقى وهم : ح�شني عي�شى 
احلمادي  حممد  وعبدالعزيز  العبار 
عن  النموذجية  النخبة  مدر�شة  من 

– احمد  الب��داع��ي  التمكني  م�شروع 
اجلماعي  ع���ب���داهلل  وع������ادل  ف��ي�����ش��ل 
م�شروع  ع��ن  اخلطيب  حممد  وعلي 
ن����ادي ع��ل��وم ال��ف�����ش��اء مل��در���ش��ة عمر 
من�شور   – النموذجية  اخلطاب  بن 
عبا�س حممد وخالد عيد حممد عن 
م�شروع نادي الروبوت العاملي ملدر�شة 

عمر بن اخلطاب النموذجية .
»اإن   : ال���ع���ام���ري  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
ت���ك���رمي ملعاٍن  امل�����ش��اب��ق��ة ه���و  ت��ن��ظ��ي��م 
تتمثل  ن���ب���ي���ل���ة  واأه�����������داف  ����ش���ام���ي���ة 
وحتمل  وال����ع����ط����اء  ال����ب����ذل  ق���ي���م  يف 
ن�شعى  ال��ت��ي  القيم  تلك  امل�����ش��وؤول��ي��ة، 
الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  يف  تر�شيخها  اإىل 
اأن  ال����غ����ايل«. م�����ش��ي��ف��ة: ي��ط��ي��ب يل 
اأزه���و ف��خ��راً ب��اإجن��ازات امل��ب��ادرة لهذا 
العام، التي ركزت على تهيئة الفر�س 
مدار�س  وج��م��ي��ع  ال��ط��ل��ب��ة  لأب��ن��ائ��ن��ا 
والبنات(  )ل��ل��ب��ن��ني  احل��ك��وم��ي��ة  دب���ي 
من  املختلفة،  التعليمية  امل��راح��ل  يف 
وفعاليات  اأن�شطة  يف  امل�شاركة  خالل 
امل�شاريع  التي متثلت يف دعم  املبادرة 
التي  »ارت��ق��ي«  وم�شابقة  ال��رب��وي��ة، 
طرحتها املبادرة لأول مرة هذا العام، 
للتاأكيد على قيم وموروثات املجتمع 

واإعداد  الأ�شيلة،  وتقاليده  وعاداته 
خالل  م��ن  الكرمية  للحياة  الطلبة 
واملعارف  واملهارات  بالقيم  تزويدهم 
م�شتجدات  مل��واك��ب��ة  ت��وؤه��ل��ه��م  ال��ت��ي 

الع�شر«.
2006م،  عام  املبادرة  اانطلقت  وقد 
واأخذت على عاتقها اللتزام بتحقيق 
ر���ش��ال��ت��ه��ا ب��امل�����ش��اه��م��ة يف الرت����ق����اء 
املوؤ�ش�شات  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  مب�����ش��ت��وى 
الدولة، من  يف  احلكومية  التعليمية 
خالل ت�شجيع الأفكار املبدعة وتبني 
امل�شاريع  ودع����م  ال��ن��وع��ي��ة  امل����ب����ادرات 
ال���ط���الب���ي���ة والأع������م������ال ال���رب���وي���ة 
املختلفة والهادفة اإىل تنمية مهارات 

التعلم لدى اأبنائنا الطلبة.
العملية  ت��ط��وي��ر  اإىل  ت���رم���ي  وه����ي 
ال��رب��وي��ة واإث��رائ��ه��ا ب��اخل��ربات التي 
ت�شيف اإليها اجلديد دائماً، والرتقاء 
التي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ربام��ج  بنوعية 

تطرحها املبادرة.
منذ  م�شت  اأع����وام  �شتة  م�شت  وق��د 
اإط���الق م��ب��ادرة ال�شيخة رو���ش��ة بنت 
لتنمية  م��ك��ت��وم  ال  جمعة  ب��ن  اح��م��د 
وقد  ٢٠٠٦م  ع���ام  يف  التعلم  م��ه��ارات 
اأخذت على عاتقها..اللتزام بتحقيق 
الرتقاء  يف  ب��امل�����ش��اه��م��ة  ر���ش��ال��ت��ه��ا.. 
املوؤ�ش�شات  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م..  مب�����ش��ت��وى 
لبلدنا  احل���ك���وم���ي���ة..  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  احل��ب��ي��ب 
امل��ت��ح��دة.. وذل��ك م��ن خ��الل ت�شجيع 
امل�شاريع  ودع����م  امل���ب���دع���ة..  الأف���ك���ار 
مهارات  لتنمية  ال��ه��ادف��ة  ال��رب��وي��ة 

التعلم لدى اأبنائنا الطلبة.
وكان للمبادرة �شدى وا�شعا يف امليدان 
ات�شعت  ال��ع��ام.. حيث  ال��رب��وي لهذا 
املوؤ�ش�شات  لت�شمل  ���ش��رك��ائ��ه��ا  دائ����رة 
وذوي  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة..  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة.. 
الكفاءة من الربويني واملتخ�ش�شني 
يف املجال الربوي.. واأي�شاً امل�شاركات 
املتميزة من قبل الطلبة.. الذين كان 
فعاليات  اإجن���اح  يف  ف��اع��ال  دورا  لهم 

املبادرة وبراجمها.

•• ال�شارقة-الفجر:

املقا�شف  ت���ط���وي���ر  م�����ب�����ادرة  ع�������ززت 
بها  وج��ه  ال��ت��ي  ال�شارقة  يف  املدر�شية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
تنفيذها  وب��دا  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 
مدر�شة   40 على  املن�شرم  م��ار���س  يف 
الغذاء  مفهوم  الطلبة  لدى  حكومية 
�شاحب  ،ح���ي���ث  واه���م���ي���ت���ه  ال�����ش��ح��ي 
باأهمية  تثقيفية  زي��ارات  التنفيذ  بدء 
قبل  من  وفوائدها  ال�شحية  الوجبة 
ال�شارقة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��غ��ذي��ة  ق�����ش��م 
الطبية، وقد اأبدى عدد من العاملني 
الطلبة  وذوي  ال���رب���وي  امل���ي���دان  يف 
بان  حتقق  حلم  ا�شموه  مبا  �شعادتهم 
�شليمة  �شحية  وجبة  الطالب  يتناول 
الع�شر  باأمرا�س  تقيه خطر ال�شابة 
التي باتت تفتك بفئة ال�شغار خا�شة 

ال�شمنة وال�شكرى.
ب�شحة  تعنى  جهة  ا�شراف  ان  وقالوا 
ان�����ش��ان ه���ذا ال���وط���ن ام���ر ي��دع��و اىل 
ال�����راح�����ة والط����م����ئ����ن����ان ب���ع���دي���ا عن 
ال���ذي بقي  ال��رب��ح واخل�����ش��ارة  منطق 
وبع�س  امل��وردي��ن  ذهنية  على  م�شطرا 
املدر�شي  املق�شف  ك��ان  ال��ت��ي  امل��دار���س 
بالن�شبة لها م�شدر دخل هام ورئي�شي 

وال�شحية �شحة الطلبة.، 
املدار�س  ع��م��ت  ال��ف��رح��ة  ان  وذك������روا 
الغذاء  ثقافة  وانتقلت  بل  امل�شتهدفة 
ال�����ش��ح��ي م���ن امل��ح��ب��ط امل���در����ش���ي اىل 
اإن الرقابة  حميط ال�شرة . وا�شافوا 
طالب  وم�شرب  ماأكل  على  ال�شارمة 
اأول���وي���ة يف  ي��ك��ون  ان  امل���دار����س ينبغي 
والتدري�شية  الداري��ة  الهيئات  ذهنية 
للحفاظ على �شحة و�شالمة الطلبة 
من  اإزاء  ال���ت���ه���اون  ب���ع���دم  م��ط��ال��ب��ني 
يعر�س �شحة و�شالمة طلبة املدار�س 
ردود  وت���اأت���ي   . �شحية  خم��اط��ر  لأي 
للراي  ا�شتطالعات  اث��ر  امل��ي��دان  فعل 
ا�شتثنائية  جهود  وعقب  اج��راءه��ا  مت 
الطلبة  ت���ع���ري���ف  اج������ل  م����ن  ب����ذل����ت 

ب��ال��وج��ب��ة وم��ك��ون��ات��ه��ا وم����دى اهمية 
ت����ن����اول اف����ط����ار ���ش��ح��ي ح���ي���ث نفذت 
خالل الفرة املا�شية زيارات متتالية 
ادارة  يف  ال���ت���غ���ذي���ة  ق�����ش��م  ق���ب���ل  م����ن 
تعريفهم  خاللها  مت  ال�شارقة  طبية 
واهميتها  الوجبة  ومكونات  باملبادرة 
ال�����ش��ح��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ج��ري ح��ال��ي��ا ر�شد 
ردود فعل امليدان من خالل ا�شتبيانات 
ل��ل��وق��وف على  امل��دار���س  تقي�س ر���ش��ى 
املطلوبة يف  وال��ت��ع��دي��الت  ال��ت��غ��ي��ريات 
جودة  ل�شمان  املقبل  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 

اخلدمة وحتقيق املبادرة لأهدافها.
ورفعت عائ�شة �شيف اأمني عام جمل�س 
ال�شارقة للتعليم مع قرب انتهاء العام 
امل���ب���ادرة يف  ال��درا���ش��ي وجن���اح تطبيق 
مدر�شة   40 ع��ل��ى  الوىل  م��رح��ل��ت��ه��ا 
ب��ا���ش��م اأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة حت��ي��ة تقدير 

على  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 
مبادرته الكرمية. 

رئي�س  ال�شاعر  مي�شون  قالت  بدورها 
الطبي  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال���ت���غ���ذي���ة  ق�����ش��م 
الطبية  ال�����ش��ارق��ة  مبنطقة  امل�شتمر 
املالحظات  واخذ  اليومية  الرقابة  ان 
وا�شتبعاد  الوجبات  تطوير  اج��ل  م��ن 
ك���ل م���ا ي��رف�����س م���ن ق��ب��ل��ه��م  ينبغي 
الهيئات  ذه��ن��ي��ة  يف  اأول���وي���ة  ي��ك��ون  ان 
احلفاظ  بهدف  والتدري�شية  الداري��ة 
مطالبة  الطلبة  و�شالمة  �شحة  على 
�شحة  يعر�س  من  اإزاء  التهاون  بعدم 
خماطر  لأي  امل��دار���س  طلبة  و�شالمة 
طبية  رقابه  هناك  ان  وقالت  �شحية 
ال�شارقة يقوم بها فريق من التمري�س 
التابعني  ال���ت���غ���ذي���ة  واخ�������ش���ائ���ي���ات 
على  ال�شارقة  وبلدية  التغذية  لق�شم 

تاأديتها  ل�شمان  امل��در���ش��ي��ة  املقا�شف 
للدور املنوط بها وذكرت انهم حر�شوا 
ت��ق��دمي وج��ب��ات غ��ذائ��ي��ة �شحية  على 
للطلبة وباأ�شعار رمزية ل ترهق ويل 
المر كما انه مت ا�شتطالعا راي بع�س 
الطلبة والهيئات التدري�شية يف امليدان 

لتبادل الآراء.. 
وا�شافت ال�شاعر ان توجيهات �شاحب 
ومبادرته  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و 
الكرمية هي ا�شتجابة ل�شرخة ومعاناة 
و  �شنوات  الم��ور منذ  اول��ي��اء  يعي�شها 
حجم  ن���درك  كمعنينني  ن�شت�شعرها 
الغري  الغ��ذي��ة  تخلفه  ال��ذي  ال�شرر 
�شحية التي تباع يف مقا�شف مدار�شنا 
م�شرية اىل ان توجيهات �شموه ت�شب 
ابنائنا  املحافظة على �شحة  يف اجتاه 
الطلبة و�شالمة املاأكل وامل�شرب الذي 

عملنا  اول��وي��ات  م��ن  وه��ي  يتناولونه 
التطبيق  بنجاح  �شعادتها  عن  معربة 
�شدى  ان  م��وؤك��دة  م��در���ش��ة  ال40  يف 
املكرمة �شاع يف مدار�س امارات اخرى 
لال�شتفادة  مبخاطبتنا  ب��ادرت  والتي 

مما نقدمه لطلبتنا من اغذية .
من  ا�شتثنائية  جهود  بذلنا  وق��ال��ت    
اج���ل و���ش��ع لئ��ح��ة خ��ا���ش��ة بالأغذية 
املقا�شف  يف  ل��ط��ل��ب��ت��ن��ا  ت���ق���دم  ال���ت���ي 
م�شبعة  وج���ب���ات  ت��ك��ون  ان  وح��ر���ش��ن��ا 
الغذائية  العنا�شر  ك��ل  على  حت��ت��وي 
وهو امر ن�شعر بالفخر به خا�شة وان 
القائمة التي باتت معتمدة يف املدار�س 
وي���خ���ت���ار ع���ربه���ا ال���ط���ال���ب م���ا يريد 
ت��ن��اول��ه م��راع��ني ت��ن��وع ال��وج��ب��ات من 
ي��ك��ون ل��دى الطالب  ي��وم لأخ���ر حتى 
م�شاحة لنتقاء ما يرغب به ،واأهابت 
اخذ  ب�شرورة  الم��ور  باأولياء  ال�شاعر 
ومتابعة  والر�شاد  التوعية  يف  دوره��م 
الب���ن���اء ل��ت��ح��ذي��ره��م م��ن ع���دم تناول 
املبادرة  الطعمة الغري �شحية لتوؤتي 

الهدف املن�شود منها.
واك����دت خ��ول��ة احل���اج وك��ي��ل��ة مدر�شة 
،رئي�شة  ال����ش���ا����ش���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  م����رمي 
املدر�شة  ان  ال�شكري  اأ�شدقاء  جمعية 
للطالبات  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ور�������س  ن���ف���ذت 
وذويهم باملبادرة واهميتها ومت عر�س 
الوجبات على الهايل ب�شورة جمانية 
على  الطالبات  ت�شجيع  على  وحثهم 
ت��ن��اول م��ا يفيد والب��ت��ع��اد ع��ن ك��ل ما 
ي�شر موؤكدة ان هناك التزام �شبه تام 
من الهايل بذلك وباتوا هم حري�شني 
هي  التي  فاملبادرة  اه��دا  ترجمة  على 
و�شالمة  ب�����ش��ح��ة  ت��ع��ن��ى  ال���ش��ا���س  يف 
الزرعوين  حم��م��د  لطيفة  اب��ن��ائ��ه��م. 
املق�شف  وم�شوؤولة  اول  جمال  معلمة 
امل��در���ش��ي ق��ال��ت اخ���رت ان ا���ش��ارك يف 
اجن����اح امل���ب���ادرة اىل ج��ان��ب ع��م��ل��ي يف 

التدري�س لنها م�شروع وطني همه 
 الخذ ب�شحة طلبتنا موؤكدة انه يتم 
400 وجبة من ال�شركة  طلب قرابة 
املدر�شة  يف  ط��ال��ب��ة   500 ا���ش��ل  م��ن 

�شعرها  ب��ال��ك��ام��ل لن  ���ش��راءه��ا  وي��ت��م 
ال��ت��ن��وع يف تقدمي  م��ن��ا���ش��ب وت���راع���ي 
حت�شل  اذ  ال��ت��ق��دمي  و�شكل  ال��وج��ب��ات 
الطالبة على وجبتها يف كرتون مغلق 

ليها ر�شومات جاذبة لهم .
تغذية  اخ�شائية  العزيز  عبد  انت�شار 
ال��ط��ب��ي��ة اكدت  ال�����ش��ارق��ة  يف م��ن��ط��ق��ة 
مبا�شرة  ب�����ش��ورة  �شت�شهم  امل��ب��ادرة  ان 
امل�شابني  ال��ط��ل��ب��ة  اع������داد  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
و�شعف  وال�شكري  كال�شمنة  باأمرا�س 
على  اي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  و�شنلم�س  ال���دم 
ال�شحة العامة قريبا وبعد ان ت�شبح 
يبتعه  ا�شلوب حياة  ال�شحية  الغذية 
الطالب وي�شب عليه وذكرت ان هناك 
وع���ي مل�����ش��وه م��ن ق��ب��ل اول���ي���اء الم���ور 
امل��ح��ا���ش��رات اخلا�شة  اع��ط��اء  خ���الل 
باملبادرة ومكونات الوجبة واهميتها ،، 
كل  احتياجات  بح�شابات  تراعي  وانها 

فئة عمرية وجن�شها .
الرابع  ال�شف  يف  علي  خلود  الطالبة 
ا�شكر بابا �شلطان الذي جعلني  قالت 
�شهية  وج��ب��ة  ب��ت��ن��اول  اخ���ريا  ا�شتمتع 
و�شحية يف مدر�شتي، وحتب الطالبة 
هنادي خالد كل الوجبات املقدمة بل 
وعن  عنها  وا�شقائها  ا�شرتها  وتخرب 
اهميتها بح�شب ما �شمعته يف املدر�شة 
اما الطالبة �شارة عبد ال�شالم من فئة 
الوجبات  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
يوميا  تختار  انها  وت��ق��ول  تقدم  التي 
الوجبة لنها رمزية  �شعر  ول يقلقها 
اريحية،  بكل  ثمنها  دف��ع  لها  وميكن 

وت���رى ال��ط��ال��ب��ة م���رمي اح��م��د ان كل 
وطعمها  منا�شبة  امل��ت��وف��رة  ال��وج��ب��ات 
ل��ذ ي��د وحت��ب��ه��ا وت�����ش��ارك��ه��ا يف ال���راي 

الطالبة فاطمة �شالح اي�شا .
اأول����ي����اء ام�����ور اأن اب��ن��ائ��ه��م يف  وق�����ال 
يوميا  ي��ت��ع��ر���ش��ون  ك����ان����وا  امل�����دار������س 
�شحية  غ��ري  واأطعمة  اأ�شربة  لتناول 
م���ا ي��ع��ر���س ح��ي��ات��ه��م ل��ل��خ��ط��ر لكنها 
الب���د بف�شل  ان��ت��ه��ت اىل  م�����ش��اه��دات 
حكمة وتوجيهات �شاحب ال�شمو حاكم 
املق�شف  اأن  ’ وقالوا  البوية  ال�شارقة 
املدر�شي يلعب دورا هاما بالت�شارك مع 
الأ�شرة يف تاأ�شيل العادات وال�شلوكيات 
الغذائية اجليدة، ويقع احلمل الأكرب 

على املدر�شة.
وقال حممد علي الزرعوين ويل امر 
بان املق�شف املدر�شي يعترب ركنا مهما 
اىل  فبالإ�شافة  املدر�شي   املجتمع  يف 
كونه م�شدر غذاء للطالب فهو مركز 
مفهوم  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  لتعليم 
حمايتهم  يف  ودوره  ال�شحي  ال��غ��ذاء 

من المرا�س . .
ال�����ش��ه��ل اهمال  م���ن  ل��ي�����س  وا�����ش����اف 
�شحية  اأهمية  له  ال��ذي  اجلانب  ه��ذا 
اأبنائنا  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��ر  وت���اأث���ري  ك��ب��رية 
الطالبات وكوين ويل  الطلبة وبناتنا 
اأم��ر فمن واجبي ان احت��دث عن هذا 
هاج�شا  ي�شكل  ال���ذي  ال��ه��ام  امل��و���ش��وع 
جلميع اأولياء المور فالقائمون على 
املقا�شف يهمهم الربح املادي واحلمد 
هلل اننا اليوم تخل�شنا من هذه املعاناة 

ال�شمو  بف�شل متابعة حر�س �شاحب 
حاكم ال�شارقة على �شحة ابنائنا فله 
منا كل ال�شكر والتقدير ول ميكن ان 

نوفيه حقه.
عبد  الرحمن  عبد   ( لطالب  و�شكر   
ب���ن جبل  م���ع���اذ  م���در����ش���ة  م���ن   ) اهلل 
الثانوية �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
على الوجبات الغذائية ال�شحية التي 
قال انها منا�شبة يف حمتواها و�شعرها  
املواد  ب��ج��ودة  اأ���ش��ادت  ا�شرته  اأن  وذك��ر 
الغذائية املقدمة لهم وو�شف الطالب 
الوجبة  احل�����م�����ادي  اأح�����م�����د  ح�������ارب 
ان��ه��ا غنية  ب��ال��ط��ازج��ة وامل��ت��ن��وع��ة كما 
�شعرنا  ،وق�����ال  وحم���ت���واه���ا  ب��ق��ي��م��ت��ه��ا 
ب�شحة  ق��ادت��ن��ا  له��ت��م��ام  بالطماأنينة 

الطلبة وحر�شهم الكبري علينا .
امل��وؤذن مديرة مدر�شة   وقالت عائ�شة 
من  رائعة  امل��ب��ادرة  التاأ�شي�شية  مغيدر 
الدكتور  – ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
امل��ج��ل�����س الع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة – 
حفظه اهلل خ�شو�شاً وانه يوجد لدينا 
، وال��وج��ب��ة ت�شاهم يف  ال��دم��ج  ط���الب 
رعاية اجلوانب ال�شحية والتي ت�شمل 
كما  واحلليب  واخل�����ش��راوات  الفواكه 
ي��وج��د وج���ب���ات م�شاندة  اأن����ه  اأ����ش���ارت 
واأنها   ، الجتماعية  للحالت  منا�شبة 
مراقبة �شحياً واأنها �شاهمت يف اجناح 
اأنه  واأ�شارت  ال�شمنة  مكافحة  م�شروع 
بها  الوجبة  لأن  الأوزان  تخفيف  مت 

ح�شاب لل�شعرات احلرارية.

بعد انتهاء املرحلة الأوىل من تطبيق مبادرة �سلطان القا�سمي يف 40 مدر�سة 

ر�صا عام يف امليدان عن الوجبة ال�صحية يف مدار�س ال�صارقة

عائ�سة املوؤذن عائ�سة �سيفمي�شون ال�شاعر

•• العني - الفجر:

بلدية  مع  تفاهم  مذكرة  للتوزيع  العني  �شركة  وقعت 
الطرفني  بني  فعالة  تعاون  عالقات  بناء  بهدف  العني 
و  امل�شرك  والعمل  ال�شراتيجية  الأه���داف  وحتقيق 
و  الإج����راءات  تب�شيط  و  العمليات  اأداء  لتح�شني  ذل��ك 

تطوير خدمات املتعاملني. 
وقع املذكرة حممد �شامل بن عمري ال�شام�شي مدير عام 
النعيمي  حممد  مطر  والدكتور  للتوزيع  العني  �شركة 
م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة ال��ع��ني ب��ح�����ش��ور ع���دد م���ن مديري 

الإدارات والأق�شام من الطرفني يف مقر ال�شركة.
مدير  ال�شام�شي  عمري  بن  �شامل  حممد  �شعادة  و�شرح 
متنحنا  التفاقية  ه��ذه  اإن  للتوزيع  العني  �شركة  ع��ام 
املزيد من التعاون امل�شرك والتن�شيق املتوا�شل وحتقيق 
وغريها  ال�شركة  بني  املثمرة  ال�شراتيجية  ال�شراكة 
من الدوائر احلكومية وو�شع اأطر عمل م�شركة نحو 

املزيد من الكفاءة واجلودة للعمل املوؤ�ش�شي . 
وقعتها  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رة  اإن  ال�شام�شي  واأ���ش��اف 
ال��ب��ل��دي��ة م��ع ���ش��رك��ة ال��ع��ني ل��ل��ت��وزي��ع ت��اأت��ي مت��ا���ش��ي��اً مع 
مع  ال�����ش��راك��ة  لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  ال�����ش��رك��ة  ا�شراتيجية 
امل��وؤ���ش�����ش��ات وال��ه��ي��ئ��ات الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة، وحتقيق 
التفاقية  اأن  ال�شام�شي  واأك����د   . امل�����ش��رك��ة  الأه�����داف 
العني  و�شركة  العني  بلدية  بني  امل�شتمر  التعاون  تتوج 
للتوزيع حيث تقوم اجلهتان من خالل فرق متخ�ش�شة 
اأن  اإذ  املتكاملة  بامل�شاريع  يتعلق  ومبا  الدائم  بالتن�شيق 
دور �شركة العني للتوزيع يتمثل يف ت�شميم �شبكات املاء 
والكهرباء وتكمل بعد ذلك بلدية العني العملية بتنفيذ 

تلك الت�شاميم والإ�شراف املبا�شر عليها . 
املدير  املهريي  ثاين  �شهيل  املهند�س  ومن جانبه �شرح 
التنفيذي لقطاع البنية التحتية و اأ�شول البلدية بالإنابة 
باأن بلدية مدينة العني ت�شعى نحو رفع م�شتوى خدماتها 
املقدمة اإىل �شكان مدينة العني يف جمال م�شاريع البنية 
ت�شكيل فرق عمل  امل�شركة، وذلك من خالل  التحتية 
متخ�ش�شة، والتي عكفت بدورها من خالل ور�س العمل 
املكثفة اىل اإعادة هند�شة وتوثيق عمليات ادارة امل�شاريع 
ب��ن��اء ع���الق���ات تعاون  ت��ه��دف اىل  ال��ت��ي  وامل���وا����ش���ف���ات، 
الإ�شراتيجية  الأه��داف  لتحقيق  الطرفني  بني  فعالة 
و  العمليات  اأداء  لتح�شني  امل�شرك  والعمل  امل�شركة، 
تب�شيط الإجراءات و تطوير خدمات املتعاملني اإ�شافة 
اإىل تعزيز التوا�شل لتحقيق امل�شالح امل�شركة، وتدعيم 
امل�شاريع  يف  الطرفني  ب��ني  امل�شبق  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون 
امل�شتقبلية قبل طرحها لتكامل اخلطط ق�شرية املدى 
وطويلة الأجل، وذلك تفاديا لالزدواجية ومتا�شيا َمع 
اإمارة  ال�شرقية يف  للمنطقة   2030 الرئي�شية  اخلطة 
اأبوظبي، كما مت حتديد نطاق الأعمال وال�شالحيات يف 
امل�شاريع امل�شركة، وو�شع اآلية وا�شحة للتعامل مع اأي 
م�شتجدات م�شتقبلية، ومت حتديد نظم التعامل املتعقلة 
بجميع امل�شاريع القائمة ذات العالقة امل�شركة لتحديد 
وو�شع  ال��ط��رف��ني،  ل��ك��ال  وال��ف��ن��ي��ة  الإداري�����ة  املتطلبات 
واملوا�شفات  للمعايري  امل�شبقة  املوافقات  اآلية  واعتماد 
املعتمدة ذات الن�شاط امل�شرك لكال الطرفني، و�شمان 
يف  والكهرباء  املياه  خلدمات  ال�شاملة  التغطية  تامني 
اأبوظبي، وو�شع واعتماد نظام  ال�شرقي لإمارة  الإقليم 

لإدارة الأعمال الطارئة بني الطرفني.

مذكرة تفاهم بني العني للتوزيع وبلدية العني

اإعالن اأ�صماء الفائزين يف جائزتي ارتقي وامل�صاريع يف مبادرة 
رو�صة بنت اأحمد بن جمعة اآل مكتوم لتنمية مهارات التعلم 

الطالب حارب احلماديالطالب عبد الرحمن عبد اهللالطالبة خلود علي

•• �شنغافورة-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
م�شاء ام�س حفل الع�شاء الذي اأقامه فخامة الرئي�س الدكتور 
توين تان كنغ يام رئي�س جمهورية �شنغافورة لروؤ�شاء الوفود 
حوار  الآ���ش��ي��وي  الأم���ن  قمة  يف  امل�شاركني  امل�شوؤولني  وك��ب��ار 
�شانغريال املنعقدة حاليا يف �شنغافورة وت�شتمر حتى الثاين 

من يونيو اجلاري.
نهيان خالل احلفل  اآل  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  �شمو  ونقل 
ل��ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ن��غ��اف��وري حت��ي��ات ���ش��اح��ب ال�شمو 
اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  على  �شموه  وحر�س 

ال�شديقني.
و�شبل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  اأهمية  �شموه  واأك��د 
تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجالت مبا يف ذلك احلاجة 
اإىل ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة خ��ا���ش��ة يف 

جمالت الطاقة وال�شتثمار.
ال�شيخ عبداهلل  ال�شنغافوري �شمو  الرئي�س  من جانبه حمل 
بن زايد اآل نهيان حتياته اىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
مع  �شنغافورة  ع��الق��ات  تعزيز  على  ب��الده  حر�س  ..م��وؤك��دا 
ب��الده اهتماما خا�شا  الإم��ارات والتي توليها حكومة  دول��ة 

نظرا للمكانة املتميزة التي و�شلت اليها الإمارات.
البلدين وو�شائل  ا�شتعرا�س العالقات بني  اللقاء  مت خالل 
تعزيزها اإ�شافة اىل بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام 

امل�شرك.
ق��د ح�شر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وك���ان 
الآ�شيوي  الأم��ن  قمة  الرئي�شية من  اجلل�شات  اإح��دى  اليوم 
الدكتور جون  األقى  ال�12 حيث  دورتها  �شانغريال يف  حوار 
الدويل  امل��ع��ه��د  ورئ��ي�����س  ال��ع��ام  التنفيذي  امل��دي��ر  ت�شيبمان 
اجلل�شة  بداية  يف  ترحيبية  كلمة  الإ�شراتيجية  للدرا�شات 
كعن�شر ل غنى عنه  الآ�شيوي  الأم��ن  اأهمية قمة  فيها  اأك��د 
الهادئ  املحيط  ودول  اآ�شيا  يف  الإقليمي  الأم��ن��ي  الهيكل  يف 
وكبار  ل���ل���وزراء  م�����ش��اح��ة  �شتتيح  ح��ي��ث  احل��ال��ي��ة  دورت���ه���ا  يف 
والأمنية  ال�شيا�شة  الق�شايا  ملناق�شة  ف��ر���ش��ة  امل�����ش��وؤول��ني 

احلالية وامل�شتقبلية.
كما حتدث يف اجلل�شة كل من معايل ت�شاك هيغل وزير الدفاع 

لالأمن  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  نهج  ب�شاأن  الأمريكي 
الإقليمي..فيما تناولت معايل كاثرين اأ�شتون املمثلة العليا 
الثانية  اجلل�شة  يف  الوروب���ي  بالحتاد  اخلارجية  لل�شيا�شة 

مو�شوع الدفاع عن امل�شلحة الوطنية ومنع ال�شراع.
من  ع��دد  بحث  خاللها  مت  ا�شتثنائية  جل�شات  ع��ق��دت  كما 
والو�شع  البحر  يف  احل����وادث  جتنب  اأب��رزه��ا  م��ن  املوا�شيع 
منطقة  يف  ال�شاروخي  والدفاع  الإقليمي  والأم��ن  الأفغاين 
اجلديدة  الع�شكرية  والتقنيات  الهادئ  املحيط  ودول  اآ�شيا 

والدبلوما�شية الدفاعية ومنع ن�شوب ال�شراعات.
وتاأتي م�شاركة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان والوفد 
املرافق يف قمة الأمن الآ�شيوي يف اإطار حر�س دولة المارات 
على تعزيز التعاون المني الدويل وزيادة ال�شفافية المنية 

واىل الأهمية التي تعلقها الم��ارات يف احلفاظ على المن 
ل  والتي  الهادي  واملحيط  اآ�شيا  منطقة  يف  و�شائله  وتعزيز 

تتجزاأ من امن منطقة اخلليج.
الدفاع  ق���ادة  امل��راف��ق ل�شموه ح����وارات م��ع  ال��وف��د  واأج����رى 
التعاون  و�شبل  املتبادلة  الثقة  لتعزيز  الخ��رى  ال��دول  من 
املنطقة  يف  �شليمة  امنية  بيئة  حتقيق  اج��ل  م��ن  والتفاهم 
اآ�شيا  منطقة  دول  يف  الدفاعية  ال��ق��ي��ادات  ب��ني  ل��ق��اء  وع��ق��د 
واملحيط الهادي ملناق�شة امل�شالح امل�شركة مبا ي�شاهم اأول يف 
تعزيز دبلوما�شية الدفاع عرب وزراء الدفاع يف تلك املنطقة 
البحثية  وامل��راك��ز  احلكومية  غ��ري  املنظمات  دع���وة  وك��ذل��ك 
واإتاحة املجال لتناول خمتلف الق�شايا الأمنية للتو�شل اإىل 

مناق�شة عنا�شر الأمن الإقليمي. 

الرئي�س ال�صنغافوري ي�صتقبل عبداهلل بن زايد



•• اأبوظبي-الفجر: 

لالإح�شاء  ال����وط����ن����ي  امل�����رك�����ز  وق������ع 
تفاهم  مذكرة  الإم���ارات  وموا�شالت 
تعاون  ع���الق���ة  ت��اأ���ش��ي�����س  اإىل  ت���ه���دف 
ب���ني اجل��ه��ت��ني مب���ا ي�شهم  وت��ن�����ش��ي��ق 
ال�شراتيجية  خططهما  خ��دم��ة  يف 
امل�شركة.  وقع املذكرة يف مقر املركز 
الوطني لالإح�شاء يف مدينة اأبوظبي، 
كل من �شعادة را�شد خمي�س ال�شويدي 
لالإح�شاء،  الوطني  املركز  عام  مدير 
اجلرمن  ع����ب����داهلل  حم���م���د  و����ش���ع���ادة 

مدير عام موا�شالت الإمارات.
وح�����ش��ر م��را���ش��م ال��ت��وق��ي��ع م��ن جانب 
�شعادة  ل���الإح�������ش���اء  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز 
عبدالقادر امل�شاوي بني ها�شم- املدير 
الإح�شائية-،  للقطاعات  التنفيذي 
و�شعادة ماجد �شلطان اآل علي -املدير 
التنفيذي لل�شوؤون الفنية-، وعدد من 
املركز،  الإدارات يف  ومديري  اخل��رباء 
ج��ان��ب موا�شالت  م���ن  ح�����ش��ر  ف��ي��م��ا 
املهريي  �شامل  وليد  �شعادة  الإم����ارات 
النقل  ل����دائ����رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  -امل����دي����ر 
والتاأجري-، واملهند�س عبداهلل حممد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لدائرة  امل��دي��ر   - ال��ك��ن��دي 

تطوير الأعمال-.
 ون�����ش��ت امل����ذك����رة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �شبل 
ب���ني اجلهتني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال�����ش��راك��ة 
ب��ي��ن��ه��ا تعاون  يف ع����دة جم�����الت، م���ن 
الالزمة  الإج���راءات  لتخاذ  اجلهتني 
مرتبطة  تكون  بيانات  قواعد  لإن�شاء 
الوطني  امل�����رك�����ز  ب����ي����ان����ات  ب����ق����اع����دة 

املنهجيات  وح���������ش����ب  ل����الإح���������ش����اء، 
واملعايري  والت�شنيفات  وال��ت��ع��ري��ف��ات 
قبله،  م��ن  املعتمدة  وال��ن��م��اذج  الفنية 
ت�شميم  يف  ال����ت����ع����اون  اىل  اإ�����ش����اف����ة 
امل�شتخدمة  الإح�شائية  ال�شتمارات 
ال���ب���ي���ان���ات والإح�����������ش�����اءات  يف ج���م���ع 
اإىل جانب  املتعلقة بذلك.  واملعلومات 
والزيارات واخلربات  املعلومات  تبادل 
والبحوث  وال����درا�����ش����ات  وال���ب���ي���ان���ات 
قابلة  وث���ائ���ق  واأي������ة  والإح�������ش���ائ���ي���ات 
�شلة  وذات  اجل��ه��ت��ني  ب���ني  ل���ل���ت���داول 

بعمل كل منهما.
كما اتفق الطرفان على ت�شكيل جلنة 
لإعداد  دوري���اً  جتتمع  م�شركة  عمل 
وتنفيذ الربامج والفعاليات امل�شركة 
وتنفيذ باقي بنود املذكرة التي ت�شري 

ملدة خم�س �شنوات متجددة. 
���ش��ع��ادة را�شد  اأك�����د  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
الإح�شائي  ال��ت��ع��اون  اأن  ال�����ش��وي��دي، 
ب���ني امل���رك���ز وم���وا����ش���الت الإم�������ارات 
جهود  اإط����ار  يف  مهمة  خ��ط��وة  ي�شكل 
الإح�شائي  ال���ن���ظ���ام  ل���ب���ن���اء  امل����رك����ز 
من  املتحدة  العربية  الم��ارات  لدولة 
بني  العالقة  وماأ�ش�شة  توثيق  خ��الل 
مكونات النظام الإح�شائي يف الدولة، 
م�شيفاً اأن توقيع مذكرة التفاهم بني 
امل��رك��ز وم��وا���ش��الت الم�����ارات ي�شكل 
لبناء  العمل  جم��ال  يف  مهمة  خ��ط��وة 
التعاون  م��ن خ��الل  النقل  اإح�����ش��اءات 
توفري  اأه��م��ه��ا  اأه����داف  ع���دة  لتحقيق 
لبناء  ال��الزم��ة  القت�شادية  البيانات 
م��وؤ���ش��رات وخ�شائ�س  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 

م�شاركة  وقيا�س  امل��وا���ش��الت،  ن�شاط 
التنمية  عملية  يف  املوا�شالت  ن�شاط 
القت�شادية والناجت املحلي الإجمايل 
البيانات  حتديث  اإىل  اإ�شافة  للدولة، 
القت�شادية وخا�شة ما يتعلق ببيانات 
ال��ن��ق��ل وال���ط���رق وامل���رك���ب���ات ع���ن هذا 
الن�شاط، وتوفري البيانات ال�شرورية 
لإع����داد وخ��دم��ة احل�����ش��اب��ات القومية 
القت�شادية.  القطاعات  من  وغريها 
ومعلومات  بيانات  توفري  اإىل  اإ�شافة 
عالية  ج���ودة  ذات  ح��دي��ث��ة  اإح�����ش��ائ��ي��ة 
املركز  ك�����ون  ال���ب���ي���ان���ات  مل�����ش��ت��خ��دم��ي 
الأ�شا�شي  امل�شدر  لالإح�شاء  الوطني 

لالإح�شاءات الر�شمية.
ال�شويدي  اأ����ش���اف  نف�شه  ال�����ش��ي��اق  يف 
�شيا�شة  �شمن  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن 
املركز الوطني لالإح�شاء الهادفة اىل 
ال�شجلية  امل�شادر  مع  التعاون  تعزيز 
درا�شة  بغر�س  الإح�شائية،  للبيانات 
املتوفرة  الداري�������ة  ال�����ش��ج��الت  واق����ع 
ت���اأه���ي���ل���ه���ا مب����ا يلبي  وال���ع���م���ل ع���ل���ى 
املتبادلة،  الإح�����ش��ائ��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
ويعزز من جهود املركز لال�شتفادة من 
خمتلف  يف  املتقدمة  التقنية  البنية 
الوقت  الدولة، م�شرياً يف  املجالت يف 
وتطوير  تاأهيل  عملية  اأن  اإىل  نف�شه 
التن�شيق  يتطلب  الداري���ة  ال�شجالت 
والتعاون امل�شتمر بني املركز واجلهات 
�شجالت  اىل  للو�شول  العالقة،  ذات 
واملوا�شفات  وامل��ن��ه��ج��ي��ات  م��ت��واف��ق��ة 
ال����دول����ي����ة يف جم������ال الإح�����������ش�����اءات 
الذي  والدعم  الدور  مثمناً  احلديثة. 

العالقة  ذات  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  ت��ق��دم��ه 
ب�شكل  ال��دول��ة  يف  الإح�����ش��ائ��ي  للعمل 
عام وللمركز الوطني لالإح�شاء ب�شكل 
خا�س باعتباره املمثل الر�شمي للرقم 
العربية  الأم���ارات  لدولة  الإح�شائي 
املتحدة. من جانبه، اأكد �شعادة حممد 
عبد اهلل اجلرمن عقب توقيع املذكرة، 
حتر�س  الإم����������ارات  م���وا����ش���الت  اأن 
وب�����ش��ك��ل دائ����م ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب���اأدواره���ا 
امل���ب���ادرات  دع����م  اإزاء  وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا 
احل���ك���وم���ي���ة وال���وط���ن���ي���ة م����ن خالل 
الفعال  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ت��ع��زي��ز 
الحتادية  احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 
م�شاريعها  لإجناح  والتعاون  واملحلية، 
ترحيبه  عن  واأع���رب  الإ�شراتيجية. 
ب��ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة م��ع امل��رك��ز الوطني 
للجهود  الكبري  وتقديره  لالإح�شاء، 
الإح�شائية التي يبذلها املركز يف هذا 
العام  الوعي  اإذك��اء  ودوره يف  اجلانب، 
لدى اجلهات الحتادية باأهمية توافر 
وتطوير  دق��ي��ق��ة،  ر�شمية  اإح�����ش��اءات 

نظم اإح�شائية وطنية �شاملة.
الإمارات  و�شدد مدير عام موا�شالت 
الإح�شائي  ال��ن��ظ��ام  اإن�����ش��اء  اأن  ع��ل��ى 
كبرية،  م�شوؤولية  املوحد هي  الوطني 
املوؤ�ش�شات  جميع  جهود  ت�شافر  حتتم 
الالزمة  العناية  واإيالئها  احلكومية 
والكفيلة باإجنازها واإجناحها يف الوقت 

املطلوب ووفق امل�شتوى املاأمول.
الإمارات  موا�شالت  ا�شتعداد  واأب��دى 
لتقدمي كافة اأوجه التعاون لدعم بنود 
املذكرة، وعقد اللقاءات والجتماعات 

اآلية  ملناق�شة  ال�شدد،  الدورية يف هذا 
مع  يتوافق  مب��ا  التعاون  ه��ذا  تطوير 
لالإح�شاء،  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  م��ع��اي��ري 
واح��ت��ي��اج��ات م��وا���ش��الت الإم�����ارات يف 
الإح�شائية  ال���وح���دة  اإن�����ش��اء  جم���ال 
على  املوظفني  وتدريب  بها،  اخلا�شة 
الإح�شائي  العمل  م�شتجدات  اأح��دث 
ي��ت��ط��ل��ب��ه م���ن م���ه���ارات ومعارف  وم���ا 

وبناء للقدرات الإح�شائية لديهم.
واأف����������اد اجل�����رم�����ن ب�������اأن م���وا����ش���الت 
بتطبيق  ت���ق���وم  ب����دوره����ا  الإم����������ارات 
الإح�شائية  الأن��ظ��م��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 
التي تغطي خمتلف جمالت خدمات 
ت�شعى  وه�����ي  امل���وؤ����ش�������ش���ة،  واأن�������ش���ط���ة 
با�شتمرار لتطوير هذه الأنظمة، ومن 
ذلك البدء يف اإن�شاء مركز متخ�ش�س 
والبحوث  والإح�����ش��اءات  املعلومات  يف 

ودرا�شات �شوق العمل.
التكامل  اأه��م��ي��ة  ال��ل��ق��اء  ت���ن���اول  وق���د 
والتعاون بني متطلبات املنتج للبيانات 
ومتطلبات  ال��ر���ش��م��ي��ة  الإح�����ش��ائ��ي��ة 
امل�شتخدم لهذه الإح�شاءات على كافة 
العملية  ج��وه��ر  اأن  حيث  امل�شتويات، 
الإح�شائية احلديثة ي�شتند اإىل تلبية 
بالإح�شاءات  امل�شتخدمني  احتياجات 
ال��ع��ال��ي��ة ويف  ال��دق��ي��ق��ة وذات اجل����ودة 
اإىل جانب  املنا�شبة للعمل،  التوقيتات 
متطلبات  ت��وف��ري  يف  اجلهتني  ت��ع��اون 
ا�شتخدام  وتعظيم  الإح�شائي  العمل 
خمرجات  اأن  اأ�شا�س  على  الإح�شاءات 
املدخالت  ه��ي  الإح�����ش��ائ��ي��ة  العملية 
القرار  و���ش��ن��ع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل��ع��م��ل��ي��ة 

ور�شم ال�شيا�شات وتقييم نتائجها.
اطلع  التفاقية،  توقيع  هام�س  وعلى 
وفد موا�شالت الإم��ارات على طبيعة 
من  لالإح�شاء،  الوطني  امل��رك��ز  عمل 
خالل عر�س حول عمل املركز قدمه 
املدير  علي-  اآل  �شلطان  ماجد  �شعادة 
اأ�شار  ال��ف��ن��ي��ة-،  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
النظام  ب��ن��اء  يف  امل��رك��ز  دور  اإىل  ف��ي��ه 
الإح�������ش���ائ���ي ال����وط����ن����ي، واجل����وان����ب 
املركز،  لعمل  والت�شريعية  القانونية 
املوكلة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��ه��ام  اإىل  اإ���ش��اف��ًة 
النهائي  هدفها  يف  تتج�شد  والتي  له، 
اإح�شائية حديثة  بيانات  ببناء قواعد 
وفّعالة وموثوقة، ترفد �شانع القرار 
املتوازنة  التنمية  عملية  ي��خ��دم  مب��ا 
التطرق  اإىل  اإ����ش���اف���ًة  وامل�����ش��ت��دام��ة، 
ال�شيا�شات  ر�شم  يف  البيانات  دور  اإىل 
واخل���ط���ط ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة، م�����ش��رياً اإىل 
واأدل��ت��ه��ا ومعايري  ال��ب��ي��ان��ات  م�����ش��ادر 

جانب  اإىل  الإح�������ش���ائ���ي���ة،  اجل��������ودة 
الإح�شائية  ال��ب��ي��ان��ات  ق��واع��د  اأن�����واع 
العمل  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  ل��ل��م��ن��ه��ج��ي��ات 
الدولية،  وم��رج��ع��ي��ات��ه��ا  الإح�����ش��ائ��ي 
النهائي  ال�����ه�����دف  ه�������ذا  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
وال���ك���ل���ي ل��ب��ن��اء ق���واع���د ال���ب���ي���ان���ات يف 
القت�شادية  الإح�����������ش�����اءات  جم�����ال 
والبيئية  وال�����ش��ك��ان��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
وامل���������ش����ادر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال����زراع����ي����ة 
وغ���ريه���ا، ك��م��ا ت���ن���اول ال��ع��ر���س واقع 
امل�شدر  ي�شمل  ال��ذي  امل��ي��داين،  العمل 
يتم  والذي  البيانات،  الرئي�شي جلمع 
اإجراء التعدادات ال�شكانية  من خالل 
وامل�������ش���وح الإح�����ش��ائ��ي��ة، وي��ت��ج�����ش��د يف 
اأهدافها  التي اعتمد  ال�شنوية  اخلطة 
جم��ل�����س ال�������وزراء. ك��م��ا اط��ل��ع الوفد 
البيانات  مل���رك���ز  زي����ارت����ه  خ����الل  م���ن 
الإم����ارات  ل��دول��ة  الكلية  الإح�شائية 
يف  امل��رك��ز  دور  على  امل��ت��ح��دة،  العربية 

املتكاملة  الإح�شائية  ال�شورة  عر�س 
والظواهر  الإح�����ش��ائ��ي  ال���واق���ع  ع���ن 
م�شتوى  على  الإح�شائية  وامل��وؤ���ش��رات 
ال���دول���ة، وال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه خمتلف 
مما   ، والدولية  الإقليمية  املوؤ�ش�شات 
ال���ع���الق���ة م���ن الط����الع  مي���ّك���ن ذوي 
الإح�شائي،  للواقع  املبا�شرة  واملعرفة 
ال���ت���ي تخدم  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات  وب���ن���اء 
املجالت  يف  ال�شيا�شات  وب��ن��اء  حتليل 
والتعرف  والجتماعية،  القت�شادية 
ال�شيا�شات  ت���ل���ك  ت����داع����ي����ات  ع���ل���ى 
والتغريات التي قد حتدث على اأر�س 
الواقع، اإىل جانب التعرف على برنامج 
املتابعة امليدانية للم�شوح الإح�شائية، 
والذي طوره املركز ملتابعة �شري العمل 
وتتبع  الإح�شائية  للم�شوح  امل��ي��داين 
يومي،  ب�شكل  امل��ي��دان  ال���ش��ت��م��ارات يف 
GIS ك�����اأداة  ال�����  ت��ق��ن��ي��ة  وا����ش���ت���خ���دام 

للعمل واملتابعة امليدانية املتطورة.

