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جمـــاهيــــــر العـــني تـــرفـــع درع الــــدوري 
وكــــاأ�ص ال�شوبـــر وت�شكــــــــر الإدارة 

عربي ودويل

الداخلية تدعو مواطني الدولة ودول اخلليج 
واملقيمني للت�شجيل يف البوابات اللكرتونية

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

م�رشوع الد�شتور التون�شي 
حتت جمهر اخلرباء

•• دبي-وام:

ال  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ح�شر 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
الذي  الع�شاء  ام�س حفل  م�شاء  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
زفاف  ملنا�شبة  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  اق��ي��م يف 
املواطن حميد جمعة بن عمهي املن�شوري اىل كرمية 

املرحوم �شعيد مبارك بن حر�شو�س املن�شوري. 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأعلن �شاحب  اخ��رى  من جهة 

ال���دول���ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اآل م��ك��ت��وم  ب���ن را����ش���د 
جمل�س الوزراء حاكم دبي ام�س عن اإن�شاء )حي دبي 
للت�شميم ومرافق  �شي�شم معاهد  للت�شميم( والذي 
وموؤ�ش�شات  عدة  قطاعات  يف  للم�شممني  متخ�ش�شة 
الأزي�����اء و���ش��رك��ات ال��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ف��اخ��رة يف 
دبي وجهة عاملية  تكري�س  �شت�شاهم يف  نوعية  اإ�شافة 
للقطاع. ويقع حي دبي للت�شميم يف املنطقة الكائنة 
رائعة  وباإطالة  التجاري  بالقرب من معرب اخلليج 

على خور دبي.                            )التفا�شيل �س2(

   

الهالل الأحمر توزع امل�ساعدات على 
مت�سرري اإع�سار بوفا جنوبي الفلبني

•• منديناو-وام:

جن��ح ف��ري��ق ب��ع��ث��ة ه��ي��ئ��ة ال��ه��ال الح��م��ر ب��ال��و���ش��ول اىل خميمات 
�شرب  ال��ذي  بوفا  اع�شار  من  ت�شرروا  الذين  الفلبينيني  النازحني 
اقليم منديناو اخريا وبداأوا بتوزيع م�شاعدات اغاثية عليهم. وقام 
رئي�س بعثة الهال الحمر حممد عبداهلل احلاج الزرعوين بتوزيع 
الدفعة الوىل من امل�شاعدات على املت�شررين بح�شور �شعادة مو�شى 
عبدالواحد عبد الغفار اخلاجة �شفري الدولة لدى جمهورية الفلبني 
وال�شناتور ريت�شارد جوردون رئي�س هيئة ال�شليب الحمر الفلبيني. 
مت  امل�شاعدات  ه��ذه  م��ن  الوىل  الدفعة  ان  ال��زرع��وين  ال�شيد  وق��ال 
اخليام  يف  تعي�س  حمتاجة  فلبينية  ا�شرة   500 نحو  اىل  ت�شليمها 
نتيجة الدمار الذي حلق ببيوتها جراء اع�شار بوفا او ما يطلق عليه 

الفلبينيون اع�شاربابلو.                            )التفا�شيل �س2(

�سرطة دبي حتبط اأربع عمليات احرتافية عابرة 
لتهريب الكوكايني اىل دول اأفريقية وماليزيا

•• دبي-وام:

مع  بالتعاون  دبي  ب�شرطة  املخدرات  ملكافحة  العامة  الإدارة  متكنت 
القن�شلية  يف  امل��خ��درات  مكافحة  ب�شوؤون  املخت�شة  الأمنية  اجلهات 
لتهريب  منف�شلة  عابرة  عمليات  اربع  اإحباط  من  بدبي  الأمريكية 
يف  وغانا  واأوغندا  نيجرييا  اإىل  موجهة  كانت  منها  ثاث  املخدرات 
اأفريقيا وعملية واحدة اإىل ماليزيا يف �شرق اآ�شيا. وقال اللواء عبد 
املنفذين  الأربعة  املتهمني  القب�س على  اإلقاء  انه مت  اجلليل مهدي 
لهذه العمليات يف مطارات الدول امل�شار اإليها.      )التفا�شيل �س6(

حممد بن را�شد خال ح�شوره زفاف املواطن حميد جمعة بن عمهي املن�شوري )وام(

ح�ضر حفل زفاف مواطن

حممد بن را�سد يطلق )حي دبي للت�سميم( 
•• وا�شنطن-وام: 

نهيان ممثل  اآل  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  قام 
احلاكم يف املنطقة الغربية بزيارة ملركز ال�شيخ زايد 
جلراحات الأطفال مب�شت�شفى الأطفال الوطني يف 
بتربع   2009 ع��ام  تاأ�شي�شه  مت  وال���ذي  وا�شنطن 
دولر  مليون   150 مقداره  اأبوظبي  حكومة  من 
التي رافقه  الزيارة  اأمريكي. والتقى �شموه خال 
خالها �شعادة يو�شف مانع العتيبة �شفري الدولة 

لدى وا�شنطن بامل�شئولني يف امل�شت�شفى قام بعدها 
بجولة يف اأق�شام املركز الذي يتميز باأعلى امل�شتويات 
اأ�شا�شا  الطبية احلديثة والذي يهتم  والتجهيزات 
بجعل ج��راح��ات الأط��ف��ال اأك��ر دق��ة واأم��ان��ا واأقل 
املر�شى  الأط��ف��ال  ب��زي��ارة  ق��ام �شموه  اإي��ام��ا. كما 
من مواطني دولة الإمارات الذين يتلقون العاج 
وا�شتف�شر  �شحتهم  على  �شموه  واطماأن  املركز  يف 
برنامج عاجهم �شري  املعاجلني عن  الأطباء  من 

.                           )التفا�شيل �س2(

حمدان بن زايد خال زيارته مركز ال�شيخ زايد جلراحات الأطفال يف وا�شنطن  )وام(

حمدان بن زايد يزور مركز ال�سيخ 
زايد جلراحات الأطفال يف وا�سنطن

اأملانيا: تق�ضيم لي�س التحرير وا�ضطنبول لي�ضت القاهرة 

تركيا ترتاجع عن م�سروع بناء مركز جتاري
•• انقرة-وكاالت:

ام�س  طوبا�س،  ق��ادر  اإ�شطنبول  بلدية  رئي�س  اأع��ل��ن 
اأو فندق  اأو م�شكن  ب��ن��اء م��رك��ز جت���اري  ل��ن يتم  اأن���ه 
مبدينة  تق�شيم  م��ي��دان  ق��رب  غ��ي��زي  حديقة  م��ك��ان 
ا�شطنبول، حيث تقوم احتجاجات منذ اأكر من 10 

اأيام �شد اإزالة احلديقة.
التقى  طوبا�س  اأن  الرتكية  زم��ان  �شحيفة  وذك���رت 
مبمثلني عن منتدى تق�شيم، وهو مبادرة للمجتمع 
بعد  وق��ال  بتق�شيم،  للم�شروع اخلا�س  امل��دين رف�شاً 
اللقاء اإن احلكومة تخطط لقيام متحف للمدينة يف 

حديقة غيزي ولي�س متجراً اأو م�شكناً اأو فندقاً.
واأ����ش���اف اأن ال��ب��ل��دي��ة ت��ري��د م��ن��اق�����ش��ة امل�����ش��األ��ة مع 

املهند�شني.
احلادي  يومها  تركيا  يف  الح��ت��ج��اج��ات  دخ��ل��ت  وق��د 
�شاحة  م��ت��ن��زه يف  اإزال����ة  ���ش��د  وه���ي متوا�شلة  ع�����ش��ر، 

ا�شطنبول،  يف  جت����اري  مب��رك��ز  وا���ش��ت��ب��دال��ه  تق�شيم 
وحتّولت اإىل مواجهات عنيفة مع ال�شرطة.

ويف ب��رل��ني ق����ال وزي����ر اخل���ارج���ي���ة الأمل�������اين، غيدو 
ف��ي�����ش��رتف��ي��ل��ل��ه، يف م��ع��ر���س ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى اأح�����داث 
ميدان  لي�س  تق�شيم  اإن  با�شطنبول،  تق�ش��يم  ميدان 

التحرير.
واأفاد في�شرت فيلله، يف ت�شريح ملجلة فيلت ام �شونتاغ، 
اإن الأحداث يف ميدان تق�شيم ل ميكن مقارنتها مبا 
القاهرة، م�شيًفا: تق�شيم  التحرير يف  �شهده ميدان 

لي�س التحرير، وا�شطنبول لي�شت القاهرة.
اأن تركيا دولة  اإىل  الأمل���اين  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ول��ف��ت 
ع��ل��ى مدى  ت����دل  الح��ت��ج��اج��ات  واأن  دمي��ق��راط��ي��ة، 
اإىل  خرجوا  من  اأن  اإىل  م�شرًيا  فيها،  الدميقراطية 

ال�شارع هم جمتمع مدين �شجاع وواثق بنف�شه.
واأ�شاف اأن لدى رئي�س الوزراء الرتكي، رجب طيب 

اأردوغان، م�شوؤولية خا�شة يف تهدئة الو�شع.

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   07:11  
الع�صاء......   08:41

فل�شطينيون يتحدون جنود الحتال يف قرية كنعان بال�شفة )ا ف ب(

اجلي�س ال�شوري وعنا�شر حزب اهلل حولوا مدينة الق�شري اإىل كومة من الأنقا�س  )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

م�������روان حديد  ����ش���راي���ا  اأع���ل���ن���ت 
املقاتلة يف �شوريا ا�شتهدافها ليا 
ق�شر ال�شعب يف دم�شق وجتمعات 
بخم�شة  حم��ي��ط��ه  يف  ال�����ش��ب��ي��ح��ة 

�شواريخ غراد.
نا�شطون  ب���ث  ذل����ك،  غ�����ش��ون  يف 
للنظام  ت���اب���ع���ة  ل���دب���اب���ة  �����ش����ورا 
احلر  ال�شوري  اجلي�س  اإن  ق��ال��وا 
متكن من تفجريها على املتحلق 

اجلنوبي يف دم�شق.
ب����اأن اجلبهة  ال��ن��ا���ش��ط��ون  واأف�����اد 
الغربية ملدينة داريا �شهدت ق�شفا 
كثيفا تخللته ا�شتباكات بني قوات 
النظام -املدعومة من حزب اهلل- 
�شيطرة  ع��ق��ب  احل����ر  واجل���ي�������س 
الأخري على منطقة ال�شياح التي 
واأ�شر  واملع�شمية  داري��ا  بني  تقع 
لواء  م��ن  مقاتلون  بينهم  ج��ن��ود 
اأبو الف�شل العبا�س التابع حلزب 

اهلل.
املركز  ق�����ال  ن��ف�����ش��ه،  ال����وق����ت  يف 
اجلي�س  اإن  ال�����ش��وري  الإع���ام���ي 
احلر ن�شف مبنى املعهد والثانوية 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال����ذي ي��ت��م��رك��ز فيه 
ال�شبيحة يف حي ال�شناعة مبدينة 

النظام يف حي ال�شيخ خ�شر و�شط 
الطريان  م���ن  وق�����ش��ف  حت��ل��ي��ق 
احل���رب���ي ا���ش��ت��ه��دف امل��ن��ط��ق��ة يف 
مدينة  يف  املعارك  تتوا�شل  حني 
القوات  ا�شتعادت  التي  الق�شري 
قبل  عليها  ال�شيطرة  النظامية 

يومني.
اندلعت  ذات���������ه،  ال�������ش���ي���اق  ويف 
ا���ش��ت��ب��اك��ات ان��دل��ع��ت ف��ج��ر ام�س 
بني اجلي�س احلر وقوات النظام 
بريف   17 ال��ف��رق��ة  حم��ي��ط  يف 
املدينة  اإن  املرا�شل  وق��ال  ال��رق��ة. 
طبيعية  ����ش���ب���ه  ح����ي����اة  ت���ع���ي�������س 
اأ���ش��ه��ر م��ن �شيطرة  ب��ع��د ث��اث��ة 
لكن  ع��ل��ي��ه��ا،  امل�شلحة  امل��ع��ار���ش��ة 
ق���ال- من  الأم����ر ل يخلو -ك��م��ا 
ب�شكل  وم���دف���ع���ي  ج����وي  ق�����ش��ف 

يومي من قبل قوات النظام.
اأك���د نا�شطون  اآخ����ر،  م��ن ج��ان��ب 
ال�شورية  امل��ع��ار���ش��ة  م�شلحي  اأن 
اأ���ش��ق��ط��وا م��روح��ي��ة ف���وق مطار 
ا�شتهدفت  كما  حلب  �شمال  منغ 
املعار�شة  موقع  حربية  ط��ائ��رات 

يف املطار.
وعلى جبهة اأخرى اأعلن اجلي�س 
احل���ر ���ش��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى م��واق��ع يف 

مع�شمية ال�شام بريف دم�شق.

النظام ي�ضيطر على اآخر معقل للمعار�ضة يف الق�ضري

احلر يق�سف ق�سر ال�سعب ويدمر دبابة يف دم�سق وي�سقط مروحية بحلب

•• عوا�شم-وكاالت:

ق����������ال ن������ائ������ب وزي������������ر ال������دف������اع 
اإن  دان������ون،  داين  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي، 
الراهنة  الإ�شرائيلية  احل��ك��وم��ة 
لل�شعبني  الدولتني  حل  تعار�س 
الفل�شطيني والإ�شرائيلي، وت�شعى 

لا�شتمرار يف ال�شتيطان.
ت�شريحات  يف  دان������ون  واأ�����ش����اف 
مل  احلكومة  اإن  ام�����س  �شحفية، 
الدولتني،  ح��ول حل  نقا�شا  جت��ِر 
واإذا مت طرح هذه امل�شاألة للنقا�س 
معظم  م��ع��ار���ش��ة  �شتلقى  ف��اإن��ه��ا 
وحزب  ال��ل��ي��ك��ود  )ح�����زب(  وزراء 

البيت اليهودي.
نتنياهو،  ف����اإن  دان�����ون  وب��ح�����ش��ب 
ا�شتئناف  اإىل  ال���دع���وة  ي��وا���ش��ل 
الفل�شطينيني  م���ع  امل��ف��او���ش��ات 
اإدراًك��������ا م��ن��ه ب�����اأن اإ����ش���رائ���ي���ل لن 

تتو�شل يوًما اإىل اتفاق معهم.
اإن املجتمع الدويل  وقال دان��ون: 

ي�شتطيع اأن يقول ما ي�شاء ونحن 
نفعل ما نريد.

ج��اء ه��ذا يف الوقت ال��ذي هدمت 
الإ�شرائيلي،  اجلي�س  ق���وات  فيه 
اأقامها  ال��ت��ي  كنعان  ق��ري��ة  ام�����س 
ن�������ش���ط���اء ����ش���د الإ����ش���ت���ي���ط���ان يف 
الغربية  ال�شفة  جنوب  اخلليل، 

ل���ل���م���رة ال���ث���ال���ث���ة ع���ل���ى ال���ت���وايل 
واعتقلت 6 اأ�شخا�س.

يف ح��ني ا���ش��ت��ول��ت جم��م��وع��ة من 
امل�شتوطنني الإ�شرائيليني، �شباح 
ام�س، على جبل كامل يف خربة اأم 
يطا،  م�شافر  يف  الواقعة  اخل��ري، 

جنوب حمافظة اخلليل.

دير الزور، فيما قال نا�شطون اإن 
باملدفعية  ق�شفت  ال��ن��ظ��ام  ق���وات 
الثقيلة اأحياء احلميدية وال�شيخ 
ي��ا���ش��ني وامل���ط���ار ال��ق��دمي يف دير 

الزور.
يف املقابل ذكر التلفزيون ال�شوري 
ال�شرقية  البوي�شة  اأن  الر�شمي 

وهي اآخر معقل ملقاتلي املعار�شة 
غرب  و�شط  الق�شري  منطقة  يف 
�����ش����وري����ا، ����ش���ق���ط ب�����اأي�����دي ق����وات 
ال��ن��ظ��ام. م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال جال 
اأبو �شليمان -الناطق با�شم �شبكة 
�شوريا مبا�شر- اإن مئات اجلرحى 
وامل��دن��ي��ني حم��ا���ش��رون يف قرية 

الق�شري،  يف  ال�شرقية  البوي�شة 
ال�شلطات  ���ش��ل��ي��م��ان  اأب����و  وح���ّم���ل 
م�شوؤولية  اهلل  وح���زب  ال�����ش��وري��ة 
����ش���ام���ة اجل�����رح�����ى وامل���دن���ي���ني 

املحا�شرين.
ا�شتباكات  ان���دل���ع���ت  ح���ل���ب  ويف 
وقوات  احلر  اجلي�س  بني  عنيفة 

االحتالل يهدم قرية وامل�ضتوطنون يحتلون جباًل بال�ضفة

ا�سرائيل تعرتف بال�سعي لال�ستيطان ورف�ض حل الدولتني
واإبعاد  مبارك  حماكمة  تاأجيل 
حم��ام��ي الدع������اء امل���دين 

•• القاهرة-ا.ف.ب:

�شمال  ق����ررت حم��ك��م��ة ج��ن��اي��ات 
القاهرة املكلفة حماكمة الرئي�س 
مبارك  ح�شني  ال�شابق  امل�����ش��ري 
قتل  يف  والتواطوؤ  بالف�شاد  املتهم 
متظاهرين، ام�س ارجاء املحاكمة 
اثر جل�شة ا�شتمرت فرتة وجيزة، 
ك��م��ا ق�شت ب��ع��دم ج���واز الدع���اء 

املدين امام املحكمة.
واع�������ل�������ن ال�����ق�����ا������ش�����ي حم����م����ود 
الر�شيدي ان املحاكمة �شت�شتاأنف 
ت�شتمر  ج��ل�����ش��ة مل  اث���ر  الث���ن���ني 
�شوى دقائق قليلة. ومثل مبارك 
اللبا�س  85 عاما مرتديا  البالغ 
باملعتقلني،  اخل���ا����س  الب���ي�������س 
ومرتديا  املتهمني  قف�س  داخ���ل 
نظارات �شم�شية، يف هذه اجلل�شة 

الثانية من حماكمته اجلديدة.
يرتاأ�س  ان��ه  اىل  القا�شي  وا���ش��ار 
جل�شات حمكمة جنائية يف تعليله 
املدافعني  املحامني  اب��ع��اد  ل��ق��رار 

عن ا�شحاب الق�شايا املدنية.

ج���ن���دي اأف����غ����اين ي��ق��ت��ل 
ث��الث��ة ج��ن��ود ام��ري��ك��ي��ني

•• كابول-ا.ف.ب:

الفغاين  اجلي�س  يف  جندي  قتل 
امريكيني  ج��ن��ود  ث��اث��ة  ال�شبت 
يف ق���وات احل��ل��ف الط��ل�����ش��ي بعد 
ان  قبل  افغان�شتان  �شرق  م�شادة 
يقتل ب��دوره، وفق ما اعلنت عدة 

م�شادر ر�شمية يف افغان�شتان.
بكتيكا  ولي��ة  حكومة  واو�شحت 
ان اجلرمية  احل���ادث  وق��ع  حيث 
ج���اءت اث��ر م�����ش��ادة ب��ني اجلندي 
الف����غ����اين وج���ن���دي ام���ريك���ي يف 

اقليم خري كوت.
ان  احل�������ك�������وم�������ة  وا���������ش��������اف��������ت 
النار  ع���ن���ده���ا  اط���ل���ق  الف����غ����اين 
ع��ل��ى الم��ريك��ي��ني ف��ق��ت��ل ثاثة 
ث����اث����ة اخ����ري����ن قبل  وا������ش�����اب 
البيان  وت��اب��ع  ب�����دوره.  ي��ق��ت��ل  ان 
الر�شمي وفق معلوماتنا الولية، 
م�شادة  بعد  ال��ن��ار  اط���اق  ح�شل 
له  لي�س  )الف���غ���اين(  واجل��ن��دي 
اىل  ا�شارة  باملعار�شة يف  اي �شلة 

حركة طالبان.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد
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حممد بن را�سد يطلق حي دبي للت�سميم الذي ي�سم معاهد للت�سميم ومرافق متخ�س�سة للم�سممني وموؤ�س�سات الأزياء و�سركات العالمات التجارية الفاخرة

حمدان بن زايد يزور مركز ال�سيخ زايد جلراحات الأطفال يف وا�سنطن

•• دبي-وام:

اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ام�س عن اإن�شاء حي دبي للت�شميم والذي 
�شي�شم معاهد للت�شميم ومرافق متخ�ش�شة للم�شممني يف قطاعات عدة 
اإ�شافة نوعية  وموؤ�ش�شات الأزياء و�شركات العامات التجارية الفاخرة يف 
�شت�شاهم يف تكري�س دبي وجهة عاملية للقطاع. ويقع حي دبي للت�شميم يف 
رائعة على  وباإطالة  التجاري  بالقرب من معرب اخلليج  الكائنة  املنطقة 
اأط���ول مبنى يف  ب��رج خليفة  و  لدبي  التاريخي  التجاري  امل��رك��ز  دب��ي  خ��ور 

العامل و دبي مول اأكرب جممع للت�شوق يف العامل.
على  دبي  يف  الرئي�شية  ال�شريعة  الطرق  عن  ق�شرية  م�شافة  احلي  ويبعد 
جهة  املنطقة  �شتكون  كما  الم�����ارة..  يف  ال��دول��ي��ني  امل��ط��اري��ن  م��ن  مقربة 
للم�شممني  متخ�ش�شة  م��راف��ق  �شت�شم  حيث  الإب���داع  تدعم  متخ�ش�شة 
املحليني والإقليميني ومعاهد للت�شميم وواجهة مائية ومركز موؤمترات 

واأماكن خم�ش�شة للفعاليات وجمموعة متميزة من الفنادق.

يف هذا القطاع ومنها على �شبيل املثال برادا و لوي�س فويتون و رالف لورين 
والتي اتخذت من الإمارة مقرا لإطاق عملياتها التجارية.

ول �شك باأن حي دبي للت�شميم �شي�شكل جزءا حيويا وحموريا من التوجه 
واجلهود املتوا�شلة التي تبذلها حكومة دبي نحو تعزيز الروؤية ال�شياحية 
ل�شت�شافة  دبي  �شعي  يف  فعال  اإ�شافيا  عن�شرا  �شيوفر  كما   2020 للعام 

معر�س اإك�شبو 2020.
وا�شتطاعت دبي وعلى مدى العقد املا�شي تعزيز مكانتها كوجهة متميزة 
للفعاليات با�شت�شافتها للعديد من الأحداث العاملية مثل كاأ�س دبي العاملي 
هذه  جمعت  حيث  ال���دويل  ال�شينمائي  دب��ي  وم��ه��رج��ان  دب��ي  اآرت  معر�س 

الأحداث �شخ�شيات م�شهورة من عامل الفن وت�شميم الأزياء وال�شينما.
ول يقت�شر �شغف مواطني دولة الإمارات واملقيمني فيها على مواكبة اأحدث 
ال�شيحات يف عامل الأزياء ومتابعة جديدها بل تعدى طموحهم ليظهروا 
مواهبهم الإبداعية يف ت�شميم عامات خا�شة بهم وهذا ما ي�شتدل عليه 
التي  والت�شميم  الأزي���اء  ب��رام��ج  امل��ت��زاي��دة يف  اللتحاق  م��ن خ��ال طلبات 
تطلقها املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة يف هذه املجال يف الدولة. و�شيكون للمواهب 

ومن املتوقع اأن ت�شبح املنطقة وجهة رائدة يف عامل الأزياء يق�شدها الزوار 
من خمتلف بلدان العامل نظرا لقرب امل�شافة التي تربط الإمارة بحوايل 
90 يف املائة من دول العامل حيث ل تتجاوز املدة الزمنية لرحات ال�شفر 

اأكر من 8 �شاعات.
و�شتتوىل �شركة تيكوم لا�شتثمارات الع�شو يف دبي القاب�شة اإدارة عمليات 
حي دبي للت�شميم حيث تتمتع تيكوم لا�شتثمارات ب�شجل حافل يف اإقامة 

وت�شغيل وتطوير جممعات الأعمال املتخ�ش�شة يف دبي.
والت�شميم  الأزي���اء  لقطاع  املخ�ش�س  اجلديد  املجمع  ه��ذا  اإن�شاء  ويعترب 
رائ��دة يف  دبي من مكانة  به  تتمتع  اإىل ما  اإ�شافة مميزة  الفاخرة  وال�شلع 
 20 ل�شتقطاب  دبي  خطط  مع  متكاما  امل�شروع  وياأتي  ال�شياحة.  قطاع 
مليون �شائح بحلول عام 2020 مبا لتلك اخلطط من اأثر يف انعا�س قطاع 
التجزئة حيث من املتوقع باأن ي�شل النمو يف هذا القطاع اإىل 151 مليار 

درهم اإماراتي خال �شنتني.
وقد قادت هذه التوقعات الإيجابية اإ�شافة اإىل ما متتاز به دبي من موقع 
ا�شرتاتيجي وبيئة جاذبة لاأعمال اإىل ا�شتقطاب كربيات ال�شركات العاملة 

الإمارتية الواعدة وخا�شة اأولئك الذين ا�شتطاعوا اأن يرتكوا ب�شمة على 
ال�شاحة الدولية دورا بارزا يف اإطاق �شرارة التفوق لهذا املجمع.

كما يهدف امل�شروع لدعم امل�شممني املحليني والإقليميني الطاحمني اإىل 
حتقيق الإجنازات واحل�شول على اجلوائز العاملية.

وج��اءت دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف املرتبة الثانية على موؤ�شر منو 
والهتمام  الفرد  دخ��ل  بارتفاع  مدعومة   2011 العاملي  التجزئة  قطاع 

الهائل بقطاع الأزياء.
ويعترب جناح دبي مول اأكرب مركز للت�شوق والرتفيه يف العامل خري دليل 
على النمو املطرد الذي ت�شهده الإم��ارة يف جمال الأزي��اء وقطاع التجزئة 
حيث ا�شتطاع املركز اأن ي�شتقطب 65 مليون زائر خال العام املا�شي اأي 
اأكر من عدد الأ�شخا�س الذين زاروا مدينة نيويورك خال العام 2012. 
يذكر اأن �شوق املنتجات الفاخرة يف ال�شرق الأو�شط �شهد منوا تراوحت ن�شبته 
بني 10 و15 يف املئة يف الفرتة بني العامني 2011 و2012 الأمر الذي 
منح املنطقة قوة ومكانة اأكرب يف هذه ال�شناعة مما اأهلها لحتال املرتبة 

العا�شرة بني اأكرب اأ�شواق ال�شلع الفاخرة على م�شتوى العامل . 

••وا�شنطن-وام: 

املنطقة  احل��اك��م يف  نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ق��ام 
الغربية بزيارة ملركز ال�شيخ زايد جلراحات الأطفال مب�شت�شفى الأطفال 
2009 بتربع من حكومة  الوطني يف وا�شنطن والذي مت تاأ�شي�شه عام 

اأبوظبي مقداره 150 مليون دولر اأمريكي.
مانع  يو�شف  �شعادة  خالها  رافقه  التي  ال��زي��ارة  خ��ال  �شموه  والتقى   

يرافقونهم  الذين  بذويهم  �شموه  التقى  كما   .. يتلقونها  التي  الطبية 
اآخر  بعدد  اأي�شا  لقائه  اإىل جانب  اأحوالهم  الأحاديث عن  وتبادل معهم 
من الأطفال املر�شى يف املركز وذويهم املرافقني لهم حيث اطماأن �شموه 
بن  �شلطان  ال�شيخ  الزيارة  �شموه خال  راف��ق  واأحوالهم.  على �شحتهم 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  بن حمدان  زاي��د  وال�شيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
احلاكم  ممثل  �شمو  مكتب  مدير  الرميثي  خلفان  ب��ن  �شلطان  و�شعادة 
نظرة  اأبوظبي  امل�شاهمة من حكومة  .  ومتثل هذه  الغربية  املنطقة  يف 

العتيبة �شفري الدولة لدى وا�شنطن بامل�شئولني يف امل�شت�شفى قام بعدها 
بجولة يف اأق�شام املركز الذي يتميز باأعلى امل�شتويات والتجهيزات الطبية 
واأمانا  دقة  اأكر  الأطفال  بجعل جراحات  اأ�شا�شا  يهتم  وال��ذي  احلديثة 

واأقل اإياما. 
كما ق��ام �شموه ب��زي��ارة الأط��ف��ال امل��ر���ش��ى م��ن م��واط��ن��ي دول���ة الإم����ارات 
وا�شتف�شر  على �شحتهم  �شموه  واطماأن  املركز  العاج يف  يتلقون  الذين 
ب��رن��ام��ج ع��اج��ه��م وطبيعة الرعاية  ���ش��ري  امل��ع��اجل��ني ع��ن  م��ن الأط���ب���اء 

م�شرتكة لإحداث تطوير يف املجال الطبي من خال الأبحاث واملراقبة 
الأطفال على  اأي وقت م�شى جلراحات  اأف�شل من  نتائج  تاأمني  بهدف 
من  التي  والأف��ك��ار  املعرفة  يف  كبريا  ا�شتثمارا  متثل  كما  ال��ع��امل  نطاق 
الإن�شان  اإنقاذ حياة  ت��وؤدي اىل اخرتاعات طبية تكون �شببا يف  اأن  �شاأنها 
اأف�شل العقول والكفاءات. ويعمل املركز الوطني  حيث ي�شم هذا املركز 
لطب الأطفال يف وا�شنطن للدخول يف �شراكة لبناء م�شت�شفى لاأطفال 

يف اأبوظبي وت�شغيله.  

 حممد بن را�سد يح�سر 
حفل زفاف مواطن

•• دبي-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل م�شاء ام�س حفل 
الع�شاء الذي اقيم يف مركز دبي التجاري العاملي ملنا�شبة زفاف املواطن 
حميد جمعة بن عمهي املن�شوري اىل كرمية املرحوم �شعيد مبارك 
يف  القبائل  اأبناء  من  جمع  احلفل  وح�شر  املن�شوري.  حر�شو�س  بن 

الدولة واهل واأقارب العرو�شني.

هيئة الهالل الحمر توزع امل�ساعدات على مت�سرري اع�سار بوفا جنوبي الفلبني
•• منديناو-وام:

ب��ع��ث��ة ه��ي��ئ��ة الهال  جن���ح ف��ري��ق 
ب��ال��و���ش��ول اىل خميمات  الح��م��ر 
الذين  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ني  ال���ن���ازح���ني 
ت�����ش��رروا م��ن اع�����ش��ار ب��وف��ا الذي 
����ش���رب اق���ل���ي���م م���ن���دي���ن���او اخ����ريا 
اغاثية  م�شاعدات  بتوزيع  وب���داأوا 
الهال  بعثة  رئي�س  وق��ام  عليهم. 
الح���م���ر حم��م��د ع���ب���داهلل احل���اج 
الوىل  الدفعة  بتوزيع  الزرعوين 
املت�شررين  ع��ل��ى  امل�����ش��اع��دات  م��ن 
بح�شور �شعادة مو�شى عبدالواحد 
�شفري  اخل�����اج�����ة  ال����غ����ف����ار  ع����ب����د 
الفلبني  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
وال�������ش���ن���ات���ور ري���ت�������ش���ارد ج�����وردون 
الحمر  ال�����ش��ل��ي��ب  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
الزرعوين  ال�شيد  وقال  الفلبيني. 
ه���ذه  م�����ن  الوىل  ال����دف����ع����ة  ان 
نحو  اىل  ت�شليمها  مت  امل�شاعدات 
حمتاجة  ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة  ا����ش���رة   500

ت�شمنت املواد الغذائية والغطية 
من  وغ��ريه��ا  ال�شحية  والدوات 
ال�شرورية.  احل��ي��اة  م�شتلزمات 
�شيوا�شل  الهال  فريق  ان  وق��ال 
القليم  ل�شكان  امل�شاعدات  تقدمي 
و�شت�شل م�شاعداته اىل  املنكوبني 
فلبينية  ا���ش��رة  الف  خم�شة  نحو 
مت�شررة. و�شكر رئي�س بعثة هيئة 
ال�شليب  ه��ي��ئ��ة  الح���م���ر  ال���ه���ال 
ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي ع��ل��ى اجلهود  الح���م���ر 
لت�شهيل  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
م���ه���م���ة ال���ب���ع���ث���ة ل��ت��و���ش��ي��ل ه���ذه 
املعونات لهايل املناطق املنكوبة يف 
اقليم مينداناو يف جنوب الفلبني. 
من جانبه اكد �شفري الدولة لدى 
الهال الحمر  ان فريق  الفلبني 
املنكوبة ملد يد  املواقع  متواجد يف 
العون وامل�شاعدة للمت�شررين من 
معاناة  م��ن  والتخفيف  الع�����ش��ار 
���ش��ك��ان ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة. وق�����ال ان 
هذه امل�شاعدات تاتي �شمن منهج 

الدولة  عليه  ت�شري  ثابت  ان�شاين 
اي�شال  يف  اخل��ريي��ة  وموؤ�ش�شاتها 
ك��ل ع���ون ل��ك��ل حم��ت��اج اي��ن��م��ا كان 
ال��دول��ة او خ��ارج��ه��ا بغ�س  داخ���ل 
ال��ن��ظ��ر ع��ن اجل��ن�����س او ال��ل��ون او 
الدين. وقدم رئي�س هيئة ال�شليب 
ال�شناتور  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي  الح����م����ر 

لهيئة  ال�شكر  ج����وردون  ري��ت�����ش��ارد 
اللفتة  ه��ذه  على  الحمر  الهال 
الن�����ش��ان��ي��ة ال��ك��رمي��ة جت���اه �شعب 
الهال  هيئة  ان  وق��ال  الفلبني.. 
الحمر حا�شر يف كل بقاع العامل 
الطبيعية  للكوارث  تتعر�س  التي 
جمال  يف  �شباقه  وه��ي  والزم����ات 

من  للمت�شررين  الغ��اث��ة  اع��م��ال 
�شكان  واع�������رب  ال�����ك�����وارث.  ه�����ذه 
الذين  املنكوبة  الفلبينية  املناطق 
و�شلتهم امل�شاعدات الماراتية عن 
�شكرهم وتقديرهم لهيئة الهال 
الح���م���ر ول�����ش��ع��ب الم������ارات على 

هذه اللفتة الن�شانية الكرمية.

الدمار  نتيجة  اخل��ي��ام  يف  تعي�س 
اع�شار  ببيوتها ج��راء  ال��ذي حلق 
بوفا او ما يطلق عليه الفلبينيون 
اكر  ان  وذك�����ر   . ب��اب��ل��و  اع�������ش���ار 

معونات  �شت�شلها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
اأقليم  يف  ت��ق��ع  الح���م���ر  ال���ه���ال 
حمافظة  يف  ف���ايل  كومبو�شتيا 
نيو باتان انداب يف منديناو جنوب 

املدمر  الع�����ش��ار  ب�شبب  الفلبني 
ا�شهر.  ق��ب��ل  ل���ه  ت��ع��ر���ش��ت  ال�����ذي 
واو�شح ان ال�شال الغاثية التي 
املنكوبة  ال���ش��ر  على  توزيعها  مت 

الإنهاء اجراءات �ضفرهم يف اأقل من 20 ثانية

الداخلية تدعو مواطني الدولة ودول اخلليج واملقيمني للت�سجيل يف البوابات اللكرتونية اعتبارا من اليوم
•• اأبوظبي-وام:

�شمن  ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة  دع������ت 
ج����ه����وده����ا ل���ت���ح���ق���ي���ق احل���ك���وم���ة 
ومواطني  املواطنني  الإلكرتونية 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
واملقيمني واحلا�شلني على تاأ�شرية 
ال����دخ����ول م����ن امل���ن���ف���ذ احل������دودي 
املنافذ  م�����ش��روع  يف  الت�شجيل  اإىل 
الإلكرتونية البوابات الإلكرتونية 
والتي تعمل على تب�شيط اإجراءات 
ال�����ش��ف��رع��رب م��ن��اف��ذ ال����دول����ة من 
خال ت�شهيل حركة دخول وخروج 
امل�شافرين عرب تقنية ب�شمة العني 
والوجه وقارئ جواز ال�شفر. ويبداأ 
الت�شجيل اعتبارا من اليوم الأحد 
ال�شفر  ج����واز  اإح�������ش���ار  وي��ت��وج��ب 

الري�شي  نا�شر  اأحمد  اللواء  واأك��د 
امل��رك��زي��ة يف  العمليات  ع���ام  م��دي��ر 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي اأن 
جاء  الإلكرتونية  املنافذ  م�شروع 
�شمو  ال��ف��ري��ق  لتوجيهات  ترجمة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
با�شتحداث نظام حديث  الداخلية 
للم�شافرين  ويوفر  باملنافذ  يعمل 
اإج����راءات  اإجن����از  و���ش��رع��ة  �شهولة 
ال�شفر و�شامة املرور عرب املنافذ 
هذا  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  احل���دودي���ة.. 
امل�������ش���روع ري�����ادي ت��ت��ف��رد ب���ه دولة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة كاأول 
دولة يف العامل تطبق اآلية لت�شجيل 
ثاث ب�شمات حيوية ب�شمة العني 
ب�شمة اليد ب�شمة الوجه . ويوفر 

لإك����م����ال ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ش��ج��ي��ل من 
ال�����ش��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة ���ش��ب��اح��ا وحتى 

العا�شرة م�شاء.
مواعيد  الداخلية  وزارة  وح���ددت 
ال���ت�������ش���ج���ي���ل يف ����ش���ت���ة م�����راك�����ز يف 
اأب��وظ��ب��ي ه���ي : مركز  ال��ع��ا���ش��م��ة 
املارينا مول من 9 اإىل 13 يونيو 
احل���ايل م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي م���ول من 
 2013 ي���ون���ي���و   27 اإىل   23
الوحدة مول من 7 اإىل 11 يوليو 
امل��ق��ب��ل م��رك��ز اخل��ال��دي��ة م���ول من 
21 اإىل 25 يوليو 2013 مركز 
م�شرف مول من 4 اإىل 8 اأغ�شط�س 
املقبل مركز دملا مول من 18 اإىل 
بوابة   2013 اأغ�������ش���ط�������س   22
ال�شرق الإلكرتونية من الأول اإىل 
 .2013 �شبتمرب  م��ن  اخل��ام�����س 

يف  و���ش��ا���ش��ة  ���ش��رع��ة  للم�شافرين 
ال�����ش��ف��ر وتوفري  اإج�������راءات  اإن���ه���اء 
الوقت من خال ا�شتخدام بوابات 
بب�شمة  تعمل  حديثة  اإلكرتونية 
ال��ع��ني وال���وج���ه لإن���ه���اء اإج�����راءات 
�شفرهم باأقل من 20 ثانية فقط 
املرحلة  ت��ط��ب��ي��ق  مت  اأن�����ه  وذك�����ر   .
الأوىل من النظام مبطار اأبوظبي 
ال����دويل ب��ق��اع��ت��ي امل�����ش��اف��ري��ن رقم 
والقدوم  امل��غ��ادرة  ب�����ش��الت  و3   1
اإلكرتونية  بوابات  حيث مت توفري 
حديثة مع توفري م�شاعدة بجانب 
ال���ب���واب���ات وذل�����ك خل���دم���ة جميع 
الراحة  �شبل  وت��وف��ري  امل�شافرين 
امل�شروع  تطبيق  يتم  اأن  على  لهم 
ع��ل��ى م����ط����ارات ال����دول����ة ك���اف���ة يف 

مراحل لحقة م�شتقبا.

اأنه  اإىل  ال��ري�����ش��ي  ال���ل���واء  واأ�����ش����ار 
اإعامية  حملة  تنظيم  حاليا  مت 
بامل�شروع  ل��ل��ت��ع��ري��ف  وت��روي��ج��ي��ة 
الأمثل  ال���ش��ت��خ��دام  ثقافة  ون�شر 
جلميع  الإل���ك���رتون���ي���ة  ل���ل���ب���واب���ات 
اأفراد العائلة لفتا اإىل اأن احلملة 
���ش��ت�����ش��م��ل ال��ت�����ش��ج��ي��ل امل���ج���اين يف 
البوابات الإلكرتونية لكافة �شرائح 
ومقيمني  مواطنني  م��ن  املجتمع 
التعاون  جم��ل�����س  دول  وم��واط��ن��ي 
اخلليجي وال��زوار احلا�شلني على 
. جدير  باملنفذ  ال��دخ��ول  ت��اأ���ش��رية 
اجلديدة  ال���ب���واب���ات  اأن  ب���ال���ذك���ر 
الأطفال  وع��ب��ور  بت�شجيل  ت�شمح 
ف��وق وهي  فما  �شنوات   5 �شن  من 
الإعاقة  ذوي  ل�شتخدام  منا�شبة 

القادرين على م�شاعدة اأنف�شهم. 

زايد لالإ�سكان يحتفل باليوم العاملي ملكافحة التبغ 
•• دبي-وام:

لاإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  بربنامج  املالية  امل��وارد  اإدارة  نظمت 
مب�شاركة  التبغ  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  اح��ت��ف��ال 
ال�شحية  الرعاية  واإدارة  التبغ  ملكافحة  الوطني  الربنامج 
الفندي  جميلة  املهند�شة  بح�شور  ال�شحة  ب��وزارة  الأول��ي��ة 
بالإنابة  ل��اإ���ش��ك��ان  زاي���د  ال�شيخ  ل��ربن��ام��ج  ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة 

ونا�شر خليفة البدور مدير منطقة دبي الطبية.
اآف���ة لبد  ال��ت��دخ��ني  اإن  ال��ف��ن��دي  امل��ه��ن��د���ش��ة جميلة  وق��ال��ت 
والبيئة  الإن�����ش��ان  �شحة  على  ت��وؤث��ر  كونها  حماربتها  م��ن 
عوامل  نتيجة  فيها  انخرطوا  الذين  وال�شباب  والقت�شاد 
عدة اأهمها اإهمال الأهل وتقليد الكبار.. داعية اإىل �شرورة 
الإق���اع ع��ن التدخني مل��ا ل��ه م��ن اآث���ار خ��ط��رية على �شحة 
تف�شي  اأن  ال��ب��دور  خليفة  نا�شر  اأك���د  جانبه  م��ن  اجل�����ش��م. 
وباء التبغ والتدخني يعد م�شكلة عاملية اأخذت يف الت�شاعد 
�شحيا  خطرية  ع��واق��ب  ذات  واأ�شبحت  الأخ���رية  الآون���ة  يف 
ال�شحة  على  تهديدا  وت�شكل  وبيئيا  واقت�شاديا  واجتماعيا 
ال�شحة  وزارة  اأن  اإىل  واأ�شار  واملجتمعات.  والأف���راد  العامة 
�شعار  حتت  التبغ  ملكافحة  الوطنية  احلملة  موؤخرا  اأطلقت 

ملكافحة  العاملي  اليوم  مع  تزامنا  وذل��ك  تبداأ  اأن  من  اأذك��ى 
التبغ الذي يحتفل به العامل يف احلادي والثاثني من �شهر 
تعك�س اجلهود  اإن هذه احلملة  واأ�شاف  ع��ام.  كل  مايو من 
اأف�����راد املجتمع  ال��رام��ي��ة اإىل ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ال�����ش��ح��ي ب��ني 
العاملية  للمعايري  وفقا  العامة  ال�شحة  مب�شتوى  والرتقاء 
حيث ت�شتهدف وقاية اليافعني و�شغار ال�شن من الوقوع يف 
�شرك ا�شتخدام التبغ والتدخني. وثمن البدور حر�س اإدارة 
برنامج ال�شيخ زايد لاإ�شكان على رفع الوعي ال�شحي بني 
املبادرة التي تعك�س  اأن هذه  اإىل  املوظفني واملجتمع ..لفتا 
التعاون بني وزارة ال�شحة مع برنامج ال�شيخ زايد لاإ�شكان 
اإىل  الرامية  املجتمعية  ال�شراكة  ا�شرتاتيجية  �شمن  تاأتي 
دولة  الفرد يف جمتمع  ورفاهية  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق 
زايد  ال�شيخ  برنامج  وق��ي��ادات  موظفو  وتفاعل  الإم����ارات. 
لاإ�شكان واحل�شور مع الحتفال الذي ت�شمن فقرة غنائية 
حماكمة  بعنوان  وم�شرحية  التدخني  مكافحة  اإىل  تدعو 
للتعليم  ال�����ش��ع��راوي  م��در���ش��ة  ط��اب  فيها  ���ش��ارك  �شيجارة 
الثانوي للبنني ا�شافة اإىل معر�س �شم لوحات حول �شبل 
الإن�شان  �شحة  على  ال�شلبية  وجوانبه  التدخني  مكافحة 

والبيئة مب�شاركة طاب من مدر�شة الحتاد اخلا�شة.
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 مدار24 �ساعة

نهيان بن مبارك ي�ستعر�ض الروؤية امل�ستقبلية لوزارة الثقافة وهيئة ال�سباب والريا�سة والوطني لل�سياحة والثارتخريج دفعات جديدة من موظفي مركز الدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية
•• ابوظبي-وام: 

اح��ت��ف��ل م��رك��ز الإم������ارات ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة بتخريج 
تخ�ش�شات  يف  الدبلوم  درج��ة  ومنحهم  املركز  موظفي  من  جديدة  دفعات 
البحث العلمي والإداري والتاأهيل بعد اجتيازهم اختبارات املواد النظرية 
�شند  جمال  الدكتور  ودع��ا   .2013-2012 الدرا�شي  للعام  والتطبيقية 
ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات  مركز  عام  مدير  ال�شويدي 
لدى منحه �شهادات التخرج يف الحتفال الذي اأقيم بهذه املنا�شبة الطلبة 
املتخرجني اإىل بذل املزيد من اجلهد والعطاء كي يتحقق الهدف املن�شود 
من الربامج العلمية والبحثية التي يطبقها املركز ملواكبة طموحات قيادتنا 

الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  وكذلك حر�س  اهلل-  الدولة -حفظه 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س 
ا�شتثمارها وتعظيم مردودها  الب�شرية وح�شن  املركز على تطوير مواردنا 
اأن مركز  يذكر  الدولة.  ال�شاملة يف  التنمية  م�شاركتها يف خطط  وتعميق 
التدريبية  اإطار خططه  ال�شرتاتيجية ويف  والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات 
نحو  منذ  التاأهيل  دبلوم  برنامج  تنظيم  يف  م�شتمر  ال�شنوية  والتاأهيلية 
باأبوظبي وفق خطة ت�شمل معظم العاملني فيه  اثنتي ع�شرة �شنة مبقره 
يف  اأدواره����م  وفهم  جهة  م��ن  واإنتاجيتهم  واأدائ��ه��م  العاملني  ك��ف��اءة  لرفع 

حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية للدولة وجمتمع املعرفة من جهة ثانية. 

•• ابوظبي-الفجر:

الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ي�شتعر�س 
وزارة  لتطوير كل من  امل�شتقبلية  الروؤية  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع والهيئة العامة لل�شباب والريا�شة 
واملجل�س الوطني لل�شياحة والثار وذلك خال اجتماعه م�شاء اليوم 
لل�شباب  العامة  والهيئة  الثقافة  وزارة  مبوظفي  يونيو   9 »الأح��د 
اأبراج الحتاد  والريا�شة واملجل�س الوطني لل�شياحة والآثار بفندق 
لعمل  روؤيته  ال�شامل  اللقاء  ه��ذا  خ��ال  معاليه  ويطرح  باأبوظبي. 
الوزارة والهيئة واملجل�س خال الفرتة املقبلة مبا يرتجم توجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأخيه �شاحب  اهلل 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واخوانهما اأ�شحاب 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام الإمارات والفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة واملتمثلة يف حر�س �شموهم على توفري البيئة 
التي تكفل تر�شيخ الهوية الوطنية ورعاية ال�شباب وبناء قدراتهم، 
وتنمية املجتمع مبا يواكب النه�شة احل�شارية التي ت�شهدها دولتنا 

يف جميع املجالت.
اأ�شرة ال��وزارة والهيئة العامة لل�شباب  وميثل هذا اللقاء ملعاليه مع 
يف  انطاقة  نقطة  والآث���ار  لل�شياحة  الوطني  واملجل�س  والريا�شة 

م�شرية الوزارة ور�شالتها واأهدافها وبراجمها الوطنية.

امتحانات الف�ضل الدرا�ضي الثالث تبداأ اليوم

جمل�ض اأبوظبي للتعليم يطلق املرحلة الثانية من م�سروع املواقع اللكرتونية ملدار�ض اإمارة اأبوظبي
•• ابوظبي- الفجر

للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  اأط��ل��ق 
املواقع  اإن�شاء  من  الثانية  املرحلة 
اللكرتوين ملدار�س اإمارة اأبوظبي 
م��در���ش��ة من   50 تت�شمن  وال��ت��ي 
اأبوظبي والعني واملنطقة الغربية، 
ملديري  ل���ق���اء  ت��ن��ظ��ي��م  مت  ح���ي���ث 
ومديرات وممثلي املدار�س بهدف 
تنفيذه  اآل��ي��ه  ب��امل�����ش��روع  تعريفهم 
املواقع  م���ن  امل���رج���وة  والأه�������داف 

اللكرتونية للمدار�س. 
وق����د اأن���ه���ى امل��ج��ل�����س م���ن اإجن����از 
التجريبية  الوىل  امل����رح����ل����ة 
الق�شور  اأوج���ه  قيا�س  ومت  بنجاح 
املراحل  يف  ل��ت��ف��ادي��ه��ا  وال�����ش��ع��ف 
املرحلة  ت��ن��ف��ي��ذ  و���ش��ي��ت��م  امل��ق��ب��ل��ة 
الثانية خال الفرتة املقبلة، تليها 
املرحلة الثالثة التي �شتغطي باقي 
م��دار���س الإم���ارة وذل��ك م��ع نهاية 
العام احلايل حيث ي�شاهم م�شروع 
املواقع اللكرتونية للمدرا�س من 
املدر�شة  التوا�شل بني  اأطر  تعزيز 
وامل��ج��ت��م��ع اخل����ارج����ي ����ش���واء من 
اأولياء اأمور اأو مهتمني يف القطاع 

الرتبوي. 
وقالت حنان ال�شهاوي مدير اإدارة 
والإعام  ال�شرتاتيجي  الت�شال 
مب��ج��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اإن 

املواقع اللكرتونية ت�شاهم ب�شكل 
اأمور  من  الكثري  ت�شهيل  يف  كبري 
والتعرف  امل��در���ش��ة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
حيث  وم�شاريعها  اإجن��ازات��ه��ا  على 
ي����ويل امل��ج��ل�����س اأه���م���ي���ة ب��ال��غ��ة يف 
جميع  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ق��ن��ني 
وتقدمي  ال���ي���وم���ي���ة،  امل����ع����ام����ات 
اأف�����ش��ل اخل��دم��ات احل��دي��ث��ة وهذا 
من  العديد  خ��ال  نلم�شه من  ما 
تعمل  التي  والتطبيقات  الربامج 
على توفري الوقت اجلهد وتقدمي 
و�شل�س،  اآين  ب�����ش��ك��ل  امل���ع���ل���وم���ات 
اأجن��از املرحلة  اأن��ه مت  اإىل  م�شرية 
املدر�س  ملواقع  الأوىل  التجريبية 
م���ع احللة  اإط��اق��ه��ا  ب��ن��ج��اح ومت 
اجل����دي����دة ل��ل��م��وق��ع الل���ك���رتوين 

اخلا�س باملجل�س. 
املرحلة  اأن  ال�����ش��ه��اوي  واأ���ش��اف��ت 
مدر�شة   50 ���ش��ت�����ش��م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
من خمتلف مناطق الإم��ارة ومن 
ذكورا  ال��درا���ش��ي��ة  امل���راح���ل  جميع 
واإناثا، حيث �شيتم تخطي العوائق 
الأوىل،  املرحلة  يف  واجهتنا  التي 
�شتكون  امل���������ش����روع  ه�����ذا  وخ������ال 
املراحل الثاث تركز على ت�شمني 
اجنازات  وعر�س  املواقع  حمتوى 
تفيد  معلومات  وت��ق��دمي  املدر�شة 
املواقع  تكون  اأن  على  املت�شفحني 
اأولياء  ب��ني  تفاعلية  امل�شتقبل  يف 

املدر�شة  ال��ت��وا���ش��ل م��ع  الم���ور يف 
ب�شكل �شل�س ل�شيما خال فرتات 
وذل��ك من خال  الطلبة  ت�شجيل 
ال�شكنية  امل��ن��اط��ق  ع��ل��ى  ت��ع��رف��ه��م 
التي تخدم كل مدر�شة المر الذي 
ب��ع��دم معرفتهم  ع����ام  ك���ل  ي��ت��ك��رر 
يتوجب  التي  املدار�س  عن  التامة 

ت�شجيل اأبنائهم فيها.
الدليمي  اأح��م��د  ال���ش��ت��اذ  واأ����ش���اد 
م��ع��ل��م ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات يف 
مدر�شة الغربية باملنطقة الغربية، 
بهذه البادرة الطبية حيث اأ�شبحت 
املواقع اللكرتونية من �شروريات 
احلياة وهي حماكاة لروح الع�شر 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة، ونحن 
ناأمل اأن تتطور هذه املواقع لت�شبح 
م�شلحة  يف  ي�شب  ب�شكل  تفاعلية 
والعملية  خ��ا���س  ب�شكل  ال��ط��ال��ب 
جهة  م��ن  ع���ام.   ب�شكل  التعليمية 
اخرى تنطلق �شباح اليوم املوافق 
امتحانات   2013 ي���ون���ي���و   9
لل�شفوف  ال��ع��ام  التعليم  م��دار���س 
من ال�شاد�س حتى التا�شع وت�شمرت 
ح���ت���ى ي�����وم الأح�������د امل�����واف�����ق 16 
يونيو 2013 وبالن�شبة لل�شفني 
بق�شميه  ع�شر  واحل����ادي  العا�شر 
المتحانات  تبداأ  والأدب��ي  العلمي 
 2013 9 ي��ون��ي��و  ال��ي��وم امل���واف���ق 
وت�شتمر حتى يوم الإثنني املوافق 
يبداأ  فيما  نف�شه  ال�شهر  م��ن   17
للق�شم  ع�شر  الثاين  ال�شف  طلبة 
العام  ال��ت��ع��ل��ي��م  الأدب�����ي مب���دار����س 
املنزلية  وال����درا�����ش����ة  واخل�����ا������س 
اليوم  امتحاناتهم  الكبار  وتعليم 
الأحد املوافق 09 يونيو 2013م 
 20 وتنتهي يوم اخلمي�س املوافق 
يونيو 2013 اأما بالن�شبة لطلبة 

امتحاناتهم  فتبداأ  العلمي  الق�شم 
 9 املوافق  الأح��د  ي��وم  من  اعتباراً 
يونيو 2013 وحتى يوم الثاثاء 

املوافق 18 من ال�شهر نف�شه.
وح��������ث ������ش�����ع�����ادة حم����م����د ����ش���امل 
الظاهري املدير التنفيذي لقطاع 
مبجل�س  امل���در����ش���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
بذل  اإىل  الطلبة  للتعليم  اأبوظبي 
الفرتة  خال  الرتكيز  من  املزيد 
القادمة وبذل ق�شارى اجلهد من 
اأجل التح�شل على نتائج اإيجابية 
�شتوؤهلهم  ال��ت��ي  الم��ت��ح��ان��ات  م��ن 
اإىل مراحل درا�شية جديدة حتتاج 
اإىل جهد ومثابرة بهدف موا�شلة 
التفوق العلمي والرتقاء باملهارات 

املعرفية واحلياتية.
واأ������ش�����اد ال���ظ���اه���ري ب��������اأداء جلان 
تهيئة  على  وحر�شها  المتحانات 
للدخول  للطلبة  املنا�شبة  الأجواء 
يف المتحانات و�شط بيئة مثالية 
ال����ه����دف من  ت�����ش��ه��م يف حت���ق���ي���ق 

املن�شود منها.
اجلدير بالذكر اأن طلبة ال�شفوف 
ع�شر  احل���ادي  حتى  ال�شاد�س  م��ن 
بفروع  ال��ك��ب��ار  ت��ع��ل��ي��م  م���راك���ز  يف 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية ومراكز 
ال����رع����اي����ة ال����رتب����وي����ة وحت���دي���د 
امتحاناتهم  ���ش��ي��ب��دوؤون  امل�شتوى 
ي���وم الأح�����د املوافق  م���ن  اع���ت���ب���اراً 
وت�شتمر  2013م،  ي���ون���ي���و   9
ح��ت��ى اخل��م��ي�����س امل���واف���ق 13 من 
ال�شفوف  ل��ط��ل��ب��ة  ن��ف�����ش��ه  ال�����ش��ه��ر 
فيما  التا�شع،  وحتى  ال�شاد�س  من 
تنتهي امتحانات ال�شفني العا�شر 
العلمي  بق�شميه  ع�شر  واحل����ادي 
والأدب���ي ي��وم الإث��ن��ني امل��واف��ق 17 

يونيو 2013م من ذات ال�شهر.

المور واملعلمني. 
اللكرتونية  امل���واق���ع  وت��ت�����ش��م��ن 
ل��ل��م��دار���س م��ع��ل��وم��ات ع��ام��ة حول 
املدر�شة ومركزا للتوا�شل وتقومي 
الأح������داث وال��ف��ع��ال��ي��ات وج����داول 
وجود  م��ع  الأ���ش��ب��وع��ي��ة  احل�ش�س 
مركز اإعامي يحتوى على اأن�شطة 
للمعرفة  ومركز  املدر�شة،  واأخبار 
وروابط  ومعلومات  ن�شائح  ي�شم 
اللكرتوين  امل��وق��ع  ويعد  مفيدة، 
ل���ل���م���دار����س ن��ق��ط��ة ت���وا����ش���ل بني 
املدر�شة والعامل املحيط، كما تت�شم 

جميع املواقع بقوالب حتمل نف�س 
ال��ه��وي��ة وال��ط��اب��ع وامل��ن��ب��ث��ق��ة من 

هوية جمل�س اأبوظبي للتعليم. 
وقد مت عقد لقاء ملديري ومديرات 
للتعريف  ومم��ث��ل��ي��ه��م  امل�����دار������س 
باأهداف امل�شروع وخمتلف جوانبه 
القالب  اخ���ت���ي���ار  ل���ه���م  ل��ي��ت�����ش��ن��ى 
اخل��ا���س ب��امل��وق��ع وت��ر���ش��ي��ح فريق 
عليهم  ���ش��ي��ت��ع��ني  ال������ذي  ال���ع���م���ل 
واإدخال  الل��ك��رتوين  امل��وق��ع  اإدارة 
على  املبا�شر  الإ���ش��راف  و  املحتوى 
حيث  امل�������ش���روع  واإدارة  ت��ط��ب��ي��ق 

املكون  العمل  ف��رق  ت��دري��ب  �شيتم 
م���وظ���ف من   100 م���ن  ع���دده���م 
امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة خ���ال هذه 
املرحلة لإدارة املواقع اللكرتونية 

املدر�شية.
وقال خلفان النقبي مدير مدر�شة 
الظاهرة يف العني اإن اإن�شاء املواقع 
نوع  يعترب  للمجل�س  اللكرتونية 
من امل�شوؤولية وامل�شاركة املجتمعية 
تقدمه  م�����ا  خ������ال  م�����ن  وذل��������ك 
وتفا�شيل  حم��ت��وى  م��ن  امل��در���ش��ة 
�شواء  الن��رتن��ت  مت�شفحي  تفيد 
من الدولة اأو خارجها يف التعرف 

عن قرب على املدر�شة. 
عو�س  فاطمة  ال���ش��ت��اذة  واأ���ش��ارت 
رئ��ي�����س ق�����ش��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
رو����ش���ة ال�����ش��اخم��ة ب��اأب��وظ��ب��ي اأن 
لتبادل  و�شيلة  اللكرتوين  املوقع 
ب��ني املدار�س  الف��ك��ار وامل��ع��ل��وم��ات 
اأولياء  املدر�شي  املوقع  ي�شاعد  كما 

دائرة الق�ساء باأبوظبي حتذر من خماطر ا�ستخدام �سيارات الأجرة غري املرخ�سة

جمارك الغويفات تكرم طالب مدر�سة ال�سبهانة املتفوقني يف ال�سلع 

•• اأبوظبي-وام:

ق�شية   400 نحو  اأبوظبي  يف  الق�شاء  دائ���رة  ر���ش��دت 
اجل��ن��ح يف  ترخي�س نظرتها حم��اك��م  ب���دون  رك���اب  نقل 
الآن.  ال��ع��ام احل��ايل وحتى  اأب��وظ��ب��ي منذ مطلع  اإم���ارة 
اإىل وجود  يوؤ�شر  الكبري  العدد  اأن هذا  الدائرة  واأك��دت 
م�شالح  حماية  بهدف  لي�س  مواجهتها  يجب  ظ��اه��رة 
واأم���وال  ح��ي��اة  على  حفاظا  ب��ل  وح�شب  النقل  ���ش��رك��ات 
اأن  اإىل  م�شرية  الأج��رة..  �شيارات  م�شتخدمي  و�شامة 
النقل  وت�شمل  جنحة  هي  ترخي�س  ب��دون  الركاب  نقل 
باأجر اأو بدون اأجر. واأو�شحت دائرة الق�شاء اأن القانون 
اإمكانية  الذي ينظم ترخي�س �شيارات الأجرة ي�شرتط 
تعمل  اأج���رة  �شيارة  ك��ل  �شري  حلركة  ال�شركات  متابعة 
اعتدى  ح��ال  يف  �شائقها  ماحقة  ميكن  بحيث  لديها 
التعرف  ميكن  كما  اأم��وال��ه��م  اأو  ال��رك��اب  �شامة  على 
�شخ�س مبا يحفظه  كل  ا�شتخدمها  التي  ال�شيارة  على 
الأجرة.  �شيارة  ا�شتخدام  بعد  ن�شيها  حال  يف  ممتلكاته 
الغرباء  �شيارات  رك��وب  ال��دائ��رة اجلمهور من  وح��ذرت 

غري املرخ�س لها بالعمل ك�شيارة اأجرة �شواء كان ذلك 
اأجر لأن ذلك يعر�شهم لأن��واع خمتلفة  اأو بدون  باأجر 
م���ن امل��خ��اط��ر م��ث��ل اخل��ط��ف واحل���رم���ان م���ن احلرية 
وال�شرقة بالإكراه وقد يواجه ال�شخ�س الذي ي�شتخدم 
هذه ال�شيارات انتهاكا لعر�شه اأو م�شا�شا ب�شامة ج�شده 
يكونون  ال�شيارات  ه��ذه  �شائقي  اأن  حيث  حياته  وحتى 
اأك����ر ج�����راأة ع��ل��ى ارت���ك���اب اجل���رائ���م ل�����ش��ع��وب��ة و�شول 
العدالة اإليهم بعك�س �شائقي ال�شيارات املرخ�شة الذين 
اأو  اأن �شياراتهم مراقبة واأي توقف غري مربر  يعلمون 
خروج لهم عن خط ال�شري املتعارف عليه يتم ر�شده يف 
غرف املراقبة التابعة ل�شركاتهم مما يحول دون وقوع 
اجلرمية كما ي�شهل التعرف عليهم و�شبطهم. واأ�شارت 
توجد  املرخ�شة  غ��ري  الأج���رة  �شيارات  اأن  اإىل  ال��دائ��رة 
بكرة بالقرب من املطارات اأو حمطات النقل اجلماعي 
بني املدن وهم يعر�شون خدماتهم على اجلمهور باأجر 
اأقل من ال�شيارات املرخ�شة.. موؤكدة اأن هذا التخفي�س 
يف التكلفة ل ي�شاوي باأي حال حجم املخاطر املحتملة 

للركوب معهم. 

•• الفجر-املنطقة الغربية:

والثانوي  الأ�شا�شي  للتعليم  ال�شبهانة  مدر�شة  نظمت 
مبدينة ال�شلع بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك يف 
ال�شنوي  اخلتامي  احلفل  املالية  لدائرة  التابعة  ال�شلع 
املجتمع  موؤ�ش�شات  وتكرمي  املتفوقني  طابها  لتكرمي 
املحلي.  �شهد الحتفال الذي ت�شمن على العديد من 
عر�س  بجانب  وال�شعرية  والثقافية  الفنية  الفقرات 

ع�شكري لطاب املرحلة الثانوية.
اك���د ع��ب��د ال��ع��زي��ز ع��ل��ي امل��ن�����ش��وري ن��ائ��ب م��دي��ر املكتب 
العلم  اأهمية  كلمته  خال  الغربية  باملنطقة  التعليمي 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  وكيف  يف تطور احل�شارات 
العربي  امل�شتوى  على  مرموقة  مكانة  ت��ب��واأت  املتحدة 
وال���دويل وذل��ك بف�شل م��ا تنعم ب��ه م��ن ق��ي��ادة حكيمة 

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف  تتمثل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإخوانه اأع�شاء املجل�س 

الأعلى اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات.
من  النهل  على  الطاب  املن�شوري  العزيز  عبد  وح��ث 
العلم وقدم  �شبيله  الرقي والتطور  العلم بكل قوة لأن 
الكبرية  اجلهود  على  واملعلمني  املدر�شة  لإدارة  ال�شكر 
اأولياء  وحث  اجلديدة  لاأجيال  املدر�شة  تقدمها  التي 
الأمور على التعاون اليجابي مع املدر�شة مبا ي�شهم يف 

نه�شة تعليمية ترقى لأف�شل املراتب .
واأ����ش���اد ���ش��امل ع��ي�����ش��ى احل���م���ادي م��دي��ر م��رك��ز جمرك 
على  واأك��د  املتفوقني  بالطاب  كلمته  خال  الغويفات 
 ، الدولة  بها  تقوم  التي  ال�شاملة  للنه�شة  ركيزة  اأنهم 
من  وماحققه  بالتعليم  الكبري  الهتمام  مدى  وتناول 

تقدم كبري يف املنطقة الغربية.

بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره
تتقدم

 اأ�ضرة حترير جريدة الفجر
بخال�س العزاء و�ضادق املوا�ضاة اإىل

الزميل/ حم�سن را�سد
وذلك يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

�سقيقته
�ضائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة 
بوا�ضع رحمته وي�ضكنها ف�ضيح جناته ويلهم 

اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضلوان 
{ اإنا لل�ه واإنا اإلي�ه راجع�ون }
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�سمان حت�سل على ثالثة اعتمادات دولية يف جودة اخلدمات 
•• اأبوظبي-وام:

ح�شلت ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي �شمان على ثاثة اعتمادات 
و�شعيها لارتقاء  املتميز  لأدائها  تقديرا  م�شتقلة  دولية  موؤ�ش�شات  من 

بقطاع خدمات التاأمني ال�شحي بالدولة.
املنافع ال�شيدلنية اعتماد موؤ�ش�شة  اإدارة  �شملت العتمادات منح نظام 
اإدارة  لنظامي  الآي��زو  �شهادتي  الأمريكية وح�شول �شمان على  ي��وراك 

اأمن املعلومات واإدارة اجلودة اللذين تطبقهما.
وقال الدكتور مايكل بيتزر الرئي�س التنفيذي ل�شمان اإن ح�شول �شمان 
على ثاثة اعتمادات دولية يوؤكد التزامها امل�شتمر بتبني اأرقى املعايري 

املر�شى  م��ن  ك��ل  وي�شهلها على  الإج�����راءات  ي�شرع  ال���ذي  الأم���ر  ..وه���و 
وال�شيدلنيني. وي�شتخدم نظام اإدارة املنافع ال�شيدلنية من�شة �شفافية 
التي اأطلقتها هيئة ال�شحة-اأبوظبي لإدارة املعامات اخلا�شة مبزودي 
وقد طلبت  الإم��ارة.  ال�شحي يف  ال�شمان  و�شركات  ال�شحية  اخلدمات 
هيئة ال�شحة-اأبوظبي من �شركات ال�شمان ال�شحي تطبيق نظام اإدارة 
اعتماد يوراك  الذي يقت�شي بدوره احل�شول على  ال�شيدلنية  املنافع 
الدويل. وبالإ�شافة اإىل اعتماد يوراك ح�شل كل من نظام اإدارة اجلودة 
الدولية  املنظمة  اعتماد  على  �شمان  يف  املعلومات  اأم���ن  اإدارة  ون��ظ��ام 
للتقيي�س الآي��زو . ومتنح املوؤ�ش�شة امل�شتقلة �شهادة الآي��زو الدولية بعد 
اعتماد  �شمان  ونالت  و�شعتها.  التي  املعايري  جلميع  ال�شركة  ا�شتيفاء 

عمائها  جلميع  املقدمة  اخلدمات  وكفاءة  بجودة  املت�شلة  واملمار�شات 
تعزيز  وت�شهم يف  كافة عملياتها  اأ�شا�شيا يف  ت�شكل اجل��ودة مكونا  حيث 

موقع �شمان الريادي كم�شدر موثوق خلدمات التاأمني ال�شحي .
وكان نظام اإدارة املنافع ال�شيدلنية الذي طرحته �شمان العام املا�شي 
ال��ك��ام��ل من  ال��ربن��ام��ج الأ���ش��ا���ش��ي ق��د ح�شل ع��ل��ى الع��ت��م��اد  مل�شرتكي 
منظمة يوراك الدولية ..وهي منظمة دولية خمت�شة باإر�شاء واعتماد 
ال�����ش��ح��ي��ة وت��ت��خ��ذ م��ن العا�شمة  ال��رع��اي��ة  م��ع��اي��رياجل��ودة يف جم���ال 

الأمريكية وا�شنطن مقرا لها.
للح�شول  بالتقدم  لل�شيدليات  ال�شيدلنية  املنافع  اإدارة  نظام  وي�شمح 
على موافقة اإلكرتونية اآلية م�شبقة من �شمان على الأدوية املو�شوفة 

اإدارة اجل��ودة الذي تطبقه للتزامها باملحافظة  ال��دويل لنظام  الآي��زو 
على ر�شا العماء وحر�شها على تلبية احتياجاتهم يف كافة م�شتويات 
العمل. وكان فرع مدينة العني الذي ميثل املواطنون غالبية موظفيه 
اإ�شادة  على  ح�شل  ق��د  �شمان  ت��دي��ره  ال��ذي  ثقة  لربنامج  واملخ�ش�س 
بف�شل  ال���دويل  الع��ت��م��اد  منحته  ال��ت��ي  امل�شتقلة  املنظمة  م��ن  خا�شة 
نتائجه املتميزة يف تطبيق معايري الآيزو 9001. و اأثمر حر�س �شمان 
و�شرية  املتعاملني  خ�شو�شية  على  احلفاظ  معايري  اأعلى  تطبيق  على 
مقرها  يف  تطبقه  ال���ذي  املعلومات  اأم���ن  اإدارة  ن��ظ��ام  ف��وز  معلوماتهم 
تاأكيدا  الدولية  ال�شهادة  وت�شكل   .  27001 الآي��زو  باعتماد  الرئي�شي 

لثقة امل�شرتكني ب�شمان وبحر�شها على اأمن بياناتهم وخ�شو�شيتها. 

�سلطان القا�سمي ي�سهد اليوم حفل تخريج 534 طالبا وطالبة من اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة
•• ال�شارقة- وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
ال�شارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  رئي�س  ال�شارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
التي  ري��ادي يف خدمة املجتمع. جاء ذلك يف كلمة �شموه  اأن للجامعة دور 
الف�شل  دفعة  خريجي  من  وطالبة  طالبا   534 تخريج  حفل  يف  األقاها 
وال���ذي جري  ال�شارقة  الأم��ريك��ي��ة يف  م��ن اجلامعة   2013 ل��ع��ام  ال��ث��اين 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اجلامعية  املدينة  قاعة  يف  ام�س  �شباح 
حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ 
عبد اهلل بن �شامل القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة. واأو�شح �شموه اأن الدور 
املهنية  امل��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  التدريبية  ال����دورات  اإق��ام��ة  يف  يتمثل  ال��ري��ادي 
والتن�شيق  واخلا�شة  احلكومية  الدولة  موؤ�ش�شات  من  كثري  مع  بالتعاون 
مع العديد من املوؤ�ش�شات التعليمية يف الدولة لتقدمي الدعم الكامل لها 
رعاية  او  والك��ادمي��ي  التعليمي  الأداء  يف  والرقي  التطوير  م�شتوى  على 
اخلريجني  بلقاء  �شعادته  عن  �شموه  وعرب  واملتفوقني.  املبدعني  الطاب 
وتهنئتهم بهذه املنا�شبة وقال ي�شعدين اأن التقي بكم لأهنئكم واأبارك لكم 
تخرجكم واأ�شارك اأولياء اأموركم هذه الفرحة فرحة العبور اىل امل�شتقبل 
غمار  وتخو�شوا  جديدة  اأبوابا  وتدقوا  متفرقة  دروب  يف  لت�شريوا  امل�شرق 
واإننا  اجلامعية  العلمية  احلياة  يف  والجتهاد  اجل��د  بعد  العملية  احلياة 
لفخورين بكم . كما وجه �شموه حتية تقدير ملدير اجلامعة الدكتور بيرت 
هيث املتواجد حاليا يف الوليات املتحدة لتلقي العاج ومتنى له ال�شفاء. 
وو�شف �شموه اجلامعة باأنها منارة للعلم والفكر وقال ل بد لنا من وقفة 
والفكر  للعلم  م��ن��ارة  فهي  وملجتمعكم  لكم  قدمته  وم��ا  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  م��ع 
والثقافة واحلياة الجتماعية والريا�شية فهي قدمت لكم الكثري ان كان 

اأنتم اليوم  داخل الدولة وخارجها . وخاطب �شموه اخلريجني نا�شحا ها 
يف بداية الرحلة العملية ننتظر منكم اجلهد والعطاء يف خدمة اأوطانكم 
وجمتمعاتكم مبا ا�شتفدمتوه من هذه اجلامعة و�شتجدون منا كل الدعم 
الأمريكية  اجلامعة  اأب��ن��اء  وبناتنا  اأب��ن��اءن��ا  لأن��ك��م  معنا  ال��دائ��م  بتوا�شلكم 
املتابعة  ق��ط��اف  الرتبية  ق��ط��اف  القطاف  وق��ت  ح��ان  والآن  ال�����ش��ارق��ة..  يف 
جمل�س  اأع�شاء  عن  نيابة  للجامعة  وكرئي�س  فرحنا  ففرحكم  وامل�شاندة 
الأمناء والهيئتني التدري�شية والدارية لكم منا كل ال�شكر والتقدير على 

ح�شن رعايتكم وتن�شئتكم لهوؤلء النخبة .
واختتم �شموه كلمته بالرتحيب مبعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع تقديرا ملا بذله من جهود على مدى 
ثاث عقود يف النهو�س بالتعليم العايل بالدولة واحلفاظ على العتماد 
�شاحبها  جديرة  �شخ�شية  اليوم  معنا  يتواجد  �شموه  وق��ال  الك��ادمي��ي.. 
للغاية  وطيب  الكرام  لعرات  جابر  الأ�شقام  ل��ذوي  عائد  لاأرحام  وا�شل 
النهاية  الأك��ادمي��ي حتى  ذل��ك حافظ على العتماد  اأي��ة غاية وم��ع  ب��دون 
وقائع  ح�شر   . م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معي  حيوا  امل��ب��ارك  احلفل  اأي��ه��ا 
حفل التخريج معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وال�شيخ ع�شام بن 
�شقر بن حميد القا�شمي رئي�س مكتب �شمو احلاكم وال�شيخ �شامل بن عبد 
الرحمن بن �شامل القا�شمي مدير عام مكتب �شمو احلاكم و ال�شيخ حممد 
بن �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ومعايل عبدالرحمن بن حممد 
العوي�س وزير ال�شحة ومعايل عبداهلل بن حممد غبا�س وزير دولة و�شعادة 
حممد جمعة بن هندي رئي�س املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة و�شعادة 
اأحمد بن حممد  الأم��ريي و�شعادة  الديوان  ال�شيخ رئي�س  اأحمد بن  را�شد 
املدفع رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة والدكتور عمرو 
عبد احلميد م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة ل�شوؤون التعليم العايل 

الدرا�شية احلديثة واملتطورة على  الأكادميي حيث الربامج  امل�شتوى  على 
والجتماعي  الثقايف  امل�شتوى  على  اأو  بالكفاءة  لهم  م�شهود  اأ�شاتذة  اأي��دي 
والريا�شي فاإجنازاتكم تدل على ذلك . واأ�شار �شموه اإىل ما قدمته اجلامعة 
املوؤمترات  من  العديد  اجلامعة  عقدت  وق��ال  الأكادميية  احلياة  لتطوير 
والندوات داخليا وخارجيا مب�شاركة اأع�شاء هيئة التدري�س وامل�شوؤولني يف 
الكثري من هذه الأن�شطة ولهذه امل�شاركات الأثر الكرب يف اإثراء وتطوير 
الربامج الكادميية مبا تتيحه لهم من فر�س الإطاع على اأحدث النظم 
واملبتكرات يف العامل والتي تري البيئة الكادميية وتخدم املجتمع فلهم 
منا كل ال�شكر والتقدير ولأ�شرة اجلامعة كافة . واأ�شاف �شموه من املبادرات 
الهامة ا�شت�شافة اجلامعة لكبار العلماء الفائزين بجائزة نوبل يف خمتلف 
واإلقاء  وال��ط��اب��ي��ة  التدري�شية  الهيئة  ب��اأع�����ش��اء  لالتقاء  التخ�ش�شات 
املحا�شرات يف رحاب اجلامعة كما للجامعة دور ري��ادي يف خدمة املجتمع 
من خال اإقامة الدورات التدريبية وتطوير املهارات املهنية بالتعاون مع 
كثري من موؤ�ش�شات الدولة احلكومية واخلا�شة كذلك التن�شيق مع العديد 
من املوؤ�ش�شات التعليمية يف الدولة لتقدمي الدعم الكامل لها على م�شتوى 
التطوير والرقي يف الأداء التعليمي والكادميي او رعاية الطاب املبدعني 
واملتفوقني . ولفت �شموه اإىل اأن احلياة اجلامعية مل تقت�شر على اجلانب 
اهتمام  وا�شعة من  الا�شفية م�شاحة  الأن�شطة  ت�شكل  اذ  الكادميي فقط 
والطالبات  ال��ط��اب  ل��دى  الكامنة  ال��ط��اق��ات  لحت�شان  وذل���ك  اجل��ام��ع��ة 
اجلامعية  للحياة  مكما  دورا  تلعب  باعتبارها  �شليما  توجيها  وتوجيهها 
مهاراتهم  تنمية  يف  للطلبة  الفر�س  لإتاحة  مدرو�شة  خطط  وف��ق  وذل��ك 
ورفع م�شتوى وعيهم وتطوير �شخ�شياتهم وتنمية روح امل�شوؤولية لديهم .. 
وقد تبني لنا ذلك من خال م�شاركاتهم يف الكثري من الن�شطة التطوعية 
اجلامعية  املناف�شات  يف  الوىل  وامل��راك��ز  اجل��وائ��ز  م��ن  بالعديد  وف��وزه��م 

وعدد من اأع�شاء املجل�شني التنفيذي وال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة واأع�شاء 
جمل�س اأمناء اجلامعة والهيئتان التدري�شية والإدارية باجلامعة الأمريكية 
يف ال�شارقة وجمع غفري من اأولياء اأمور اخلريجني. وكان احلفل قد بداأ 
بال�شام الوطني ثم تاوة اآيات من الذكر احلكيم ثم األقى الدكتور توما�س 
اجلامعة  وم��دي��ر  الأك��ادمي��ي��ة  لل�شون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  وك��ي��ل  هوك�شتيتلر 
بالوكالة كلمة هناأ فيها اخلريجني على اإجنازهم. عقب ذلك األقت الطالبة 
فاطمة التميمي كلمة اخلريجني رحبت فيها بال�شيوف نيابة عن زمائها 
اخلريجني وقالت اإن من واجبنا احلفاظ على القيم املتميزة التي مت غر�شها 
يف  وتتمثل  ال�شارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  جمتمع  اأع�شاء  قبل  من  فينا 
البقاء اأوفياء لاأخاق والقيم. ثم تف�شل بعد ذلك �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي بت�شليم ال�شهادات للطلبة اخلريجني. 
بكاأ�س  الفائز  الرفاعي  الطالب فادي  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  وكرم �شاحب 
اجلامعة  مدير  كرم  كما  تراكمي...  معدل  اأعلى  لتحقيق  اجلامعة  رئي�س 
مزيج  لإظ��ه��ار  اجلامعة  مدير  بكاأ�س  الفائز  حقان  عمر  حممد  الطالب 
الدكتور  ق��دم  ذل��ك  بعد  املجتمع.  وخ��دم��ة  الأك��ادمي��ي  التفوق  م��ن  متميز 
توما�س هوك�شتيتلر ل�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة هدية تذكارية نيابة عن 
اأ�شرة اجلامعة وخريجي دفعة الف�شل الثاين لعام 2013 تقديرا لدعمه 
املتوا�شل وقيادته احلكيمة للجامعة. وح�شل 456 خريجا وخريجة على 
�شهادة البكالوريو�س من اإجمايل اخلرجني و78 خريجا وخريجة ح�شلوا 
على �شهادة املاج�شتري. وكان عدد اخلرجني الذكور يف هذه الدفعة 245 
مقارنة بعدد الإناث 289 خريجة كما بلغ عدد اخلريجني املواطنني 102 
خريجا وخريجة. وتوزع عدد اخلريجني ح�شب الكلية اإىل 235 من كلية 
الهند�شة و152 من كلية الإدارة والأعمال و76 من كلية الآداب والعلوم 

و71 من كلية العمارة والفنون والت�شميم. 

يف اإطار جتاوب احلكومة مع تو�ضيات املجل�س ويف جماالت متعددة

قرقا�ض: حر�ض احلكومة على دعم وم�ساندة املجل�ض الوطني الحتادي يعزز دوره الت�سريعي والرقابي

موؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�سباب واجلامعة الربيطانية تعتمدان املر�سحات ملنحة املعلم امل�ساعد

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور حممد 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  اخل��ارج��ي��ة 
املجل�س الوطني الحت��ادي حر�س 
ع���ل���ى تقدمي  ال����دائ����م  احل���ك���وم���ة 
وامل�شاندة  ال��دع��م  اأ���ش��ك��ال  خمتلف 
للمجل�س الوطني الحتادي، ومبا 
والرقابي،  الت�شريعي  دوره  ي��ع��زز 
والذي ينعك�س بدوره على م�شرية 

التنمية ال�شاملة لدولة الإمارات.
توجيهات  اأن  على  معاليه  و���ش��دد 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
تق�شي  اهلل  رع��������اه  دب������ي  ح����اك����م 
ب���ت���ق���دمي ج���م���ي���ع اأوج���������ه ال���دع���م 
الت�شريعية  لل�شلطة  وامل�����ش��ان��دة 
ممثلة باملجل�س الوطني الحتادي، 
وقال: متثل هذا الدعم من خال 

لتنمية  المارات  اعتمدت موؤ�ش�شة 
ال�����ش��ب��اب وب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلامعة 
اأ�����ش����م����اء  دب�������ي  ال����ربي����ط����ان����ي����ة يف 
يف  للدرا�شة  املر�شحات  امل��واط��ن��ات 
برنامج  التدريبي  امل�شروع  منحة 
م��ق��ر اجلامعة  امل�����ش��اع��د يف  امل��ع��ل��م 
والذي  بدبي  الك��ادمي��ي��ة  باملدينة 
نوعية ومبادرة حديثة  نقلة  ميثل 
رائدة يف امل�شرية التعليمية يف دولة 
المارات العربية املتحدة ومنطقة 
على  يقوم  ال��ذي  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ت���اأه���ي���ل وت����دري����ب جم���م���وع���ة من 
لوظيفة  عامات  الغري  املواطنات 
م���ع���ل���م���ات م�������ش���اع���دات مب����دار�����س 

الدولة .