الوطني لالإح�صاء و موا�صالت الإمارات يوقعان مذكرة تفاهم يف �صبيل تعزيز العمل امل�صرتك

•• العني-وام:

علمية  مراكز  الم��ارات  بجامعة  الهند�شة  كلية  حققت 
متقدمة يف جمموعة من امل�شابقات العلمية الهند�شية 
والتي مت تنظيمها داخل الدولة او خارجها خالل العام 
ريا�س  ال��دك��ت��ور  وق����ال   .  2013-2012 ال��درا���ش��ي 
هذه  ان  املنا�شبة  ب��ه��ذه  الهند�شة  كلية  عميد  امل��ه��ي��دب 
تقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  بف�شل  ال��ت��ي حتققت  الجن����ازات 
الكلية  طلبة  وح��ر���س  ا���ش��رار  وبف�شل  اجلامعة  ادارة 
امل�شابقات  جميع  يف  متقدمة  م��راك��ز  اىل  ال��و���ش��ول  يف 

�شاركوا  الكلية قد  الكلية. وكان طلبة  بها  ت�شارك  التي 
مب�شابقة الت�شميم الهند�شية لكليات الهند�شة والعمارة 
التعاون  جمل�س  ل���دول  الآيل  واحل��ا���ش��ب  والتخطيط 
باململكة  �شعود  امللك  جامعة  نظمتها  وال��ت��ي  اخلليجي 
جمل�س  دول  جامعات  م�شتوى  على  ال�شعودية  العربية 
والتي  احلايل  الدرا�شي  العام  خالل  اخلليجي  التعاون 
كانت تهدف اىل توفري فر�شة لطالب الهند�شة يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي للم�شاركة والتفوق يف مواجهة 
م�شاكل الت�شميم يف العامل احلقيقي فاإنه يوفر و�شيلة 
للطالب لتطبيق خمتلف املهارات املكت�شبة من الدورات 

فريق  وك��ان  اجلامعية  الدرا�شة  فرة  خالل  الهند�شية 
كلية الهند�شة قد احرز املركز الرابع مب�شروع مقيا�س 
غلوكوز ال�شوتي وكان الهدف من هذا امل�شروع هو اإنتاج 
جهاز يقي�س م�شتوى الغلوكوز يف الدم الب�شري بوا�شطة 
ال�شريط الذي ي�شتخدم مواد متناهية ال�شغر لتحفيز 
ومن  الغلوكوز  حام�س  اإىل  الغلوكوز  حتويل  فعل  رد 
جهة اأخرى يعطي تقرير م�شتوى اجللوكوز �شوتيا. كما 
الأخالقيات  م�شابقة  يف  الكلية  طلبة  من  فريق  �شارك 
لطالب الهند�شة التي عقدت يف جامعة خليفة وبرعاية 
و�شاركت  لال�شتثمارات  املتقدمة  الإم����ارات  جمموعة 

هذه  يف  حملية  ج��ام��ع��ات  خم�س  م��ن  جم��م��وع��ات  ع�شر 
و�شملت  الأول  املركز  الكلية  فريق  حقق  حيث  امل�شابقة 
امل�شابقة حتليل ق�شية اأخالقية متعلقة بالهند�شة وكان 
دور الطالب ين�س على فهم وحتليل واق��راح احللول 
التحليالت  لهذه  اإع��داد عر�س  ثم  الق�شية ومن  لهذه 
دقيقة.   90 غ�شون  يف  التحكيم  جلنة  اأم��ام  لتقدميها 
و�شارك طلبة الكلية يف اأكتوبر 2012 يف م�شابقة هدم 
ال�شمنت والتي نظمتها اجلمعية الأمريكية للمهند�شني 
امل��دن��ي��ني و جم��م��وع��ة ال��ط��الب ال��دول��ي��ني يف اجلامعة 
من  جمموعات   10 ومب�شاركة  ال�شارقة  يف  الأمريكية 

ق�شم  م��ن  جمموعتان  و�شاركت  ال��دول��ة  يف  جامعات   5
العربية  الإم��ارات  والبيئية يف جامعة  املدنية  الهند�شة 
طالب   4 من  جمموعة  كل  تتاألف  امل�شابقة  يف  املتحدة 
جمموعة  والثاين  الطالبات  جمموعة  الأول  والفريق 
ال��ط��الب وف���از ف��ري��ق ال��ط��ال��ب��ات ب��امل��رك��ز الأول وفريق 
باملركز  الهند�شة  كلية  فازت  و  الثاين.  باملركز  الطالب 
الثالث مل�شروع بعنوان روبوت العلم الأحمر ال�شم�شي يف 
املتجددة والتي نظمتها كلية  م�شابقة تخت�س بالطاقة 
54 فريقا من  الهند�شة يف جامعة الم��ارات مب�شاركة 

11 جامعة من داخل البالد وخارجها

طلبة كلية الهند�صة بجامعة المارات يحققون مراكز متقدمة 

بقلــوب مـوؤمنة بق�ســاء اهلل وقـدره
يتقـدم عبيــد حميــد املزروعــي رئي�ص حترير جريدة الفجر

واأ�ســرة التحرير 
بخـال�ص العـزاء و�سـادق املوا�سـاة الــى

�صعادة ال�صتاذ/ علي م�صطفى التجلي 
رئي�ص الدائرة املالية يف حكومة الفجرية وابنائه الكرام

لوفاة املغفور لهاباإذن اهلل

 املرحومة ال�صيدة حرمه
تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

  { اإنا لل�ه واإنا اإلي�ه راجع�ون }

اأخبـار الإمـارات
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ق�شت املحكمة الع�شكرية يف بريوت، ب�شجن لبنانيني اثنني بني 15 
و20 عاماً، بعد اإدانتهما بتهمة التج�ّش�س ل�شالح اإ�شرائيل.

واأ�شدرت املحكمة الع�شكرية ُحكَمني منف�شلني، ُن�شرا ام�س ال�شبت، 
ق�شت مبوجب الأول الذي �شدر وجاهياً بحق جودت حممد خرياهلل 
اخلوجة، بال�شجن 20 عاماً مع الأ�شغال ال�شاقة بجرم التعامل مع 

اإ�شرائيل.
وق�شى احلكم الثاين ب�شجن املوقوف جالل اأبو ذياب 15 عاماً مع 

الأ�شغال ال�شاقة، بجرم التعامل مع اإ�شرائيل اأي�شاً.
ي�شار اىل اأن هذه الأحكام خا�شعة لالعرا�س اأمام حمكمة التمييز 

الع�شكرية من قبل املتهمني اأو من قبل النيابة العامة الع�شكرية.

على  قتلى  خم�شة  �شقوط  اىل  العا�شري  م��ن  ج��دي��دة  �شل�شلة  ادت 
القل واحدثت ا�شرارا ج�شيمة يف اوكالهوما �شيتي جنوب الوليات 
20 ايار- املتحدة، حيث تقع خ�شو�شا منطقة مور التي دمرها يف 
مايو اع�شار ا�شفر عن �شقوط 24 قتيال بينهم ع�شرة اطفال. وقالت 
بيت�شي  اوكالهوما  يف  ال�شريع  الطريق  ادارة  هيئة  با�شم  الناطقة 
راندولف لقناة تلفزيونية ان اما ور�شيعها لقيا م�شرعهما يف �شيارة 
من  كبريا  ع��ددا  ان  وا�شافت  �شيتي.  اوك��اله��وم��ا  ق��رب  طريق  على 
ال�شخا�س جرحوا يف حوادث �شيارات او ا�شطدام بني �شيارات واآليات 
ثقيلة ب�شبب العا�شري. واغلق طريق يتاألف من اربعة م�شارات هو 
ال�شري ب�شبب خطر العا�شري. وقالت  امام حركة   40 انر�شتيتت 
الر�شاد اجلوية  اجهزة  ورفعت   . انه و�شع موؤ�شف  نف�شها  الناطقة 
درجة النذار من خطر العا�شري يف ولية اوكالهوما لكنها ابقت 
ان  املحلية  الع��الم  و�شائل  وذك��رت  والعوا�شف.  للفي�شانات  عليها 
خم�شة اعا�شري �شربت اوكالهوما �شيتي حيث بلغت �شرعة الرياح 
145 كلم يف ال�شاعة ورافقتها امطار غزيرة. وادت هذه العا�شري 
اىل ارتفاع مفاجىء يف م�شتوى املياه يف املنطقة ودفعت ال�شلطات اىل 
اخالء مطار اوكالهوما �شيتي. كما �شببت انقطاع التيار الكهربائي 

عدة مرات مما اثر على اكرث من 177 الف �شخ�س.
 

اأعلنت ال�شلطات الرو�شية عن ت�شفية م�شّلحني اثنني واعتقال زعيم 
�شمال  وداغ�شتان  بلقاريا  ق��ربدي��ن  جمهوريتي  يف  م�شّلحة  جماعة 
القوقاز الرو�شي. ونقلت قناة رو�شيا اليوم ،ام�س عن اللجنة الوطنية 
الرو�شية ملكافحة الإرهاب اأن قوات الأمن متكنت الليلة املا�شية من 
اأمنية بهدف وقف تدفق  امل�شّلحني خالل عملية  ت�شفية اثنني من 
الأ�شلحة اإىل امل�شلحني يف جمهورية قربدين بلقاريا بجنوب رو�شيا.

الأمن  ق��وات  مع  ا�شتباك  يف  قتال  ال�شخ�شني  اأن  اللجنة  واأو�شحت 
هذه  يف  جبلية  منطقة  يف  عليهما  ال��ق��ب�����س  اإل���ق���اء  حم��اول��ة  ل���دى 
اجلمهورية ب�شمال القوقاز. واأ�شارت اللجنة اإىل اأنه مت العثور على 
كمية كبرية من الأ�شلحة كانت بحوزة امل�شلحني وبينها 5 ر�شا�شات 
وع��دد م��ن ال��رم��ان��ات وع��ب��وة نا�شفة وق��اذف��ة. م��ن جهة اأخ���رى، ذكر 
األقت  الأم��ن  ق��وات  اأن  الرو�شية  الداخلية  ل��وزارة  الإع��الم��ي  املكتب 
القب�س على زعيم جماعة م�شّلحة كانت متار�س ن�شاطها يف عا�شمة 

داغ�شتان حمج قلعة.

 ذكرت �شحيفة دي فيلت اأن وزارة الداخلية الأملانية عممت من�شورا 
ر�شميا على اإدارات الهجرة واللجوء بوليات البالد ال�16، حذرتهم 
ال�شلطات  اإي��ط��ال��ي��ا بعد منح  م��ن  م��وج��ات لج��ئ��ني  ت��دف��ق  م��ن  فيه 
هناك مبلغ خم�شمائة يورو نقدا لكل لجئ يقبل باملغادرة طواعية 
اأن  الأول  ام�س  ال�شادر  بعددها  ال�شحيفة  واأو�شحت  اأملانيا.  باجتاه 
الآلف من هوؤلء الالجئني واأكرثهم من ليبيا ودول �شمال اأفريقيا 
وغانا وتوغو ح�شلوا على هذا املبلغ، وو�شل املئات منهم اإىل مدينة 
باأو�شاع  اأ�شابيع  منذ  يعي�شون  حيث  الأمل��ان��ي��ة  ال�شاحلية  ه��ام��ب��ورغ 
�شعبة ويف اأجواء باردة وماطرة بعد اأن رف�شت �شلطات املدينة تقنني 

اأو�شاعهم وخريتهم بني العودة لإيطاليا اأو اأوطانهم الر�شمية.

عوا�شم

بريوت

مو�سكو

برلني

وا�سنطن

حمكمة م�صرية ترجئ ق�صية خالد �صعيد 
•• القاهرة-يو بي اأي:

اأرجاأت حمكمة جنايات الأ�شكندرية، ام�س ال�شبت، اإىل 6 متوز-يوليو املقبل 
رت  وقرَّ �شعيد،  خالد  ال�شاب  بقتل  املتهمني  حماكمة  اإع���ادة  جل�شات  اأوىل 

اإخالء �شبيلهم بعد جتاوزهم مدة احلب�س الحتياطي.
جل�شات  اأوىل  نظر  بتاأجيل  ال��ي��وم،  الأ�شكندرية،  جنايات  حمكمة  وق�شت 
 6 يف  ت��ع��ق��ده��ا  جل�شة  اإىل  �شعيد  خ��ال��د  ال�����ش��اب  بقتل  امل��ت��ه��م��ني  حم��اك��م��ة 
اإخالء �شبيل املتهمني لتجاوزهم مدة احلب�س  رت  متوز-يوليو املقبل، وقرَّ

الحتياطي قانوناً وهي 18 �شهراً.
داخل  وال�شراخ  ال�شتياء  اإىل حالة من  املتهمني  �شبيل  اإخ��الء  ق��رار  واأّدى 
القرار  على  واأ���ش��دق��اوؤه  �شعيد  خ��ال��د  اأق����ارب  اح��ت��ج  حيث  املحكمة،  ق��اع��ة 
بهتافات �شد ال�شرطة واملتهمني. وقد بداأت املحكمة، بوقت �شابق من اليوم، 
نظر اأوىل جل�شات اإعادة املحاكمة يف الق�شية بعد اأن ق�شت حمكمة النق�س 
)اأعلى هيئة تقا�شي يف البالد( باإعادة املحاكمة بعد قبولها طعن املتهمني 
اإ�شماعيل،  وع��و���س  ���ش��الح،  حم��م��ود  ال�شرطة  عن�شرا  وه��م��ا  الق�شية،  يف 
على حكم املحكمة باإدانتهما يف الق�شية وال�شجن 7 �شنوات لكل منهما يف 
ال�شاب  لقي  حينما  الق�شية  وقائع  وتعود   .2011 الأول-اأكتوبر  ت�شرين 
خالد حممد �شعيد )28 عاماً( م�شرعه يف حزيران-يونيو 2010، فيما 
اأنه ق�شي نتيجة تعّر�شه للتعذيب وال�شرب املربح على يد عن�شري  د  تردَّ
ال�شرطة من مركز �شرطة �شيدي جابر مبحافظة الأ�شكندرية ال�شاحلية، 
اللذين اتهماه بحيازة مواد خمدرة. ومثَّلت ق�شية مقتل خالد �شعيد اإىل 
جانب مقتل ال�شاب ال�شلفي �شيد بالل بالأ�شكندرية، واحدة من اأهم اأ�شباب 
احتجاجات �شعبية وا�شعة على ال�شرطة تطورت اإىل اندلع ثورة 25 يناير 

التي اأطاحت بالنظام ال�شابق عام 2011.

اعتقالت ومداهمات لالحتالل يف ال�سفة

الأ�صرى الأردنيون يرف�صون العالج واإنهاء الإ�صراب

اأردوغان يقر با�صتخدام ال�صرطة للقوة املفرطة 

•• فيينا-ا ف ب:

يلتئم جمل�س حكام الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية اعتبارا من الثنني 
لبحث امللف النووي الي��راين فيما 
املجتمع  ت��ت��ح��دى  ت���زال ط��ه��ران  ل 
الدويل من خالل تو�شيع ان�شطتها 
ا�شارت  وقد  اليورانيوم.  لتخ�شيب 
الذرية يف  الدولية للطاقة  الوكالة 
اقامة  تقريرها الخري اىل ت�شريع 
اج��ه��زة ط��رد م��رك��زي اك��رث حداثة 
يف  ال��ي��وران��ي��وم  لتخ�شيب  موقع  يف 
ان هذه  وم���ع  اي����ران  ب��و���ش��ط  نطنز 
التجهيزات مل ت�شبح عمالنية اىل 
بح�شب  خم�ش�شة  و���ش��ت��ك��ون  الن 
ي��وران��ي��وم منخف�س  اي����ران لن��ت��اج 
التخ�شيب لهداف �شلمية، فان هذه 
الغربيني.  خم��اوف  غ��ذت  املعلومة 
موؤ�شفة  مبرحلة  وا�شنطن  ون���ددت 
ي�شمح  رد  اىل  ب��اري�����س  دع���ت  ف��ي��م��ا 
بت�شديد ال�شغط الدبلوما�شي على 
هذا البلد. لكن م�شادر دبلوما�شية 
عدة ل تتوقع عمليا ان تعمد وفود 
املجل�س  يف  الع�شاء  ال35  ال��دول 
اىل  مغلقا  اج��ت��م��اع��ا  �شتعقد  ال��ت��ي 
ا����ش���دار ق����رار ي��ن��دد ب����اي����ران، لنه 
هذا  يف  منا�شب  غري  خيارا  �شيكون 
اوج حملة  ال��ب��الد يف  فيما  ال��ظ��رف 
واملفاو�س  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
اليراين مع القوى العظمى �شعيد 
جليلي ي�شكل جزءا من املر�شحني .

من  ���ش��ن��وات  ع�شر  م��ن  اك���رث  فبعد 
اثني  ون��ح��و  اي����ران  ح���ول  التحقيق 
الدولية  الوكالة  توؤكد  ق��رارا  ع�شر 
بو�شعها  لي�س  ان  ال��ذري��ة  للطاقة 

كان  اذا  م��ا  م��وؤك��د  ب�شكل  حت���دد  ان 
حم�س،  �شلمي  ال��ن��ووي  برناجمها 
ع�شكريا،  �شقا  يخفي  ك��ان  اذا  ما  او 
طهران  ت��ع��اون  ع���دم  ب�شبب  وذل���ك 
اجلمهورية  وت��ت��ه��م  ك�����اف.  ب�����ش��ك��ل 
الوكالة  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن  ال���ش��الم��ي��ة 
الغربية  امل�شالح  بخدمة  ال��دول��ي��ة 
وب�شب  الم����ريك����ي����ة  وخ�������ش���و����ش���ا 
�شيا�شية.  ل���ش��ب��اب  عليها  ج��ه��وده��ا 
وتواجه طهران عدة قرارات �شادرة 
ب�شبب  ال���دويل  الم���ن  ع��ن جمل�س 
مرفق  بع�شها  ال��ن��ووي  برناجمها 
يتعلق  م���ا  خ�����ش��و���ش��ا يف  ب��ع��ق��وب��ات 
وتطالب  ال��ي��وران��ي��وم.   بتخ�شيب 

معاهدة  ع���ل���ى  م���وق���ع���ة  ب�����ش��ف��ت��ه��ا 
بحق  النووي  ال�شالح  انت�شار  حظر 
 5 حتى  مدنية،  لغايات  التخ�شيب 
 %  20 الكهرباء وحتى  % لنتاج 
الغربيني  لكن  الطبية.  لالبحاث 
ت�شعى  ان  م��ن  يخ�شون  وا���ش��رائ��ي��ل 
ال��ت��خ�����ش��ي��ب اىل  ن�����ش��ب��ة  رف�����ع  اىل 
م�شتوى ي�شمح لها )90 %( ب�شنع 
تنفيه  الذي  المر  الذرية،  القنبلة 
ايران بقوة. وبح�شب تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية فان طهران 
كلغ من   324 الج��م��ال  انتجت يف 
اليورانيوم املخ�شب بن�شبة 20%، 
اي بكمية اكرب بكثري من ال240 

ك��ل��غ ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ���ش��روري��ة ل�شنع 
�شمن  اي�����ش��ا  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون  قنبلة 
اخلط الحمر الذي حددته الدولة 
العربية قبل القيام بتدخل ع�شكري 

حمتمل.
ل��ك��ن ال���ب���الد ح���ول���ت ق�����ش��م��ا منه، 
%40، لع��داد وقود ملفاعلها  نحو 
قولها  بح�شب  ب��الب��ح��اث  اخل��ا���س 
وقال �شانون كيل من املعهد الدويل 
لالبحاث حول ال�شالم يف �شتوكهومل 
لوكالة فران�س ب�س ان هذا التحويل 
 20% بن�شبة  املخ�شب  لليورانيوم 
ي�شكل �شعاع �شوء لكن يبقى الكثري 

من الغيوم ال�شوداء .

الإفراج عن م�صتبهني مبقتل ال�صرطي الربيطاين وا�صنطن تنفي طرح �صيطرة م�صرتكة على غور الأردن 
•• لندن-ا ف ب:

افرجت ال�شلطات بكفالة عن �شخ�شني اعتقال لال�شتباه ب�شلوعهما يف تقدمي ا�شلحة نارية ب�شكل غري 
قانوين يف ق�شية مقتل اجلندي الربيطاين يف لندن. والرجالن اللذان مل يك�شف عن ا�شميهما ويبلغان 
من العمر 46 و42 عاما، اعتقال اجلمعة. وافرج عنهما بكفالة �شرط التوجه ملركز لل�شرطة يف جنوب 
ا�شيب  ال��ذي  اديبولجو )28 عاما(  ي��زال مايكل  التحقيقات. ول  املزيد من  اج��راء  يتم  ريثما  لندن 
بر�شا�س ال�شرطة يف احلادثة التي وقعت يف 22 اذار-مار�س يخ�شع لال�شتجواب يف جرمية قتل املجند 
يل ريغبي والقتل املتعمد ل�شابط �شرطة. واديبولجو مولود يف لندن لوالدين نيجرييني م�شيحيني 
واعتنق ال�شالم. وامل�شتبه به الثاين مايكل اديبولوي )22 عاما( خرج من امل�شت�شفى الثالثاء املا�شي 
ووجهت له التهمة يف اليوم التايل بالقتل وحيازة م�شد�س. ودعا احلزب القومي الربيطاين اليميني 
املتطرف مل�شرية يف و�شط لندن ال�شبت. وكان احلزب خطط ا�شا�شا للتظاهر يف ووليت�س بجنوب �شرق 

لندن حيث قتل ريغبي لكن ال�شرطة تدخلت خ�شية ان يثري ذلك توترا يف املنطقة.

كانت الكرة يف ملعب ال�شعبني الإ�شرائيلي والفل�شطيني، ووزير اخلارجية 
ملتزم بذلك وي�شعر ان هذا مهم لال�شتقرار الإقليمي، وثمة العديد من 
القوى العاملية امللتزمة ب�شدة بهذا الأمر لكن يعود اإليهم )اأي الفل�شطينيني 
كريي  ان  ب�شاكي  وذك��رت   . ال�شعبة  اخليارات  يتخذوا  اأن  والإ�شرائيليني( 
والرئي�س  نتنياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  كل من  حتدث مع 
اأو اإن  الفل�شطيني حممود عبا�س، من دون اأن تذكر ما جاء يف الت�شالني 
كان تطرق اإىل م�شاألة بناء اإ�شرائيل وحدات ا�شتيطانية جديدة يف القد�س 
ال�شرقية. وكان نتنياهو، اأعلن منذ بدء وليته ال�شابقة، يف العام 2009، 
تواجد  ي�شمل  اأن  يجب  الفل�شطينية  للدولة  احل���دود  ق�شية  ح��ل  اأن  ع��ن 
اجلي�س الإ�شرائيلي على طول احلدود بني ال�شفة الغربية والأردن يف غور 

الأردن، بادعاء منع ت�شلل جهات معادية لإ�شرائيل اإىل ال�شفة.

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

ح����ذرت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة ج��ني ب�����ش��اك��ي من 
ت�����ش��دي��ق م��ا ي���ردد ع��ن وج���ود اق����راح اأم���ريك���ي ق��ي��ام ���ش��ي��ط��رة م�شركة 
ما  على  ب�شاكي  وعلقت  الأردن.  غور  على  واأردنية  وفل�شطينية  اإ�شرائيلية 
اخلارجية  وزي��ر  ان  عن  الإ�شرائيلية  اأح��رون��وت  يديعون  �شحيفة  ن�شرته 
الأمريكي جون كريي طرح موؤخراً، خالل لقائه مع م�شوؤولني اإ�شرائيليني 
وفل�شطينيني واأردنيني، فكرة م�شاركة هذه الأطراف ال�3 بال�شيطرة على 
منطقة غور الأردن عقب رف�س اإ�شرائيل الن�شحاب منه، فقالت اأحذر من 
ت�شديق اأي تقرير عن وجود اقراح اأمريكي على الطاولة . واأ�شافت انه 
ل يجب ت�شديق اأي تقرير من هذا النوع، م�شيفة انه منذ البداية لطاملا 

الأفق م�صدود يف حمادثات الذرية واإيران

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

الفل�شطيني  الأ���ش��رى  وزي���ر  ق��ال 
الأ�شرى  اإن  ام�س  ق��راق��ع،  عي�شى 
الأردنيني يف ال�شجون الإ�شرائيلية 
اإ������ش�����راب�����ه�����م،  يف  م���������ش����ت����م����رون 
وي���رف�������ش���ون ت��ل��ق��ي ال���ع���الج قبل 

تنفيذ مطالبهم.
املحلية  )اأج���ي���ال(  اإذاع�����ة  ون��ق��ل��ت 
قوله  ق��راق��ع  ع��ن  الفل�شطينية، 
يعانون  الأردن���ي���ني  الأ����ش���رى  اإن 
اأ�شابت  م��ت��ن��وع��ة  اأم����را�����س  م���ن 
اأج�����������ش�����اده�����م، وت�����ع�����ب واإره����������اق 
ال������وزن  ����ش���دي���دي���ن، ون���ق�������س يف 
15كلغم من  و�شل اإىل فقدانهم 

اأوزانهم.
رف�������ش���وا  الأ��������ش�������رى  اأن  واأّك�����������د 
ال����ع����الج وف�����ك اإ����ش���راب���ه���م حتى 
بالإفراج  مطالبهم  تنفييذ  يتم 
لإكمال  ل���الأردن  نقلهم  اأو  عنهم، 
وفقاً  ب��الده��م،  يف  حمكومياتهم 
الأردن��ي��ة- ع��رب��ة  وادي  لتفاقية 

اأعلن  الث���ن���اء  ويف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
رفيع،  اأردين  ح��ك��وم��ي  م�����ش��در 
اأن م��ل��ف الأ����ش���رى الأردن���ي���ني يف 

ات�شالت  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
الإ�شرائيلي  اجلانب  م�شتمرة مع 
ملتابعة اأو�شاع اأ�شرانا ب�شكل حثيث 

لتح�شني اأو�شاعهم ومتابعتهم .
الإ�شرائيلية  ال�شجون  يف  ويوجد 

ملف  اأن  اإن���رن���ا����ش���ون���ال،  ب���ر����س 
ال�شجون  يف  الأردن���ي���ني  الأ���ش��رى 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ح��ا���ش��ر ب��ق��وة على 
تل  يف  و�شفارتنا  احلكومة  اأجندة 

اأبيب .

ال�شجون الإ�شرائيلية حا�شر بقوة 
على اأجندة احلكومة، م�شرياً اإىل 
وجود ات�شالت مع تل اأبيب بهذا 
طلب  ال��ذي  امل�شدر  وذك��ر  ال�شاأن 
ليونايتد  ا�شمه  عن  الك�شف  عدم 

بينهم  من  اأردنياً،  معتقاًل   338
32 اأ�شرياً تراوح مدة اأحكامهم 
املوؤبد،  وال�شجن  �شنوات   10 بني 
فدائية  ب� عمليات  قيامهم  ب�شبب 

�شد اإ�شرائيل.
اجلي�س  اعتقل  اخ���رى،  جهة  م��ن 
الإ�شرائيلي، ال�شبت، فل�شطينيني 
تلفيت  قرية  اقتحامه  بعد  اثنني 
م�شدر  وق������ال  ن��اب��ل�����س  مب���دي���ن���ة 
اإن قوة ع�شكرية  فل�شطيني  اأمني 
البلدة  اق���ت���ح���م���ت  اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 
ناه�س  الفل�شطينيني  واعتقلت 
اإبراهيم فرج، وثائر �شايل م�شلم، 
جمهولة،  ج��ه��ة  اإىل  واق��ت��ادت��ه��م��ا 
وعاثت  منزليهما  داهمت  اأن  بعد 

فيهما خراباً وتنكياًل .
اأ�شرى  م��رك��ز  ق���ال  ال�����ش��ي��اق،  ويف 
له  ب��ي��ان  يف  ل��ل��درا���ش��ات  فل�شطني 
اإنرنا�شونال  بر�س  يونايتد  و�شل 
ن�شخة عنه اأن اجلي�س الإ�شرائيلي 
اإعتقل خالل ايار املا�شي ما يزيد 
فل�شطينياً،  م��واط��ن��اً   370 ع��ن 
الأطفال  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  بينهم 
رهن  م��ن��ه��م  ال���ع���دي���د  ي������زال  ول 

الإعتقال.

بريطانيا حتذر 
رعاياها يف تركيا

•• لندن-يو بي اأي:

حّذرت وزارة اخلارجية الربيطانية 
ام�������س رع���اي���اه���ا م���ن ال�����ش��ف��ر اإىل 
ت�شهد  ال���ت���ي  ال���رك���ي���ة  امل���ن���اط���ق 
احتجاجات وتلك املحاذية للحدود 

مع �شوريا.
و�شوؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وذك���رت 
الكومنولث يف بيان اأن احتجاجات 
ا�شطنبول ومدن  يف  حت�شل حالياً 
اأخ������ر يف ت���رك���ي���ا ب��ي��ن��ه��ا اأن�����ق�����رة.. 
القنابل  ال�������ش���رط���ة  وت�������ش���ت���خ���دم 
امل�������ش���ي���ل���ة ل����ل����دم����وع وخ����راط����ي����م 
ونن�شح  ذل������ك.  ع���ل���ى  ردا  امل����ي����اه 
املواطنني الربيطانيني جتنب كل 

التظاهرات .
ون�����ش��ح��ت ال�����وزارة رع��اي��اه��ا بعدم 
قلعة  اأق��ج��ة  مدينتي  اإىل  ال�شفر 
وراأ�������س ال���ع���ني، وع����دم ال�����ش��ف��ر اإل 
املناطق  اإىل  ال�����ش��رورة  ح���الت  يف 
ال������واق������ع������ة ع����ل����ى م���������ش����اف����ة 10 
الركية  احل��دود  من  كيلومرات 
مع �شوريا، واإىل حمافظات هكاري 
وتوجنلي،  و�����ش����ريت  و����ش���رين���اك 
وت���وخ���ي احل����ذر ع��ن��د ال��ت��ج��ول يف 
اأخ������رى ج���ن���وب �شرق  حم���اف���ظ���ات 

تركيا  .

وا�صنطن تاأ�صف لتمديد ولية النواب اللبناين 
•• وا�شنطن-يو بي اأي:

اأعربت الوليات املتحدة عن اأ�شفها ال�شديد لتمديد ولية الربملان اللبناين 
موعدها. يف  النتخابات  اإجراء  تدعم  كانت  انها  على  م�شددة  �شهراً،   17

قرار  على  ب�شاكي  جني  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  وعلقت 
متديد ولية الربملان اللبناين فقالت ان الوليات املتحدة تاأ�شف ب�شدة لهذا 
القرار بتاأجيل العملية النتخابية يف لبنان . واأ�شافت لقد دعمنا بقوة اإجراء 
النتخابات يف موعدها متا�شياً مع املتطلبات القانونية والد�شتورية اللبنانية 
. وتابعت ب�شاكي نعتقد ان ال�شعب اللبناين ي�شتحق احلق مبمار�شة حرياته 
م�شالح  وميثل  ميثله  من  اأف�شل  واختيار  زعمائه  بانتخاب  الدميقراطية 
الدولة اللبنانية . وختمت بالإ�شارة اإىل ان ال�شفرية الأمريكية لدى لبنان 
مورا كونيلي �شبق وعربت عن هذا املوقف على الأر�س. وكان جمل�س النواب 
اللبناين اأقّر يف جل�شة خا�شة عقدها اجلمعة، م�شروع قانون متديد وليته 
الثاين-نوفمرب2014 واتفقت  20 ت�شرين  اأ�شهر، لتنتهي يف  ملدة عام و5 
ل اىل  معظم الكتل النيابية على خطوة التمديد للربملان، بعد تعرّث التو�شّ
اتفاق يف ما بينهم على قانون جتري على اأ�شا�شه النتخابات الت�شريعية يف 

البالد، والتي كانت مقّررة يف 16 حزيران-يونيو املقبل.

الربملان الباك�صتاين اجلديد يوؤدي اليمني
•• ا�شالم اباد-ا ف ب:

بذلك  منجزا  الد�شتورية  اليمني  ام�س  اجلديد  الباك�شتاين  الربملان  ادى 
لن�شف  اجلي�س  حلكم  خ�شعت  دول��ة  يف  لل�شلطة  دميوقراطي  انتقال  اول 
اداء  ملرا�شم  الربملان  مبنى  اىل  حديثا  املنتخبون  النواب  وو�شل  تاريخها. 
ا�شالم  العا�شمة  يف  احلمراء  املنطقة  ح��ول  امنية  اج���راءات  و�شط  اليمني 
فران�س  وكالة  م�شور  بح�شب  الرئي�شية،  احلكومية  املباين  تقع  حيث  اباد 
م��ريزا يف مرا�شم  الربملان فهميدا  رئي�شة  ام��ام  الق�شم  النواب  وادى  بر�س 
بثها التلفزيون. وبداأت املرا�شم بالن�شيد الوطني وتالوة من القراآن. وقالت 
المانة العامة للمجل�س الوطني يف بيان ان رئي�شا جديدا للربملان ونائبا 
له �شينتخبان يف اقراع �شري الثنني فيما يتم انتخاب رئي�س الوزراء نواز 
�شريف ر�شميا يف جمل�س النواب ويوؤدي اليمني الربعاء. وكان حزب �شريف 
رابطة م�شلمي باك�شتان-جناح نواز حقق فوزا يف النتخابات و�شي�شغل 177 
مقعدا من ا�شل 342 يف الربملان اجلديد مما مينحه قوة كبرية لالطاحة 

بالرئي�س اآ�شف علي زرداري عندما تنتهي وليته يف ايلول-�شبتمرب.

ا�شطنبول الركية، ما اأّدى اإىل وقوع ع�شرات الإ�شابات 
بني املحتجني.

قوله  اأرن��ت�����س،  ع��ن  الركية  )زم���ان(  �شحيفة  ونقلت 
اأظن اأنه كان من الأف�شل اإقناع هوؤلء الذين يقولون 
اإنهم ل يريدون مركزاً جتارياً )مكان املنتزه املعروف 
امل�شيل  الغاز  ا�شتخدام  من  ب��دًل  ب��ارك(،  غيزي  با�شم 

•• اأنقرة-يو بي اأي:

اأق��ّر رئي�س ال��وزراء الركي، رجب طيب اأردوغ��ان، اأن 
لتفريق  القوة  ا�شتخدام  يف  اأفرطوا  ال�شرطة  عنا�شر 
اأنه  ا�شطنبول، غري  الحتجاجات على هدم منتزه يف 

اأّكد اأن عنا�شرها �شيبقون يف منطقة تق�شيم.
ق��ول��ه، يف  اأردوغ����ان،  اإع���الم تركية ع��ن  ونقلت و�شائل 
تعليقاته الأوىل على ا�شتخدام ال�شرطة املفرط للقوة 
لتفريق املتظاهرين، كان من اخلطاأ ا�شتخدام عنا�شر 
اأمرت وزارة الداخلية  ال�شرطة لغاز الفلفل ، م�شيفاً 
القوة(  )ا�شتخدام  ك��ان  حيث  احل��ادث��ة،  يف  بالتحقيق 

مفرطاً .
واأ�شاف اأنه من غري العادل و�شف حكومتنا باملعادية 
للطبيعة والبيئة غري اأن اأردوغان اأّكد، يف كلمته اأمام 
اجلمعية العامة جلمعية امل�شّدرين الأتراك اأن عنا�شر 
ال�شرطة كانوا، ول يزالون و�شيبقون هناك يف منطقة 
تق�شيم، داعياً الأمة اإىل ك�شف اللعبة التي يخطط لها 

البع�س يف البالد .
اأو طائفة يف  اأي مذهب  اإن حكومته ل تعار�س  وق��ال 
�شوريا، داعياً اجلميع اإىل التحّلي باحل�شا�شية ال�شديدة 
�شد من يرغب يف ن�شر الدماء التي ت�شيل يف �شوريا، 
يف تركيا واأردف قائاًل نتمنى اأن يخ�شر ذلك ال�شخ�س 

امللطخة يداه بالدماء عاجال اأو اآجال ، معترباً اأن من 
يقف اإىل جانب الظامل بدل املظلوم لن يتخل�س من 
الدماء التي لّطخت يديه ووّجهه على مدى التاريخ .

اأّكد على حق اجلميع يف التظاهر يف البالد، لفت  واإذ 
اأردوغ��ان اإىل اأن اأح��داً ل ميتلك احلق يف احتالل اأي 
مكان، م�شيفاً ل اأحد ميتلك احلق يف زيادة التوتر يف 

البالد بحجة اأن اأ�شجاره يتم قطعها .
وتابع على اجلميع اأن يعلم اأن النظام الربملاين فاعل 
و�شيلة، ما عدا  اأي  اأن  م��وؤك��داً   ، ب�شكل كامل يف تركيا 

النتخابات، هي و�شيلة معادية للدميقراطية .
 ، امل�شوؤولية  تتحّمل  اإن احلكومة ل  اأق��ول  ل  واأ���ش��اف 
غري اأنه اعترب اأنه كما اأن الأكرثية ل ميكنها ال�شغط 
ع��ل��ى الأق��ل��ي��ة، ل مي��ك��ن ل��الأق��ل��ي��ة ف��ر���س راأي���ه���ا على 

الأكرثية .
واإذ اأ�شار اإىل اأن الأطراف التي تعار�س اأفعال احلكومة 
مي��ك��ن��ه��ا ات���خ���اذ ق���رارات���ه���ا خ����الل الن���ت���خ���اب���ات، اأّك����د 
لتغيري احلكومة  املعتمدة  الو�شائل  كافة  اأن  اأردوغ��ان 
للدميقراطية، وغري  لالنتخابات هي م�شادة  خالفاً 

�شرعية.
اأرنت�س،  بولنت  الركية،  احلكومة  رئي�س  نائب  وك��ان 
للدموع  امل�شيل  الغاز  قنابل  ال�شرطة  ا�شتخدام  انتقد 
م��ن��ت��زه يف مدينة  اإزال����ة  ���ش��د  الح��ت��ج��اج��ات  لتفريق 

للدموع �شدهم . وقد �شهدت خمتلف املدن الركية، 
املواطنني لالإعراب  اأنقرة، احت�شاد  العا�شمة  واأبرزها 
اإزال�����ة م��ن��ت��زه يف  ع��ن ت�شامنهم م��ع امل��ح��ت��ج��ني ع��ل��ى 
مدينة اإ�شطنبول الركية، والتعبري عن غ�شبهم من 
تدخل ال�شرطة وما تاله من ا�شتباكات عنيفة خلفت 

ع�شرات اجلرحى.
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خرباء يعتربون احلوار ال�سيا�سي مفتاح الأمن

العنف يف العراق ي�صتعيد �صنوات احلرب الطائفية 
•• بغداد-ا ف ب:

يرى خرباء ومراقبون ان معاجلة 
تع�شف  ال��ت��ي  ال�شيا�شية  الزم����ات 
الع�شكري  بالعراق منذ الن�شحاب 
هي   ،2011 ن��ه��اي��ة  الم����ريك����ي 
الطريق الوحيد للحد من العنف 
البالد  ي�شع  ب��ات  ال��ذي  املت�شاعد 

على حافة حرب طائفية جديدة.
العراق  ���ش��وؤون  يف  اخلبرية  وقالت 
الدولية  الزم���ات  جمموعة  ل��دى 
ل��ف��ران�����س بر�س  ف��ن��ت��اب��اي  م���اري���ا 
تتخذ  ان  احل����ك����وم����ة  ع����ل����ى  ان 
مع  التفاو�س  نحو  تقود  خ��ط��وات 
املناه�شني  وامل��ت��ظ��اه��ري��ن  ال�����ش��ارع 
املحلل  جهته  م��ن  و���ش��دد  للمالكي 
المنية  اي  ك��ي  اي���ه  يف جم��م��وع��ة 
ان  على  دري���ك  ج��ون  ال�شت�شارية 
احل��م��الت الم��ن��ي��ة جت��ع��ل المور 
الن���خ���راط  ان  م��و���ش��ح��ا   ، ا�����ش����واأ 
الف�شل  ال�����ش��ب��ي��ل  ه����و  ح������وار  يف 

لالنق�شا�س على العنف .
وعاد عدد �شحايا العنف يف العراق 
�شنوات  معدلت  ايار-مايو  خ��الل 
خماوف  ظ��ل  يف  الطائفي،  ال��ن��زاع 
�شيا�شية  وخ����الف����ات  م��ت�����ش��اع��دة 
اجتماع  يف  ال��ع��راق  ق���ادة  يناق�شها 

مو�شع .
والتغيريات  الج���راءات  تفلح  ومل 
المنية التي اتخذتها احلكومة يف 
و�شع حد لت�شاعد العنف يف البالد 
املا�شية،  ال����ش���اب���ي���ع  جم����ار  ع��ل��ى 
ح��ي��ث ب���ات يقتل ي��وم��ي��ا اك���رث من 
متفرقة،  ان��ح��اء  يف  �شخ�شا   30

�شرطيا و752 مدنيا. كما اعلنت 
ال��ر���ش��م��ي��ة ع���ن مقتل  احل�����ش��ي��ل��ة 
51 ارهابيا . وهذه اعلى ح�شيلة 
�شهر  ���ش��ح��اي��ا يف  مل���ع���دل  ر���ش��م��ي��ة 
 2008 اب��ري��ل  ني�شان  منذ  واح��د 
ويف م��وازاة ذل��ك، اظهرت ح�شيلة 
اىل  ا�شتنادا  بر�س  فران�س  تعدها 
وطبية،  وع�شكرية  امنية  م�شادر 
مدار  ع��ل��ى  �شخ�شا   614 م��ق��ت��ل 
بجروح.   1550 وا�شابة  ال�شهر، 
 2006 عامي  بني  العراق  و�شهد 
طائفية  اه��ل��ي��ة  ح���رب���ا  و2008 
وباتت  اللف  ف��ي��ه��ا  ق��ت��ل  دام���ي���ة 
ال�شنية  ال���ع���ب���ادة  دور  ت�����ش��ت��ع��ي��د 
وال�شيعية موؤخرا ال�شورة الدامية 
�شنوات  اب�����ان  ع��ل��ي��ه��ا  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
ظل  يف  الطائفية  الهلية  احل��رب 
باعمال  جم��ددا  ا�شتهدافها  تزايد 
الع�شوائية  وال��ت��ف��ج��ريات  ال��ق��ت��ل 
القاعدة  تنظيم  اىل  تن�شب  ال��ت��ي 

والتكفرييني.
الطائفي  ال���ت���وت���ر  ت�����ش��اع��د  وم����ع 
منذ ا���ش��ق��اط ن��ظ��ام ���ش��دام ح�شني 
ال���ع���ن���ف  حت���������ول   2003 ع���������ام 
املا�شية  ال�شابيع  خ��الل  ال��ي��وم��ي 
المنية  ل��ل��ق��وات  ا���ش��ت��ه��داف  م���ن 
ُي�����ش��م��ى حرب  م���ا  خ�����ش��و���ش��ا، اىل 
امل�شاجد ومل تتنب اي جهة اعمال 
ال��ع��ن��ف ال��ط��ائ��ف��ي��ة ه����ذه، ع��ل��م��ا ان 
 ، ال�شالمية  ال��ع��راق  دول��ة  تنظيم 
القاعدة،  لتنظيم  العراقي  الفرع 
ال�شابق  يف  ي��ت��ب��ن��ى  ك����ان  م���ا  ع�����ادة 
غ���ال���ب���ي���ة ال���ه���ج���م���ات ال����ك����ربى يف 

البالد.

مفخخة،  ب�شيارات  و82  نا�شفة، 
با�شلحة ر�شا�شة وم�شد�شات   243
ل��ل�����ش��وت. وتعتمد  ب��ك��وامت  م����زودة 
بعثة المم املتحدة يف ارقامها على 
اىل  بال�شافة  املبا�شرة  التحريات 
م�شادر ثانوية موثوقة يف حتديد 

اخل�شائر بني �شفوف املدنيني .
وزارات  ارق��ام  اظهرت  جهتها،  من 
مقتل  وال�شحة  والدفاع  الداخلية 
هم  ايار-مايو،  يف  �شخ�شا   630
و96  ع�شكريا  و88  مدنيا   446
 1097 ب��ي��ن��م��ا ا���ش��ي��ب  ���ش��رط��ي��ا، 
�شخ�شا، هم 152 ع�شكريا و193 

وخ�شو�شا يف العا�شمة بغداد.
واظهرت ارقام بعثة المم املتحدة 
 1045 ان  ام�������س  ن�������ش���رت  ال���ت���ي 
اع����م����ال عنف  ق���ت���ل���وا يف  ع���راق���ي���ا 
�شهر  خ����الل  ال���ب���الد  م��ت��ف��رق��ة يف 
 2397 ا�شيب  بينما  اي��ار-م��اي��و، 

اآخرون بجروح.
تلقت  ب���ي���ان  ال��ب��ع��ث��ة يف  او���ش��ح��ت 
ن�شخة منه  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة 
782 مدنيا و263 من افراد  ان 
اي��ار- يف  قتلوا  وال�شرطة  اجلي�س 
مايو، بينما ا�شيب 1832 مدنيا 
بجروح و565 من عنا�شر القوات 

المنية خالل ال�شهر اذته. وبلغت 
ال��ع��ن��ف معدلتها  ���ش��ح��اي��ا  اع����داد 
بباقي  م��ق��ارن��ة  ب���غ���داد  الع���ل���ى يف 
 532 امل����ح����اف����ظ����ات، ح���ي���ث ق���ت���ل 

مدنيا وا�شيب 1285 بجروح.
المم  بعثة  با�شم  متحدثة  وقالت 
بر�س  لفران�س  ال��ع��راق  يف  املتحدة 
مقارنتها  مي��ك��ن  الرق����ام  ه���ذه  ان 
�شحايا  م��ع��دلت  عليه  ك��ان��ت  مب��ا 
بيان  واع��ل��ن   .2008 يف  ال��ع��ن��ف 
هجوما   560 ع��ن  املتحدة  المم 
يف العراق على مدار ال�شهر املا�شي، 
بعبوات  ه���ج���وم���ا   178 ب��ي��ن��ه��ا 

بان كي مون يدعو لتحييد املدنيني يف الق�صري 
•• نيويورك-ا ف ب:

دع��ا الم���ني ال��ع��ام ل��المم امل��ت��ح��دة ب��ان كي 
�شوريا  بو�شط  الق�شري  يف  املتقاتلني  م��ون 
اىل حتييد املدنيني واف�شاح املجال امامهم 
ملغادرة املدينة، وفق ما اعلن ام�س املتحدث 
ني�شريكي  وق���ال  ني�شريكي  م��ارت��ن  با�شمه 
بذل  على  الط����راف  جميع  يح�س  ب��ان  ان 
اق�شى جهدهم لتفادي اخل�شائر يف �شفوف 
ال�شورية  احل���ك���وم���ة  م����ذك����را   ، امل���دن���ي���ني 
الذين  امل��دن��ي��ني  حماية  ع��ن  مب�شوؤوليتها 

تهديد  ذل��ك  ي�شمل  ان  على  �شلطتها  حتت 
امليلي�شيات .

ترك  املتقاتلني  م��ن  ال��ع��ام  الم���ني  وط��ل��ب 
املدينة وافاد  املحا�شرين يغادرون  املدنيني 
الف  ان  الن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد 
الق�شري  م��دي��ن��ة  يف  ي���زال���ون  ل  امل��دن��ي��ني 
بينهم نحو الف جريح، لفتا اىل ان الو�شع 

ال�شحي والطبي �شيء جدا .
ال��ق�����ش��ري يف حم��اف��ظ��ة حم�س  وت��ت��ع��ر���س 
ال�شوري  النظامي  اجلي�س  ي�شنه  لهجوم 
ي�شانده مقاتلو حزب اهلل اللبناين منذ 19 

الكربى  ال���دول  اي��ار-م��اي��و. وفيما حت���اول 
بان  �شوريا، ذكر  تنظيم موؤمتر دويل حول 
يراقبهم  العامل  ب��ان  النزاع  اط��راف  جميع 
عمل  اي  م�����ش��وؤول��ي��ة  �شيتحملون  وب��ان��ه��م 
الق�شري  يف  املدنيني  بحق  يرتكب  وح�شي 
وك������ررت  املتح������دة  المم  ب��ي��ان  وف������ق   ،
�شروطها  ال�����ش��ب��ت  ال�������ش���وري���ة  امل���ع���ار����ش���ة 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف امل���وؤمت���ر ال������دويل، جم���ددة 
ال�شد  ب�����ش��ار  ال��رئ��ي�����س  بتنحي  مطالبتها 
النظام  لقوات  الع�شكرية  العمليات  وبوقف 

وحزب اهلل وايران .

•• �شنغافورة-وكاالت:

ال��دف��اع الأم��ريك��ي ت�شاك هيغل ام�س  ق��ال وزي��ر 
القوة  من  مزيداً  �شيكر�س  الأمريكي  اجلي�س  اإن 
املتطورة  ال��ربي��ة والأ���ش��ل��ح��ة  وال���ق���وات  اجل��وي��ة 
ملنطقة اآ�شيا واملحيط الهادي، بغية اإعادة التوازن 

الإ�شراتيجي اإليها.
ويف كلمة تناولت روؤيته لالأمن القومي، اأكد هيغل 
حللفاء بالده و�شركائها يف منتدى احلوار الأمني 
ال�شنوي ب�شنغافورة واملعروف با�شم �شانغريال ، اأن 

الوليات املتحدة قادرة متاما على موا�شلة دورها 
امل���ح���وري الإ���ش��رات��ي��ج��ي يف امل��ن��ط��ق��ة رغ���م قيود 

امليزانية يف الداخل.
وقال يف الكلمة املعدة �شلفاً اإنه من احلماقة وق�شر 
النظر ال�شتنتاج باأن ا�شتمرارنا يف اللتزام باإعادة 
التوازن اأمر غري ممكن ، م�شرياً اإىل اأن ما اأنفقته 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة على اجل��ان��ب ال��دف��اع��ي ميثل 
%40 من اإجمايل الإنفاق الدفاعي العاملي حتى 

يف ظل اأق�شى �شيناريوهات امليزانية تطرفاً .
مل���ا �شماها  ال��ع��ري�����ش��ة  وح�����دد ه��ي��غ��ل اخل���ط���وط 

•• مدريد-ا ف ب:

اتخذ  ال�شتهجان،  �شيحات  جمدتها  ابت�شامات  و�شط 
ليتي�شيا  وزوج��ت��ه  فيليب  الم��ري  ال�شباين  العهد  ويل 
برب�شلونة  لي�شيو  م�شرح  يف  اخلمي�س  لهما  مقعدين 
تعك�س  ال�شورة مع �شور غريها  اوب��را: فهذه  حل�شور 

النقا�س الذي بداأ يف ا�شبانيا حول م�شتقبل امللكية.
ويف ه���ذا ال��ب��ل��د ال���ذي ك���ان دائ��م��ا دع��م��ه ل��ل��ت��اج متقلبا، 
تزايدت الت�شاوؤلت التي يطرحها ق�شم من ال�شبان حول 
ت�شاف  التي  الف�شائح  تالحق  جراء  ملكيتهم،  �شرعية 
اىل الو�شع ال�شحي املهتز للملك خوان كارلو�س )75 
عاما(. وقال كايبو لرا رئي�س حتالف ايزكويردا اونيدا 
البيئي ال�شيوعي، حان الوقت حتى نتحدث بجدية عن 
دولة  رئي�س  نريد  ه��ل  لنعرف  �شعبي  ا�شتفتاء  تنظيم 
ا�شبانيا  ام ل وعلى وقع هتافات غدا �شتكون  اىل البد 
، ت��ظ��اه��ر الف ال���ش��خ��ا���س يف م���دري���د يف  ج��م��ه��وري��ة 
الثانية  الثانية والثمانني لعالن اجلمهورية  الذكرى 
قوات  اطاحتها  وال��ت��ي   ،1931 ني�شان-ابريل   14 يف 
-1936( الهلية  احل��رب  خ��الل  فرنكو  فرن�شي�شكو 

.)1939
واعلن فرمني بوزا ا�شتاذ العلوم الجتماعية يف جامعة 
الذي  الف�شاد  ح��ول  التحقيق  ان  مبدريد  كومبليتا�س 

والرحلة  اوردان��غ��اري��ن،  ايناكي  امل��ل��ك،  �شهر  ي�شتهدف 
والتي  بوت�شوانا  يف  الفيلة  ل�شيد  التكاليف  الباهظة 
وال�شكوك   ،2012 ني�شان-ابريل  يف  ال��ب��الد  �شدمت 
املحيطة بالرث امللكي، تفجر نقا�شا مل يكن يف الواقع 
موجودا قبل �شنوات، وهو النقا�س الذي يتمحور حول 
زارزاليخو�س  انطونيو  خو�شيه  وق���ال    . اجل��م��ه��وري��ة 
املدير ال�شابق ل�شحيفة ايه بي �شي املحافظة، ان امللكية 
التي تتلقى �شهام الت�شكيك من ايزكويردا اونيدا ومن 
دعاة ال�شتقالل يف كتالونيا وبالد البا�شك، تواجه هذا 
على  ي��اأخ��ذ  ال��ذي  املت�شدد  اليمني  م��ن  اي�شا  الت�شكيك 

امللك حتالفه الوثيق مع الي�شار .
وقد ج�شد خوان كارلو�س الذي اختاره فرانكو خلالفته 
جت�شيد  اف�شل   ،)1975-1939( الدكتاتورية  بعد 
بذلك  فا�شتاأثر  ال��دمي��وق��راط��ي��ة،  اىل  ا�شبانيا  انتقال 
ب��ت��ع��اط��ف ال��ب��الد ل��ك��ن ال���ش��غ��ر ���ش��ن��ا مل ي��ع��رف��وا هذه 

ال�شفحة التاريخية بعد عقد.
اورتيغا  موؤ�ش�شة  رئي�س  اورتيغا  فاريال  خو�شيه  ويقول 
انه خالفا لبلد مثل بريطانيا، ل يوجد يف  اي غا�شيه 

ا�شبانيا �شعور ملكي را�شخ تاريخيا.
ملكيني  لي�شوا  ال�شبان  اكرثية  ان  امل��وؤرخ  ه��ذا  وا�شاف 
من  اي��ا  ان  يعتقدون  واقعية  وبطريقة  جمهوريني.  او 

و�شيلتي احلكم هاتني ميكن ان تكون الف�شل .

التي من بينها حماولة  الأمنية  الق�شايا  اأ�شعب 
كوريا ال�شمالية تطوير اأ�شلحة و�شواريخ نووية، 
واملطالب املتعار�شة لل�شيادة على مناطق بحرية 
تقع حول ال�شني، والن�شاط التخريبي يف الف�شاء 

والف�شاء الإلكروين.
ب�شاأن  الأم���ريك���ي���ة  امل���خ���اوف  اإىل  اأ����ش���ار  وب��ي��ن��م��ا 
اإلكرونية مرتبطة باحلكومة واجلي�س  هجمات 
حل  ب���اأن  اع��ت��ق��اده  ع��ن  هيغل  اأع����رب  ال�شينيني، 
زيادة  �شيتطلب  كثرية  اإقليمية  اأمنية  م�شكالت 

التعاون بني وا�شنطن وبكني.

دعوة اأمريكية لتوازن ا�صرتاتيجي باآ�صيا واملحيط الهادي

نقا�س يف اإ�صبانيا حول اجلمهورية الثالثة 

توقعات باإ�صتمرار حرب �صوريا ل�صنوات

مقتل 23 م�صلحًا يف كّرم الباك�صتانية 

•• عوا�شم-وكاالت:

فران�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  ق��ال 
 2 ج��ن��ي��ف  م����وؤمت����ر  اإن  ه����ولن����د 
لفرة  انتقاليا  م��وؤمت��را  �شيكون 
م��ا ب��ع��د ال��رئ��ي�����س ال�����ش��وري ب�شار 
الأ�شد، فيما حث وزير اخلارجية 
الأم���ريك���ي ج���ون ك���ريي ونظريه 
رو�شيا  ف�شرفيله  غيدو  الأمل���اين 
ل�شوريا  اأ�شلحة  ت�شليم  وقف  على 
يف  جنيف،  م��وؤمت��ر  عرقلة  خ�شية 
بتعجيل  فيه مو�شكو  ه��ددت  وقت 
دم�شق  اإىل  الأ�شلحة  ه��ذه  ت�شليم 

اإذا تدخل الغرب يف النزاع.
واأ�����ش����اف ه���ولن���د اأن����ه ل���ن تكون 
ه��ن��اك ان��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ش��ي��ة يعلن 
واعترب  ف��ي��ه��ا،  م��ر���ش��ح��ا  الأ�����ش����د 
تتحدث  اأن  املقبول  غ��ري  م��ن  اأن��ه 
احلكومة  ت�����ش��ل��ي��ح  ع���ن  م��و���ش��ك��و 
ال�شورية قبل املوؤمتر رغم اأنه كرر 

تهديده بت�شليح املعار�شني.
اإيرن�شت  اأكد جو�س  وا�شنطن  ويف 
البيت  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  ن����ائ����ب 
لالأ�شد  ب��ت��ات��اً  دور  ل  اأن  الأب��ي�����س 
عليه  ويتعني  �شوريا  م�شتقبل  يف 
الرحيل، م�شريا اإىل اأن هذا لي�س 
رغبة  بل هي  وا�شنطن فقط  راأي 
ال�������ش���وري، وذل�����ك لعدة  ال�����ش��ع��ب 
ارتكبه  ال��ذي  العنف  منها  اأ�شباب 

بحق �شعبه.
ياأتي ذلك يف وقت ح�س فيه وزير 
كريي  جون  الأمريكي  اخلارجية 
ونظريه الأملاين غيدو في�شرفيله 
اأ�شلحة  ت�شليم  وق��ف  على  رو�شيا 
ع��رق��ل��ة موؤمتر  خ�����ش��ي��ة  ل�����ش��وري��ا 
جنيف 2. وخالل موؤمتر �شحفي 

التاأكيد  ك��ريي  ج��دد  وا�شنطن  يف 
ل����الأزم����ة  ح����ل  اأف�������ش���ل  اأن  ع���ل���ى 
ال�شيا�شي  احل����ل  ه���و  ال�������ش���وري���ة 
ال���ذي ي��ق��وم ع��ل��ى اأ���ش��ا���س تطبيق 
بيان جنيف 1 الداعي اإىل ت�شكيل 
ب�شالحيات  ان��ت��ق��ال��ي��ة  ح��ك��وم��ة 
كريي  واأ����ش���اف  ك��ام��ل��ة.  تنفيذية 
في�شرفيله  م���ع  حم���ادث���ات  ب��ع��د 
رو���ش��ي��ا لإر����ش���ال نظام  اأن خ��ط��ط 
اأ�س  دفاع جوي متطور )�شواريخ 
300( لنظام الأ�شد �شت�شر بتلك 
اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة وت��ع��ر���س اأمن 

اإ�شرائيل اأي�شا للخطر.
ال�شواريخ  ن���ق���ل  اأي�������ش���ا  وق�������ال 
ي�شاعد  ل  املنطقة  اإىل  احل��دي��ث��ة 
يف الوقت الذي نحاول فيه تنظيم 

ج��و���س اإي��رن�����ش��ت ل��ط��امل��ا ق��ل��ن��ا ان 
ل  وان  ي���رح���ل  اأن  ال�����ش����د  ع���ل���ى 
م�شتقبل له يف �شوريا، وهذا لي�س 
ال�شعب  ب��ل ه��ي رغبة  راأي��ن��ا فقط 
ال�شوري، وذلك لعدة اأ�شباب اأقلها 
 . ارتكبه بحق �شعبه  ال��ذب  العنف 
وا�شنطن منفتحة  اأن تكون  ونفى 
ب�شيط  ولو  دور  اإعطاء  على فكرة 
لالأ�شد، م�شدداً على ان ل دور له 

بتاتاً يف م�شتقبل �شوريا.
اأن  ه�����و  ط���ل���ب���ن���اه  م�����ا  ان  وذك��������ر 
امل�شوؤولية  بع�س  ال��رو���س  يتحمل 
ل���ش��ت��خ��دمت ن��ف��وذه��م ع��ل��ى نظام 
بحوزة  ي��ك��ون  اأن  ل�شمان  الأ���ش��د 
الأ�شد  نظام  جهة  من  املفاو�شني 
ال�����ش��ل��ط��ة ل��ل��ت��ف��او���س ح����ول نقل 

اإ�شارة  ، يف  ال�����ش��الم  ه���ذا  واإق���ام���ة 
امل��ت��وق��ع عقده   2 مل���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف 
من  بتو�شية  ي��ون��ي��و-ح��زي��ران  يف 
اأمريكا ورو�شيا لإيجاد حل �شلمي 
لالأزمة ال�شورية.  اأما في�شرفيله 
ال����ذي واف����ق ع��ل��ى ����ش���رورة احلل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل�����الأزم�����ة، ف���ق���د دعا 
العنف  وقف  اإىل  ال�شوري  النظام 
املفاو�شات،  طاولة  اإىل  واحل�شور 
تزويد  معار�شته  ع��ن  اأع���رب  كما 
وا�شفا  بالأ�شلحة،  ل�شوريا  رو�شيا 
ذل���ك ب��ال��ق��رار اخل��ط��اأ. اىل ذلك، 
اأكد البيت الأبي�س ان ل دور بتاتاً 
الأ�شد  ب�����ش��ار  ال�����ش��وري  ل��ل��رئ��ي�����س 
نائب  وذك����ر  ���ش��وري��ا  م�شتقبل  يف 
الأبي�س  ال��ب��ي��ت  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث 

اإىل  بالكامل  التنفيذية  ال�شلطة 
ح��ك��وم��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة . و����ش���دد على 
مهمون  امل���ف���او����ش���ني  اأول����ئ����ك  ان 
التو�شل  اأج��ل  من  اإلينا  بالن�شبة 
اإىل حل ي�شب يف م�شلحة ال�شعب 
ال�شوري. وقال اإيرن�شت ل بد من 
فيه  تتواجد  مكان  اإىل  ال��و���ش��ول 
ان��ت��ق��ال��ي��ة وه����ذا يتطلب  ح��ك��وم��ة 
بع�س القيادة من اجلاين الرو�شي 
املتحدة  ال���ولي���ات  ان  واأ����ش���اف   .
مبا  القيام  يف  راغ��ب��ون  و�شركاءنا 
املعار�شة  جمل�س  لت�شجيع  علينا 
ب�شكل  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  ال�������ش���وري 
انه  اإذ  امل��ف��او���ش��ات،  ه���ذه  ب��ن��اء يف 
نحن  املفاو�شات  ه��ذه  خ��الل  م��ن 
املوجودة  امل�شكلة  معاجلة  نحاول 
الذي  الرهيب  للعنف  حد  وو�شع 
اأزهق حياة العديد من الأبرياء يف 
اإن كانت وا�شنطن  . و�شئل  �شوريا 
انتقالية  حكومة  ثمة  ان  تعتقد 
يف  لالنطالق  م�شتعدة  متما�شكة 
ان ثمة  ف��اأج��اب ل �شك  ���ش��وري��ا؟، 
خمتلفة  ب��اآراء  النا�س  من  الكثري 
لكن   .. ����ش���وري���ا  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ح����ول 
ع��ل��ى �شرورة  ي��ت��ف��ق��ون  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
عملية  ورع����اي����ة  الأ�����ش����د  رح���ي���ل 
الأوىل،  اخل���ط���وة  ه���ي  ان��ت��ق��ال��ي��ة 
واإق����ام����ة ح��ك��وم��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة هي 
مع  نعمل  ونحن  التالية  اخلطوة 

كل الأطراف حول ذلك .

وا�سنطن توؤكد اأن ل دور لب�سار يف م�ستقبل �سوريا 

ر ملا بعد الأ�صد  هولند: موؤمتر جنيف يح�صّ

قرب�س ت�صحب جن�صيتها من ابن خال الأ�صد 
•• نيقو�شيا-رويرتز:

قالت ال�شلطات القرب�شية ام�س انها �شحبت جن�شيتها التي منحتها قبل فرة ق�شرية مللياردير �شوري ي�شتبه الحتاد الوروبي 
بانه �شاعد يف متويل حكومة الرئي�س ب�شار ال�شد. ويعتقد على نطاق وا�شع اأن رامي خملوف ابن خال الرئي�س ال�شوري �شمن 
الدائرة املقربة من ب�شار ومن اقوى الرجال نفوذا يف البالد. ومنحت قرب�س خملوف جن�شيتها يف يناير كانون الثاين عام 
2011 ثم لزوجته وابنائه الثالثة. ويف اأغ�شط�س اب عام 2012 قررت احلكومة �شحب اجلن�شية من ال�شرة باأ�شرها وهو 
ما اقرته جلنة قانونية يف مار�س اذار و�شدقت احلكومة القرب�شة على القرار يف اجتماعها ال�شبوع املا�شي. ون�شرت �شحيفة 
نيابة  وباري�س  �شوريا  من  حمامني  وار�شل  قانونية  مراجعة  جلنة  اأم��ام  مبثوله  لطلبات  ي�شتجب  مل  خملوف  ان  قرب�شية 
عنه. وقال متحدث با�شم احلكومة القرب�شية دون التطرق لتفا�شيل القرار ي�شتند ل�شباب تتعلق بامل�شلحة العامة. ويقول 
خملوف الذي امتدت ان�شطته من البنوك اىل �شبكة هاتف حممول وعقارات انه رجل اعمال يحرم القانون وكل تعامالته 
علنية. وفر�شت الوليات املتحدة عقوبات على امللياردير ال�شوري منذ عام 2008 ملا و�شفته وا�شنطن بف�شاد عام. وفر�س 

وزراء خارجية الحتاد الوروبي عقوبات عليه يف مايو ايار 2011 لتهامه بتمويل نظام ال�شد.

•• بريوت-رويرتز:

مل يعد الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد قادرا على ا�شتعادة 
ال�شيطرة الكاملة على بلده املنكوب ول يتمتع معار�شوه 
ب��ال��ق��وة الكافية ل��الط��اح��ة ب��ه مم��ا ق��د يبقي ���ش��وري��ا يف 
ات���ون ح���رب اأه��ل��ي��ة ل���ش��ه��ر ورمب���ا ل�����ش��ن��وات. وق���د حقق 
ال�شد بع�س النت�شارات الع�شكرية يف ال�شابيع املا�شية 
الكثري  متحديا  والرو�س  اليرانيني  حلفائه  من  بدعم 
من معار�شيه الذين توقعوا يقينا اقراب �شقوطه منذ 
اأن  2011. غري  ع��ام  اذار  النتفا�شة يف مار�س  ان��دلع 
التامة  الهزمية  تلحق  قد  حكومته  ب��اأن  القائلة  الراء 
مبعار�شيها املختلفني يعك�س عدم فهم اأ�شحابها لطبيعة 
امل�شاركة فيها وقال  للقوات  الكبرية  الع��داد  اأو  احل��رب 
الزمات  مبجموعة  م�شروع  مدير  وه��و  هارلينج  بير 
النظام  ي�شتطيع  ل  ال��راه��ن  الو�شع  ���ش��وء  يف  ال��دول��ي��ة 
ا�شتعادة ال�شيطرة ول امل�شاحلة ول ال�شالح ول اعادة 
على  البقاء  يف  يتمثل  الفوز  لكن  لرويرز  وق��ال  البناء 

•• ا�شالم اباد-يو بي اأي:

قوى  ب��ني  ا�شتباكات  يف  اأم��ن  ورج��ال  م�شلحاً   23 قتل 
القبلي  ك���ّرم  اإقليم  يف  وم�شلحني  الباك�شتانية  الأم���ن 

�شمال غرب باك�شتان.
اأنه  الباك�شتانية عن قوات الأمن  ونقلت �شحيفة داون 
للم�شلحني  مواقع  ق�شفت  ك��ّرم،  و�شط  ا�شتباكات  بعد 

ال�شبت، ما اأّدى اإىل مقتل 23 م�شلحاً.

قيد احلياة ليوم اخر واذا فكرت بهذا املنطق �شتجد اأنه 
ال�شد كذلك. ويف دي�شمرب كانون الول �شرحت وكالة 
تبدو  ال�شد  حكومة  ب��اأن  الملانية  اخلارجية  املخابرات 
يف مراحلها الخرية م�شت�شهدة مبا فقدته من �شيطرة 
تعك�س  وا����ش���ارات  الرا���ش��ي  م��ن  �شا�شعة  م�شاحات  على 
تن�شيق مقاتلي املعار�شة فيما بينهم ب�شكل اأف�شل. وقال 
م�شدر اأمني يف برلني ان وكالة املخابرات مل تلبث �شوى 
�شوريا.  يف  للو�شع  تقييمها  غ��ريت  حتى  اأ�شهر  خم�شة 
وتعتقد اأملانيا الن اأن املعار�شة هي التي تواجه �شعوبات 
وا�شطرت  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ش��راع��ات  تعيقها  اذ  خ��ط��رية 
اللبناين  اهلل  ح��زب  و���ش��ول م�شلحي  بعد  ال��راج��ع  اىل 
املدربني تدريبا عاليا والذين �شاركوا يف احلرب من اأجل 
بقاء ال�شد. ويظهر التاريخ اأن معظم احلروب الهلية 
ل تنتهي �شريعا ول يغلب عليها النتهاء بالتو�شل اىل 
ت�شويات عن طريق التفاو�س وكلما طال اأمدها ازدادت 
�شعوبة نزع �شالح امليلي�شيات امل�شاركة فيها وحل اأزمات 

الالجئني احلتمية التي ت�شتتبعها.

نتيجة  ت��دم��ريه��ا  امل��خ��اب��ئ مت  م���ن  ع�����دداً  اأن  وذك�����رت 
ال��ق�����ش��ف، يف ح��ني ق��ت��ل ج��ن��دي��ان يف ال���ش��ت��ب��اك��ات بني 

القوات الباك�شتانية وامل�شّلحني يف املنطقة.
وتوا�شل القوات الباك�شتانية عملية ع�شكرية يف املنطقة 
م�شّلح   100 عن  يقل  ل  ما  قتل  حيث  اأ�شابيع   3 منذ 

ودّمرت خمابئ عدة للمت�شّددين.
وت�شهد منطقة �شمال غرب باك�شتان ن�شاطاً للجماعات 

املت�شددة املوؤيدة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان.
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نواك�صوط تت�صلم معتقليها يف غوانتانامو توجيه التهام اإىل تقي الدين وحب�صه
•• نواك�شوط-ا ف ب:

يف  موريتانيني  معتقلني  نواك�شوط  �شلمت  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  وامنية  ان�شانية  م�شادر  اعلنت 
غوانتانامو براأتهما املحاكم المريكية بعدما ام�شيا �شنوات يف هذا ال�شجن المريكي يف كوبا ويف 
ت�شريح لوكالة فران�س بر�س قال حمود ولد نباغة رئي�س املبادرة لالفراج عن املعتقلني املوريتانيني 
يف غوانتانامو ان موريتانيا ت�شلمت فعليا �شجينيها يف غوانتانامو وقد ت�شلمتهما ال�شرطة ونقلتهما 
اىل اجهزتها . وقال م�شدر امني ان الرجلني اللذين كان يرافقهما عنا�شر من ال�شرطة المريكية 
قد نقال اىل نواك�شوط على منت طائرة للقوات المريكية هبطت م�شاء اجلمعة يف نواك�شوط وكان 
ولد نباغة اكد ان الرجلني حممدو ولد �شاحلي واحمد ولد عبد العزيز، كانا معتقلني منذ �شنوات 

يف �شجن غوانتانامو بعدما براأتهما املحاكم المريكية .
ايار مايو امام �شفارة الوليات املتحدة يف   23 وكان ع�شرات من ذوي هذين ال�شجينني جتمعوا يف 

نواك�شوط للمطالبة بالفراج عنهما.

•• باري�س-ا ف ب:

اعلن م�شدر ق�شائي يف باري�س لوكالة فران�س 
اللبناين  ال��ف��رن�����ش��ي  الع���م���ال  رج���ل  ان  ب��ر���س 
الدين املالحق ا�شال يف اطار ق�شية  زياد تقي 
قانوين  غري  متويل  بق�شية  املتعلقة  كرات�شي 
موظف  باف�شاد  جم���ددا  ات��ه��م  رئا�شية،  حلملة 
ال�شرطة  وك���ان���ت  اح���ت���ي���ال.  وب��ع��م��ل��ي��ة  اج��ن��ب��ي 
عمل  ال���ذي  الع��م��ال  رج���ل  اوق��ف��ت  الفرن�شية 
�شعيه  يف  لال�شتباه  ا�شلحة  �شفقات  يف  و�شيطا 
ملراقبة  يخ�شع  ح��ي��ث  فرن�شا  م��ن  ال��ه��رب  اىل 

والقيام  اجنبي  اف�شاد موظف حكومي  بتهمتي 
حتقيقني  اىل  ا�شيفتا  اللتني   ، احتيال  بعملية 
اآخرين هما التهرب ال�شريبي و الدعاء الكاذب 
وو�شع  ال�����ش��رائ��ب.  ت�شديد  على  ال��ق��درة  ب��ع��دم 
املوقت  رجل العمال م�شاء اجلمعة يف احلب�س 
بقرار من قا�س متخ�ش�س، ح�شبما ذكر امل�شدر 
من  املمنوع  الدين  تقي  بان  وي�شتبه  الق�شائي 
مغادرة الرا�شي الفرن�شية، �شعى للح�شول على 
جواز �شفر دبلوما�شي من الدومينيكان �شدر يف 
2013 لقاء 200 الف دولر، كما قال م�شدر 

قريب من امللف لوكالة فران�س بر�س.

ق�����ش��ائ��ي��ة، ع��رب ال�����ش��ع��ي ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى جواز 
�شفر دبلوما�شي من الدومينيكان واأكد حمامي 
موكله  ان  ال��ل��ب��ن��اين  الفرن�شي  الع��م��ال  رج���ل 
التي  الق�شائية  ال��رق��اب��ة  ال����دوام  ع��ل��ى  اح���رم 
القا�شي رينو فان روميبكي منذ  فر�شها عليه 
ي��وم��ا مغادرة  ن��ي��ت��ه  ي��ك��ن يف  ن��ح��و ع��ام��ني ومل 
 11 ل�شقته يف  . وخ��الل عملية تفتي�س  فرن�شا 
ر�شالة  على  ال�شرطيون  ع��رث  ن��ي�����ش��ان-اب��ري��ل، 
ال��ك��رون��ي��ة ت��وح��ي ب���ان ت��ق��ي ال��دي��ن �شيح�شل 
وفتحت  الدومينيكان.  م��ن  ال�شفر  ج��واز  على 
نيابة باري�س مطلع ايار-مايو حتقيقا ق�شائية 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

هل هي مناف�شة اأم حرب غري معلنة 
تلك التي تدور رحاها بني ال�شني 

والوليات املتحدة الأمريكية؟
على  ي��ت��وّق��ف  م��ن��اف�����ش��ة  اأو  ح����رب 
ن���ت���ائ���ج���ه���ا م�����ش��ت��ق��ب��ل ال����ّزع����ام����ة 
خ����رائ����ط  وم���������ش����ري  ال������ع������امل  يف 

جيو�شيا�شّية عديدة.
وم���ا ال����ذي مي��ك��ن ت��وّق��ع��ه عندما 
ملعب  اإىل  ال��ّن��ف��وذ  ���ش��راع  ينتقل 
وجماله  داره  ع��ق��ر  ويف  اخل�����ش��م 
عليه  ا����ش���ط���ل���ح  وم�������ا  احل�����ي�����وي 
القّوة  ل��ه��ذه  اخل��ل��ف��ي��ة  ب��احل��دائ��ق 

العظمى اأو تلك؟
اأ����ش���ئ���ل���ة ي��ت��ط��ارح��ه��ا اخل�������رباء يف 
م�����راك�����ز ال����ب����ح����وث وال�����درا������ش�����ات 
ال�شيا�شية والإ�شراتيجية، وي�شعى 
املحللون والإ�شراتيجيون و�شّناع 
عنا�شرها  ا�شتك�شاف  اإىل  ال��ق��رار 
ا�شتقراء  وي��ح��اول��ون  وحيثياتها، 
حركة  خ������الل  م�����ن  ت���داع���ي���ات���ه���ا 

العمالقني الدبلوما�شّية.
املتحدة  ال����ولي����ات  اخ���ت���ارت  ل��ق��د 
باجتاه  ال�����ش����ت����دارة  الأم���ري���ك���ي���ة 
يف  ال��ه��ادئ،  واملحيط  اآ�شيا  منطقة 
اإىل  تّتجه  اأن  ال�شني،  حني خرّيت 
الر�شالة  ه��ي  تلك  الأم��ري��ك��ي��ت��ان! 
ال�شيني  ال���راع���ي  م��ن  ��م��ن��ّي��ة  ال�����شّ
والتي   ، الأم��ريك��ي��ة  ال��راع��ي��ة  اإىل 
اب��ل��غ��ه��ا ال��رئ��ي�����س ���ش��ي ج���ني بينغ 
زيارته  خ���الل  م��ن  وا���ش��ن��ط��ن  اإىل 
منطقة  يف  توباغو،  ترينيداد  اإىل 
وكو�شتاريكا  ال���ك���اري���ب���ي  ال��ب��ح��ر 
باراك  يلتقي  اأن  ق��ب��ل  وامل��ك�����ش��ي��ك 
اأوباما يف  كاليفورنيا 7 و 8 جوان 

اجلاري.
امل��رة الأوىل التي ي�شع  وه��ذه هي 
ف���ي���ه���ا رئ���ي�������س ���ش��ي��ن��ي ق����دم����ه يف 

�صتة قتلى 
يف انفجار مبانيال 

•• مانيال-ا ف ب:
اعلنت ال�شلطات الفيليبينية ام�س 
انفجار  ا���ش��خ��ا���س يف  ���ش��ت��ة  م��ق��ت��ل 
وق�����ع يف جم���م���ع ���ش��ك��ن��ي ف���خ���م يف 
ما  التحقيق  ان  مو�شحة  مانيال، 
ا�شباب النفجار  زال جاريا ملعرفة 
اآخرين يف  ا�شخا�س  وجرح خم�شة 
اجلمعة  ليل  وق��ع  ال��ذي  النفجار 
من  اخل��ام�����س  ال��ط��اب��ق  يف  ال�شبت 
يف  ف�������ورت  ذي  جم���م���ع  يف  م���ب���ن���ى 

احدى �شواحي مانيال.
الكوارث  م��ك��اف��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
القتلى  ب��ني  ان  ب��ي��ان  وادارت���ه���ا يف 
 501 ال�شقة رقم  ثالثة رجال يف 
من مبنى �شرييندرا يف املجمع، مل 

تعرف هوياتهم .
اآخرين  ا���ش��خ��ا���س  ث���الث���ة  وق���ت���ل 
كانوا  �شاحنة  ا���ش��ط��دم��ت  ع��ن��دم��ا 
النفجار  ب�شبب  بجدار  داخلها  يف 
القوي الذي ادى اىل �شقوط قطع 

كبرية من احلجارة اىل ال�شارع.
املنطقة  ال��رك��ام  م��ن  قطع  وغطت 

مل�شافة تبعد ع�شرات المتار.
امل��ن��ط��ق��ة بينما  وت��ط��وق ال�����ش��رط��ة 
التي  ال�������ش���ق���ق  ت��ف��ت��ي�����س  ي����ج����ري 
مت اج������الء ���ش��ك��ان��ه��ا وق������ال وزي����ر 
ال��داخ��ل��ي��ة م��ار روخ��ا���س ال���ذي زار 
على  �شاعات  بعد  النفجار  موقع 
احلادث مع الرئي�س بينينيو اكينو 
ان ث��الث��ة ا���ش��خ��ا���س ق��ت��ل��وا وجرح 

اربعة اآخرون.
ان��ه م��ن املبكر حتديد ما  وا���ش��اف 
اذا كان النفجار جنم عن قنبلة او 
باجراء  عن ح��ادث عر�شي، ووع��د 

حتقيق كامل فيه.
ووق���ع الن��ف��ج��ار ع��ل��ى ب��ع��د ب�شعة 
ت�شم  �شعبية  منطقة  ع��ن  ام��ت��ار 
مطاعم وحانات وحمالت جتارية 
نهاية  عطلة  يف  ازدح��ام��ا  وت�شهد 

ال�شبوع.

برلني تبقي الكرد�صتاين 
يف قائمة الإرهاب

•• برلني-وكاالت:

نفت احلكومة الأملانية اعتزامها رفع 
كيه  )بي  الكرد�شتاين  العمال  حزب 
كيه( من قائمة املنظمات الإرهابية 
على  امل��ف��رو���س  احل��ظ��ر  تخفيف  اأو 
با�شم  م���ت���ح���دث  وق��������ال  احل���������زب. 
اإنه  ال�شبت  ام�س  الأملانية  الداخلية 
ل يوجد تفكري يف هذا الأمر. تاأتي 
ت�شريحات املتحدث با�شم الداخلية 
جملة  اأوردت����������ه  ت���ق���ري���ر  ع���ل���ى  ردا 
ف���وك���و����س الأمل���ان���ي���ة ال�������ش���ادرة غدا 
الأمنية  ال�شلطات  باأن  اأف��اد  الثنني 
الأملانية جتري مفاو�شات �شرية مع 
املفرو�س  احل��ظ��ر  رف��ع  ح��ول  تركيا 
 .1993 ع�����ام  م���ن���ذ  احل������زب  ع���ل���ى 
وقالت فوكو�س اإن احلكومة الركية 
تنتظر من احلكومة الأملانية اتخاذ 
اأنقرة  �شيا�شة  لتغري  داعمة  تدابري 
جت��اه ح��زب ال��ع��م��ال ال���ذي ب���داأ منذ 
اأ�شابيع يف �شحب مقاتليه من تركيا 

باجتاه كرد�شتان العراق.

زلزال بقوة خم�س 
درجات يهز م�صر 

•• القاهرة-رويرتز:

ق��ال��ت وك��ال��ة اأن��ب��اء ال�����ش��رق الو�شط 
درجات  قوته خم�س  بلغت  زل��زال  ان 
اأن  واأ�شافت  ال�شبت  ام�س  م�شر  هز 
الواحدة  ال�شاعة  وقع  الذي  الزلزال 
املحلي  بالتوقيت  اليوم  تقريبا ظهر 
به  �شعر  بتوقيت جرينت�س   11:00
البحر  و�شاحل  �شيناء  جنوب  �شكان 
الوكالة  ونقلت  وال��ق��اه��رة.  الح��م��ر 
القومي  املعهد  رئي�س  عن  الر�شمية 
واجليوفيزيقية  الفلكية  للبحوث 
قوله مركز هذه الهزة يقع على بعد 
150 كيلومرا �شمال الغردقة و50 
كم  من مدينة الطور و256 كم من 
ال��ق��اه��رة وت��اب��ع اأن���ه مل ي��رد للمعهد 
حدوث  ب�����ش��اأن  ب��ي��ان��ات  اأي  الن  حتى 

خ�شائر يف الرواح.. واملن�شات.

على  ال�شديد  الالتيني بركيزهم 
احتياجاتهم من الطاقة، وف�شلهم 
يف خ��ل��ق دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ت��وظ��ي��ف يف 
التي  ال���ت���ح���وي���ل���ي���ة  ال�������ش���ن���اع���ات 

حتتاجها اأمريكا الالتينية ب�شدة.
توؤدي  اأن  غ��الغ��ر يف  ي��اأم��ل  ول��ئ��ن 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  رح��ل��ة 
بايدن الأخ��رية، التي كانت تهدف 
اإىل ا�شتعادة املوقع واملبادرة، توؤدي 
املبتكرة،  امل�شاريع  م��ن  امل��زي��د  اإىل 
احلوار  رئي�س  �شيفر،  مايكل  فاإّن 
ال���ب���ل���دان الأم���ري���ك���ي���ة، يبقى  ب���ني 
حذرا ويقول هناك عديد الزيارات 
ال���واع���دة، ل��ك��ن م��ن غ��ري الوا�شح 
اإ�شراتيجية  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا  م��ا 

وراءها.
ال�شاحة  من  راع  ال�شّ انتقل  هكذا 
الإف��ري��ق��ي��ة، وال�����ذي ي���وؤك���د اغلب 
العمالق  ل�شالح  كان  انه  اخل��رباء 
اأمريكا  اإىل حلبة  انتقل  الآ�شيوي، 
الالتينّية التي كانت لأم�س قريب 
�شرفا، مبا  اأمريكّيا  جمال حيويا 
اإىل  ال�شني و�شل  اأّن تهديد  يعني 
الكبري،  الأم���ري���ك���ي  ال��ب��ي��ت  ع��ت��ب��ة 
مبثابة  �شيكون  هنا  النت�شار  واأّن 

ال�شربة القا�شية.
املتحدة،  ال���ولي���ات  م���ازال���ت  ف��ه��ل 
امل��ن��ه��ك��ة اق���ت�������ش���ادي���ا، مت��ل��ك ق���ّوة 
لكمات حممد علي كالي وحيويته 
على احللبة، اأم اأّن عنفوان ال�شباب 
حا�شما  �شيكون  ال�شيني  للمالكم 

يف نهاية اجلولة؟
ال���ولي���ات  ال��ت��ك��ّه��ن، لن  ي�����ش��ع��ب 
يف  �شت�شتخدم  الأمريكية  املتحدة 
ه���ذا ال�����ش��راع ك���ّل خم��ال��ب��ه��ا.. اأي 
كّل  على  مفتوحة  تبقى  املباراة  اأّن 
الوحيد يف  وال��ث��اب��ت  الح��ت��م��الت، 
�شتكون جولة  اأّن��ه��ا  الأح�����وال،  ك��ل 

دامية..!

النغلوفوين،  ال��ك��اري��ب��ي  ال��ف�����ش��اء 
زمن  اإّن  ل��ل��ق��ول  ط��ري��ق��ة  ول��ع��ّل��ه��ا 
املناف�شة قد حان مبا يف ذلك داخل 
املرّبع الأمريكي. علما اأّن الرئي�س 
الأم��ري��ك��ي ب���اراك اوب��ام��ا، �شبق له 
ك���اّل من  امل����ّدة الأخ����رية  اأن زار يف 

املك�شيك وكو�شتاريكا.
 ك��م��ا ق���ام ن��ائ��ب��ه ج��و ب��اي��دن اأي�شا 
منذ  الالتينية  اأمريكا  يف  بجولة 

ب�شعة اأيام.
املحرر  ي�����ش��ري  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف 
تاميز،  غ���ل���وب���ال  يف  غ���ان���غ،  دي���ن���غ 
املتحدة  ال��ولي��ات  حت��رك��ت  مثلما 
لل�شني،  اخل��ل��ف��ّي��ة  احل���دي���ق���ة  يف 
ف����ان ه����ذه الأخ�������رية ف��ع��ل��ت نف�س 
املتحدة. وقد  الوليات  ال�شيء مع 
الجتماع  ب��ي��ن��غ  ج���ني  ���ش��ى  ب��رم��ج 
البهاما،  وج���زر  ب��رب��ادو���س،  ب��ق��ادة 
وغيانا،  وغ���ري���ن���ادا،  ودوم��ي��ن��ي��ك، 

ي���ذك���ر ان����ه م���ن ب���ني 33 ب���ل���دا يف 
21 منها  تقيم  الالتينية،  اأمريكا 
عالقات دبلوما�شية مع بكني. وقد 
بالوليات  ال�شيني  العمالق  اأطاح 
وت�شيلي،  ال����ربازي����ل  يف  امل���ت���ح���دة 
اأك��رب �شريك جت��اري لكال  لي�شبح 
البلدين. وارتفعت �شادرات اأمريكا 
الالتينية اإىل ال�شني من 5 مليار 
دولر عام 2000 اإىل 104 مليار 

عام 2012!
اإىل ج��ان��ب حركات  الأرق�����ام،  ه��ذه 
العمالق  ع�����ن  ������ش�����ادرة  رم�����زي�����ة 
وا�شنطن  ت���ف���ت  مل  الآ������ش�����ي�����وي، 
ال���ت���ي، ب��ع��د ن���وع م���ن ال���راخ���ي يف 
اأم���ري���ك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة خ����الل ولية 
جهودا  اليوم  تبذل  الأوىل،  اأوباما 
م�������ش���اع���ف���ة ل������ت������دارك م�����ا ف�����ات. 
روؤ�شاء  الأبي�س  البيت  و�شي�شتقبل 
بريو وت�شيلي ال�شهر املقبل. كما اأّن 

جرت  وكما  وجامايكا.  و�شورينام، 
بكني  احتياجات  اأّن  ي��ب��دو  ال��ع��ادة، 
الرئي�شي  الهاج�س  اأن��ه��ا  للطاقة 
توباغو  فرينيداد  الرحلة.  لهذه 
اقت�شادها  دي���ن���ام���ك���ّي���ة  ت���وؤ����ش�������س 
والغاز.  النفط  ق��ط��اع  ت��ط��ّور  على 
امل��ك�����ش��ي��ك، ال���ت���ي ه���ي ث����اين اأك���رب 
بعد  ل���ل�������ش���ني  �����ش����ري����ك جت���������اري 
اأي�شا قوة  امل��ت��ح��دة، ه��ي  ال��ولي��ات 

نفطّية كربى.
 اأّما اختيار كو�شتاريكا فيبدو، من 

جهته، اختيارا �شيا�شّيا بالأ�شا�س.
بلد  اأول  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا  ك��ان��ت  ل��ق��د 
يعرف  ال���و����ش���ط���ى  اأم����ري����ك����ا  يف 
ال�شعبية  ال�������ش���ني  ب���ج���م���ه���وري���ة 
عالقاته  ق���اط���ع���ا   ،2007 ع�����ام 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م��ع ت���اي���وان، التي 
دعم  ع��ل��ى  حينها  يف  تعتمد  ك��ان��ت 

دول اأمريكا الو�شطى �شغرية.

مقّررة  كبرية  ر�شمية  ع�شاء  ماأدبة 
ال��ق��ادم لرئي�شة  اأك��ت��وب��ر  اأي�����ش��ا يف 

الربازيل، ديلما رو�شيف.
ل �شيء يحّفز الوليات املتحدة قدر 
فارن�شورث،  اري��ك  ق��ال  املناف�شة" 
الأمريكتني  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
واأ�شاف هناك  لوكالة ماكالت�شي. 
وع����ي يف وا���ش��ن��ط��ن ب��ح��ق��ي��ق��ة اأن���ه 
اأمريكا  اع��ت��ب��ار  ب��الإم��ك��ان  يعد  مل 
احلا�شل،  حت�شيل  من  الالتينية 
ل،  املف�شّ ال�����ش��ري��ك  زل��ن��ا  م���ا  اإّن���ن���ا 

ولكّننا ل�شنا ال�شريك امل�شمون.
م���ن ج��ه��ت��ه ي��ق��ول الأ����ش���ت���اذ كيفن 
غ���الغ���ر، م��وؤل��ف ك��ت��اب ال��ت��ن��ني يف 
م�شتقبل  ه���ي  ال�����ش��ني  ال���غ���رف���ة: 
الالتينية،  اأم��ري��ك��ا  يف  الت�شنيع 
وم��ع ذل��ك، فهو ي��رى اأن للوليات 
املتحدة ورقة ميكن اأن تلعبها، لأن 
ال�شينيني خّيبوا جزئّيا اأمل العامل 

حتليل اخباري

عندما تتحّدى ال�صني الأمريكان يف حديقتهم اخللفّية..!

مباحثات بني اإيران وطالبان يف طهران

قمة للناتو لبحث اإنهاء العمليات يف اأفغان�صتان
•• وا�شنطن-طهران-وكاالت:

اع��ل��ن ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي ب���اراك 
الطل�شي  �شمال  حلف  ان  اوب��ام��ا 
�شينظم يف 2014 قمة �شتخ�ش�س 
العمليات  م���ن  الخ�����ري  ل��ل��ف�����ش��ل 

الع�شكرية يف افغان�شتان.
وك�شف اوباما هذه املعلومات بينما 
كان يقف اىل جانبه الم��ني العام 
للحلف اندر�س فوغ را�شمو�شن بعد 
لقاء بينهما يف املكتب البي�شوي يف 

البيت البي�س.
وقال الرئي�س المريكي انه ناق�س 
مع را�شمو�شن اجراءات ميكننا ان 
2014 لتبقى  العام  نتخذها بعد 
وتتمكن  فاعلة  الفغانية  ال��ق��وات 
م�����ن ال�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى ح����دوده����ا 
ولي�شمن عنا�شر احللف الطل�شي 
افغان�شتان  ا�شتخدام  يتم  ل��ن  ان��ه 

م�شتقبال كقاعدة لالرهابيني .
لت�شهيل  انه  على  توافقنا  وا�شاف 
مفيدا  ���ش��ي��ك��ون  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ه�����ذه 
للحلف  ج���دي���دة  ق��م��ة  ن��ن��ظ��م  ان 
اىل  لفتا   ، املقبل  العام  الطل�شي 
انه مل يتم حتى الن اختيار البلد 
ال�����ذي ���ش��ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ال��ق��م��ة لكن 

را�شمو�شن �شيعمل على ذلك.
وتابع اوباما ان هذه القمة �شتعرب 
عملياتنا  يف  النهائية  املرحلة  عن 
)ال��ق��ت��ال��ي��ة( يف اف��غ��ان�����ش��ت��ان ، قبل 
تقوم  اخ��رى  مرحلة  اىل  النتقال 
على تدريب قوات المن الفغانية 
ومن جهته، و�شف را�شمو�شن العام 
2014 بانه مرحلة مهمة . وقال 
افغان�شتان  تكون  ان  هو  هدفنا  ان 
ام��وره��ا بنف�شها  ت��ويل  ق���ادرة على 

لكنها لن تكون وحيدة .
ل�شراكة  م�شتعدون  نحن  وا���ش��اف 
الف��غ��ان وحدد  م��ع  الم���د  طويلة 
احل��ل��ف الط��ل�����ش��ي ن��ه��اي��ة 2014 
ان�������ش���ح���اب قوته  م����وع����دا لن����ه����اء 
افغان�شتان  من  )اي�شاف(  الدولية 
والتي ت�شم نحو مئة الف جندي. 
ابقاء  نيتها  اعلنت  وا�شنطن  لكن 
ج��ن��ود ام��ريك��ي��ني بعد ه��ذا املوعد 
على  ك����اب����ول  ت����واف����ق  ان  �����ش����رط 

مما  اك��رب  افغان�شتان  يف  ج��ن��وده��ا 
مل�شاعدة   2014 بعد  م��ق��ررا  ك��ان 

هذا البلد يف بناء جي�شه.
ومي�شال  ال����ن  ال��ت��ق��ري��ر  وو����ش���ع 
ثالث  ت�������ش���غ���ل  ال����ت����ي  ف����ل����ورن����وي 
من�شب يف وزارة الدفاع المريكية 
وامل��ح��ل��ل يف معهد  )ال��ب��ن��ت��اغ��ون( 

بروكينغز مايكل اوهانلون.
وقبل ان يغادر من�شبه يف �شباط-
ف��رباي��ر امل��ا���ش��ي، او���ش��ى اجلرنال 
اآلن الذي قاد قوات  املتقاعد جون 
افغان�شتان  يف  الط��ل�����ش��ي  احل��ل��ف 
لك��رث م��ن ع��ام ون�شف ال��ع��ام اىل 
و600  ال���ف���ا   13 ع���ل���ى  الب����ق����اء 
بعد  اف���غ���ان�������ش���ت���ان  يف  ع�������ش���ك���ري 

الن�شحاب.
حاليا  اوب������ام������ا  ادارة  وجت��������ري 
امنية  اتفاقية  لب���رام  مفاو�شات 
ط����وي����ل����ة الم���������د م�����ع احل���ك���وم���ة 
القوات  ع��دد  تعلن  ومل  الفغانية 

منحهم ح�شانة ق�شائية. وت�شاهم 
دول عدة يف احللف الطل�شي حاليا 
لكن  الفغانية.  القوات  تدريب  يف 
ي��ف��ر���س ان ي��وق��ع ك��ل ب��ل��د معني 
ب��الم��ر ات��ف��اق��ا ث��ن��ائ��ي��ا م��ع كابول 
حول تفا�شيل وجود قواته ما بعد 
الرئي�س  بح�شب   ،2014 ال��ع��ام 

الفغاين حميد كرزاي.
التابعة  ال��دول��ي��ة  ال���ق���وة  وت��ق��ات��ل 
ع�شرة  م����ن  اك�����رث  م���ن���ذ  ل��ل��ح��ل��ف 
اعوام اىل جانب القوات الفغانية، 
العام  و�شي�شهد  طالبان  متمردي 
2014 اي�شا انتخابات رئا�شية يف 
لكرزاي  خلف  لختيار  افغان�شتان 
الر�شح لولية  ي�شتطيع  ال��ذي ل 
قال  ن��ف�����ش��ه،  ال����وق����ت  ويف  اخ������رى 
ل��ق��وات احل��ل��ف يف  ال�شابق  ال��ق��ائ��د 
ال���ن يف تقرير  اف��غ��ان�����ش��ت��ان ج���ون 
املتحدة  الوليات  ان  اجلمعة  ن�شر 
ق��د حت��ت��اج ل��الب��ق��اء على ع��دد من 

افغان�شتان  اب��ق��اءه يف  ت��ري��د  ال���ذي 
بعد 2014.