مر�ضحة  60
املنظمة  ال����ل����ج����ن����ة  واع�����ت�����م�����دت 
الم���ارات  موؤ�ش�شة  م��ن  للم�شروع 
وكلية  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�شباب  لتنمية 
يف  الربيطانية  باجلامعة  الرتبية 
الماراتيات  من  �شتني  اأ�شماء  دبي 
امل��ر���ش��ح��ات م���ن امل��ت��ق��دم��ات ملنحة 
الدولة  ام���ارات  كافة  م��ن  امل�شروع 
اربع  على  تق�شيمهن  مت  واللواتي 
جم���م���وع���ات ت��دري��ب��ي��ة ك���ال���ت���ايل : 
التدريب:  م���ك���ان  م���رك���ز   : اأول 
مدينة  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
عمران  جميلة   : الك��ادمي��ي��ة  دب��ي 
املطوع  يو�شف  �شيماء   - �شام�شي 
عائ�شة   - ح�����ش��ن  ع��ل��ي  ع���ف���راء   -
خ�شيبة   - ب��ال��ع��ب��د  حم��م��د  ع��ي��د 
عائ�شة   - ال�شويدي  �شامل  ابراهيم 
حممود حممد الب�شتكي - فاطمة 
اح�شان   - ب��ال��ه��و���س  ع��ب��دال��ر���ش��ا 
حم��م��د را���ش��د امل��ط��وع امل���زروع���ي - 
البلو�شي -  مرمي عبد اهلل ح�شني 

امل�شاركة  اآل��ي��ات  تطوير  يف  ي�شهم 
ال�شيا�شية من خال م�شار متدرج 
وعملية  ال�شيا�شي  نظامنا  ي��ع��زز 
النمو القت�شادي وجتربة التنمية 

ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة .
معايل  ال�����ش��ادة  ح�����ش��ور  اأن  وب���ني 
الوزراء جل�شات املجل�س وجتاوبهم 
التي  والأ�شئلة  ال�شتف�شارات  م��ع 
ودقة  ب�شفافية  الأع�شاء  يوجهها 
التعاون  ل���ه���ذا  جت�����ش��ي��داً  ي��ع��ت��رب 
ال�شلطتني  ب���ني  وامل��م��ي��ز  ال��ك��ب��ري 
والذي  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  الت�شريعية 
لتوجيهات  عملياً  تطبيقاً  يعترب 

القيادة الر�شيدة يف الإمارات.
اجلل�شة  م���ن���اق�������ش���ات  و�����ش����ه����دت 
النعقاد  ل�����دور  ع�����ش��ر  اخل��ام�����ش��ة 
الف�شل  م�����ن  ال�����ث�����اين  ال������ع������ادي 
الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س 
اأربعة  ح�شور  الحت���ادي،  الوطني 
اأنور  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وه���م  وزراء 
حم���م���د ق���رق���ا����س وزي������ر ال���دول���ة 

الدولة  وزي��ر  اخلارجية،  لل�شوؤون 
ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي، 
ومعايل �شقر غبا�س وزير العمل، 
وم��ع��ايل ه��ادف ج��وع��ان الظاهري 
وزير العدل، ومعايل عبد الرحمن 

حممد العوي�س وزير ال�شحة. 
واأو������ش�����ح م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن�����ور 
وخ����ال  احل���ك���وم���ة  اأن  ق���رق���ا����س 
مل�����ش��روع قانون  امل��ج��ل�����س  م��ن��اق�����ش��ة 
احتادي لعام 2013 ب�شاأن تعديل 
ال��ق��ان��ون الحت���ادي  اأح���ك���ام  بع�س 
2006 يف �شاأن  رقم )51( ل�شنة 
بالب�شر،  الإجت���ار  جرائم  مكافحة 
وال��ق��ا���ش��ي ب��اإن�����ش��اء امل��رك��ز الدويل 
العنيف،  التطرف  ملكافحة  للتميز 
بالغني  واهتماماً  جت��اوب��اً  اأظ��ه��رت 
ومناق�شات  وم���ق���رتح���ات  ب��������اآراء 
ال�شادة اأع�شاء املجل�س، الأمر الذي 
التكاملي  ب���ال���دور  اإمي��ان��ه��ا  ي��وؤك��د 
وبال�شكل  الطرفان  به  يقوم  ال��ذي 
م�شلحة  يف  بالنهاية  ي�شب  ال��ذي 

الوطن ورفعته وتقدمه. 
ح���الت  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����ار   
الخ��ت��اف يف وجهات  اأو  الت��ف��اق 
ن��ظ��ر ال��ط��رف��ني اإمن����ا ه��ي ظاهرة 
الأحيان  جميع  يف  تقدم  اإيجابية 
يف  ت�شهم  ونوعية،  قيمة  اإ���ش��اف��ات 
القوانني  م�شاريع  وت��ع��زي��ز  اإث����راء 
امل��ج��ل�����س، والتي  ع��ل��ى  امل���ط���روح���ة 
واملجتمع  الإدارة  ق��ط��اع��ات  ت��دي��ر 
مب�شتوى  م�������ش���ي���داً  ال�����دول�����ة،  يف 
ال��ن��ق��ا���ش��ات احل��ي��وي��ة ب���ني معايل 

الوزراء واأع�شاء املجل�س.
النقا�شات  هذه  اأن  معاليه  واعترب 
امل�شتوى  على  وا�شحاً  موؤ�شراً  تعد 
اجلو  اإليه  و�شل  ال��ذي  احل�شاري 
املجل�س  يف  ال����ف����ع����ال  ال�����ربمل�����اين 
الوطني الحتادي، �شواء من خال 
املو�شوعات  اأوم��ن��اق�����ش��ة  الأ���ش��ئ��ل��ة 
العامة وم�شروعات القوانني، وهو 
ما يعك�س تطور العمل الربملاين يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

اأح��م��د- امي��ان �شاوي حممد  علي 
خلفان .

فر�س عمل
خمي�س  �شبحا  ال��دك��ت��ورة  واك����دت 
الدمج  برنامج  م��دي��رة  ال�شام�شي 
المارات  موؤ�ش�شة  يف  الجتماعي 
املبادرة  هذه  انه   : ال�شباب  لتنمية 
رائدة  تعليمية عاملية  متثل خطوة 
يف  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  تخطوها 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات  دول����ة 
م���واك���ب���ة وم��ت��م��ا���ش��ي��ة م���ع اح���دث 
الدولية  ال���رتب���وي���ة  امل���م���ار����ش���ات 
اجلديدة يف عامل التعليم والتاأهيل 
�شخ�س  وج��ود  اأهمية  توؤكد  والتي 
الدرا�شية  ال�شفوف  يف  اآخ���ر  ب��ال��غ 
يزيد من حتقيق خمرجات اأف�شل 

للتعليم .
امل�������ش���روع يف متكني  وي�����ش��ه��م ه����ذا 
خريجات  م���ن  الم���ارات���ي���ة  امل������راأة 
عامات  وال��غ��ري  العامة  الثانوية 
وي�شهم يف خلق فر�س عمل جديدة 
مثمرة ونافعة للمجتمع وم�شاهمة 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
الماراتيات  من  ويجعل  ال�شاملة 
منتجات  ع�شوات  ع��ام��ات  ال��غ��ري 
حتويل  يف  ي�شاهمن  يجعلهن  ب��ل 
انتاجية  اأك��ر  الدرا�شية  الف�شول 
وت����ف����اع����ا وحت���ق���ي���ق���ا ل����اأه����داف 

الرتبوية .
�شتنفذه  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ومي��ك��ن 
كلية الرتبية باجلامعة الربيطانية 
الدمج  برنامج  م��ن  وب��دع��م  ب��دب��ي 
المارات  موؤ�ش�شة  يف  الجتماعي 
لتنمية ال�شباب ومن خال درا�شة 
منف�شلة  اك��ادمي��ي��ة  وح���دات  ع�شر 
من متكن واملام املعلمات امل�شاعدات 

ل��ت�����ش��ب��ح معلمة  م��احت��ت��اج��ه  ب��ك��ل 
م�شاعدة ويبداأ الربنامج بالتاهيل 
النظري الذي ميتد ل�شتة �شهور ثم 
والذي  امل��ي��داين  العملي  التدريب 
يتيح  اخ���رى  �شهور  ل�شتة  �شيمتد 
ميدان  ن���زول  ب��ع��ده��ا  للم�شاركات 
يف  م�شاعدات  كمعلمات  التدري�س 

مدار�س الدولة .
لتنمية  الم���ارات  موؤ�ش�شة  وتعمل 
ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ذل����ك من 
اأ�شا�شية  خال ثاثة حماور عمل 
ه����ي ال���ق���ي���ادة وال���ت���م���ك���ني، وذل����ك 
على  ال�شباب  م�شاعدة  خ��ال  م��ن 
وق��درات��ه��م، مبا  م��ه��ارات��ه��م  تنمية 
العمل،  �شوق  يف  للدخول  يوؤهلهم 
وال���دم���ج الج��ت��م��اع��ي، وذل����ك من 
التحديات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  خ����ال 
التي تواجه ال�شباب، بالإ�شافة اإىل 
التي  املجتمعية،  ال�����ش��راك��ة  تعزيز 
على  ال�����ش��ب��اب  ت�شجيع  ع��ل��ى  ت��ق��وم 
التطوع كاأ�شلوب حياة، وحتفيزهم 
خال  م��ن  امل��دن��ي��ة،  امل�شاركة  على 
ت�شاعدهم  التي  الربامج  من  عدد 
على فهم قيمة امل�شاركة املجتمعية. 
القائم  املجتمع  اإن  اىل  وا����ش���ارات 
على امل�شاركة الجتماعية هو ذلك 
املواطنني  جميع  فيه  ي�شعر  ال��ذي 
لهم  وت��ت��اح  احل��ق��ي��ق��ي��ة،  بقيمتهم 
كل  الكاملة يف  للم�شاركة  الفر�شة 
يعني  وه��ذا  جمتمعهم.  يخ�س  ما 
والإمكانية  الفر�شة  ال�شباب  منح 
التعليم  خ������ال  م����ن  ل��ي��ت��ع��ل��م��وا 
والتدريب، لأخذ دوره��م يف العمل 
يف  ولينخرطوا  الهادف،  الوظيفي 
لهم  ول��ي��ك��ون  امل��ح��ل��ي،  جمتمعهم 
التي  ال����ق����رارات  م���وؤث���ر يف  ����ش���وت 

مت�س واقعهم. 

املجل�س،  تبني احلكومة لتو�شيات 
اأخ��ذت بكثري من التو�شيات  حيث 
جمالت  ويف  املجل�س  اأق��ره��ا  التي 
ميثل  ذل��ك  اأن  اإىل  لف��ت��اً  متعددة، 
التمكني  ب���رن���ام���ج  دع����ائ����م  اأح������د 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اأط���ل���ق���ه  ال�������ذي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
، والذي  رئي�س الدولة حفظه اهلل 

فوزية علي حيدر - �شعاد عبد اهلل 
اأحمد  خمي�س  م��رمي   - ال��ف��اح��ي 
يو�شف  م����رمي   - ����ش���وي���دان  ����ش���امل 
�شعيد  اهلل  ع��ب��د  حليمة   - امل��ط��وع 
اهلل  عبد  – فاطمة حممد  اأح��م��د 
احلمادي - اأمل جمعه حممد �شامل 
- مهدية  الها�شمي  ها�شم  زينب   -
�شم�شه   - حممد  �شيد  اأ�شغر  �شيد 
ال�شفار  ع���ب���داهلل  اح���م���د  ع��ب��ا���س 
اأح���م���د - حنان  اب���راه���ي���م  ل��ي��ل��ى   -
ابراهيم احمد �شامل - منى هادي 
�شلطان  ع��ل��ي��اء حم��م��د   - ج��م��ع��ان 
- ن�����ورة حم��م��د ���ش��ل��ط��ان - م���وزة 
الكتبي - هدى حممد  علي غدير 
ال�شويدي  - منى خليفة  ا�شماعيل 
هاجر  امل����ه����ري-  ����ش���امل  امي������ان   -

حممد دروي�س الفار ال�شحي.
مدينة  يف  التدريب  مركز   : ثانيا 
ابوظبي:  هيلتون  بفندق  ابوظبي 
�شامل  منى  املن�شوري-  �شعد  رفعه 
�شالح  ���ش��م��ر  ال���ظ���اه���ري-  ع��ب��ي��د 
عبدالرحيم-  نا�شر  حنان  ح�شن- 
اأحمد  ه��دى زي��ن العطا�س- زه��رة 
�شالح-  م��ب��ارك  بلقي�س  من�شور- 
ع��ف��رة م��ب��ارك م��ف��ت��اح- اأم���ل را�شد 

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

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

منحته و�ضام التميز الك�ضفي الهدهد 

املنظمة الك�سفية العربية ت�سيد 
باإجنازات قائد جوالة جامعة ال�سارقة
د.ه�سام عبداحلليم يهدي الإجناز حلاكم ال�سارقة رئي�ض اجلامعة

العربية  الك�شفية  املنظمة  كرمت 
الك�شفي  امل��وؤمت��ر  اع��م��ال  يف ختام 
ال���ع���رب���ي ال�������ش���اب���ع وال���ع�������ش���رون 
مبنتجع  المم  بق�شر  وامل��ن��ع��ق��د 
رعاية  حت��ت  باجلزائر  ال�شنوبر 
ف����خ����ام����ة رئ����ي���������س اجل���م���ه���وري���ة 
بوتفليقة  عبدالعزيز  اجلزائرية 
واملواطنة  )الك�شفية  �شعار  حتت 
الك�شفي  القائد  كرمت  الفاعلة( 
الدويل الدكتور ه�شام عبداحلليم 
حم��م��ود م��وؤ���ش�����س وق��ائ��د ع�شائر 
مبنحه  ال�شارقة  جامعة  ج��وال��ة 
اأحدث و�شام ك�شفي تقره املنظمه 
الك�شفي  ال���ت���م���ي���ز  و�����ش����ام  وه�����و 

الهدهد .
وقام �شعادة نا�شر عبيد ال�شام�شي 
رئي�س وفد المارات نائب رئي�س 
رئي�س  الم����ارات  ك�شافة  جمعية 
مفو�شية ك�شافة ال�شارقة بتقليد 
ال����دك����ت����ور ه�������ش���ام ال����و�����ش����ام بعد 
العربية  الك�شفية  املنظمة  ب��ي��ان 
ه�شام  الدكتور  مهنئا  لجن��ازات��ه 

بالتكرمي وم�شيدا باجنازاته .
ه�شام  ال�����دك�����ت�����ور  ت�������وج  ح����ي����ث 
م�شوؤول  حم���م���ود  ع��ب��داحل��ل��ي��م 
الن�������ش���ط���ة ال���ط���اب���ي���ة وق���ائ���د 
ال�شارقة  جامعة  ج��وال��ة  ع�شائر 
ع���ط���اءات���ه ال��ك�����ش��ف��ي��ة يف اجن����ازه 
ر�شالة الدكتوراة يف ا�شرتاتيجية 
وعنوانها  والداره  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
احلركة  ت��ط��وي��ر  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ك�����ش��ف��ي��ة يف دول�������ة الم��������ارات 
جامعة  م����ن  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال���ش��ك��ن��دري��ة وه���و ح��ا���ش��ل على 
و�شام  ومنها  الك�شفية  ال�����ش��ارات 
قائد  وم�شاعد  اخل�شبية  ال�شارة 
اجل���ائ���زة  وم���ن���ح  دويل  ت����دري����ب 
الك�شفية  مل�������ش���ارك���ات���ه  ت���ق���دي���را 
خم�شون  ب��ل��غ��ت  ال���ت���ي  امل���ت���ع���ددة 
اخلليجي  امل�شتوى  على  م�شاركة 
مع  وح�شوله  وال��دويل  والعربي 
ج���وال���ة اجلامعة  ع�����ش��ائ��ر  ف��رق��ة 
الرتبوية  خليفة  ج��ائ��زت��ي  ع��ل��ى 

وال�شارقة للعمل التطوعي .

و�شهد حفل التكرمي �شعادة �شكوت 
تريي اأمني عام املنظمة الك�شفية 
عاطف  الدكتور  و�شعادة  العاملية 
املنظمة  ع����ام  اأم����ني  ع��ب��دامل��ج��ي��د 
يو�شف  و�شعادة  العربية  الك�شفية 
الك�شفية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  خ����داج 
العربية والقادة الك�شافة و�شعادة 
الك�شافة  قائد  براهام  الدين  نور 
وممثلي  وروؤ�������ش������اء  اجل�����زائ�����ري 
العربية  ال��ك�����ش��ف��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
املنظمات  ومم���ث���ل���ي  وال���رتك���ي���ة 
الك�شافة  م��ع  امل��ت��ع��اون��ة  ال��دول��ي��ة 
العربية  ال��ك�����ش��ف��ي��ة  وال������وف������ود 

امل�شاركة يف املوؤمتر . 
واع����رب ال��دك��ت��ور ه�����ش��ام حممود 
بالجناز  واع����ت����زازه  ف��خ��ره  ع���ن 
�شاحب  اىل  اه�����������داه  وال�����������ذي 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
ع�شو  ال���ق���ا����ش���م���ي  حم���م���د  ب�����ن 
ال�شارقة  ح��اك��م  الع��ل��ى  املجل�س 
ال�شارقة  جامعة  ورئي�س  موؤ�ش�س 
وجوالتها  اجل��ام��ع��ة  ا���ش��رة  واىل 
من  ا�شا�شيا  ج���زءا  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
بالدعم  وم�����ش��ي��دا  الجن�����از  ه���ذا 
املهند  يوليه  ال���ذي  ال��احم��دود 
جامعة  مدير  �شامي  �شالدكتور 
ال�شارقة للعمل الك�شفي ونتاجات 
دعمه اليجابي يف تنمية مهارات 
جوالة اجلامعة والقبال املتزايد 
ع�����ش��ائ��ر اجلوالة  ت�����ش��ه��ده  ال����ذي 
على  انف�شهم  اجل���واىل  وح��ر���س 
يف  التطوعي  الك�شفي  احل�����ش��ور 
املحلية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ك��ث��ري 

والعربية والدولية.
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الإمارات ترتاأ�ض اإجتماعا بالأمم املتحدة حول الهجرة الدولية والتنمية لعام 2013

كلباء.. درة ال�ساحل ال�سرقي 

•• نيويورك-وام:

عبد  اأحمد  ال�شفري  �شعادة  تراأ�س 
الدائم  املندوب  اجلرمن  الرحمن 
لاإمارات لدى الأمم املتحدة اأم�س 
ال���دويل  ل��ل��ح��وار  اإج��ت��م��اع��ا  الول 
بالهجرة  امل��ع��ن��ي  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع 
 2013 ل��ع��ام  والتنمية  ال��دول��ي��ة 
الإقليمي  التنقل  م�شاألة  لبحث 
والدويل لاأيدي العاملة وتاأثريه 

على التنمية.
الإجتماع  اإف���ت���ت���اح���ه  ���ش��ي��اق  ويف 
بنيويورك  امل��ت��ح��دة  الأمم  مب��ق��ر 
بالتعاون مع ممثلة كندا وم�شاركة 
ال����دول الأع�����ش��اء بالأمم  مم��ث��ل��ي 
املتحدة وكبار امل�شوؤولني الدوليني 
اإن�شمام  ���ش��ع��ادت��ه  اأع��ل��ن  امل��ع��ن��ي��ني 
للتوافق  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
الدويل الذي يعترب تنقل العمالة 

مبثابة حمرك مهم للتنمية.
وع����زا ال�����ش��ب��ب ال��رئ��ي�����ش��ي لإزدي����اد 
م�������ش���ارك���ة ح���ك���وم���ة الإم����������ارات يف 
الهجرة  ح�����ول  ال���ع���امل���ي  احل�������وار 
البحث  يف  رغبتها  اإىل  والتنمية 
التنموية  الآث��ار  لزيادة  ط��رق  عن 
ل��ت��ن��ق��ل ال��ع��م��ال��ة ل��ي�����س ف��ق��ط مبا 
الكلية  الإقت�شادات  بتنمية  يتعلق 

ق�شايا  دم����ج  اأج�����ل  م���ن  امل��ه��ت��م��ة 
لاأمم  التنمية  خطة  يف  الهجرة 

املتحدة ملابعد 2015.
وق����ال ل��ق��د داأب����ت دول����ة الإم�����ارات 
امل�شاهمة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
بفاعلية يف املنتدى العاملي للهجرة 
والتنمية منذ اإن�شائه عام 2007 
الفريق  رئ��ا���ش��ة  ���ش��ارك��ت يف  ح��ي��ث 
ال��ع��ام��ل امل��ع��ن��ي ب��ح��م��اي��ة ومتكني 
املهاجرين منذ عام 2008.. كما 
التوجيهي  الفريق  يف  ع�شو  اأن��ه��ا 
وع�شو يف فريق التقييم للمنتدى 
بعمل  ق��ام  وال��ذي  للهجرة  العاملي 

التقييم الكامل لعملية املنتدى.
ونوه اإىل اأن الإمارات تولت مهمة 
اإع���داد ع��دد م��ن ورق���ات معلومات 
املوائد  ن��ق��ا���ش��ات  ل��ت��وج��ي��ه  خلفية 
العاملي  ل���ل���م���ن���ت���دى  امل�������ش���ت���دي���رة 
ل��ل��ه��ج��رة وال��ت��ن��م��ي��ة خ����ال عدد 
ال��ق��م��ة وتطرقت  اإج��ت��م��اع��ات  م��ن 
اأي�����ش��ا ل��ن��ط��اق م��ن ال��ق�����ش��اي��ا مبا 
الأيدي  فيها تخفي�س كلفة تنقل 
العاملة وترويج وتعزيز ممار�شات 
وال�شفافة  ال���ع���ادل���ة  ال���ت���وظ���ي���ف 
وت��ن��م��ي��ة ال�����ق�����درات والإع��������رتاف 
مناهج  وت���ط���ب���ي���ق  وال����ت����ق����دي����ر 
ل��ت��و���ش��ي��ع جم���ال احلماية  ب��دي��ل��ة 

مهاجرون  م��ن��ه��م  م��ل��ي��ون   200
مهاجر  م��ل��ي��ون  و700  دول���ي���ون 
هذه  اأن  اإىل  م�شريا  ال��داخ��ل..  يف 
الإح�شائية تعني اأن من بني �شكان 
ب��اأك��م��ل��ه��ا ه��ن��اك �شخ�س  الأر�������س 
اأ�شخا�س من   7 اأ���ش��ل  م��ن  واح���د 

املهاجرين.
الإج����م����ايل  ال���ت���ق���دي���ر  اأن  واأك��������د 
العامل  يف  امل��ر���ش��ل��ة  ل��ل��ت��ح��وي��ات 
دولر  م��ل��ي��ار   400 ت��ب��ل��غ  ح��ال��ي��ا 
يفوق  ال��رق��م  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريا 
وجميع  املقدمة  امل�شاعدات  جميع 
الأجنبية بل وجميع  ال�شتثمارات 

التدفقات الراأ�شمالية الأخرى.
الأو�����ش����ع  احل����رك����ة  اأن  اأك������د  ك���م���ا 
العامل  اأن��ح��اء  ل��اأم��وال يف جميع 
هي نتاج من الأ�شخا�س املهاجرين 
الفقراء ن�شبيا ذلك وفقا للمعايري 

الدولية.
اأحمد  ال�شفري  �شعادة  واإ�شتعر�س 
الب�شري  التنقل  ت��اأث��ري  اجل��رم��ن 
اآ�شيا اىل  بلدان جنوب و�شرق  من 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ب��ل��دان 
الإمارات  دول��ة  فيها  مب��ا  العربية 
اأن  اإىل  م�شريا  املتحدة..  العربية 
العقود  خ��ال  �شاهم  التنقل  ه��ذا 
اآفاق او�شع لتنقل  املا�شية يف خلق 

املق�شد  وب���ل���دان  امل�����ش��در  ل��ب��ل��دان 
يتعلق  فيما  اأي�شا  واإمن���ا  فح�شب 
الب�شرية  التنمية  على  بنتائجها 
العمال  على  بالفائدة  تعود  التي 
وعائاتهم وجمتمعاتهم برمتها.

الدولية  الهجرة  ظاهرة  اإن  وق��ال 
ظ��اه��رة ق��دمي��ة ن�����ش��اأت م��ع حاجة 
م�شادر  ع����ن  ل��ل��ب��ح��ث  الإن���������ش����ان 
ل��ل��ع��ي�����س والأم���������ان.. م�����ش��ريا اإىل 
اأن���ه مي��ك��ن ل��ه��ذه ال��ظ��اه��رة اإذا مت 
ب�شكل  وا����ش���ت���ث���م���اره���ا  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
يف  حيويا  دورا  تلعب  اأن  م��درو���س 
العامل  بلدان  بني  البناء  التعاون 
الإن�شانية  امل�شاعدات  جم��الت  يف 
ومد  الإقت�شادية  املنافع  وت��ب��ادل 
ج�شور التقارب الثقايف واحل�شاري 
وال���دول ومب��ا يدعم  ال�شعوب  بني 
خطط التنمية امل�شتدامة فيها ول 
ويعزز  النامية  ال��ب��ل��دان  يف  �شيما 
ال�شام  وجهود  ال��ودي��ة  العاقات 

والأمن الدوليني.
ال�شفري  ����ش���ع���ادة  راأي  وت�����واف�����ق 
الإقليمي  املدير  راأي  اجلرمن مع 
اخلليج  ل������دول  ال�������دويل  ل��ل��ب��ن��ك 
اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  وال�شرق 
ف����اروق اإق��ب��ال ح���ول وج���ود قرابة 
900 مليون ن�شمة من املهاجرين 

العمالة يف العامل.
اأكر  اأن��ه يوجد هناك  اإىل  واأ���ش��ار 
متعاقد  ع���ام���ل  م��ل��ي��ون   17 م���ن 
على اإت�شاع دول املجل�س ي�شاهمون 
يف التنمية الإقت�شادية يف منطقة 
اخلليج واأي�����ش��ا ب�����ش��ورة ك��ب��رية يف 
تنمية اأوطانهم وبلدانهم الأ�شلية 
وذلك عرب احلوالت املالية والتي 

تتعدى 60 بليون دولر �شنويا.
بلغ   2012 ع�����ام  يف  اأن������ه  وذك������ر 
اخلليج  دول  حت���وي���ات  اإج���م���ايل 
ما  اأي  دولر  بليون   80 العربية 
ميثل خم�س التحويات العاملية.. 
العمالة  حت�����وي�����ات  اإن  وق��������ال 
الوافدة يف الإمارات وحدها ت�شكل 
اإجمايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   24 ن�شبة 
اأجراها  التي  النقدية  التحويات 
التعاون  جمل�س  دول  يف  ال��ع��م��ال 

اخلليجي لنف�س العام.
ال�����ش��ف��ري ملوقف  ���ش��ع��ادة  وت���ط���رق 
حكومة الإم��ارات العربية املتحدة 
من م�شاألة هجرة العمالة م�شريا 
املتزايد  ال��رتك��ي��ز  ت��دع��م  اأن��ه��ا  اإىل 
على العاقة بني الهجرة والتنمية 

يف احلوارات الإقليمية والدولية.
الإم���ارات للعمل  وع��رب عن تطلع 
واجلهات  الأخ��رى  احلكومات  مع 

•• كلباء-وام:

كلباء مدينة �شاربة يف عمق التاريخ 
ف��ه��ي م���ن ب���ني امل�����دن ال��ق��دمي��ة يف 
دولة الإمارات اإن مل يكن يف العامل 
واليوم تقف هذه املدينة الإماراتية 
����ش���اخم���ة �����ش����ارب����ة ب����ج����ذوره����ا يف 
بالتغريات  تتاأثر  مل  التاريخ  عمق 
ال�شيا�شية اأو املناخية اأو القت�شادية 
املنطقة ومع مرور  التي حدثت يف 
ال��زم��ن حت��ول��ت م��ن ح�����ش��ن منيع 
�شاحل  ت��زي��ن  ���ش��ي��اح��ي��ة  واح����ة  اإىل 
. عرفت مدينة  ال�شرقي  الإم���ارات 
اأقدم  منذ  الب�شري  احل�شور  كلباء 
ال��ع�����ش��ور وي��ت��ج��ل��ى ذل����ك ف��ي��م��ا مت 
الأخرية  ال�شنوات  خ��ال  اكت�شافه 
عريقة  ت����اري����خ����ي����ة  م�����واق�����ع  م�����ن 
العديدة  املوؤ�شرات  اإىل  فبالإ�شافة 
املنطقة  ه������ذه  اأن  ع���ل���ى  ال�����دال�����ة 
الع�شور  يف  بال�شكان  ع��ام��رة  كانت 
العثور  ذل����ك  ي���وؤك���د  ك��م��ا  ال���غ���اب���رة 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة خ���رز ���ش��غ��رية ذات 
اأ�شكال خمتلفة متنوعة من العقيق 
الأح���م���ر وج���ر����س م���ع���دين �شغري 
�شهم  وراأ����س  ووع��اء فخاري �شغري 
حديدي واأ�شداف ت�شري الدرا�شات 
اإىل وجود مواقع اأثرية عديدة على 
املجال  ه��ذا  الكت�شافات يف  اأه��م  اأن 
املزارع  وم��واق��ع  طريف  مواقع  هي 
امل�شماة احلنينيات كما عرفت هذه 
املدينة مبوقعها جهة احلدود وتبعا 
ل��ذل��ك اأن�����ش��ئ يف ه���ذه اجل��ه��ة عدة 
مثل  دف��اع��ي��ة  �شبغة  ذات  م��ن�����ش��اآت 
قلعة  واأ�شهرها  واحل�شون  القاع 
بيت  كلباء  ومتحف  احل�شن  كلباء 
القا�شمي  ح��م��د  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ 
وح�شن الزعاب يف خور كلباء وقلعة 

الأه���وار  امل��وائ��ل مثل  م��ن  خمتلفة 
ال�شاحلية  وامل���ن���اط���ق  وال�����ودي�����ان 
وال�شعاب املرجانية ومناطق اأ�شجار 
الأخرى  البحرية  واملناطق  القرم 
البيئية  النظم  اأه��م  م��ن  تعد  التي 
ي��ع��د ع�����ش��ب احلياة  ال�����ذي  وامل������اء 
ب��اأك��م��ل��ه��ا وذل����ك م��ن خ���ال اتخاذ 
اإجراءات حملية واإقليمية ووطنية 
يف  للم�شاهمة  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
ويوجد   . ال��ع��امل  اأرج����اء  جميع  يف 
ب��ه��ا اأن����واع ف��ري��دة م��ن ال��ط��ي��ور مل 
ي�����ش��ج��ل ل��ه��ا وج�����ود ب�����اأي ب��ق��ع��ة يف 
اإذ تعد املحمية موقعا نادرا  العامل 
لتكاثر طيور القاوند الأبي�س التي 
ت��واج��ه خ��ط��ر الن��ق��را���س لأن��ه��ا ل 
فقط  ك��ل��ب��اء  يف  اإل  بي�شها  تفق�س 
ويوجد منها حاليا 55 زوجا فقط 
املحمية  يف  �شجل  اأن���ه  ع��ن  ف�شا 
وجود طري مطوق ن�شنا�س الفريد 
ل���ه وجود  ي�����ش��ج��ل  ن��وع��ه ومل  م���ن 
ال���ع���امل . ومن  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ذل���ك يف 
واحليوانات  ال��ط��ي��ور  اأن�����واع  اأب�����رز 
التي تدعمها وحتميها املحمية من 
النقرا�س: طائر الغاق ال�شقراطي 
و�شلحفاة  اخل�����ش��راء  وال�����ش��اح��ف 

املدينة  ذك��ر  تعدد   . الأث��ري��ة  الغيل 
بالرغم  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل����دون����ات  يف 
الأث���ري���ة تفيد  م��ن ان احل��ف��ري��ات 
بعيد  زم���ن  اإىل  ي��ع��ود  ت��اري��خ��ه��ا  ان 
وورد ا�شم كلباء عند ابن بطوطةاإذ 
ق��ال: ومن امل��دن زكى يعني مدينة 
اأدخلها وه��ى على ما ذكر  اإزك��ى مل 
القريات  ومنها  عظيمة  مدينة  يل 
كلباء  يعني  وكلبا  دب��ا  يعني  و�شبا 
ومنطقة اخلور وخور فكان و�شحار 
واأ�شجار  وحدائق  اأنهار  ذات  وكلها 
ونخل واأكر هذه الباد يف عمالة 
ك��م��ا يعترب اخل���ور جنوب   . ه��رم��ز 
اجلنوبية  ال��ب��ق��اع  اأق�����ش��ى  يف  كلباء 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف دول��ة 
اأقدم  الهندي  املحيط  �شاحل  على 
غابة ا�شتوائية يف اجلزيرة العربية 
اأما الآن فقد حتول هذا املوقع اإىل 
القرم  ط��ب��ي��ع��ي��ة حم��م��ي��ة  حم��م��ي��ة 
يف  يتوافر  ل  بها  امل��وج��ود  فالتنوع 
اأي مكان على م�شتوى الدولة ومت 
قائمة  يف  املحمية  ت�شجيل  م��وؤخ��را 
رام�������ش���ار ال���دول���ي���ة وت���ه���دف هذه 
احلفاظ  اإىل  رئي�س  ب�شكل  القائمة 
على ال�شتخدام الر�شيد لاأرا�شي 
ال���رط���ب���ة ال���ت���ي حت��ت�����ش��ن اأن����واع����ا 

ت��ق��اري��ره عن  اأن  ال���ع���راق وذك����ر  يف 
ا�شتقاها  املت�شالح قد  �شاحل عمان 
ب�شاحل  ال���ربي���ط���اين  امل��م��ث��ل  م���ن 
عمان والذي كان مقره ال�شارقة اإذ 
موقع  ان  على  الكتاب  من  ي�شتدل 
اخلليج  �شاحل  على  كلباء  مدينة 
العربي يرجح احتمال كونها ميناء 
التجاري  للتبادل  وحمطة  لل�شفن 
الغذائية  باملواد  ال�شفن  تزود  لأنها 
كالتمور والأ�شماك وتنقل الب�شائع 
ب���را لرت��ب��اط��ه��ا بخطوط  ع��ربه��ا 
ال��ربي��ة وامل��وان��ئ البحرية  ال��ط��رق 
القاع  حيث  خورفكان  ميناء  مثل 
الرتاثية  ال���ق���دمي���ة  واحل���������ش����ون 
كذلك موقع مدينة دبا حيث وجود 

احل�شن القلعة حلماية �شواحلها.
اأول  باحث  احل��داد  �شعيد  الدكتور 
بدائرة الثقافة والإعام بال�شارقة 
يقول: متيزت مدينة كلباء بوجود 
ب��ع�����س ال����ق����اع واحل���������ش����ون مثل 
ح�شن كلباء وقلعة املربعة وح�شن 
خ���ور ك��ل��ب��اء وق��ل��ع��ة ال��غ��ي��ل وح�شن 
تاريخية  م���ع���امل  وه����ي  ال���ط���ري���ف 
مازالت �شاهدة على ح�شارة وعمق 
�شوؤال  ع��ل��ى  وردا   . ك��ل��ب��اء  ت���اري���خ 
املنطقة  ت�شمية  ب�شبب  يتعلق  فيما 
تف�شري  ان  اىل  اأ����ش���ار  ال���ش��م  ب��ه��ذا 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة بهذا 
اخل�����ش��و���س ه��و الأرج�����ح اإذ اأرج���ع 
�شوكية  �شجرة  اإىل  الت�شمية  �شبب 
بكرة  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ت��ن��ب��ت  ك���ان���ت 
بجوارها  الإن�������ش���ان  مي���ر  وع��ن��دم��ا 
مباب�شه  تلت�شق  اأو  تن�شب  تكلب 
جاء  ه��ن��ا  وم���ن  تنظيفها  وي�شعب 
تتميز  ي���ق���ول:  وم�����ش��ى   . ال����ش���م 

منقار ال�شقر البحرية وال�شلحفاة 
ي�شاف  ال���راأ����س  �شخمة  ال��ب��ح��ري��ة 
الطيور  اأن��واع مميزة من  اإىل ذلك 
البل�شون  بالنقرا�س مثل:  املهددة 
وال������رث������ارة ال���ع���رب���ي���ة وال���ب���وم���ة 
والطي�س  وال����ش���خ���م  ال�����ش��اح��ب��ة 
ذات  والوز  املقنع  والطي�س  البني 
الواجهة البي�شاء وال�شقر ال�شخم 
واأبو الي�شر واأن��واع نادرة من طيور 
النور�س واخلر�شنة ال�شوداء و�شياد 
ال�������ش���م���ك واحل�����م�����رياء وال�������ش���ادي 
امل��غ��ن��ي وال��ف��ام��ن��ج��و . ك��م��ا عانت 
يف  الربتغايل  الح��ت��ال  من  كلباء 
وال�شابع  ع�شر  ال�����ش��اد���س  ال��ق��رن��ني 
ري�شنده  وو���ش��ع  امل��ي��ادي��ني  ع�شر 
ت��ق��ري��را ع��ن ال��ق��اع ال��ت��ي تتمركز 
اخلليج  يف  الربتغالية  ال��ق��وات  بها 
وكان منها قلعة كلباء التي ا�شتوىل 
القائد  بقيادة  الربتغاليون  عليها 
روي  اللواء  من  باأمر  غا�شبارليتي 
1624م  ع���ام  م���ار����س  ف���ري���ري يف 
ال�شيخ  بقيادة  ث���ارت  بعدما  وذل���ك 
ال����ذي هاجمها  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
ال��ت��ق��ري��ر خمططا  وو����ش���ع ك���ات���ب 
بها  ت��وج��د  ال��ت��ي  وامل��ن��ط��ق��ة  للقلعة 
باإحدى  كلب�اء  منطقة  وظ��ه��رت   .
ويدعى  امل�����ش��ت�����ش��رق��ني  خ�������رائ���ط 
1548م  ع��ام  و�شعها  جا�شتالدي 
امليادي  ع�����ش��ر  ال�����ش��اد���س  ال���ق���رن 
وت���ع���د م���ن اأق������دم اخل����رائ����ط التي 
وتوجد  اخل��ل��ي��ج  مل��ن��ط��ق��ة  و���ش��ع��ت 
مبدينة  الآن  اخل����ري����ط����ة  ه������ذه 
التاريخية  امل�����ش��ادر  وم���ن   . فيينا 
الهامة  واحل�����ش��اري��ة  واجل��غ��راف��ي��ة 
القرن  م��ط��ل��ع  يف  و���ش��ع��ت  وال���ت���ي 
الع�شرين كتاب دليل اخلليج الذي 
الربيطاين  املمثل  لورمير  و�شعه 

العقود  ذوي  للعمال  الإجتماعية 
املوؤقتة.

واأعرب عن تطلع الإمارات العربية 
امل���ت���ح���دة اأي�������ش���ا ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
امل�شتوى  الرفيع  مناق�شات احلوار 
املزمع  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ه��ج��رة  ح����ول 
اأكتوبر  يف  ن���ي���وي���ورك  يف  اق��ام��ت��ه 
القادم . وقال اإن الإمارات العربية 
ال���ت���واف���ق  ت�������ش���رتك يف  امل����ت����ح����دة 
الدويل النا�شىء حول احلاجة اىل 
يعترب  العمالة  تنقل  ب��اأن  الإق���رار 
ال�شبب  اإن  وقال  للتنمية.  حمركا 
الرئي�شي لإزدياد م�شاركة الإمارات 
الهجرة  ال��ع��امل��ي ح���ول  يف احل����وار 

البحث  وال��ت��ن��م��ي��ة ه��و رغ��ب��ت��ن��ا يف 
التنموية  الآث��ار  لزيادة  ط��رق  عن 
ل��ت��ن��ق��ل ال��ع��م��ال��ة ل��ي�����س ف��ق��ط مبا 
الكلية  الإقت�شادات  بتنمية  يتعلق 
املق�شد  وب���ل���دان  امل�����ش��در  ل��ب��ل��دان 
بنتائجها  يتعلق  مب��ا  اأي�شا  ولكن 
تعود  التي  الب�شرية  التنمية  على 
وعائاتهم  العمال  على  بالفائدة 
وجمتمعاتهم واأ�شار اإىل اأنه ورغبة 
من الإمارات بتو�شيع املعلومات يف 
و�شع  عملية  وبتعزيز  املجال  ه��ذا 
دوليا  م��وؤمت��را  نظمت  ال�شيا�شات 
مايو  و15   14 اأبوظبييومي  يف 
العمالة  تنقل  اأث���ر  ح���ول  امل��ا���ش��ي 

بهدف  امل�������ش���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 
للعاقة  اأف�شل  التو�شل اىل فهم 
ال��ه��ج��رة وال��ت��ن��م��ي��ة وحتفيز  ب���ني 
دلئل  لتقدمي  الإقليمي  الإهتمام 

جديدة لتو�شيح هذه العاقة.
واعترب اجلرمن مناق�شات الدائرة 
اإ�شافية  خطوة  مبثابة  امل�شتديرة 
امل��ع��ل��وم��ات اجلديدة  ت��وف��ري  ن��ح��و 
التنقل  امل�شاهمة يف تنظيم عملية 
الإق���ل���ي���م���ي وال����������دويل ل����اأي����دي 
اإ�شتخدامها  وت���ع���زي���ز  ال���ع���ام���ل���ة 
على  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  �شنع  عملية  يف 
امل�شتوي الوطني ويف اإطار التعاون 

الثنائي ومتعدد الأطراف.

منذ  عريقة  بح�شارة  كلباء  مدينة 
ال���ق���دم وه����ي م��دي��ن��ة ق��دمي��ة جدا 
وقد �شماها بطليمو�س قبل املياد 
�شاحب  اأوله���ا  وي�شيف:   . ك��الن��ا 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
اهتمامه  جل  القا�شمي  حممد  بن 
املباين  ب��رتم��ي��م  واأم������ر  ورع���اي���ت���ه 
ع�شرية  مدينة  واأ�شبحت  الأثرية 
اأن�شاأ  حديثة تواكب الع�شر بعد ان 
جامعة  اأك��ادمي��ي  علمي  ���ش��رح  بها 
ال�����ش��ارق��ة واأم����ر ب��اإق��ام��ة ف���روع بها 
اأقام  كما  واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  لكل 
بالنا�شئة  اخل��ا���ش��ة  الأن����دي����ة  ب��ه��ا 
والأط���ف���ال . امل��واط��ن اأح��م��د عبيد 
اأحمد الكندي 65 عاما من �شكان 
مئات  قبل  املا�شي  يف  يقول:  كلباء 
ال�����ش��ن��ني ���ش��ك��ن اأه�����ايل ك��ل��ب��اء عند 
املربعة مربعة كلباء وبع�شهم �شكن 
ال�شيد  ع��ل��ى  وع��ا���ش��وا  ال��ن��خ��ي��ل  يف 
احللو  امل��اء  وا�شتخرجوا  والنخيل 
م�شهورة  وكلباء  للزراعة  باليازرة 
ب��اآب��اره��ا احل��ل��وة وم���ن اأ���ش��ه��ر تلك 
ال�شور  ووادي  ���ش��ام  وادي  الآب������ار 
الوديان  يف  لأنهما  ع��ذب  وماءهما 
وكنا ن�شتخدم اليازرة لري النخيل 
حما�شيل  اأ����ش���ه���ر  وم����ن  وامل��������زارع 

والدخن  ال�����ذرة  امل��و���ش��م��ي��ة  ك��ل��ب��اء 
حم�شولها  اأم����ا  وال�����ش��ع��ري  وال����رب 
عن  ع��ب��ارة  والفاكهة  اخل�شار  م��ن 
والب�شل  احللوة  البطاطا  الفندال 
واليح والبطيخ والليمون والرطب 
والهمبة املاجنو ..وزاد: كنا ن�شدر 
ال��ل��وم��ي ال��ل��ي��م��ون وال��غ��ل��ي��ون اإىل 
عندما  املا�شي  ويتذكر   . البحرين 
ك��ان��وا ي��ج��ن��ون ث��م��ار امل��اجن��و وهي 
خ�����ش��راء.. ق��ائ��ا: ك��ان��ت اجلوافة 
وكنا  الفاكهة  اأ���ش��ه��ر  م��ن  وامل��اجن��و 
نبيع املاجنو يف الإمارات ال�شمالية 
ظهور  على  بها  ون�شافر  ونحملها 
ت�شتغرق  رح��ل��ة  يف  الإب�����ل  ال���رك���اب 
اأي��ام لذا جنني ثمار املاجنو   6 منا 
وهي خ�شراء لكي تتحمل الطريق 
وال�شفر ولكن عند و�شولنا وجهتنا 
ن�شجت  بلغت  وقد  �شفراء  جندها 
وك��ن��ا ن�����ش��رتي��ح ال��ل��ي��ل ومن�����ش��ي يف 
للم�شي  ن�����ش��ط��ر  واأح���ي���ان���ا  ال��ن��ه��ار 
وي�شيف:   . ون���ه���ارا  ل��ي��ا  وال�����ش��ري 
اأه����������ايل ك����ل����ب����اء يف امل���ا����ش���ي  ك�������ان 
الغا�شة  ك��ان  اإذ  للغو�س  ي��ذه��ب��ون 
الإمارات  اإىل  ي�شافرون  وال�شيوب 
الغو�س  مو�شم  ب��دء  مع  ال�شمالية 
الطلب  ولأن  رزق���ه���م  وراء  ���ش��ع��ي��ا 

النواخذه  ق��ب��ل  م��ن  ي����زداد  عليهم 
واأ�شحاب املحامل فين�شمون اإليهم 
الغو�س  مل��و���ش��م  معهم  وي��خ��رج��ون 
الكبري ويق�شون برفقتهم 4 �شهور 
اأهايل كلباء كانوا  . واأكد ان بع�س 
والتي  التجارة  �شفن  اأ�شحاب  من 
ت��ب��ح��ر م���ن م��ي��ن��اء خ���ور ف��ك��ان اإىل 
الهند والعراق وممبا�شا واإيران ويف 
الأدوات  معهم  ي��ح�����ش��رون  ال��ع��ودة 
واملواد  والأك���ل  واملاب�س  البحرية 
ويقول:   . اآ�شيا  �شرق  من  الغذائية 
يف امل��ا���ش��ي ك��ل��ب��اء ع��ب��ارة ع��ن قرية 
���ش��غ��رية وم���ن���ازل���ه���ا ب�����ش��ي��ط��ة من 
العري�س واأفرادها ب�شطاء جتمعهم 
العاقة  وتربطهم  واملحبة  الألفة 
جدا  ات�����ش��ع��ت  الآن  اأم�����ا  الأخ����وي����ة 
ال�شاحل  درة  واأ���ش��ب��ح��ت  وت��ط��ورت 
ال�شرقي . وي�شيف: يف املا�شي كان 
من  ي��اأت��ون  ال�شاحل  اأه���ل  احل�شار 
اجلزيرة احلمراء ومن عجمان واأم 
القيوين وال�شارقة ودبي اإىل كلباء 
املقيظ يف �شهر مايو وتطيب  وقت 
�شبتمرب  �شهر  ح��ت��ى  الإق���ام���ة  ل��ه��م 
ووادي  ����ش���ام  وادي  يف  وي��ق��ي��م��ون 
لها  عائلة  كل  تبني  ان  بعد  ال�شور 

عري�س يف املزارع .