وقال التقرير يف النهاية، ولعامني 
حتتاج  قد   ،2014 بعد  ثالثة  او 
كتيبة  اىل  امل����ت����ح����دة  ال������ولي������ات 
العنا�شر  الف  ت�����ش��م  ا���ش��اف��ي��ة 
ب��ن��اء قوتهم  مل�����ش��اع��دة الف���غ���ان يف 
للعمليات  وق�����وات�����ه�����م  اجل�����وي�����ة 
القطاعات  م��ن  ع��دد  ويف  اخلا�شة 
وال�شتخباراتية  الطبية  الخ��رى 

و)يف جمال( نزع اللغام .
البي�س  ال��ب��ي��ت  ال��ت��ق��ري��ر  وح�����س 
وق��ت عدد  ا���ش��رع  يعلن يف  ان  على 
اجل��ن��ود ال��ذي��ن ي��ن��وي اب��ق��اءه��م يف 
لتهدئة   2014 بعد  افغان�شتان 
القلقني  الف���غ���ان  بع�س  خم���اوف 
للوليات  ك���ام���ل  ان�������ش���ح���اب  م����ن 

املتحدة من بلدهم.
�شيا�شي من  وف��د  ذل��ك، و�شل  اىل 
العا�شمة  اىل  ط���ال���ب���ان،  ح���رك���ة 

م��ع م�شوؤولني  لإج����راء حم��ادث��ات 
اإيرانيني واأ�شاف امل�شدر اأن الوفد 
ال����ذي ت��راأ���ش��ه ط��ي��ب اآغ�����ا، اأج���رى 
حمادثات مع م�شوؤولني اأمنيني يف 

اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية.
)ال�شحوة  م���وؤمت���ر  يف  اأن����ه  ي��ذك��ر 
الإ�شالمية( الذي عقد يف طهران 

الإيرانية طهران لإجراء حمادثات 
مع م�شوؤولني اإيرانيني.

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة اأن����ب����اء )ف����ار�����س( 
الإيرانية ام�س ال�شبت، عن م�شدر 
اإن  قوله  باملّطلع،  و�شفته  اإي���راين 
وفداً من البعثة ال�شيا�شية حلركة 
طالبان يف قطر، و�شل اىل طهران 

م�����وؤخ�����راً، ����ش���ارك م�������ش���وؤولن من 
ح���ك���وم���ة ط����ال����ب����ان ال�������ش���اب���ق���ة يف 
نعماين  اهلل  حم��م��د  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
ال��ذي ت��وىل من�شب وزي��ر التعليم 
بهلوان  ال���دي���ن  و���ش��م�����س  ال���ع���ايل، 
ل���ولي���ة ميدان  ال����ذي ك���ان وال���ي���اً 

وردك.

•• الفجر – تون�س - خا�س

التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س  اأنهى 
ال��ت��ون�����ش��ي اأم�������س ال�����ش��ب��ت اإع�����داد 
�شهرا   16 بعد  الد�شتور  م�شروع 
م����ن الأ�����ش����غ����ال ����ش���ه���دت و����ش���ع 3 
رئي�س  وق�����ال  د����ش���ت���ور.  م�������ش���ودات 
امل�شركة  الهيئة  ورئي�س  املجل�س 
بن  م�شطفي  وال�شياغة  للتن�شيق 
اأّن  الهيئة  اأ�شغال  اختتام  جعفر يف 
قريبا  �شيوّجه  الد�شتور  م�����ش��روع 
ورئي�س  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  اإىل 
احلكومة على اأن يعر�س بعد ذلك 

ب 15 يوما على اجلل�شة العامة.
قابال  يبقى  امل�����ش��روع  اأن  واأ����ش���اف 
بح�شب  وال���ت���ع���دي���ل  ل��ل��ت��ح�����ش��ني 
النواب  م��ن  ع��دد  وانتقد  تعبريه. 

رئي�س  مو�شى  الفا�شل  غ��رار  على 
جل���ن���ة ال���ق�������ش���اء ال����ع����ديل وامل�����ايل 
وعمر  والإداري  وال����د�����ش����ت����وري 
ال�شلطة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ت��وي 
الت�شريعية  وال�شلطة  التنفيذية 
والعالقة بينهما م�شامني م�شروع 
ال�شتعجال  ظ����روف  و  ال��د���ش��ت��ور 
باملراجعات  حّفت  اإّنها  قالوا  التي 
الأخرية له �شلب الهيئة امل�شركة 

للتن�شيق وال�شياغة.
ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د اخ�����ر ع�����رّب ال���ن���واب 
قانون  م�������ش���روع  ع���ل���ى  امل����وّق����ع����ون 
اإ�شرارهم  ع��ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ع��زل 
امل�شروع  ه���ذا  ب��ت��م��ري��ر  وت�����ش��ب��ث��ه��م 
ي��رون فيه �شامنا لالنتقال  ال��ذي 
النائب  اأك����د  وق���د  ال��دمي��ق��راط��ي. 
مراد  جن��ي��ب  النه�شة  ح��رك��ة  ع��ن 

اإق�شاء  ق���ان���ون  ال����ث����ورة  حت�����ش��ني 
جماعي و قالت هذا اأمر مرفو�س 
التكتل  ح���زب  يقبله  اأن  مي��ك��ن  ل 
العدالة  منظومة  اأن  اإىل  م�شرية 
ن  �شتح�شّ ال���ت���ي  ه���ي  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
اأن  اإىل  الإ�����ش����ارة  . جت���در  ال���ث���ورة 
الأج���واء ت��وّت��رت م��وؤّخ��را يف اأروقة 
مطالبة  بعد  التاأ�شي�شي  املجل�س 
نواب من حركة النه�شة و املوؤمتر 
رئا�شة  اجل���م���ه���وري���ة  اأج�������ل  م����ن 
يف  للنظر  جل�شة  بتحديد  املجل�س 

م�شروع القانون .
وه������ّدد ن�����واب ح����زب امل����وؤمت����ر من 
اأمام  بالعت�شام  اجلمهورية  اأج��ل 
مكتب رئي�س املجل�س وبالدخول يف 
اإ�شراب جوع اإن مل يتم مترير هذا 

القانون يف جل�شة عامة.

املجل�س  مكتب  مرا�شلة  مت��ت  اأن���ه 
تاريخ  اأجل حتديد  التاأ�شي�شي من 
�شيتم  ف���اإن���ه  "واإل  ع���ام���ة  ج��ل�����ش��ة 
اتخاذ كافة التدابري التي يخولها 
القانون من اأجل دفع املجل�س اإىل 

مترير هذا القانون".
املجل�س  رف�����س  اأن  م����راد  واع��ت��رب 
ا�شتعجال النظر يف م�شروع قانون 

العزل ال�شيا�شي ا�شتهانة بالنواب.
م�����ن ج���ه���ت���ه���ا ق����ال����ت ال���ن���ائ���ب���ة يف 
امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ع����ن حزب 
اأ�شالع  التكتل الدميقراطي ثالث 
اجلريبي  لبنى  احلاكمة  الرويكا 
قانون  ���ش��د  ���ش��ي�����ش��ّوت  ح��زب��ه��ا  اإن 
حت�شني الثورة يف حال مت عر�شه 

على اجلل�شة العامة .
قانون  اأن  اجل���ري���ب���ي  واأ�����ش����اف����ت 

تون�س: التاأ�صي�صي ينتهي من اإعداد م�صروع الد�صتور 

بن جعفر يعلن ولدة امل�شروع

ق�شمات الوجوه تف�شح كل �شئ
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العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/26 تظلم مدين               
اىل املتظلم �شده  /1- ولفجاجن هيرنيت�س ج�شن جمهول حمل القامة مبا ان 
الباي�س     �شامل ح�شن  املتظلم / عبداهلل ح�شني حممد منقو�س وميثله: حنان 
ال�شادر يف  القرار  اع��اله ومو�شوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليكم  قد 
لها  وامل�شاريف.  وح��ددت  والر�شوم   الم��ر على عري�شة رقم ٢٠13/87 مدين 
 ch1.B.6 جل�شة يوم الثالثاء املوافق ٢٠13/٦/11 ال�شاعة 8:3٠ �س بالقاعة
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. 
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
  مذكرة  اعالن متنازع  �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/111 نزاع عقاري                 
املحدودة    لال�شتثمارات  بنج�س   -٢ للعقارات  بنج�س   -1/ �شدهما  املتنازع  اىل 
امل��ت��ن��ازع / عبدالرحمن حممد ف��الط��ون زادة  ان  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
وميثله: مهدي �شفر غلوم عبداهلل قد اقام عليكما النزاع ومو�شوعها املطالبة 
بندب خبري متخ�ش�س لبحث طبيعة العالقة بني الطراف وت�شفية احل�شاب 
املحاماة.    وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  الطرفني  ب��ني 
8:3٠ �س مبكتب  ال�شاعة  امل��واف��ق 1٦/٦/٢٠13  الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  امل�شلح 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  

 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/508 تنفيذ جتاري
عبداهلل  حممد   -٢ امل��وؤي��د  م��وؤي��د  نبيل  اح��م��د  ���ش��ده��م��ا/1-  املنفذ  اىل 
ح�شن عبداهلل بوهندي جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
عليكم  اأق��ام  قد  ال�شيخ   احمد  �شيد  ال�شيخ  عمر  وميثله:  رحمان  عمر 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
.وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1٢9938٠3.3(
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/207 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1- �شركة بن بليلة بايتور للمقاولت العامة ذ.م.م ٢- 
ابراهيم اوزت��رك 3- �شفا حممد دو غراملجي جمهويل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة المارات للمواد ال�شمنتية العازلة ذ.م.م 
وميثله: حممد ح�شن حممد البحر .  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
 )٢99٠٢47.78( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                        يف الدعوى رقم 2013/14 بيع عقار مرهون  
حمل  جم��ه��ول   زاده  ملك  عبداحل�شني  ح�شمت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ع�شام  وميثله:  بنك  ت�شارترد  �شتاندر  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  التميمي   الفا�شلي  حمادي  عبدالمري 
 5.457.889.٢3  ( املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعالنكم   ٢٠13/5/٢7 بتاريخ 
درهم( يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن )نوع العقار: 
الر���س: ٢٢٦8-م�شاحة  رق��م  الثالثة-  الم���ارات  ت��الل  املنطقة:  ار���س- 

العقار: 9.5٦٦.٠٠ قدم مربع( خالل 3٠ يوم من تاريخ العالن.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/170  جتاري كلي

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  عبدالنا�شر  احمد   -٢ ذ.م.م  للعقارات  امل��زروع��ي   -1 عليهما/  امل��دع��ى  اىل 
املدعي / الفار�س لتاجري املعدات ���س.ذ.م.م وميثله: يو�شف حممد البحر  مبا ان املدعي /الفار�س لتاجري 
بتاريخ ٢1/٢٠13/5  املحكمة حكمت  بان  اع��اله وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى  اق��ام  ���س.ذ.م.م قد  املعدات  
احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري احل�شابي �شاحب الدور يف 
اجلدول- مامل يتفق الطرفان على ت�شيمته خالل ا�شبوع من تاريخه- لتكون ماموريته الطالع على اوراق 
الدعوى وما ت�شمنتها من م�شتندات وما ع�شى ان يقدمه له اخل�شوم منها والنتقال اىل مقر ال�شركتني 
طريف التداعي وحددت له امانة قدرها )7.٠٠٠  (�شبعة الف درهم وكلفت املدعية ايداعها على ذمة اتعاب 
اخلري يف حالة عدم ايداعه عليه ان يودع قلم الكتاب مذكرة بني فيها ما قام يه من اعمال وال�شباب التي 
اربع  التقرير خالل  بايداع  اب��الغ اخل�شوم  الكتاب  قلم  على  ايداعه  ماموريته ويف حالة  امت��ام  دون  حالت 
وع�شرين �شاعة من ايداعة على ان ير�شل  اخلبري لكل طريف التداعي �شورة من تقريره خالل ثالثة ايام 
من ايداعه التقرير وابقت الف�شل يف امل�شروفات. وحدد لها  املحكمة جل�شة يوم الثالثاء املوافق 4/٦/٢٠13. 

 ch1.B.8 ال�شاعة 9.3٠ �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/788 مدين كلي                          
اىل املدعى عليه/1- بيت ال�شحراء )�س.ذ.م.م(   جمهول حمل القامة 
الباي�س  ح�شن  �شامل  حنان  وميثله:  نو�شاد   كوهينور   / املدعى  ان  مبا 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع 
الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق ٢٠13/٦/1٢ ال�شاعة 9.3٠ بالقاعة ch.1C.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 . 
 ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1050 عقاري كلي                          
اىل اخل�شم املدخل/1- �شعيد اخر زبريي ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته 
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  الوىل  عليها  امل��دع��ى  لل�شركة  امل�شئول  امل��دي��ر 
مب��ا ان امل��دع��ى / ح��ن��ان ح��ب��ي��ب ق��م��رب ع��ل��ي  ق��د اق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  متخ�ش�س  خبري  ب��ن��دب  املطالبة  ومو�شوعها 
الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم 
املوافق ٢٠13/٦/٢4 ال�شاعة 9.3٠ بالقاعة ch.1A.1 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 الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/278 عقاري كلي                          
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- اح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط��ار م��ال��ك م��وؤ���ش�����ش��ة ع���ق���ارات احمد 
للتمويل  ام��الك  �شركة   / املدعى  ان  القامة مبا  العطار  جمهول حمل  عبدالرحيم 
)�س م ع(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بف�شخ عقد البيع وال�شراء اخلا�س 
بالوحدة ال�شكنية رقم )اي �شي جي بي �شي 519(الكائنة بربج جلوبال بوينت- دبي- 
مدينة النرنت والزام املدعى عليه باعادة مبلغ 198.488 درهم ودفع تعوي�س مبلغ 
وقدره ٢٠٠.575 درهم تعوي�س عن فوات مقدار الربح والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  
 ch.1A.1 وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق ٢٠13/٦/٢٦ ال�شاعة 9.3٠ بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  . ويف حالة تخلفك  الق��ل  اي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/766 عقاري كلي                          
اىل اخل�شم املدخل  /1- بالفقيه للتجارة �س.ذ.م.م وميثلها مديرها امل�شئول حمفوظ احمد عمر بالفقيه   
جمهول حمل القامة مبا ان املدعى عليه بالتقابل /  عبداللطيف عبداهلل احمد املال، عن نف�شه وب�شفته 
وكيال عن ورثة املرحوم/عبداهلل احمد املال. قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها بالزام املدعى عليه الول 
تقابال )املدعى الول ا�شليا( باملثول بنف�شه وب�شخ�شه امام عدالة املحكمة حللف ميني حا�شمة، وخماطبة 
والزام   1997 عام  ال�شوقي  ب�شعره   الدعوى  العقار حمل  وتثمني  لتقدير  بدبي  والم��الك  الرا�شي  دائ��رة 
املدعى عليهم جميعا مبا يف ذلك اخل�شم املدخل بالت�شامن والتكافل فيما بينهم بان ي�شددوا للمدعي تقابال 
وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة   3٦٠٠٠٠٠ مبلغ  اجمايل  وب�شفته  نف�شه  عن 
ال�شداد التام، وحفظ حق املدعي تقابال يف تعديل طلباته، وت�شمني  املدى عليهم تقابال بالر�شوم وامل�شاريف 
 ch.1A.1 وماقبل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠13/٦/3٠ ال�شاعة 9.3٠ بالقاعة
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 الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/525 جتاري كلي                          
اىل املدعى عليه/1- حازم حممد عيا�س ملحم جمهول حمل القامة مبا ان املدعى / 
�شقر انف�شتمنت�س ليمتد وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة �شم ملف احلجز التحفظي رقم ٢٠13/1٠7 جتاري 
واحلكم ب�شحة وتثبيت احلجز الزام املدعى عليه ب�شداد. مببلغ وقدره )754.941.3٢ 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 1٢% من تاريخ 
ال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 11/٦/٢٠13 
ال�شاعة 9.3٠ بالقاعة ch.1C.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 .  
 ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/860  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -نبيل ميخائيل ثابت جمهول حمل القامة 
جهرمي    رازق��ي��ان  جعفر  حممد  مهدي  /حممد  امل�شتاأنف  ان  مبا 
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم ٢٠1٢/3  مدين 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   ٢٠1٢/9/٢ بتاريخ  كلي 
  ch.2D.18 رقم  بالقاعة  �شباحا   1٠.٠٠ ال�شاعة   ٢٠13/٦/19
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
 يف الدعوى رقم 2012/860 جتاري كلي ابوظبي

ثروة  �شركة   -1: عليهم  املدعى  و  املدعى  خان  جربوت  ال�شادة/حممد 
انرنا�شيونال ليمتد ٢- �شركة اجلار ب�شفتها وكيال عن املدعى عليها الوىل 

3- �شركة منازل العقارية �س م ع  4- �شركة تطوير كابيتال  ذ.م.م
 يدعوكم اخلبري املنتدب حل�شور اجتماع اخلربة يف الدعوى املذكورة اعاله  
ال�شاعة  احلادية ع�شرة  املوافق ٢٠13/٦/1٠ يف متام  يوم  الثنني  وذلك يف 
�شارع  الزعفران  منطقة  املرور  �شارع  ابوظبي  اخلرباء  ادارة  مبقر  �شباحاً 
)مع  الدعوى.  تخ�س  م�شتندات  من  لديكم  ما  لتقدمي  وذلك   13 الفرعي 

العلم بانه لن تقبل اي م�شتندات غري مدرجة �شمن حافظة.
 اخلبري املنتدب بالدعوى
املهند�ص/ ع�سام الدين احمد عبدالفتاح

اعالن اجتماع خربة

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/112  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد م�شرف ح�شني عبدال�شكور اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
المارات   اجلن�شية:  وال�شباغ  والر�شيات  التك�شية  ملقاولت  رانا  م�شعود 
ملقاولت  رانا  اعالنه/م�شعود  املطلوب  م�شتحقات عمالية  الدعوى:  مو�شوع 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  وال�شباغ  والر�شيات  التك�شية 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.3٠ ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢٠13/٦/9
�شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢٠/٢٠13/5
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 849 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/امري �شهزاد حممد ح�شني اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: ترينتو 
للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  ترينتو  اعالنه/  املطلوب 
يوم   املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الحد  املوافق ٢٠13/٦/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحا   8.3٠ ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٠8/٢٠13/5
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  757 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الزمان  عطر  ح�شني  عريف  حممد  مدعي/ 
عليه: موؤ�ش�شة الفق الو�شع للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع 
الو�شع  الفق  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق ٢٠13/٦/9 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحا امام الدائرة 
�شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  ٢٠13/5/7
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 338 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/انور ح�شني حممد �شليمان اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: حمل 
غالم قادر ورفيق عبدالرحيم للحدادة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
عبدالرحيم  ورفيق  قادر  غالم  حمل  اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  للحدادة 
لنظر  ٢٠13/٦/9 موعدا  املوافق  الحد  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحا امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

٢٠13/5/8
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1439  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/اح�شان اهلل ف�شل داد اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: بيت املرجان 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  وال�شرياميك  وال�شبغ  للبال�شر 
وال�شبغ  للبال�شر  املرجان  بيت  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  وال�شرياميك 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق ٢٠13/٦/9 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحا امام الدائرة 
�شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  ٢٠13/5/8
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1261و2013/1262  عم جز - م ع- ب- اأظ

�شاه   ح�شني  منور  عبا�س  ثقلني   -٢ عظم  حممد  حممود  �شعيد  مدعيان/1- 
وال�شيانة  للمقاولت  عرب  باك  �شركة  عليه:  مدعي  باك�شتان   اجلن�شية: 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة 
املطلوب اعالنه/�شركة باك عرب للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات    
وحددت املحكمة يوم الحد املوافق ٢٠13/٦/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢1/٢٠13/5
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/86 ت  جتر -م ر- ت-اأظ)
مبارك   : �شده  املنفذ  المارات  اجلن�شية:  الهالل  م�شرف  التنفيذ/  طالب 
حممد خمي�س ال�شويدي اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه: مبارك حممد 
خمي�س ال�شويدي اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
ال�شادر يف الدعوى رقم  ٢٠11/1٢88 جت  التنفيذ  ال�شند  تقدم بطلب تنفيذ 
جز- م ت-ب- اأظ وحدد لنظره يوم الربعاء املوافق ٢٠13/٦/٢٦ موعدا لنظر 
التنفيذ-   بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم التجاري                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد 10808 بتاريخ 2013/6/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز الزاوية

رخ�شة رقم:CN 1506028 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل مبارك عي�شى بخيت حويرب املن�شوري )%1٠٠(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عي�شى حمد حويرب بخيت املن�شوري
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 غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10808 بتاريخ 2013/6/2   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ج�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

)فرع من باري�س غالريي )�س.ذ.م.م( فرع ابوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1075456 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 
غري  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)

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :187٢79     بتاريخ :٢/٢1/٢٠13
با�ش��م:املتحدة للطباعة والن�شر ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، ال�شهامة القدمية ، قطعة رقم ٢٢٠ ، �س.ب:39955
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املنتجات الورقية للمكتبة والكتب وال�شحف واملجالت والورق .
الواق�عة بالفئة:1٦

 UPP و�شف العالمة:عبارة عن �شكل كتاب مفتوح مميز باللونني الحمر الفاحت والحمر الغامق ويدنوه
والن�شر  للطباعة  املتحدة  ويدنوه  واحمر  ازرق  لونني  ال�شكل  ي�شار  اق�شى  يف   P وحرفني  ال��رم��ادي  باللون 

ويدنوها United Printing & Publishing باللون الرمادي .
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 )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يونيو 2013 العدد 10808

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1٦95

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 14 فرباير1999 امل�شجلة حتت رقم : 19573  
الفئة : ٢3

املنتجات : قهوة ، �شاي ، كاكاو ، قهوة وروح الهندبا الربية.
ال�شراطات : ت�شجيل العالمة بدون قيود وذلك ا�شتناداً اإىل قرار املحكمة.

انتهاء احلماية يف :٢3/٠8/٢٠13  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : ٢3/٠8/٢٠٢3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يونيو 2013 العدد 10808
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•• ال�شارقة -وام:

كرم �شعادة احمد حممد املدفع رئي�س جمل�س ادارة غرفة 
جتارة و�شناعة ال�شارقة اللجنة التنظيمية مللتقى م�شوؤويل 
الذي   2013 اخلليجي  العمل  و���ش��وق  الب�شرية  امل���وارد 
جتارة  غ��رف  احت��اد  مع  بالتعاون  م��وؤخ��را  الغرفة  نظمته 
املوارد  وجلنة  اخللجية  الغرف  واحت��اد  ال��دول��ة  و�شناعة 
الب�شرية و�شوق العمل اخلليجي. واأ�شار املدفع اىل الدور 
التنظيمية  اللجنة  فيه  ا�شهمت  ال��ذي  والفعال  اليجابي 
املدير  م�شاعد  ال�شام�شي  �شيف  م��رمي  برئا�شة  للملتقى 
العام للموارد الب�شرية واملالية واملعلومات بالغرفة والذي 
عامة  الدولة  مكانة  تعك�س  التي  بال�شورة  امللتقى  اظهر 
وامارة ال�شارقة خا�شة يف قطاع �شناعة املوؤمترات املعار�س 
واحلر�س الذي توليه المارات يف تعزيز العمل اخلليجي 

امل�شرك. ويف كلمتها نيابة عن املكرمني قالت مرمي �شيف 
ان هذا التكرمي ياأتي تقديرا جلهود املثمرة التي انعك�شت 
يف اإجناح ترتيبات ا�شت�شافة امللتقى الثالث مل�شوؤويل املوارد 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ب��دول  العمل  و�شوق  الب�شرية 
وهو النجاح الذي عرب عنه ال�شيوف وامل�شاركون ومل�شناه 
من خالل امللتقى وبعده. وا�شافت اإن جناح غرفة ال�شارقة 
يف تنظيم الدورتني الأوىل 2009 والثانية 2010 كان 
اك��دت��ه جلنة  م��ا  الثالثة وه��ذا  ال���دورة  ح��اف��زا ل�شت�شافة 
الغرف  واحت��اد  اخلليجية  العمل  و�شوق  الب�شرية  امل���وارد 
الثالثة  الدورة  ل�شت�شافة  ال�شارقة  باختيارها  اخلليجية 
املوؤ�شرات  اب���رز  م��ن  ان  اىل  وا���ش��ارت  امللتقى.  اع��م��ال  م��ن 
التي اكدت جناح تنظيم امللتقى هو ح�شور 482 م�شارك 
يقارب  اإىل ما  اإ�شافة  اللكروين  املوقع  اأو عرب  مبا�شرة 

من 68 من ال�شخ�شيات الر�شمية وامل�شوؤولني.

را�صد النعيمي يوجه بتاأجيل دفع ر�صوم الرتاخي�س 
امل�شئولة  الإدارات  لكافة  بالإيعاز  قام  اأنه  القت�شادية 
ال���راخ���ي�������س الق���ت�������ش���ادي���ة يف مكتب  اإ�����ش����دار  ع��ل��ى 
اخلدمة  مراكز  ويف  ال��دائ��رة  مبركز  املوحد  اخلدمات 
ذلك  بتنفيذ  للبدء  واملنامة  وم�شفوت  احلميدية  يف 
هذه  اأن  واو���ش��ح  للم�شتثمرين  الت�شهيالت  وت��ق��دمي 
ر�شوم  تاأجيل  ب�شاأن  الدائرة  اتخذتها  التي  الإج��راءات 
الدفع لرخ�س ال�شركات اجلديدة تتزامن مع م�شروع 
الرخ�س اجلديدة يف حمور  اإ�شدار  اإج��راءات  تب�شيط 
التناف�شية  معايري  وف��ق  القت�شادي  بالن�شاط  البدء 
ال��ع��امل��ي��ة ب��ن��ظ��ام ال��ن��اف��ذة ال���واح���دة وامل��وظ��ف ال�شامل 

بتوحيد الإجراءات حتت من�شة واحدة . 

•• عجمان-وام:

دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  وج��ه 
الراخي�س  ق��ط��اع  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
القت�شادية بالدائرة بتاأجيل دفع الر�شوم املرتبة على 
اإ�شدار الراخي�س القت�شادية اجلديدة لل�شركات يف 
الإمارة وذلك ترجمة لروؤيته يف توفري بيئة ا�شتثمارية 
بن�شاطهم  ال��ب��دء  ع��ل��ى  امل�شتثمرين  وحت��ف��ي��ز  ج��اذب��ة 
املالية  قدراتهم  مع  ويتالءم  يتوافق  مبا  القت�شادي 
وخمتلف اإحجام اأن�شطتهم القت�شادية . واأكد حممد 
الراخي�س  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��رزوق��ي  علي 

الأثيوبي  ال��ع��ام  القن�شل  واط��ل��ع 
خطط  على  اأرق��ام��و���س  ما�شاقانو 
ث����م طالب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ج���ل���ف���ار 
بدرا�شة تو�شعة ال�شناعة الدوائية 
النجاح  ب��الده مدفوعا بحافز  مع 
ل��وح��دة جلفار  ال���ذي حتقق  امل��ه��م 
لنتاج الدواء يف اأدي�س اأبابا موؤكدا 
ال�شتفادة  يف  اجل���ادة  ب��الده  رغبة 
من المكانات واخل��ربات املتوفرة 
لعالج  اأدوي�������ة  لن���ت���اج  ج��ل��ف��ار  يف 

الأمرا�س املزمنة واملالريا.
ال�شديد  اع����ج����اب����ه  ع�����ن  وع�������رب 
ب��امل�����ش��ت��وى امل��ت��ط��ور ال���ذي و�شلت 
اليه ال�شناعة الدوائية الماراتية 
ممثلة يف جلفار قائال : ان وجود 
الثيوبية  الأر��������س  ع��ل��ى  ج��ل��ف��ار 
الأمن  لتحقيق  يعد خطوة مهمة 
اثيوبيا  جلمهورية  لي�س  الدوائي 
القرن  دول  يف  وامن�������ا  ف��ح�����ش��ب 
الأفريقي . وقال بالن�شبة لنا نوؤكد 
عالقات  لتعزيز  ال��ت��ام  ا�شتعدادنا 
امل�شتثمر  م��ع  امل�����ش��رك��ة  ال��ت��ع��اون 
الذي  النجاح  �شوء  يف  الم��ارات��ي 
حتقق مع جلفار يف جمال �شناعة 

الدواء .
ومن املعروف ان العام املا�شي �شهد 
امل�شركة  للوحدة  جلفار  تد�شني 
لنتاج الدواء يف اأثيوبيا بكلفة 10 
م�شاحة  على  وتقع  دولر  ماليني 
وم�شمم  م��رب��ع  ق����دم  األ����ف   40
من  ال���ش��ت��ه��الك  ح��اج��ة  لتغطية 
اجلرعات ال�شلبة وال�شائلة اأي ما 
ي�شاوي 25 مليون زجاجة و500 
م��ل��ي��ون ق��ر���س وك��ب�����ش��ول��ة ويوفر 
ف���ر����ش���ة ال���ع���م���ل لأك������رث م����ن 50 

موظفا يف �شتى املجالت .

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

العام  الأث���ي���وب���ي  ال��ق��ن�����ش��ل  اأك�����د 
ل�����دى ال����دول����ة م���ا����ش���اق���ان���و اأرق�����ا 
بال�شناعة  ب����الده  اه��ت��م��ام  م��و���س 
الدوائية الماراتية م�شريا اىل ان 
الأر�س  جلفارعلى  م�شنع  وج��ود 
الأث���ي���وب���ي���ة ي���ع���زز ج���ه���ود ال����دول 
الأفريقية الهادفة لتحقيق الأمن 
مواجهة  م��ن  لتمكينها  ال���دوائ���ي 
الأمرا�س املنت�شرة موؤكدا الرغبة 
اجلهود  م��ن  ال�شتفادة  يف  اجل���ادة 
للتو�شع  ج���ل���ف���ار  م����ع  امل�������ش���رك���ة 
م�شتقبال يف الدوائي بحيث ت�شمل 

الأمرا�س املزمنة واملالريا.
ال�شيخ  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  في�شل 
اخلليج  ����ش���رك���ة  ادارة  جم���ل�������س 
اأول  جلفار  ال��دوائ��ي��ة  لل�شناعات 
اأم�������س ب��ح�����ش��ور ال���دك���ت���ور اأمي���ن 
مبقر  التنفيذي  الرئي�س  �شاحلي 
راأ���س اخليمة للقن�شل  ال�شركة يف 
العام جلمهورية اأثيوبيا ما�شاقانو 
القن�شل  ن��ائ��ب  ي��راف��ق��������������ه  اأرق�����������ا 

فا�شيا .
وتاأتي الزيارة يف اطار تعزيز جهود 
يف  اجلانبني  ب��ني  القائم  التعاون 
جمالت ال�شناعة الدوائية والذي 
بتد�شني وحدة  موؤخرا  ذروت��ه  بلغ 
جلفار املتخ�ش�شة يف انتاج الدواء 
اأدي�س  الأث���ي���وب���ي���ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
اماراتي  دوائي  م�شروع  كاأول  اأبابا 
يف ال���ق���ارة الأف��ري��ق��ي��ة ك��م��ا اأب���دت 
جلفار ا�شتعدادها بدرا�شة الرغبة 
بالتو�شع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأث���ي���وب���ي���ة 
لي�شمل  ال����دوائ����ي  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  يف 

الأثيوبي  القن�شل  �شعادة  طرحها 
املزيد  ان��ت��اج  يف  التو�شع  وم��ف��اده��ا 
ال����ت����ي تهم  امل�������ش���ت���ح�������ش���رات  م����ن 
الأفريقية  ال�شحية  ال��ق��ط��اع��ات 
لالأمرا�س  امل���ع���اجل���ة  وب��خ��ا���ش��ة 
احليوية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  م��ث��ل  امل��زم��ن��ة 

وال�شكري واملالريا. 
التي  ج��ل��ف��ار  :ان  ���ش��اح��ل��ي  وت���اب���ع 
تتمتع بح�شور قوي يف العديد من 
الدول بناء على امتالكها املقومات 
الرئي�شية ممثلة يف م�شتح�شراتها 
والأ�شعار  ب���اجل���ودة  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي 
امل��ن��ا���ش��ب��ة وي����اأت����ي ت��وج��ه��ه��ا نحو 
اأثيوبيا انطالقا من قناعة را�شخة 
بجاهزيتها بان تكون لعبا اأ�شا�شيا 
القارة  ل��دول  ال�شحية  اجلهود  يف 

الأفريقية وبخا�شة اأثيوبيا.

القطاع  يحتاجها  م�شتح�شرات 
املزمنة  الأم���را����س  مثل  ال�شحي 

واملالريا .
�شقر  بن  في�ش���ل  ال�ش����يخ  وق�������ال 
عل�����ى  ت��ع��ل��ي��ق��������������ه  م��ع�����������������ر���س  يف 

الزي��������ارة :
اعتزازنا  ع��ن  ب�شدق  نعرب  نحن   
الوثيقة  ال�شتثمارية  بالعالقات 
التي تربط جلفار مع اجلمهورية 
الأث��ي��وب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د واح����دة من 
�شعوبا  الأف��ري��ق��ي��ة  ال�����دول  اأك����رث 
ولدينا   ) ن�����ش��م��ة  م���ل���ي���ون   80(
العالقة  تلك  ب��ان  را�شخة  قناعة 
الأر�شية  ذات  م���ن  ت��ن��ط��ل��ق  ال��ت��ي 
قيادة  ر�شمتها  ال��ت��ي  القت�شادية 
دول���ت���ن���ا ال���ر����ش���ي���دة ل��ت��ع��زي��ز دور 
خارجيا  الم����ارات����ي����ة  ال�����ش��ن��اع��ة 

امل�شرك  امل�����ش��روع  لتنفيذ  ق��وي��ا 
اأدي�س  العا�شمة  يف  ال���دواء  لنتاج 
بدت  ج��ل��ف��ار  ان  م��و���ش��ح��ا  اأب����اب����ا 
التي  الرغبة  ل��درا���ش��ة  ال�شتعداد 

ب���ن���اءة لجناحها  ج���ه���ودا  وت���ب���ذل 
بتقدمي الت�شهيالت املمكنة .

ومن جانبه اأبدى الدكتور �شاحلي 
العام  ب��ال��ق��ن�����ش��ل  ح�����ارا  ت��رح��ي��ب��ا 

التطور  من  املزيد  نحو  �شتم�شي 
املكا�شب  م����ن  ال���ك���ث���ري  وحت���ق���ي���ق 
الدبلوما�شية  ان  لطاملا  امل�شركة 
الأثيوبية لدى الدولة تقف وراءها 

اأرقا  ما�شاقانا  اأثيوبيا  جلمهورية 
ع��ن رغبة  تعرب  ال��زي��ارة  ان  مبينا 
�شادقة يف ا�شتمرار التعاون القائم 
بني اجلانبني وهو ما �شكل حافزا 

عر�ص درا�سة التو�سع لإنتاج اأدوية الأمرا�ص املزمنة واملالريا 

القن�صل الأثيوبي العام يوؤكد اأهمية م�صنع جلفار يف بالده لتحقيق الأمن الدوائي بالقرن الأفريقي

الأحوا�س اجلافة العاملية تنظم لقاء لوكالئها الرئي�صيني حول العامل
•• دبي-وام:

نظمت الأحوا�س اجلافة العاملية واملالحة العاملية موؤخرا اجتماعا ح�شره 
�شركات  م�شالح  ميثلون  والذين  والأعمال  التجارة  جمالت  يف  وكالوؤها 
تعمل يف خمتلف قطاعات الأعمال باخلارج �شارك يف الجتماع عدد كبري 
وللتعرف  التنفيذ  قيد  امل�شروعات  اأح���دث  مناق�شة  بهدف  ال��وك��الء  م��ن 
�شعادة  ورح��ب  امل�شتقبل  يف  النمو  م��ن  امل��زي��د  حتقق  التي  املتطلبات  على 
خمي�س جمعة بوعميم رئي�س الأحوا�س اجلافة العاملية واملالحة العاملية 
بالوكالء واأعرب عن خال�س �شكره وتقديره ملا قدموه يف املا�شي من دعم 
خمل�س لل�شركة واطلع املجتمعون على اأن الهدف من تنظيم الجتماع هو 
تبادل وجهات النظر ب�شاأن امل�شار امل�شتقبلي لل�شركة بغر�س التحفيزعلى 

موا�شلة تقدمي الدعم املعزز لفهم روؤية ال�شركة وا�شراتيجيتها طويلة 
امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  ب��ع��ن��وان  عمل  ورق���ة  يف  بوعميم  وا�شتعر�س  الأج����ل. 
يف  امل�شاركني  على  األ��ق��اه��ا  العاملية  وامل��الح��ة  العاملية  اجل��اف��ة  ل��الأح��وا���س 
امل�شتقبل  يف  قدما  للم�شي  ال�شركة  لروؤية  العري�شة  اخلطوط  الجتماع 
وا�شراتيجية انطالقها يف خمتلف جمالت وقطاعات الأعمال ..وتناول 
وامل�شاريع  تنفيذها  يتم  التي  املبادرات  واأح��دث  الأه��داف  عملية تخطيط 
امل�شتقبلية و�شلط ال�شوء على الإجنازات التي حققتها الأحوا�س اجلافة 
ال�شركاء يف حتويل  دور  على  .موؤكدا  الآن  العاملية حتى  واملالحة  العاملية 
الروؤية اإىل واقع وحقيقة معتربا اأن �شبكة عالقات الأعمال القوية تبقى 
على  ال�شركة  ق��درة  من  يعزز  مما  مفتوحة  الوكالء  مع  الت�شال  قنوات 

حتديد اأمناط وطبيعة امل�شاريع التي يتم طرحها يف جمال ال�شناعة. 

اقت�صادية اأبوظبي توقع اتفاقيتني مع املوؤ�ص�صة العليا للمناطق القت�صادية وكيزاد غرفة ال�صارقة تكرم جلنة ملتقى 
املوارد الب�صرية و�صوق العمل اخلليجية

الثابت  ال��ه��ات��ف  م�شركي  ك��اف��ة  ب��اإم��ك��ان  اأ���ش��ب��ح  حيث 
الت�شال بني الإمارات جماناً وبو�شوٍح عاٍل يف اأي وقت 
وتوفر ات�شالت هذه اخلدمة لكافة م�شركي الهواتف 
اآخر  ث��اب��ت  ه��ات��ف  لأي  الت�����ش��ال  عند  املنزلية  الثابتة 
�شمن دولة الإمارات.  و�شوف يتمتع م�شركو خدمات 
دون  الثابت  الهاتف  عرب  املجاين  بالت�شال   eLife
�شيتم  بينما  ال�شهري،  ال�شراك  ر�شوم  اأي تغيري على 
الثابت للم�شركني فيه  الهاتف  تعديل قيمة ا�شراك 
39 درهم  eLife لت�شبح  كخدمة م�شتقلة دون باقة 
امل��زي��د م��ن املعلومات  ���ش��ه��ري��اً، ومي��ك��ن احل�����ش��ول على 
على موقع   eLife على �شفحة   eLife باقات  حول 
اأن  اإىل  وي�����ش��ار  الإل����ك����روين  ات�����ش��الت 
اخلدمات  م��ن  ع���دداً  تقدم  ات�شالت 
الثابتة  ال��ه��وات��ف  مل�����ش��رك��ي  امل��م��ي��زة 
منها خدمة البلد املف�شل التي تقدم 
الذين  للم�شركني  ك��ب��رياً  ت���وف���رياً 
يت�شلون ب�شكٍل متكرر اإىل بلٍد حمدد، 
وباقة  الت�شال الدويل اأثناء �شاعات 
التخفي�س املميزة  التي متنح اأ�شعاراً 
خم��ف�����ش��ة ل��الت�����ش��ال خ�����ارج اأوق�����ات 
ال������ذروة، ف�����ش��اًل ع��ن خ���دم���ات  باقة 
باقات  تقدم  التي  امل��ت��ط��ورة  النجمة 
اجلماعية  امل���ك���امل���ات  م���ي���زات  ت�����ش��م��ل 

والنتظار وحجب املكاملات وغريها. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت اأنه اعتباراً من 1 
 eLife باقات  م�شركو  يتمكن  �شوف   2013 يوليو 
م�شتقلة  كخدمة  املنزيل  الثابت  بالهاتف  وامل�شركون 
اإىل اأي هاتف ثابت لآخر يف  من اإج��راء املكاملات جماناً 
الدولة، ف�شاًل عن ميزة املكاملات املجانية املحلية �شمن 
الإمارة الواحدة التي يتمتعون بها حالياً، وي�شمل هذا 
اأي تعديل  eLife دون  التغيري كافة م�شركي باقات 

على ر�شوم اخلدمة احلالية لديهم. 
كما واأعلنت ات�شالت اأنها واعتباراً من ام�س �شتكون اأول 
م�شّغل يقدم خدمات الت�شال ال�شوتي عايل الو�شوح 

مل�شركي  ال���ث���اب���ت���ة  ال����ه����وات����ف  ع����رب 
�شهر  بحلول  تقوم  و�شوف   eLife
الهواتف  من  ت�شكيلة  بتوفري  يوليو 
ال�شوت  تقنية  م��ع  املتوافقة  الثابتة 
للم�شركني  ل��ت��وف��ر  ال��و���ش��وح  ع���ايل 
الهواتف  عرب  ات�شال  جتربة  اأف�شل 

الثابتة. 
وقال را�شد ماجد العّبار، نائب رئي�س 
خدمات الت�شال املنزلية اأن ات�شالت 
ت��ق��دم ه���ذه اخل���دم���ة وه����ذا الإجن����از 
كتحية وفاء للقيادة الر�شيدة للدولة 
اإماراتها  جت��م��ع  ال��ت��ي  الحت����اد  وروح 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت دائر التنمية القت�شادية ابوظبي ممثلة مبركز ابوظبي 
لالأعمال ومكتب تنمية ال�شناعة اتفاقية تعاون م�شرك مع كل 
و�شركة  املتخ�ش�شة  القت�شادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة  من 
وتهدف  ك��ي��زاد  ال�شناعية  خليفة  منطقة  ل��ل��م��وان��ئ  اأب��وظ��ب��ي 
تب�شيط  اأج��ل  من  امل�شرك  والتعاون  التن�شيق  اىل  التفاقيتان 
الرخ�س  على  للح�شول  الالزمة  الإج���راءات  وتطوير  وت�شهيل 
كل  يف  للم�شتثمرين  اخلدمات  وحت�شني  وال�شناعية  التجارية 
املتخ�ش�شة  القت�شادية  للمناطق  العليا  واملوؤ�ش�شة  كيزاد  من 
وتفعيل  تطوير  يف  ت�شهم  اإلكرونية  اأنظمة  توفري  خ��الل  من 
وتب�شيط الجراءات وقع التفاقيتني من جانب الدائرة �شعادة 
املوؤ�ش�شة العليا  حممد عمر عبد اهلل وكيل الدائرة ومن جانب 
القمزي  �شعادة حممد ح�شن  املتخ�ش�شة  القت�شادية  للمناطق 
ج��ان��ب منطقة خليفة  وم���ن  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الرئي�س  نائب  ال��ك��واري  �شاملني  خالد  ال�شيد  كيزاد   ال�شناعية  
التنفيذي والع�شو املنتدب لكيزاد. وقال �شعادة حممد عمر عبد 
اإط��ار حر�س  تاأتيان يف  التفايتني  اإن هاتني  املنا�شبة  بهذه  اهلل 
ال���دائ���رة و���ش��رك��ائ��ه��ا ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني م��ن اجل��ه��ات احلكومية 
اأبوظبي  اأبوظبي على حتقيق اه��داف روؤي��ة  على م�شتوى ام��ارة 
القت�شادية 2030 ويف اإطار ا�شراتيجية التحديث والتطوير 
وزيادة  احل��ك��وم��ي  الأداء  ك��ف��اءة  لتعزيز  الإم����ارة  تنفذها  ال��ت��ي 
تعاون  وج��ود  يقت�شي  وال��ذي  الأعمال  لقطاع  فاعلية خدماتها 
فعال مع اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية ذات ال�شلة. وا�شار 
لإ�شدار  املخت�شة  اجل��ه��ة  باعتبارها  ال��دائ��رة  اإن  اإىل  �شعادته 
من  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  وال�شناعية  التجارية  الأن�شطة  رخ�س 
حري�شة  ال�شناعة  تنمية  ومكتب  لالأعمال  اأبوظبي  مركز  قبل 
توفري  خ��الل  ب��الم��ارة من  الع��م��ال  بيئة  وتعزيز  على تطوير 
مبا  العمال  ورج��ال  للم�شتثمرين  واحل��واف��ز  اخلدمات  اف�شل 
يهدف اىل جعل ابوظبي مركزا جلذب ال�شتثمارات يف املنطقة. 
اجلهات  كافة  جهود  ت�شافر  اهمية  ال��دائ��رة  وكيل  �شعادة  واك��د 
مبا  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  و�شبه  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
يحقق اهداف وتطلعات حكومة امارة ابوظبي الر�شيدة الرامية 

اىل توفري اف�شل اخلدمات واحلوافز للم�شتثمرين وفق معايري 
المارة  تناف�شية  م��ن  ت��ع��زز  ان  �شانها  م��ن  دول��ي��ة  وم��وا���ش��ف��ات 
ان  واو�شح  املبا�شر.  الجنبي  لال�شتثمار  جذبا  املناطق  كاف�شل 
التفاقيتني مع املوؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية املتخ�ش�شة 
والتكامل  امل�شرك  العمل  جت�شدان  ال�شناعية  خليفة  ومنطقة 
بني اجلهات احلكومية لتحقيق اهداف وحمددات روؤية ابوظبي 
قطاع  وتطوير  تنمية  على  رك��زت  وال��ت��ي   2030 القت�شادية 
ال�شناعة وجعله يلعب دورا حموريا ورئي�شا يف حتقيق التنمية 
ح�شن  حممد  �شعادة  ق��ال  جانبه  م��ن  امل�شتدامة.  القت�شادية 
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ع  التفاقية  توقيع  اإن  ال��ق��م��زي 
تعزيز  اىل  ال��رام��ي��ة  املوؤ�ش�شة  �شيا�شات  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  ابوظبي 
ال�شناعيني  للم�شتثمرين  تقدمها  التي  والت�شهيالت  خدماتها 
وتعك�س روح التعاون والتن�شيق امل�شرك بني اجلانبني لتطوير 
دائرة  ب��دور  واأ���ش��اد  للموؤ�ش�شة.  التابعة  ال�شناعية  املناطق  اداء 
المارة  اقت�شاد  ق��ي��ادة  يف  ال�شراتيجي  القت�شادية  التنمية 
املوؤ�ش�شة  اإن  اإىل  م�شريا   2030 للعام  روؤيتها  اه��داف  وحتقيق 
 50 على  تزيد  م�شاحة  على  �شناعية  م��دن   5 بتطوير  قامت 
اأن هناك املزيد من املدن التي �شيتم  كيلومرا مربعا. واأ�شاف 
ذلك  احلالية مبا يف  امل�شاحة  ت�شاعف  م�شاحات  على  تطويرها 
يف  �شناعيتني  مدينتني  اإىل  اإ�شافة  املتكاملة  ال�شيارات  مدينة 
الروي�س ومدينة زايد يف املنطقة الغربية واملدينة اللوج�شتية يف 
اأبوظبي واأ�شبحت تقوم بالتن�شيق مع دائرة التنمية القت�شادية 
وحتديدا مكتب تنمية ال�شناعة باإ�شدار الراخي�س ال�شناعية 
ت�شهل  اإج����راءات  ت��ق��دم  املوؤ�ش�شة  اأن  وذك��رال��ق��م��زي  املنطقة.  يف 
خالل  ومن  امل�شانع  اإن�شاء  تراخي�س  على  احل�شول  للم�شتثمر 
من  التقليل  على  اجلانبان  �شيعمل  الدائرة  مع  التفاقية  هذه 
الجراءات والوقت الالزم كي يتمكن امل�شتثمر من اإنهاء اإجراءات 
معينة  لقطاعات  اأول��وي��ات  هناك  اإن  وق��ال  ال�شناعية.  رخ�شته 
لال�شتثمار يف املوؤ�ش�شة التي تخطط اىل تو�شيع نوعية ال�شناعات 
ذات  احلكومية  واجلهات  الدائرة  مع  بالتعاون  حتت�شنها  التي 
ال��ع��الق��ة ب��ه��دف اي��ج��اد ال��ت��ن��وع ال�����ش��ن��اع��ي امل��ط��ل��وب للمرحلة 
القادمة وذلك بهدف م�شاعدة القطاع اخلا�س ليوؤدي دورا اأكرب 
يف حتقيق التنمية القت�شادية بالإمارة خالل املرحلة املقبلة من 

�شكره اخلا�س لالأمانة  الكواري عن  �شاملني  اأعرب خالد  جانبه 
يف  املتوا�شل  بدعمها  �شاهمت  التي  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
امل�شاركني يف  على جهود  واأث��ن��ى  ال��ن��ور  التفاقية  ه��ذه  ت��رى  اأن 
التنوع  بتحقيق  كيزاد  اإن م�شاهمة  وقال  التنفيذ.  اإدخالها حيز 
القت�شادي لإمارة اأبوظبي بداأت توؤتي ثمارها وت�شري يف الجتاه 
ال�شحيح حيث بني اأن ال�شتثمارات ال�شخمة يف ت�شميم مدينة 
متكاملة ت�شم جتمعات �شناعية مبتكرة وحتت�شن ميناء خليفة 
النقل  و�شائط  من  ب�شبكة  وترتبط  الأو���ش��ع  التجارية  البوابة 
الأ�شا�س  يف  ارت��ك��زت  كلها  املنطقة  يف  الأح����دث  تعترب  امل��ت��ع��دد 
 2030 اأبوظبي  روؤي��ة  مع  متاما  تلتقي  م�شتقبلية  روؤي��ة  على 
مرا  كيلو   418 تبلغ  الإجمالية  كيزاد  م�شاحة  اأن  واأ���ش��اف   .
اإميال  ال�شناعية العمالقة وتعد  مربعا ت�شتقطب ال�شتثمارات 
ال�شناعات  العديد من  اإىل  اإ�شافة  املحلي  ال�شعيد  على  اأبرزها 
اخلفيفة املرتبطة واخلدمات اللوج�شتية التي بداأت بالفعل يف 
ت�شييد مواقعها. واأكد الكواري حر�س كيزاد على تطوير خدمة 
العمالء واعتربها املحرك الرئي�س للنجاح .. وقال  اأولينا مركز 
على  وحر�شنا  الأق�شى  الهتمام  الطويلة  يف  العمالء  خدمة 
مكان  يف  العميل  متناول  يف  خدمة   350 على  يزيد  ما  توفري 
واحد حتقيقا ل�شعار اعتمدناه وهو �شرعة الإجناز وتوفري كافة 
اجلهات  بتعاون  م�شيدا  امل�شتثمرين   ل�شيوفنا  الدعم  و�شائل 
ال����الزم وت��وف��ري خ��دم��ات��ه��ا من  ال��ت��دري��ب  ت��ق��دمي  املخت�شة يف 
ت�شمنته  م��ا  وح�شب  الطويلة.  يف  الرئي�شي  ك��ي��زاد  مقر  خ��الل 
بنود التفاقيتني تقوم الدائرة ممثلة مبركز اأبوظبي لالأعمال 
الإلكرونية اخلا�شة  الأنظمة  بتوفري  ال�شناعة  تنمية  ومكتب 
وال�����ش��ن��اع��ي��ة والأ�شماء  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رخ�����س  ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
التجارية لدى مركز خدمة امل�شتثمرين بكيزاد واملوؤ�ش�شة العليا 
منح  على  الدائرة  وتعمل  املتخ�ش�شة.  القت�شادية  للمناطقى 
الأنظمة  ا�شتخدام  �شالحية  املعنيني  واملوؤ�ش�شة  كيزاد  موظفي 
ال��رخ�����س التجارية  ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات  الإل��ك��رون��ي��ة اخل��ا���ش��ة 
لالأحكام  وف��ق��ا  ب��ه��ا  وال��ع��م��ل  ال��ت��ج��اري��ة  والأ���ش��م��اء  وال�شناعية 
نيابة  وذل��ك  ال�شاأن  هذا  يف  بها  املعمول  والأنظمة  والت�شريعات 
عن مركز اأبوظبي لالأعمال اأومكتب تنمية ال�شناعةوباإ�شميهما 

ول�شاحلهما ووفقا لالآليات املطبقة التي يتم التفاق عليها. 

تطلق خدمات الت�سال ال�سوتي عايل الو�سوح عرب eLife يف يوليو
ات�صالت اأول م�صّغل يوفر مكاملات جمانية يف 
الإمارات مل�صرتكي اخلطوط الثابتة املنزلية
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العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/75  جت جز - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك اخلليج الول اجلن�شية: المارات مدعي عليه: فريده عبداحل�شني 
غالم املرزوقي اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 8٦41٢ 
غالم  عبداحل�شني  فريده  اعالنه/  املطلوب   %1٢ القانونية  الفائدة   + درهم 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  المارات عنوانه:  املرزوقي اجلن�شية: 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق ٢٠13/٦/19 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحا امام الدائرة الثانية 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢8/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/697  جت كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عماد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  م  ب  م  الو�شط  ال�شرق  اميك�س  مدعي/�شركة 
مببلغ  املطالبة  الدعوى:  مو�شوع  لبنان   اجلن�شية:  ال�شيد  الدين  ع�شام  الدين 
الدين  ع�شام  الدين  عماد  اعالنه/  املطلوب  القانونية  الفائدة   + درهم   11٦.388.93
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  لبنان  اجلن�شية:  ال�شيد 
وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق ٢٠13/٦/1٢ موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحا   8.3٠ ال�شاعة  باحل�شور 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية   املحكمة  الكائنة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢7/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم2013/1145  جت كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
بن  عليه: جمموعة  المارات مدعي  ال�شالمي اجلن�شية:  ابوظبي  مدعي/م�شرف 
حجز  �شحة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  املحدودة  جرب 
وثبوت احلق مببلغ ٢٠.445.85٢.85 درهم  املطلوب اعالنه/�شركة ال�شناعات العربية 
بالن�شر)ب�شحيفة تعديل  املتقدمة ذ.م.م كفيل �شامن اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
الحد  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  الطلبات( حيث 
 8.3٠ ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢٠13/٦/9 املوافق 
�شباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  ٢٢/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/604  جت كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عبدالعزيز  حممد  �شلطان  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الول  اخلليج  مدعي/بنك 
عبدالعزيز ال�شريف الها�شمي ب�شفته ال�شخ�شيه وب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة/ �شلطان الها�شمي 
للعطور اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 79٦٦81 درهم + الفائدة 
الها�شمي ب�شفته  ال�شريف  القانونية املطلوب اعالنه/ �شلطان حممد عبدالعزيز عبدالعزيز 
ال�شخ�شيه وب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة/ �شلطان الها�شمي للعطور اجلن�شية: المارات عنوانه: 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
امام  �شباحا   8.3٠ ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢٠13/٦/11
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢٠13/5/3٠

قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3036 ت  عمل -م ع- ت-اأظ)
خالد   : �شده  املنفذ  المارات  اجلن�شية:  الهالل  م�شرف  التنفيذ/  طالب 
خالد  اعالنه:  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  البلو�شي  ح�شن  �شكري  حممد 
ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  البلو�شي  ح�شن  �شكري  حممد 
رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
٢٠1٢/٢4٠5 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره يوم الحد املوافق ٦/٢3/٢٠13 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ-  ابوظبي الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/706 ت  عمل -م ع- ت-اأظ)
طالب التنفيذ/ ياهوب ح�شني خليل الرحمن ياهوب ح�شني اجلن�شية: الهند  
املنفذ �شده : بر�شتيج جت لتاأجري الطائرات ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  الطائرات  لتاأجري  جت   بر�شتيج  اعالنه: 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم ٢٠13/33٠ عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره يوم الحد املوافق 
٢٠13/٦/٢3 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ-  ابوظبي الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم العمايل                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/8 ت  جتر -م ر- ت-اأظ)
المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  للتجارة  ال�شماوي  الطريق  �شركة  التنفيذ/  طالب 
ذ.م.م اجلن�شية:  اللكروميكانيكية  للمقاولت  ادي�شون  �شركة   : املنفذ �شده 
المارات املطلوب اعالنه:�شركة ادي�شون للمقاولت اللكروميكانيكية ذ.م.م 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اأظ  ت-ب-  م  جز-  جت   ٢٠1٢/1٠91 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   ٢٠13/٦/٢٦ املوافق  الربعاء  يوم  لنظره  وحدد 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-  ابوظبي الكائنة 
باملقر الرئي�شي   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم التجاري                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/81 ت  �سلح -م ر- ت-اأظ)
طالب التنفيذ/ ميامي لتاأجري الدراجات النارية اجلن�شية: المارات املنفذ 
املطلوب  المارات   اجلن�شية:  املغيني  زايد  جمعة  مبارك  عبداهلل   : �شده 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  املغيني  زايد  جمعة  مبارك  عبداهلل  اعالنه: 
ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا 
لنظر  موعدا   ٢٠13/٦/19 املوافق  الربعاء  يوم  لنظره  وحدد  رقم  الدعوى 
التنفيذ-   بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    قلم التوفيق و امل�ساحلة                                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1353 )تنفيذ جتاري )
اىل املحكوم عليها / موؤ�ش�شة الدانة لتجارة القرطا�شية عنوانه : بالن�شر  قد �شدر 
البتدائية حكم رقم ٢٠11/٦58 ل�شالح/موؤ�ش�شة حامت  ابوظبي  �شدك من حمكمة 
اجلوهر للهدايا واللعاب والقرطا�شية   حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها  ان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره 31.5٠9.٦ درهم والزمتها امل�شاريف ومائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات  ، ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ 
احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، لذا عليك القيام احلكم خالل خم�شة ع�شر 
 ٢٠13/٦/1٦ بانه حتديد جل�شة  كما نخطرك   . الع��الن  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  يوما من 
التنفيذ، ويف حالة تخلفك  للنظر يف  ال�شاعة )8.3٠( �س  التنفيذ  ب��ادارة  حل�شورك 
عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ ٢٠13/5/7
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
       ادارة التنفيذ

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
 يف الدعوى رقم 2013/709 ج  

ال�شادة/رولن جوزيف �شكور- املدعى 
يدعوكم  وامليكانيكية  اللكرونية  لالأعمال  المارات  ا�شر  عليه/  واملدعى 
يوم  يف  وذلك  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  اخلربة  اجتماع  حل�شور   اخلبري 
املحكمة  الكائن  اخلبري  مكتب  مبقر  وذلك   ٢٠13/٦/4 املوافق  الثالثاء 
يرجى  ظهرا  الثانية  ال�شاعة  متام  يف  العا�شر  الطابق  مول  مزيد  العمالية 
املوعد واملكان املحددين اعاله م�شطحبني معكم كافة الوراق  احل�شور يف 
وامل�شتندات التي تتعلق  بالدعوى ويف حالة عدم احل�شور �شوف تقوم اخلربة 

بدفع تقريرها اىل عدالة املحكمة. 
 اخلبري احل�سابي املنتدب  
طارق فار�ص حجي  

اعالن اجتماع خربة
العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     

         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  471 /2013  عمايل جزئي
مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  الدين  �شاب  عامل  جهانغري  حممد  مدعي/ 
عليه: رقية عبداهلل للخدمات الفنية اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/رقية عبداهلل للخدمات الفنية اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الحد املوافق ٢٠13/٦/٢ موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   8.3٠ ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل.  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )٢٠13/1٦٦٦ ابتدائي ( املنظورة امام 
امل��دع��ي عليها/  امل��ن��ازع��ات الي��ج��ارب��ة وامل��رف��وع��ة على  جلنة ف�س 
حتويل للمقاولت اللكروميكانيكية ملالكها/ ال�شيد علي حممد 
ن�����ش��راً، وق���د حت���دد لنظر الدعوى  حم��م��ود احل��و���ش��ن��ي اع��الن��ه��ا 
 1٢.٠٠ ال�شاعة  متام  يف   ٢٠13/٦/17 املوافق  الثنني  يوم  جلل�شة 
نفقة  على  وذل��ك  نهيان  اآل  مبع�شكر  الكائن  اللجنة  مبقر  ظهرا 

املدعية/ �شركة ام بي ام العقارية.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10808 بتاريخ   2013/6/2     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/618  جت كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
علي  �شامل  را�شد  رائد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الول  اخلليج  مدعي/بنك 
البو�شعيدي اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 147883 
درهم + الفائدة القانونية 1٢%  املطلوب اعالنه/ رائد را�شد �شامل علي البو�شعيدي 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
الدعوى، لذا فانت  املوافق ٢٠13/٦/18 موعدا لنظر  الثالثاء  املحكمة يوم  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحا   8.3٠ ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢٠13/5/3٠
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/173 تنفيذ عقاري
را�شد  احمد م�شبح  ل�شاحبها  العقارية-  املكعب  موؤ�ش�شة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
امل��زروع��ي    جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ح�شام الدين  علي 
ال�شعدي   نعلنكم باحلكم  ا�شماعيل وميثله: حممد احمد �شعيد  �شيد  فتحي 
القرار ال�شادر يف الدعوى رقم ٢٠1٢/1٠٠7 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1  : وذل���ك  تنفيذيا  باعتباره   ٢٠1٢/1٢/٢7
 15 خ��الل  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  وت�شليمه  دره���م   )٦٠9٢9(
�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  ف��ان  الع���الن.   وعليه  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  ي��وم من 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/409 عقاري كلي                          
جمهول  ذ.م.م    انف�شتمنت  �شتار  ار�شتوقراط  �شركة  املدخل/1-  اخل�شم  اىل 
املدعى / بطي عبداهلل حممد بطي اجلمريي وميثله:  ان  حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  قرقا�س   علي  عبداهلل  �شمرية 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )4٠٦373 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %1٢ ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة   املحاماة 
التام. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠13/٦/3٠ ال�شاعة 9.3٠ بالقاعة 
ch.1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10808 بتاريخ  2013/6/2      

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/409 عقاري كلي                          

ذ.م.م   جمهول حمل  ا�شتيت  ري��ال  �شركة كوينز لن��د  املدعى عليه  /1-  اىل 
القامة مبا ان املدعى / بطي عبداهلل حممد بطي اجلمريي وميثله: �شمرية 
عبداهلل علي قرقا�س  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   4٠٦373( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة  القانونية بواقع 1٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت 
 ch.1A.1 بالقاعة  ال�شاعة 9.3٠  املوافق 3٠/٦/٢٠13  لها جل�شة يوم الحد 
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 الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

                                                                      القا�سي/ه�سام الرتيكي

اإمــــــــــــــــارة اأبـــــــــوظـــبــــــي 
   دائـــــــرة الــــقــــ�ســاء  

العدد 10808 بتاريخ 2013/6/2   
اإعالن بيع

تنفيذ رقم 2011/1173 عام - حجز :2011/779
�سد:�سركة نا�سومي اأمربيال للمجوهرات والعود

ل�سالح:امني جمعان �سامل الكندي
او�ساف املال

قررت املحكمة خماطبتكم لالإعالن عن بيع باملزاد العلني يوم الربعاء املوافق ٢٠13/٦/1٢ ابتداءاً من ال�شاعة  
9:٠٠ �شباحاً وذلك املحجوزات اململوكة للمنفذ �شدها باملزاد العلني الكائنة يف ابوظبي - املارية مول امليزان 

حمل الك�شندريت لتجارة العطور والنظارات والف�شيات وال�شاعات والحجار الكرمية. 
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جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد

م�شتعمل
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 
جديد 

م�شتعمل
جديد 
جديد 
جديد
عبوة
عبوة

كرتونة
عبوة

عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة
جديد
جديد

م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل

م�شبحة مقا�شات خمتلفة
م�شبحة

م�شبحة كهرمان
م�شبحة 
م�شبحة

م�شبحة كبرية
م�شبحة جب�س وجليز كبرية

�شاعات رجايل وحرميي انواع خمتلفة
خامت لوؤلوؤ انواع خمتلفة
خامت ف�شي انواع خمتلفة

خامت بف�شو�س احجار كرمية
نظارة �شم�شية

عقد لوؤلوؤ
طقم �شل�شلة وحلق انواع خمتلفة

�شل�شلة ف�شية
�شل�شلة ف�شية
ان�شيال ف�شي 
تعليقة �شل�شلة

ان�شيال ف�شي مطعم بف�شو�س احجار كرمية
ا�شورة ف�شية

ان�شيال لوؤلوؤ وانواع خمتلفة
م�شبحة كهرمان عقد انواع خمتلفة

�شل�شلة انواع خمتلفة بال�شتيكية
ان�شيال لعب بال�شتيك

حمفظة جلدية
عالقة مفاتيح بلعب

حلق لوؤلوؤ
حلق زجاج كريت�شال
تعليقة �شل�شلة ف�شية

حتف م�شنوعة من اللوؤلوؤ ال�شناعي
فازات انواع خمتلفة

حتف كري�شتال 
ح�شان خ�شب وجلد حتفة

 عطر ريال مدريد 100 ملم
عطر اجنل 50 مم

عطر ريال مدريد �شعة 72 عبوة للكرتونة
تربل اك�س 50 مم
هواج�س 10 مم

عطر �شمارت
�شانيل
ازارو
�شكادا

امربيو ارمني
 جيوفن�شي
دل�س جاباتا
نيتا رتي�شي

عطر
ديور

عطر بو�س
عطر لكو�شت

عطر كالفن كالين 
عطر اوبيوم
عطر ديزل

عطر فالنتينيو
عطر الك�شندريت

عطر اغليك
عطر توما�س

عطر رالف لوران
 عطور متنوعة ي�شعب فرزها وح�شرها

عطور مغلفة كهدايا
زجاجات عطر �شائب

�شنطة هدايا
طاولة مكتب خ�شبية

فرنينات عر�س طاولة بواجهات زجاجية
دولب عر�س بواجهة زجاجية

كرا�شي خ�شبية
�شاعة حائط

تليفزيون م�شتعمل
ري�شيفر

SAFEGUYD خزينة جتوري عليها ا�شم
PYESIDIUM جهاز ك�شف الحجار نوع

TABLEPALAAOSOPE جهاز فح�س الحجار
DIAMOND SELECTOR جهاز فح�س الحجار نوع

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1٦9٦

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 1٦ فرباير1995  امل�شجلة حتت رقم : 1399  
الفئة : ٢1

املنتجات : فرا�شي اأ�شنان.
ال�شراطات

انتهاء احلماية يف :٢3/٠8/٢٠13  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : ٢3/٠8/٢٠٢3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يونيو 2013 العدد 10808

EAT 68716

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية   :

  
بتاريخ : 11/19/٢٠٠٦ املودعة حتت رقم : 87574  
بتاريخ : ٠4/15/٢٠٠8 امل�شجلة حتت رقم : 87٦7٠  

با�شم : األبريتو كولفر انرنا�شيونال ، انك.
وعنوانه : ٢5٢5 اأرميتاج اأفينيو ، ميلروز بارك ، اإلينوي ٦٠1٦٠-11٦3 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )7٢( – )٠9/٠8/٢٠٠7 (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : م�شتح�شرات غري معاجلة مبواد طبية لال�شتخدام يف العناية بالب�شرة 

والواقعة يف الفئة رقم )3٠(.
الواقعة بالفئة : 3

 التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق : 
تنازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة : الربتو- كولفركومباين
ا�شم املتنازل له : األبريتو كولفر انرنا�شيونال ، انك.

مهنته م�شنعون وجتار
جن�شيته : الوليات املتحدة الأمريكية.

املتحدة  ال��ولي��ات   ،  11٦3-٦٠1٦٠ اإلينوي   ، ب��ارك  ميلروز   ، اأفينيو  اأرم��ي��ت��اج   ٢5٢5  : اإقامته  وحم��ل  عنوانه 
الأمريكية.

تاريخ انتقال امللكية : ٠٢/٢٢/٢٠٠8
تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل :11/٠٦/٢٠٠8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يونيو 2013 العدد 10808

EAT 69368

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 3٢9٦

با�شم : ال�شويدي لال�شتثمارات )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(
وعنوانه : �س.ب.1133٢ ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ : ٠5 يوليو 1995  امل�شجلة حتت رقم : 19٦1  
الفئة : 3٠

املنتجات : اأرز ، �شكر ، وبهارات.
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جلنة القطاع املايل وامل�صريف باحتاد الغرف اخلليجية تدعو البنوك لدعم ال�صناعات ال�صغريةافتتاح املوؤمتر الدويل الأول لال�صتدامة يف جزيرة ال�صعديات
وانه  �شنويا  �شيكون  املوؤمتر  ان  اكد  كما  الواقع.  ذلك على  لرجمة 
التفاهمات  ح�شب  اخلليجية  اوالعوا�شم  امل��دن  يف  يتنقل  ان  ميكن 
مفهوم  ان  ل��وام  حديثه  يف  م�شيفا  املعنية  واجل��ه��ات  املوؤ�ش�شات  بني 
بع�س  على  بركيز  ول��ك��ن  ف�شيئا  �شيئا  ينت�شر  ا�شبح  ال���ش��ت��دام��ة 
القت�شاد  على  ووا�شع  ب�شكل  ولي�س  والبيئة  كالطاقة  فقط  املحاور 
والقت�شاد  املوؤ�ش�شات  ا�شتدامة  ت�شمل  حماوراملوؤمتر  ان  وقال  مثال 
الجتماعية  ال���ش��ت��دام��ة  وم���ب���ادرات  امل�شتدامة  التنمية  يف  امل��ع��ريف 
 . امل�شتدامة  التنمية  ادوات  وك��ذل��ك  احلكومي  القطاع  يف  كالتميز 
واو�شح انه يتفرع من هذه املحاور الربعة حماور ا�شغر ت�شمل على 
�شبيل املثال تخفي�س ثاين اك�شيد الكربون والتدوير ومبادرات اب�شر 

وجائزة خليفة للتميز . 

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي ل��ال���ش��ت��دام��ة ال��ي��وم مل���دة ي��وم��ني يف  ت�شت�شيف جم��م��وع��ة 
للموؤمتر  الأوىل  ال���دورة  ال�شعديات  بجزيرة  ريجي�س  �شانت  فندق 
ال�شيخ حممد بن �شلطان  2013 حتت رعاية  ال��دويل لال�شتدامة 
بن حمدان ال نهيان بهدف ت�شجيع وتعزيز مفهوم ال�شتدامة بني 
الدكتور  واكد  ودوليا.  اقليميا  احلكومية  و�شبه  احلكومية  اجلهات 
احمد الكعبي رئي�س اللجنة العلمية للموؤمتر لوكالة انباء المارات 
الذي  امل��وؤمت��ر  �شت�شارك يف  ودول��ي��ة  50 جهة حملية  م��ن  اأك��رث  ان 
�شيناق�س اأكرث من 30 بحثا اأكادمييا عامليا حول ال�شتدامة وحول 
�شعيها  اإط��ار  يف  ال�شاملة  امل�شتدامة  بالتنمية  ابوظبي  ام��ارة  اهتمام 

•• دبي –الفجر:

املوؤ�ش�شات  اإح���دى   ، دب��ي  الأع��م��ال يف  رواد  وق��ع منتدى 
ال�شغرية  امل�������ش���اري���ع  لأ����ش���ح���اب  ال���داع���م���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
التاأمني  لو�شطاء  املتحد  اخلليج  و�شركة   ، واملتو�شطة 
الأعمال  قطاع  ورعاية  لدعم  تعاون  اتفاقية  م��وؤخ��راً   ،
الإج���������راءات اخلا�شة  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  امل�����ش��اري��ع  واأ����ش���ح���اب 
املميزة  اخل��دم��ات  م��ن  ح��زم��ة  وت��وف��ري   ، مبوؤ�ش�شاتهم 
، وم��ن��ح��ه��م ع��ل��ي��ه��ا خ�����ش��وم��ات خ��ا���ش��ة ، وت���ن���درج تلك 
اإىل تعزيز  الهادفة   ، املنتدى  اإط��ار خطط  التفاقية يف 
ال�شراتيجيني،  ال�����ش��رك��اء  ك��اف��ة  م���ع  ال��ت��ع��اون  ���ش��ب��ل 
لع�شوية  املنت�شبني  امل�شاريع  لأ�شحاب  الدعم  لتقدمي 

املنتدى بهدف تعزيز قدراتهم املالية وال�شتثمارية .
ومبوجب هذه التفاقية التي وقعها عن املنتدى �شهيل 
بن حمد ع�شو جمل�س الإدارة ، وعن اخلليج املتحد احمد 
الأخرية  �شتقدم   ، التنفيذي  املهريي مديرها  اهلل  عبد 
وفق ما ذكر �شهيل بن حمد ، جمموعة من اخل�شومات 
من  منتجاتها  ع��ل��ى   %  15 اإىل  جمموعها  يف  ت�شل 

•• ابوظبي-وام:

املهنية  بالفرقة  للجودة ممثلة  الإم��ارات  وقعت جمعية 
اأفكار  نظريتها  مع  تفاهم  مذكرة  اأول  اإم��ارات��ي��ة  اأف��ك��ار 
م���وؤخ���را يف بري�شتول  ع��ق��د  ب��ري��ط��ان��ي��ة خ���الل م��وؤمت��ر 
الربيطانية. ومبوجب التفاقية مت اإعداد نظام موحد 
للتقييم بني اأفكار اإماراتية واأفكار بريطانية يتيح لأفكار 
اإماراتية اإجراء التقييم املوحد لأنظمة القراحات على 
عبد  واأك��د  واخلا�س.  العام  للقطاعني  الدولة  م�شتوى 
التقييم  اأن هذا  اإماراتية  اأفكار  القادر عبيد علي رئي�س 
مينح املوؤ�ش�شة الفر�شة لتحديد موقع نظام اقراحاتها 
ن�شبة اىل الفئات املعتمدة عامليا وذلك من خالل تقرير 
هذا  يتم  حيث  التح�شني  ف��ر���س  على  يحتوي  مف�شل 
اأفكار  ق��ب��ل  م��ن  معتمدين  مقيمني  ق��ب��ل  م��ن  التقييم 
بريطانية . وقال الدكتور هادي التيجاين رئي�س جمل�س 
اإدارة جمعية المارات للجودة ان دولة المارات حققت 
الوطن  م�شتوى  ع��ل��ى  التميز  ث��ق��اف��ة  ن�شر  يف  ال���ري���ادة 
على  عاملية  موؤ�ش�شات  م��ع  لتعمل  الأوان  واآن  ال��ع��رب��ي 

تاأمني �شخ�شي وميثل التاأمني على ال�شيارات ، وال�شفر 
احلوادث  على  والتاأمني   ، �شحي  والتاأمني   ، واملنازل   ،
، كامل�شئولية  اإىل التاأمينات العامة  اإ�شافة   ، ال�شخ�شية 
وتاأمني   ، الأم��ان��ة  ، وخيانة  الأم���وال  وت��اأم��ني   ، املهنية 
، وتاأمني  ال��ع��م��ل  واإ����ش���اب���ات   ، الل��ك��رون��ي��ة  الأج���ه���زة 
اأن هذه  اإىل  لف��ت��ا   ، ال��ب��ح��ري  وال���ت���اأم���ني   ، امل��ق��اول��ني 
اخل�شومات �شتمنح فقط لالأع�شاء املنت�شبني لع�شوية 
منتدى رواد الأعمال بدبي فئة ال� V.I.B ، بعد التاأكد 
من ع�شويته من قبل اخلليج املتحد لو�شطاء التاأمني 
اأو ر�شالة   ،  V.I.B الهوية كع�شو  ، من خالل بطاقة 
ر�شمية من املنتدى ، عند مراجعته لها لطلب اخلدمة  
التفاقية  ه��ذه  لتوقيع  �شعادته  ع��ن  حمد  ب��ن  واأع���رب 
مزاولة  وت�شهيل   ، امل�شاريع  اأ�شحاب  دعم  يف  مل�شاهمتها 
يف  ي�شاهم  م��ا  وه��و  م��رن��ة،  عمل  بيئة  وف��ق  م�شاريعهم 
حتفيز الأداء ورفع اجلودة والإنتاجية يف قطاع الأعمال 
دعم  اأن  على  م��وؤك��دا   ، واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شاريع 
راأ�س  على  ي��اأت��ي  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  قطاع 

اأولويات خطط منتدى رواد الأعمال بدبي .

اأفكار  توقيع  ان  موؤكدا  القراحات  اأنظمة  ثقافة  دعم 
جتعلها  بريطانية  افكار  مع  التفاهم  مذكرة  اإم��ارات��ي��ة 
م�شتوى  على  املجال  هذا  نوعها يف  فريدة من  موؤ�ش�شة 
اإماراتية خالل املوؤمتر  اأفكار  الوطن العربي ككل. مثل 
وحفل التوقيع ال�شيد عبد القادر عبيد علي ومن جانب 
اأفكار بريطانية ال�شيد اندي بيدوز. وخالل املوؤمتر مت 
تكرمي ال�شيد عبد القادر عبيد علي مبنحه زمالة اأفكار 
بريطانية يف �شابقة تعترب الأوىل من نوعها على م�شتوى 
الوطن العربي. يذكر ان جمعية الإم��ارات للجودة ذات 
نفع عام مت اإ�شهارها من قبل وزارة ال�شوؤون الجتماعية 
2007 ومت  ل�شنة   419 رق���م  ال�����وزاري  ل��ل��ق��رار  وف��ق��ا 
حت��دي��د روؤي�����ة اجل��م��ع��ي��ة ت��ع��م��ي��ق ف��ك��ر وث��ق��اف��ة التميز 
مت  كما   .. والإقليمية  املحلية  واملوؤ�ش�شات  الأف��راد  لدى 
حتديد ر�شالة اجلمعية لتكون تقدمي خدمات التوعية 
والتدريب والدرا�شات والبحوث وال�شت�شارات يف جمال 
اجلودة والتميز وال�شتفادة من اأف�شل املمار�شات العاملية 
واملميزات التناف�شية من خالل ال�شراكة الإ�شراتيجية 

مع املوؤ�ش�شات املحلية والإقليمية والعاملية . 

منتدى رواد اأعمال دبي واخلليج املتحد 
لو�صطاء التاأمني توقعان اتفاقية �صراكة

جمعية الإمارات للجودة توقع اتفاقية تعاون مع اأفكار 
بريطانية لتقييم اأنظمة القرتاحات للقطاعني العام واخلا�س

م���ا يحتاجه  ك���ل  ح����ول  ���ش��م��ول��ي��ة 
امل�شتثمرون ورجال الأعمال الذين 
يريدون اأو يفكرون يف الإ�شتثمار اأو 
الإمارات  الأعمال يف  دخ��ول قطاع 
وزارة  و�شاركت   . املتحدة  العربية 
القت�شاد لأول مرة يف فاعليات كل 
من املعر�س الدويل الثالث اأرابيا-

احلادية  وال����دورة   2013 اك�شبو 
الرو�شي  الأع���م���ال  ملجل�س  ع�����ش��رة 
العربي اللتني عقدتا يف مركز لني 
�شانت  مبدينة  للمعار�س  اأك�شبو 
اأي��ام. و�شم  بطر�شبورغ ملدة ثالثة 
جناح دول��ة الإم���ارات ال��ذي ت�شدر 
معر�س  لقاعة  الرئي�شة  الواجهة 
جهات   2013 اأراب���ي���ا-اأك�������ش���ب���و 
جتارة  غ��رف��ة  بينها  م��ن  حكومية 
التنمية  ودائ��رة  ال�شارقة  و�شناعة 
وهيئة  ب��ال�����ش��ارق��ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة 
�����ش����روق وه���ي���ئ���ة امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
احلرة  املنطقة  وهيئة  باحلمرية 
املنطقة  ال�����دويل  ال�����ش��ارق��ة  مل��ط��ار 
احلرة براأ�س اخليمة ومركز جامع 
ال�شيخ زايد الكبري و�شركة اخلليج 
دبي  و  جلفار  الدوائية  لل�شناعات 
�شركات  جانب  اإىل  �شنرال  ورل��د 
الفوعة  منها  اخلا�س  القطاع  من 
ونيكز�س  ت��ي��رن  ج��ل��ف  و  ل��ل��ت��م��ور 
خل��دم��ات الأع��م��ال. ون��ظ��م اأعمال 
جمل�س  والإج���ت���م���اع���ات  امل��ع��ر���س 
الأعمال الرو�شي العربي مب�شاركة 
التجارة  ل���غ���رف  ال����ع����ام  الحت�������اد 
للبالد  وال������زراع������ة  وال�������ش���ن���اع���ة 
اجتماعات  وت���ن���ع���ق���د  ال���ع���رب���ي���ة. 
العربي  الرو�شي  الأع��م��ال  جمل�س 
م�����رة ك����ل ع���ام���ني يف رو����ش���ي���ا ويف 
ال���ع���رب���ي���ة على  ال���������دول  اإح���������دى 
الدويل  املعر�س  ويهدف  التوايل. 
اأرابيا-اإيك�شبو اإىل ترويج الب�شائع 
الأ�شواق  يف  ال��ع��رب��ي��ة  واخل���دم���ات 
الت�شالت  وت���دع���ي���م  ال���رو����ش���ي���ة 
الرو�شية  ال�شركات  ب��ني  املبا�شرة 
خمتلف  يف  ال��ع��رب��ي��ة  وال�����ش��رك��ات 
والإ�شتثمارية  التجارية  امل��ج��الت 
وال�شياحية بهدف تعديل التفاوت 
يف التبادل التجاري بني اجلانبني 
عرب رفع حجم ال�شادرات العربية 

اإىل رو�شيا الحتادية.

•• �شانت بطر�شبورغ-وام:

اأكدت دولة الإمارات العربية املتحدة 
م�شوؤولني  ���ش��م  م��ن��ت��دى  خ����الل 
اإجتماعات  اإط�����ار  يف  ك���ب���ار  رو������س 
الأعمال  ملجل�س   11 ال����  ال�����دورة 
اختتمت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي  ال��رو���ش��ي 
بطر�شبورغ  �شانت  مدينة  يف  ام�س 
لتو�شيع  واع����دة  ف��ر���ش��ا  ه��ن��اك  اأن 
الإماراتي  اجلانبني  ب��ني  التعاون 
والرو�شي على ال�شعد القت�شادية 
وال��ت��ج��اري��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة ميكن 
وجتارة  الغذائي  الأم��ن  ت�شمل  اأن 
ال�شغرية  ال�شركات  ودور  التجزئة 
واملتو�شطة يف التعاون القت�شادي. 
واأطلقت وزارة الإقت�شاد كتاب ملاذا 
الإمارات باللغة الرو�شية لأول مرة 
لتوزيعه على امل�شاركني يف معر�س 
اإجتماعات  ويف  اأراب���ي���ا-اك�������ش���ب���و 
امل��ج��ل�����س ال��رو���ش��ي ال��ع��رب��ي وعلى 
املهتمني لتقدمي فهم �شامل حول 
القت�شادي  النجاح  اإ�شراتيجية 
املتبعة يف الإمارات وت�شليط ال�شوء 
على كيفية ال�شتفادة منها بال�شكل 
التطلعات  ي����خ����دم  مب����ا  الأم�����ث�����ل 
����ش���ع���ادة جمعة  امل�������ش���رك���ة. وق�����ال 
امل�شاعد  ال���وك���ي���ل  ال��ك��ي��ت  حم��م��د 
ل�شوؤون التجارة اخلارجية يف وزارة 
القت�شاد يف كلمة رئي�شة له األقاها 
يف م��ن��ت��دى الأع����م����ال الإم����ارات����ي 
اأعمال  ب��ه  ال����ذي اف��ت��ت��ح  ال��رو���ش��ي 
30 من ال�شهر املا�شي  املجل�س يف 
لأول  الإم�����ارات  دول���ة  م�شاركة  اأن 
مرة يف هذه الفاعليات هدفت اإىل 
الإ�شراتيجية  ال�����ش��راك��ات  تعزيز 
واملنطقة  رو�����ش����ي����ا  ب�����ني  امل���ت���ي���ن���ة 
تتمتع  م��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت�شليط 
ب���ه الإم��������ارات م���ن ف���ر����س واع����دة 
واإم���ك���ان���ات ع��ال��ي��ة امل�����ش��ت��وى تعود 
القت�شادية  امل�شالح  على  بالنفع 
وح�شر  امل���ت���ب���ادل���ة.  وال���ت���ج���اري���ة 
امل�شوؤولني  من  كبري  ع��دد  املنتدى 
ال����ع����رب وال�����رو������س امل�������ش���ارك���ني يف 
الأعمال  وجمل�س  املعر�س  اأعمال 
الرو�شي العربي من بينهم معايل 
فالدميري بولفني املمثل املفو�س 
لرئي�س رو�شيا الإحتادية يف املنطقة 
الغربية  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ال��ف��ي��درال��ي��ة 

الأجنبية كنتيجة واقعية ل�شيا�شتها 
القت�شادية احلكيمة املعتمدة على 
النفتاح والتنوع واملرونة ولبيئتها 
واملحفزة  امل���وات���ي���ة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
التملك  م��ن  ب����دءا  للم�شتثمرين 
ال��ك��ام��ل يف امل��ن��اط��ق احل���رة مرورا 
املتطورة  التحتية  البنية  ب��ج��ودة 
تكنولوجيا وتوافر املوارد الب�شرية 
العالية  وامل���وؤه���الت  ال��ك��ف��اءة  ذات 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة 
ال�شراتيجي  اجل��غ��رايف  وامل��وق��ع 
ل��ل��دول��ة ال����ذي ي��ع��د ب���واب���ة دخول 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  دول  اإىل 
اآ�شيا  وج���ن���وب  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
املثالية  ال���ف���ر����س  اأت������اح  م���ا  وه����و 
ال��ع��امل��ي��ة الكربى  ال�����ش��رك��ات  اأم����ام 

لال�شتثمار بالإمارات. 
الدولية  ال��ت��ق��اري��ر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
املرتبة  يف  الإم����ارات  دول���ة  �شنفت 
الوجهات  ب����ني  ع���امل���ي���ا  ال���ع���ا����ش���رة 
ح�شب  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ال�����واع�����دة 
العاملي  ال�شتثمار  تقرير  ب��ي��ان��ات 
كلمته  يف  الكيت  ورك��ز   .  2012
على اأن تلك املقومات القت�شادية 
امل���ت���ك���ام���ل���ة وامل�����ت�����واف�����رة ل���دول���ة 
تهيئة  ع���ل���ى  ����ش���اع���دت  الإم����������ارات 
م��ن��اخ ا���ش��ت��ث��م��اري ع���زز م��ن الثقة 
الإماراتي  بالقت�شاد  العامل  لدى 
تدفق  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  اإىل  واأدت 
دول  خمتلف  من  ال�شركات  اأع���داد 

وزيادة  الإم��ارات��ي��ة  لل�شوق  ال��ع��امل 
القت�شاد  مكونات  يف  ا�شتثماراتها 
ال���وط���ن���ي م�����ش��ت��ف��ي��دة م���ن امل���زاي���ا 
التناف�شية لهذه ال�شوق .. لفتا اإىل 
وجود اأكرث من 30 منطقة حرة يف 
دولة الإمارات تتيح التملك الكامل 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة وحرية  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
حت��وي��ل روؤو�����س الأم����وال والأرب����اح 
. وك�شف عن  املائة  بن�شبة مائة يف 
اأن هناك فر�شا واعدة للتعاون بني 
اجلانبني الإماراتي والرو�شي على 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��ع��د 
جمالت  اأن  ك��م��ا  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
الأمن  ت�شمل  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ع��اون 
ال��غ��ذائ��ي وجت����ارة ال��ت��ج��زئ��ة ودور 
يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات 
كتاب  وحول  القت�شادي.  التعاون 
ملاذا الإم��ارات الذي طرحته وزارة 
الإقت�شاد باللغة الرو�شية لأول مرة 
لتوزيعه على امل�شاركني يف املعر�س 
الرو�شي  املجل�س  اإج��ت��م��اع��ات  ويف 
ثقته يف  الكيت عن  اأع��رب  العربي 
مرجعا  �شي�شكل  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  اأن 
مقومات  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ع��رف  رئ��ي�����ش��ا 
والت�شريعات  الإم��ارات��ي  القت�شاد 
عن  ف�شال  التنظيمية  وال��ل��وائ��ح 
�شمن  ال�شتثمار  اآف��اق  ا�شتك�شاف 
الفر�س  ذات  احليوية  القطاعات 
الواعدة. ويعد كتاب ملاذا الإمارات 
الدليل الإ�شتثماري الأول والأكرث 

يفتو�شنكوف  ف��الدمي��ري  وم��ع��ايل 
الرو�شي  الأع��م��ال  جمل�س  رئي�س 
كاتريين  �شريجي  و�شعادة  العربي 
التجارية  التجارية  الغرفة  رئي�س 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ل��رو���ش��ي��ا الإحت����ادي����ة. 
الإماراتي  الرو�شي  املنتدى  وك��ان 
اأول املنتديات التي عقدها جمل�س 
 12 مع  العربي  الرو�شي  الأعمال 
املغرب  �شملت  اأخ��رى  دول��ة عربية 
وم�شر  وفل�شطني  عمان  و�شلطنة 
والأردن  وال�����ع�����راق  وال���ب���ح���ري���ن 
وت���ون�������س وال���������ش����ودان واجل����زائ����ر 
�شبل  لبحث  ول��ب��ن��ان  وم��وري��ت��ان��ي��ا 
الإقت�شادية  ال���ع���الق���ات  ت��دع��ي��م 
ب��ني ك��ل ج��ان��ب ح��ي��ث ي��ع��ر���س كل 
اإمكاناته الإقت�شادية  طرف عربي 
اأمام رجال  الإ�شتثمار فيه  وفر�س 
التعاون  واآف����اق  ال��رو���س  الأع���م���ال 
امل�شرك. وذكر الكيت يف كلمته اأن 
اإىل  باعتزاز  تنظر  الإم���ارات  دول��ة 
العالقات القت�شادية املتينة فيما 
ب�شورة  جت�����ش��دت  وال���ت���ي  ب��ي��ن��ه��م��ا 
ال��ه��ائ��ل يف حجم  ال��ن��م��و  ج��ل��ي��ة يف 
ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ال�����ذي جت���اوز 
خالل  اأمريكي  دولر  مليار   1.8
ال���ع���ام امل��ا���ش��ي. واأف������اد ب����اأن حجم 
الإم��ارات ورو�شيا �شكلت ما  جتارة 
ن�شبته 57.1 يف املائة من جممل 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة مع 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 

بعدد  يرتبطان  البلدين  اأن  الكيت 
التعاون  جم��ال  يف  الإتفاقيات  من 
والفني  وال���ت���ج���اري  الق��ت�����ش��ادي 
من بينها اتفاقية حماية وت�شجيع 
الثالث  يف  وقعت  التى  ال�شتثمار 
املا�شي  ال���ع���ام  م���ن  دي�����ش��م��رب  م���ن 
امل�شركة  اللجنة  ل��وج��ود  اأن  كما 
اأث��ر كبري يف  الرو�شية  الإم��ارات��ي��ة 
و�شدد  ال���ع���الق���ات.  ه����ذه  ت��ط��وي��ر 
على اأن ان�شمام رو�شيا اإىل منظمة 
اجلهود  هذه  عزز  العاملية  التجارة 
والأطر امل�شركة بني البلدين مبا 
وت�شهيل  لزيادة  يتيحه من فر�س 
بينهما  التجارية  امل��ب��ادلت  حركة 
التجاري  ال���ن���ظ���ام  ي���دع���م  ومب�����ا 
ال����دويل م��ت��ع��دد الأط������راف. وبني 
وا�شحة  ك���ان���ت  ال����روؤي����ة  ه����ذه  اأن 
مت��ام��ا اأم����ام دول����ة الإم������ارات قبل 
ثم  ومن  الن�شمام  عملية  اكتمال 
الرو�شية  ل��ل��ج��ه��ود  م������وؤازرة  ظ��ل��ت 
الكاملة  بالع�شوية  ت��وج��ت  ال��ت��ي 
اإدراكا منها لأهمية وحيوية الدور 
به رو�شيا  اأن ت�شطلع  الذي ميكن 
بالنظر  ال��ع�����ش��وي��ة  ه���ذه  اإط����ار  يف 
القت�شادية  ومكانتها  قوتها  اإىل 
اقت�شاد  اأك������رب  ك��ت��ا���ش��ع  ال���ع���امل���ي���ة 
الكيت  وا���ش��ت��ع��ر���س   . ال���ع���امل  يف 
والإمكانات  الإ�شراتيجية  املزايا 
دولة  من  جتعل  التي  القت�شادية 
الإم�����ارات ال�����ش��ري��ك امل��ث��ايل لدفع 

الع�شر  خ����الل  الأع�������ش���اء  ال�����ش��ت 
�شنوات املا�شية . واأ�شار الكيت اإىل 
املتبادلة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ق��ي��م��ة  اأن 
ب��ني الإم����ارات ورو���ش��ي��ا بلغت نحو 
عام  نهاية  حتى  درهم  مليار   22
منو  اأوج��ه  تعددت  حيث   2011
العالقات القت�شادية بني البلدين 
يف ك��ث��ري م���ن امل���ج���الت الأخ�����رى. 
اأن ع��دد ال��رو���س املقيمني  واأو���ش��ح 
يف دول��ة الإم���ارات جت��اوز 25 األف 
وجهة  الإم���ارات  تعترب  كما  ن�شمة 
لل�شياح  بالن�شبة  ج��اذب��ة  �شياحية 
عددهم  و����ش���ل  ال����ذي����ن  ال����رو�����س 
خالل  ����ش���ائ���ح  م���ل���ي���ون  ن���ح���و  اإىل 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي. ول��ف��ت ال��ك��ي��ت اإىل 
الإماراتية  ال��ط��ريان  ���ش��رك��ات  اأن 
تعزيز  يف  ����ش���اه���م���ت  وال���رو����ش���ي���ة 
الدولتني  بني  والتوا�شل  التعاون 
امل�شافرين  نقل  �شعيد  على  �شواء 
اأو �شحن الب�شائع عرب اإقامة ج�شر 
جوي يربط بني املطارات الرو�شية 
ومطارات الدولة .. مبينا اأن عدد 
بينهما  املبا�شرة  اجلوية  الرحالت 

و�شل اإىل 70 رحلة اأ�شبوعيا. 
وو���ش��ف ع��الق��ات دول����ة الإم�����ارات 
طابع  وذات  متميزة  باأنها  برو�شيا 
كافة  الأوج�������ه يف  م��ت��ع��دد  خ���ا����س 
امل�����ج�����الت خ�����ش��و���ش��ا يف ظ����ل ما 
توافر لها من اإرادة �شيا�شية واأطر 
تنظيمية وقانونية. واو�شح �شعادة 

القت�شادي  ال��ن�����ش��اط  من��و  عجلة 
ال�����رو������ش�����ي وت����رق����ي����ة ال����ع����الق����ات 
الق��ت�����ش��ادي��ة ب���ني اجل��ان��ب��ني من 
ب��ي��ن��ه��ا ت���ق���دي���ر امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل 
التجارة  اأع�شاء منظمة  يف  ممثال 
القت�شادية  ل��ل��م��ك��ان��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
امل���ت���م���ي���زة ل����دول����ة الإم����������ارات وما 
ت�شهم به من دور اإيجابي يف تقوية 
ال��ن��ظ��ام ال��ت��ج��اري ال�����دويل. وقال 
املراجعة  بجالء  اأكدته  ما  هذا  اأن 
لدولة  التجارية  لل�شيا�شة  الثانية 
الإم�����ارات ال��ت��ي ج���رت وق��ائ��ع��ه��ا يف 
مار�س  العاملية يف  التجارة  منظمة 
من العام املا�شي حيث اأ�شاد اأع�شاء 
احلا�شمة  ب���اخل���ط���وات  امل��ن��ظ��م��ة 
الدولة  اتخذتها  التي  والرا�شخة 
من اأجل تنويع القت�شاد بعيدا عن 
تاأكيد  اإىل  وخل�شت  والغاز  النفط 
اأه��م��ي��ة ال�����دور ال����ذي ت��ق��وم ب���ه يف 
الأطراف  متعدد  التجاري  النظام 
املحافظة  اإزاء  الإيجابية  والنقاط 
على اقت�شاد منفتح . واأ�شار الكيت 
لدولة  اخلارجية  التجارة  اأن  اإىل 
للنمو  م���ع���دل  ح��ق��ق��ت  الإم��������ارات 
املا�شي  ال��ع��ام  امل��ائ��ة يف  17 يف  بلغ 
اأمثال  بثمانية  ي��ف��وق  م��ع��دل  وه��و 
الذي  العاملية  التجارة  منو  معدل 
العام.  نف�س  املائة يف  اإثنني يف  بلغ 
واأكد اأن دولة الإمارات باتت متثل 
لال�شتثمارات  ا�شراتيجيا  حمورا 

الإمارات تطرح فر�صًا ا�صتثمارية اأمام الرو�س وتطلق كتاب »ملاذا الإمارات« يف معر�س اأرابيا-اإك�صبو باللغة الرو�صية لأول مرة 

امل�شرفية  للبانات  متطور  موحد  مركز  واإن�شاء  امل�شريف  والتمويل  ال�شتثماري 
مع  ال���ش��الم��ي  وال��ت��اأم��ني  ال���ش��الم��ي��ة  امل�شرفية  ال�شناعة  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  م��ع 
تدويل الفكر القت�شادي ال�شالمي الذي هو ركيزة هامة من ركائز تطور هذه 
ال�شناعة. وقال بيان لالأمانة العامة لحتاد الغرف اخلليجية ام�س ان امل�شاركني 
ان  اىل  م�شريا  خليجية  مقا�شة  �شركة  اإن�شاء  م�شروع  على  اطلعوا  الجتماع  يف 
اإن�شاء  مقرح  �شاحبة  املتحدة  ال�شركة  مع  التن�شيق  ب�شرورة  او�شى  الجتماع 
على  لعر�شه  اخلليجي  التعاون  جمل�س  اىل  لرفعه  اخلليجية  املقا�شة  �شركة 
املايل وامل�شريف  اأن رئي�س واأع�شاء جلنة القطاع  البيان  املعنية. واأ�شاف  اللجان 
اخلليجية التقوا يو�شف جا�شم العبيد نائب حمافظ بنك الكويت املركزي حيث 
ومنها  للجنة  الثامن  الج��ت��م��اع  يف  بحثها  مت  مو�شوعات  ع��دة  مناق�شة  ج��رى 
ال�شعوبات التي يواجهها مواطنو دول املجل�س اأثناء تعامالتهم يف القطاع املايل 

وامل�شريف والدور املوؤمل من القطاع اخلا�س اخلليجي يف تنمية هذا القطاع.