البيئة اأبوظبي تكرم 17 مدر�سة حكومية وخا�سة �سمن جوائز املدار�ض امل�ستدامة
•• اأبوظبي-وام:

ومدراء  واملعلمني  الطلبة  ب���اإجن���ازات  اأب��وظ��ب��ي  البيئة  هيئة  احتفلت 
املدار�س يف مبادرة املدار�س امل�شتدامة يف دورتها لهذا العام . ومت تكرمي 
ال�شتدامة  تعزيز  يف  اإجن��ازات��ه��ا  على  وخ��ا���ش��ة  حكومية  م��در���ش��ة   17
البيئية يف مدار�شهم وجمتمعاتهم يف �شوء الربامج التعليمية الرائدة 
الفائزين يف حفل توزيع اجلوائز  الهيئة. وجرى تكرمي  التي تقدمها 
ال�شنوي ملبادرة املدار�س امل�شتدامة للعام الدرا�شي 2012-2013 الذي 
اأقيم يف فندق ريتز كارلتون اأبوظبي جراند كنال بالتزامن مع احتفال 
الهيئة باليوم العاملي للبيئة بح�شور �شعادة رزان خليفة املبارك الأمني 
التنفيذي  املدير  الظاهري  حمد  و�شعادة  اأبوظبي  البيئة  لهيئة  العام 
نائب  برود  واأوليفر  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  اخلا�شة  املدار�س  لقطاع 

انطاق  بداية  يف  امل�شارك  العدد  اأ�شعاف  ثاثة  من  اأك��ر  اإىل  و�شلت 
املبادرة عام 2009.

وقالت �شعادة رزان خليفة املبارك اإنه بف�شل الدعم الذي قدمه �شركاوؤنا 
مبادرة  ت�شتمر  اجل��اد  وعملهم  وطلبتها  امل�شاركة  امل��دار���س  واإجن����ازات 
بالنجاح  ونفخر   .. اإجن��ازات��ه��ا  يف  ق��دم��ا  امل�شي  يف  امل�شتدامة  امل��دار���س 
املبادرة  اأن هذه  .. مو�شحة  املا�شية  الق�شرية  الفرتة  �شهدته يف  الذي 
ال�شلوك  وتعزز  للمدار�س  البيئية  الب�شمة  تقليل  يف  ت�شهم  التعليمية 
البيئي الإيجابي يف املجتمعات وبني الأجيال القادمة ليكونوا م�شوؤولني 

عن م�شتقبل الرعاية البيئية والجتماعية.
يف  البيئي  الو�شع  وطالبة  طالبا  و268  األفا   21 ح��وايل  وا�شتعر�س 
امل�شاركة يف  امل��درا���س  401 رحلة ميدانية نظمتها  الإم���ارة من خ��ال 

مبادرة املدار�س امل�شتدامة.

الأو�شط.  ال�شرق  ل�شركة بي بي  وال�شوؤون اخلارجية  رئي�س الت�شالت 
وتهدف مبادرة املدار�س امل�شتدامة - التي قدمتها هيئة البيئة اأبوظبي 
يف عام 2009 بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي للتعليم وبدعم من �شركة 
التاأثري  على  والطلبة  واملعلمني  امل��دار���س  ق���درات  تعزيز  اإىل   - ب��ي  ب��ي 
ب�شكل اإيجابي على البيئة. ويف اإطار ال�شعي نحو م�شاعدة املدار�س على 
غر�س ال�شلوك البيئي الإيجابي تنظم هيئة البيئة اأبوظبي ور�س عمل 
وتوفر املواد الازمة لتقييم التاأثري البيئي ومعاجلته من خال نظام 
اإدارة التدقيق البيئي يف املدار�س وتدعم اإن�شاء النوادي البيئية وتنظيم 
الدورات التدريبية للمعلمني وتقدم التعليم امليداين للطلبة من خال 

الرحات التعليمية امليدانية.
وقد �شهد العام الدرا�شي احلايل م�شاركة 120 مدر�شة يف اإمارة اأبوظبي 
�شجلت ملبادرة املدار�س امل�شتدامة مما يزيد عدد املدار�س امل�شاركة بن�شبة 

وح�شلت املدار�س التي تفوقت يف جذب اأكرب عدد من طلبتها ودجمت 
ه���ذه ال���رح���ات يف م��ن��اه��ج��ه��ا ع��ل��ى ج��ائ��زة اأف�����ش��ل م��در���ش��ة يف جمال 

الرحات امليدانية.
وكرمت مبادرة املدار�س امل�شتدامة الطلبة واملدار�س اعتمادا على مدى 
فعالية وتاأثري نواديهم البيئية التي تقدم من�شة متكنهم من التوا�شل 
مع اأولياء اأمورهم واملجتمع من حولهم فيما يتعلق بالق�شايا البيئية 
كيفية  الطلبة  تعلم  حيث  املجتمع  يف  الن��خ��راط  فر�شة  لهم  وتتيح 

التوعية بال�شلوك البيئي الإيجابي وتاأثريه على البيئة.
هناك  ك��ان  امل�شتدامة  امل��دار���س  م��ب��ادرة  اإن�شاء  وقبل  اأن��ه  بالذكر  جدير 
اأكر من  العام مت ت�شجيل  25 مدر�شة فقط ت�شم ناديا بيئيا.. وهذا 
4.200 ع�شو يف 120 ناديا بيئيا ومت ال�شروع بتنفيذ 259 م�شروعا 

حتت اإ�شرافها.

يف يوم العمل االإن�ضاين االإماراتي

متالزمة داون تدعو لن�سر ثقافة اخلري لدى ال�سباب
ملتازمة  الم������ارات  جمعية  رح��ب��ت 
عام  ن��ف��ع  جمعية  وه���ي  ب��دب��ي  داون 
باإعان  ال������وزراء  مب���ب���ادرة جم��ل�����س 
يوم وفاة املوؤ�ش�س الباين ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 

يوماً للعمل الإن�شاين الإماراتي.
احمد  �شونيا  ال�شيدة  �شعادة  وقالت 
ال�شيد الها�شمي ان عطاءات املغفور 
ل��ه ب��اذن اهلل ال�شيخ زاي��د ق��د ماأت 
الرحمة  تن�شر  ال��ع��امل  يف  ع��دة  بقاع 
وتوؤا�شي اجلميع . واأ�شارت الها�شمي 
اىل ان هذه املبادرة توؤكد وفاء ابناء 
والد  جت���اه  و�شعبا  ق��ي��ادة  الم�����ارات 
البوية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ه���ذه  اجل��م��ي��ع 
ابناء  وغ��ي��اب��ه��ا  ب���وج���وده���ا  امل��ل��ه��م��ة 
العطاء  بثقافة  الأم��ة  وابناء  الوطن 
الها�شمي  وق��ال��ت   . للجميع  اخل��ري 
داون  ملتازمة  الم���ارات  جمعية  ان 
ت��وؤك��د اأه��م��ي��ة ال��ت��وع��ي��ة ب��ه��ذا اليوم 
الن�شاين  العمل  اأهمية  خ��ال  م��ن 

يف تعزيز الأمن املجتمعي وا�شتثماره 
لعمل  الذاتية  امل��ب��ادرة  ثقافة  لن�شر 
اخل����ري ل����دى الأج����ي����ال ال���ق���ادم���ة ) 
الرتويج  على  والعمل  ال�شباب(  فئة 
الناجحة  الن�������ش���ان���ي���ة  ل����اأع����م����ال 
و�شت�شارك   . الإم�����ارات  يف  وامل���وؤث���رة 
مل���ت���ازم���ة داون  ج��م��ع��ي��ة الم��������ارات 
اجلماعي  اإف��ط��ار  ب��اق��ام��ة  باملنا�شبة 
لذوي متازمة داون واأ�شرهم خال 
�شهر رم�شان كما اقرتحت �شخ�شية 
اماراتية رائ��دة من جيل الآب��اء ذات 
عطاء اجتماعي كبري يف حديث عن 
للح�شور وتخ�شي�س  العطاء  ثقافة 
�شفحة على مواقع تويرت والوات�س 
اآب الفي�شبوك للتوا�شل الجتماعي 
مت�شمنة اأقوال زايد اخلري و�شهادات 

العامل فيه رحمه اهلل وطيب ثراه.
و�����ش����ارك����ت ال���ه���ا����ش���م���ي ووف�������د من 
التح�شريي  الجتماع  يف  اجلمعية 
ال�شوؤون  وزارة  ال���ي���ه  دع����ت  ال�����ذي 

الأهداف  ا�شتعرا�س  كما مت  اخل��ري، 
الإماراتي  الإن�شاين  العمل  يوم  من 
واملتمثلة يف اإحياء ذكرى وفاة ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
ثراه، ودوره الإن�شاين، بالإ�شافة اىل 
الإن�شاين يف  العمل  باأهمية  التوعية 
تعزيز الأمن املجتمعي، ون�شر ثقافة 
امل��ب��ادرة ال��ذات��ي��ة لعمل اخل��ري لدى 
ال�شباب«،  »ف��ئ��ة  ال��ق��ادم��ة  الأج���ي���ال 
الإن�شانية  ل���اأع���م���ال  وال�����رتوي�����ج 

الناجحة واملوؤثرة يف الإمارات. 
على اأن يتم الإع��ان عن هذا اليوم 
على املواقع الإلكرتونية لكل اجلهات 
بكل  اخلا�شة  والفعاليات  امل�شاركة 
ج����ه����ة، ح���ي���ث اأك���������دت ال�����������وزارة اأن 
اليوم  هذا  اأحياء  يف  اخليار  للجميع 
اأفراداً  ح�شب ما يراه حتى لو كانوا 
ال���وزارات  فقط  ولي�س  وجم��م��وع��ات 
واملوؤ�ش�شات احلكومية.  وتنظم وزارة 
مع  بالتن�شيق  الجتماعية  ال�شوؤون 

اجلهات الحتاديه فعاليات واأن�شطة، 
بالإ�شافة اىل اإطاق مبادرات يف يوم 
والذي  الإم��ارات��ي  الإن�����ش��اين  العمل 
���ش��ي�����ش��ادف ي���وم ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر من 
لذكرى  اإحياء  املقبل،  رم�شان  �شهر 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
باأعماله  وال��ت��ذك��ري  ث���راه  اهلل  طيب 
اخلريه والإن�شانية واأن يتم الإقتداء 
به وت�شليط ال�شوء على هذه القّيم 
باأهمية  ال����وع����ي  ون�������ش���ر  اجل��م��ي��ل��ة 
العون  وتقدمي  واخل��ري  الرب  اأعمال 

وامل�شاعدة لاآخرين واملحتاجني. 
اأ�شدر  ال��وزراء قد  وقد كان جمل�س 

ق�����رارا ال���ع���ام امل��ا���ش��ي ب���اإع���ان يوم 
وف����اة ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
للعمل  يوماً  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان 
الإن�����ش��اين الإم����ارات����ي وك��ل��ف وزارة 
بالتن�شيق  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������ش���وؤون 
احلكومة  يف  اجل����ه����ات  ج��م��ي��ع  م����ع 
هذا  يف  فعاليات  لتنظيم  الحت��ادي��ة 
الإن�شاين  العمل  نطاق  �شمن  اليوم 
واخل���ريي وب��ن��اء على ذل��ك خاطبت 
وزارة ال�شوؤون الجتماعية 16 وزارة 
و 21 هيئة احتادية و185 جمعية 
ذات نفع عام وموؤ�ش�شات خريية و36 

جمعية تعاونية.

الج��ت��م��اع��ي��ة يف دي��وان��ه��ا ب��دب��ي ل��� » 
ي���وم ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين الإم���ارات���ي « 
ع�شر  التا�شع  ي��وم  �شي�شادف  وال��ذي 
اإحياء  امل��ق��ب��ل،  ���ش��ه��ر رم�����ش��ان  م���ن 
ب���اإذن اهلل تعاىل  ل��ه  املغفور  ل��ذك��رى 
نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
حت��ت ع��ن��وان »ح���ب ووف������اء.. لزايد 
باأعمال  ال���ذك���رى  واح���ي���اء  ال��ع��ط��اء 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :168379     بتاريخ :2012/1/25
ONE AGENCY:با�ش��م

وعنوانه:ال�شفا ، بردبي ، �س.ب:215153 ، هاتف: 04-3648853 ،
info@cbs-uae.ae :فاك�س:3468857-04 ، الربيد اللكرتوين 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الت�شميم الداخلي .

الواقعة بالفئة:42
و�شف العامة:الكلمة ONE دائرة احلمراء باللون البي�س ب�شورة .

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  9  يونيو 2013 العدد 10813



•• راأ�س اخليمة – الفجر

مب���وج���ب م���ر����ش���وم اأم�������ريي اأ�����ش����دره 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 
القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
ان�شم حممد  راأ�س اخليمة، مر�شوما 
علي عي�شى جكة اإىل ع�شوية جمل�س 
لاأعمال  اخليمة  راأ�س  موؤ�ش�شة  اإدارة 
اخلريية، وتويل من�شب الأمني العام 
واأكد الأمني العام اجلديد للموؤ�ش�شة 
اخلريية جكة اأهمية التفاين يف العمل 
�شبيل خدمة  والتطوعي، يف  اخلريي 
�شاحب  توجيهات  وترجمة  ال��وط��ن، 
ال�����ش��م��و ح���اك���م راأ������س اخل��ي��م��ة، التي 
املواطنني  احتياجات  بتلم�س  تق�شي 
املتعففة،  الأ���ش��ر  ل�شيما  والأه������ايل، 

وت���وف���ريه���ا، م�������ش���ددا ع��ل��ى اع���ت���زازه 
ب��ث��ق��ة ���ش��م��وه ال��غ��ال��ي��ة. وحت����دث جكة 
)املري  لتوزيع  املوؤ�ش�شة  م�شروع  ع��ن 
الدخل  ذات  الأ���ش��ر  على  الرم�شاين( 

القادم،  رم�شان  �شهر  خ��ال  املحدود 
التي  ال�شائمني،  اإفطار  خيام  واإقامة 
راأ�س  تتوزع على مناطق خمتلفة من 
اخليمة  راأ���س  مدينة  ت�شمل  اخليمة، 
البعيدة  الإم��ارة  ومناطق  و�شواحيها 
وخورخوير،  ���ش��ع��م  وه����ي  وال��ن��ائ��ي��ة، 
وم�شايف،  و����ش���وك���ة  الإم���������ارة،  ���ش��م��ال 
املناطق  ح��زام  الإم���ارة و�شمن  جنوب 
م�شت�شفى  مقابل  والنخيل،  البعيدة، 
دوار  مقابل  وامل��ع��ريي�����س،  اهلل،  عبيد 
ج�شر  م��ن  قريب  وم��وق��ع  املعريي�س، 
والرفاعة  وال��ظ��ي��ت  اخل��ي��م��ة،  راأ������س 
مدينة  �شمن  واحل��دي��ب��ة،  والفحلني 
وتت�شمن  و�شواحيها.   اخليمة  راأ���س 
خطة املوؤ�ش�شة خال ال�شهر الف�شيل، 
على  للموؤ�ش�شة،  ال��ع��ام  ل��اأم��ني  وفقا 

ت���وزي���ع ال���زك���اة وال�����ش��دق��ات ال�����واردة 
م�شتحقيها،  على  املح�شنني  اإليها من 
املربدة  ال�شرب  م��ي��اه  ع��ب��وات  وت��وزي��ع 
الإف����ط����ار. وقال  امل�����ش��اج��د وخ��ي��م  يف 
جكة: اإن املوؤ�ش�شة ت�شع ن�شب عينيها 
لاأ�شر  والعيني  امل��ادي  العون  تقدمي 
امل���ح���دود وامل��ت��ع��ف��ف��ة يف  ال���دخ���ل  ذات 
الإم���������ارات، ل���ش��ي��م��ا يف ن���ط���اق راأ�����س 
م���ا حتتاجه  ك���ل  وت���ق���دمي  اخل���ي���م���ة، 
امل�شاعدات  اأوج��ه اخل��ري، وتوفري  من 
ل�شحايا  وال���������ش����روري����ة  ال���ع���اج���ل���ة 
احل�����وادث وال����ك����وارث، وامل�����ش��اه��م��ة يف 
يعود  ما  كل  وتقدمي  املجتمع،  تنمية 
بالنفع عليه، ورعاية امل�شاريع اخلريية 
واخلدمات الإن�شانية والجتماعية يف 

راأ�س اخليمة.

•• راأ�س اخليمة : الفجر 

ال�شامل  املنيعي  �شرطة  م��رك��ز  رئي�س  عي�شى  اأح��م��د  العقيد  اأك���د   
كبري  ب�شكل  واحل��وادث  اجلرائم  معدلت  انخفا�س  اخليمة  براأ�س 
الفرتة  بنف�س  مقارنة   2013 اجل��اري  العام  من  الأول  الربع  يف 
الأمنية  اخلدمات  يف  تطور  عن  وك�شف  املا�شي  العام  من  الزمنية 
متثل ب�شورة وا�شحة يف تقلي�س زمن ال�شتجابة ملطالب اجلمهور 
املركز  ان  وق��ال  الباغات  مكان  اىل  ملطلوبة  بال�شرعة  والو�شول 
انتهج ا�شرتاتيجية �شفافة لب�شط الأمن و�شيادة القانون يف املنطقة 
كما قام بجهود توعوية انعك�شت على انخفا�س اجلرمية واحلوادث  
اليجابي اىل حر�س ومتابعة  الأمني  التطور  وع��زا ما حتقق من 
راأ�س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ط��ال��ب  ال�شيخ  ال��ل��واء 
واأفرعه،  واأق�شامه  اإدارات��ه  بكافة  الأمني  العمل  �شري  على  اخليمة 
اأف�شل  على  اعتمادا  العمل  باآليات  الرت��ق��اء  �شاهم يف  ال��ذي  الأم��ر 
للجمهور  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  يف  الع�شرية  العلمية  التطبيقات 
والإرتقاء بها حيث تقل�س زمن ال�شتجابة ملطالب اجلمهور و�شرعة 
الو�شول اإىل مواقع الباغ، والق�شاء على ال�شلبيات كافة يف فرتة 
وجيزة وذلك انطاقا من الأهداف ال�شرتاتيجية لوزارة الداخلية 
العمل  تطوير  اإىل  الرامية  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  والقيادة 

الأمني مبا يتنا�شب مع امل�شتجدات الواقعة . 
 و اأكد العقيد عي�شى اأن الأرقام ت�شكل دليا وا�شحا على انخفاف�س 
معدلت اجلرائم واحلوادث يف العام اجلاري مقارنة بالعام املا�شي 
ويرجع الف�شل يف ذلك اىل اجلهود املبذولة والعمل الدوؤوب لل�شباط 

ب�شكل  اأ�شهمت  التي  اخلارجية  والأف��رع  باملركز  العاملني  والأف��راد 
امل�شتويات اجلنائية  القانون يف املنطقة على  كبري يف فر�س �شيادة 
لوزارة  ال�شاملة  ال�شيا�شة  من  انطاقاً  املجتمع،  وخدمة  واملرورية 
العاملني  ق���درات  وتنمية  التنظيمية  الكفاءة  تعزيز  يف  الداخلية 
على مرتبها من ال�شباط و�شف ال�شباط والأف��راد على اختاف 
م��ع��دلت اجلرمية  النخفا�س يف  ان  وت��اب��ع    . الإداري����ة  منا�شبهم 
مبختلف  التوعية  اأ�شاليب  لت��ب��اع  حتمية  نتيجة  ك��ان  واحل����وادث 
الإعام  كو�شائل  املبا�شر  ال��ت��اأث��ري  و���ش��ائ��ل  وب��ا���ش��ت��خ��دام  اأ���ش��ك��ال��ه��ا، 
امليدانية  التوعوية  احلمات  وتفعيل  وامل�شموعة،  واملرئية  املكتوبة 
من جهة، وا�شتعمال اأ�شاليب ال�شبط والردع عندما تقت�شي لذلك 
احلاجة .   وبح�شب التقارير فان مركز املنيعي ا�شتقبل 119 باغا 
جنائيا يتنوع ما بني �شرقات ومفقودات وم�شاكل م�شدرها اخلدم 
223 ح��ادث م��روري متنوع،  ، بينما تعامل املركز مع  وغ��ري ذل��ك 
بني  م��ا  تنوعت  جمتمعية  فعالية   15 يف  ف��اع��ا  ح�����ش��ورا  و�شكل 
حول  امل��دار���س  لطاب  توعوية  حما�شرات  وتنظيم  بالدم  التربع 
العديد من الظواهر ال�شلبية التي يجب الإبتعاد عنها، وذلك على 
دوري  ب�شكل  تدريبها  يتم  التي  الب�شرية  الكوادر  اأكفاأ م�شتوى من 
لرفع كفاءتها وخرباتها املهنية، حيث مت تن�شيبهم ل، 148 دورات 
تخ�ش�شية خمتلفة .  ومن املعلوم اأن مركز املنيعي الذي مت ت�شييده 
كم   866 م�شاحة  ويغطي  ك��م   130 ح��وايل  يبعد  2006م  ع��ام 
ن�شمة  األ��ف   25 يقارب على  ما  الأمنية اىل  ويقدم خدماته  مربع 
من املواطنني واملقيمني مبختلف املناطق التابعة له وهي : رافاق، 
وادي  اأ�شفني،  وادي  �شوكة،  احل��وي��ات،  ط��وى،  وادي  ب��راق،  وادي 

  . وادي �شفني، كدرة  ب��راق، �شخيرب،  وادي  القور،  وادي  العجيلي، 
ويوؤكد العقيد عي�شى اأن املركز يقدم خدمات متنوعة ما بني اأمنية 
لإحكام  الدوريات  بتكثيف  املركز  يقوم  حيث  واجتماعية  ومرورية 
ال�شيطرة الأمنية وتطبيق القواعد املرورية بعمل ندوات تثقيفية 
وتوعوية الهادفة لزيادة الوعي الأمني لدى اأفراد املجتمع وحت�شني 
الت�شور الذهني لديهم عن ال�شرطة واأهمية الدور الذي تقوم به 
املركز  ي�شم  كما  النظام  و�شيادة  القانون  الأم��ن وتطبيق  يف حفظ 
�شرطة  ك�فرع  ل��ه،  اخلارجية  والنقاط  الأف���رع  م��ن  ع��ددا  ال�شامل، 
كدرة، �شرطة اأم الغاف، ويت�شمن فرع التحقيق والبحث اجلنائي، 
امل���رور وال��دوري��ات، ف��رع احل��را���ش��ات، ف��رع املعلومات الأمنية،  ف��رع 
خدمة  ووح��دة  امل�شاندة،  اخل��دم��ات  ف��رع  املجتمعية،  ال�شرطة  ف��رع 

املتعاملني .
 واأكد رئي�س مركز املنيعي ال�شامل اأهمية اخلطط امل�شتقبلية التي 
خدماتها  وحت��دي��ث  التحتية  البنية  تنمية  يف  الإ���ش��ه��ام  �شاأنها  م��ن 
للمواطنني  ال��ك��رمي  العي�س  ت��وف��ري  اأ���ش��ا���ش��ي يف  دور  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا 
واملقيمني و�شمان ا�شتدامتها لاأجيال القادمة، اإذ اإن تطوير قطاع 
اخلدمات ي�شهم ب�شورة مبا�شرة يف منو املجتمعات وحتقيق املزيد 
الوحدات  م��ن  ع��دد  تفعيل  �شيتم  حيث  الجتماعي،  ال��رتاب��ط  م��ن 
والأف�����رع ب��امل��رك��ز خ���ال ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة م��ث��ل وح���دة العمليات، 
وزي��ادة عدد  �شاعد،  بينها  الأمنية من  الدوريات  وت�شيري عدد من 
واإدخال  اخلارجية،  واأفرعه  باملركز  العاملة  الب�شرية  الكوادر  من 
العديد من اخلدمات املتطورة الأخرى التي من �شانها تعمل على 

اإجناز املعامات بال�شرعة املمكنة .

•• ال�شارقة-الفجر: 

�شهد ال�شيخ حممد بن �شقر القا�شمي 
مدير  امل�����ش��اع��د  ال�شحة  وزارة  وك��ي��ل 
الحتفال  الطبية،  ال�شارقة  منطقة 
بيوم احلليب العاملي الذي نظمه ق�شم 
امل�شتمر  ال��ط��ب��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��غ��ذي��ة 
بح�شور  الطبية،  ال�شارقة  مبنطقة 
ال���ل���واء ح��م��ي��د ال���ه���دي���دي ق���ائ���د عام 
�شرطة ال�شارقة وعدد من ال�شخ�شيات 
امل�شوؤولة يف قطاعي ال�شحة والتعليم 
ق�شم  رئي�س  ال�شاعر  مي�شون  وذك���رت 
امل�شتمر  ال��ط��ب��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��غ��ذي��ة 
الهدف  اأن  الطبية  ال�شارقة  مبنطقة 
العاملي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال  وراء  م���ن 
ال�شارقة  طبية  تقيمه  ال��ذي  للحليب 
ممثلة بق�شم التغذية والتعليم الطبي 
باأهمية احلليب  التعريف  امل�شتمر هو 
اأفكار  وت��ط��ب��ي��ق  ال�����ش��ح��ي��ة  وف����وائ����ده 
�شرب  الن���ت���ظ���ام يف  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
بالإ�شافة   ، لل�شغار  خا�شة  احلليب 
ت��ع��اون الأ����ش���رة وامل��ج��ت��م��ع بهدف  اإىل 
رفع معدل ا�شتهاك احلليب يف هذه 

ال�شريحة املهمة من املجتمع.

وثمنت ال�شاعر يف كلمتها جهود جلنة 
للهدايا  وتقدميهم  املر�شى  ا�شدقاء 
ال���ت���ي مت ت���وزي���ع���ه���ا ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف 
الطلبة  يحفز  ال��ذي  ال�شمنة  برنامج 
ع��ل��ى ال���ش��ت��م��رار م���ن ج��ه��ة وي�شجع 
طلبة اخرين لان�شمام اىل الربنامج 
التي  العلمية  العمل  ب���اأوراق  ،م�شيدة 

قدمت.
التغذية  ق�������ش���م  رئ����ي���������س  و�������ش������ددت 
امل�����ش��ت��م��ر مبنطقة  ال��ط��ب��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�شراكة  اأن  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة 

املحلية  الهيئات  ب��ني  ال�شرتاتيجية 
والحت���ادي���ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���س لرفع 
ال�شحية  واخل��دم��ات  الوعي  م�شتوى 
 ، ع���م���ل  اأي  ال���ن���ج���اح يف  م���وؤ����ش���ر  ه����ي 
م�شرية اىل ان الحتفال بيوم احلليب 
العاملي منا�شبة للتذكري باأهمية تناول 
و�شبيل   ، وال��ك��ب��ار  ل��ل�����ش��غ��ار  احل��ل��ي��ب 
احلليب  اخ���ت���ي���ار  ب���ط���رق  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
واأن����واع����ه امل��ن��ت�����ش��رة يف ال�����ش��وق حيث 
اليومية  احل�����ش�����س  ���ش��م��ن  ب��ت��ن��اول��ه 
وتقو�س  به�شا�شة  ال�شابة  من  وقاية 

التهابات  اأم����را�����س  وب��ع�����س  ال��ع��ظ��ام 
املفا�شل.

واأكدت ال�شاعر اأن يوم احلليب العاملي 
مي��ث��ل ف��ر���ش��ة م��ه��م��ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة لهم 
احلليب  �شرب  باأهمية  الوعي  لتعزيز 
وا�شافت  ع��م��وم��ا،  وامل���غ���ذي  ال�����ش��ح��ي 
والتعليم  بالتغذية  يعنى  كق�شم  نحن 
الطبي امل�شتمر نعتقد اأنه من واجبنا 
احلليب  ���ش��رب  اأه��م��ي��ة  اإىل  ن��ن��ّب��ه  اأن 
املنا�شبات  ه��ذه  مثل  وا�شتثمار  يومّيا 
احلفل  م�شيفة   ،» بها  الوعي  لتعزيز 

وا�شرتاتيجيتنا  ت��وج��ه��ن��ا  م���ن  ج����زء 
الرامية اىل رفع م�شتوى الوعي ب�شاأن 

الفوائد ال�شحية ملنتجات احلليب.
�شارك يف الحتفال الذي عقد يف القاعة 
املباركية بفندق رادي�شون بلو ال�شارقة 
على  امل��در���ش��ي��ة  ال�شحة  م��ن  ممثلني 
م�شتوى الدولة والهيئات التمري�شية 
والطلبة  املدر�شية  الدارات  وعدد من 
وذويهم. والقى موريت�س كادر مدير 
اكد  كلمة  كامبينا  ف��ري��زلن��د  ���ش��رك��ة 
فيها اهمية تعريف املجتمعات ل�شيما 
كغذاء  احل��ل��ي��ب  ب��اه��م��ي��ة  ال���رتب���وي���ة 
ك�شركة  دوره��م  عن  متحدثا   ، �شحي 
يقومون  ال��ت��ي  وال��ك��م��ي��ات  ل��ه  منتجة 

بانتاجها يوميا .
مبادرة  جنوم  تكرمي  احلفل  وت�شمن 
ال�شمنة  ملحاربة  ي��دي��ك  ب��ني  �شحتك 
يف املدار�س حيث قام ال�شيخ حممد بن 
ال�شحة  وزارة  وكيل  القا�شمي  �شقر 
ال�شاعر   م��ي�����ش��ون  ت���راف���ق���ه  امل�����ش��اع��د 
بتقدمي الهدايا وال�شهادات التقديرية 
مل���ن مت��ك��ن م���ن خ��ف�����س وزن�����ه  خال 
�شهرين وهم الطالب عبد العزيز ر�شا 
ا�شرفت  ال��ذي  الربنامج  وجنح �شمن 

عليه مي�شون ال�شاعر ملحاربة ال�شمنة 
 10 وزن���ه  تخفي�س  اىل  امل���دار����س  يف 
�شهرين¸  مدته  قيا�شي  وقت  يف  كيلو 
والطالب حمد ح�شني والطالب حمد 
الن�شاري وعنود �شعيد وعلياء �شالح 
وموزة �شعيد ، كما مت تكرمي الدارات 
وهي  الربنامج  يف  امل�شاركة  املدر�شية 
وال���ط���اع،  ال�����ش��ه��ب��اء  م���در����ش���ة  ادارة 
وال�����ش��ي��م��اء ، وال���ب���ط���ائ���ح، وع���ب���د اهلل 
�شقر،  بن  �شلطان  ومدر�شة  ال�شامل، 
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة وامل��در���ش��ي��ة ، 

 ، ال�شارقة  املدر�شية يف  ال�شحة  وادارة 
كما تك تكرمي الدكتور ا�شراف نظمي 
زارة  ا�شت�شاري واخت�شا�شي تغذية يف 
ال�شحة وال��دك��ت��ورة دال��ي��ا ع���رون من 
البناءة يف  اليوني�شف على م�شاركتهم 
الحتفال من خال تقدميهم لوراق 
الغذاء  واه��م��ي��ة  مفهوم  ت��ت��ن��اول  عمل 

ال�شحي يف احلماية من المرا�س .
الرتبية  م���در����ش���ني  ت���ك���رمي  مت  ك���م���ا 
التمري�شية  وال���ه���ي���ئ���ة  ال���ب���دن���ي���ة 
فريق  تكرمي  و  بالربنامج،  امللتزمني 

العمل لق�شم التغذية والتعليم الطبي 
امل�شتمر.

 وياأتي الحتفال ب� يوم ا احلليب العاملي 
مع  م��ت��زام��ن��ا   ** الطبية  املنطقة  يف 
تنظمها  التي  الحتفالت  من  �شل�شة 
منظمة الأمم املتحدة ومنظمة الغذاء 
وال���زراع���ة )ال���ف���او( يف اأك���ر م��ن 80 
اليوم  ه��ذا  واأ�شبح  العامل  دول��ة ح��ول 
م��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ن��وي��ة ع��امل��ي��ة ت��ه��دف اإىل 
احلليب  باأهمية  الوعي  م�شتوى  رف��ع 

ال�شحي واملغذي.

كرم امل�ضاركني يف برنامج مكافحة ال�ضمنة واجلهات املتعاونة 

حممد بن �سقر القا�سمي ي�سهد احتفال طبية ال�سارقة باليوم العاملي للحليب 

•• دبي-وام:

متكنت الإدارة العامة ملكافحة املخدرات ب�شرطة دبي بالتعاون مع اجلهات 
الأمنية املخت�شة ب�شوؤون مكافحة املخدرات يف القن�شلية الأمريكية بدبي 
من اإحباط اربع عمليات عابرة منف�شلة لتهريب املخدرات ثاث منها كانت 
موجهة اإىل نيجرييا واأوغندا وغانا يف اأفريقيا وعملية واحدة اإىل ماليزيا 
اإلقاء القب�س على  اللواء عبد اجلليل مهدي انه مت  اآ�شيا. وقال  يف �شرق 
اإليها  امل�شار  ال��دول  العمليات يف مطارات  لهذه  املنفذين  الأربعة  املتهمني 
و�شبط الكميات الكبرية من مادة الكوكايني املخدرة التي حاولوا تهريبها 
وقد بلغ وزنها الإجمايل 8 كغ و395 غراما بقيمة مادية تزيد عن مليون 
املعدنية  املليون دره��م وذل��ك داخ��ل عدد من ال�شطوانات والعبوات  ورب��ع 

واأح�شاء اثنني من املهربني. وا�شاف اإن الإدارة تلقت موؤخرا ر�شائل �شكر 
التي  الأرب��ع  ال��دول  املخدرات يف  املخت�شة مبكافحة  وتقدير من اجلهات 
الرتباط  �شابط  زبفكوفيك  مايكل  نقلها  ب�شمومهم  املهربون  ا�شتهدفها 
تلك  وت�شمنت  بدبي  الأمريكية  القن�شلية  يف  املخدرات  مكافحة  ل�شوؤون 
املجال  لتعاونها معهم يف  دبي  �شرطة  وثناء على  تثمني  الر�شائل عبارات 
ال�شتخباراتي مما يت�شل مبكافحة املخدرات الأمر الذي �شاهم يف متكنهم 
حماولتهم  واإف�شال  العمليات  لتلك  املنفذين  املهربني  على  القب�س  من 
اأف���راد  ب��ني  اإىل دول��ه��م ون�����ش��ر �شمومهم  امل���خ���درات  الإج��رام��ي��ة لإدخ�����ال 
ا�شتخباراتية  معلومات  ثمة  ان  اجلليل  عبد  اللواء  واو�شح  جمتمعاتهم. 
دقيقة كانت متوفرة لدى �شرطة دبي ب�شاأن املتهمني الأربعة مت متريرها 
يف التوقيت ال�شحيح من تاريخ تنفيذ تلك العمليات اإىل ال�شلطات املخت�شة 

الرتباط  �شابط  م��ع  بالتعاون  وماليزيا  اأب��اب��ا  واأدي�����س  واأوغ��ن��دا  غانا  يف 
العمليات  اإحباط  يف  النجاح  اإىل  اأدى  مما  بدبي  الأمريكية  القن�شلية  يف 
اإليها. ومت اعرتا�س منفذ العملية الأوىل املدعو )و.�س.ن(  الأربع امل�شار 
اأفريقي اجلن�شية يف مطار اأدي�س اأبابا بتاريخ 23 فرباير املا�شي قادما من 
�شاوباولو ومتوجها اإىل اأبوجا بنيجرييا عرب دبي واأدي�س اأبابا ويف اأح�شائه 
امللكية يف مطار  املاليزية  ال�شرطة  600 غرام من الكوكايني... واأف�شلت 
1795غراما من الكوكايني  اإدخال  كوالملبور حماولة املدعو )ج.���س.ج( 
قدم بها من �شاو باولو الربازيل اإىل ماليزيا عرب مطار دبي الدويل ولكن 
واإلقاء  اإخفاقه  اإىل  اأدى  ب�شاأنه  املاليزية  ال�شلطات  مع  دبي  �شرطة  تعاون 
القب�س عليه يف املطار بتهمة تهريب املخدرات وم�شادرة الكوكايني الذي 
والعملية  ال�شيارات.  غيار  قطع  من  ا�شطوانات   6 �شمن  تهريبه  ح��اول 

املخت�شة  اجلهات  فيها  قامت  مهدي  اجلليل  عبد  اللواء  بح�شب  الثالثة 
يف �شرطة دبي بتمرير معلومات هامة ودقيقة متوفرة لديها اإىل اجلهات 
اأفريقية تدعى )ي.ن.���س( قادمة من ريودي  املعنية باأوغندا ب�شاأن امراأة 
جانريو اإىل مطار عنتيبي ويف حوزتها كمية كبرية من خمدر الكوكايني 
ماب�شها  حقيبة  يف  معدنية  اأنابيب  داخ��ل  تهريبها  على  املتهمة  اأقدمت 
ال�شخ�شية وعدد من حقائب اليد الن�شائية وقد بلغ وزن الكمية املهربة 5 
كغ من خمدر الكوكايني الغايل الثمن. ويف العملية الرابعة األقت ال�شلطات 
املخت�شة يف مطار اأكرا القب�س على �شخ�س اأفريقي يدعى )ب.اأ.ت( قادما 
من �شاو باولو اإىل اأكرا ويف اأح�شائه واحد كلغ من الكوكايني وعلى امراأة 
�شالعة يف العملية معه اأتت ل�شتقباله يف املطار وذلك بفعل تعاون �شرطة 

دبي مع ال�شلطات يف غانا.

�سرطة دبي حتبط اأربع عمليات احرتافية عابرة لتهريب الكوكايني اىل دول اأفريقية وماليزيا

مدير عام مياه وكهرباء اأبوظبي رعايتنا ل� )بالعلوم نفكر( تعبري 
عن م�سوؤوليتنا الجتماعية يف دعم التعليم والإبداع 

تعليمية ال�سارقة تعلن اأ�سماء املدار�ض الفائزة يف م�سروع نقاط التميز

هيئة  ع��ام  مدير  النعيمي  �شيف  ع��ب��داهلل  �شعادة  اأك��د 
م���ي���اه وك���ه���رب���اء اب���وظ���ب���ي ع��ل��ى اإمي������ان ال��ه��ي��ئ��ة ب���اأن 
بكيفيَّة  ال�شديُد  ال��وع��ُي  ه��ي  الجتماعيَّة  امل�شئوليَّة 
وال�شعور  املجتمع  ومبادراتها يف  الهيئة  برامج  تاأثري 
يف  ت�شهَم  اأن  للهيئة  و�شرٌف  حقيقيَّة  م�شئوليَّة  باأنها 
اإفادة نظام التعليم يف الدولة، وتطوير برامج تنمية 
م��ه��اراِت التفكري الب��ت��ك��اري ل��دى الب��ن��اء م��ن طلبة 

املدار�س واجلامعات. 
م���ي���اه وكهرباء  ه��ي��ئ��ة  ت����وؤِم����ُن   : ال��ن��ع��ي��م��ي  وا����ش���اف 
نها  ميكِّ �شوف  اليوم  �شباب  يف  ال�شتثماَر  اأن  اأبوظبي 
نهم  ع��اٍل ميكِّ بتعليٍم  اأق��وي��اَء م�شلَّحني  ق��ادٍة  بناء  من 
امل�شتقبل،  يف  لوطنهم  مُم��ك��ٍن  نفٍع  اأك��رب  حتقيق  م��ن 
دة  املحدَّ لأهدافها  اأبوظبي  بلوغ  يف  امل�شاهمة  وكذلك 
ر  �شتوفِّ وال��ت��ي   2030 ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���روؤي���ة  يف 
الآلف من ُفَر�س العمل يف اأبو ظبي، لذا فاإن �شباَب 
اإىل مهاراٍت متميزة ملواجهة  �شيكونون بحاجٍة  اليوم 
تقوُم  لذلك  القادمة،  الفر�س  وا�شتثمار  التحديات 
يف  الرغبة  وتعزيز  العمل  ��ات  اأخ��اق��يَّ بغر�س  الهيئة 
على  ال��ي��وم  ���ش��ب��اَب  ت�شاعَد  لكي  جمتمعنا  يف  التعلُّم 
رع��اي��ة هيئة مياه  ه��ن��ا ج���اءت  وم���ن  ��ز  ال��ت��م��يُّ حتقيق 
لتنمية  الم��ارات  موؤ�ش�شة  لربامج  ابوظبي  وكهرباء 
الحتفال  مت  التي  نفكر  بالعلوم  ولفعالية  ال�شباب، 
والتي  باأبوظبي،  زاي��د  جامعة  يف  الرب��ع��اء  اليوم  بها 
حتظى بدعم من القيادة الر�شيدة وبتوجيه �شام نحو 
ب��اإم��ك��ان��ات وخ���ربات �شباب وف��ت��ي��ات الوطن  الرت��ق��اء 
ال��وط��ن��ي بالعلوم  امل��ع��ر���س  ت��ن��ظ��ي��م  ب��ج��ه��ود  م�����ش��ي��دا 
نفكر يف دورته اجلديدة و�شط اقبال كبري من طلبة 

وطالبات املوؤ�ش�شات التعليمية . 
توفر  ابوظبي:  وكهرباء  مياه  عام هيئة  وتابع مدير 
ب�شبب  امل��ري��ح  العي�س  اأب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة 
الهتمام  زي���ادة  وم��ع  الب��ت��ك��ار،  تركيز ج��ه��وَده��ا على 
ا�شتك�شاف  على  تعمُل  الهيئة  ف���اإن  ��ة  ال��ع��امل��يَّ بالبيئة 

�ُشُبل جديدٍة لتوليد وتوزيع الطاقة النظيفة واملياه، 
اأيدينا  للغاية يف متناول  رة  اأبحاٍث متطوِّ ومع وجود 
واملياه،  للطاقة  التحتية  البنية  بتقوية  الهيئة  تقوم 
الازمة  التوجيهات  بتوفري  تقوم  نف�ِشه  الوقِت  ويف 
على  وال��ق��درة  الطلب  ب��ني  ال�شليم  ال��ت��واُزن  لتحقيق 
ارت��ف��اع م�شتويات  م��ع  املِ���ث���ال،  �شبيل  )ف��ع��ل��ى  الإن���ت���اج 
اأك����ر يف ك��م��ي��ة املياه  ��م  ال���ش��ت��ه��اك مي��ك��ن��ن��ا ال��ت��ح��كُّ
والطاقة التي ننتجها( وحتدث النعيمي عن برنامج 
انه  اىل  م�شريا  اجلامعية  ال��درا���ش��ي��ة  للمنح  الهيئة 
احل�شول  على  ال��ي��وم  وف��ت��ي��ات  ���ش��ب��اَب  الهيئة  ت�شجع 
على درجاٍت جامعيٍَّة عليا، وهذا يعني اأنهم �شيكونون 
كذلك  وال��ع��امل  بلدنا  ل��ق��ي��ادة  ��ل��ني  وم��وؤهَّ ين  م�شتعدِّ
للطلبة  ف��ري��دًة  ��ا  ف��ر���شً الهيئة  وت��وف��ر  امل�شتقبل،  يف 
نوا من القيام  الناجحني ملوا�شلة تعليمهم حتى يتمكَّ

بذلك حتديدا.
ومن هنا قال مدير عام الهيئة : مت اإن�شاُء برنامج املَِنح 
مواطني  مل�شاعدة   2000 ع��ام  يف  للهيئة  الدرا�شية 
التقنية ومهارة  دولة الإم��ارات على تعزيز مهاراتهم 
التدريب  خ��ال  م��ن  التحليلية  وق��درات��ه��م  الت�شال 
املَِنح  ُم  وتقدَّ الوظيفة.  خربة  على  للح�شول  العمليِّ 
ج من طاب املدار�س الثانوية الذين  حلديثي التخرُّ
ال�شنة  ففي  ال��ع��ايل،  تعليمهم  ا�شتكمال  يف  يرغبون 
املدار�س  60 منحة درا�شية لطلبة  الأوىل متَّ تقدمُي 
وجامعة  العليا  التقنية  كليات  يف  للدرا�شة  الثانوية 
ْوا  الإمارات، واليوم ح�شل اأكر من 1000 طالٍب تلقَّ
اأنحاء  مبختلف  جامعاٍت  يف  للدرا�شة  درا�شيًَّة  ِمنًحا 
قيِّمة  ا  فر�شً م  ي��ق��دِّ الدرا�شية  املِ��َن��ح  برنامج  ال��ع��امل. 
العايل،  تعليمهم  ملوا�شلة  الهيئة  جمموعة  ملوظفي 
املوظفني  يف  ال�شتثمار  ��ة  اأه��م��يَّ الهيئة  ت���درك  حيث 
الكافية  اخل���ربة  وتكوين  م��ت��وازن��ٍة  عمل  بيئة  خَل��ل��ق 
�شواء  للدرا�شة  الدرا�شية  املِ��َن��ح  م  نقدِّ ونحن  لديهم، 

داخل الإمارات اأو خارجها.