•• الدمام-وام:

ناق�شت جلنة القطاع املايل وامل�شريف التابعة لالأمانة العامة لحتاد غرف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي خالل اجتماعها الثامن الذي ا�شت�شافته غرفة جتارة 
و�شناعة الكويت اأخريا عددا من املحاور ال�شراتيجية الرامية لتطوير وتفعيل 
القطاع والتي من بينها اهمية التو�شع يف روؤو�س اأموال البنوك اخلليجية ودورها 
يف دعم ال�شناعات اخلفيفة واملتو�شطة وال�شغرية بدول املجل�س. وجرى خالل 
الجتماع بحث خطة عمل اللجنة وبراجمها امل�شتقبلية حيث ركزت اخلطة على 
ن�شر ثقافة رفع كفاءة ا�شتخدام املال لدى مواطني دول املجل�س وتر�شيد النفاق 
وت�شجيع الدخار والتي تعترب و�شيلة من و�شائل مكافحة الف�شاد الداري ودعم 
البنوك لل�شناعات النتاجية وخا�شة ال�شناعات اخلفيفة وال�شغرية واملتو�شطة 
القرار  اتخاذ  على  ي�شاعد  عن�شرا  باعتبارها  الح�شائية  باملوؤ�شرات  والهتمام 

املدفع : اإمارة ال�صارقة اأ�صبحت من 
اأبرز الوجهات املف�صلة يف املنطقة 

•• ال�شارقة-وام:

وال�شياحي  التجاري  الإمن��اء  املدفع مدير عام هيئة  �شعادة خالد جا�شم  اأكد 
املف�شلة  ال�شياحية  الوجهات  اأب��رز  اأ�شبحت من  ال�شارقة  ام��ارة  ان  بال�شارقة 
ال�شياحة  قطاعات  خمتلف  يف  عاملية  وخ��دم��ات  مبعايري  وتتمتع  املنطقة  يف 
وال�شفر وال�شيافة . جاء ذلك مبنا�شبة تنظيم الهيئة جولة تعريفية جديدة 
ل�شركائها يف القطاع ال�شياحي حتت عنوان اكت�شف وجهتك �شمت 30 موظفا 
منتج  ت��ط��ورات  على  تعريفهم  بهدف  ب��الإم��ارة  الفندقية  املن�شاآت  اأب���رز  م��ن 
اجلذب  ومعامل  امل�شاريع  اآخر  حول  معلوماتهم  وحتديث  ال�شياحي  ال�شارقة 
املتنوعة يف اإمارة ال�شارقة وت�شمنت اجلولة زيارات على مدى يومني اإىل عدد 
من املتاحف واملراكز الثقافية بالإمارة اإىل جانب جولت ميدانية �شملت اأهم 
اجلولة  تنظيم  ان  املدفع  وق��ال   . والرفيهية  والتاريخية  ال�شياحية  املواقع 
ت�شهد  التي  ال�شيف  اإج��ازة  اق��راب  تاأتي مع  القطاع  لل�شركاء يف  التعريفية 
املن�شاآت  زيادة يف  ال�شائحني اخلليجيني وت�شجل  اعداد كبرية من  ا�شتقطاب 
عرو�س  اأب��رزه��ا  الفعاليات  من  لعدد  الإم���ارة  تنظيم  مع  �شيما  ل  الفندقية 
املبادرة  ال�شارقة و مهرجان رم�شان والعيد . وا�شاف ان تنظيم هذه  �شيف 
ياأتي انطالقا من حر�س الهيئة على تنظيم الأن�شطة املتنوعة التي تعمل على 
ال�شياحي وحتديث معلوماتهم  القطاع  العاملني يف  وخ��ربات  كفاءات  تعزيز 
ال��دور الكبري للعاملني يف  امل�شاريع التي تنظم يف الإم��ارة موؤكدا على  باآخر 

القطاع ال�شياحي عرب التوا�شل املبا�شر مع املجموعات ال�شياحية  .

طاقة تكمل اإجراءات ال�صتحواذ 
على اأ�صول �صركة بي بي الربيطانية

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ط��اق��ة ام�����س اإمت��ام��ه��ا اإج�����راءات 
ال�شتحواذ على اأ�شول النفط والغاز يف املنطقة الو�شطى من بحر ال�شمال من 
�شركة بريت�س بروليوم بي بي الربيطانية. وتتوىل بذلك �شركة طاقة مهمة 
اإدارة حقل هاردينغ وعمليات الإنتاج اإ�شافة اإىل الأ�شول الأخرى التي متتلكها 
عملية  ت�شهم  اأن  املتوقع  م��ن  حيث  ال�شمال  بحر  م��ن  ال�شمالية  املنطقة  يف 
مكافئ  نفط  برميل  األ��ف   20 بنحو  طاقة  �شركة  اإن��ت��اج  زي��ادة  يف  ال�شتحواذ 
اأن نعلن  يوميا. وقال كارل �شيلدون الرئي�س التنفيذي ل�شركة طاقة  ي�شرنا 
اإمتام عملية ال�شتحواذ هذه التي تعد من الختيارات ال�شراتيجية الهامة 
ال�شركة يف  احتياطات  زي��ادة متو�شط عمر  �شت�شاهم يف  بالن�شبة لطاقة حيث 
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رقم  لتحطيم  ك��ل��وزه  م��ريو���ش��الف  المل����اين  امل��ه��اج��م  ي�شعى 
اف�شل  لي�شبح  عاما   39 منذ  القائم  مولر  غ��ريد  مواطنه 
م�شيفتها  م��ع  املانيا  تلتقي  عندما  ب���الده،  ت��اري��خ  يف  ه��داف 
اليوم  القدم  كرة  يف  ودي��ة  دولية  مباراة  يف  املتحدة  الوليات 
الحد. و�شجل كلوزه 67 هدفا يف 126 مباراة مع نا�شيونال 
ب��وم��رب .  ، وب���ات على بعد ه��دف واح���د رق��م دي��ر  مان�شافت 
ح��زي��ران-  9 يف  وال��ث��الث��ني  اخلام�شة  �شيبلغ  ال���ذي  ك��ل��وزه، 
يونيو احلايل، ان�شم اىل مع�شكر املانيا التي تخو�س وديتني 
يف الوليات املتحدة، بعد م�شاهمته يف احراز فريقه لت�شيو 

بكاأ�س ايطاليا.
وكانت املانيا فازت على الكوادور 4-2 الربعاء املا�شي، وهي 
الملاين  الهداف  عليها  ي�شرف  التي  املتحدة  الوليات  تلتقي 

بلجيكا  ام��ام  ودي��ا  خ�شرت  والتي  كلينزمان،  يورغن  ال�شابق 
.4-2

وتوقع مولر )68 هدفا يف 62 مباراة( ان يك�شر كلوزه رقمه، 
علما بان اخر اهدافه الدولية منح املانيا الغربية لقب كاأ�س 
العامل 1974: انا �شعيد لجله. كانت م�شاألة وقت ان يحطم 
رقمي وا�شاف مولر )67 عاما(: مريو مهاجم رائع و�شاب 
ك��ان يف بايرن ميونيخ.  اك��رث من م��رة عندما  التقيته  رائ��ع، 

ي�شتحق ذلك .
واحتاج   ،2001 ع��ام  املنتخب  م��ع  م�����ش��واره  ك��ل��وزه  وا�شتهل 
لكنه  رقمه،  من  لالقراب  مولر  مباريات  �شعف  يقارب  ما 
يخجل من مقارنته بهداف بايرن ال�شابق: املقارنة معه مزحة 
كبرية. ل ميكن ان نقارنه باحد، ما حققه من حيث الهداف 

يف ع��دد امل��ب��اري��ات فريد م��ن ن��وع��ه. قلت ل��ه ذل��ك �شخ�شيا .   
امل���درب يواكيم  املف�شلني يف ت�شكيلة  ك��ل��وزه، وه��و م��ن  وع��رب 
2006(، عن  ال�شابق يف مونديال  كلينزمان  لوف )م�شاعد 
حتطيم  ميكنه  حيث   ،2014 م��ون��دي��ال  يف  باللعب  رغبته 
رونالدو  الربازيلي  با�شم  امل�شجل  لالهداف  القيا�شي  الرقم 

)15 هدفا( اذ ميلك الن يف ر�شيده 14 هدفا.
و�شتكون مباراة الحد الوىل لكلوزه بعد ت�شجيله هدفني يف 
ت�شرين  يف  العامل  كاأ�س  ت�شفيات  يف   )4-4( ال�شويد  مرمى 

الول-اكتوبر املا�شي.
عنها  يغيب  احتياطية  بت�شكيلة  المل���اين  املنتخب  ويخو�س 
بعد  لراح��ت��ه��م  دورمت��ون��د  وبورو�شيا  ميونيخ  ب��اي��رن  لعبو 

نهائي دوري ابطال اوروبا.

بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
الوزراء وزير الداخلية تنطلق ع�شر 
اليوم الأحد بطولة ال�شرطة لكاأ�س 
وزير الداخلية لكرة القدم ال�شالت 
التي  ع�����ش��ر  ال�����ش��اد���ش��ة  ن�شختها  يف 
الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد  ينظمها 
وت�شت�شيفها  ال���داخ���ل���ي���ة  ب�������وزارة 
ال����ق����ي����ادة ال���ع���ام���ة ل�������ش���رط���ة راأ������س 
حتى  مناف�شاتها  وت�شتمر  اخليمة 
اجلاري  ال�شهر  م��ن  ع�شر  ال��ت��ا���ش��ع 
ال�شرطة  ���ش��ب��اط  ن����ادي  يف  وت���ق���ام 
براأ�س احليمة .مب�شاركة 11 فريق 
العامة  والإدارات  القيادات  ميثلون 
القيادة  وه����ي  ال���داخ���ل���ي���ة  ب�������وزارة 
والقيادة  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة 
العامة ل�شرطة دبي والقيادة العامة 

العامة  وال��ق��ي��ادة  ال�شارقة  ل�شرطة 
والقيادة  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ل�����ش��رط��ة 
والقيادة  عجمان  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
العامة ل�شرطة اأم القيوين والقيادة 
والإقامة  الفجرية  ل�شرطة  العامة 
و�����ش����وؤون الأج����ان����ب وق����ي����ادة ق���وات 
العامة  وال��ق��ي��ادة  الأم����ن اخل��ا���ش��ة 
ال�شرطة  امل���دين وم��در���ش��ة  ل��ل��دف��اع 

الحتادية.
طالب  ال�شيخ  �شمو  ال��ل��واء  ورح���ب 
بن �شقر القا�شمي قائد عام �شرطة 
امل�شاركة  ب���ال���ف���رق  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
بطولة  ان  اىل  م�����ش��ريا  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
ك���اأ����س ���ش��م��و وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة لكرة 
الهتمام  م����ن  ت��ن��ط��ل��ق  ال�������ش���الت 
الكبري الذي توليه قيادتنا الر�شيدة 
والأمنية  ال�����ش��رط��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 

اأن هذه البطولت كفيلة  ولإدراكها 
بني  والتجان�س  التكاتف  بتحقيق 
بكافة  وال��رت��ب  امل�شتويات  خمتلف 
ق��ي��ادات��ه��ا واإدارات�����ه�����ا ال��ع��ام��ة على 
م�����ش��ت��وى ال����دول����ة، والرت����ق����اء بها 
التي  املطلوبة  الكفاءة  معايري  اإىل 
ت�شاعد على تنمية قدرات العاملني 

يف هذا املجال.
اكت�شبت  ق���د  ال��ب��ط��ول��ة  ان  وق�����ال 
ارتباطها  م��ن  وم��ك��ان��ت��ه��ا  اأه��م��ي��ت��ه��ا 
ب��ا���ش��م ���ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
الفريق  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي����ر  ال������وزراء 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، 
عالوة على اأثرها البناء يف ت�شجيع 
اجلميع على التميز والإبداع لدعم 

م�شرية العطاء .
�شرطة  ح��ر���ش��ن��ا يف  اأن���ن���ا  واأ�����ش����اف 

راأ�س اخليمة على اأن نبذل جهداً يف 
الإعداد لهذه البطولة، وامل�شاركة يف 
تنظيمها فوفرنا لها كافة املتطلبات 
بال�شكل  واإظ����ه����اره����ا  لإجن����اح����ه����ا 
اتوجه  ان  اىل  ي�شعني  ول  املطلوب 

بالبطولة  العاملني  لكافة  بال�شكر 
بكل  اأدواره���م  ي��وؤدون  كانوا  والذين 
كما  فريق عمل موحد  تفان �شمن 
الأخ��وة يف كافة  اإىل  بال�شكر  اأتوجه 
التي  احلكومية  والهيئات  ال��دوائ��ر 
والتعاون  وامل�شاندة  ال��دع��م  قدمت 
وقاموا باإجناز املهام والواجبات التي 
كلفوا بها من خالل اللجنة املنظمة 

للبطولة واللجان الفرعية.
ال���ع���م���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك جاين  وق�������ال 
ان  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد  مدير 
حت�شرياتها  انهت  قد  الفرق  كافة 
ان  متوقعا  للبطولة  وا�شتعداداتها 
ت�شهد البطولة مناف�شة �شديدة من 
الفرق امل�شاركة والتي ت�شعى لتحقيق 
ان هناك  م��ت��م��ي��زة وخ��ا���ش��ة  ن��ت��ائ��ج 
ال��الع��ب��ني املحرفني  ال��ع��دي��د م��ن 

البطولة من  �شي�شاركون بهذه 
لعب   200 م����ن  اك�����رث  ب����ني 
ال�����ف�����رق كما  ك����اف����ة  مي���ث���ل���ون 
العديد  ال��ف��رق  ب��ني  �شيتواجد 
املحرفني  دوري  جن����وم  م���ن 
ب�شلك  العاملني  الإماراتي من 
اللجنة  اأن  وب���ني    . ال�����ش��رط��ة 
امل���ن���ظ���م���ة ل��ل��ب��ط��ول��ة اخ���ت���ارت 
ط��اق��م��اً حت��ك��م��ي��اً م��ع��ت��م��داً من 
القدم  ل��ك��رة  الإم�������ارات  احت����اد 
ووجه  ال��ب��ط��ول��ة  ���ش��ي��دي��رون   ،
ل�شرطة  العامة  للقيادة  ال�شكر 
ل�شت�شافتها  اخل��ي��م��ة  را������س 
وعلى  احل���ايل  للعام  البطولة 
ماتقدمه من امكانيات لجناح 

ال�شكر  وج�����ه  وك����ذل����ك  ال���ب���ط���ول���ة 
لحتاد كرة القدم لتعاونهم يف ادارة 

طاقم  توفري  خ��الل  من  الفعاليات 
حكام دوليني لدارة املباريات .

وتقام اليوم مباراتني حيث �شيلتقي 

فريق �شرطة را�س اخليمة مع فريق 
املباراة  ويف  اخل��ا���ش��ة  الم���ن  ق���وات 
�شرطة  ف���ري���ق  ���ش��ي��ل��ت��ق��ي  ال���ث���ان���ي���ة 

���ش��ه��دت ال�����ش��ي��خ��ة ح�����ش��ة ب��ن��ت حم��م��د ب���ن زاي���د 
اجلوجي�شتو  بطولة  مناف�شات  خ��ت��ام  نهيان  اآل 
التي  الثانية  احللقة  لطالبات   2013 املدر�شية 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ���ش��ال��ة  يف  اق��ي��م��ت 
ب��اأب��وظ��ب��ي. وب��ل��غ ع���دد ال��ط��ال��ب��ات امل�����ش��ارك��ات يف 
اجلوجيت�شو  ل��ب��ط��ول��ة  اخل���ت���ام���ي���ة  امل���ن���اف�������ش���ات 
مدار�س   10 مي��ث��ل��ون  ط��ال��ب��ة   180 امل��در���ش��ي��ة 
على م�شتوى امارة ابوظبي منها خم�س مدار�س 
العني  مدينة  من  ثالث  و3  ابوظبي  مدينة  من 
ات�شمت  حيث  الغربية  املنطقة  م��ن  ومدر�شتني 
ال�شريف  والتناف�س  والندية  ب��الإث��ارة  املناف�شات 
ا�شتمتع بها اجلمهور واحل�شور. وقامت ال�شيخة 
اىل جانب  نهيان  ال  زاي��د  بن  بنت حممد  ح�شة 
ال�شيخة ح�شة بنت حممد بن حمد بن طحنون 
اأم الف�شل بنت  بتكرمي الفائزات وتتويج مدر�شة 

اجلوجي�شتو  ببطولة  العني  مدينة  من  احل��ارث 
املدر�شية للطالبات للحلقة الثانية بعد ح�شولها 
يف  تليها  امل�شابقة  اإج��م��ايل  م��ن  نقطة   69 على 
املركز الثاين مدر�شة عاتكة بنت عبداملطلب من 
جاءت  فيما  نقطة   59 مب��ج��م��وع  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
الثالث  امل��رك��ز  ابوظبي يف  م��ن  الأ���ش��اي��ل  مدر�شة 
ال�شيخة ح�شة  55 نقطة. وهناأت  وح�شلت على 
ب��ن��ت حم��م��د ب��ن زاي���د ط��ال��ب��ات امل���دار����س الفائزة 
املتميز  بامل�شتوى  م�شيدة  الوىل  الثالثة  باملراكز 
الذي ظهرت به الطالبات وما يتمتعن به مهارات 
متقدمة متمنية لباقي الطالبات وكافة املدار�س 
من  ال��ق��ادم��ة.  امل�شابقات  يف  اوف���ر  حظا  امل�شاركة 
املدير  الظاهري  �شامل  حممد  �شعادة  هناأ  جانبه 
املدار�س  امل��در���ش��ي��ة  العمليات  لقطاع  التنفيذي 
الفائزة باملراكز الثالثة الأوىل موؤكدا اأن ريا�شة 

اجلوجي�شتو يف مدار�شنا ب�شكل خا�س ويف الدولة 
بعد عام وذلك  وتاألقا عاما  ت��زداد جناحا  عموما 
الفريق  من  تلقاه  ال��ذي  الكبري  الهتمام  بف�شل 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
رئي�س جمل�س اأبوظبي للتعليم ومتابعته الدائمة 
لطالبنا وت�شجعيه امل�شتمر لهم. وقال اأن ريا�شة 
لالأفراد  املهمة  ال��ري��ا���ش��ات  اإح���دى  اجلوجي�شتو 
والأخالق  بالقيم  غنية  فهي  ميار�شونها  الذين 
الربوية  ال��ق��ي��ادات  وج���دت  فقد  ل��ذل��ك  النبيلة 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ك���ي يطلقوا  امل��ت��ن��ف�����س اخل�����ش��ب  ف��ي��ه��ا 
اللثام عن مواهبهم  العنان لإبداعاتهم ويك�شفوا 
عن  ولحظنا  ال�شريفة  املناف�شة  فنون  ويتعلموا 
ك��ث��ب م����دى ق����درة اجل��وج��ي��ت�����ش��و يف ت��ع��زي��ز قيم 
والثقة  ال��ت��وا���ش��ع  مثل  الطلبة  نفو�س  يف  مهمة 

بالنف�س والحرام وهي قيم جوهرية لبناء جيل 
الواثقة  ال��ق��وي��ة  ال�شخ�شية  ميلك  الطلبة  م��ن 
باإمكانياتها. من جانبها قالت اأور�شال موري�ش�س 
اجليوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  اأن  اجليوجيت�شو  م��درب��ة 
اإمارة  م��دار���س  يف  اأ�شبوعيا  واح��دة  ح�شة  تدر�س 
مبمار�شة  كثريا  ي�شتمتعن  والطالبات  اأبوظبي 
ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة ال��ت��ي ت��ن��م��ي يف ال��ن��ف�����س العديد 
م��ن ال��ق��ي��م م��ث��ل الل���ت���زام والن�����ش��ب��اط والثبات 
والت�شميم والروح الريا�شية م�شرية اىل ان هناك 
ح�ش�شا اإ�شافية ملا بعد املدر�شة وحتظى باهتمام 
اإحراز  ال��راغ��ب��ات يف  ال��ط��ال��ب��ات  واق��ب��ال م��ن قبل 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم وال��ت��اأه��ل ل��ل��دخ��ول ملناف�شات 
اأ�شعر  ال�شنوية. واأ�شافت  انني كمدربة  البطولة 
اإجن��از متميز يف  ملا يحققه طالباتنا من  بالفخر 
التزام  من  يقدمونه  ومب��ا  اجليوجيت�شو  ريا�شة 

ويطبقونها  ال��ري��ا���ش��ة  ل��ه��ذه  ال���ش��ا���ش��ي��ة  بالقيم 
الفوز  يف  الريا�شية  ال���روح  �شيما  ل  بينهم  فيما 
املن�شوري  دلل  الطالبة  وتوجهت   . واخل�����ش��ارة 
بال�شف ال�شاد�س مبدر�شة اأم الف�شل بالعني اإحدى 
والتقدير  بال�شكر  الذهبية  بامليدالية  الفائزات 
ل��ل��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ع��ل��ى دع��م��ه��م ال��ك��ب��ري لهذه 
ومتميزة..  ايجابية  نتائج  حققت  التي  الريا�شة 
وقالت  ا�شارك با�شتمرار يف بطولة اجليوجيت�شو 
للح�شول  الت�شميم  مبوا�شلة  قوية  اإرادة  ول��دي 
ع��ل��ى اأف�����ش��ل الل���ق���اب ومت��ث��ي��ل اأ����ش���م ب����الدي يف 
الطالبة  قالت  جانبها  م��ن   . العاملية  البطولت 
���ش��وق ي��ع��ق��وب م��ن م��در���ش��ة ال�����ش��م��وخ يف الغربية 
�شاركت  اأن��ه��ا  البطولة  يف  برونزية  على  حا�شلة 
للمرة الأوىل يف مواجهة مدر�شة قطر الندى واإن 
ما حققته يف تلك البطولة من فوز �شجعها كثريا 

على ال�شتمرار واملناف�شة ف�شال عن ما تلقاه من 
امل��در���ش��ة وامل��ن��زل للم�شاركة م��ن خالل  دع��م م��ن 
متكنها  اإ�شافية  تدريبية  درو����س  على  احل�شول 
اأكرث من تطوير قدراتها يف ريا�شة اجليوجت�شو 
التي تت�شم بالكثري من القيم واملعاين وت�شاعدنا 
ال�شحية  امل�شتويات  و حت�شني  �شخ�شيتنا  بناء  يف 
برنامج  تطبيق  ب��داي��ة  اأن  ي��ذك��ر  والج��ت��م��اع��ي��ة. 
عام  يف  ك��ان��ت  اأب��وظ��ب��ي  م��دار���س  يف  اجلوجيت�شو 
2008 حيث كانت البداية يف 12 مدر�شة فقط 
وال�شابع.  ال�����ش��اد���س  لل�شفني  ال��ربام��ج  ووج��ه��ت 
وي��ت��ط��ل��ع جم��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ن��ح��و ن�شر 
ريا�شة اجلوجيت�شو على نطاق اأو�شع وهناك 80 
براجمها  اإىل  اجلوجيت�شو  اإ�شافة  �شيتم  مدر�شة 
طالب   46000 لت�شمل  القادمة  الفرة  خ��الل 

وطالبة على م�شتوى مدار�س اإمارة اأبوظبي.

ال����ذي ي��وا���ش��ل ف��ي��ه رايل اث��ي��ن��ا حتدثه  يف ال��وق��ت 
الإماراتي  الراليات  جنم  تنف�س  كعادته،  لل�شائقني 
تعر�س  اأن  بعد  ال�شعداء  القا�شمي  خ��ال��د  ال�شيخ 
لإع��اق��ة م��ب��ك��رة يف ب��داي��ة ال�����ش��ب��اق لكنه مت��ك��ن من 
ال�شيطرة عليها ووا�شل طريقه �شاعيا نحو حتقيق 
يف  م�شاركته  خ��الل  الثانية  للمرة  متقدمة  نتيجة 

بطولة العامل للراليات.
وب��ع��د اخ��ت��ت��ام ���ش��ت��ة م���راح���ل خ��ا���ش��ة م���ن �شباقات 
اليوم الثاين للرايل يف اليونان، واملوؤلف من ع�شرة 
مراحل، متكن ال�شائق الإماراتي، الذي ي�شارك اإىل 
ب�شيارة  م��ارت��ن  �شكوت  ال��ربي��ط��اين  م��الح��ه  ج��ان��ب 
اأب��وظ��ب��ي ���ش��روي��ن ت��وت��ال ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��رال��ي��ات، من 

حتقيق املركز التا�شع يف الرتيب العام، لكنه يعلم 
ثمانية  ه��ن��اك  ت���زال  ول  �شعب  ال�����ش��ب��اق  اأن  ج��ي��دا 

مراحل خا�شة حتى اختتام الرايل . 
وبعد اأن انهى �شباقات اليوم الأول يف املركز الثامن، 
�شباقات  يف  واح��دا  مركزا  القا�شمي  ترتيب  تراجع 
مرتني،  ال�شيارة  على  ال�شيطرة  فقد  اأن  بعد  اليوم 
مما كلفه 30 ثانية و�شط ظروف اأكدت باأن الرايل 

ل يزال ي�شكل حتديا كبريا لل�شائقني.
للغاية، وفقدت  القا�شمي: كان الطريق زلقا  وعلق 
ال�شيطرة على ال�شيارة مرتني عند املنعطفات. كان 
احل�شا�س.  ال��وق��ت  ه��ذا  مثل  يف  خا�شة  �شعبا  ه��ذا 
لكنني بف�شل اهلل متكنت من ا�شتعادة ال�شيطرة واأنا 
املركز  واأح��اول جاهدا ل�شتعادة  الآن  ي��رام  ما  على 

الذي فقدته والتقدم اأكرث .
وميكو  ���ش��وردو  داين  ال��ف��ري��ق،  يف  كزميليه  ومت��ام��ا 
ه��ريف��ون��ني، وال���ل���ذان ي��ح��الن يف امل��رك��زي��ن الثاين 
�شتة  م��رور  بعد  الآن  حتى  الرتيب  على  والثامن 
يخترب  القا�شمي  ي���زال  ل  ال��ي��وم،  خ��ا���ش��ة  م��راح��ل 
الإعداد والتجهيز الأن�شب ل�شيارة اأبوظبي �شروين 

العاملية للراليات. 
وقال: ال�شيارة جديدة وجميعنا علينا العمل ب�شكل 
لنا.  الأن�شب  بال�شكل  ال�شيارات  لتعديل  متوا�شل 
يكون  اأن  ال�شائق  على  للغاية.  ح�شا�شة  �شيارة  اإنها 

اأن  التي يقوم بها لأن��ه��ا ميكن  ال���ش��ي��اء  واث��ق��ا م��ن 
ب�شيط  تغيري  امل��ن��اف�����ش��ات.  م��ن  ب��خ��روج��ك  تت�شبب 
منلك  �شك  ل  لكننا  هائال.  فرقا  يحدث  اأن  ميكن 
للو�شول  كبري  بجهد  ونعمل  رائ���ع  �شيانة  ف��ري��ق 

لل�شيغة الأمثل .
وتعترب هذه امل�شاركة اخلام�شة لل�شيخ القا�شمي يف 
رايل اأثينا العنيف، ومتكن خالل م�شاركاته ال�شابقة 
وال����ذي يعترب ثاين  ال�����ش��اد���س،  امل��رك��ز  م��ن حتقيق 
اأجن��از له خالل جميع م�شاركاته يف بطولة  اأف�شل 

العامل للراليات. 
النتيجة  ه��ذه  ت��ك��رار  فيه  يعترب  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
حتديا �شعبا يف هذه املرحلة، اإل اأن القا�شمي متفائل 
بقدرته على التقدم عن املركز التا�شع الذي حققه 
ال�شهر املا�شي يف رايل الربتغال، والذي متكن فيه 
من ك�شب اأوىل نقاطه يف البطولة العاملية للراليات 

لهذا املو�شم. 
الرايل  مل�����ش��ار  ال��وع��رة  اجلبلية  ال��ط��رق��ات  وت�شكل 
ان  ميكن  �شعبا  واخ��ت��ب��ارا  كبرية  عقبة  اليونان  يف 
القا�شمي  ميتحنه  اختبار  ا�شعب  اأن��ه  على  ي�شنف 

هذا العام.
وبعد الدراما التي ح�شلت يف بداية ال�شباقات اليوم 
�شيب�شتيان  البطولة  مت�شدر  اآم��ال  حطمت  والتي 
اأوغري، تعر�س الرو�شي اإيفيغنوف، مت�شدر �شباقات 

الفورد  �شيارته  اإط��ار  لثقب يف  للرايل،  الأول  اليوم 
في�شتا بعد ان ارتطم اإطاره بحجر، مما كلفه مركز 

ال�شدارة وخ�شارة الكثري من الوقت.
الفنلندي  ت�����ش��در  يف  الأح��������داث  ه����ذه  و���ش��اه��م��ت 
ثانية   18.7 ب��ف��ارق  لل�شباق  لت��ف��ال  ماتي  ج��ريي 
�شروين  فريق  ع�شو  ���ش��وردو،  داين  ال�شباين  عن 

الذي كان فيه  الوقت  لل�شيارات، يف  اأبوظبي  توتال 
زميله  عن  ثانية   19.9 بفارق  متخلفا  القا�شمي 
هريفونني الذي حل ثامنا. ول يزال على ال�شائقني 
يف  اليوم،  ه��ذا  اخ��رى  خا�شة  مراحل  اأربعة  خو�س 
اأخرى  اأربعة مراحل  �شيتوجب عليهم خو�س  حني 

يف اليوم الثالث والأخري للرايل اليوم.

•• �شاحية ال�شيف – اللجنة االأوملبية:

عقدت البعثة الإداري��ة لوفد البحرين امل�شارك 
لل�شالت  ال��راب��ع��ة  الآ���ش��ي��وي��ة  الأل��ع��اب  دورة  يف 
امل��غ��ل��ق��ة ب��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة )ان�����ش��ون 2013( 
والتي �شتقام خالل الفرة من 29 يونيو لغاية 
مع ممثلي  تن�شيقياً  اجتماعاً  املقبلني  يوليو   6
ال��دورة مبقر  امل�شاركة يف  الحت��ادات الريا�شية 

الحتاد البحريني لل�شباحة.
�شعود  الإداري���ة  البعثة  مدير  الجتماع  وتراأ�س 
الغنيم، الذي رحب باحل�شور ونقل لهم حتيات 
الأوملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س 
البحرينية، ثم وقف على ا�شتعدادات ومتطلبات 

وه����م )منتخب  امل�������ش���ارك���ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ج��م��ي��ع 
ال�شباحة، منتخب البولينج، منتخبي ال�شنوكر 
والبليارد(، وحثهم على �شرورة التمثيل امل�شرف 

يف هذا املحفل الآ�شيوي.
ال�شفر،  مواعيد  البعثة  لأف��راد  الغنيم  واأو�شح 
كوريا  اإىل  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ج��م��ي��ع  ���ش��ت��غ��ادر  ح��ي��ث 
اجلنوبية بتاريخ 25 يونيو املقبل، فيما �شتكون 
العودة اإىل البحرين بتاريخ 7 يوليو القادم، كما 
بال�شكن  املتعلقة  الرتيبات  كافة  الغنيم  �شرح 
الفتتاح  حفل  ومرا�شم  واملوا�شالت  والتغذية 
ورفع العلم البحريني يف القرية الأوملبية، ومت 
خالل الجتماع ت�شليم بطاقات العتماد لأفراد 
التجهيزات  ا�شتالم  مواعيد  وحت��دي��د  البعثة، 

الريا�شية.
ح�شر الجتماع من جانب الحتادات الريا�شية 
الحتاد  ع��ن  ممثال  بوخما�س  ح�شني  م��ن  ك��ال 
اأحمد  خالد  وال�شنوكر،  للبلياردو  البحريني 
وليد  لل�شباحة،  البحريني  الحت��اد  عن  ممثال 
الكعبي وخالد اخلاجة من  ولينا  ب�شري  عثمان 

الحتاد البحريني للبولينج.
وعلى �شعيد مت�شل، عقد الغنيم اجتماعاً اآخراً 
الباكر  وه���م ح��م��د  الإداري�����ة  البعثة  اأف����راد  م��ع 
العا�شوري  حم���م���ود  ال��ب��ع��ث��ة(،  م���دي���ر  )ن���ائ���ب 
)ال�شحفي  ع��ل��ي  ح�����ش��ن  ال��ب��ع��ث��ة(،  )حم��ا���ش��ب 
بروح  العمل  اأك��د خالله على �شرورة  املرافق(، 
الأ���ش��رة ال��واح��دة واحل��ر���س على ت��وف��ري كافة 

الأجواء  لتهيئة  البحرينية  للبعثة  الت�شهيالت 
امل�شتويات  اأف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي  اأم��ام��ه��م  ال��ك��ف��ي��ل��ة 

واأح�شن النتائج.
واو�شح الغنيم باأن البعثة الإدارية لن تاألوا جهداً 
يف �شبيل تقدمي كافة اأ�شكال الدعم للمنتخبات 
جمل�س  لتوجيهات  تنفيذا  امل�شاركة  البحرينية 

اإدارة اللجنة الأوملبية.
ال�شكر  ب��خ��ال�����س  ال��غ��ن��ي��م  ت���ق���دم  اخل���ت���ام  ويف 
على  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  للجنة  وال��ت��ق��دي��ر 
توفري  �شبيل  يف  بذلتها  التي  الكبرية  اجل��ه��ود 
عن  معرباً  البحرينية،  البعثة  احتياجات  كافة 
تعك�س  م�شرفة  اإيجابية  نتائج  حتقيق  يف  اأمله 

امل�شتوى املتطور للريا�شة البحرينية.

كـــلـــوزه ي�صتعـــد لتحطيـــم رقــــم مولـــــــــــر 

برعاية �سيف بن زايد

راأ�س اخليمة ت�صت�صيف بطولة ال�صرطة لكاأ�س وزير الداخلية لكرة قدم ال�صالت اليوم 

ح�صــة بنــت حممـــد بـــن زايــــد ت�صهـــــد ختـــام بطـــولـــة اجلــوجي�صـــتو املدر�صيـــة للطالبــــات

القا�سمي يتحدى اختبار اليونان ال�سعب

جنم الراليات الإماراتي ي�صق طريقه و�صط ظروف �صعبة للغاية ب�صيارته اأبوظبي �صرتوين يف الوقت الذي ي�صهد فيه رايل اأثينا اأحداثًا درامية

بهدف التح�سري للم�ساركة القارية

البعثة الإدارية تلتقي ممثلي الحتادات امل�صاركة بدورة الألعاب الآ�صيوية لل�صالت

اليابان تطلب دعمها ل�صت�صافة اأوملبياد 2020
ا�شتغل رئي�س الوزراء الياباين �شينزو ابي موؤمتر اليابان-افريقيا ام�س ال�شبت للطلب من روؤ�شاء وحكومات الدول 

الربعني احلا�شرة دعم تر�شيح ملف طوكيو ل�شت�شافة اللعاب الوملبية ال�شيفية 2020.
وقال ابي مذكر باوملبياد طوكيو 1964 الذي اقيم يف فرة ا�شتقالل الدول الفريقية: اود ان اطلب منكم دعم 

اقامة اوملبياد جديد يف طوكيو )عام 2020( بعد ذلك الذي �شهد ن�شوء افريقيا .
1963 التي كانت ا�شا�س  1964 اقيم بعد �شنة من ن�شوء منظمة الوحدة الفريقية عتام  وذكر ابي ان اوملبياد 

ن�شوء الحتاد الفريقي.
بيكيال  ابيبي  الثيوبي  العداء  حقق  وفيها  الل��ع��اب،  اليابان  ا�شت�شافت  التايل  العام  يف  ال���وزراء:  رئي�س  وا�شاف 
الجناز وفاز مباراتونني اوملبيني على التوايل موؤكدا للعامل القدرة الفريقية. ثم يف يوم اخلتام، ا�شبحت رودي�شيا 

ال�شمالية م�شتقلة حتت ا�شم زامبيا واكت�شف العامل علمها لول مرة يف ذاك الحتفال .
يف  املقبل  ايلول-�شبتمرب  يف  وا�شطنبول  ومدريد  طوكيو  بني  اللعاب  م�شيف  الدولية  الوملبية  اللجنة  وتختار 

بوينو�س اير�س.
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•• العني - الفجر:

لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  اأقامت 
2013، حفل  لل�شباب  الدولية  العني 
تكرمي اأنيق للجان العاملة يف البطولة، 
املحا�شرات  بقاعة  الأول  اأم�����س  م�شاء 
العني.  بنادي  زاي��د  بن  خليفة  مبلعب 
اللجنة  رئي�س  التكرمي  حفل  وح�شر 
للبطولة ع�شو جمل�س  املنظمة  العليا 
ادارة نادي العني حممد عبيد حمدون، 
وخليفة �شليمان مدير البطولة مدير 
لكرة  ال��ع��ني  ب��ن��ادي  الريا�شي  القطاع 
القدم، وروؤ�شاء واأع�شاء اللجان العاملة 
باآيات  وا���ش��ت��ه��ل احل��ف��ل  ال��ب��ط��ول��ة.  يف 
بينات من الذكر احلكيم تالها ال�شبل 
ع��م��ار ج��م��ال، ث��م ق��ام ح��م��دون بتوزيع 
يف  للم�شاركني  التقديرية  ال�����ش��ه��ادات 
جن���اح ال��ب��ط��ول��ة، وذل����ك ت��ق��دي��راً من 
النادي للدور املهم الذي بذلوه واأ�شهم 
الن�شخة  جن�����اح  يف  لف�����ت  ن���ح���و  ع���ل���ى 
ال�شاد�شة من دولية العني لكرة القدم. 
األقاها  التي  الكلمة  يف  حمدون،  ونقل 
اإدارة  خ���الل احل��ف��ل، حت��ي��ات جم��ل�����س 
نادي العني لكرة القدم برئا�شة ال�شيخ 
عبداهلل بن حممد بن خالد اآل نهيان، 
التنظيمي  النجاح  اأن  موؤكداً  للجميع، 
من   2013 لل�شباب  ال��ع��ني  ل��دول��ي��ة 
النواحي الإدارية والفنية والإعالمية، 
مل ي��ك��ن ول��ي��د ال�����ش��دف��ة، م�����ش��رياً اإىل 
ما يكون متميزاً  دائماً  العني  ن��ادي  اأن 
املهمة  ال��دول��ي��ة  الفعاليات  تنظيم  يف 
احل�شارية  ال�شورة  بعك�س  واملرتبطة 
ما  اأن  م��و���ش��ح��اً  احل��ب��ي��ب��ة،  ل��دول��ت��ن��ا 
حت��ق��ق ك����ان ن��ت��ي��ج��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة جلهود 
كبرية بذلت من جميع اللجان العاملة 
بالبطولة، واآلية تقييم عمل اللجان مل 
تتاأ�ش�س على التدقيق الداخلي بالنادي 

ال��ل��ج��ان فح�شب، بل  روؤ���ش��اء  وت��ق��اري��ر 
من  الآراء  ا���ش��ت��ط��الع  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ن��ا 
من  البطولة  يف  وامل�شاركني  املراقبني 
خ�����ارج ال����ن����ادي، وات���ف���ق اجل��م��ي��ع على 
الدولية،  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال���الف���ت  ال��ن��ج��اح 
م�شوؤولية  م����ن  ي���ع���زز  ال������ذي  الأم�������ر 
النادي يف تقدمي الأف�شل دائماً خالل 
ك���ل ن�شخة  امل��ق��ب��ل��ة، لأن����ه يف  امل���راح���ل 
ه���ن���اك حت���دي���ات ج���دي���دة واأك������رب من 
التي انق�شت والتي �شتواجه املنظمني 
العمل  تقييم  اأه��م��ي��ة  ح��م��دون  واأك���د   .
واإيجاد  الإي��ج��اب��ي��ة،  ال��ن��واح��ي  لتعزيز 
احللول املثالية ملعاجلة ال�شلبيات، حتى 
واإن مل تكن هناك اأمور �شلبية فعملية 
الأف�شل  بتقدمي  دائماً  التقييم معنية 
يف امل�شتقبل ملواكبة موؤ�شرات التطور يف 

جميع النواحي التنظيمية.
وع���رب ح��م��دون يف ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ه عن 
اإجناح  �شاهم يف  لكل من  تقديره  بالغ 
نف�شه  ال���وق���ت  يف  م�����ش��ي��داً  ال��ب��ط��ول��ة، 
ب����ال����دور امل���ه���م ال������ذي ق�����ام ب����ه مدير 
البطولة خليفة �شليمان والذي �شاهم 
دولية  اإجن������اح  م��ب��ا���ش��ر يف  ن��ح��و  ع��ل��ى 
العني، ول اأن�شى جهود جميع العاملني 
بالقطاع الريا�شي لكرة القدم بالنادي 

والتي حتظى بتقدير جمل�س الإدارة.

ر�سالة مهمة 
وب�������دوره اع���ت���رب خ��ل��ي��ف��ة ���ش��ل��ي��م��ان اأن 
اللجان  واأع�����ش��اء  روؤ���ش��اء  تكرمي  حفل 
�شكر  ر�شالة  مبثابة  بالبطولة  العاملة 
العني  ن��ادي  اإدارة  وتقدير من جمل�س 
اإجناح  �شاهم يف  لكل من  ال��ق��دم،  لكرة 
البطولة، والتكرمي يف حد ذاته يحفز 
لديهم  ما  اأف�شل  اإظ��ه��ار  على  العاملني 
اأن  اع��ت��ق��ادي  امل��ق��ب��ل��ة، ويف  امل���راح���ل  يف 
باللجان  ال��ع��امل��ني  م��ن  ال�85%  ن��ح��و 

من موظفي النادي، والهدف الأ�شا�شي 
م��ن ت��ل��ك الح��ت��ف��ال��ي��ة اإب����الغ اجلميع 
ي�شتحقون  متميزون  اأنا�س  هناك  ب��اأن 
التقدير، وثقتي كبرية جداً يف اجلميع 
باأن متيز العني يف كل املجالت �شي�شتمر 
التي  الناجحة  ال�شراتيجية  بف�شل 
حتدد خريطة عمل كل �شخ�س بنظام 

تام.
الفنية  ال��روؤي��ة  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ورداً 
قال:  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ن  املقبلة  للن�شخة 
ن�شختها  يف  للبطولة  الفني  امل�شتوى 
�شيلتك  خ�����ش��و���ش��اً  ف���اج���اأين  امل��ا���ش��ي��ة 
الكرواتي  زغرب  ودينامو  ال�شكتلندي 
اإىل  ونتطلع  الياباين،  ري�شول  وكا�شيو 
تنظيم بطولة اأقوى يف الن�شخة املقبلة 
من دولية العني، و�شنكثف من جهودنا 
جلذب اجلماهري والتي تعترب عن�شراً 

مهماً يف البطولة.