•• ال�شارقة-وام:

م�شروع  نتائج  التعليمية  ال�شارقة  منطقة  اأعلنت 
ن��ف��ذت��ه وح����دة التخطيط  ال����ذي  ال��ت��م��ي��ز  ن��ق��اط 
بهدف  باملنطقة  املوؤ�ش�شي  والتميز  ال�شرتاتيجي 
تهيئة بيئة تناف�شية بني اإدارات املدار�س. وح�شلت 
ن�شب  املركز الول يف  مدر�شة دلهي اخلا�شة على 
على  النموذجية  املجد  ومدر�شة  والفوز  امل�شاركة 
للتعليم  احل���ل���و  وادي  وم���در����ش���ة  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
ال�شا�شي يف املركز الثالث يف حني حققت مدر�شة 
ب��ن��ت عثمان  عائ�شة  وم��در���ش��ة  ال��ن��م��وذج��ي��ة  امل��ن��ار 
�شعيد  وق����ال  ال���راب���ع.  امل��رك��ز  ال���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
التعليمية  ال�شارقة  منطقة  مدير  الكعبي  م�شبح 
الهمية  ذات  ال���ربام���ج  م���ن  ي��ع��ت��رب  امل�������ش���روع  ان 
التميز منهجية عمل لدى  ي�شعى اىل جعل  كونه 
املدار�س جميعها يف امارة ال�شارقة.. موؤكدا م�شي 
املنطقة التعليمية يف تطبيقه عاما اثر عام بهدف 

امل�����ش��ارك��ة يف اجل���وائ���ز ال��رتب��وي��ة عرب  رف���ع ن�شب 
امليدان  م�شتوى  على  الرتبوية  املمار�شات  ت�شجيع 
واللتزام  واجل��ودة  والإب���داع  التميز  ثقافة  ون�شر 
والإتقان واإبراز دور مثل هذه اجلوائز يف املجتمع 
الرتبويني  ب��ني  ال��ت��ن��اف�����س  روح  ودع���م  التعليمي 
وقال   . مم��ار���ش��ات  م��ن  لديهم  م��ا  اأف�شل  لتقدمي 
ن��ه��ج وا���ش��ح وهو  ان دول���ة الإم������ارات ت�شري وف���ق 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  جميع  يف  التميز  ثقافة  ن�شر 
وتعليمية ال�شارقة ت�شري على ذات الطريق لت�شبح 
هذه الثقافة هاج�شا لدى اجلميع لتقدمي وابراز 
اف�شل ما لديهم. وقالت منى جواد �شلمان رئي�س 
وحدة التخطيط الإ�شرتاتيجي والتميز املوؤ�ش�شي 
احلكومية  امل��دار���س  اإدارات  ي�شتهدف  امل�شروع  اأن 
تفعيل  يف  والأه��م  الأول  املحرك  كونها  واخلا�شة 
امل�شاركة يف  املتميزين على  التميز وحتفيز  برامج 
انبثقت  امل�شروع  فكرة  ان  اىل  ..م�شرية  اجل��وائ��ز 
متتني  �شعار  حت��ت  املتميزين  رع��اي��ة  م��ب��ادرة  م��ن 

عدد  لأك��رب  امل�شتهدفني  جمع  يف  وتتمثل  التميز 
من نقاط التميز التي يح�شلون عليها عرب تفعيل 
جائزة  فيها  مبا  الرتبوية  اجلوائز  يف  م�شاركتهم 
خليفة الرتبوية وجائزة ال�شارقة للتفوق والتميز 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  ال���رتب���وي وج���ائ���زة ح��م��دان 
الإم��ارات لاأداء  املتميز وجائزة  التعليمي  ل��اأداء 
ال�شارقة  تعليمية  وخ�ش�شت  املتميز...  الرتبوي 
ت�شمل  للفائزين  قيمة  وج��وائ��ز  م��ال��ي��ة  م��ك��اف��اآت 
جائزة مالية وو�شاما اأطلق عليه ا�شم و�شام نقاط 
املنطقة  م�شتوى  على  مدار�س   3 لأف�شل  التميز 
الأول  امل��رك��ز  على  احلا�شلة  امل��در���ش��ة  متنح  حيث 
جائزة نقدية قيمتها 12 األف درهم وو�شام التميز 
اآلف   10 ع��ل��ى  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ���ش��اح��ب  ويح�شل 
الثالث فيح�شل  امل��رك��ز  اأم��ا  التميز  وو���ش��ام  دره��م 
على 8 اآلف درهم توزع على فريق العمل وجائزة 
املركز  على  احلا�شلة  للمدار�س  ت�شجيعية  نقدية 

الرابع واخلام�س تبلغ 5 اآلف درهم. 

خيم افطار يف جميع املناطق 

خريية راأ�ض اخليمة تكمل ا�ستعداداتها ل�سهر ال�سيام 

اللواء طالب بن �ضقر يحر�س على تطوير العمل اعتمادا على التقنية الع�ضرية 

مدير مركز �سرطة املنيعي: جهودنا املتطورة ت�سمن الأمن لأكرث من 25 األف مواطن ومقيم

اأخبـار الإمـارات

06

األحد    - 9   يونيو    2013 م    -    العـدد    10813
Sunday    9    June     2013  -  Issue No   10813



اأخبار الإمارات

07

األحد    - 9   يونيو    2013 م    -    العـدد    10813
Sunday    9    June     2013  -  Issue No   10813

اأجلت حمكمة جنايات القاهرة بعد انعقاد ا�شتمر دقائق ام�س جل�شة 
اعادة حماكمة الرئي�س امل�شري ال�شابق ح�شني مبارك يف ق�شية قتل 
و�شط  الث��ن��ني  ي��وم  اىل   2011 ع��ام  انتفا�شة  خ��ال  املتظاهرين 
ا�شتياء املحامني الذين ميثلون املدعني باحلق املدين ل�شدور حكم 
اىل  عاما   85 مبارك  وادخ��ل  اجلل�شات.  عن  بابعادهم  املحكمة  من 
الوقت  اأغلب  القف�س وهو جال�س على كر�شي متحرك. وكان ظهر 
منذ بدء حماكمته الوىل يف الثالث من اأغ�شط�س اب 2011 ممددا 
بكلمة  ي��رد  وه��و  خافتا  ب��دا  �شوته  لكن  متحرك.  طبي  �شرير  على 
بداية  يف  املتهمني  ح�شور  اأثبت  ال��ذي  املحكمة  رئي�س  على  موجود 
كثري  فقد  حني  ويف  طيبة.  ب��دت  العامة  �شحته  كانت  وان  اجلل�شة 
من امل�شريني الهتمام بالق�شايا املرفوعة �شد مبارك ب�شبب القمع 
الذين  القتلى  اق��ارب  ال�شلطة �شاق  30 عاما له يف  والف�شاد خال 
اوائل  يف  مببارك  اأطاحت  التي  ال�شعبية  النتفا�شة  خ��ال  �شقطوا 
2011 ذرعا بالق�شاة الذين يعتربونهم من بقايا النظام القدمي. 
ال�شابقني  ال�شرطة  �شباط  وكبار  وال��ع��اديل  مبارك  حماكمة  وتعاد 
وابنيه  م��ب��ارك  حماكمة  تعاد  كما  املتظاهرين.  بقتل  تت�شل  بتهم 
ال�شابق  الرئي�س  كان مقربا من  الذي  �شامل  العمال ح�شني  ورجل 
اندلع  بعد  الباد  �شامل غادر  وكان  النفوذ.  با�شتغال  تت�شل  بتهم 
النتفا�شة التي قتل خالها نحو 850 متظاهرا واأ�شيب اأكر من 

�شتة الف بح�شب تقرير جلنة حكومية لتق�شي احلقائق.

اإطاق  عملية  يف  اآخ����رون  واأ���ش��ي��ب  الأق���ل  على  اأ���ش��خ��ا���س  �شتة  قتل 
باإحدى  النار  مطلق  مبقتل  انتهت  كاليفورنيا  بولية  ع�شوائية  نار 
اجلامعات. وقالت قائدة ال�شرطة جاكلني �شيربوك�س اإن م�شلحا قتل 
ما ل يقل عن �شتة اأ�شخا�س يف مدينة �شانتا مونيكا بولية كاليفورنيا 
الأمريكية واأ�شاب �شتة اآخرين قبل اأن تقتله ال�شرطة بالر�شا�س عند 
احتجز  اآخر  �شخ�شا  اإن  �شيربوك�س  وقالت  باملدينة.  مكتبة اجلامعة 
اأم��ي��ال من مكان ح�شور  ال��ذي وق��ع على بعد  ب��احل��ادث  فيما يتعلق 
الرئي�س باراك اأوباما حفا �شيا�شيا جلمع التربعات. وكانت متحدثة 
رجال  اإن  لرويرتز  قالت  بكاليفورنيا  ال�شريعة  الطرق  �شرطة  با�شم 
ال�شيارات  على  النار  باإطاق  م�شلح  قيام  عن  باغا  تلقوا  ال�شرطة 
املارة وعلى حافلة يف موقعني قرب حرم جامعة �شانتا مونيكا. وقال 
طالب يف اجلامعة اإنه راأى من خال النافذة رجا يرتدي زيا اأ�شود 
اأنها بندقية واأ�شيب يف حوادث اإطاق  حليق ال�شعر يحمل ما يبدو 
النار عدد من الأ�شخا�س بينهم اثنان يف حرم اجلامعة، اأحدهما يف 
حالة خطرة، وامراأة داخل �شيارة مركونة اأمام اأحد املنازل، و�شخ�شان 
جراء اإطاق النار على حافلة باملدينة. وقالت و�شائل اإعام حملية 
�شهود  قال  اأحرقه رجل  ال�شحايا يف منزل  اثنني من  اإن��ه عر على 

عيان اإن موا�شفاته تطابق موا�شفات امل�شلح.
 

اإىل  زي��ارة  �شريف،  ن��واز  اجل��دي��د،  الباك�شتانية  احلكومة  رئي�س  يجري 
حماولة  يف  ك���رزاي،  حميد  رئي�شها،  للقاء  املقبل  الأ���ش��ب��وع  اأفغان�شتان 
لتكثيف اجلهود من اأجل جعل حركة طالبان توافق على عقد مباحثات 
لل�شام يف املنطقة. وقال امل�شوؤول يف حزب جمعية علماء الإ�شام، حممد 
م�شادر  م��ن  علمنا  لقد  الباك�شتانية،  دون  ل�شحيفة  خم���دوم،  عا�شم 
موثوقة اأنه من املقرر اأن يزور ال�شيد �شريف اأفغان�شتان الأ�شبوع املقبل 
حيث �شيناق�س ب�شكل اأ�شا�شي مع ال�شيد كرزاي امل�شائل الأ�شا�شية املتعلقة 
وباك�شتان  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  مب��ا  واأ���ش��اف   . طالبان  م��ع  باملحادثات 
غارات  وق��ف  ن�شمن  اأن  علينا  طالبان،  مع  حم��ادث��ات  لإج���راء  ي�شعيان 
طائرات التج�ش�س اأوًل وبالتايل على احلكومة اأن تكون جدّية اإن اأرادت 
الإ�شامية  الرابطة  ح��زب  ع��ن  النائب  ق��ال  وب���دوره  امل�شاألة  ح��ل  فعًا 
رئي�س  اإن  نعم  واأ�شاف  كابول قريباً.  يزور  �شريف قد  اأن  طارق عظيم، 
احلكومة قبل ر�شمياً الدعوة التي وجهها له كرزاي موؤخراً . واأ�شار اإىل 
طالبان  مع  املحادثات  بينها  متنوعة  م�شائل  �شيناق�شان  الزعيمني  اأن 
باإمكان طالبان  اأن��ه  ب�شدة  يعتقد  احل��زب  اإن  وق��ال عظيم  اأو�شع  بنطاق 
املجيء اإىل طاولة التفاو�س بحال جنحت حكومة باك�شتان اجلديدة يف 

وقف الغارات التي تنفذها الطائرات الأمريكية من دون طيار فوراً.

عوا�شم

القاهرة

ا�شالم اباد

وا�شنطن

مطلب اأممي بتو�سيح 
�سيا�سة اأمريكا ب�ساأن الرهاب

•• نيويولرك-يو بي اأي:

طلب مقرر الأمم املتحدة اخلا�س املعني بحقوق الإن�شان ومكافحة الإرهاب 
بن اأمر�شون تو�شيحاً من الرئي�س الأمريكي اأوباما خلطابه الذي األقاه يف 
املتحدة اخلا�شة مبكافحة  الوليات  �شيا�شة  ب�شاأن  الوطني  الدفاع  جامعة 
الرهاب. واأفادت الأمم املتحدة ان اأمري�شون حث، يف ختام زيارته للعا�شمة 
التو�شيح  من  مزيد  اإعطاء  على  الأمريكي  الرئي�س  وا�شنطن،  الأمريكية 
لل�شيا�شة الأمريكية ب�شاأن الإرهاب. واأ�شار اإىل ان خطاب اأوباما، الذي األقاه 
يف 23 اأيار مايو املا�شي يف جامعة الدفاع الوطني، يعد وثيقة حا�شمة يف 
وخطوة  قدماً،  املا�شية  الإره��اب  ملكافحة  الأمريكية  ال�شيا�شة  معامل  ر�شم 
هامة ملزيد من ال�شفافية وامل�شاءلة، ومبثابة اإعان باأن حرب اأمريكا �شد 
تنظيم القاعدة والقوات املرتبطة بها، تقرتب من نهايتها. كما اأكد املقرر 
اإغ��اق معتقل  ب�شمان  املبدئي  الأمريكي  الرئي�س  التزام  ان  اخلا�س على 
اأ�شا�شية يف حل هذا ال�شراع.  اأقرب وقت ممكن، هو خطوة  غوانتانامو يف 
وكان املقرر اخلا�س قد التقى خال زيارته للوليات املتحدة، التي ا�شتمرت 
اأ�شبوعاً، بكبار املحامني يف وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع والعدل ف�شًا عن 
مكتب مدير ال�شتخبارات الوطنية ووكالة ال�شتخبارات املركزية وموظفي 
الرئي�س لاأمن القومي وغريهم، وناق�س خال اجتماعاته جمموعة من 
الق�شايا ذات ال�شلة بوليته. ي�شار اإىل ان اأوباما جدد دعوته الكونغر�س اإىل 
اأنه طلب من  ال�شجناء يف معتقل غوانتانامو، معلناً  رفع احلظر عن نقل 
وزارة الدفاع حتديد موقع يف الوليات املتحدة ميكن اإن�شاء جلان ع�شكرية 
فيه، كما اأ�شار اإىل �شعف تنظيم القاعدة يف باك�شتان واأفغان�شتان، لكنه راأى 

انه ل بد من ال�شتمرار يف ال�شعي لهزمية التنظيم وفروعه.

 % خبري يوؤكد تراجع ملكية الفل�ضطينيني اإىل 13 

التعاون الإ�سالمي تطرح م�ساريع لتطوير القد�ض 

دعت اإىل مظاهرات يف 30 يونيو اجلاري

املعار�سة امل�سرية ت�سري اإىل تزايد الحتجاجات �سد النظام 
•• القاهرة-يو بي اأي:

اجلمعية  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  اأع�����رب 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��غ��ي��ري امل���ع���ار����ش���ة، 
باأن  قناعته  عن  الَنقر،  طه  اأحمد 
امل����ظ����اه����رات ال���ت���ي مت����ت ال���دع���وة 
ال��ن��ظ��ام ورحيل  لإ����ش���ق���اط  اإل��ي��ه��ا 
ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري حم��م��د مر�شي 
م�شرياً  اأهدافها،  بتحقيق  �شتنجح 
الحتجاجات  ح��ج��م  ت���زاي���د  اإىل 
جماعة  متثِّله  ال���ذي  النظام  �شد 

الإخوان امل�شلمني.
ليونايتد  ت�شريح  يف  الَنقر،  وق��ال 
تفاقم  اإن  ان���رتن���ا����ش���ون���ال،  ب���ر����س 
على  املعي�شية  امل��واط��ن��ني  م��ع��ان��اة 
الأو���ش��اع يف  وت��ردي  ُعد كافة،  ال�شُ
ال��ب��اد بعد م���رور ع��ام ك��ام��ل على 
يف  �شاهمت  من�شبه  مر�شي  ت��ويل 
النظام  �شد  املعار�شة  حجم  زي��ادة 
دعوات  لإط���اق  املعار�شة  ودف��ع��ت 

للتظاهر .
د جملة م��ن الأ���ش��ب��اب دفعت  وح���دَّ
التظاهر  اإىل  ل��ل��دع��وة  امل��ع��ار���ش��ة 
�شد النظام يف 30 حزيران-يونيو 
اإ����ش���دار مر�شي  اأه��م��ه��ا،  اجل�����اري 
املجتمع  ��م  ق�����شَّ د����ش���ت���وري  اإع�����ان 
اإىل  واأدى  ف��ري��ق��ني  اإىل  امل�����ش��ري 
ع�شرات  �شقوط  عن  اأ�شفر  اقتتال 
ال��ق��ت��ل��ى وامل�����ش��اب��ني، وا���ش��ف��اً ذلك 

الإعان بغري الد�شتوري .
واأ�شاف الَنقر اأن من بني الأ�شباب 
ال�شلطة  ع���ل���ى  ال�����ع�����دوان  اأي�������ش���اً 
ال�شلطة  وت������غ������ّول  ال���ق�������ش���ائ���ي���ة 
نائب  وت��ع��ي��ني  عليها،  التنفيذية 

اأهمها  دات  تعهُّ بعدة  مر�شي  التزم 
واملراأة  ال�شباب والأقباط  اأن ميثَّل 
واأن  اجل��م��ه��وري��ة،  لرئي�س  ك��ن��واب 
ت�شكيل حكومة ت�شم خمتلف  يتم 

الأطياف ال�شيا�شية يف الباد.
م������ن ن����اح����ي����ة اخ�����������رى، اأرج�����������اأت 
القاهرة،  �شمال  ج��ن��اي��ات  حمكمة 
اإع���ادة  ث���اين جل�شات  ن��ظ��ر   ، ام�����س 
ال�شابق  امل�شري  الرئي�س  حماكمة 
واآخ�����ري�����ن بتهم  م����ب����ارك  ح�����ش��ن��ي 
امل�شرية  ال���ث���ورة  م��ت��ظ��اه��ري  ق��ت��ل 
اإىل يوم  ال���ع���ام،  ب��امل��ال  والإ����ش���رار 
الأدلة  على  لاإطاع  الإثنني  غد 

اخلا�شة بالق�شية.
امل�����ش��ت�����ش��ار حم���م���ود كامل  ر  وق������رَّ
ر����ش���ي���دي رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال����دائ����رة 
�شمال  جنايات  حمكمة  يف  الثانية 
دقائق  ع�شر  نحو  عقب  ال��ق��اه��رة، 
م����ن ب�����دء ث�����اين ج���ل�������ش���ات اإع�������ادة 
حم��اك��م��ة م���ب���ارك واآخ���ري���ن بتهم 
امل�شرية  ال���ث���ورة  م��ت��ظ��اه��ري  ق��ت��ل 
والإ�شرار باملال العام، تاأجيل نظر 
الق�شية اإىل جل�شة تعقدها الثنني 
كما  الق�شية  اأح���راز  لف�س  املقبل 
قبول  ع��دم  ر�شيدي  امل�شت�شار  ر  ق��رَّ
املحكمة،  اأم�������ام  امل������دين  الدع��������اء 

وحتويلها اإىل املحكمة املخت�شة.
و�شادت حالة من الهرج داخل قاعة 
املحكمة عقب رف�س املحكمة نظر 
الدعاوى املدنية لأ�شر قتلى الثورة 
هتافات  حم���ام���وه���م  ردَّد  ال���ذي���ن 
ال�����ش��ع��ب ي��ري��د ت��ط��ه��ري ال��ق�����ش��اء ، 
وباقي  م��ب��ارك  حم��ام��و  ردَّد  فيما 

املتهمني هتاف يحيا العدل .

اأن  اإىل  م�������ش���رياً  ال���رح���ي���ل،  ع���ل���ى 
ال�شابق(  )ال��رئ��ي�����س  م��ب��ارك  ن��ظ��ام 
ك���ان اأق����وى م��ن ج��م��اع��ة الإخ����وان 
امل�����ش��ل��م��ني، و���ش��ق��ط ف��ي��م��ا مل يكن 

ع اأحد اأن ي�شقط . يتوقَّ
وكان الرئي�س امل�شري عقد، عقب 
الإعان عن فوزه مبن�شب الرئا�شة 
الد�شتورية  ال��ي��م��ني  اأداء  وق���ب���ل 
بفندق فريمونت  ر�شمياً، اجتماعاً 
���ش��م��ال ال��ق��اه��رة م���ع اأط���ي���اف من 
املعار�شة املدنية والإ�شامية التي 
الرئا�شية،  النتخابات  يف  �شاندته 
حيث  فريمونت  ات��ف��اق  ع��ن  اأ�شفر 

باملخالفة  الرئي�س  جانب  من  عام 
مذبحة  ميثِّل  والقانون  للد�شتور 
ارت��ك��ب��ه��ا ال��ن��ظ��ام ب��ح��ق ال��ُق�����ش��اة ، 
بق�شم  حنث  مر�شي  اأن  جانب  اإىل 
اح�������رتام ال���د����ش���ت���ور وال����ق����ان����ون و 
خ���ال���ف وع�������وده ل���ق���وى واأح�������زاب 
م���دن���ي���ة ودي���ي���ن���ي���ة ب���اع���ت���م���اد نهج 
م�شاركة خمتلف التيارات والقوى 
اإقدامه  ال�شيا�شية يف احُلكم وعدم 
وال�شتئثار  املُ���غ���ال���ب���ة  ن��ه��ج  ع��ل��ى 

باحلكم.
ودلَّل على قدرة املعار�شة امل�شرية 
اإ�شقاط  اأج�����ل  م���ن  احل�����ش��د  ع��ل��ى 

يقوم  ال��ت��ي  مت���رد  بحملة  ال��ن��ظ��ام 
يف  اأع�شاء  بينهم  �شباب من  عليها 
ال�شعبي  ال��ت��ي��ار  ويف  كفاية  ح��رك��ة 
 9 اأك��ر  امل�شري متكنوا من جمع 
مايني توكيًا ل�شحب الثقة من 
انتخابات  مر�شي وللدعوة لإجراء 
خم�شة  خ�����ال  م���ب���ك���رة  رئ���ا����ش���ي���ة 
يتخطى  اأن  متوقعاً  فقط،  اأ�شابيع 
مترد  بطاقات  على  املوقعني  ع��دد 
 30 ب��ح��ل��ول  15 م��ل��ي��ون  ح���اج���ز 

حزيران اجلاري.
واأك���د ال��َن��ق��ر ُق���درة امل��ع��ار���ش��ة على 
وح���م���ل مر�شي  ال���ن���ظ���ام  اإ����ش���ق���اط 

•• بغداد-وكاالت:

اع����ل����ن����ت ق�����ي�����ادة ال������ق������وات ال����ربي����ة 
العراقية اعتقال 13 �شخ�شا ي�شتبه 
عن�شرا   14 اغ��ت��ي��ال  يف  ب�شلوعهم 
من قوات حر�س احل��دود قبل اربعة 

ال��ن��خ��ي��ب يف غرب  اي����ام يف م��ن��ط��ق��ة 
العراق وافاد م�شوؤول ع�شكري رف�س 
م�شرتكة  ق��وة  ان  ا�شمه  عن  الك�شف 
ت�شم اجلي�س وال�شرطة متكنت من 
اعتقال 13 مطلوبا بتهمة الرهاب 
و���ش��ال��ع يف ح��ادث��ة اغ��ت��ي��ال 14 من 

ع��ن��ا���ش��ر الم����ن الرب���ع���اء امل��ا���ش��ي . 
بحوزة  ع����رت  ال���ق���وة  ان  وا�����ش����اف 
خفيفة  ا���ش��ل��ح��ة  ع���ل���ى  امل���ط���ل���وب���ني 
ومتو�شطة وهم متخفني يف وكر يعد 
قاعدة لنطاقهم لتنفيذ عملياتهم 
الرهابية . هذا واأ�شيب 11 جنديا 
نا�شفة  بانفجار عبوة  عراقياً، ام�س، 
جنوب  يف  ع�شكرياً  رت���ًا  ا�شتهدفت 
نينوى  حم���اف���ظ���ة  م���رك���ز  امل���و����ش���ل 
اأمني  وق��ال م�شدر  ال��ع��راق.  ب�شمال 
اىل  نا�شفة مزروعة  عبوة  اإن  حملي 
ال�شورى  ناحية  يف  ال��ط��ري��ق  ج��ان��ب 
اأثناء مرور  جنوب املو�شل، اإنفجرت 
رتل تابع للجي�س ما اأ�شفرعن ا�شابة 
11 جندياً بجروح . واأ�شاف اأن قوة 
اإغاق  اىل  ���ش��ارع��ت  للجي�س  تابعة 
اجلنود  ون��ق��ل��ت  احل����ادث����ة  م��ن��ط��ق��ة 
اجل��رح��ى ال��ذي��ن ك��ان��وا يف طريقهم 
ل���اإل���ت���ح���اق ب������دورة ت���دري���ب���ي���ة، اىل 
امل�شت�شفى. يف الثناء قتل �شخ�شان، 
وا�شيب 14 اآخرون بجروح، ال�شبت، 

�شيارة مفخخة قرب مركز  بانفجار 
�شحي يف �شرق بغداد. وقال م�شدر 
مفخخة  ���ش��ي��ارة  اإن  ع���راق���ي،  اأم��ن��ي 
حي  يف  �شحي  مركز  ق��رب  انفجرت 
اجلديدة،  ب��غ��داد  مبنطقة  الأم����ني 
اأ�شفر  ما  العراقي،  العا�شمة  �شرقي 
 14 واإ���ش��اب��ة  �شخ�شني  م��ق��ت��ل  ع��ن 
اخ���ري���ن ب����ج����روح، واإحل�������اق اأ����ش���رار 
م���ادي���ة يف م��ب��ن��ى امل���رك���ز وع����دد من 
. ول����ف����ت اىل  امل���دن���ي���ة  ال���������ش����ي����ارات 
مر�شحة  اأول���ي���ة  ح�����ش��ي��ل��ة  ه����ذه  اأن 
لارتفاع وقتل مدير ناحية الر�شيد 
اأحد  وا�شيب  بغداد،  جنوب  الواقعة 
م��راف��ق��ي��ه ب���ج���روح، ب��ان��ف��ج��ار عبوة 
���ش��م��ال مدينة  ب�����ش��ي��ارت��ه يف  ل���ش��ق��ة 
الأنبار  ملحافظة  التابعة  الفلوجة 
اإن مدير  اأمني حملي،  وقال م�شدر 
جميل،  علي  عي�شى  الر�شيد،  ناحية 
ل�شقة  نا�شفة  ع��ب��وة  بانفجار  قتل 
من  متوجها  ك���ان  ع��ن��دم��ا  ب�شيارته 
اأ�شيب  ك��م��ا  ب���غ���داد،  اإىل  ال��ف��ل��وج��ة 

جراء  بليغة  ب��ج��روح  مرافقيه  اأح���د 
ال�شرطة  اأن  واأ����ش���اف   . الإن���ف���ج���ار 
احلادثة،  مكان  اإغ���اق  اىل  �شارعت 
الطب  اىل  ال��ق��ت��ي��ل  ج���ث���ة  ون���ق���ل���ت 
امل�شت�شفى.  اىل  واجل���ري���ح  ال��ع��ديل 
اأعمال  م��ن  �شل�شلة  ال��ع��راق  وي�شهد 
العنف املتنقل على خلفيات �شيا�شية 
وط��ائ��ف��ي��ة م��ن��ذ ���ش��ن��وات وم���ن جهة 
العراقية  ال�شلطات  ت��واج��ه  اأخ���رى، 
ك��ب��رية يف م��ع��رف��ة هوية  ���ش��ع��وب��ات 
مالكي ال�شيارات التي تنفجر ب�شكل 
اخرى،  ومناطق  بغداد  يف  متوا�شل 
ب�شبب ف�شل دوائر املرور يف ت�شجيلها 
رغ���م م���رور ع�شر ���ش��ن��وات ع��ل��ى بدء 
واثر  امل��وؤق��ت  الفح�س  بنظام  العمل 
موجة التفجريات الدامية الخرية 
املا�شي،  اي��ار  يف  ب��غ��داد  �شربت  التي 
مفخخة،  ب�شيارات  جاءت  ومعظمها 
ح�شلت ق��وات الم��ن على معلومات 
انها  ال  ال�شيارات،  ه��ذه  مالكي  ع��ن 

بقيت غري كافية.

ال�سعودية تدعو رعاياها ملغادرة لبنان بوتني ونتنياهو يبحثان الو�سع يف �سوريا 
•• الريا�س-يو بي اأي:

قال ال�شفري ال�شعودي لدى لبنان، اإن �شفارته دعت جميع ال�شعوديني يف هذا البلد اىل مغادرته، وذلك 
ا�شتجابة للدعوة ال�شادرة عن جمل�س التعاون اخلليجي بعدم ال�شفر اإىل لبنان ومغادرة املتواجدين 

فيها.
ونقلت �شحيفة ال�شرق ال�شعودية عن ال�شفري علي عوا�س ع�شريي، قوله يف ت�شريح خ�شها به ن�شرته، 
ال�شبت، اإن ال�شفارة ال�شعودية متوا�شلة مع جميع ال�شعوديني املتواجدين يف لبنان، واأنها حثت اجلميع 

على العودة اإىل ال�شعودية عقب الختبارات الإمتحانات مبا�شرة .
واأ�شار ع�شريي اىل اأن ذلك مت عرب ر�شائل ن�شية اأر�شلتها اإىل كل من يحمل جواًل �شعودياً وقال اإن يف 
ال�شفارة مناوبني على مدار ال�شاعة لتلقي اأية باغات من املواطنني املتواجدين بلبنان وكان جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية دعا الأربعاء املا�شي مواطني دول املجل�س اإىل عدم ال�شفر اإىل لبنان اأو 

البقاء فيه حفاظاً على �شامتهم.

�شلطات هذا البلد عن �شحبها من املنطقة، م�شدداً على اأن هذا الأمر ميكن 
اأن يتحقق فقط اإذا ما اأعربت القوى الإقليمية عن اهتمامها بهذه اخلطوة، 
واإذا ما طلب الأمني العام لاأمم املتحدة ذلك من رو�شيا. ونقلت الوكالة 
ال��وزارة جاهزة  اأن  الرو�شية،  الدفاع  الرو�شية عن م�شدر م�شوؤول يف وزارة 
لإر�شال وحدة من جنود حفظ ال�شام الرو�س فورا اإىل مرتفعات اجلولن 
يف حال �شدور اأمر من الرئي�س الرو�شي بهذا ال�شاأن واأ�شاف امل�شدر اأن يف 
القوات امل�شلحة الرو�شية وحدات مدربة وجمهزة بالأ�شلحة واملعدات الازمة 
لتنفيذ عمليات حفظ ال�شام يف اأية منطقة من مناطق العامل. ي�شار اىل 
عددهم  البالغ  جنودها  �شت�شحب  اأنها  الفائت  اخلمي�س  اأعلنت  النم�شا  اأن 
الدولية يف اجل��ولن )الأندوف(  املراقبة  300 جندي من بعثة  اأك��ر من 

بعد اندلع معارك بني قوات احلكومة ال�شورية ومقاتلي املعار�شة.

•• مو�شكو-يو بي اأي:

الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  مع  بوتني،  فادميري  الرو�شي  الرئي�س  بحث 
بنيامني نتنياهو، الو�شع يف �شوريا وحميطها، وامل�شائل امللحة يف العاقات 
الرو�شية-الإ�شرائيلية. ونقلت وكالة اأنباء نوفو�شتي الرو�شية، عن الدائرة 
ال�شحافية يف الكرملني، اأن هذا البحث الذي مت خال ات�شال هاتفي بني 
البناء بينهما  اأم�س اجلمعة، جرى تطويرا للحوار  بوتني ونتنياهو، م�شاء 
الذي كان بداأ اأثناء لقاء الطرفني يف مدينة �شوت�شي الرو�شية يف 14 مايو-
اأن رو�شيا م�شتعدة لإر�شال وحدة ع�شكرية  اأعلن  . وكان بوتني  املا�شي  اأيار 
ما  اإذا  الدولية هناك،  ال�شام  اإىل قوة حفظ  لتن�شم  اإىل ه�شبة اجل��ولن 
طلبت هيئة الأمم املتحدة ذلك، لتحل حمل الوحدة النم�شاوية التي اأعلنت 

اعتقالت وقتلى وجرحى يف هجمات بالعراق

بالقد�س،  امل��وج��ودة  ال�شفة  اأب��ن��اء 
قال تفكجي اإنهم حذروا اأكر من 
مرة، من اأنه مل يتبق للفل�شطينيني 
بالقد�س �شوى %13 من امل�شاحة 
الإجمالية لاأرا�شي، و�شتنخف�س 
هذه الن�شبة اإىل اأقل من ذلك، بعد 
الغائبني،  اأم����اك  ق��ان��ون  تفعيل 
بيت  ك��ل  اأن  م�شتقبا  يعني  مم��ا 
�شريك  ل���ه  ���ش��ي��ك��ون  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

يهودي يف القد�س.

ما  مامح  ير�شم  بداأ  الإ�شرائيلي 
اأطلق عليه احلدائق التوراتية.  

وقال تفكجي اإنه يف عام 1967 مل 
بالقد�س  اإ�شرائيلي  اأي  يكن هناك 
ال�شرقية، لكن اليوم هنالك مائتا 
األف م�شتوطن، اأما عدد الوحدات 
قبل  فكانت  للمقد�شيني  ال�شكنية 
النك�شة 12 األفا، مقابل �شفر من 
لليهود،  ال�شتيطانية  ال���وح���دات 
بينما ميتلك الفل�شطينيون اليوم 

والقت�شاد  الإ����ش���ك���ان  ل��ق��ط��اع��ي 
اللذين ل يلبيان احلد الأدنى من 
املجتمع  يحتاجها  التي  اخلدمات 

الفل�شطيني يف القد�س.
تنفيذها  املزمع  امل�شاريع  وت�شمل 
داخل مدينة القد�س، ويف حمافظة 
القد�س، قطاعات خمتلفة، اأبرزها 
وال�شحة  وال���ت���ع���ل���ي���م  الإ�����ش����ك����ان 
واملجتمع  وامل����ب����اين  وال����ع����ق����ارات 
الأ�شا�شية والزراعة ودعم  والبنية 

دور الأوقاف الإ�شامية.
م���ن ج��ه��ت��ه، ك�����ش��ف م���دي���ر دائ����رة 
اخلبري  ال�شرق،  بيت  يف  اخلرائط 
املقد�شي خليل تفكجي، عن تراجع 
لأرا�شي  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  م��ل��ك��ي��ة 
من   13% اإىل  املحتلة  ال��ق��د���س 
اإجمايل م�شاحتها خال 46 عاما 

من الحتال الإ�شرائيلي.
وق�����ال امل�������ش���وؤول ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 
ت�������ش���ري���ح���ات ل�����ش��ح��ي��ف��ة ال���ي���وم 
ابتلعوا  امل�شتوطنني  اإن  ال�شعودية 
الوحدات  م���ن   85% م���ن  اأك����ر 
بالقد�س  والأرا������ش�����ي  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
اجل���ان���ب  اأن  واأك��������د  ال�������ش���رق���ي���ة. 

 •• القد�س-الريا�س-وكاالت: 

اأعلنت منظمة التعاون الإ�شامي 
 11 �شتطرح يف  اأنها  ال�شبت  ام�س 
م����ن ي���ون���ي���و-ح���زي���ران اجل������اري، 
لتطوير  مقرتحة  م�شاريع  حزمة 
مدينة  يف  ق��ط��اع��ا   12 وت��ن��م��ي��ة 
اإجمايل  ي��ب��ل��غ  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��ق��د���س 
دولر.  499.16 مليون  تكلفتها 
من جهته، ك�شف خبري فل�شطيني 
اأن اليهود ابتلعوا اأكر من 85% 
والأرا�شي  ال�شكنية  الوحدات  من 

بالقد�س ال�شرقية.
اإنها  ب���ي���ان،  يف  امل��ن��ظ��م��ة،  وق���ال���ت 
بامل�شاريع  ورق�����ة  ت���ق���دمي  ت��ع��ت��زم 
املانحني  م���وؤمت���ر  اإىل  امل��ق��رتح��ة 
الإ�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  ل��ت��م��وي��ل 
لتطوير وتنمية القد�س ال�شريف، 
الأذري���ة  بالعا�شمة  ع��ق��ده  امل��زم��ع 

باكو الثاثاء املقبل.
ووج����ه����ت ال����ت����ع����اون الإ�����ش����ام����ي 
الدعوة  اأذرب���ي���ج���ان  وج��م��ه��وري��ة 
الأع�شاء  ال���دول  خارجية  ل���وزراء 
املوؤ�ش�شات  بع�س  واإىل  باملنظمة، 

الإ�شامي،  بالعامل  املانحة  املالية 
للم�شاركة باأعمال موؤمتر املانحني 
ال�شادر  للقرار  تنفيذا  ياأتي  الذي 
القمة  مل��وؤمت��ر  ال�12  ال����دورة  ع��ن 
بالقاهرة  والتي عقدت  الإ�شامي 
يف فرباير-�شباط املا�شي، من اأجل 

دعم مدينة القد�س ال�شريف.
واأكد الأمني العام للمنظمة اأكمل 
الدين اإح�شان اأوغلو اأن القطاعات 
هدفا  اأ���ش��ح��ت  بالقد�س  احل��ي��وي��ة 
م���ب���ا����ش���را مل���خ���ت���ل���ف الإج�����������راءات 
وال���������ش����ي����ا�����ش����ات الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ة 
اأكر  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال��ت��ع�����ش��ف��ي��ة، 
فل�شطيني  طفل  اآلف  ع�شرة  من 
مل ي��ع��د مب��ق��دوره��م ال��ذه��اب اإىل 
املدار�س جراء العجز الكبري بعدد 
�شيناهز  الذي  الدرا�شية  الف�شول 
خ����ال ال�����ش��ن��ة امل��ق��ب��ل��ة ب���ن���اء على 
ال��ت��ق��اري��ر ال�����واردة اأك���ر م��ن األف 

غرفة مدر�شية.
ال�شحة  اأن قطاع  اأوغ��ل��و  واأ���ش��اف 
تفتقر  حيث  ح���ال،  باأح�شن  لي�س 
ال�شحية  وامل���راك���ز  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
كذلك  العجز  وميتد  للتجهيزات، 

القد�س. من  فقط   13%
اأن جزءا  امل��ق��د���ش��ي  واأك����د اخل��ب��ري 
ك���ب���ريا م���ن الأرا�����ش����ي يف حميط 
القد�س،  م���ن  ال���ق���دمي���ة  ال���ب���ل���دة 
الفل�شطيني  ال��ب��ن��اء  اأ���ش��ا  مي��ن��ع 
فيها، وبالتايل حتدث عملية طرد 

�شكاين.
امل�شت�شار  قدمه  مبا  يتعلق  وفيما 
ال�شرائيلية  للحكومة  الق�شائي 
من  الفل�شطينيني  اأم���اك  ب�شاأن 

اأمريكا تدعو ملراقبني 
على انتخابات زميبابوي 

•• وا�شنطن-رويرتز:

زميبابوي  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ح��ث��ت 
بقيادة  اجانب  ملراقبني  ال�شماح  على 
افريقية  دول  من  اقليمية  جمموعة 
مب���راق���ب���ة الن���ت���خ���اب���ات ل�����ش��م��ان ان 
وموثوقا  �شلمية  الن��ت��خ��اب��ات  ت��ك��ون 
اجلنوب  تنمية  جمموعة  ودع��ت  بها 
ال��ت��ي ت�شم جنوب  ���ش��ادك  الف��ري��ق��ي 
اف��ري��ق��ي��ا اىل ع��ق��د اج��ت��م��اع ق��م��ة يف 
مطلع ال�شبوع مل�شاعدة زميبابوي يف 
جمع ما يقدر بنحو 132 مليار دولر 
وتريد  ان���ت���خ���اب���ات.  لي  م��ط��ل��وب��ني 
انتخابات  اج��راء  تكرار  تفادي  �شادك 
ن���زاع مثلما ح���دث قبل  ت��ك��ون حم��ل 
لعمال  ادت  وال���ت���ي  ���ش��ن��وات  خ��م�����س 
م���ن الاجئني  ���ش��ي��ل  وت���دف���ق  ع��ن��ف 
امل��ج��اورة وطلبت املحكمة  ال��دول  اىل 
الد�شتورية يف زميبابوي من الرئي�س 
ايار  م��اي��و   31 م��وج��اب��ي يف  روب����رت 
اجراء النتخابات قبل نهاية يوليو .

اأول اجتماع بني 
الكوريتني منذ عامني

•• �شول-رويرتز:

الكورية  ال�����وح�����دة  وزارة  ق����ال����ت 
تعقدان  ال��ك��وري��ت��ني  ان  اجل��ن��وب��ي��ة 
الح���������د حم������ادث������ات على  ال�����ي�����وم 
حدودية  قرية  يف  العملي  امل�شتوى 
فيما �شتكون اول حمادثات ر�شمية 
بني البلدين منذ اكر من عامني 
وخفت حدة التوتر يف �شبه اجلزيرة 
الكورية خال ال�شهر املن�شرم بعد 
ارت��ف��اع��ه��ا ل���ع���دة ا���ش��اب��ي��ع ب��ع��د ان 
املتحدة عقوبات على  �شددت المم 
ثالث  اع��ق��اب  يف  ال�شمالية  ك��وري��ا 
جتربة نووية لها يف فرباير �شباط. 
تخفيف  ع��ل��ى  اخ����رى  ع��ام��ة  ويف 
كورياال�شمالية  اع����ادت  ال��ت��وت��رات 
بال�شليب  خا�س  �شاخن  خ��ط  فتح 
ام�س  اجلنوبية  كوريا  مع  الحمر 
اجل���م���ع���ة. و����ش���ت���ح���دد امل���ح���ادث���ات 
ال��ت��ي جت���ري ال��ي��وم ط��اب��ع اجتماع 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ع���ق���ده  امل���ق���رر  م���ن 
ال�����وزاري ه���ذا ال���ش��ب��وع. ومل جتر 
ال��ك��وري��ت��ان حم��ادث��ات منذ فرباير 
�شباط 2011 ووافقت بيوجنياجن 
اجلنوبية  ك��وري��ا  م��ن  اق���رتاح  على 
ال���ه���دن���ة  ق�����ري�����ة  ب����الج����ت����م����اع يف 
ب���ع���د يومني  وذل������ك  ب����امن����وجن����وم 
مباحثات  اج������راء  اق���رتاح���ه���ا  م���ن 
ومن  التجارية  امل�شروعات  لتطبيع 
م�شرتكة  �شناعية  منطقة  بينها 
ال�شمالية  ك��وري��ا  و�شحبت  مغلقة. 
موظفيها  ني�شان  اب��ري��ل  اوائ���ل  يف 
ال���ف �شخ�س   53 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ 
ال�شناعية  كاي�شوجن  منطقة  م��ن 
هناك.و�شحبت  العمليات  وعلقت 
كوريا اجلنوبية عمالها من املنطقة 

يف اوائل مايو ايار.
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افتتح اجلل�ضة العامة الثانية ملوؤمتر احلوار الوطني

الرئي�ض اليمني: ل ميكن العودة للوراء واملبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية هي حمور احلل ال�سيا�سي 
•• �شنعاء-وام:

ربه  ع��ب��د  اليمني  ال��رئ��ي�����س  اف��ت��ت��ح 
من�شور هادي رئي�س موؤمتر احلوار 
اجلل�شة  اأع����م����ال  ام�������س  ال���وط���ن���ي 
بح�شور  للموؤمتر  الثانية  العامة 
اللطيف  ع���ب���د  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
ملجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  ال����زي����اين 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
الأممي  املبعوث  عمر  ب��ن  وج��م��ال 
الع�شر  ال��دول  و�شفراء  اليمن  اإىل 
الراعية للمبادرة اخلليجية. واأكد 
العامة  اجلل�شة  اأن  ه��ادي  الرئي�س 
ا���ش��ت��م��رار خلطوات  ه���ي  ال��ث��ان��ي��ة 
ال��ذي يتطلب  اليمن اجلديد  بناء 
وعزما  ق��وي��ة  اإرادة  اجل��م��ي��ع  م���ن 
ليلني واأن الع��ودة اإىل الوراء غري 
الزمن  دارت عجلة  اأن  بعد  ممكنة 
تداركتنا  اأن  وب���ع���د  الأم�������ام  اإىل 
روح  فينا  واأح��ي��ت  الإلهية  العناية 
احلكمة واأحاطتنا برعاية الأ�شقاء 
امل���ب���ادرة  ان  والأ�����ش����دق����اء. وق�����ال 
التنفيذية  واآل���ي���ت���ه���ا  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
والتي  ال�شيا�شي  احل��ل  حم��ور  هي 
بكامل  ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا  خ�������ال  م������ن 
التغيري  من  نتمكن  �شوف  بنودها 
والإ�شاح وحتقيق اآمال وتطلعات 
العدالة  يف  العظيم  اليمني  �شعبنا 
وامل�������������ش������اواة واحل������ري������ة واحل����ك����م 
انعقاد  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ر���ش��ي��د 
متغريات  ظ���ل  يف  ي���اأت���ي  اجل��ل�����ش��ة 

اململكة  امل��ق��دم��ة  ويف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة وخادم 
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 
ما  على  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
قدموه من دعم �شيا�شي واقت�شادي 
�شخي كما عرب عن ال�شكر لأ�شدقاء 
ال��ي��م��ن يف امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ويف 
مقدمتهم الدول اخلم�س الدائمة 
الع�شوية يف جمل�س الأمن الدويل 
ووقفتهم  ال��ك��ب��رية  رعايتهم  على 
اجلادة اإىل جانب باده يف الفرتة 
ال��ع�����ش��ي��ب��ة ال���ت���ي م����رت ب���ه���ا. من 
ج��ان��ب��ه اأك����د امل��ب��ع��وث الأمم����ي اإىل 
ال��ي��م��ن ج��م��ال ب���ن ع��م��ر اأن����ه مل�س 
الرئي�س  ق��ب��ل  ك��ب��رية م��ن  ج��ه��ودا 
ال��ي��م��ن��ي ع��ب��د رب���ه م��ن�����ش��ور هادي 
وم����ن ه��ي��ئ��ة ال���رئ���ا����ش���ة والأم����ان����ة 
ال��ع��ام��ة مل��وؤمت��ر احل���وار وم��ن فرق 
املوؤمتر  اأع���م���ال  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  ال��ع��م��ل 
النجاح. وقال  وامل�شي على طريق 
يتطلعون  واليمنيون  اليمنيات  اإن 
حقوقهم  ي���ح���ف���ظ  د����ش���ت���ور  اإىل 
ويتطلعون  دون متييز  جميعا من 
كذلك اإىل انتخابات ل تعيد اإنتاج 
حكم  نظام  توؤ�ش�س  بل  �شابق  نظام 
جديد ليمن جديد ي�شوده القانون 
الإن�شان  وحقوق  والدميوقراطية 
ال��ر���ش��ي��د وي���ع���زز مفهوم  واحل���ك���م 
النزيه  التناف�س  ويتيح  امل��واط��ن��ة 
واحلرية  امل�������ش���اواة  اأ����ش���ا����س  ع��ل��ى 
وتداول ال�شلطة. ودعا جمددا اإىل 

تنفيذ التزامه التوا�شل مع جميع 
لان�شمام  اجل��ن��وب��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اإىل احلوار.. وقال اأنه على الرغم 
من التحديات التي قد تظل قائمة 
فانه على ثقة اأن احلكمة اليمانية 
يف  �شتنت�شران  ال�شيا�شية  والإرادة 
النهاية ملا فيه خري اليمن و�شعبه.. 
الأمن  جمل�س  اأن  ت��اأك��ي��ده  وج���دد 
العملية  دع���م  ���ش��ي��وا���ش��ل  ال����دويل 
عبد  ال��رئ��ي�����س  وج��ه��ود  ال�شيا�شية 
ربه من�شور هادي كما اأكد موا�شلة 

م�شتوى  عند  اأن��ك��م  جميعا  اأث��ب��ت��م 
امل�����ش��وؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وك��ن��ت��م على 
ق��در ع��ال من الأم��ان��ة يف مواجهة 
التحديات املتنوعة واأنتم حتاولون 
اإخراج وطننا احلبيب من كل هذه 
الأزمات. واعرب الرئي�س عبد ربه 
ملكتب  والتقدير  ال�شكر  عن  ه��ادي 
باليمن  التعاون اخلليجي  جمل�س 
ومكتب املبعوث الأممي اإىل اليمن 
العاملة  املتحدة  الأمم  ومنظمات 
لدى ب��اده والبنك ال��دويل ودول 
ولفت   . وبريطانيا  وفرن�شا  اأملانيا 
اىل ان ه��ن��اك ت��و���ش��ي��ات وق����رارات 
ت���ف���اوت عددها  ل�����ش��ت ف����رق ع��م��ل 
تو�شية   150 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ب��ني 
وع�شرين  ال��ف��رق  بع�س  يف  وق���رار 
التقارير  ب��ع�����س  يف  ف���اأق���ل  ق�����رارا 
ال���ت���ي طرحت  ال��ق�����ش��اي��ا  ب��ح�����ش��ب 
بالإ�شافة  احل������وار  ط���اول���ة  ع��ل��ى 
اإىل ف��رق عمل ث��اث اأخ��رى كانت 
خم����رج����ات ت���ق���اري���ره���ا اأق�������رب ما 
تكون مللخ�شات ملا دار من نقا�شات 
وح��وارات وعك�شت ت�شورات وروؤى 
املكونات ال�شيا�شية وامل�شتقلة حول 
ق�شايا هذه الفرق. وعرب الرئي�س 
ال�شكر  كلمته عن  اليمني يف ختام 
التعاون  جمل�س  ل��ق��ادة  وال��ع��رف��ان 
خارطة  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  اخلليجي 
بر  اإىل  باليمن  للخروج  الطريق 
ال�شيا�شية  الت�شوية  ع��رب  الأم����ان 
املمثلة يف املبادرة اخلليجية واآليتها 

اإيجابية  واإجن������ازات  وم�����ش��ت��ج��دات 
وخطوات كربى مت قطعها بحمد 
اهلل يف اجت���اه ر���ش��م م��ع��امل اليمن 
اأ�شباب  حت��ق��ي��ق  وب��ه��دف  اجل��دي��د 
الوطني.  احل����وار  مل��وؤمت��ر  ال��ن��ج��اح 
وا�شاف انه بهدف توفري مناخات 
الق�شية  ع���م���ل  ل���ف���ري���ق  ال���ن���ج���اح 
اجلنوبية التي تعترب مفتاح احلل 
قرارا  اأ���ش��درن��ا  اليمنية  ل���اأزم���ة 
الأرا�شي  جلنتي  بت�شكيل  رئا�شيا 
والع�شكريني  املدنيني  واملبعدين 
عالية  ب����وت����رية  ي�������ش���ري  وال���ع���م���ل 
ح��ر���ش��ا م��ن��ا ع��ل��ى ع����ودة احلقوق 
اأق�شر  املظامل يف  لأ�شحابها ورفع 
فرتة زمنية ممكنة تنفيذا للنقاط 
اللجنة  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع�����ش��ري��ن 
التح�شريية للحوار. واأ�شار اإىل ان 
نهج الوفاق الذي ارت�شاه اجلميع 
�شيظل مازما  عنه  خيارا لبديل 
�شوب  اليمن  ليقود  احل��وار  لنهج 
والنماء  والزده������ار  ال��ت��ق��دم  اآف����اق 
للخروج بها من اأزماتها امل�شتفحلة 
والت�شامح  ال��ت�����ش��ال��ح  رح����اب  اإىل 
امل�شالح  وتغليب  واملحبة  والوفاق 
الوطنية العليا بعزمية كل اأبنائه. 
واأك����د ان ذل���ك ه��و ره��ان��ن��ا ورهان 
البلد  ه����ذا  واأب����ن����اء  ك���ل رج������الت 
اليمن مل  لأن  املخل�شني  ال�شرفاء 
الأزم���ات.. من  املزيد  يحتمل  يعد 
حتديات  ه���ن���اك  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
الرتاكمات  م��ن  وال��ك��ث��ري  ج�شيمة 

م�شكلة  راأ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
الأزم����ات  ا�شتغلت  ال��ت��ي  الإره�����اب 
ال��ط��اح��ن��ة ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا الباد 
ا���ش��ت��غ��ال .. م��و���ش��ح��ا بان  اأ����ش���واأ 
ي��ع��اين الكثري من  ال��وط��ن م���ازال 
وموروثات  وال�شعوبات  الأخ��ط��ار 
امل���ا����ش���ي ال���ت���ي ت���ط���ل ب����ني احلني 
والآخر بنوازع ال�شر وثقافة الهدم 
ودعا  املا�شي.  معوقات  م�شتدعية 
الوطني  احل��وار  وع�شوات  اع�شاء 
امل�شوؤولية  ح��ج��م  ي��درك��وا  اأن  اإىل 
عاتقهم  ع���ل���ى  امل���ل���ق���اة  ال���ك���ب���رية 
التي  اجل�شيمة  الأخط���ار  وحج���م 
ت�شتدعي  وال���ت���ي  ال���ب���اد  ت���واج���ه 
ال���ع���م���ل ب������روح ال���ف���ري���ق ال���واح���د 
ال�شيا�شة  م��ك��ائ��د  م��ن  وال��ت��خ��ل�����س 
بكل  املا�شي  وم��غ��ادرة  ومزايداتها 
اأن املهمة املوكلة  تفا�شيله باعتبار 
امل�شتقبل.  معامل  ر�شم  ه��ي  اإليهم 
وخ��اط��ب اع�����ش��اء م��وؤمت��ر احل���وار 
ق��ائ��ا  ل��ق��د اأن��ه��ي��ت��م ���ش��ه��ري��ن من 
ن�س  ما  مبوجب  املتوا�شل  العمل 
للموؤمتر  الأ���ش��ا���ش��ي  ال��ن��ظ��ام  عليه 
وم�شى برناجمكم كما هو خمطط 
اأم��ر م�شرف ويبعث على  له وه��ذا 
ال��ت��ف��اوؤل وي��وؤك��د اجل��دي��ة الكاملة 
التي تتحلون بها.. فها نحن نفتتح 
اليوم معا اجلل�شة العامة الن�شفية 
ال�شامل  ال��وط��ن��ي  احل����وار  مل��وؤمت��ر 
 18 وال��ذي قطع منذ افتتاحه يف 
وقد  ي��وم��ا  ثمانني  املا�شي  م��ار���س 

ال��ي��م��ن يف  و����ش���ع  امل���ت���ح���دة  الأمم 
اأولوياتها وتوظيف املوارد  مقدمة 
واخل��������ربات ال�������ش���روري���ة لإجن�����اح 
موا�شلة  وك������ذا  ال���ت���ج���رب���ة  ه�����ذه 
وال��ب��ن��اء م��ع دول  الوثيق  ال��ت��ع��اون 
الأمني  وم��ع��ايل  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����س ال���دك���ت���ور عبد 
يبذلون  ال��ذي��ن  ال��زي��اين  اللطيف 
وي���ق���دم���ون دعما  م�������ش���اع ح��ث��ي��ث��ة 
ك��ب��ريا ل��ل��ي��م��ن وك����ذا ال��ت��ع��اون مع 
واأ�شدقاء  الع�شر  الدول  جمموعة 

ال��ي��م��ن. وط��ل��ب امل��ب��ع��وث الأمم���ي 
م��ن امل��ت��ح��اوري��ن ان ي��درك��وا حجم 
بانتقال  حتققت  ال��ت��ي  الإجن����ازات 
تفاو�شية  ع��م��ل��ي��ة  ع���رب  ال�����ش��ل��ط��ة 
يف  منوذجي  وطني  وح��وار  �شلمية 
العربي  الربيع  دول  جت��ارب  اإط���ار 
اليمنيات  ب��اأن  افتخاره  عن  معربا 
ق�����دوة جلميع  ب���ات���وا  وال��ي��م��ن��ي��ني 
�شعوب املنطقة واأن ت�شحياتهم لن 
اإل  يكونوا  لن  واأن��ه��م  هباء  تذهب 

حلفاء النجاح.

اجلزائر تدين تدخل حزب اهلل يف �سوريا 
•• اجلزائر-يو بي اأي:

اأدان وزير اخلارجية اجلزائري، مراد مدل�شي، 
�شوريا،  يف  ع�شكرياً  اللبناين  اهلل  ح��زب  تدخل 
واعترب اأن هذا التدخل زاد الطني بلة يف الأزمة 
الدامية التي دخلت عامها الثالث هناك وقال 
مدل�شي يف حديث ل�شحيفة اخلرب اجلزائرية، 
اإنه يف الوقت الذي نطلب فيه من  ن�شر ام�س 
التنازل عن  امل��ي��دان،  الفاعلة يف  الأط���راف  كل 
فانا  اأن  تقبل  علينا  ي�شعب  وال�شاح  العنف 
احلرب  م��ي��دان  يف  ت��دخ��ل  منظمة  اأو  دول���ة  اأو 

وتزيد الطني بله . واأو�شح اأن موقف اجلزائر 
مبني على اأ�شا�س اأن كل تدخل اأجنبي مبا فيه 
ح��زب اهلل اأو غ��ريه م��دان . واع���رتف مدل�شي 
بوجود خافات حادة بني الدول العربية ب�شاأن 
اأنه مبا يخ�س حزب  ال�شورية واأ�شاف  الأزم��ة 
هناك  كانت  اإن��ه  القول  اأ�شتطيع  اللبناين  اهلل 
اإنه  يقول  البع�س  ما،  نوعا  متناق�شة  مواقف 
�شوؤون  ال��ت��دخ��ل يف  احل��ق يف  اهلل  لي�س حل��زب 
دولة اأخرى بهذا امل�شتوى من العنف، والبع�س 
الآخر قال اإن حزب اهلل اأخذ هذه املبادرة ل�شبب 
التدخل  ولي�س  لبنان  حماية  وهدفه  رئي�شي، 

يف ال�����ش��اأن ال�����ش��وري، وح��اول��ن��ا م��ن خ��ال هذه 
توافقية  ب�شياغة  نخرج  اأن  الثاثة،  امل��واق��ف 
ن��وع��ا م���ا، ل��ك��ن الأم����ر ك���ان �شعبا ج���دا وجدد 
مدل�شي موقف باده من الوقوف على م�شافة 
وقال  �شوريا.  يف  ال�شراع  اأط���راف  م��ن  واح���دة 
دائ��م��ا نف�شه،  ك��ان  اأن موقف اجل��زائ��ر  الأك��ي��د 
اجلزائر  الثورة..  جزائر  اأن  املمكن  غري  ومن 
ال�شديقة وال�شقيقة ل�شوريا، اأن تختار ما بني 
ال�شوريني، بالعك�س موقف اجلزائر  الأط��راف 
القاعدة  الأط���راف، وه��ذه كانت  يدعم تاحم 
الأ�شا�شية ملوقفنا منذ بداية الأزمة يف �شوريا .

•• مقدي�شو-ا.ف.ب:

قتل ثمانية ا�شخا�س على القل يف معارك بني ف�شائل 
كي�شمايو  م��رف��اأ  ع��ل��ى  لل�شيطرة  م��ت��ن��ازع��ة  ���ش��وم��ال��ي��ة 

بجنوب ال�شومال كما ذكر �شهود عيان ام�س .
وتدور هذه املعارك بني عنا�شر ميلي�شيا راأ�س كامبوين 
احمد  ال�شابق  ال�شامي  احل��رب  ام��ري  يتزعمها  التي 
جوبا  ملنطقة  رئي�شا  موؤخرا  نف�شه  اعلن  ال��ذي  مادوبي 
لند يف جنوب ال�شومال، وميلي�شيا افتني ح�شن با�شتو 
وهو اي�شا من ا�شياد احلرب اعلن نف�شه رئي�شا للمنطقة 
نف�شها. وبداأت املعارك م�شاء اجلمعة وجتددت ام�س بعد 
لل�شحافيني  با�شتو  ح�شن  وق��ال  الليل.  خ��ال  توقفها 
كامبوين  را���س  ق��وات  �شنت  عندما  اندلعت  امل��ع��ارك  ان 
ودافعوا  ردوا  رج��ايل  لكن  توقيفي.  وح��اول��ت  الهجوم 
عني. واكد �شهود عيان ان ثمانية ا�شخا�س قتلوا اثناء 
هذه املواجهات وانهم �شاهدوا عددا من اجلرحى ينقلون 
اىل امل�شت�شفى. وقال حممد فاري وهو من ال�شهود راأيت 
ثمانية قتلى ، ثاثة منهم من املدنيني، لكن املح�شلة 
الجمالية قد تكون اكرب بكثري لنه يوجد الكثري من 
وميكن  م�شتمرة  زال��ت  ما  املعارك  ان  موؤكدا  اجلرحى، 
وهو  بيلي  جمعة  وق���ال  ثقيلة  ا�شلحة  ا���ش��وات  ���ش��م��اع 
واثنني  قتلوا  جريانه  من  ثاثة  ان  اي�شا  ال�شكان  من 
عارمة  فو�شى  انها  بر�س  فران�س  لوكالة  واك��د  جرحا. 

ال�شيطرة  ع��دة  ف�شائل  وتتنازع  خائفون.  والنا�س  هنا 
ال�شاميني  للمتمردين  ال�شابق  املعقل  كي�شمايو  على 
وا�شبح  ال��ق��اع��دة  بتنظيم  املرتبطة  ال�شباب  ح��رك��ة  يف 
الكينية يف قوة الحت��اد الفريقي  اليوم قاعدة للقوات 
التي  الكينية  القوات  وتدعم  )امي�شوم(.  ال�شومال  يف 
على  مادوبي  �شيطرة   2011 يف  ال�شومال  اىل  دخلت 
ال�شومالية  احلكومة  لكن  ال�شرتاتيجية  املدينة  هذه 
املركزية ال�شعيفة يف مقدي�شو ل توؤيد ل لقب الرئي�س 
ول ت�شمية جوبا لند. وتدافع الع�شائر وا�شياد احلرب 
�شبه  بحكم  تتمتع  التي  لن��د  جوبا  منطقة  ان�شاء  ع��ن 
ال�شومال )�شومايل لن��د( يف  ار���س  ذات��ي، على غ��رار 
التي  الواقع وبونتاند  امل�شتقلة يف  الباد  �شمال غرب 
املتحدث  وق���ال  ال��ب��اد.  ���ش��م��ال  يف  ذات���ي  بحكم  تتمتع 
ان  ���ش��رار  النا�شر  عبد  كامبوين  راأ����س  ميلي�شيا  با�شم 
قواته ت�شيطر كليا على مرفاأ كي�شمايو. واو�شح �شننهي 
ال��ذي��ن كانوا  اول��ئ��ك  اوق��ف��ن��ا  امل��ع��ارك قريبا ج��دا متى 
ال�شومايل ح�شن  الرئي�س  وطلب  لهجمات.  يح�شرون 
من  كي�شمايو،  يف  بنفوذ  يتمتع  ل  ال��ذي  حممود  �شيخ 
الكيني  الرئي�شان  التقى  وقد  املعارك.  وقف  الطرفني 
وال�شومايل هذا ال�شبوع وبحثا خ�شو�شا دور نريوبي 
يف و�شع جوبا لند املنطقة ال�شرتاتيجية التي يعترب 
باطنها غنيا بالنفط والغاز وارا�شيها خ�شبة ا�شافة اىل 

انتاجها الفحم النباتي بكميات مربحة.

معارك بني ميلي�سيات لل�سيطرة على مرفاأ كي�سمايو   الو�ساطة تدعو اىل وقف القتال مع الطوارق يف مايل 

•• وا�شنطن-وكاالت:

تبذل المم املتحدة جهودا كبرية 
لتعزيز  ق�����وات  ت���اأم���ني  اج����ل  م���ن 
القوة التابعة لها يف اجلولن بعد 
التي  كتيبتها  النم�شا �شحب  قرار 
قالت رو�شيا انها م�شتعدة لر�شال 
الرئي�س  وك���ان  منها  ب���دل  ج��ن��ود 
ال��رو���ش��ي ف��ادمي��ري ب��وت��ني اعلن 
ان حتل  رو���ش��ي��ة ميكن  ان وح���دة 
الذين  ال380  اجل���ن���ود  حم���ل 
تريد النم�شا �شحبهم من منطقة 
وق��ف اط��اق ال��ن��ار ب��ني ا�شرائيل 
املخاطر  ت��زاي��د  ب�شبب  و���ش��وري��ا 

الناجمة عن النزاع يف �شوريا.
الو�شع  اىل  بالنظر  بوتني  وق��ال 
ال�شعب الذي يرت�شم يف اجلولن 
فانه ميكننا احللول مكان الوحدة 
ال��ن��م�����ش��اوي��ة ال��ت��ي ���ش��ت��غ��ادر هذه 
العر�س  ه��ذا  ان  م�شيفا  املنطقة 
اذا  ال  واق��ع��ا  ي�شبح  ان  ميكن  ل 
اهتمامها  القوى القليمية  ابدت 
ب���ه وط��ل��ب الم����ني ال���ع���ام لامم 

اثنني  اإ�شابة  اأ�شفر عن  دولية ما 
اأحدهما  ال�شام  من قوات حفظ 

هندي والآخر فليبيني.
دعوة  يف  م�شتمرون  نحن  وقالت 
اأي  جت��ن��ب  اإىل  الأط�����راف  جميع 
ت�شرف من �شاأنه اأن يعر�س وقف 
اإطاق النار القائم بني اإ�شرائيل 
و�شوريا منذ فرتة طويلة للخطر 
الأط����راف  ب�����ش��اك��ي جميع  وح��ث��ت 

الأن��دوف بعد ان��دلع معارك بني 
قوات احلكومة ال�شورية ومقاتلي 
املعار�شة واأعلن الرئي�س الرو�شي 
ا�شتعداد  ع���ن  ب��وت��ني  ف���ادمي���ري 
ب���اده لإر����ش���ال ق���وات ���ش��ام اإىل 
ال�شورية  اجل�������ولن  م���رت���ف���ع���ات 
امل��ح��ت��ل��ة ل���ت���ح���ّل م���ك���ان ال���ق���وات 
اأعلنت ان�شحابها  النم�شاوية التي 

من قوات )الأندوف(.

ع����ل����ى ال���ت���ق���ي���د ب���ات���ف���اق���ي���ة فك 
 1974 بالعام  املوقعة  الرتباط 
، م����وؤك����دة م����ن ج���دي���د الل����ت����زام 
قوات  ب��دع��م  امل�شتمر  الأم���ريك���ي 
الأن�����دوف وم��راق��ب��ة ال��و���ش��ع عن 

كثب.
وك����ان����ت ال���ن���م�������ش���ا اأع����ل����ن����ت اأن���ه���ا 
عددهم  البالغ  جنودها  �شت�شحب 
300 جندي من بعثة  اأك��ر من 

امل��ت��ح��دة م��ن��ا ذل���ك . ل��ك��ن المم 
ان  ب���ان���ه ل مي��ك��ن  ردت  امل��ت��ح��دة 
الدول  اح���دى  م��ن  ق���وات  ت�شارك 
اخل��م�����س ال��دائ��م��ة ال��ع�����ش��وي��ة يف 
الدويل )الوليات  جمل�س المن 
امل�����ت�����ح�����دة ورو������ش�����ي�����ا وال���������ش����ني 
وفرن�شا وبريطانيا( يف قوة ف�س 
اتفاق  ال���ش��ت��ب��اك ه���ذه مب��وج��ب 

ابرم يف 1974.
وقال م�شوؤولون يف عمليات حفظ 
امل��ت��ح��دة خال  ال�����ش��ام يف المم 
المن  ملجل�س  ط��ارئ��ة  م�����ش��اورات 
اقناع  ي���ح���اول���ون  ان���ه���م  ال������دويل 
قوة ف�س  الباقيتني يف  الدولتني 
املتحدة  لامم  التابعة  ال�شتباك 
)اوندوف(، اي الهند والفيليبني، 
بعدم �شحب قواتهما وحتى بزيادة 

عديدها.
النم�شا  اق����ن����اع  ي���ح���اول���ون  ك���م���ا 
قواتها  ���ش��ح��ب  ع��م��ل��ي��ة  ب���اب���ط���اء 
املتحدث  ني�شركي  م��ارت��ن  وق���ال 
عر�س  نقدر  املتحدة  المم  با�شم 
ق���وات لن�شرها يف  ت��ق��دمي  رو���ش��ي��ا 

تعيد المم املتحدة النظر يف منع 
قوات الدول العظمى من امل�شاركة 

يف القوة.
الرف�س  ح���ول  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
املتحدة،  المم  ع��ربت عنه  ال��ذي 
على  مو�شكو  ان  ت�شوركني  �شرح 
تعترب  ولكنها  الوثيقة  بهذه  علم 

ان الزمن قد تغري .
الذي  ال���ربوت���وك���ول  ان  وا����ش���اف 
ا�شرائيل  ب����ني  احل�������رب  اوق�������ف 
و�شوريا يف 1973 وقع قبل 39 
الباردة والن  عاما يف عز احلرب 
كليا وقوة مراقبة  تغريت المور 
ف���ك ال����ش���ت���ب���اك يف اجل������ولن يف 
و���ش��ع ���ش��يء وت��اب��ع ن��ح��ن نعر�س 
خ�شو�شا انقاذ هذه القوة ويجب 

بالتاأكيد حل هذه امل�شكلة .
من جهتها دعت الوليات املتحدة 
القيام  ت��ف��ادي  اإىل  الأط����راف  ك��ل 
اإطاق  وق��ف  ي��ه��دد  ت�شرف  ب���اأي 
ال��ن��ار ط��وي��ل الأم���د يف مرتفعات 

اجلولن.
ب��ا���ش��م وزارة  امل��ت��ح��دث��ة  واأع���رب���ت 

اتفاق  ل��ك��ن  وا����ش���اف   . اجل�����ولن 
فك ال�شتباك وبروتوكوله املربم 
بني �شوريا وا�شرائيل ل ي�شمحان 
ال��دائ��م��ني يف جمل�س  ل��اع�����ش��اء 
مراقبة  ق��وة  يف  بامل�شاركة  الم��ن 

فك ال�شتباك يف اجلولن .
النم�شا  ق��رار  اث��ر  ني�شركي  وتابع 
�شحب جنودها يجري العمل بجد 
ت�شارك  اخ���رى  دول  على  للعثور 
بلد  ي�����ش��ر اىل  ل��ك��ن��ه مل   ، ب���ق���وات 

معني.
وحت���ت���اج خ���ط���وة م���ن ه����ذا النوع 
م��ن ق��ب��ل رو���ش��ي��ا مل��واف��ق��ة دم�شق 
مبخاوف  ت�شعر  التي  وا�شرائيل 
م����ت����زاي����دة م����ن ام�����ت�����داد ال����ن����زاع 

ال�شوري اىل ارا�شيها.
الرو�شي  وحتدث وزير اخلارجية 
�شريغي لفروف مع المني العام 
بوتني  فادميري  املتحدة  ل��امم 

عن عر�س مو�شكو.
من جهته، او�شح ال�شفري الرو�شي 
المن  ملجل�س  ت�شوركني  فيتايل 
ان��ه ينبغي ان  ه��ذا العر�س وق��ال 

اخل�����ارج�����ي�����ة الأم�����ريك�����ي�����ة جني 
ب�شاكي خال موؤمتر �شحايف عن 
دعم اأمريكا للجهود التي يبذلها 
ب��ان كي  اأم��ني ع��ام الأمم املتحدة 
مون وعمليات حفظ ال�شام التي 
الدولية  امل��راق��ب��ة  بعثة  بها  تقوم 
يف اجل��ولن )الأن���دوف(، ل�شمان 
القيام  يف  ال���ب���ع���ث���ة  ه�����ذه  ق������درة 

مبهامها.
وكررت ب�شاكي التعبري عن القلق 
ال�شتقرار  ع���دم  م��ن  الأم���ريك���ي 
الإق��ل��ي��م��ي ال���ن���اج���م ع���ن الأزم�����ة 
بالتقارير  وذك�������رت  ال�������ش���وري���ة، 
ع��ن ا���ش��ت��ب��اك��ات يف اجل����ولن بعد 
�شيطرة املعار�شة ال�شورية لفرتة 
القنيطرة  معرب  على  الوقت  من 
ب��ني ���ش��وري��ا واإ���ش��رائ��ي��ل، واإطاق 
القوات ال�شورية 4 قذائف خال 
ق����وات احلكومة  ب���ني  م��واج��ه��ات 
على  املعار�شة  ومقاتلي  ال�شورية 
ط�����ول احل�������دود الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة-

القذيفة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شورية، 
ال���ت���ي ���ش��ق��ط��ت ع��ل��ى جم��م��ع قوة 

وا�ضنطن تدعو اإىل تفادي الت�ضعيد 

م�ساٍع اأممية لتعزيز قوات ال�سالم يف اجلولن

العالج لتلقي  لبنان  ي�سلون  ال�سورية  الق�سري  من  جريحًا   28
•• البقاع ال�رشقي-االأنا�شول:

متكن اجلي�س اللبناين ام�س ال�شبت من تو�شيل 28 جريحا �شوريا اأ�شيبوا يف مدينة الق�شري )غربي �شوريا( اإىل 
م�شت�شفي يف حمافظة البقاع الأو�شط، �شرقي لبنان، بح�شب م�شادر ميدانية.  واأفادت امل�شادر اأن عددا من اأهايل 
اآل زعيرت )الداعمني لنظام الأ�شد( املقيمني قرب م�شت�شفى �شتورا يف البقاع الأو�شط الذي اأعلن حالة الطوارئ 
اأن حماولتهم  اإل  الدخول  ملنع اجلرحى من  الإ�شعاف  �شيارات  اأم��ام  الطريق  اإغ��اق  ل�شتقبال اجلرحى حاولوا 
باءت بالف�شل بعدما تدخل اجلي�س. وحتت اإ�شراف ال�شليب الأحمر الدويل ومواكبة اآليتني من اجلي�س اللبناين، 
و�شل اجلرحى ال�شوريون على منت 13 �شيارة اإ�شعاف اإىل امل�شت�شفى حيث عمل الأطباء على تقدمي العاج الازم 
للحالت احلرجة.  و�شهدت مدينة الق�شري يف الأ�شبوعني املا�شيني معارك �شارية بني قوات نظام ب�شار الأ�شد 
وحزب اهلل اللبناين من جانب ومقاتلي املعار�شة ال�شورية من جانب اآخر، �شقط خالها عدد كبري من القتلى 
واجلرحى وانتهت املعارك اإىل �شيطرة النظام ال�شوري وحزب اهلل على املدينة الأربعاء املا�شي، بح�شب ما اأعلنه 

النظام، وهو ما اأكدته قيادات يف املعار�شة ال�شورية ودعا جمل�س الأمن يف بيان له.

•• واغادوغو-ا.ف.ب:

دع����ت ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و ال���ت���ي تتوىل 
ازم���ة م���ايل ام�س  ال��و���ش��اط��ة يف  دور 
بني  الع�شكرية  الع��م��ال  وق���ف  اىل 
الطوارق  واملتمردين  امل��ايل  اجلي�س 
�شرق  ب�شمال  كيدال  يحتلون  الذين 
املفاو�شات يف  مايل، وذلك عند بدء 

واغادوغو.
وق����ال رئ��ي�����س ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و بليز 
ك���وم���ب���اوري و���ش��ي��ط م��ن��ط��ق��ة غرب 
وفدي  ام��ام  املالية  لازمة  افريقيا 
العمال  انه يقرتح وقف  اجلانبني، 
الظروف  ���ش��ي��وف��ر  "ما  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
المنية ال�شرورية لجراء انتخابات 
رئا�شية حرة و�شفافة من املرتقب ان 
28 متوز  جت��رى دورت��ه��ا الوىل يف 

يوليو.
وقد �شن اجلي�س املايل هجومه هذا 
املتمردين  الرب��ع��اء  واخ��رج  ال�شبوع 
الوطنية  احل����رك����ة  يف  ال������ط������وارق 
انيفي�س  ب��ل��دة  م���ن  ازواد  ل��ت��ح��ري��ر 
الواقعة على بعد نحو مئة كيلومرت 

اىل جنوب كيدال.
الهدف  ان  ك����وم����ب����اوري  وا������ش�����اف 
"اعادة  اي�����ش��ا  ه���و  امل���ح���ادث���ات  م���ن 
واخلدمات  ال��ع��ام��ة  الدارة  ان��ت�����ش��ار 
الجتماعية ال�شا�شية وقوات الدفاع 
يف  وخا�شة  م��ايل  �شمال  يف  والم���ن 
ك��ي��دال وف��ق الج����راءات التي �شيتم 
التفاو�س ب�شاأنها"، بدون مزيد من 

الج���راءات  ه��ذه  ب�شاأن  الي�شاحات 
واجلدول الزمني.

الوطنية  احل����رك����ة  رف�������ش���ت  وق�����د 
ط���وارق  وجم��م��وع��ة  ازواد  ل��ت��ح��ري��ر 
اخرى، املجل�س العلى لوحدة ازواد، 
والدارة  اجل��ي�����س  دخ���ول  الن  ح��ت��ى 
ويطالبان  ك����ي����دال.  اىل  امل��ال��ي��ت��ني 
ل��ت��اأم��ني الق�����رتاع ب��ق��وة م��ن المم 

املتحدة من املفرت�س ان حتل مكان 
مايل  يف  املنت�شرة  الفريقية  البعثة 

اعتبارا من متوز يوليو.
واك������د رئ���ي�������س ب���ورك���ي���ن���ا ف���ا����ش���و ان 
وحركتي  ب���ام���اك���و  ب���ني  امل���ح���ادث���ات 
الطوارق �شتتوا�شل بعد النتخابات 
نهائي  �شام  ار���ش��اء  بغية  الرئا�شية 
وحتقيق تنمية م�شتدامة و�شاملة يف 

�شمال مايل.
واغادوغو  حم���ادث���ات  و���ش��ت��ت��وا���ش��ل 
طوال عطلة نهاية ال�شبوع كما قال 
وزير خارجية بوركينا فا�شو جربيل 
اىل  الثنني  التو�شل  بغية  با�شوليه 

اعداد وثيقة تكر�س اتفاقا موقتا.
امل�شلحة  ال���ط���وارق  ح��رك��ات  وحت��ت��ل 
التنية،  الق��ل��ي��ة  ه��ذه  ك��ي��دال، مهد 
ال���ث���اين يناير  ك���ان���ون  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ 
الفرن�شي  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ت��دخ��ل  ب��ع��د 
اخ���رج اجل��م��اع��ات ال�شامية  ال���ذي 
القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  امل�شلحة 
وال��ت��ي ك��ان��ت حت��ت��ل ال�����ش��م��ال املايل 
املتمردون  2012 وكان هوؤلء  منذ 

حلفاء لها لبع�س الوقت.

م�سوؤول: انت�سار رو�سيا يف 
اجلولن �سيعيدها لل�سرق الأو�سط

•• مو�شكو-يو بي اأي:

اعترب رئي�س جلنة ال�شوؤون الدولية 
األك�شي  الرو�شي،  الدوما  مبجل�س 
ب��و���ش��ك��وف، ام�����س ال�����ش��ب��ت، اأن����ه يف 
ن�شر قوات رو�شية حلفظ  حال مت 
ال�شام يف مرتفعات اجلولن، فاإنه 
�شيعني عودة ا�شرتاتيجية لرو�شيا 

اإىل ال�شرق الأو�شط.
عن  رو�شية  اإع���ام  و�شائل  ونقلت 
ب��و���ش��ك��وف، ق��ول��ه يف ت��غ��ري��دة على 
قواتنا  ظ��ه��ور  اإن   ، ت��وي��رت  م��وق��ع 
مرتفعات  يف  ال���������ش����ام  حل���ف���ظ 
اجلولن �شيعني عودة ا�شرتاتيجية 
لرو�شيا اإىل ال�شرق الأو�شط كدولة 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  وك����ان  ع��ظ��م��ى 
ف�����ادمي�����ري ب�����وت�����ني، ت����ق����دم ي���وم 
اجلمعة باقرتاح ن�شر قوات رو�شية 
حل��ف��ظ ال�����ش��ام يف اجل����ولن بعد 
من  النم�شاوية  البعثة  ان�����ش��ح��اب 

قوام قوات )اندوف(.
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ق�سية التج�س�ض تثري
 جدًل باأمريكا وبريطانيا 

•• وا�شنطن-وكاالت:

الإلكرتونية  احل�����ش��اب��ات  ع��ل��ى  الأم��ريك��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  جت�ش�س  ق�شية  اح��ت��ل��ت 
اخلا�شة حيزا وا�شعا يف ال�شحافة الأمريكية والربيطانية، واأثارت عا�شفة من 
الحتجاجات احلقوقية يف بريطانيا، بعد اأن تبني اأن احلكومة الربيطانية �شلمت 
معلومات �شخ�شية لربيطانيني اإىل ال�شلطات الأمريكية �شمن اتفاقية ت�شارك 
معلومات مل تطرح اأمام الربملان. وتناولت �شحيفة نيويورك تاميز دفاع الرئي�س 
وا�شت�شهاده  اخل��ا���ش��ة،  احل�شابات  على  التج�ش�س  ع��ن  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��ريك��ي 
التج�ش�س  النوع من  هذا  الأمريكية  ال�شلطات  فيها  ا�شتخدمت  �شابقة  بحوادث 
واأدى اإىل القب�س على عنا�شر مطلوبة يف ق�شايا اإرهاب. لكن ال�شحيفة اأفردت 
يف تقريرها م�شاحة لردود فعل املدافعني عن اخل�شو�شية، الذين ت�شاءلوا عن 
مع  الأمريكيني  ات�شالت  على  بالتج�ش�س  الأمريكية  ال�شلطات  قيام  قانونية 
اأ�شخا�س يف اخلارج، وتخزين تلك املعلومات وكان اأوباما املحامي واحلقوقي قد 
اعرتف باأنه تردد يف البداية با�شتخدام هذا الربنامج الذي ورثه عن �شلفه جورج 
ل�شرورات  به  قدما  امل�شي  ب�شرورة  اقتنع  ومتح�س  تفكري  وبعد  ولكنه  بو�س، 
الأمن القومي، على حد و�شفه. وعّلق قائا ل ميكننا اأن نح�شل على اأمن حمكم 
%100 ويف نف�س الوقت �شمان عدم وجود خروق للخ�شو�شية بن�شبة  بن�شبة 
الأمريكية ما�شية يف  ال�شلطات  اأن  %100. وك�شفت �شحيفة وا�شنطن تاميز 
اأفادت  �شحفية  تقارير  واأن  �شيا�شاتها، 
ال���ق���وم���ي ومكتب  الأم������ن  ب�����اأن وك���ال���ة 
اآي(  ب���ي  )اإف  ال����ف����درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
جلميع  احل��ي  البث  ن�شخ  يف  �شي�شرعان 
واملرئية  وامل�شموعة  املكتوبة  املرا�شات 
�شركات  ت�����ش��ع  خ�������وادم  م����ن  م���ب���ا����ش���رة 
خلدمات الإنرتنت يف الوليات املتحدة. 
وقد اأطلق على الربنامج ا�شم م�شفر هو 
وت�شاءلت �شحيفة   )Prism( بري�شم
اأي ت��وداي الأمريكية عن تاأثري  اإ�س  يو 
هذا اجل��دل حول اخ��رتاق خ�شو�شيات 
�شركات  اأ����ش���ه���م  اأ����ش���ع���ار  ع��ل��ى  الأف�������راد 

الإنرتنت العماقة.