جائزة القنا�ص
وع�������رب م����دي����ر ال����ق����ط����اع ال���ري���ا����ش���ي 

���ش��ع��ادت��ه بح�شول  ب��ال��غ  ب��ال��ن��ادي ع��ن 
ال�شهري  مو�شى  اأحمد  يو�شف  الالعب 
ب��ال��ق��ن��ا���س ع��ل��ى ج��ائ��زة اأف�����ش��ل لعب 
القدم،  لكرة  املحرفني  ب��دوري  واع��د 
حتت�شد  ال���ك���رة  اأك���ادمي���ي���ة  اأن  م���وؤك���داً 
مو�شحاً  امل��م��ي��زة،  العنا�شر  م��ن  ب��ع��دد 
للمدر�شة  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال���ب���ط���ولت  اأن 
لالعبني  اإع��������داد  ه����ي  والأك����ادمي����ي����ة 
الأول  الكرة  �شفوف  لدعم  املحرفني 
اأن  اإىل  منوهاً  الوطنية،  ومنتخباتنا 
اإمكانات  ميتلك  برمان  اأحمد  الالعب 
ف��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة وروؤي������ة م��ي��دان��ي��ة جيدة 
وه��دوء رائ��ع يف امللعب كما اأن الالعب 
معروف بت�شديداته القوية عرب قدمه 
�شتجعله  العوامل  تلك  وك��ل  الي�شرى، 
اأحد اأف�شل لعبي املحور على م�شتوى 

الدولة، وهو يحتاج اإىل فر�شة فقط .

ل�ست را�سيًا

ورداً على �شوؤال حول تقييمه للمو�شم 

اأك��ادمي��ي��ة الكرة  امل��ن�����ش��رم يف  ال��ك��روي 
املو�شم  عامة  ب�شورة  ق��ال:  العيناوية 
اأنني  الأك��ادمي��ي��ة، غ��ري  يعترب جيد يف 
نرف�س  لأننا  وذل��ك  عنه،  را�شياً  ل�شت 
ال����ذي كنا  ال��ن��م��ط  ب��ن��ف�����س  اأن من�����ش��ي 
اأن  ع��ل��ي��ه يف امل���و����ش���م ال�������ش���اب���ق، ح��ي��ث 
اإىل  املنت�شبني  كل  على  يفر�س  املنطق 
القطاع الريا�شي بنادي العني تطوير 
ولقد  العمل،  اآل��ي��ة  ملواكبة  مقدراتهم 
و�شعنا خطة اإعداد مثالية لكافة فرق 
الكروي  للمو�شم  ا�شتعداداً  الأكادميية 

املقبل واجلميع ملزم بتنفيذها .
واأك����م����ل: ت��ق��ي��ي��م الأج����ه����زة ال��ف��ن��ي��ة يف 
على  يعتمد  ل  والأك��ادمي��ي��ة  امل��در���ش��ة 
بعملية  اله��ت��م��ام  ب��ق��در  ال��ف��رق،  نتائج 
ال��ت��اأ���ش��ي�����س وال��ت��ك��وي��ن، وال��ق��ري��ب من 
يالحظ  ال�شنية  املراحل  فرق  ميادين 
النتائج،  ع���ن���د  ك����ث����رياً  وق���وف���ن���ا  ع�����دم 
املتقن  ال�شتالم  على  دائ��م��اً  ونحر�س 
وال���ت�������ش���ل���ي���م ال����دق����ي����ق ل����الع����ب ك���رة 
ي���ت���اب���ع كرة  ال�����ش��غ��ري ، وم�����ن  ال����ق����دم 

الالعبني  اأن  ي��ج��د  الأمل���ان���ي���ة  ال���ق���دم 
لأنهم  ب�����ش��ه��ول��ة  ال���ك���رة  ي��خ�����ش��رون  ل 
حري�شون  ون��ح��ن  �شحيحاً،  تاأ�ش�شوا 
على تنفيذ ا�شراتيجيتنا اإدارياً وفنياً، 
ولن اأذيع �شراً اإن قلت لكم باأن ال�شرية 
الذاتية املحت�شدة بالبطولت اخلا�شة 
باملراحل ال�شنية خ�شو�شاً فئة الرباعم 
تزعجني كثرياً، لأن البطولت يف تلك 
التاأ�شي�س  بقدر  اإجن��ازاً  تعد  املراحل ل 
يف  ال�شغار  الالعبني  وترغيب  اجليد 
املدربني  نحا�شب  ون��ح��ن  ال��ق��دم،  ك���رة 
امليداين  والأداء  التدريبات  واق��ع  م��ن 
يف املواجهات الودية والر�شمية، ولي�س 

نتائج املباريات.
لقب  ح��ق��ق  �شنة   19 ال����  ف��ري��ق  وزاد: 
حل  ���ش��ن��ة  وال�17  ال�������دوري،  ب��ط��ول��ة 
���ش��ن��ة مل ي�����ش��ع��د اإىل   15 ث��ال��ث��اً، وال����� 
النخبة بفارق الأهداف، برغم حتفظي 
املراحل  يف  الالئحة  تلك  اعتماد  على 
الفا�شلة  اعتماد  اأف�شل  ال�شنية، لأنني 
يف م��ث��ل ت��ل��ك احل����الت، وال���� 14 �شنة 
على  ال��ث��اين  للمو�شم  ال��ن��ه��ائ��ي  و���ش��ل 
املرتني  خ�����ش��ر يف  اأن�����ه  غ���ري  ال����ت����وايل 
بركالت  واأخ����رياً  ه��دف  ب��ف��ارق  الأوىل 

اجلزاء .

مع�سكر خارجي
الكروي  للمو�شم  الإع��داد  برامج  وعن 
ملع�شكر  التح�شري  مت  ق���ال:  اجل��دي��د 
ال�شيفي،  الأك����ادمي����ي����ة  ف����رق  اإع�������داد 
ب��ع��د رح��ل��ة رائ��ع��ة وجم��ه��دة يف الوقت 
هي  دول،  خ���م�������س  ����ش���م���ل���ت  ن���ف�������ش���ه، 
�شلوفينيا  الت�شيك،  �شلوفاكيا،  املجر، 
ع���ن خم�شة  ن��ب��ح��ث  وال��ن��م�����ش��ا، وك���ن���ا 
الدول  تلك  املع�شكر يف  لإجن��اح  اأ�شباب 
املريح،  ال�شكن  امل��ن��ا���ش��ب،  امل��ك��ان  وه���ي 
التغذية اجليدة، املالعب واملوا�شالت، 

فكان  ال���ق���وي���ة،  امل���ب���اري���ات  ج��ان��ب  اإىل 
التي  �شلوفينيا  على  اأخ��رياً  ال�شتقرار 
اأكادميية  لفرق  مع�شكرات   4 �شت�شهد 
�شنة مروراً   14 ب���  ب��داي��ة  العني  ن��ادي 
�شنة،  ل�19  و���ش��ول  �شنة،  و17  ب�15 
و�شيكون املع�شكر خالل الفرة من يوم 

15 اأغ�شط�س اإىل 2 �شبتمرب .
وح���ول امل��ب��اري��ات ال��ق��وي��ة ال��ت��ي يبحث 
رمبا  �شلوفينيا  واأن  خ�����ش��و���ش��اً  ع��ن��ه��ا 
قال:  اجل��ان��ب  ه���ذا  اإىل  تفتقد  ك��ان��ت 
املتعهد وفقاً  العك�س فلقد الزمنا  على 
جيدة  م��ب��اري��ات  بتنظيم  العقد  لبنود 
الحتاد  مرا�شلة  خ��الل  م��ن  امل�شتوى 
عن  ف�����ش��اًل  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال�شلوفيني 
اأن تلك املنطقة ت�شهد مع�شكرات فرق 
جمرية وكرواتية وجميع دول اجلوار، 
من  بالأكادميية  فريق  كل  و�شيخو�س 
4 اإىل 5 مباريات، ونحن ندرك جيداً 
باأن املع�شكر الناجح �شيقودنا اإىل مو�شم 

كروي ناجح .

املدر�سة اخلا�سة
وح���ول م��در���ش��ة ن���ادي ال��ع��ني اخلا�شة 
لكرة القدم قال: يف اعتقادي اأن املدر�شة 
املرجوة  اأه���داف���ه���ا  ح��ق��ق��ت  اخل���ا����ش���ة 
والأمنية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ن��واح��ي  م��ن 
والريا�شية وحتى الت�شويقية، واإن كان 
العني لي�س يف حاجة اإىل الأخرية كونه 

النادي الوحيد باملدينة، و�شراحة نحن 
 102 بان�شمام  القطاع  متفاجئون يف 
لعبني اإىل املدر�شة اخلا�شة، لأن هذا 
العدد غري متوقع، كما اأننا مل�شنا معدل 
تقدير كبري من اأولياء اأمور الالعبني، 
خ�شو�شاً عندما طالب الأغلبية منهم 
املو�شم  ر���ش��وم  ودف��ع  اأبنائهم  بت�شجيل 
3 لعبني من  وت��اب��ع: مت �شم  املقبل. 
النادي  ف����رق  اإىل  اخل��ا���ش��ة  امل���در����ش���ة 
الر�شمية، ول ن�شتطيع اأن نحدد العدد 
الذي �شيتم �شمه من املدر�شة اخلا�شة 
اإىل فرق النادي لأن هذا الأمر يعتمد 
يخ�س  فيما  ال��ك��رة  احت��اد  لئحة  على 
و�شخ�شياً  امل��ح��ل��ي��ني،  غ��ري  ال��الع��ب��ني 
امل��ج��ال لالعبني  ف��ت��ح  ي��ت��م  اأن  اأمت��ن��ى 
اث���ن���ني ب��ك��ل م��رح��ل��ة ���ش��ن��ي��ة م���ن غري 
املحليني، لأن هذا الأمر يعزز من قوة 
املناف�شة وي�شهم يف تطويرها بالتاأكيد.
اأ�شكر جميع العاملني  اأن  اأود  واأ�شاف: 
�شرور  ه�����ش��ام  وخ�����ش��و���ش��اً  ب��امل��در���ش��ة 
قا�شي  وم�����ش��ط��ف��ى  ال��ف��ن��ي،  امل�����ش��رف 
و�شكرتاريا املدر�شة والأكادميية اأ�شامة 
اإىل جانب  عبداحلميد وحممد زاه��ر، 
اإع��الم ن��ادي العني لكرة القدم،  وح��دة 
واجل����ن����دي امل���ج���ه���ول ع���ب���داهلل خ���وري 
اإداري ال��ف��روع ال��ذي ق��ام ب��دور ات�شال 
ع����رب مواقع  ج������داً  م���ه���م  ج���م���اه���ريي 

التوا�شل الجتماعي.

 ، زاخ���ر  ال��ع��ني مبنطقة  ن���ادي  ملعب  ع��ل��ى  ال��ي��وم  تنطلق 
برعاية  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ودي��ة  الأردن���ي���ة  ب��ط��ول��ة اجلمعية 

ال�شفري الأردين لدى الدولة، نايف الزيدان. 
اأن  ،قبل  تراثية  بفقرات  ر�شميا  البطولة  فعاليات  وتبداأ 
ف��ري��ق��ي اجلالية  ب��ني  م��ب��اري��ات  ب��ث��الث  امل��ن��اف�����ش��ة  تنطلق 
الأردنية وال�شاد ،ثم فريق ال�شيخ زايد بن طحنون وجمل�س 
التعليم بالعني واأخريا اجلالية اللبنانية ودار زايد للثقافة 

ال�شالمية.

 ،67 ال���  اململكة  ا�شتقالل  عيد  مبنا�شبة  البطولة  وت��ق��ام 
جمموعتني،حيث  على  توزيعها  مت  ف��رق   10 مب�شاركة 
تتناف�س على الفوز بكاأ�س ال�شتقالل وامليداليات الذهبية 

واجلوائز الأخرى املقررة للفرق الفائزة .
ي�����ش��ع��د الأول  ،ح���ي���ث  امل���ب���اري���ات م���ن دور واح�����د  وت��ل��ع��ب 
النهائي واأكد  ال��دور ن�شف  اإىل  والثاين من كل جمموعة 
ح�شن،  ع��ادل  الأردنية  باجلمعية  الريا�شية  اللجنة  ع�شو 
بح�شور  الف��ت��ت��اح��ي  للحفل  ال��رت��ي��ب��ات  ج��م��ي��ع  اك��ت��م��ال 

بالعني  الأردن��ي��ة  اجلمعية  اأن  ،مو�شحا  البطولة  �شيوف 
املاأمول  الكفيلة بتحقيق النجاح  و�شعت جميع الرتيبات 
اأنيق  ريا�شي  البطولة يف ثوب  اأن تخرج  وناأمل  للبطولة، 

يليق بحجم املنا�شبة .
بف�شل  النجاح  �شريكا مهما يف  يعد  العني  ن��ادي  اإن  وق��ال 
الفرق  اأن  ،مو�شحا  الثانية  ن�شختها  يف  للبطولة  دع��م��ه 
ح�شورها  �شيوؤدي  ،حيث  كبرية  جماهري  متتلك  امل�شاركة 

ملتابعة مباريات البطولة لتحقيق النجاح املطلوب .

ب��رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
املجل�س  رئي�س  احلاكم  نائب  العهد 
يختتم  ال�شارقة  لإم���ارة  التنفيذي 
ال�شاعة  مت�����ام  ويف  ال����ي����وم  م�������ش���اء 
�شباق  فعاليات  والن�شف  ال�شابعة 
الندية للثقافنة والفنون يف دورتها 
مبادرات  اإح��دى  تعد  والتي  الثانية 
الثقايف  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  برعاية 
واملرديني  ب��ال��ري��ا���ش��ي��ني  للعناية 
الأن�شطة  جم���ال  يف  الن���دي���ة  ع��ل��ى 
على  والثقافية  الفنية  الب��داع��ي��ة 
اأن يت�شمن احلفل تكرمي الفائزين 
يف جم��الت ال�شباق وذل��ك يف ق�شر 

الثقافة مبدينة ال�شارقة .

ويعد �شباق الندية للثقافة والفنون 
ت��رج��م��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة م���ن ق��ب��ل ن���ادي 
لروؤية  الريا�شي  الثقايف  ال�شارقة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ل���الحت���اد حاكم  امل��ج��ل�����س الع���ل���ى 
ال�����ش��ارق��ة رع����اه اهلل لإع�����داد لعب 
مثقف وم��وه��وب م��ن خ��الل تنمية 
املجالت  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��الع��ب يف 
اإ�شافة  لتمثل  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال�شارقة  اإم��ارة  به  ملا تزخر  وراف��دا 
ب��ك��اف��ة النواحي  م��ن اه��ت��م��ام ك��ب��ري 
واأن  والريا�شية  والفنية  الثقافية 
ب�����دور ه����ام ووثيق  ت���ق���وم الن����دي����ة 
ال�شلة بعطائها الريا�شي ليتوا�شل 
عرب  ال�شباق  ج��وان��ب  يف  بامل�شاركة 

خمتلف فئاتها .
وميثل حفل اخلتام منا�شبة لبراز 
كبري  جن��اح  م��ن  ال�شباق  حققه  م��ا 
يف  للم�شاركة  الكبري  الق��ب��ال  بعد 
الكرمي  القراآن  �شملت  والتي  فئاته 
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل�������ش���رح و 
والت�شوير  ال��ت�����ش��وي��ري��ة  الأف�����الم 
وكتابة  الق�شة  وكتابة  الفوتغرايف 
يف  تتكامل  وال��ت��ي  وال��ر���ش��م  ال�شعر 
وا�شراتيجية  اأه��داف  مع  جمملها 
ال�شارقة �شمن خطة جمل�س  نادي 
بحكومة  ال����ري����ا�����ش����ي  ال���������ش����ارق����ة 
لروؤية  ت��رج��م��ة  ل��ت��ح��ق��ق  ال�����ش��ارق��ة 
يف  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
اأن تكون الندية راف��دا جديدا من 
والتكامل  البداعي  الن�شاط  روافد 

بني الريا�شة والثقافة.
لل�شباق  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  وح��ظ��ي��ت 
مقبل  م��ن  ط��ال��ب   276 مب�شاركة 
امل���ن���ت�������ش���ب���ني ل����الن����دي����ة وامل�����راك�����ز 
ال�شبابية يف اإمارة ال�شارقة حيث بلغ 
القراآن  م�شابقة  يف  امل�شاركني  ع��دد 
العامة  املعلومات  ويف   83 الكرمي 
50 مت�شابقا يف بلع عدد امل�شاركني 
يف الر�شم 85 بينما �شارك يف كتابة 
ف�شارك  ال�شعر  يف  اأم��ا   23 الق�شة 
22 مت�شابقا ويف العر�س امل�شرحي 
اأرب������ع اأع����م����ال ويف جم����ال الف����الم 
عمال   81 ال��ت�����ش��وي��ر  ويف  ف��ل��م��ا   9
اأما  31 م�����ش��ارك��ا  م�����ش��ورا مي��ث��ل��ون 
 22 عدداملتقدمني  فبلغ  ال�شعر  يف 

�شاعرا .

ثــــالث مبـــاريــــات يف افتتــــاح بطـــولــــة اجلمعيـــــة 
الأردنيـــــــة بالعـــــني 

برعاية �سمو ويل عهد ال�سارقة

اليوم تكرمي الفائزين يف �صباق الأندية للثقافة والفنون يف دورتها الثانية

برعاية حمدان بن حممد

را�صد الكتبي يحتل املركز التا�صع بعد اأربع مراحل يف رايل اأكروبولي�س 
الكتبي يناف�ص يف الفئة الثانية من بطولة العامل للراليات يف اليونان
لتفال يهيمن على �سدارة رايل اأكروبولي�ص بعد اأربع مراحل
روبرت كوبيكا يت�سدر الفئة الثانية من بطولة العامل للراليات ويوري بروتا�سوف ثانيًا

دولية العني حتتفل باللجان العاملة 

حمدون: نواكب التطور ول نرتك جماًل لل�صدفة ونتطلع لالأف�صل 
خليفة �سليمان: ل نعتمد على نتائج املباريات يف تقييمنا ملدربي املراحل ال�سنية 

•• لوتراكي-اليونان: 

احتل �شائق فريق �شكاي دايف دبي 
وم�شاعدته  الكتبي  را�شد  للراليات 
الأملانية كارينا هيربيل اأم�س ال�شبت 
املركز التا�شع بعد اأربع مراحل من 
رايل اأكروبولي�س اليوناين ويناف�س 
الكتبي يف الفئة الثانية من بطولة 

العامل للراليات )فيا(.
وا���ش��ت��ه��ل ���ش��ائ��ق ���ش��ي��ارة ���ش��ك��ودا ا�س 
لنيل  ح��م��ل��ت��ه  الم����ارات����ي   2000
اجلمعة  م�������ش���اء  ال�������ش���رف  م���رت���ب���ة 
الذي  اأكروبولي�س  رايل  يف  املا�شية 

ال��رال��ي��ات تطلباً  اأك���رث  اأح���د  يعترب 
للراليات  العامل  بطولة  اأج��ن��دة  يف 
من  ناجحة  انطالقه  وبعد  )فيا(. 
خا�س  اأث��ي��ن��ا،  اليونانية  العا�شمة 
را����ش���د ال��ك��ت��ب��ي م��رح��ل��ت��ني يف وقت 
 � كينيتا  مرحلة  هما  ل��ي��اًل  م��ت��اأخ��ر 
بي�شا وم�شافتها 47.7 كم، ومرحلة 

كينيتا وم�شافتها 26.05 كم.
زمن  اأ���ش��رع  ت��ا���ش��ع  الكتبي  و���ش��ج��ل 
فاحتة  يف  ث�����وان  و9  دق��ي��ق��ة   38
ج����ولت ال������رايل، ث���م ���ش��ج��ل ثامن 
قبل  الثانية  املرحلة  يف  زمن  اأ�شرع 
للمرحلة  ال�شبت  �شباح  ينتقل  اأن 

وم�شافتها  م�شينيا  كالينا  الثالثة 
خيمنو  وم���رح���ل���ة  ك����م   17.41
بروتا�شوف  و�شجل  ك��م.   17.61
اأ�شرع زمن يف املرحلة الأوىل، بينما 
�شجل �شائق الفورمول واحد �شابقاً 
البولندي روبرت كوبيكا اأ�شرع زمن 

يف املرحلتني الثانية والثالثة.
وي�����ش��ارك ف��ري��ق ���ش��ك��اي داي���ف دبي 
للراليات يف بطولة العامل للراليات 
ال�شيخ  ����ش���م���و  ب����رع����اي����ة   2013
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 

دبي الريا�شي. 

اأ�شرع  ثامن  لي�شجل  الكتبي  وع��اد 
ال��ث��ال��ث��ة كالينا  امل��رح��ل��ة  يف  زم����ن 
املرحلة  يف  التا�شع  واملركز  م�شينيا 
بعد  التا�شع  املركز  ليحتل  الرابعة 
امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة. وح��اف��ظ كوبيكا 
ع��ل��ى �����ش����دارة ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
متقدماً  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل  بطولة 
دقيقة  ب���ف���ارق  ب���روت���ا����ش���وف  ع��ل��ى 

و21.7 ثانية. 
توخينا  لقد  الكتبي:  را���ش��د  وق���ال 
اأق�����ش��ى درج�����ات احل��ي��ط��ة واحل���ذر 
اأدنى  ملوا�شلة املناف�شة بدون حتمل 
طويل  ال������رايل  ه����ذا  ان  خم���اط���ر. 

للغاية.  متطلبة  ومراحلة  و�شعب 
اإنهاء الرايل  ان كل ما احتاجه هو 

وح�شد النقاط .
وع���ل���ى �شعيد  اأخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل���ل���رال���ي���ات متكن 
اإيفجيني  ال�����رو������ش�����ي  ال���������ش����ائ����ق 
زمن  اأ�شرع  ت�شجيبا  من  نوفيكوف 
املفاجاأة  وح��ل��ت  مرحلتني.  اول  يف 
الأوىل يف الرايل بان�شحاب مت�شدر 
البطولة �شائق فريق فرولك�شفاجن 
الفرن�شي �شيبا�شتيان اأوجيه ب�شبب 
اأعطال فنية وتاأخره عن الفنلندي 

ميكو هريفونن يف املرحلة الأوىل.

و����ش���رع���ان م���ا ���ش��ج��ل ي�����اري ماتي 
املرحلة  يف  زم�����ن  اأ�����ش����رع  لت����ف����ال 
الثاين  ل��ل��م��رك��ز  و���ش��ع��د  ال��ث��ال��ث��ة 
الرابعة  امل��رح��ل��ة  ي��ت�����ش��در  اأن  ق��ب��ل 
دقائق   4 ن��وف��ي��ك��وف  ت���راج���ع  ب��ع��د 
ال�شائق  وح��ل  ال��ث��ام��ن.  امل��رك��ز  اإىل 
القا�شمي  خ��ال��د  ال�شيخ  الم��ارات��ي 
يف املركز التا�شع بعد اأربعة مراحل، 

نا�شر  القطري  ال�شائق  حل  بينما 
�شالح العطية خام�شاً.

دايف  �شكاي  ف��ري��ق  �شيارة  وحت��م��ل 
يف  م�شاركته  خ��الل  للراليات  دب��ي 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة �شعار 
الإم����ارات   - دب��ي   2020 )اك�شبو 
املتحدة( يف مبادرة وطنية  العربية 
لوؤلوؤة  مللف  الرويج  يف  للم�شاهمة 

اخلليج التي تناف�س عدداً من املدن 
ل��ل��ف��وز ب�����ش��رف ا���ش��ت�����ش��اف��ة احلدث 

العاملي الكبري.
اأرب�����ع مراحل  وي�����ش��م ي���وم الأح�����د 
مبرحلة  ال����ن����ه����اي����ة  ق����ب����ل  ف����ق����ط 
باور �شتيج(  لوتراكي )اأكروبولي�س 
وم�شافتها 30 كم والتي ت�شمن 3 

نقاط اإ�شافية للفائز.
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توج فريق وزارة �شوؤون الرئا�شة بلقب فئة الرجال، 
وظفر فريق �شيدات توازن باملركز الول يف ختام 
ل��ب��ط��ول��ة ابوظبي  ال��راب��ع��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
�شمو  رعاية  حتت  اأقيمت  التي   2013 للرماية 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 

ابوظبي الريا�شي.
اأيام   10 مدى  على  البطولة  مناف�شات  واقيمت 
الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  وت��ن��ظ��ي��م جم��ل�����س  ب���اأ����ش���راف 
بالتعاون مع �شركة رماية الدولية ونادي كراكال 
 19 م�����ش��ارك��ة  و���ش��ط   ، القاب�شة  ت����وازن  و���ش��رك��ة 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الهيئات  ميثلون  فريقا 
الرماية  لعبة  م�شرية  دع��م  اىل  ت��ه��دف  ب���ادرة  يف 
وتعزيز  امل�شاركني  بني  التعاون  اأوا���ش��ر  وتوطيد 

ال�شراكات احلكومية باملنا�شبات الريا�شية.
ممثل  ال�شام�شي  علي  فهد  اخلتامي  اليوم  �شهد 

جمل�س ابوظبي الريا�شي وعبيد املزروعي مدير 
عام نادي كراكال للرماية وال�شيد مانويل ويبف 

من �شركة كراكال الدولية .
و�شادت اجواء البطولة حما�س كبري وتناف�س غري 
م�شبوق طوال فرة مناف�شاتها يف ميدان كراكال 
حيث   ، ادوار  ث��الث��ة  تخللتها  وال���ت���ي  ل��ل��رم��اي��ة 
انطلقت مب�شابقة 10 اأمتار وتلتها م�شابقة 15 
مر ومن ثم الدور النهائي يف م�شابقة 20 مر 

م�شد�س كراكال 9 ملم.
الفوز  ال��رئ��ا���ش��ة م��ن  ���ش��وؤون  ف��ري��ق وزارة  وجن���ح 
ثانيا  ال��رج��ال وج��اء  ف��رق  ع��ن فئة  الأول  باملركز 
الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  دي���وان  ف��ري��ق 
ف��ري��ق توازن  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف ح��ني ح�شل على 
توازن  ف��ري��ق  ف��از  ال�شيدات  فئة  وع��ن  القاب�شة، 
العامة  الم��ان��ة  ف��ري��ق  ثانيا  وح��ل  الأول  باملركز 

ديوان  فريق  ثالثا  ووق��ف   ، التنفيذي  للمجل�س 
ويل العهد .

، ظفر  البطولة  الرماة يف  اأف�شل  م�شتوى  وعلى 
الرئا�شة  �شوؤون  الكلباين من فريق وزارة  حممد 
بجائزة اأف�شل رامي يف حني فازت لورا كوت من 
اأف�شل  ب��ج��ائ��زة  ل��الإع��الم  اب��وظ��ب��ي  �شركة  ف��ري��ق 

رامية يف البطولة.
ويف ختام البطولة قام فهد علي ال�شام�شي وعبيد 
املزروعي ومانويل ويبف بتتويج الفائزين وتقدمي 
رامي  الفائزة ولأف�شل  للفرق  التذكارية  ال��دروع 
اأج����واء مثالية ع��رب م��ن خاللها  و���ش��ط  ورام��ي��ة 
با�شتمرارية  ال��ك��ب��رية  �شعادتهم  ع��ن  امل�����ش��ارك��ون 
للكوادر  ري��ا���ش��ي  متنف�س  تعترب  ال��ت��ي  البطولة 
الوظيفية للجهات احلكومية امل�شاركة، متقدمني 

بال�شكر والتقدير لكل القائمني على تنظيمها.

اآيات  باأ�شمى  البطولة  ختام  يف  امل�شاركون  وتقدم 
اآل  ال�شكر والعرفان ل�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
الريا�شي لرعايته  ابوظبي  رئي�س جمل�س  نهيان 
ال��ك��رمي��ة ل��ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة ال��راب��ع��ة ودعمه 
يف  ال��ب��ارز  واأث���ره  الريا�شي  للقطاع  ال��الحم��دود 
ريا�شة  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  النقلة  حتقيق 

ابوظبي .
من جانبه قدم مطر الرميثي رئي�س جمل�س اإدارة 
�شركة رماية الدولية �شكره وتقديره لرعاية �شمو 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
ابوظبي الريا�شي ملناف�شات البطولة ،معربا عن 
ارتياحه مل�شاركة املوؤ�ش�شات احلكومية يف البطولة 
والتي تعترب فر�شة جيدة للتوا�شل وتعزيز تبادل 
املنفعة بني جميع اجلهات ، منوها على اأن اإقامة 
ال��ب��ط��ول��ة ج���اء لتعزيز الأوا����ش���ر وال��ت��ع��اون بني 

جميع امل�شاركني وامل�شاركات والعمل على ت�شجيع 
ممار�شة لعبة الرماية ب�شورة اأو�شع.

واأ�شار الرميثي بان البطولة ا�شهمت يف الرويج 
يف  وا�شتخدامه  ال��وط��ن��ي  املنتج  ك��راك��ال  مل�شد�س 
�شناعة  ك��ون��ه  م�����ش��ارك  لكل  فخر  فهو  البطولة 
 ، عالية  ج��ودة  وذات  عاملية  مبوا�شفات  اإم��ارات��ي��ة 
لزيادة  فر�شة  لت�شكل  ج��اءت  البطولة  ان  موؤكدا 
التعارف والتعاون فيما بني ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
احلكومية ، مثمنا دور جمل�س ابوظبي الريا�شي 
وج��م��ي��ع ال�����ش��رك��اء امل�����ش��اه��م��ني يف اجن���اح احلدث 

الذي يقام للعام الرابع على التوايل.
جمل�س  ممثل  ال�شام�شي  علي  فهد  ثمن  ب���دوره 
بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  الريا�شي  ابوظبي 
الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
لبطولة ابوظبي الرابعة للرماية 2013 والتي 

�شكلت عالمة فارقة يف م�شرية البطولة ، موؤكدا 
ان جمل�س ابوظبي الريا�شي يويل اأهمية كبرية 
لإقامة بطولت جمتمعية تهدف اىل خلق اأجواء 
ب��ال��ت��ف��اع��ل الج��ت��م��اع��ي وت�����ش��ه��م بتعزيز  م��ل��ي��ئ��ة 
ال�شراكات وتنمية اأوا�شر التعاون والعالقات مبا 
يخدم تطلعات امل�شاركني واأه��داف البطولة التي 
يف  التوا�شل  لغة  تعزيز  بجانب  ال��ت��ع��اون  جت�شد 

البطولت الريا�شية. 
واأو�شح ال�شام�شي ان البطولة متثل مبادرة هادفة 
لدعم ريا�شة الرماية وت�شجيع ممار�شتها بنطاق 
والتقدير  بال�شكر  متقدما   ، اب��وظ��ب��ي  يف  اأو���ش��ع 
ول�شركة  كراكال  ولنادي  الدولية  رماية  ل�شركة 
توازن القاب�شة وجلميع فرق املوؤ�ش�شات والهيئات 
احلكومية امل�شاركة يف البطولة جلهودهم البارزة 

يف اإجناح احلدث الريا�شي الرابع من نوعه.

فاز القارب �شالك ملالكه والنوخذة جمعة �شهيل الطاير ب�شباق 
يا�س للقوارب ال�شراعية فئة 22 قدما الذي نظمه نادي اأبوظبي 
�شباقات  ختام  يف  الول  ام�س  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات 
حوايل  ج��وائ��زه  تبلغ  وال���ذي  الفئة  لتلك  املو�شم  لهذا  ال��ن��ادي 
400 األف درهم مت توزيعها علي الفائزين الأوائل حتى املركز 
ال� 40 يف الرتيب العام لل�شباق. وجاء يف املركز الثاين القارب 
املركز  يف  وح��ل  حممد  عبداهلل  عمر  والنوخذة  للمالك  داح�س 
الثالث القارب وايف ملالكه والنوخذة خلف بطي م�شبح الغ�شي�س 
مت�شابقا   250 متنها  على  قاربا   65 ال�شباق  يف  �شارك  امل��ري. 
ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  مقابل  النطالقة  وكانت 
ال�شيادين  ميناء  مبنطقة  النهاية  خ��ط  ك��ان  فيما  وال��ي��خ��وت 
الكورني�س  �شاطئ  على  من  اجلمهور  مبتابعة  ال�شباق  وحظي 
وعلى كا�شر الأمواج. وتوج الفائزين يف نهاية ال�شباق اأحمد ثاين 
للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرميثي  مر�شد 
ال�شراعية واليخوت منظم ال�شباق رافقه طارق حممد املهريي 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  عتيق  وم��اج��د  الإدارة  جمل�س  ع�شو 
للنادي. واأعرب اأحمد ثاين الرميثي رئي�س جمل�س اإدارة النادي 

عن �شكره للم�شاركني كافة وهناأ جميع املت�شابقني بختام املو�شم 
يف تلك الفئة من ال�شباقات ومتنى لهم التوفيق على اأمل اللقاء 
بهم يف املو�شم املقبل. وقال اأن و�شول �شباقات القوارب ال�شراعية 
اأن��ه لن تكون  ال�شتار ل يعني  اإ���ش��دال  اإىل جولة  22 قدما  فئة 
النادي  اأن  موؤكدا  اجلديد  املو�شم  حتى  بحرية  فعاليات  هناك 
ي�شعى دائما اإىل توفري فعاليات تلبي الرغبات كافة وت�شاهم يف 
توا�شل الأحداث لت�شلم كل واحدة الراية ملا بعدها. وا�شاف اإذا 
كنا ن�شهد اليوم ختام �شباقات القوارب ال�شراعية فئة 22 قدما 
فاإن لدينا �شباقا اآخر للقوارب ال�شراعية فئة 60 قدما وكانت 
اأهم ما مييز  ال��رثاء بات  اأخ��رى ومت�شعبة وهذا  لدينا فعاليات 
تقييمه  وع��ن  الأخ���رية.  الفرة  يف  البحرية  الريا�شات  اأج��ن��دة 
لربنامج املو�شم اأ�شار اأحمد ثاين الرميثي اإىل اأن املو�شم الأخري 
الراثي  بني  تنوعت  التي  فعالياته  يف  اجلديد  ب��ال��رثاء  ات�شم 
واحلديث واأن املنت�شبني اإىل عامل الريا�شات البحرية يلم�شون 
باأنف�شهم حجم التطور الالفت �شواء من حيث اأعداد الفعاليات 
اأو اأرقام اجلوائز التي ت�شمل قطاعا عري�شا يف كل م�شابقة دعما 
للبحارة واملالك الذين ي�شاهمون بجهد كبري ووافر يف احلفاظ 

على الريا�شات البحرية ودعمها وينظر اإليهم النادي باعتبارهم 
اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأو���ش��ح  املهمة.  يف  �شركاء 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال�����ش��راع��ي��ة وال��ي��خ��وت اأن امل��و���ش��م ال���ذي و���ش��ل اإىل 
حمطاته الأخرية �شهد ولأول مرة اإطالق دوري اأبوظبي لل�شراع 
والذي انتهى منذ اأيام و�شكل حالة خا�شة وحلما طال انتظاره 
لأن اإطالق الدوري يعني اأن الريا�شات البحرية وال�شراعية بات 
لديها ما ترتكز عليه وبات باإمكانها اأن تتطلع اإىل رافد يتوىل 
حتتاجه  مبا  املنتخبات  ميد  وبالتايل  املواهب  وتدريب  تطوير 
دعم  ال��رم��ي��ث��ي  وث��م��ن  امل�شتقبل.  يف  عليهم  ن��ع��ول  لع��ب��ني  م��ن 
وم�شاندة جمل�س اأبوظبي الريا�شي برئا�شة �شمو ال�شيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية رئي�س املجل�س موؤكدا اأن 
عطاء املجل�س ميثل �شفحة بي�شاء للريا�شة يف العا�شمة التي 
حتفظ للمجل�س دعمه الدائم وعطاءه امل�شتمر ما جعله �شريكا 
يف كل الإجنازات التي حتققت ومنها ما قدمه ب�شخاء من اأجل 
دعم الريا�شات الراثية و�شونها واملحافظة عليها ويف �شدارتها 

الريا�شات البحرية.

ع�شر  ال���ث���ال���ث���ة  ال�������ش���اع���ة  يف  ت���ق���ام 
كازاخ�شتان  ج��م��ه��وري��ة  ب��ت��وق��ي��ت 
ا�شيا  لبطولة  م��ن  النهائية  الأدور 
ت�شت�شيفها  التي  و  الج�شام  لبناء 
مبدينه  امل���ع���روف���ة  امل���ات���ي  م��دي��ن��ه 
بطال   160 مب�����ش��ارك��ه   ، ال���ت���ف���اح 
19 دولة  ال��ل��ع��ب��ه م���ن  اب���ط���ال  م���ن 
ا�شيوية من بينهم �شبع دول عربية 
وتعد م�شاركة ابطال العرب الكرب 
ال���ب���ط���ولت  ت�����اري�����خ  ال�����ش����خ����م يف 
بطال   50 ي�شارك  حيث  ال�شيوية 
عربيا يف بطولة الرجال ايل جانب 
م�شاركه عدد من الدول العربية يف 
، بينما  بطولة ال�شاتذة والنا�شئني 

غاب العرب عن بطولة ال�شيدات.
ك�����ل من  ال���ب���ط���ول���ة  وي���������ش����ارك يف 
ال���ب���ح���ري���ن ، ت��اي��ب��ي��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة ، 
الهند   ، ك����وجن  ه����وجن   ، الم��������ارات 
 ، ال����ي����اب����ان   ، ال�����ع�����راق   ، اي���������ران   ،
كازاخ�شتان، موريا ، الكويت ، قطر 
عمان،  م��ن��غ��ول��ي��ا،  ،ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان،   ،
�شوريا،  ����ش���ن���غ���اف���ورة،����ش���ري���الن���ك���ا، 
عدد  م�شاركه  اىل  بال�شافة  اليمن 
اجلمعية  اأع����م����ال  يف  ال�������دول  م����ن 
البطولة  بافتتاح  ي��ق��وم  العمومية 
�شانتوجنا  رفائيل  الدكتور  من  كل 
وال�شيخ  ال������دويل  الحت������اد  رئ��ي�����س 
خليفة  ال  را������ش�����د  ب�����ن  اهلل  ع���ب���د 
وم�شاعده  ال�شيوي  الحت��اد  رئي�س 

التنفيذي ال�شيخ عبد اهلل بن حمد 
حممد �شيف ال�شرقي ونواب رئي�س 
الحت������اد ال����ش���ي���وي ال��ك��وي��ت��ي بدر 
ال���ب���ودي وال���ق���ط���ري ارح���م���ة غامن 
الرحمي والردين يو�شف ال�شواربة 
عبد  ن��زي��ه  ال���ل���واء  والفل�شطيني   ،

الرحيم ، وال�شوري منار هيكل .
ك���م���ا ي�������ش���ارك يف ح���ف���ل الف���ت���ت���اح 
ال�شيوي  ل���الحت���اد  ال���ع���ام  الم�����ني 
ويليام تريين، ورئي�س جلنة احلكام 
ب��الحت��اد ال��دويل ب��اول فيالبورن ، 
والمني العام لالحتاد الكازاخ�شتان 

الك�شندر كلوكيك .

�سحذ همم البطال
بن  بن حمد  اهلل  ال�شيخ عبد  وك��ان 
رئي�س الحتاد  نائب  ال�شرقي  �شيف 
الماراتي قد عقد اجتماعا مو�شعا 
�شعيد  حممد  عبدالكرمي  بح�شور 
الأم�������ني ال����ع����ام ل����الحت����اد، وزوي�����د 
���ش��امل��ني ال��زع��اب��ي واحل���ك���م ال���دويل 
واملدرب  احلو�شني  �شاهني  حممد 
وم�شاعده  اأح����م����د  ح�����ش��ن  ع��ي�����ش��ي 
وعقب  الدهماين،  مبارك  اإبراهيم 
امليزان  الالعبون من عمليه  انتهاء 
وهم خالد اإبراهيم مو�شي البلو�شي 
بوزن 65 كغ وطالل حممد �شعيد 
كغ   75 ب�����وزن  اهلل  ال��ع��ب��ي��د  ����ش���امل 
وحممد مال اهلل اآل علي بوزن 75 

كغ و�شعيد جمعة املا�س مبارك بوزن 
80 كغ، وحث ابطال المارات على 
اأن يبذلوا اأق�شي جهد ممكن ، وانهم 
ي�شاركون يف بطولة قوية ومناف�شة 
كبرية  ثقة  بهم  يثق  ولكنه  �شر�شه 
وعلي يقني من انهم �شوف يقدمون 
العودة  وي�شتطيعون  رائ��ع  م�شتوى 
�شدورهم  زي���ن���وا  وق����د  ل����الم����ارات 
بريق  ب��اأن  ي�شعر  وان��ه   ، بامليداليات 
اعينهم  ي���داع���ب  ب��ال��ف��ع��ل  ال���ذه���ب 

فالبد من الفوز به . 

50 بطال عربيا يداعبهم بريق 
الذهب

وال��ي��وم يظهر اب��ط��ال اال��ع��رب بقوة 
كال  ك���ج���م   60 وزن  م����ن  ب����داي����ة 
م����ن ال���ع���م���اين ف������ريوز ال����ع����الوي ، 
وزن  ويف   ، را���ش��ي  علي  والبحريني 
علي  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ه���ن���اك  65كجم 
والم��ارات��ي خالد  البحرين،  ه��الل 
ال��ب��ل��و���ش��ي وال��ع��راق��ي��ان ه���ادي علي 
وزن  ويف  اهلل  ف��ت��ح  ال���دي���ن  ،وجن�����م 
حممد  ال��ك��وي��ت��ان  ع��ن��اك  70كجم 
�شاباكوه،  ال��ع��زي��ز  وع��ب��د  ال�����ش��م��اك 
وال��ب��ح��ري��ن��ي اأح���م���د ع��ب��دال��ن��ب��ي ، 
�شعيد  والم����ارات����ي ط����الل حم��م��د 
وال���ع���م���اين   ، اهلل  ال���ع���ب���ي���د  �����ش����امل 
وال���ع���راق���ي حمزان   ، ج��م��ع��ة  ول��ي��د 
امل�شري  وال�����ش��وري حممد   ، ال��ك��اب 

وال��ي��م��ن��ي ح���ي���در ال���ر����ش���وان ، ويف 
الكويتيان  ي��ظ��ه��ر  75كجم  وزن 
 ، ب��وك��ام��ب��ار  ،وحم��م��د  �شعيد  نا�شر 
،و عرفات  �شلطان  والبحرينان بدر 
 ، العلي  يعقوب، والم��ارات��ي حممد 
والعمانيان منذر البلو�شي ،و في�شل 
�شليم اآملاتان واليمني �شالح عبد اهلل 
البطاط  ح�شن  مهدي  وال��ع��راق��ي   ،
فهناك  ك���ج���م   80 وزن  يف  اأم������ا   ،
الرا�شد  ال��ك��وي��ت��ي حم��م��د  ال��ث��الث��ي 
،و�شالح الركمانية ،و اأحمد البازاز 
، والبحرينيان عماراملح�شني و �شيد 
�شامهاري  حممد  والقطري  ها�شم 
والم���������ارات���������ي ����ش���ع���ي���د احل�����م�����ادي 

والعماين حبيب البلو�شي والعراقي 
غ���زوان ك��الو .  ويف وزن 85 كجم 
كميل   ، مو�شى  فا�شل  البحرينيان 
القالف  يو�شف  والكويتيان  حممد 
والعراقي وليد   ، اأحمد احل�شني  ،و 
ال�شاوي اآلريبي ، ويف وزن 90كجم 
ال���ك���وي���ت���ي���ون حم���م���د اك�����رب ط����ارق 
�شعد  و  تيبايكه  ي��و���ش��ف  و  ���ش��اك�����س 
جمعه  �شيد  والبحريني   ، العمران 
وزن  ،ويف  البناي  اح��م��د  وال��ق��ط��ري 
الكويتي  ه��ن��اك  ك��ج��م   100 حت��ت 
كمال  والقطريان  تيكايت  �شليمان 
احلمي�شي  الن��ب��ار  و  ال�����ش��الم  عبد 
وال���ع���راق���ي ����ش���الح ال���دي���ن حممد 

كجم   100 ف���وق  وزن  ال���ع���راق،ويف 
هناك الكويتي عبد الهادي اخلياط 
وال�شوري  ف��وؤاد،  رائ��د  والبحريني   ،

ح�شن امل�شري .
م�شابقة  يف  ال����ك����وي����ت  وت���������ش����ارك 
خ��������الل حممد  م������ن  ال����ن����ا�����ش����ئ����ني 
�شعد  75كجم،  وزن  يف  ب��وك��ام��ب��ار 
العمران الكويت ، وت�شارك البحرين 
باأحمد عبدالنبي ، وت�شارك العراق 
بالر�شوان  وال��ي��م��ن  ع��ل��ي  ب���ه���ادي 
ال�شاتذة  م�شابقات  اما يف  اهلل  عبد 
البطل  الكويت من خالل  فت�شارك 
ي��و���ش��ف ال���ق���الف وال���ب���ح���ري���ن من 
خالل البطل عبد الواحد الع�شفور 

فيما   ، �شنه   50 حتت  م�شابقات  يف 
اخلم�شني  ف��وق  م�شابقة  يف  ت�شارك 
البطل  خ���الل  م��ن  ال��ب��ح��ري��ن  �شنه 

غ�شان الق�شيبي والعراق من خالل 
فا�شل  ،و  خور�شيد  اي��دن  البطلني 

ح�شني .

يف ختام رائع لبطولة اأبوظبي الرابعة للرماية 2013 

تتـــويـــج وزارة �صـــوؤون الرئـــا�صـــة بلقــــب الــرجـــال وتــــوازن بال�صيــــــــــدات

القارب �صالك يفوز ب�صباق يا�س للقوارب ال�صراعية لفئة 22 قدمًا

ال�سيخ عبد اهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي ي�سحذ همم اأبطال الإمارات 

بريق الذهب يداعب اأبطال الإمارات مبدينة التفاح بكازاخ�صتان يف بطولة اآ�صيا لبناء الأج�صام

احتفل اأبناء قبيلة املناهيل ممثلة يف �شيخ القبيلة الرام�س �شالح املنهايل بفوز 
الأندية اخلليجية بح�شور مبارك بن حمريوم  بكاأ�س بطولة  نادي بني يا�س 
الكثريي  �شهيل  حممد  املجل�س  وع�شوا  يا�س  بني  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

و�شهيل �شعيد العامري وجمع غفري من حمبي النادي و اأبناء القبيلة.
اأ�شحاب ال�شمو  اإن الريا�شة الإماراتية حتظى بدعم كبري من  وقال الرام�س 
ال�����ش��ي��وخ ،م���ا ���ش��اع��ده��ا ع��ل��ى حتقيق الجن�����ازات امل�����ش��رف��ة ل��ل��وط��ن يف املحافل 

اخلارجية .