املانيا تتم�سك بخطتها لالن�سحاب من اأفغان�ستانالغنو�سي: النه�سة لي�ست الناطق الر�سمي با�سم الإ�سالم 
•• برلني-رويرتز:

من  الملانية  القوات  ان�شحاب  ان  ام�س  في�شرتفيله  جيدو  المل��اين  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
افغان�شتان �شيم�شي كما هو مقرر. وقال في�شرتفيله بعد لقاء مع نظريه الفغاين زملاي 
ر�شول يف كابول مغادرة قواتنا افغان�شتان �شتم�شي وفقا جلدولنا الزمني. لكننا لن نن�شى 
2014 و�شنبقي على م�شاركتنا وان كان ب�شورة خمتلفة. هذا يعني ان  افغان�شتان بعد 
م�شاركتنا �شتكون ب�شورة اكرب يف اجلانب الن�شاين واجلانب القت�شادي. حتدثنا عن هذه 
المور با�شتفا�شة. يعي�س نحو 80 يف املئة من املدنيني الفغان حتى الن حتت �شيطرة 
المن الفغاين ونحن نرحب بالعان عن ان الرئي�س الفغاين �شيخ�شع املناطق الباقية 
بالرئي�س  اليوم  �شابق  وقت  يف  في�شرتفيله  والتقى  قريبا.  الفغانية  المنية  لل�شيطرة 
املانيا يف افغان�شتان. ووافق الربملان  4350 جنديا  ك��رزاي. ويتمركز حاليا نحو  حامد 
الملاين يف يناير كانون الثاين على خف�س عدد اجلنود الملان اىل 3300 بحلول فرباير 

�شباط 2014.

•• تون�س-االأنا�شول:

قال رئي�س حركة النه�شة التون�شية، را�شد الغنو�شي، 

الر�شمي  الناطق  لي�شت  حركته  اإن  ال�شبت،  ام�س 
با�شم الإ�شام والإ�شام اأكرب من اأي حزب . واأ�شاف 
تتزعم  ال��ت��ي  احل��رك��ة  عقدتها  ن���دوة  يف  الغنو�شي 
عنوان  حتت  تون�س  بالعا�شمة  احل��اك��م،  الئ��ت��اف 
معامل التجديد يف فكر النه�شة ، اإن م�شروع حركة 
النه�شة منذ ن�شاأتها با�شم الجتاه الإ�شامي حتمل 
م�شروعا اجتهاديا انفتاحيا وحترريا. ون�شاأت حركة 
الإ�شامي  الجت���اه  ح��رك��ة  م�شمى  حت��ت  النه�شة 

قوله.
وبح�شب الغنو�شي فاإن قيمة احلرية تبقى العن�شر 
ال�شاحة  دخلنا  قائا:   ، احلركة  ت�شور  يف  املركزي 
والد�شتور  احل��ري��ة..  بقيمة  والثقافية  ال�شيا�شية 
اجلديد يحمل ب�شمات هذه القيمة . وتتزعم حركة 
النه�شة الئتاف احلاكم يف تون�س الذي ي�شم اإىل 
جانبها، حزبا املوؤمتر من اأجل اجلمهورية ، و التكتل 
وتواجه  واحل��ري��ات  العمل  اأج��ل  من  الدميقراطي 
حركة النه�شة اتهامات من بع�س معار�شيها، �شواء 
تقدم  بكونها  تتعلق  غريه  اأو  الإ�شامي  التيار  من 
الأكر  الو�شطي  الفكر  �شاحبة  اأن��ه��ا  على  نف�شها 

متثيا لاإ�شام، وهو ما ينفيه الغنو�شي.

 1989 ع��ام  حتى  حتمله  وا�شتمرت   ،1981 ع��ام 
التي  الندوة  . وح�شر  النه�شة  اإىل حركة  لتتحول 
لتاأ�شي�س   32 ال���  الذكرى  م��رور  مبنا�شبة  انعقدت 
ال��ي��وم، وزراء احل��رك��ة يف  احل��رك��ة، وال��ت��ي ت�شادف 
بينهم  واأج���ان���ب،  تون�شيني  وم��ف��ك��ري��ن  احل��ك��وم��ة، 
الأ�شتاذ  اأفندي،  الوهاب  وعبد  ال�شوداين،  الباحث 
وي�شتمين�شرت  ال�شيا�شية جامعة  العلوم  امل�شارك يف 
م�شادر  تعدد  اأهمية  اإىل  اإ���ش��ارة  ويف  الربيطانية. 
العلوم الدينية، انتقد الغنو�شي الق�شاء على البعد 
الثقايف احل�شاري لتون�س واملتمثل يف مركز جامع 
يف  وال��دع��وي  الثقايف  دوره  تراجع  والتي  الزيتونة 
حد  على  بورقيبة،  احلبيب  الأ�شبق  الرئي�س  عهد 

حركة االحتجاج تتوا�ضل يف �ضوارع ا�ضطنبول

اأردوغان يقول اإن حكومته منفتحة على املطالب الدميقراطية
•• ا�شطنبول-ا ف ب:

ال�شخا�س  الف  ع�������ش���رات  ن����زل 
ال�شارع يف تركيا  جمددا ام�س اىل 
لرئي�س  امل��ت��ك��ررة  ال����ن����داءات  رغ���م 
ال����������وزراء رج�����ب ط���ي���ب اردوغ�������ان 
بالوقف الفوري حلركة الحتجاج 

التي تهز الباد منذ ت�شعة ايام.
مئات  ام�شى  نف�شه  وبالت�شميم 
العراء  يف  ل��ي��ل��ت��ه��م  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
ا�شطنبول  يف  ت��ق�����ش��ي��م  ���ش��اح��ة  يف 
نباأ  ك��ان  ال��ت��ي  ج��ي��زي  ويف حديقة 
ا�شعلت  ال��ت��ي  ال�����ش��رارة  ت��دم��ريه��ا 
ت�شلم  م��ن��ذ  �شيا�شية  ازم���ة  اخ��ط��ر 
املحافظة  ال���ش��ام��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

ال�شلطة يف تركيا يف 2002.
املتظاهرات  احدى  الينا  و�شرحت 
ا�شبوع  قبل  بر�س  فران�س  لوكالة 
مل اك���ن لت�����ش��ور ان��ن��ي ���ش��ان��ام يف 
�شوارع ا�شطنبول. الن ل اعلم ما 

اذا �شيمكنني الرحيل .
ال���ط���ال���ب يف  دي��ل��ي��ك  اروي  وق�����ال 
ال21  البالغ  امليكانيكية  الهند�شة 
الوزراء  رئي�س  ي��ح��اول  العمر  م��ن 
يتكلم  ل  ال�شعب.  تق�شيم  ي��وم  كل 
باملئة  اخلم�شني  ن�شبة  ع��ن  ���ش��وى 
�شوتوا  ال���ذي���ن  ال��ن��اخ��ب��ني  )م����ن 
ويتحرك �شد   )2011 حلزبه يف 

���ش��ق��وط ث��اث��ة ق��ت��ل��ى و اك���ر من 
. جريح   300

احلكومية  غ��ري  امل��ن��ظ��م��ات  وع��ل��ى 
ل����ل����دف����اع ع�����ن ح����ق����وق الن���������ش����ان 
ت�شع  ان  امل���ح���ام���ني  وج���م���ع���ي���ات 
ح�����ش��ي��ل��ة ج���دي���دة لع���م���ال عنف 

ال�شرطة .
م�����ن ج���ه���ت���ه ي���ج���ت���م���ع اردوغ����������ان 
العدالة  ح����زب  ح���زب���ه  ك�����وادر  م���ع 
ا�شطنبول  يف  ا�شتثنائيا  والتنمية 

مركز الحتجاجات.
عودته  م����ن  اردوغ���������ان  وا����ش���ت���ف���اد 
اخلمي�س  ليل  العربي  امل��غ��رب  م��ن 
اجلمعة ليثبت قوته والدعم الذي 
ي��ح��ظ��ى ب����ه م����ن ق�����ش��م ك���ب���ري من 

الراأي العام الرتكي.
وامام اللف من منا�شريه انتقد 
بالوقف  وط����ال����ب  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
الول  وال���رد  للتظاهرات  ال��ف��وري 
العدالة  ال��ذي نظمه حزب  العلني 
اندلع  م��ن��ذ  ال�����ش��ارع  يف  والتنمية 
حركة الحتجاج اثار خماوف من 
املع�شكرين.  ب��ني  م��واج��ه��ة  وق����وع 
ال��وزراء دعا منا�شريه  لكن رئي�س 
ويف   . دي����اره����م  اىل  ال����ع����ودة  اىل 
الف  يتجمع  ان  يتوقع  نيويورك 
ال�شخا�س اليوم الحد يف تظاهرة 

دعم حلركة الحتجاج يف تركيا.

اخلم�شني باملئة الباقني موؤكدا ان 
�شيعودون اىل هنا كل  املتظاهرين 

يوم حتى ي�شتقيل .
ع���دة جتمعات  ت��ن��ظ��م  ان  وي��ت��وق��ع 
نهاية  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م��ن��اه�����ش��ة 
ال����ش���ب���وع يف امل�����دن ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
ا�شطنبول وانقرة وازمري )غرب(.

لهجته التي ات�شمت باحلزم لكر 
ب  املتظاهرين  وا�شفا  ا�شبوع  من 

املتطرفني و امل�شاغبني .
منتدى  خ�����ال  اردوغ���������ان  وق������ال 
دويل يف ا�شطنبول اننا �شد العنف 
ال���ت���ي تهدد  وال�����ش��غ��ب والع����م����ال 
م�شيفا  احل��ري��ات  با�شم  الخ��ري��ن 

وي���ت���ه���م امل����ت����ظ����اه����رون اردوغ��������ان 
�شلطوي  با�شلوب  مبمار�شة احلكم 
املجتمع  ا�شلمة  اىل  ي�شعى  وب��ان��ه 
انتقد  ال����ذي  ال���رتك���ي واردوغ�������ان 
اخل�������ارج  ويف  ت����رك����ي����ا  يف  ب���������ش����دة 
للوح�شية التي قمعت بها ال�شرطة 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن، خ��ف��ف اجل��م��ع��ة من 

لديهم  ال��ذي��ن  ب��ك��ل  ن��رح��ب  لكننا 
مطالب دميوقراطية .

دان  ن���ف�������ش���ه  امل�������وؤمت�������ر  وخ����������ال 
امل��ك��ل��ف �شوؤون  امل��ف��و���س الوروب�����ي 
ال��ت��و���ش��ي��ع ���ش��ت��ي��ف��ان ف���ويل جمددا 
ال��ق��وة الذي  امل��ف��رط اىل  ال��ل��ج��وء 
ودعا  دميوقراطية  يف  له  مكان  ل 
اردوغ�������ان اىل اط�����اق ح�����وار ويف 
امل�شت�شارة  ���ش��ع��دت  نف�شه  ال�����ش��اأن 
ان��غ��ي��ا م��ريك��ل لهجتها  المل��ان��ي��ة 
لل�شحافيني  ال��دويل  الحت��اد  كما 
والحت��اد ال��دويل حلقوق الن�شان 
رئي�س  ورد  ال�شرطة  وح�شية  �شد 
الدول  باتهام  ال��ف��ور  على  ال���وزراء 
ال���غ���رب���ي���ة ب���ال���ك���ي���ل مب���ك���ي���ال���ني يف 

ق�شية تركيا.
عندما  اوروب�����ي  ب��ل��د  اي  يف  وق����ال 
يكون هناك حركة احتجاج عنيفة 
�شدقوين  ت���دم���ري  م�����ش��روع  ���ش��د 
اكر  ل��ق��م��ع  امل��ت��ظ��اه��رون  يخ�شع 
ق�شوة وذكر اليونان وفرن�شا واملانيا 
التي  الخ���رية  احل�شيلة  وبح�شب 
الت���راك  الط���ب���اء  ن��ق��اب��ة  ن�شرتها 
مقتل  اىل  الح��ت��ج��اج  ح��رك��ة  ادت 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن و�شرطي  اث��ن��ني م��ن 

و�شقوط 4785 جريحا.
حكومية  ح�����ش��ي��ل��ة  اخ�����ر  وك����ان����ت 
اىل  ا�شارت  ال�شبوع  مطلع  ن�شرت 

•• الفجر – خرية ال�شيباين:

م�شروع  ح�����ول  اجل������دل  ي���ت���وا����ش���ل 
الد�شتور التون�شي اجلديد بني من 
ي�����ش��ان��دون��ه وب���ني م��ع��ار���ش��ي بع�س 
ف�شوله وبني الّداعني اإىل اإ�شقاطه 

جملة وتف�شيا.
الوفاق  ���ش��ع��وب��ة  ٌي���رتج���م  ج�����دل، 
التجاذب  وح������ّدة  ال�������ولدة  وع�����ش��ر 
ويلّوح  ال���ف���رق���اء،  ب���ني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
ال�شتفتاء،  اإىل  اللجوء  باإمكانّية 
اجلميع  ي��خ�����ش��اه  ���ش��ي��ن��اري��و  وه�����و 
اآخ��ر حلظة على  وق��د يجربهم يف 

التوافق من اجل تفاديه.
ال�شيا�شي املفتوح،  املزاد  وبعيدا عن 
ال��ت��ي يحكمها  الأح�����زاب  وم���واق���ف 
وتخ�شع  واخل�����ش��ارة  ال��رب��ح  منطق 
لبور�شة املكا�شب وامل�شالح الفئوّية 
لأهل  ك��ان   ، الي��دول��وج��ي��ا  و�شطوة 
الخت�شا�س يف القانون الد�شتوري 
النهائية  للن�شخة  وقراءتهم  راأيهم 
ت��ون�����س، قراءة  يف م�����ش��روع د���ش��ت��ور 
اأرادها اأ�شحابها ت�شتند اإىل املنطق 
القانوين والعلمي فقط، اأي منطق 

اخلبري يف ال�شياغة.
التون�شيني  م��ن  ا  �شّقّ اأّن  اإىل  ي�شار 
التاأ�شي�شي  امل��ج��ل�����س  ع��ل��ى  ُي��ع��ي��ب 
اأف�������ش���ل احل�����الت،  ا���ش��ت��ب��ع��اد، ويف 
القانون  يف  اخل����رباء  دور  تهمي�س 
الد�شتور  ���ش��ي��اغ��ة  يف  ال��د���ش��ت��وري 
التون�شي اجلديد، وُيعيدون ما برز 
واإن�شائية  تنا�شق  وع���دم  خ��ل��ل  م��ن 
ج���دّي���ة  ع������دم  اإىل  ال�������ش���ي���اغ���ة  يف 
يف  الخت�شا�س  ب��اأه��ل  ال�شتئنا�س 

املجال ورمّبا تغييبهم.  
فقد �شّلط خرباء بارزون يف القانون 
على  الأ���ش��واء  بتون�س  ال��د���ش��ت��وري 
ج��م��ل��ة م��ن امل�����ش��ائ��ل اجل��وه��ري��ة يف 
الد�شتور من خال تقدمي قراءات 
الد�شتور  م�����ش��روع  ت�����ش��ّم��ن��ه  م��ا  يف 
التون�شي اجلديد من مبادئ عامة 
عند  توقفوا  كما  انتقالية.  واأحكام 
واحلقوق  الدولة  مدنية  مفهومي 
واحل��������ري��������ات وم������ام������ح ال���ن���ظ���ام 
ال�شيا�شي يف م�شروع الد�شتور اأعلى 

هرم القواعد القانونية.
هاما  ح��ي��زا  اخل����رباء  ك��م��ا خ�ش�س 
م����ن م���داخ���ات���ه���م ل��ل��ت��ط��رق اإىل 
كاجلباية  خ�����ش��و���ش��ي��ة  م�������ش���ائ���ل 
واملحكمة  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  وال�����ش��ل��ط��ة 
ع����ن حتليل  ف�����ش��ا  ال���د����ش���ت���وري���ة 
معايري  �شوء  يف  الد�شتور  م�شروع 

حقوق  مبادئ  فنجد  الكونية  على 
الإن���������ش����ان وال���ك�������ش���ب احل�������ش���اري 
الإن�شانية  وال���ق���ي���م  والإن���������ش����اين 
غمو�س  هناك  اأن��ه  غ��ري  ال�شامية، 
وامل�شتوى  احل�شاري  امل���وروث  ب��ني 
الكوين . وحذر عيا�س بن عا�شور، 
لد�شتور  النهائي  امل�����ش��روع  اأن  م��ن 
تون�س اجلديد الذي ن�شره املجل�س 
ال�شهر  مطلع  التاأ�شي�شي  الوطني 
احلايل، يوؤ�ش�س يف اآن واحد لدولة 

دينية واأخرى مدنية.
يف  تناق�س  هناك  عا�شور  بن  وق��ال 
الد�شتور،  ل��ه��ذا  ال��ع��ام��ة  الفل�شفة 
ن��اح��ي��ة د����ش���ت���ور متجذر  ف��ه��و م���ن 
ومبادئ  املدنية  ال��دول��ة  منطق  يف 
والف�شل  القانون  وعلوية  املواطنة 
من  يتحدث  ولكنه  ال�شلطات  ب��ني 
ناحية اأخرى مبنطق الدين مع ما 
يرتتب عن ذلك من اآث��ار على دور 

الدولة وطبيعتها . 
ين�ّس  الد�شتور  م�شروع  اأن  واأو�شح 
ع��ل��ى اأن ال���دول���ة م��دن��ي��ة وع��ل��ى اأن 
ال��دول��ة مت�شائا ل  الإ���ش��ام دي��ن 
اأعرف كيف ميكن لنا اأن نوفق بني 
الثنني، بني منطق الدولة املدنية، 

ومنطق الإ�شام دين الدولة؟ .
واأ�شاف اأن امل�شروع يقول اإن الدولة 
للمقد�شات،  وحامية  للدين  راعية 
ولكنه يدرج يف الوقت نف�شه، حرية 
ال�شمري، وهي احلرية الأكرب على 
امل�شتوى الديني وهي الوحيدة التي 
ت�شمح لإن�شان له دين م��وروث عن 
اإما  اأن ي��رتك دينه  اأج���داده واآب��ائ��ه 
دينية  ل  لفل�شفة  واإم���ا  اآخ��ر  لدين 

)الإحلاد( وهذا تناق�س .
وت�������ش���اءل ب����ن ع���ا����ش���ور اأم�������ام هذه 
كيف  امل��ت��ن��اف��رة  املتعار�شة  الأف��ك��ار 
 144 الف�شل  نطبق  اأن  لنا  ميكن 
)من الد�شتور(، الذي يقول: تف�شر 
بع�شها  وي������وؤول  ال��د���ش��ت��ور  اأح���ك���ام 
واحلال  من�شجمة،  كوحدة  البع�س 
من�شجمة  وح��دة  لي�س  الد�شتور  اأن 
واإمنا هو وحدتان غري من�شجمتني  
فالد�شتور  الإ�شكال،  هو  هذا  وتابع 
الأحكام  م����زدوج  اخل��ط��اب  م����زدوج 
م��زدوج الطبيعة ومع ذلك يراد له 

اأن يكون د�شتورا موحدا من�شجما.
وعن م�شاألة النظام ال�شيا�شي اعترب 
اأن هناك تناق�س كبري،  بن عا�شور 
فالتوطئة تركز على وجوب التوازن 
اأن يف طيات  ال�����ش��ل��ط يف ح��ني  ب��ني 
التوازن.  ه��ذا  يكر�س  ل  ال��د���ش��ت��ور 

وقد  امل��ق��ارن.   الد�شتوري  القانون 
الأحكام  مل�شمون  انتقادات  وّج��ه��وا 
الد�شتور،  مب�������ش���روع  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
د�شتورية  جلنة  بتكليف  مطالبني 
لإع�����ادة ك��ت��اب��ة ه���ذه الأح���ك���ام التي 
ت��ن��ظ��م ال����ف����رتة الن���ت���ق���ال���ي���ة ب����دءا 
م���ن الن��ت��ه��اء م���ن امل�����ش��ادق��ة على 
النتهاء  ح��ت��ى  اجل��دي��د  ال��د���ش��ت��ور 
وتكوين  امل��ق��ب��ل��ة  الن��ت��خ��اب��ات  م���ن 
ذل��ك خال  حكومة جديدة، وج��اء 
اجلمعية  اجل��م��ع��ة،  نظمتها،  ن���دوة 
الد�شتوري  ل��ل��ق��ان��ون  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
النتقال  يف  ال���ب���ح���وث  وج��م��ع��ي��ة 
الن�شخة  و���ش��ع��ت  ال���دمي���ق���راط���ي، 
الد�شتور  م�����ش��روع  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

اجلديد حتت جمهرها.
عميد  الطبيب  �شوقي  اعترب  وق��د 
تقدميه  يف  ال��ت��ون�����ش��ي��ني  امل��ح��ام��ني 
يثري  الد�شتور  م�شروع  اأن  للندوة، 
عدد من الت�شاوؤلت بني احلقوقيني 

وال�شيا�شيني والإعاميني.
اإن  ال��ط��ب��ي��ب يف م��داخ��ل��ت��ه  وق�����ال 
البع�س يعترب اأن م�شروع الد�شتور 
�شيطاين ويحمل يف طياته عدد من 
يعتربه  الآخ���ر  والبع�س  الأ���ش��ئ��ل��ة، 
م�������ش���روع ج���ي���د وم���ق���ب���ول وق���اب���ل 
اخلافية  النقاط  وم��ن  للتطوير، 

هي  الد�شتور  م�شروع  يف  امل��وج��ودة 
ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي وب���اب 
اأث���اره من  الأح��ك��ام النتقالية وم��ا 
جدل واعترب البع�س اأن هذا الباب 
يحمل مت��دي��دا غ��ري م��ربر للفرتة 

النتقالية .

اأفكار الد�ضتور متنافرة
الد�شتور  مل�������ش���روع  ق�����راءت�����ه  ويف 
البارز  ال��د���ش��ت��وري  اع��ت��رب اخل��ب��ري 
التطورات  اأن  ع��ا���ش��ور،  ب��ن  عيا�س 
تعي�س  تون�س  اأن  ك�شفت  ال�شيا�شية 
عدة تناق�شات وا�شتقطابات انعك�س 

بو�شوح على م�شروع الد�شتور.
الوقت  اإن�����ه يف  ع���ا����ش���ور  ب���ن  وق�����ال 
الراهن ل ميكن اأن نتوقع انت�شارا 
الديني  الت�شور  ملنا�شلي  ل  مقنعا 
الدنيوي،  ال��ت�����ش��ور  مل��ن��ا���ش��ل��ي  ول 
التناق�س  ه��ذا  وج��ود  ن�شتغرب  ول 
يف م�����ش��روع ال��د���ش��ت��ور وازدواج���ي���ة 
الهوية  م�شتوى  على  فيه  اخلطاب 
والنظام  وال���ق���وم���ي���ة  وال���ك���ون���ي���ة 

ال�شيا�شي وال�شلطة الق�شائية .  
 وعن م�شاألة الهوية قال بن عا�شور 
الهوية يف م�شروع الد�شتور متعددة 
الإ�شامية  العربية  الهوية  فنجد 
ال��ث��ق��ايف، وه��ن��اك انفتاح  وامل�����وروث 

التاأ�شي�شية  للجان  اإرجاعها  توجب 
خا�شة  تاأ�شي�شية  جل��ن��ة  واإح�����داث 
ب��ه��ذا ال����ب����اب.  واأ�����ش����ار ب���ن عا�شور 
النتقالّية  الأحكام  ت�شارب  اأّن  اإىل 
يوحي باأْن ل نية للمجل�س يف اإنهاء 
اإىل  ال�شتمرار  ينوي  وان��ه  اأ�شغاله 
اأبد الآبدين بعد النتهاء من كتابة 
مراقبة  منع  اإّن  م�شيفا  الد�شتور 
د�شتورّية القوانني من قبل املحاكم 
ال���ع���ادّي���ة والإدارّي���������ة ي���وؤّك���د وجود 
القوانني  ل��ت��ح�����ش��ني  م��ب��ّي��ت��ة  ن���ّي���ة 
الق�شائّية املخالفة جلميع املعايري 

الدولّية .
النتقالية  الأح����ك����ام  ب����اأن  و����ش���رح 
الواردة يف م�شروع الد�شتور تت�شّمن 
تقديره  ح�����ش��ب  ع���دي���دة  خم���اط���ر 
داعيا اإىل تكوين جلنة للنظر فيها 
قبل  �شياغتها  واإع����ادة  ج��دي��د  م��ن 
ملناق�شة  املخ�ش�شة  العامة  اجلل�شة 

امل�شروع.

اإعادة �ضياغة
 االأحكام االنتقالية

هذا املوقف من الأحكام النتقالّية، 
ال��ق��ان��ون �شليم  ���ش��ان��ده اخل��ب��ري يف 
اأّن امل�شّرع  اأ�شار اإىل  اللغماين الذي 
الفرتة  ون��ه��اي��ة  ب���داي���ة  ي���ح���دد  مل 
الن��ت��ق��ال��ي��ة ب��ع��د امل�������ش���ادق���ة على 
اأّن م�شروع  اأ�شار اإىل  الد�شتور. كما 
ال��د���ش��ت��ور مل ي��ح��دد م��وع��د تنظيم 
والت�شريعية  الرئا�شية  النتخابات 
املقبلة ول مدة انتهاء عمل املجل�س 
معتربا  ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي،  ال����وط����ن����ي 
الفرتة  ل��ت��م��ط��ي��ط  ن��ي��ة  ه���ن���اك  اأن 
الن��ت��ق��ال��ي��ة اأك����ر م���ا مي��ك��ن، وفق 

تعبريه.
وانتقد ما ورد اأي�شا يف باب الأحكام 

اإىل  املعار�شة  ال�شيا�شية  الأح����زاب 
جانب حزب املوؤمتر، حزب الرئي�س 
املرزوقي  املن�شف  املوؤقت  التون�شي 

امل�شارك يف الئتاف احلاكم.

االنتباه ورفع االلتبا�س
القانون  اأ���ش��ت��اذ  ت��ط��ّرق  جهته،  م��ن 
ال��د���ش��ت��وري غ���ازي ال��غ��راي��ري، اإىل 
هناك  وقال  الدولة،  مدنّية  ق�شية 
اجلانب،  ه����ذا  يف  وحت�����ّش��ن  ت���ط���ور 
وال����ن���������س ي���ق���ر مب���دن���ي���ة ال����دول����ة 
اأّن  راأى  لكنه  اإي��ج��اب��ي،  ���ش��يء  وه��و 
النتباه  ت�شتدعي  الف�شول  بع�س 
وت�شتوجب رفع اللب�س خا�شة تلك 
ال��ت��ي ق��د ت��دف��ع ل��ل�����ّش��وؤال ع��ن مدى 

جدّية القتناع بالدولة املدنّية.
الد�شتوري  ال��ق��ان��ون  اأ���ش��ت��اذة  اأّم����ا 
يف  اأ���ش��ارت  فقد  القليبي،  �شل�شبيل 
اإىل  العامة،  امل��ب��ادئ  لباب  قراءتها 
انه ُيفرت�س اأن تكون املبادئ العامة 
الإط���ار  ت�شع  اأن��ه��ا  مبعنى  �شاملة 
اأنها  غ��ري  الأخ���رى  للف�شول  ال��ع��ام 
احتوت على م�شائل ل تندرج يف باب 
الأحرى  م��ن  وك���ان  العامة  امل��ب��ادئ 

عدم ت�شمينها يف هذا الباب.
التجان�س  غياب  القليبي  ولحظت 
العامة  امل����ب����ادئ  ب�����اب  يف  ال��ن�����ش��ي 
وكذلك نق�س فادح يف تكييف احلق 
النتخابي الذي يجب د�شرتته على 
اأن ي��ك��ون ح���را ون��زي��ه��ا و���ش��رّي��ا ول 
التن�شي�س  على  القت�شار  ينبغي 

باأّن النتخاب حّر فقط.
القليبي على �شرورة ف�شل  واأكدت 
ال�شيا�شي  العبادة عن اخلطاب  دور 
ولي�س احلزبي، مع �شرورة حتييد 
التوظيف  ع����ن  ب����دوره����ا  الإدارة 

ال�شيا�شي ل احلزبي فقط .

م�شروع  دخ���ول  اأّن  م��ن  النتقالية 
الد�شتور حيز التنفيذ بعد امل�شادقة 
عليه �شيكون تدريجيا ، قائا مل اأر 
ي��دخ��ل حّيز  د���ش��ت��ور  اأي  يف ح��ي��ات��ي 

التنفيذ بطريقة تدريجية .
وا�شتنق�س ما ورد يف نف�س الف�شل 
باأّن الد�شتور ل يدخل حيز التنفيذ 
الت�شريعية  الن�شو�س  ب�شدور  اإل 
با�شتغراب  مت�شائا  ل���ه،  امل��راف��ق��ة 
القانون  كيف ميكن لأعلى هرم يف 
درجة  منه  اأق���ل  ق��وان��ني  ينتظر  اأن 
ل���ل���دخ���ول ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ ق��ب��ل اأن 
القانونية  ال��ن�����ش��و���س  اأّن  ي�شيف 
الرائد  يف  �شدورها  مبجرد  تدخل 

الر�شمي حّيز التنفيذ.
ا�شتثناء  ال��ل��غ��م��اين  �شليم  وان��ت��ق��د 
القوانني  د���ش��ت��وري��ة  رق��اب��ة  امل�����ش��رع 
عن  الد�شتورية  املحكمة  قبل  م��ن 
طريق الدفع ملدة 3 �شنوات واإعفاء 
النظر  م��ن  الأخ���رى  املحاكم  بقية 
مت�شائا  ال��ق��وان��ني،  د���ش��ت��وري��ة  يف 
ب���ا����ش���ت���ه���زاء ه����ل ه������ذا خ������وف من 
الد�شتورية  املحكمة  ك��اه��ل  اإث��ق��ال 
ب��اإع��ادة كتابة  م��ن العمل . وط��ال��ب 
قيل  ال��ت��ي  النتقالية  الأح��ك��ام  ك��ل 
ال��ع��ام وال��ق��ي��ادي بحركة  امل��ق��رر  اإن 
وم�شاعده  خ�شر  احلبيب  النه�شة 
راأي  اأخذ  دون  بديباجتها من  قاما 
ما  وه��و  التاأ�شي�شية  ال��ل��ج��ان  بقية 
اأح����دث ج���دل ك��ب��ريا دف���ع البع�س 
الإداري���ة  املحكمة  اإىل  التوجه  اإىل 
م�شامني  بع�س  بحذف  للمطالبة 
ُزّورت من  التي اعتربوها  الد�شتور 
وال�شياغة.   التن�شيق  ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل 
من  اخل���رباء  م��وق��ف  اأّن  اإىل  ي�شار 
املوقف  ذات  هو  النتقالية  الأحكام 
معظم  عنه  ع��رّبت  ال��ذي  الراف�س 

واأكد عيا�س بن عا�شور اأنه خاف ملا 
يروج باأن النظام ال�شيا�شي املرتقب 
الربملاين  اأو  امل��ع��دل  ال��رئ��ا���ش��ي  ه��و 
الف�شول  نقراأ  عندما  فاإنه  املعدل 
جند  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ب��ال��ن��ظ��ام  املتعلقة 
هو  امل��رت��ق��ب  ال�شيا�شي  ال��ن��ظ��ام  اأن 
نظام  اأخطر  وه��و  املجل�شي  النظام 
على املجتمع ويجعل من احلكومة 
حتت �شيطرة جمل�س نواب ال�شعب 
ميكنها  ل  احلكومة  ف��اإن  وبالتايل 
ح���ل جم��ل�����س ن����واب ال�����ش��ع��ب اإل يف 
ح���ال���ة وح����ي����دة وه�����ي ال���ع���ج���ز عن 
واأك��د بن عا�شور  ت�شكيل احلكومة. 
�شيا�شي  نظام  تاأ�شي�س  اأردن��ا  اإذا  اأنه 
�شيئني  ي��ت��ح��ق��ق  اأن  ف��ي��ج��ب  ق����وي، 
حل  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  احل��ك��وم��ة  الأول: 
ال�شلطة  ب��اإم��ك��ان  وك��ذل��ك  املجل�س 

التنفيذية حل جمل�س ال�شعب.
وبخ�شو�س باب ال�شلطة الق�شائية 
اعترب بن عا�شور اأن هناك تناق�س، 
ا�شتقالية  على  نوؤكد  ناحية  فمن 
تركيبة  اأن  ح��ني  يف  ال�شلطة  ه���ذه 
فيها  جند  للق�شاء  الأعلى  املجل�س 
اأكر  منتخبني  الغري  الأع�شاء  اأن 
وبالتايل  املنتخبني  الأع�����ش��اء  م��ن 
على  الأح���زاب  ل�شيطرة  الباب  فتح 
هذا املجل�س. ودعا بن عا�شور نواب 
باب  رف�س  اإىل  التاأ�شي�شي  املجل�س 
امل�شادقة  وعدم  النتقالية  الأحكام 
انتقالية  ف���رتة  ي��ك��ر���س  لأن���ه  عليه 
املحكمة  ع���م���ل  وي���ع���ط���ل  ج����دي����دة 

الد�شتورية ملدة 3 �شنوات.
النتقالية  الأح����ك����ام  اأّن  واع���ت���رب 
الواردة بالباب العا�شر من م�شروع 
تفرع  م�شقطة  اأح��ك��ام��ا  ال��د���ش��ت��ور 
الد�شتور من حمتواه وتعطل نفاذه 
ن�شخة  جم��رد  امل�شروع  من  وجتعل 

م�ضروع الد�ضتور التون�ضي حتت جمهر اخلرباء

اأفكار متعار�سة ومتنافرة.. واأحكام انتقالّية خطرية!
د�ضتور يوؤ�ض�س يف اآن واحد لدولة دينية واأخرى مدنية

جانب من الندوة

 النظام ال�سيا�سي املرتقب هو النظام املجل�سي وهو اأخطر نظام على املجتمع
 االأحكام االنتقالية اأحكام م�ضقطة ُتفرغ الد�ضتور من حمتواه وتعّطل نفاذه

د�ستور مزدوج اخلطاب
 مزدوج الأحكام والطبيعة

عيا�س بن عا�شور
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12 األحد    - 9   يونيو    2013 م    -    العـدد    10813
Sunday    9    June     2013  -  Issue No   10813

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/25  جت جز- ب �س- ب- اأظ

مدعي/حممد �شامل املطلق للنجارة واحلدادة امل�شلحة وميثلها حممد �شامل املطلق 
املدينة ذ.م.م اجلن�شية:  العاملية لان�شاءات  اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: ب�شت 
المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ وقدرها 45000 درهم  املطلوب اعانه/ 
بالن�شر)للعلم  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  املدينة  لان�شاءات  العاملية  ب�شت 
بايداع اخلبري تقريره بالن�شر(   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/10 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الوىل ب� حمكمة بني يا�س البتدائية - 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  يا�س  بني  الكائنة 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/529 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
املنفذ  بنغادي�س  اجلن�شية:  مياه  حنيف  املاأمون  عبداهلل  التنفيذ/  طالب 
�شده : يورب للمعدات الن�شائية اجلن�شية: المارات  املطلوب اعانه:يورب 
للمعدات الن�شائية اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  2012/3295 عم 
 2013/6/13 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  -ب-  ع  م  جز- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية    باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/518 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
المارات    اجلن�شية:  الفاحي  �شعدون  �شقر  حممد  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : �شركة �شوق التداول العقاري اجلن�شية: المارات املطلوب 
اعانه:�شركة �شوق التداول العقاري اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
الدعوى رقم وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/3 موعدا 
بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي   التنفيذ-  

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم اليجاري                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/992 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ ورثة �شيف حممد عمري املن�شوري اجلن�شية: المارات املنفذ 
التكييف اجلن�شية:  العامة واعمال  �شده : موؤ�ش�شة عمرو �شيف للمقاولت 
واعمال  العامة  للمقاولت  �شيف  عمرو  موؤ�ش�شة  اعانه:  املطلوب  المارات 
التكييف/والتجمع لل�شيانة العامة  اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم- 
طلب  لنظر  موعدا   2013/7/4 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة   لنظره  وحدد 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  ابوظبي  
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/206 ت  عام -م ر- ت- اأظ)
املنفذ �شده  العلم اجلن�شية: بنغادي�س   التنفيذ/ مر�شد علم بديع  طالب 
: ادري�س �شليمان عبداهلل ق�شري ال�شحي اجلن�شية: �شلطنة عمان   املطلوب 
عمان  �شلطنة  اجلن�شية:  ال�شحي  ق�شري  عبداهلل  �شليمان  ادري�س  اعانه: 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم2012/432 مدجز- م ر-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم 
باملقر  الكائنة  ابوظبي   التنفيذ-   بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
تفاديا  اعاه،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/741 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
املنفذ  المارات  اجلن�شية:  املهريي  خمي�س  حممد  خمي�س  التنفيذ/  طالب 
المارات       اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  العقارات  لدارة  امل�شرف  ركن   : �شده 
اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  العقارات  امل�شرف لدارة  ركن  اعانه:  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم - وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/6/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-  ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 القلم اليجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2519 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ حممد �شومان �شفي اهلل اجلن�شية: بنغادي�س    املنفذ �شده : 
جنم القمر للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعانه: 
جنم القمر للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
الثاثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/2007 رقم 
املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 القلم العمايل                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/99 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ ليتان مياه ليت مد منري مياه اجلن�شية: بنغادي�س  املنفذ 
المارات     اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  املا�شية  العمدة   : �شده 
اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  املا�شية  العمدة  اعانه:  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
اأظ وحدد  ع- ب-  م  رقم 2012/3199 عم جز-  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
الكائنة باملحكمة  التنفيذ  فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
تفاديا  اعاه،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/363 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ الغا جان �شيزار   اجلن�شية: باك�شتان  املنفذ �شده : الفار�س 
اعانه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  العامة  واملقاولت  للنقليات  البي�س 
عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العامة  واملقاولت  للنقليات  البي�س  الفار�س 
ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/2798 رقم  الدعوى  يف 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  الثنني  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
لتخاذ  تفاديا  اعاه،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3209 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ احمد حممد يو�شف علي اجلن�شية: م�شر املنفذ �شده : اها 
ل�شيانة الطرق اجلن�شية: المارات املطلوب اعانه:  اها ل�شيانة الطرق 
بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/142 عم كل- م ع- ب- 
املوافق 2013/6/16 موعدا لنظر طلب  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد 
الكائنة  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
اعاه،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10813 بتاريخ   2013/6/9     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/193  عم كل - م ع- ب- اأظ

املرجان  عليه:  مدعي  ال�شعودية  اجلن�شية:  حم�شن  ابن  عيظة  ابن  مدعي/خليفه 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  في�شي�س  جيو�شري 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  في�شي�س  جيو�شري  املرجان  اعانه/  املطلوب 
الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
املوافق 2013/6/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
الكائنة مبدينة حممد  ب� حمكمة ابوظبي البتدائية -  الدائرة الوىل  امام  �شباحاً 
بن زايد مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/04
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/354  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/نيلو كري�س بي�شاي باكليج اجلن�شية: الفلبني  مدعي عليه: ربوت اند 
رميوت للتنظيفات العامة اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  العامة  للتنظيفات  رميوت  اند  ربوت  اعانه/  املطلوب  عمالية 
المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/12 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
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 بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/5
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10813 بتاريخ   2013/6/9     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1011  جت كل- م ت- ب-اأظ

الغ�شبان  فادي  قانونا  وميثلها  ذ.م.م  التكنولوجيا  خلدمات  مدعي/الع�شار 
خليل  وليد  قانونا  وميثلها  فايل  نورث  �شركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
 100.000 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  �شحادين 
غري  اجلن�شية:  ادفان�س  جوام  �شركة  اعانه/  املطلوب  القانونية  والفائدة  درهم 
ان  والتعقيب  للرد  الدخال  �شحيفة  من  ن�شخة  لكم  بالن�شر)نرفق  عنوانه:  حمدد 
اردمت ذلك( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء 
املوافق 2013/6/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/4
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10813 بتاريخ   2013/6/9     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/756  جت جز  - م ت- ب- اأظ

اجلن�شية:  علي  عبدالكرمي  حممود  ح�شني  عنها  وكيا  فارمالنك  مدعي/م�شتودع 
عبداحل�شني  جا�شم  عبداحل�شني  وميثلها  مينا  �شيدلية  عليه:  مدعي  المارات 
اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ )7911 درهم( املطلوب 
اعانه / �شيدلية مينا وميثلها عبداحل�شني جا�شم عبداحل�شني اجلن�شية: المارات   
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/20 املوافق  اخلمي�س 
الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/6/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10813 بتاريخ   2013/6/9     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1389  جت كل  - م ت- ب- اأظ

مدعي/ح�شني حممد ا�شد اهلل خوري ب�شفته �شريك يف �شركة على �شالح لادوات 
ب�شفته  �شرو�س  �شالح  حممد  علي  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  املنزلية 
�شريك يف �شركة علي �شالح لادوات املنزلية ذ.م.م واخرون اجلن�شية: ايران مو�شوع 
عبدالرحمن حممد   / اعانه  املطلوب  درهم    150000 �شراكة  ف�شخ عقد  الدعوى: 
�شالح �شرو�س ب�شفته �شريك يف �شركة علي �شالح لادوات املنزلية ذ.م.م اجلن�شية: 
ايران   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/6/17 موعدا  املوافق  الثنني  يوم 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة 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 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/4
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10813 بتاريخ   2013/6/9     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1389  جت كل  - م ت- ب- اأظ

مدعي/ح�شني حممد ا�شد اهلل خوري ب�شفته �شريك يف �شركة على �شالح لادوات 
ب�شفته  �شرو�س  �شالح  حممد  علي  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  املنزلية 
�شريك يف �شركة علي �شالح لادوات املنزلية ذ.م.م واخرون اجلن�شية: ايران مو�شوع 
�شالح  حممد  علي    / اعانه  املطلوب  درهم    150000 �شراكة  عقد  ف�شخ  الدعوى: 
�شرو�س ب�شفته �شريك يف �شركة علي �شالح لادوات املنزلية ذ.م.م اجلن�شية: ايران 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
الثنني املوافق 2013/6/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة   املحكمة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/4
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2180 عمايل جزئي                                       
جمهول  الفنية   للخدمات  املهريي  علي  حممد   -1/ عليه  املدعى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعى / لل حممد حممد عزمي   قد اقام عليك 
 10395( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وحددت   .)2012/144961( ال�شكوى  رقم    . وامل�شاريف  درهم(والر�شوم 
مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/6/20 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2074 عمايل جزئي                                       

اىل املدعى عليه /1- �شمانه لاعمال الفنية ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعى / عبدالقادر الهي بوك�س قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   2730( مبلغ  له  ي��وؤدي  ب��ان  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف وال�شكوى رقم )2013/144893(. وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء املوافق 2013/6/12 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل 
 ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/627 احوال نف�س م�سلمني                                       