اأبناء قبيلة املناهيل يحتفلون باإجناز 
للجولة بني يا�س يف خليجي الأندية  الرئي�شي  ال�شباق  مناف�شات  اليوم  تنطلق 

الفتتاحية من بطولة العامل لزوارق الفورمول 1 
يف  الأوىل  للمرة  برازيليا  مدينة  ت�شت�شيفها  والتي 
التوقيت  فارق  وبحكم  اجلنوبية.  الأمريكية  القارة 
بني الإم���ارات وال��ربازي��ل ال��ذي ي�شل ل�شبع �شاعات 
ع�شر  احل��ادي��ة  مت��ام  يف  �شيكون  ال�شباق  موعد  ف��اإن 
بتوقيت  م�شاء  ال�شاد�شة  اأي  ال��ربازي��ل  يف  �شباحا 
ثاين  بطلينا  ملتابعة  املرتقب  املوعد  وه��و  الإم���ارات 
والقوي  املثري  التحدي  الهاملي يف  واأحمد  القمزي 
وينظر  امل���و����ش���م.  ل���ه���ذا  ال��ب��ط��ول��ة  ج�����ولت  لأوىل 
لقب  حتقيق  اإىل  بجدية  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  مت�شابقا 

على  للمناف�شة  النقاط  جمع  م�شوار  وب��دء  اجلولة 
امل��و���ش��م ح��ي��ث يعطي اجلولة  ال��ب��ط��ول��ة ل��ه��ذا  ل��ق��ب 
للمناف�شة  اأك���رب  وداف��ع��ا  اأف�شلية  ل�شاحبه  الأوىل 
الرميثي  املقبلة. من جانبه قال �شامل  يف اجل��ولت 
رئي�س بعثة فريق اأبوظبي ان و�شعيتنا جيدة اليوم 
ونطالب مت�شابقينا باأن يبذل اأف�شل ما لديهما واأل 
الظهور  اأو  لتجاوزهما  للمناف�شني  الفر�شة  يعطوا 
املناف�شة  تكون  اأن  ونتوقع  منهما  اأف�شل  مب�شتوى 
الأوىل  اجلولة  لأنها  نظرا  املت�شابقني  بني  �شديدة 
واجلميع �شي�شعى لإثبات نف�شه وبدء ح�شد النقاط 

لال�شتمرار يف بقية املو�شم .

احتاد ال�صرطة الريا�صي ينظم ور�صة 
تعريفية بقانون كرة قدم ال�صالت

نظم احتاد ال�شرطة الريا�شي بوزارة 
تعريفية  ع��م��ل  ور����ش���ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
ب���ق���ان���ون ك����رة ق����دم ال�������ش���الت مع 
اقراب انطالق بطولة كاأ�س �شمو 
وزير الداخلية لكرة قدم ال�شالت 
والتي  ع�شرة  ال�شاد�شة  ن�شختها  يف 
ت�شت�شيفها القيادة العامة ل�شرطة 
راأ�س اخليمة اليوم الأحد مب�شاركة 
اأك���رث م��ن 200 لع��ب م��ن بينهم 
املحرفني.  ال��الع��ب��ني  م��ن  نخبة 
افتتح الور�شة التي عقدت يف نادي 

ب���راأ����س اخليمة  ال�����ش��رط��ة  ���ش��ب��اط 
امل���ق���دم ع����ارف ع��ل��ي ع��ب��ي��د الري�س 
الريا�شية  الأن�����ش��ط��ة  ق�شم  رئي�س 
ب������احت������اد ال���������ش����رط����ة ال����ري����ا�����ش����ي 
الفرق  وم�شريف  مندوبي  بح�شور 
مادتها  وق���دم  بالبطولة  امل�شاركة 
حممد  ع��ب��داهلل  ال��ن��ق��ي��ب  العلمية 
اإ���ش��ح��اق ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة يف 
احلكام  جلنة  رئي�س  ال�شالت  كرة 
املحا�شر  وت��ط��رق  ال�����ش��الت.  بكرة 
اإىل جمموعة من  ال��ور���ش��ة  خ��الل 

ال���ق���وان���ني والأن����ظ����م����ة وال���ل���وائ���ح 
اخلا�شة بقانون كرة قدم ال�شالت 
وا���ش��ت��ع��ر���س م���ع امل�����ش��ارك��ني �شري 
البطولة.  خالل  املباريات  وتنظيم 
اإىل  امل�شاركني  الور�شة  ودع��ا مقدم 
وتدريب  القانون  تطبيق  ���ش��رورة 
وحثهم  به  اللتزام  على  الالعبني 
التحكيم  ط��اق��م  م��ع  ال��ت��ع��اون  على 
امل��ب��اراة وتعاون  وب��ع��د  واأث��ن��اء  قبل 
م��درب��ي ال��ف��رق م��ع احل��ك��ام خالل 

البطولة. 

مناف�صات اجلولة الفتتاحية لزوارق الفورمول1 تنطلق اليوم يف برازيليا
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موؤ�ص�صة جمعة املاجد تّكرم
 �صركاءها ال�صرتاتيجيني يف الإمارات

دولة  يف  هيونداي  ل�شيارات  احل�شري  الوكيل  امل��اج��د  جمعة  موؤ�ش�شة  عقدت 
الإمارات، موؤمترها ال�شنوي ل�شركائها الإ�شراتيجني 2013 تكرمياً لل�شركاء 

الدائمني، وذلك خالل حفل كبري اأقيم يف فندق جراند حياة دبي. 
وقد ح�شر احلفل كبار امل�شوؤولني يف موؤ�ش�شة املاجد، و�شركات تاأجري ال�شيارات 
وبع�س ال�شركات احلكومية، ونخبة من كبار ال�شخ�شيات والعمالء، بالإ�شافة 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  موتور  هيونداي  ل�شركة  الإقليمي  الرئي�س  يل،  ت��وم  اإىل 

حيث �شلط املوؤمتر ال�شوء على جناح عالمة هيونداي وتطورها يف املنطقة.

بعد اإط��الق فندق واأجنحة رم��ادا عجمان 
بيوم  احتفاًل  احل�شرية  امل��زرع��ة  م�شروع 
من  املتخ�ش�شة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��وم  الأر�������س، 
يف  لإ�شتهالكه  املح�شول  بتقدمي  الفندق 
اإلتزام  ال��ف��ن��دق، وذل���ك ك��ج��زء م��ن  مطبخ 
املوؤ�ش�شة بربنامج ويندهام البيئي، والذي 
احل�شرية  ال���زراع���ة  ت�شجيع  اىل  ي��ه��دف 

واخلدمات امل�شتدامة يف قطاع ال�شيافة.
وقال افتخار حمداين، املدير العام لفندق 
رمادا واأجنحة عجمان،: نحن �شعداء جدا 

جلني ثمار جهودنا. 
اأوراق  م��ن  حم�����ش��ول  اأول  ح�شدنا  ح��ي��ث 
العمل  ملوا�شلة  ونحن نخطط  اجلرجري، 
يف هذا امل�شروع من خالل زراعة املزيد من 
املحا�شيل ورمبا زيادة حجم املزرعة. حيث 
البيئية  الأن�شطة  يف  بقوة  فريقنا  يلتزم 
املوؤ�ش�شات  ت��ق��وم  اأن  ون���اأم���ل  امل�����ش��ت��دام��ة 
بامل�شاركة  ال�����ش��ي��اف��ة،  ق��ط��اع  يف  الأخ�����رى 
اأن�شطة  بتنفيذ  وال��ب��دء  ق�شيتنا  يف  اي�شا 

بيئية مماثلة. 
مربعاً  م�����راً   430 امل���ن�������ش���اأة  خ�����ش�����ش��ت 
لإقامة  لها  التابع  ال�شيارات  موقف  م��ن 
مزرعة تزرع فيها اخل�شراوات واملحا�شيل 
امل��و���ش��م��ي��ة ال���ت���ي مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
ب�شاعة  م�شاركتها  خ��الل  الفندق  مطبخ 
اإبراهيم  تعيني  ومت  ال��ع��ام.  ه��ذا  الأر�����س 
�شرييان من ق�شم الهند�شة، رئي�س اللجنة 
املزرعة  رعاية  يقود فريق  الذي  الزراعية 
خ���الل ال���ف���رات حم����ددة ل��ل��ت��اأك��د م��ن اأن 

املحا�شيل تنال الرعاية اجليدة.

 طلبة اأكادمييا حللول الإدارة الدولية 
يقدمون حفاًل مو�صيقيًا يف املدر�صة الدولية للفنون والعلوم

13 �شنة من طلبة املدر�شة  8 و  اأعمارهم بني  40 طالباً ممن ت��راوح  قدم 
الدولية للفنون والعلوم التي تديرها اأكادمييا حللول الإدارة الدولية، حفاًل 
اأولياء الأمور. الذين  مو�شيقياً على م�شرح املدر�شة بح�شور ح�شد كبري من 

اأذهلهم التقدم الكبري الذي حققه اأبناءهم خالل العام الدرا�شي. 
اأول��ي��اء الأم��ور ممن ح�شروا ه��ذا احلفل املو�شيقي: لقد كان  اأح��د  وق��د ق��ال 
اأداء  اإنعك�شت على  اأرى الثقة الكبرية التي  باأن  واأنا فخور جداً  حفاًل ناجحاً 
الطلبة. وهذا احلفل لي�س اإل دليل على ما ميكن اأن يحققه الطلبة عندما 
املو�شيقية.  ل�شقل مواهبهم  ال�شرورية  الإمكانيات واخلربات  لديهم  يتوفر 
لقد قدم الطلبة من خالل هذا احلفل مثاًل للحوار احل�شاري بني مو�شيقى 
باخ والرحابنة واملو�شيقى الفلكلورية. واأعتقد ان هذا احلفل و�شام اآخر ي�شاف 

اإىل الإجنازات الكثرية التي حققتها املدر�شة الدولية للفنون والعلوم.

طهاة عامليون ي�صاركون كابيتال كلوب بدعم مر�صى ال�صرطان 
ال��رائ��د يف دب��ي وع�شو جمموعة  ن��ادي الأع��م��ال  ن��ادي كابيتال كلوب-   نظم 
نايك   9 تيبل  مطعم  م�شاهري  اأعدها  خا�شة  ع�شاء  اأم�شية  اإن�شاء-  �شركات 
النادي،  يف  للولئم  داينينج  �شيجنت�شر  قاعة  على  عاملياً  املعروفني  و�شكوت 
وح�شرها اأع�شاء و�شيوف النادي، والعديد من ال�شخ�شيات واملهتمني بفنون 
قطاع ال�شيافة داخل وخارج دولة الإمارات. وت�شب هذه اخلطوة اجلديدة يف 
اإطار دعم كابيتال كلوب جلهود جمعية ا�شدقاء مر�شى ال�شرطان بتخ�شي�س 

جزء من ريع الأم�شية لدعم امل�شابني باملر�س.

فحو�صات طبية جمانية للن�صاء يف
 مردف �صيتي �صنرت وال�صارقة �صيتي �صنرت

 ي�شهد مردف �شيتي �شنر« وال�شارقة �شيتي �شنر يف ي�ومي اجلمعة وال�شبت 
تقدمي فحو�شات طبية جمانية للن�شاء من ال�شاعة 10.00 �شباحا وحتى 
ال�شاعة 7.00 م�شاء. وياأتي ذلك جزءا من مبادرة اقليمية وا�شعة اطلقتها 
»ماجد الفطيم العقارية موؤخرا وت�شمل 10 مراكز ت�شوق يف اربع دول هي 
المارات والبحرين و�شلطنة عمان وم�شر، لدعم احلملة العاملية جلمعية 
القلب الأمريكية Go Red for Women للحد من امرا�س القلب 
بني الن�شاء.  وي�شتفيد جميع زوار املركزين من الن�شاء من فر�شة اجراء 
فحو�س متعددة ذات �شلة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية ت�شمل �شغط 
الدم، وموؤ�شر كتلة اجل�شم، ون�شبة ال�شكر والكولي�شرول بالدم، بالإ�شافة 
اإىل تقدمي الن�شائح ب�شاأن التغذية واللياقة البدنية وغريها من التدابري 
الوقائية. وتقام احلملة بالتعاون مع »هيئة ال�شحة بدبي«، و»جمعية القلب 

الإماراتية«، وم�شت�شفى زليخة، و�شركة فايزر لالدوية.
امل�شببة  الرئي�شية  الأ�شباب  القلب وال�شرايني تعترب من  اأمرا�س  ان  يذكر 
�شخ�س  مليون   17.5 من  اأك��رث  يتوفى  اإذ  ال��ع��امل،  ح��ول  الن�شاء  لوفيات 
�شنويا ب�شبب هذه الأمرا�س منهم 8.6 مليون امراأة تتوفى �شنوياً، كما ان 
%35 من ن�شاء العامل اليوم م�شابات بهذه المرا�س التي تقتل اأكرث مما 

تقتله اأمرا�س ال�شرطان وال�شل والإيدز واملالريا جمتمعة. 

�صوق.كوم ُتطلق حملة ت�صويقية جديدة 
يف املنطقة با�صم كل علبة وفيها فرحة

اأط��ل��ق��ت ���ش��وق.ك��وم، اأك���رب مركز 
للت�شوق عرب الإنرنت يف الوطن 
حملة  اأول  م�����وؤخ�����راً  ال����ع����رب����ي، 
ت�شويقية لها على �شعيد املنطقة 
حتت �شعار كل علبة وفيها فرحة، 
ا�شراتيجية  اإط�������ار  يف  وذل������ك 
التو�شع  يف  امل��ت��وا���ش��ل��ة  ال�����ش��رك��ة 
جغرافية  اأ�����ش����واق  اإىل  وال���ن���م���و 
اإط��الق احلملة  مّت  جديدة. وق��د 
���ش��ه��ر م��اي��و �شمن  اجل���دي���دة يف 
املّتحدة  العربية  الإم��ارات  اأ�شواق 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة 
والكويت وم�شر، وعرب جمموعة 
والو�شائط  املن�شات  من  متنوعة 
مب�����ا ف���ي���ه���ا ����ش���ب���ك���ة الإن�����رن�����ت 

والتلفزيون.  بنك الحتاد الوطني مينح �صبائك
 الذهب للفائزين بحملة اجلوائز الذهبية

بحملة  الذهب  ب�شبائك  الفائزين اخلم�شة  الوطني عن  الحت��اد  بنك  اأعلن 
فرباير   28 حتى   2012 نوفمرب   1 من  ا�شتمرت  التي  الذهبية  اجلوائز 
 26 امل��واف��ق  الأح��د  ي��وم  اأقيم  ال��ذي  التكرمي  حفل  اأث��ن��اء  وذل��ك   2013

مايو2013 باملبنى الرئي�شي لبنك الحتاد الوطني يف اأبوظبي.
للح�شول على  ال�شحب  العمالء فر�شة دخول  كونها متنح  وتتميز احلملة 
305 جائزة من الذهب باأوزان خمتلفة وكيلوجرام ذهب للجائزة الكربى 
وذلك عند قيام العمالء بفتح ح�شاب اأو وديعة بال�شافة اإىل امكانية ا�شراك 

العمالء احلاليني مب�شاعفة ر�شيد ح�شابهم لدى بنك الحتاد الوطني. 

كابيتال كلوب يتربع حلملة القافلة 
الوردية بجزء من ريع حفله ال�صنوي

قدم نادي كابيتال كلوب - نادي الأعمال الرائد يف دبي 
لدعم  مالياً  تربعاً  اإن�شاء-  �شركات  جمموعة  وع�شو 
وتاأتي هذه  ال�شرطان،  ا�شدقاء مر�شى  جهود جمعية 
املجتمعي  الوعي  لتعزيز  النادي  اإط��ار دور  اخلطوة يف 
ب��اأه��م��ي��ة الك�شف امل��ب��ك��ر ع��ن امل��ر���س، واحل�����ش��ول على 

اإميا  قالت  ال�شدد  ه��ذا  ويف  البالد.  يف  اخطاره  من  والتقليل  منه  للوقاية  الكايف  التوعوي  الدعم 
كولني املدير العام لنادي كابيتال كلوب: ُتعد امل�شوؤولية الجتماعية اإحدى اجلوانب بالغة الأهمية 
يف عملياتنا كوننا مركزا للتفاعل بني اأبرز قادة الأعمال يف دبي، وهذا يتيح لنا حتفيز عامل التوعية 
بق�شايا من قبيل ق�شايا القافلة الوردية وجمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان، وي�شرنا اأن نتمكن من 
دعم العمل الرائع الذي يقومون به، وهو جزء من تعاوننا امل�شتمر معهم، ونتطلع اإىل دعم املزيد من 

مبادرات جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان م�شتقبال. 

فندق واأجنحة رمادا عجمان يجني حم�صول املزرعة احل�صرية

فوز مدر�صة اخلليل باملركز الأول بالعني 
يف م�صابقة اأوملبياد الروبوت العاملي

ح�شلت مدر�شة اخلليل الدولية على املركز الأول على م�شتوى مدينة العني 
يف م�شابقة اأوملبياد الروبوت العاملي للفئة املفتوحة ، وذلك �شمن فعاليات 
لختيار  للتعليم  ظبي  اأب��و  جمل�س  ينظمها  التي  العاملي  الروبوت  اأوملبياد 
الفرق التي �شتمثل دولة الإم��ارات يف اوملبياد الروبوت العاملي التي �شتقام 
بكوالملبور يف ماليزيا ، ومثل فريق مدر�شة اخلليل الدولية الطالبات نورا 

خالد ولينا حممد واآية �شبحي، وذلك باإ�شراف املعلمة �شهى عبد احلي. 

اجلالية الأردنية يف المارات 
حتتفل بعيد ال�صتقالل يف ابوظبي

ا�شتقبال يف فندق  الأردين حفل  الأعمال  رج��ال  رئي�س جمل�س  املعايطة  ال�شيد حممد �شايل  اأق��ام 
اأبراج ال�شاطئ روتانا يف اأبوظبي موؤخرا مبنا�شبة عيد ال�شتقالل ال�شابع وال�شتني للمملكة الأردنية 
الها�شمية ح�شره عدد كبري من الفعاليات الر�شمية والقت�شادية يف دولة المارات العربية املتحدة 
اأع�شاء  و  و رئي�س  الق�شاة  الأع��م��ال وكبار  وروؤ���ش��اء جمال�س  والأج��ان��ب  العرب  ال�شفراء  وع��دد من 
ال�شيد حممد  األقى  اأبناء اجلالية الأردن��ي��ة يف الم���ارات. وق��د  اجلمعية الأردن��ي��ة وع��دد غفري من 
املعايطة كلمة بهذه املنا�شبة اجلليلة اأ�شار فيها اىل عظمة هذه املنا�شبة لدى الأردنيني وتطرق اىل 
الجنازات العظيمة للدولة الأردنية بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني املعظم.  كما اأ�شاد 
مب�شتوى العالقات املتينة ما بني الأردن ودولة المارات وتقدم بال�شكر والعرفان لدولة المارات ملا 
توليه من رعاية واهتمام لأبناء اجلالية الأردنية. كما تقدم بال�شكر لل�شركات والهيئات القت�شادية 

الماراتية التي لديها ا�شتثمارات يف الأردن وعلى راأ�شها �شركة املعرب وال�شركات الأخرى. 

اقيم حفل وداع لل�شيد بورا بريبريغلو مدير عام ق�شر المارات مبنا�شبة 
العاملية  كمبن�شكي  �شركة  لرئي�س  نائبا  تعيينه  و  الق�شر  يف  عمله  انتهاء 

لل�شرق الو�شط وافريقيا واآ�شيا ومقره بدبي.
اأبوظبي  �شركة  يف  الت�شغيلي  الرئي�س  غبا�س  �شعيد  �شيف  ال�شيد  وق���ال 
ي�شهد  الق�شر  ان  الم����ارات  ق�شر  ف��ن��دق  ادارة  جمل�س  ع�شو   ، ل��الإع��الم 
با�شتمرار املزيد من اعمال التطوير للحفاظ علي مكانته الالئقة كايقونة 
لل�شياحة يف ابوظبي . وذكر يف كلمة القاها خالل حفل وداع اقيم ام�س يف 
الق�شر لل�شيد بورا بريبريغلو املدير العام لق�شر المارات مبنا�شبة انتهاء 
الطفرة  ملواكبة  التطوير  من  املزيد  ت�شهد  �شوف  املقبلة  املرحلة  ان  عمله 

المارات  ودولة  ابوظبي  امارة  ال�شياحي يف  القطاع  ي�شهدها  التي  الهائلة 
�شياحي  كمعلم  الإم����ارات  ق�شر  يحتلها  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  على  واأك���د  ع��م��وم��ا. 
ايل  ال�شدد  بهذا  م�شريا  العامل  انحاء  خمتلف  من  للزوار  ج��ذب  وعن�شر 
اهمية الدور الذي يلعبه القطاع ال�شياحي كرافد مهم من روافد الدخل 

وكعن�شر من عنا�شر تنويع القت�شاد الوطني .
املا�شيني  العامني  خ��الل  بريبريغلو  ال�شيد  بذلها  التي  باجلهود  وا���ش��اد 
للرقي باخلدمات التي يقدمها ق�شر المارات ل�شيوفه من داخل الدولة 

وخارجها .
ومتني له التوفيق يف عمله اجلديد كنائب لرئي�س �شركة كمبن�شكي العاملية 

لل�شرق الو�شط وافريقيا واآ�شيا بدبي ، ورحب باملدير العام اجلديد لق�شر 
المارات ال�شيد هولغر �شروث ،

�شعيد مباحققه  ان��ه  ام��ام احلفل  القاها  كلمة  ال�شيد بريبريغلو يف  وق��ال 
خالل العامني املا�شيني من نتائج يف ق�شر المارات .

واكد ان ق�شر المارات يعترب من اهم الفنادق التي تديرها كمبن�شكي يف 
العامل ومن اكرثها ربحية وا�شغال وانتاجية علي مدار العام .

واهمية يف  الع��وام حيوية  اكرث  كانا من  املا�شيني  العامني  ان  ايل  وا�شار 
حياته املهنية علي الطالق نظرا للمكانة التي يحظي بها الق�شر كواحد 

من افخم الفنادق يف العامل .

  حفل وداع ملدير عام ق�صر الإمارات مبنا�صبة تعيينه نائبا لرئي�س كمبن�صكي لل�صرق الأو�صط وافريقيا واآ�صيا



طفلة نيكول �صميث مليونرية
من  البالغة  �شميث  نيكول  اأن��ا  الراحلة  الأمريكية  النجمة  ابنة  اأن  يبدو 
العمر 6 �شنوات �شتتحول بني ليلية و�شحاها اإىل مليونرية عندما حت�شل 

على مبلغ يقّدر ب�49 مليون دولر.
وذكرت جملة فورب�س الأمريكية اأن دانييلني )6 �شنوات( قد حت�شل على 
49 مليون دولر بعدما اأ�شدر قا�ٍس فدرايل يف كاليفورنيا حكماً مينع ورثة 
�شميث من احل�شول على جزء من الرثوة التي تركتها هي وزوجها امل�شن 

الذي تويف بعد �شنة واحدة من زواجهما.
واأمر القا�شي باأن يدفع الورثة تعوي�شات عن ال�شرر الذي ت�شّببوا به، قد 

ت�شل اإىل 49 مليون دولر، �شت�شب يف م�شلحة الفتاة ال�شغرية.
واأ�شارت اإىل اأن القا�شي فر�س عقوبات مالية على ورثة بري�س ابن مار�شال 
قانونية  وثائق  اإخ��ف��اء  مثل  باحلكم،  النطق  اأّخ���رت  تكتيكات  ل�شتخدامه 
اأ�شا�شية يف الق�شية حتى ل تقع يف اأيدي حمامي �شميث. يذكر اأن بري�س 

تويف يف العام 2006.
2007 ب�شبب جرعة زائ��دة من  اآنا نيكول �شميث توفيت عام  اأن  اإىل  ي�شار 

املخّدرات، وكان عمر ابنتها حينها 5 اأ�شهر.
 ، ب��وي  ب��الي  جنمة  ثم  غي�س  جينزات  ملاركة  اأزي���اء  عار�شة  �شميث  وكانت 
وتزوجت بعدها من رجل الأعمال هاورد مار�شال الذي كان يبلغ من العمر 

89، وخا�شت معركة �شر�شة حول تركته مع عائلته.

بيبا ميدلتون مديرة اأعمال
يف  ب��ارع��ة  لي�شت  ك��ي��ت،  ك��م��ربي��دج،  دوق���ة  �شقيقة  ميدلتون،  بيبا  اأن  ي��ب��دو 
الأعمال، حيث  اإدارة  بارعة يف  اأي�شاً  التخطيط للحفالت فح�شب، بل هي 
عن  الربيطانية  اإن��دب��ن��دن��ت  �شحيفة  ونقلت  اخل��ا���ش��ة  �شركتها  افتتحت 
اإنربرايزز،  اإم  اإك�س  بي  ا�شم  الأوىل حتت  �شركتها  �شّجلت  بيبا  اأن  وثائق، 
واأوردت نف�شها كامل�شاهمة واملديرة الوحيدة لل�شركة، التي تتخذ من موقع 

قريب من ريجينت�س بارك بلندن مقراً لها.
البارعني،  املحا�شبني  من  جمموعة  وظفت  بيبا  اأن  اإىل  الوثائق  واأ���ش��ارت 

يعملون مع باقة من امل�شاهري اأمثال �شاميون كاول، وكيت بو�س.
ر للحفلة التي ت�شبق ولدة طفل  يذكر اأن تقارير اأ�شارت اإىل اأن بيبا �شتح�شّ

�شقيقتها.
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هوفمان خ�صع للعالج 
من املخدرات 

فيليب  الأم�����ريك�����ي،  امل��م��ث��ل  اأع���ل���ن 
�شيمور هوفمان، احلائز على جائزة 
اإعادة  الأو���ش��ك��ار، ع��ن دخ��ول��ه مركز 
تعاطي  للتعايف من م�شكلة  التاأهيل 

املخدرات.
ونقل موقع تي اإم زد الأمريكي عن 
عادت  امل�����ش��ك��ل��ة  اإن  ق��ول��ه  ه��وف��م��ان، 
بداأ  ع��ن��دم��ا  ع���ام  ن��ح��و  م��ن��ذ  لتظهر 
و�شفها  دواء  ح���ب���وب  ع��ل��ى  ي���دم���ن 
�شم  اإىل  ت��ط��ورت  اأن  اإىل  ال��ط��ب��ي��ب، 
م���ادة ال��ه��ريوي��ن. واأو���ش��ح هوفمان 
اأ�شبوع  ملدة  الهريوين  م��ادة  �شم  اأن��ه 
بحاجة  اأن���ه  ي�شتنتج  اأن  قبل  فقط 
اإحلاح  على  بناء  فقرر،  للم�شاعدة، 
من اأ�شدقائه واأ�شرته، اإدخال نف�شه 
ال�شاحل  ال��ت��اأه��ي��ل يف  مل��رك��ز لإع����ادة 
ال�شرقي، حيث بقي 10 اأيام، وخرج 
يوم اجلمعة املا�شي. ويبدو اأن مهمته 
اأثمرت، فقد عاد الآن اإىل العمل يف 
فيلم يتم ت�شويره يف اأوروبا وك�شف 
كان يعاين من م�شكلة  اأنه  هوفمان 
اأنه  غ��ري  امل��خ��درات،  بتعاطي  تتعلق 
متكن م��ن الإق���الع ع��ن ه��ذه العادة 

ملدة 23 عاماً .

يحتجز فتاة ملواعدة �صقيقتها 
اعتقلت ال�شرطة الرو�شية رجاًل احتجز فتاة كرهينة من 
نوفو�شتي  وكالة  ونقلت  الكربى  �شقيقتها  مواعدة  اأج��ل 
امل��ح��ل��ي��ة يف مدينة  ال�����ش��رط��ة  ل���الأن���ب���اء ع���ن  ال��رو���ش��ي��ة 
نوفوكوزنت�شك، اأن الرجل هاجم منزل الفتاة البالغة من 
16 عاماً ام�س بحثاً عن �شقيقتها الأك��رب، وملا مل  العمر 
يجدها �َشَهَر بندقيته، وو�شع على الباب الرئي�شي ج�شماً 

ي�شبه القنبلة.
الت�شال  املراهقة  من  طلب  الرجل  اإن  ال�شرطة  وقالت 

ب�شقيقتها، واإل �شيفّجر املنزل .
وا�شتطاعت ال�شرطة اإقناع الرجل بت�شليم نف�شه واعتقاله، 
و�شادرت منه البندقية، وحزمة من الأ�شالك اخل�شراء 

ت�شبه القنبلة اليدوية .
وفتح املحققون ق�شية جنائية تتعلق بتهم باخلطف، ويف 
حال اإدانة الرجل �شيواجه عقوبة بال�شجن ت�شل على 5 

�شنوات.

يقتل �صديقه خلالف على ع�صفور
اأق��دم �شاب جزائري يف ولي��ة �شطيف على قتل �شديقه 
ال�شروق  �شحيفة  ب��ح�����ش��ب  ع�����ش��ف��ور،  ع��ل��ى  ���ش��ج��ار  ب��ع��د 

اجلزائرية. 
اخلالف ن�شب بني ال�شابني عندما ا�شرى ال�شحية )18 
عاما(، املعروف يف احلي بحبه للع�شافري، ع�شفورا من 
نوع كناري .  لكن ال�شديق اجلاين، ويبلغ من العمر 19 
ا�شرجاع  ال�شحية  ح��اول  وعندما  منه.  انتزعه  ع��ام��ا، 
الع�شفور، ن�شب خالف بني الطرفني.  �شرعان ما حتّول 
ال�شحية مبفك  اإىل �شجار، ليقوم اجلاين بطعن  الأم��ر 
القلب، وهي  م�شتوى  فاأ�شابه على  بحوزته،  كان  براغي 
الطعنة التي اأردته قتيال.  نقل ال�شاب اإىل امل�شت�شفى لكنه 
لفظ اأنفا�شه الأخرية قبل الو�شول اإليه بينما لذ املتهم 

بالفرار، قبل اأن يتم توقيفه. 

يفيق على طائرة يف غرفة اجللو�س
ببلدة  �شكني  مبنى  يف  �شقة  يف  ي�شكن  اأم��ريك��ي  ا�شتيقظ 
هرندون يف ولية فرجينيا الأمريكية، على �شوت انفجار 
كبري، وعندما خرج من غرفة نومه �شدم بروؤية طائرة 
ب��ي �شي  ب��ي  �شبكة  ���ش��غ��رية يف غ��رف��ة اجل��ل��و���س، بح�شب 

الإخبارية. 
وقال ناطق با�شم قوة الإطفاء والإنقاذ يف ولية فرجينيا، 
اإن وقود الطائرة وهي من طراز �شي�شنا 177 نفد قبل اأن 

تتمكن من و�شول مطار مانا�شا�س القريب. 
اإن الطائرة  من جانب اآخر، قالت ناطقة با�شم ال�شرطة 

اأ�شيبت بعطل كهربائي اأدى اإىل توقف حمركها. 
تقل  كانت  الطائرة  اأن  غيلر  ك��وري��ن  الناطقة  واأ���ش��اف��ت 

�شخ�شني كانا يقومان بالتقاط ال�شور. 
واأ�شيب جراء احلادث قائد الطائرة بجروح خطرية كما 

ا�شيبت احدى �شاكنات ال�شقة بجروح ب�شيطة. 
بن�شلفانيا  اآتية من فيالديلفيا يف ولية  الطائرة  وكانت 
الأمريكية  العا�شمة  من  القريب  مانا�شا�س  مطار  اإىل 

وا�شنطن.

 الزواج.. �صر ال�صعادة 
اإعالم  اأو الأطفال ونقلت و�شائل  املال،  اأو  الِدين،  اأكرث �شعادة من  النا�س  ال��زواج يجعل  اأن  ذكرت درا�شة بريطانية 
بريطانية عن املكتب الوطني لالإح�شاء الربيطاين اأنه اأجرى ال�شتطالع على 165 األف �شخ�س طلب منهم تقييم 

مدى ر�شاهم عن حياتهم، ومدى اعتبارهم اأن لها قيمة، ومدى �شعادتهم وقلقهم.
الدينية،  واملعتقدات  املنزل،  وملكية  املدخول،  على  متقّدماً  ال�شعادة،  عامل يف  اأه��م  كان  ال��زواج  اأن  املكتب  ولح��ظ 

والأطفال.
واأو�شح اأن الأطفال مل يكن لهم اأثر كبري على ال�شعادة، غري اأنهم جعلوا الأ�شخا�س ي�شعرون باأن حياتهم لها قيمة 
وقال اأحد كّتاب ال�شتطالع، دون �شنايب، اإن الزواج مينح الأ�شخا�س �شعوراً بال�شتقرار، و�شعوراً اأكرب باأن حياتهم 
اأن ذلك ي�شيف اإىل الأعباء  لها قيمة واأع��رب عن اعتقاده باأن الأه��ايل لديهم م�شوؤولية حيال اأطفالهم ، معترباً 
اأ�شار اإىل اأن  اأنه  امللقاة على عاتقهم واأ�شاف اأن الأ�شخا�س يكونون اأكرث �شعادة يف �شبابهم ويف �شيخوختهم ، غري 

الأ�شخا�س الذين يكونون يف منت�شف عمرهم هم الأقل �شعادة ب�شبب حتملهم املقدار الأكرب من امل�شوؤولية .
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اأكرب طفلة يف العامل
الأثيوبي، زاراي  العامل  اإذ عرث  الوجود،  اأق��دم طفلة يف  اإنها  اأج��ل 
باأنها  لحقاً  واكت�شف   ، �شيالم  واأ�شماها  جمجمتها  على  امل�شاجد، 
جمجمة لطفلة بعمر ثالثة اأعوام، عا�شت قبل 3.3 مليون عام يف 

�شحارى اإفريقيا.
العامل على طبيعة  ويعد هذا الكت�شاف الأول من نوعه، بتعرف 

الوجود الإن�شاين وتكون عظام الأطفال قبل ماليني الأعوام.
 ،2000 وقد عرث العامل على اجلمجمة يف رحلة ا�شتك�شافية عام 
اأه��م��ي��ة م��ا ع��رث عليه يف  ���ش��ري��اً حتى يبحث يف  اأب��ق��ى الأم���ر  لكنه 

الأرا�شي الأثيوبية.
من  لي�شبح   ،2006 ع��ام  ل�شيالم  اكت�شافه  عن  العامل  اأعلن  وق��د 
اأعظم الإكت�شافات العلمية وهو يعمل الآن رئي�شاً لق�شم الآثار يف 

اأكادميية ولية كاليفورنيا للعلوم.
وتعترب اأثيوبيا موطناً لعدد من اأقدم الهياكل العظمية الب�شرية 
يعود  ال��ذي  لو�شي  الآن، منها هيكل  اإىل  العلماء  التي عرث عليها 

لمراأة عا�شت قبل 3.2 مليون عام.

دخلت امل�صت�صفى �صليمة 
وخرجت جثة

مراجعته  بعد  ال��ع��ام  تيماء  م�شت�شفى  يف  ع�شرينية  فتاه  توفيت 
مل  حمل  عالمات  مع  ترافق  الإع��ي��اء  من  بحالة  �شعورها  نتيجة 

يتجاوز ع�شرة اأ�شابيع.
اأح�شر  اإن��ه   : اأوردت���ه �شحيفة احل��ي��اة ق��ال زوج املتوفاة  مل��ا  ووف��ق��ا 
زوجته البالغة من العمر 23 عاماً اإىل م�شت�شفى تيماء العام يوم 
اجلمعة الفائت اإثر اإ�شابتها بدوخة ب�شيطة وقيء من اآثار احلمل 
وبعد املعاينة قرر طبيب الن�شاء والولدة يف امل�شت�شفى تنوميها يف 

امل�شت�شفى يومي ال�شبت والأحد واإعطائها اأدوية ومغذيات فقط.
واأ�شاف الزوج اأن نزيفاً اأ�شاب زوجته ال�شاعة 12 ظهر الأحد الأمر 
اإجراء  على  التوقيع  منه  الطلب  اإىل  املذكور  الطبيب  دفع  ال��ذي 
انه وافق على  عملية تنظيف ب�شيطة لها لإنقاذ حياة الأم موؤكداً 
اإجراء العملية بعدما اطلع على تقارير امل�شت�شفى، التي توؤكد باأن 
اإ�شافة  �شليمة،  احليوية  ووظائفها  جيدة،  ال�شحية  زوجته  حالة 

اإىل اإحلاح الطبيب ب�شرعة اإجراء العملية .
باأنه  اأخ���ربه  امل��ذك��ور  الطبيب  اأن  الع�شرينية  زوج  امل��واط��ن  وب��ني 
�شيقوم باإجراء عملية اأخرى لزوجته قال عنها واحلديث للطبيب 
اأن  مو�شحاً  ال��زوج��ة  بطن  يف  دم  ل��وج��ود  ا�شتك�شاف  عملية  اإن��ه��ا 
22 رغم تاأكيد  12.30 اإىل ال�شاعة  العملية ا�شتمرت من ال�شاعة 
الطبيب باأن ذلك ال�شائل يف بطن زوجته �شائل ب�شيط غري �شار 
ولي�س دماً ليتفاجئ بعد كل هذا النتظار باإخباره وبكل برود باأن 

زوجته قد ماتت.
العام،  تيماء  ب�شكوى ملدير م�شت�شفى  املواطن: لقد تقدمت  وقال 
امل�شت�شفى  اإىل  ذه��ب  اأن���ه  اإىل  لف��ت��اً  الق�شية  ك��ام��ل  فيها  �شرحت 
ل���ش��ت��الم جثمان زوج��ت��ه لكنه اأخ���رب م��ن امل��وظ��ف��ة امل�����ش��وؤول��ة عن 
والي�شرى،  اليمنى  قدَميها  يف  غ��رز  ث��الث  وج��دت  اأن��ه��ا  تغ�شيلها 
وثالث فتحات يف رقبتها..؟ واأنها ا�شطرت اإىل ربط تلك اجلروح 

ديفيد فو�سرت مع زوجته يولندا هديد خالل حفل اإزاحة ال�ستار عن جنمته رقم 2،499 التي نالها على ر�سيف حتى تتمكن من تغ�شليها نظراً لكمية الدم الذي ينزف منها .
امل�ساهري يف هوليوود تكرميا له. )يو بي اآي(

بان: حظر الرتويج 

للتبغ ينقذ الأرواح
ح��ث الأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة 
ب���ان ك���ي م���ون ج��م��ي��ع ال�����دول على 
ف���ر����س ح��ظ��ر ���ش��ام��ل ع��ل��ى جميع 
اأ�شكال الإعالن عن التبغ والرويج 
اليوم  ويف  ت�شويقيا.  ورع��اي��ت��ه  ل��ه 
بان  اأك��د  التدخني  ملكافحة  العاملي 
اأن حظر التبغ ينقذ الأرواح ،وقال 
اأكرب  اأح��د  يعد  التبغ  ا�شتخدام  اإن 
التهديدات املحدقة ب�شحة الإن�شان 
اإذ يقتل ن�شف الذين ي�شتخدمونه 
تقليل  اأن  ال����ع����ام  الأم�������ني  وذك������ر 
التبغ  ال��ن��ا���س لإع����الن����ات  ت��ع��ر���س 
يقلل من احتمال بدء ا�شتخدامهم 
له. ونقل رادي��و المم املتحدة عن 
مدير اإدارة حماربة الأمرا�س غري 
العاملية  ال�شحة  مبنظمة  ال�شارية 
هذا  اإن  بات�شري  دوغال�س  الدكتور 
للغاية  فعالة  و�شيلة  يعد  احل��ظ��ر 
وقال  التدخني.  حماربة  جهود  يف 
اإن �شعار هذا العام وهو )حظر كل 
اأ�شكال الإعالن والرويج والرعاية 
الت�شويقية( مهم للغاية، اإنه اإجراء 
منقذ للحياة واإن التبغ يقتل حاليا 
���ش��ت��ة م���الي���ني �شخ�س  اأك�����رث م���ن 
الإعالن  اأ�شاليب  اأن  ونعلم  �شنويا، 
الت�شويقية  وال��رع��اي��ة  وال���روي���ج 
اأه��م الآل��ي��ات التي حتاول  تعد من 
ال�شباب  دف����ع  ال��ت��ب��غ  ���ش��رك��ات  ب��ه��ا 
التبغ  ا�شتخدام  وب��دء  الإدم��ان  اإىل 
على  التبغ  م�شتخدمي  وت�شجيع 
منظمة  وذك�������رت  ذل�����ك  م���وا����ش���ل���ة 
التي  ال����دول  اأن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
ت��ط��ب��ق ت��داب��ري احل��ظ��ر الإع����الين 
وال��ت�����ش��وي��ق ق��د ���ش��ه��دت ت��راج��ع��ا يف 
معدل ا�شتهالك التبغ يقدر ب�شبعة 

يف املائة.

اأ�صلوب جديد لتحرير 
امللف ال�صخ�صي بتويرت

اأعلن موقع توير عن اإطالق طريقة 
ال�شخ�شي  امل���ل���ف  ل��ت��ح��ري��ر  ث���ان���ي���ة 
ت�شهيل  منها  ال��ه��دف  للم�شتخدم، 
واملعلومات  ال�����ش��ور  حت��دي��ث  عملية 
وتت�شمن  ب��ه.  اخل��ا���ش��ة  ال�شخ�شية 
تغيري  اإم��ك��ان��ي��ة  اجل��دي��دة  الطريقة 
وال�شورة  ال�����ش��خ�����ش��ي  امل��ل��ف  ����ش���ورة 
ع���ن طريق   ، ال��روي�����ش��ة  ال��راأ���ش��ي��ة 
خا�شية ال�شحب والإفالت. بالإ�شافة 
اإىل ذلك، فقد اأ�شبح امل�شتخدم قادًرا 
على التقاط �شورة للملف ال�شخ�شي 
با�شتخدام كامريا احلا�شب ال�شخ�شي 
وقام  مبا�شرة.  املحمولة  والأج��ه��زة 
الطريق على  باخت�شار  ا  اأي�شً توير 
امل�شتخدم، اإذ بات من املمكن حتديث 
مثل  اخلا�شة،  ال�شخ�شية  املعلومات 
واملوقع  التعريفية،  وال��ن��ب��ذة  ال���ش��م 
اجلغرايف، واملوقع الإلكروين، وذلك 
من خالل النقر على زر تعديل امللف 

ال�شخ�شي.

ي�شعرون  الآب���اء  اأن  اأم��ريك��ي��ة حديثة  درا���ش��ة  وج���دت 
باأنهم اأكرث و�شامًة وجاذبية بعد قدوم املولود اجلديد، 
اأ�شبحن  باأنهّن  ي�شعرن  الالتي  الأم��ه��ات  عك�س  على 
درا�شات  دوري��ة  يف  الدرا�شة  ه��ذه  ون�شرت  اأق��ل جمال 
زوجا   182 ب�شوؤال  الباحثون  ق��ام  وفيها   ، اجلن�شني 
ال�شخ�شي، وتقييمهم  �شعورهم بجمالهم  حديثا عن 
جداً  قبيح  اأو  قبيح  مثل  تعابري  با�شتخدام  ل�شكلهم 
هذه  بتوجيه  وقاموا  وهكذا  ج��داً  و�شيم  اأو  و�شيم  اأو 
بعد  بتكرارها  وق��ام��وا  ال���زواج،  بعد  مبا�شرة  الأ�شئلة 

الذكرى ال�شنوية الأوىل والثانية للزواج.
اأ�شبح  ال��زواج تقريبا  وكانت النتيجة باأن ربع حالت 
لديهم اأطفال خالل هذه الفرة، واأن الن�شاء اللواتي 
مل ينجنب اأطفال �شعرن باأنهن اأ�شبحن اأكرث جمال 
مع مرور الوقت، على النقي�س من الن�شاء الأخريات 
اإذ �شعرن باأنهن اأ�شبحن اأقل جاذبية  الالتي اأجننب، 

وجماًل.
النتيجة امللفتة كانت باأن الرجال الذين اأ�شبح لديهم 
وباأنهم  ب�شكلهم،  بالثقة  �شعورهم  عن  ع��ربوا  اأطفال 
من  عليه  كانوا  عما  وو�شامة  جاذبية  اأك��رث  اأ�شبحوا 

قبل.

باأنهن  للن�شاء،  حتدث  التي  احلالة  الباحثون  وف�شر 
ي�����ش��دم��ن مب���ق���دار ال��ت��غ��ري ب�����ش��ك��ل اأج�����ش��ام��ه��ن بعد 
الوقت ل�شتعادته  ال��ولدة، والذي يحتاج للكثري من 
باأنهن  و  بالإحباط  لل�شعور  ك��ان، وه��ذا يدفعهن  كما 

اأ�شبحن قبيحات.
ومن جهة اأخرى يقدم جميء املولود اجلديد دليال 
الباحثون،  ي�شري  كما  اإن��ه،  اإذ  رجولتهم،  على  لالآباء 
توجد عالقة قوية بني ال�شعور بالرجولة واخل�شوبة 
الرجولة  على  ملمو�س  دليل  وج��ود  واإن  وال��ذك��ورة، 
لديهم  الأن�����ا  ومي��ن��ح  نف�شيا  دع��م��ا  ال���رج���ال  ي��ع��ط��ي 
بجمالهم  �شعورهم  على  ينعك�س  مما  ل��الأم��ام،  دفعة 

وجاذبيتهم.
حتدث  التي  املتناق�شة  للحالة  اآخ��ر  تف�شري  وه��ن��اك 
اإذ  �شابقة،  الآب��اء والأمهات، يعتمد على درا�شات  عند 
جميء  مرتبات  م��ن  معاناة  اأق���ل  ال��رج��ال  اأن  بينت 
مولود جديد كال�شتيقاظ املتكرر بالليل وقلة النوم 
وال��ت��ع��ب امل�����ش��ت��م��ر، ع��ل��ى ع��ك�����س الأم���ه���ات ال��ل��وات��ي ل 
يجدن وقتا للراحة ويق�شني الكثري من الليايل من 
دون نوم كاٍف، مما ينعك�س على اهتمامهن باأنف�شهن 

و�شكلهن.

املولود اجلديد يزيد من ثقة الأب 

اآ�صلي ماديكوي تغادر )انتقام(
اأعلنت جنمة م�شل�شل اإنتقام ، الربيطانية اآ�شلي ماديكوي، اأنها �شتغادر امل�شل�شل بعد ظهورها 
يف مو�شميه الأولني وقالت ماديكوي يف تغريدة يف ح�شابها على موقع )توير( نعم، هذا 
اأنه وبعد  اآ�شلي دافنبورت، غري  اأداء دور  اأحببت  �شحيح �شاأغادر ريفاجن )انتقام( واأ�شافت 
مو�شمني، مل يعد لدّي اأي دور لأوؤدي��ه يف امل�شل�شل واأّك��دت �شبكة )اآي بي �شي( الأمريكية 

اإ�س ويلكي( خرب مغادرة ماديكوي للم�شل�شل، مو�شحة  التي تعّر�س مل�شل�شل ملوقع )يو 
اأنها �شتظهر للمرة الأخرية يف احللقة الأوىل من املو�شم الثالث.

يذكر اأن ماديكوي توؤدي دور املتحدثة با�شم اأ�شرة، غراي�شون، الرثية، اآ�شلي ديفنبورت 
وي�شار اإىل اأن ماديكوي لي�شت الوحيدة التي �شتغادر امل�شل�شل، حيث �شريحل عنه 

ال��ذي قتل يف  بورتر  ي��وؤدي �شخ�شية ديكالن  ال��ذي  باولو،  املمثل كونور  اأي�شاً 
احللقة الأخرية من املو�شم الثاين، كما يغادره املنتج، مايك كيلي.