اىل املدعى عليه /1- حممد نعيم ن�شيب خان جمهول  حمل القامة 
مبا ان املدعى / �شلمى حممد فهيم قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  �شرعي  وم�شكن  �شاملة  اولد  ونفقة  زوجية  بنفقة  املطالبة 
جل�شة  لها  وح��ددت  لئحة.   يف  املو�شحه  الطلبات  وباقي  وامل�شاريف 
 ch.1.C.13 يوم الربعاء املوافق 2013/6/19 ال�شاعة 8.30 بالقاعة
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  او من ميثلك  لذا فانت مكلف باحل�شور 
ايام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك 

على القل . 
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/1277 تنفيذ عمايل

�����س.ذ.م.م  جم��ه��ول  حمل  املنفذ ���ش��ده/1- مطعم م��اك ديفيد�س  اىل 
اأقام  قد  فو�شتينو    باكويران  رون��ال��د  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6933.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�شافة 
اىل مبلغ 512 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10813 بتاريخ 2013/6/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ع�شتار لتجارة 

وا�شترياد ال�شابون والزيوت العطرية ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1184062 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة غالب عبداهلل �شلطان �شيف الكعبي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن هال علي حممد البلو�شي

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

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

العدد 10813 بتاريخ 2013/6/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل كابول لت�شليح 

CN 1126944:الطارات وتبديل الزيوت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:

من/حمل كابول لت�شليح الطارات وتبديل الزيوت
KABUL TYRE REPAIR AND LUBRICATION SHOP

اىل/حمل كابول لت�شليح الطارات
KABUL TYRE REPAIRS SHOP

تعديل ن�شاط/حذف تبديل زيوت املركبات )4520010(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10813 بتاريخ 2013/6/9   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  والنهار  ال�ش�����ادة/الليل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1080518 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الليل والنهار للمقاولت العامة ذ.م.م
اىل/الليل والنهار لل�شيانة العامة ذ.م.م

NIGHT & DAY GENERAL MAINTENANCE LLC

م�شاعد  حممد  علي  املالك  التجارية  م�شفح  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
املن�شوري �س 11 ق 26 حمل 1 اىل املنطقة الغربية ليوا جفن ار�س رقم 2 حمل رقم 12

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10813 بتاريخ 2013/6/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الربوة خلياطة املاب�س 

الرجالية رخ�شة رقم:CN 1034217 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

خلفان احمد علي �شيف �شابر املزروعي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

خلفان احمد علي �شيف �شابر املزروعي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شاكر تودي حممد كونهابا
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العان وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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•• اأبوظبي-وام:

قال �شعادة املهند�س حممد �شالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للموا�شفات 
واملقايي�س موا�شفات بالوكالة اأن دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
والتبغ  ل�شجائر  ل���  م��وح��دة  خليجية  قيا�شية  م��وا���ش��ف��ات  لإ����ش���دار  تتجه 
والرقابة عليها . واأكد �شعادته اأن املوا�شفات اجلديدة التي تقوم موا�شفات 
باإعدادها بالتن�شيق مع هيئات املوا�شفات اخلليجي الأخرى وهيئة التقيي�س 
التاأثريات  من  للتقليل  تهدف  و�شروط  حمددة  معايري  تت�شمن  اخلليجية 
ال�شارة ملنتجات التبغ بكافة اأنواعها على امل�شتهلك وال�شحة العامة والبيئة 
امل�شافة  امل��واد  ومقدار  التبغ  مكونات  حتديد  خ��ال  من  القت�شاد  وكذلك 
املجال.  هذا  يف  املطبقة  والدولية  اخلليجية  واملعايري  للموا�شفات  ا�شتنادا 

وقال ان الهيئة نفذت العام احلايل قرار جمل�س ال��وزراء مبنع تداول علب 
التي ل تت�شمن �شورا وعبارات حتذيرية  التبغ  ال�شجائر وعبوات منتجات 
لتوعية افراد املجتمع بخطورة التدخني واآثار التبغ املدمرة لل�شحة العامة 
ببطاقات  اخلا�شة  اللزامية  الماراتية  القيا�شية  املوا�شفة  مع  يتوافق  مبا 
عبوات منتجات التبغ موؤكدا اأن كافة �شركات ت�شويق التبغ ملزمة بحظر بيع 
اأو تداول اأي من منتجات التبغ غري املطابقة لائحة الفنية املحدثة بهذا 
ال�شاأن داخل اأ�شواق الإمارات. واأكد اأن موا�شفات تكثف جهودها بالتعاون مع 
اجلهات املعنية الأخرى ملكافحة الآثار ال�شارة للتدخني حفاظا على ال�شامة 
العامة وحماية لأرواح املواطنني واملقيمني بالدولة بعد اأن اأثبتت الدرا�شات 
الوفيات  باملائة من   25 وراء نحو  الرئي�شية  الأ�شباب  التدخني كان من  اأن 
الوعائية  القلبية  القلب والأوعية الدموية الأمرا�س  اأمرا�س  الناجمة عن 

م�شريا اإىل ان الدرا�شات اأكدت اأن درجة خطورة التدخني واأ�شراره ترتبط 
الأمور  من  واأن��ه  التدخني  وم��دة  يوميا  املدخن  التبغ  بكمية  اأ�شا�شي  ب�شكل 
الهامة كذلك اأن ا�شتن�شاق دخان التبغ للمحيطني باملدخنني تزيد احتمالت 
اأ�شعاف   5 اإىل  ي�شل  مب��ا  الدماغية  وال�شكتة  القلب  لأم��را���س  تعر�شهم 
الدخان  ا�شتن�شاقهم لهذا  الأمرا�س يف حال عدم  احتمالت تعر�شهم لهذه 
ال�شار. واأ�شاف اأن الدرا�شات اأكدت كذلك اأن الإقاع عن التدخني يفيد ب�شكل 
مبا�شر يف الوقاية من المرا�س القليبة وال�شدرية وغريها كما اأنه يقل�س 
حجم التكلفة العاجية الباهظة لأمرا�س القلب والأوعية الدموية. وقال 
�شعادة املهند�س حممد �شالح بدري اأن موا�شفات تتعاون مع اجلهات املعنية 
الأمانة  تنفيذا لقرار  ال�شيجارة اللكرتونية  بالدولة لتطبيق حظر تداول 
العامة للبلديات منذ عام 2009 نظرا خلطرها على �شحة الن�شان ملا فيها 

من نيكوتني ومواد �شارة مل يقم اأي من مورديها ومنتجيها باإح�شار اأوراق 
تثبت خلوها من الأ�شرار حيث كان البع�س يعتقد اأن ال�شيجارة اللكرتونية 
على  وت�شاعدهم  اأقل خطرا  واأنها  التقليدية  ال�شيجارة  عن  بالفعل  تغنيهم 
التخل�س من عادة التدخني والدخول تدريجيا اىل عامل الأ�شحاء اخلالني 
من القطران والنيكوتني وات�شح اأن هذا العتقاد خاطئ لذلك فبعد اطاع 
جمل�س الأمانة العامة للبلديات على ظاهرة انت�شار ال�شيجارة اللكرتونية 
يف اأ�شواق الدولة وعلى تقارير منظمة ال�شحة العاملية يف �شاأن عدم ت�شويق 
ال�شيجارة  اأنواع  ال�شيجارة اللكرتونية قرر املجل�س منع دخول وتداول كل 
واتخاذ الجراءات  الأ�شواق  املوجود منها يف  وا�شرتداد  اللكرتونية و�شحب 
الازمة ب�شاأنها ح�شب النظم املعمول بها يف مثل هذه احلالت وتعميم القرار 

على كل بلديات الدولة واجلهات املعنية الأخرى.

دول جمل�ض التعاون تتجه لإ�سدار موا�سفات قيا�سية خليجية موحدة ل�سجائر التبغ والرقابة عليها
املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

وزير  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  املهند�س  م��ع��ايل  ت��راأ���س 
ال�شركات  جمل�س  اإدارة  ملجل�س  الأول  الج��ت��م��اع  الق��ت�����ش��اد 
جمل�س  اأع�����ش��اء  بح�شور  اخل����ارج  يف  امل�شتثمرة  الإم��ارات��ي��ة 
تلك  ب��ني  التن�شيق  اآل��ي��ات  وا���ش��ت��ط��اع  ب��ح��ث  ب��ه��دف  الإدارة 
ال�شركات و�شوًل اإىل حتقيق الأهداف والتطلعات املن�شودة يف 
القوي  القت�شادي  واحل�شور  اخلارجية  ال�شتثمارات  تعزيز 

ل�شركاتنا الوطنية يف الأ�شواق العاملية. 
لتاأ�شي�س  احليوية  الأهمية  على  القت�شاد  وزير  واأكد معايل 
والدور  اخل���ارج  يف  امل�شتثمرة  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  جمل�س 
الإماراتية  ال�شركات  اأعمال  مل�شاندة  به  ي�شطلع  �شوف  الذي 
امل�شتثمرة بالأ�شواق اخلارجية . م�شرياً اإىل اأن اإن�شاء املجل�س 
اإىل ت�شجيع �شيا�شات التنويع  ياأتي يف �شياق اجلهود الرامية 
الدولة  يف  اخل��ا���س  القطاع  ي�شهده  م��ا  �شوء  يف  القت�شادي 
من تو�شع ومنو متمثل يف احل�شور القوي واملوؤثر لل�شركات 
ياأتي  كما  اخل��ارج��ي��ة.  الأ���ش��واق  يف  ال�شتثمار  يف  الإم��ارات��ي��ة 
ليعزز توجهات القيادة ال�شيا�شية باأهمية ال�شراكة بني القطاع 

احلكومي والقطاع اخلا�س.
ائتاف  تاأ�شي�س  اإىل  �شيمهد  املجل�س  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
الأ�شواق  بع�س  يف  امل�شتثمرة  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  ل��ك��ربى 
وزي���ادة  ال��ت��ج��اري��ة؛  ال��ق��ط��اع��ات  �شتى  يف  الرئي�شة  الأج��ن��ب��ي��ة 
خدمة  اخل���ارج  يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  ا�شتثمارات  وتو�شع 
مل�شاحلها واأهدافها، بالإ�شافة اإىل تذليل املعوقات التي تواجه 
وتبادل  وجمع  باخلارج،  امل�شتثمرة  الإماراتية  ال�شركات  عمل 

وتقييم  اخل��ارج  يف  الوطنية  بال�شتثمارات  املتعلقة  املعلومات 
اآثار الإجراءات القت�شادية التي تقوم بها الدول امل�شت�شيفة 
لتلك ال�شتثمارات على امل�شالح القت�شادية الوطنية يف ظل 
�شرورة  على  موؤكداً  املتعاقبة.  الدولية  القت�شادية  الأزم��ات 
العمل بداأب على زيادة ال�شتثمارات يف بع�س الدول وتذليل 
ما يواجه ال�شتثمارات الإماراتية من عقبات اأو م�شكات لدى 
لدولة  القت�شادية  امل�شالح  يعزز  مبا  وذل��ك  الآخ��ر  البع�س 

الإمارات وير�شخ مكانتها على خارطة ال�شتثمار العاملي. 
اإ�شرتاتيجية  اأداة  مبثابة  يعترب  املجل�س  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
منه  ل��ا���ش��ت��ف��ادة  ب��اخل��ارج  امل�شتثمرة  الإم��ارات��ي��ة  لل�شركات 
العاملية،  الأ���ش��واق  م��ع  اجلماعي  التفاو�س  اآل��ي��ات  تنظيم  يف 
وامل�����ش��اه��م��ة م���ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة امل��خ��ت�����ش��ة يف حتديد 
تلك  يف  املناف�شة  و�شبل  املختلفة  العاملية  الأ���ش��واق  خ�شائ�س 

الأ�شواق وحماولة ا�شتباق اجتاهات الأ�شواق الدولية.
�شي�شكل حلقة و�شل بني احلكومة  املجل�س  باأن  ونوه معاليه 
بناء  دوره يف  ج��ان��ب  اإىل  الأع�����ش��اء،  وال�����ش��رك��ات  الحت���ادي���ة 
وتبادل  اخلارجية  ال�شتثمارية  الفر�س  ع��ن  بيانات  ق��اع��دة 
اإ�شافة  املختلفة  الأج��ن��ب��ي��ة  اخل����ربات  ح���ول  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
البيئة  الدقيقة حول  التحليات  توفري  املتوقع يف  دوره  اإىل 

ال�شتثمارية العاملية. 
ال�شركات  جم��ل�����س  اإدارة  مل��ج��ل�����س  الأول  الج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
الإماراتية امل�شتثمرة باخلارج ، النظام الأ�شا�شي للمجل�س وما 
ت�شمنه من قواعد واأطر لتنفيذ اأهدافه ، كما جرت مناق�شة 
يقوم  التي  والأن�شطة  الأعمال  ، ف�شًا عن  املجل�س  ميزانية 
، وال��ت��ي منها ور����س عمل  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  بتنفيذها خ��ال 

ال�شتثمار  وت��ط��ورات  وتوجهات  ال�شتثمار  ح��ول  متخ�ش�شة 
العاملي. 

ويركز جمل�س ال�شركات الإماراتية امل�شتثمرة يف اخلارج حتت 
اجتماعات  عقد  بني  تتنوع  املهام  من  جمموعة  على  مظلته 
بال�شتثمارات  ال��ع��اق��ة  ذوي  احل��ك��وم��ة  مم��ث��ل��ي  م��ع  دوري����ة 
بني  ف�شلية  دوري���ة  اجتماعات  وعقد  اخل���ارج،  الإم��ارات��ي��ة يف 
والآراء  النظر  اآليات طرح وجهات  وتنمية  وتقييم  الأع�شاء، 
امل��رتاب��ط��ة ب�����ش��اأن ا���ش��ت��ث��م��ارات الأع�����ش��اء اخل��ارج��ي��ة، واإقامة 
روابط مع الهيئات احلكومية وغري احلكومية داخل الدولة 
وخارجها، اإىل جانب التن�شيق بني امل�شتثمرين الإماراتيني يف 
الأ�شواق اخلارجية على م�شتوى القطاع القت�شادي والرتكز 

اجلغرايف. 
والزيارات  ال��وف��ود  يف  امل�شاركة  اآل��ي��ات  اأي�شاً  املجل�س  ويقرتح 
اجلهات  تنظمها  وال��ت��ي  ال��ت��ج��اري  ال��ط��اب��ع  ذات  اخل��ارج��ي��ة 
واملعار�س  وامل��وؤمت��رات  الجتماعات  يف  وامل�شاركة  احلكومية، 
الرتويجية لا�شتثمارات الدولية، واإر�شال بعثات ا�شتك�شافية 
ف�شًا  الدولية،  الأ�شواق  يف  ال�شتثمارية  للفر�س  وتقييمية 
الأخ���رى  ل��ل��دول  ال��ت��ج��اري��ة  ال�شيا�شات  ال����راأي يف  اإب����داء  ع��ن 
ورفع  اخل���ارج  الإم��ارات��ي��ة يف  ال�شتثمارات  ت��وؤث��ر على  وال��ت��ي 
الأدلة  واإ�شدار  ال�مخت�شة،  الر�شمية  اإل�ى اجلهات  التو�شيات 
التحليلية  وال��ت��ق��اري��ر  العلمية  وال���درا����ش���ات  ال���ش��رت���ش��ادي��ة 
وا�شتقبال  فيها،  الواعدة  والفر�س  اخلارجية  الأ�شواق  حول 
الوفود التجارية الأجنبية والتوا�شل معها وتنمية العاقات 
ح�شب  للمجل�س  التنظيمي  الهيكل  ويتكون  معها.  امل�شرتكة 

النظام الأ�شا�شي من:

املجل�س ويراأ�شها  �شلطة يف  اأعلى  وهي  العمومية  • اجلمعية 
رئي�س املجل�س وتتكون ع�شويتها من الفئة احلكومية والفئة 

اخلا�شة، وقراراتها ملزمة جلميع اأع�شائها. 
وزير  م��ع��ايل  الإدارة  جمل�س  وي���راأ����س  الإدارة:  جمل�س   •
القت�شاد اأو من ينوب عنه، ويعني النظام الأ�شا�شي للمجل�س 
اإدارة من الأع�شاء املوؤ�ش�شني للمجل�س ) الدورة  اأول جمل�س 
جمال�س  تعيني  العمومية  اجلمعية  تتوىل  ثم  ومن  الأوىل( 
 9 الإدارة من  ويتكون جمل�س  الاحقة.  ال��دورات  الإدارة يف 
ع�شوية  اإىل  بالإ�شافة  اخلا�شة  الع�شوية  فئة  من  اأع�شاء 
ووزارة  القت�شاد  ب���وزارة  ممثله  احلكومية  اجل��ه��ات  ممثلي 

اخلارجية ووزارة املالية وغريها من اجلهات ذات العاقة.

تنفيذياً  م��دي��راً  الإدارة  جمل�س  ي��ع��ني  ت��ن��ف��ي��ذي:  م��دي��ر   •
ويحق  املجل�س  لأع��م��ال  اليومية  الإدارة  اأج��ل  م��ن  للمجل�س 
احل�شابات  وطاقم  الإداري  الطاقم  تعيني  التنفيذي  للمدير 

وطاقم ال�شكرتارية، وي�شادق على تعيينهم جمل�س الإدارة.
وتت�شمن ع�شوية جمل�س اإدارة ال�شركات الإماراتية امل�شتثمرة 
وزارة  اخلارجية،  وزارة  القت�شاد،  وزارة  من  ك��ًا  اخل��ارج  يف 
ات�شالت،  للطاقة-طاقة،  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  املالية، 
للت�شويق،  ب��روج  �شركة  العاملية،  دبي  موانئ  العقارية،  اإعمار 
ثاين لا�شتثمار، �شركة اأبوظبي لا�شتثمار، مبادلة للتنمية، 
وجمموعة  الفطيم،  وجم��م��وع��ة  الفطيم،  م��اج��د  جمموعة 

الفهيم. 

برئا�ضة وزير االقت�ضاد 

جمل�ض ال�سركات الإماراتية امل�ستثمرة يف اخلارج يعقد الجتماع الأول ملجل�ض الإدارة
املن�سوري: مبادرة تاأ�سي�س املجل�س تتنا�سب ومكانة الدولة لال�ستثمارات الماراتية يف اخلارج

•• عجمان ـ حممد بدير 

ب����اإم����ارة عجمان  ال��ق��ط��اع��ات  ت�����ش��ه��د ك���اف���ة 
تطورا كبري ل�شيما على ال�شعيد ال�شياحي 
وتوفري عدد من الفنادق التي تخدم القطاع 
�شياحية  كوجهة  عجمان  ل��ت��ربز  ال�شياحي 
ف���ري���دة ، وق����د ���ش��ه��دت الم������ارة يف الون����ة 
الخ��رية افتتاح فندق ق�شر عجمان والذي 
ا�شاف كثريا لعجمان كوجهة �شياحية بارزة 
جديدة  وم�شاريع  فنادق  لوجود  بالإ�شافة 
والرتقاء  التطور  �شاأنها  م��ن  الن�شاء  قيد 

اأكر لل�شياحة يف عجمان.
واأك����د ك��ري�����ش��ت��ي��ان ه��و���ش��ك��ا، م�����ش��اع��د املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��دي ل��ف��ن��دق ال��ق�����ش��ر ع���ج���م���ان، ان 
الم��ارات تقدمت وتطورت  بدولة  ال�شياحة 
قيا�شية حتى  اأوق��ات  ب�شكل كبري وقفزت يف 
اأ���ش��ب��ح��ت دول����ة الإم�������ارات م���ن اأه����م القبل 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ب���ل وب���ال���ع���امل ك��ل��ه ، 
م�شريا اىل اأن زيادة عدد ال�شائحني وتطور 
ال�����ش��ي��اح��ة ع��م��وم��ا ج���اء نتيجة ال��ت��ط��ور يف 
�شتى املجالت من امن وبنية حتتية ووجود 
اأع��ل��ى م�شتوى ، كما  م��راف��ق وخ��دم��ات على 
من  ال�شياحة  مقومات  كافة  بها  الدولة  اأن 

ووجود  وم��ن��اظ��ر طبيعية  و���ش��واط��ئ  ف��ن��ادق 
اأماكن ومزارات �شياحية فريدة من نوعها.

لفندق  التنفيدي  امل��دي��ر  م�شاعد  واأو����ش���ح 
يف  بعجمان  ال�شياحة  اأن  ع��ج��م��ان،  الق�شر 
فندقية  وج���ه���ات  ب���وج���ود  م�����ش��ت��م��ر  ت���ط���ور 
ب�����ارزة و���ش��واط��ئ وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ع��ل��ى اأعلى 
م�شتوى وموقع متو�شط بني كافة المارات 
الرتاثية  ل��اأم��اك��ن  ب��ال���ش��اف��ة  ال�شمالية، 
وال�شياحية واملراكز التجارية والتي �شيكون 
لها الأثر اليجابي على جذب اأكرب عدد من 

ال�شائحني.
كري�شتيان  ب��ني  عجمان  ق�شر  ف��ن��دق  وع��ن 

هو�شكا، اأن الفندق �شمم على ال�شكل العربي 
ليو�شح لل�شائحني مدى روعة البناء العربي 
ق���د ا�شاف  ال��ف��ن��دق  ان  واأ���ش��ال��ت��ه، م���وؤك���دا 
واأ�شاف  عموما،  بعجمان  ال�شياحي  لقطاع 
خال  جنوم  خم�شة  فنادق  افتتاح  ان  قائا 

ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى م��واق��ع م��ت��م��ي��زة على 
اإيجابيا على تطوير  �شاطئ عجمان �شيوؤثر 
البنية التحتية ال�شياحية و خلق العديد من 

فر�س العمل بالقطاع ال�شياحي.
تعتزم  ال���ف���ن���دق  ادارة  ان  اىل  اأ�����ش����ار  ك��م��ا 

والن�شاطات  الفعاليات  م��ن  العديد  تنفيذ 
لزيارة  كبرية  اع��داد  ل�شتقطاب  امل�شتقبلية 
وكان   ، بها  والتمتع  فيها  والق��ام��ة  عجمان 
اأخر هذه الفعاليات اأ�شبوع الهليون الأبي�س 

يف اأنكور بي�شرتو .

فندق ق�سر عجمان اإ�سافة جديدة لل�سياحة والقطاع الفندقي يف عجمان

املجل�ض الأعلى للطاقة بدبي يطلع على �سري العمل مب�ساريع الطاقة ال�سم�سية
•• دبي-وام:

رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي الجتماع الثالث والع�شرين 
للمجل�س الأعلى للطاقة يف دبي. ح�شر الجتماع �شعادة 
�شعيد حممد الطاير نائب رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة 
وال�����ش��ي��د اأح��م��د ب��ط��ي امل��ح��ريب��ي الأم����ني ال��ع��ام للمجل�س 
دبي لاملنيوم  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  كلبان  وعبداهلل 
�شوؤون  لدائرة  العام  املدير  عبدالكرمي  وعبداهلل  دوب��ال  
برتول  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  خ��وري  و�شعيد  النفط 
جمل�س  رئي�س  �شلمان  ووليد  اي��ن��وك   الوطنية  الم���ارات 
ادارة مركز دبي املتميز ل�شبط الكربون وجيف �شيفريين 
ملوؤ�ش�شة دبي للبرتول بال�شافة اىل ممثلني  العام  املدير 
للتجهيزات. ومت خال الجتماع مناق�شة  دبي  عن هيئة 
املو�شوعات املدرجة على جدول العمال والتي �شملت عدة 
املتعلقة  واملبادرات  وادارتها  الطاقة  كفاءة  منها  موا�شيع 
بتنظيم جتارة  والأن��ظ��م��ة والإج������راءات اخل��ا���ش��ة  ب��ذل��ك 
امل�شتقات البرتولية يف الإمارة. وعقب الجتماع قال �شعادة 
املجل�س قاموا بالإطاع  اأع�شاء  اأن  الطاير  �شعيد حممد 
على م�شاريع وبرامج ومبادرات واإدارة الطلب على الطاقة 
واآلية التمويل وال�شيا�شات والت�شريعات الازمة بالإ�شافة 
بخف�س  اخل��ا���س  ال��ه��دف  لتحقيق  الطريق  خ��ارط��ة  اىل 

امل��ائ��ة مت��ا���ش��ي��ا مع  30 يف  بن�شبة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
اإ�شرتاتيجية دبي املتكاملة للطاقة 2030 والتي �شرت�شخ 
مكانتها لت�شبح منوذجا يحتذي به العامل يف جمال كفاءة 
ا�شتخدام الطاقة . واأ�شاف اأنه متا�شيا مع مبادرة اإقت�شاد 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي  م�شتدامة  لتنمية  اأخ�شر 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل واف��ق اأع�شاء 
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى امل�����ش��ي ق��دم��ا مب�����ش��روع ���ش��رك��ات خدمات 

قطاع  خل��دم��ات  ال���ش��واق  لإن�����ش��اء  كاآلية  اي�شكو   الطاقة 
الطاقة واإمكانية اإعادة تاأهيل املباين القدمية يف المارة 
التي  املعايري  حيث يقوم املجل�س حاليا بتطوير عدد من 
تتطلبها هذه املبادرة مثل الت�شريعات والتمويل والربامج 
وخطط العمل و�شتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بال�شراف 
للطاقة يف  الأعلى  املجل�س  امل�شروع حتت مظلة  على هذا 
للطاقة يف  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  اأن  �شعادته  وقال  دبي. 
دبي اطلعوا كذلك على خطة �شري عمل اإ�شرتاتيجية دبي 

املتكاملة للغاز 2030 وم�شروع اأطل�س الذي ي�شرف عليه 
املجل�س الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون 
مع معهد م�شدر للعلوم والتكنولوجيا لتبادل اخلربات يف 
اأي�شا بالطاع  املعلومات اجلغرايف. وقام الأع�شاء  نظام 
را�شد  بن  حممد  جممع  مب�شروع  العمل  �شري  تقدم  على 
اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية الذي من املتوقع النتهاء من 
مرحلته الأوىل بقدرة 13 ميجاواط والتي تعمل بتقنية 
الأل��واح ال�شم�شية قبل نهاية العام اجلاري وخطة العمل 
لدخال الفحم النظيف �شمن م�شادر الطاقة. بعد ذلك 
لقطاع  العام  املدير  م�شاعد  رفيع  عبداهلل  املهند�س  ق��دم 
عن  مرئيا  عر�شا  دب��ي  بلدية  يف  والتخطيط  الهند�شة 
دب��ي من  اإم���ارة  امل��ب��اين اخل�شراء يف  ���ش��روط وموا�شفات 
واآلية  والت�شريعات  تطبيقها  يف  املتبعة  ال�شيا�شات  حيث 
معايري  لتبني  الطريق  خارطة  اىل  بال�شافة  التطبيق 
للتنمية  حت��ق��ي��ق��ا  للبيئة  ال�����ش��دي��ق��ة  اخل�����ش��راء  امل���ب���اين 
المارات  جائزة  اىل  اأي�شا  الجتماع  وتطرق  امل�شتدامة. 
للطاقة والتي تنظم حتت اإ�شراف املجل�س الأعلى للطاقة 
ا�شتهاك  لرت�شيد  عامني  كل  تقام  اقليمية  جائزة  وهي 
الطاقة وا�شت�شراف امل�شتجدات على هذه ال�شاحة وت�شليط 
ال�شوء على اأف�شل املمار�شات والأعمال الرائدة يف جمال 
وحماية  والإ���ش��ت��دام��ة  البديلة  وال��ط��اق��ة  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة 

البيئة. 

ور�سة عمل يف عجمان بعنوان هونغ 
كونغ بوابتك لل�سني الأربعاء املقبل

•• عجمان-وام:

حتت رعاية مكتب تطوير الأعمال بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان تعقد 
هونغ  بعنوان  عمل  ور���ش��ة  املقبل  الرب��ع��اء  ي��وم  -عجمان  كمبين�شكي  بفندق 
كونغ بوابتك اإىل ال�شني باإ�شراف وتنظيم جمل�س تنمية جتارة هونغ كونغ و 
بالتعاون مع غرفة عجمان . تاأتي رعاية الدائرة للور�شة �شمن ا�شرتاتيجياتها 
يف جمال تبادل اخلربات واملعلومات مع �شركائها الإ�شرتاتيجيني من خمتلف 
ال�شتثمارات  ا�شتقطاب  يف  املمار�شات  اأف�شل  على  التعرف  بهدف  القطاعات 
وتطوير الأعمال ب�شتى املجالت املتعلقة بالقت�شاد. واأكد �شامي علي اجلاف 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  بدائرة  الأع��م��ال  تطوير  مكتب  مدير  املهريي 
مع  امل�شرتك  الوطني  العمل  توحيد  الإ�شرتاتيجية  العمل  ور�شة  اأه��داف  اأن 
الت�شدير  عملية  تي�شري  بهدف  ب��الإم��ارة  واملحلية  احلكومية  الدوائر  جميع 
من  املطلوب  القت�شادي  النمو  لتحقيق  امل��دى  طويلة  ا�شرتاتيجيات  وو�شع 
اأجل تو�شيع جمالت العمل بالإمارة وزيادة فر�س ال�شتثمار فيها كبوابة بني 
ال�شرق والغرب وذلك ل�شمان جناح عمل موؤ�ش�شات الت�شدير باإمارة عجمان و 
توفري الإر�شادات امل�شتمرة وال�شت�شارات والدعم العملي لكل من امل�شتثمرين 
وامل���وردي���ن وت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات جت��اري��ة وا���ش��ت�����ش��اري��ة ح���ول اإن�����ش��اء العامات 
التجارية ومتثيلها جتاريا وماليا وقانونيا واإمكانية الو�شول اإىل امل�شتثمرين 
املحتملني. وقالت �شيخة علي النعيمي مدير اإدارة ال�شتثمار يف غرفة جتارة 
يف  ال�شتثمار  لت�شجيع  ع��دة  اأه���داف  حتقيق  على  تعمل  الغرفة  اإن  عجمان 
اإمارة عجمان والعمل على ربط فعاليات القطاع التجاري فيها مع الفعاليات 
القطاع احلكومي وبناء اجل�شور املتينة من التوا�شل مع رجال املال والإعمال 
ترويج  يف  امل�شاهمة  ومنها  الدولة  وخ��ارج  داخ��ل  التجارية  املوؤ�ش�شات  وممثلي 
اأع�شاء  من  وال�شركات  التجار  وتزويد  والوطنية  املحلية  التجارية  الإعمال 
ذات  والإح�شائيات  والأب��ح��اث  الدرا�شات  واإع��داد  التجارية  املعلومات  بجميع 
العاقة بالن�شاط التجاري وتزويد القطاع التجاري باحللول جلميع امل�شاكل 
التي يكون من �شاأنها اأن توؤثر على مناخ التجارة وال�شتثمار وتقوية الت�شال 
الدائم باأع�شاء وحل املنازعات التجارية ورفع كفاءة الأداء التجاري و مهارات 
الأع�شاء وم�شاعدة الأع�شاء بامل�شاركة باملعار�س العربية والأجنبية من خال 
التن�شيق مع املوؤ�ش�شات الأخرى وتزويد القطاع التجاري بالبيانات واملعلومات 
العمل  ور���ش��ة  يف  ويتحدث  ال��ق��رارات.  �شنع  لغايات  ا�شتخدامها  ميكن  التي 
حممد علي املرزوقي املدير التنفيذي لقطاع الرتاخي�س القت�شادية ومراكز 
املدير  اجلناحي  علي  وحممد  عجمان  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  اخل��دم��ة 
عجمان  و�شناعة  جتارة  بغرفة  والأعمال  ال�شتثمار  تنمية  لقطاع  التنفيذي 
والدكتور بريي فونغ املدير الإقليمي لل�شرق الأو�شط واأفريقيا ملجل�س تنمية 
اأ�س  اأت�س  جتارة هوجن كوجن وكيم تران رئي�س ق�شم العاقات التجارية بنك 

بي �شي ال�شرق الأو�شط. 
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•• اأبوظبي-وام:

بقيادة  املتح�دة  العربية  الإم��ارات  دول�ة  �ش�عى  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  اأك��دت 
-حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الأخ�شر  لاقت�شاد  ناجحا  ومن��وذج��ا  عامليا  م��رك��زا  تكون  اأن  اإىل  اهلل- 
اجلديد مبا يعزز تناف�شيتها وا�شتدامة التنمية التي تعي�شها ويحافظ على 
بيئتها لاأجيال القادمة واإعادة ت�شدير املنتجات والتقنيات اخل�شراء من 
والزراعة  الطاقة  جم��الت  يف  وال�شيا�شات  الربامج  من  جمموعة  خال 
وال�شتثمار والنقل امل�شتدام اإ�شافة اإىل �شيا�شات بيئية وعمرانية جديدة 

تهدف اإىل رفع جودة احلياة يف الدولة.
وق��ال��ت ال��ن�����ش��رة ال��ت��ي ي�����ش��دره��ا م��رك��ز الإم������ارات ل��ل��درا���ش��ات والبحوث 

.. منوذج  اخل�شراء  الإم��ارات  عنوان  اإفتتاحيتها حتت  يف  الإ�شرتاتيجية 
احلد  يف  �شباقة  كانت  اأنها  هنا  للدولة  ي�شجل  ما  اإن  امل�شتدامة  للتنمية 
اإىل خف�س  تهدف  وبرامج  �شيا�شات  وذل��ك عرب  املناخي  التغري  اآث��ار  من 
النبعاثات الكربونية من املن�شاآت ال�شناعية والتجارية وت�شجيع الزراعة 
الحتادي  امل�شتويني  على  احل��واف��ز  م��ن  جمموعة  طريق  ع��ن  الع�شوية 
البيئي  ال��ت��وازن  وحماية  البيولوجي  التنوع  على  واحل��ف��اظ  وامل��ح��ل��ي.. 
اإنه  واأ�شافت  الإم��ارات.  دولة  بيئة  والبحرية يف  الربية  الكائنات  جلميع 
وتائر  تعزيز  ان�شب على  الإم��ارات��ي  ف��اإن الهتمام  تاأ�شي�شا على ما تقدم 
التنمية امل�شتدامة ال�شديقة للبيئة �شمن روؤية الإمارات 2021 بهدف 
بناء اقت�شاد متنوع وقائم على املعرفة والبتكار مبا يوؤدي اإىل توفري فر�س 
والبيئية  الطبيعية  امل��وارد  ال�شابة ويحافظ على  املميزة لاأجيال  العمل 

جمالت  يف  خا�شة  العاملية  الأ���ش��واق  يف  التناف�شي  ال��دول��ة  موقع  وي��ع��زز 
الطاقة املتجددة واملنتجات والتقنيات املعنية بالقت�شاد الأخ�شر.

اأولت القيادة الر�شيدة اهتماما ملحوظا مب�شروعات  اأنه لهذا  واأو�شحت 
املتجددة  الطاقة  وا�شتخدام  اإنتاج  تعزيز  اإىل  الهادفة  اخل�شراء  الطاقة 
النظيف  الوقود  ا�شتخدام  ت�شجيع  اإىل  بالإ�شافة  بها  املتعلقة  والتقنيات 
الطاقة  ا�شتهاك  ك��ف��اءة  معايري  تطوير  على  وال��ع��م��ل  ال��ط��اق��ة  لإن��ت��اج 
اإىل ت�شجيع  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����س  وت��ع��زي��زه��ا يف 
اإنتاج  عمليات  وت�شهيل  الأخ�����ش��ر  الق��ت�����ش��اد  جم���الت  يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
ت�شديرها  واإعادة  وت�شديرها  وا�شتريادها  والتقنيات اخل�شراء  املنتجات 
وتاأهيل  املجالت  للمواطنني يف هذه  العمل  اإيجاد فر�س  مرتافقا معها 
الكوادر الوطنية املتخ�ش�شة واإن�شاء �شوق للمنتجات واخلدمات اخل�شراء 

من خال الت�شريعات والنظم لتقييم كفاءة املنتجات اأو تاأثرياتها البيئية 
باإمكانات منو جديدة  تتمتع  التي  والقطاعات  التكنولوجيا  قطاع  ودعم 

تركز على التكنولوجيا املتطورة وا�شتدامة راأ�س املال الطبيعي للموارد.
ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي  الأخ�شر  القت�شاد  الن�شرة مببادرة  ونوهت 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
التزام حكومي وذلك من خال  التي �شتكون مو�شع  ال��وزراء حاكم دبي 
التنمية  تعزيز  منها  ي���راد  وب��رام��ج  وا�شرتاتيجيات  خطط  يف  اإدراج��ه��ا 
اإىل  و���ش��ول  البيئية  ب��الع��ت��ب��ارات  الأخ���ذ  م��ع  والجتماعية  القت�شادية 
دول��ة حتظى  باجتاه  والدفع  البيئي.  والأم��ن  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف 
باقت�شاد م�شتقر ومتنوع ميتاز باملرونة يكفل الزدهار والرخاء لاأجيال 

احلالية والقادمة.

اأخبار ال�ساعة: الإمارات اخل�سراء .. منوذج للتنمية امل�ستدامة

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ت�ضتكمل ا�ضتعداداتها 

برعاية وح�سور النعيمي انطالق فعاليات موؤمتر عجمان لقت�ساد اأخ�سر غدا
•• عجمان-الفجر:

تنطلق حتت رعاية وبح�شور �شاحب 
را�شد  ب����ن  ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
الث��ن��ني فعاليات  ي���وم غ��د  ع��ج��م��ان 
اأخ�شر  لق��ت�����ش��اد  ع��ج��م��ان  م���وؤمت���ر 
لتنمية  اأق������ل  ك����رب����ون  ����ش���ع���ار  حت����ت 
دبي  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م�شتدامة 
ومب�شاركة  الكربون  ل�شبط  املتميز 
الطاقة  وزارة  و  واملياه  البيئة  وزارة 
الإمنائي.  امل��ت��ح��دة  الأمم  وب��رن��ام��ج 
حافل  برنامج  على  املوؤمتر  وي�شتمل 
امل�شاحب  امل��ع��ر���س  ب��اف��ت��ت��اح  ي�شتهل 
متطورة  تقنيات  فيه  يعر�س  ال��ذي 
�شار  غ��ري  اأق���ل  ك��رب��ون  عنها  ينجم 
ت�شهم  ب��ي��ئ��ي��ة  وم���ن���ت���ج���ات  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة ور���ش��ال��ة واأه�����داف 
خ��ال جل�شات حوارية  م��ن  امل��وؤمت��ر 
وم����ن����اق���������ش����ات ح���ك���وم���ي���ة احت����ادي����ة 
حول  تدريبية  عمل  وور���س  وحملية 
املوؤمتر  وح��ول  الأخ�����ش��ر.  القت�شاد 
وكالة  قامت  وجمرياته  وتفاعاته 
ال�شوء  ب��ت�����ش��ل��ي��ط  الم��������ارات  ان���ب���اء 
ح��ول��ه م��ن خ���ال اجل��ه��ات املنظمة 
تنظيمه  يف  وال�����ش��ري��ك��ة  وال���داع���م���ة 
التالية  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  خ���ال  وم���ن 
بن  را�شد  ال�شيخ  واك��د  منهم:-  لكل 
حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
والتخطيط بعجمان ورئي�س املوؤمتر 
يف ت�شريح لوكالة انباء الم��ارات اأن 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
التي  امل���وؤمت���رات  تنظيم  ع��ل��ى  دائ��ب��ة 
حتقيق  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل  ت���ه���دف 
خا�شة  ب���الم���ارة  م�����ش��ت��دام��ة  تنمية 
مرتجمة  خ��ا���س  ب�شكل  وب���الإم���ارات 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات  ذل��ك  يف 
البيئة  على  احلفاظ  على  وحر�شها 
وتطلعاتها بتخفي�س ن�شبة الكربون 
حياة  ن���وع���ي���ة  ل��ت��ح�����ش��ني  اجل������و  يف 
رفع  يف  وامل�شاهمة  ب��الإم��ارة  ال�شكان 
القت�شاد  لدعم  املحلي  الناجت  ن�شبة 
للبيئة  م�شاريع م�شاحب  من خال 
وحتقيق التنمية امل�شتدامة التي بها 
املدن ح�شاريا  وتتقدم  الأمم  ترتقي 
كي ت�شبح منوذجا عامليا يحتذي به. 
وقال ان الدائرة حر�شت على ترجمة 
بتنظيم  واق��ع عملي  اإىل  التوجيهات 
هذا املوؤمتر الهام الذي �شي�شارك فيه 
نخبه من القيادات من داخل الدولة 
العام  القطاعني  م��ن  خارجها  وم��ن 
واخلا�س مو�شحا ان املوؤمتر �شريكز 
اأطروحاته وحواراته على حماور  يف 
هامة �شيتم مناق�شتها حول توجهات 
الق���ت�������ش���اد  ت���ن���م���ي���ه  احل����ك����وم����ة يف 
الكربون  انبعاث  وتداعيات  الأخ�شر 
الدائرة  وان  بعنا�شره  البيئة  على 
بتو�شياته  الأخ�����ذ  ع��ل��ى  ���ش��ت��ح��ر���س 
وقراراته يف و�شع اخلطط التنموية 
يحفظ  مبا  الزاهر  عجمان  مل�شتقبل 
النبعاث  م���ن  وخ��ال��ي��ة  اأم���ن���ه  ب��ي��ئ��ة 
يف  �شباقة  الم���ارة  لتكون  الكربوين 
تبداأ من م�شاحتها  بقرارات  اخلروج 

اجلغرافية والكبرية بطموحها غري 
املحدود كجزء هام من دولة عظيمة 
مثل دولتنا الغالية الإمارات العربية 
املتحدة. واأ�شاف انه يف كل مرة نعمل 
مع �شركائنا بتنظيم موؤمترات هادفة 
ومتخ�ش�شة تخدم امل�شالح الوطنية 
امل���وؤمت���ر ليتوج  ال��ع��ل��ي��ا وي���اأت���ي ه����ذا 
ج��ه��ودن��ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��رك��ز دبي 
مب�شاركة  ال��ك��رب��ون  ل�شبط  املتميز 
الإمن���ائ���ي  امل���ت���ح���دة  الأمم  ب���رن���ام���ج 
ووزار البيئة واملياه وبدعم من وزارة 
اإجناز  باكورة  �شوية  لن�شكل  الطاقة 
ت��ن��م��وي اأو���ش��ى ب��ه ال��راح��ل العظيم 
���ش��ل��ط��ان ال نهيان  ب��ن  ال�����ش��ي��خ زاي���د 
نه�شتها  وب�����اين  الإحت�������اد  م��وؤ���ش�����س 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  امل�����ش��رية  وي���وا����ش���ل 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل ومبتابعة وحر�س 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  متوا�شل 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل ليكون نربا�شا لنا 
الواحد  الفريق  ب��روح  لنعمل  جميعا 
الوطن  ع���ل���ى ح����ب  وجن���ت���م���ع دوم������ا 
بالفخر  ل��ه  الن��ت��م��اء  لنعزز  ورفعته 
لقيادتنا  وال��ولء  الإماراتية  بهويتنا 
را�شد  ال�����ش��ي��خ  واو�����ش����ح  ال���ر����ش���ي���دة. 
جل�شات  خ��ال  �شيتم  ان��ه  حميد  ب��ن 
البيئية  م��ن��ج��زات��ن��ا  ع��ر���س  امل���وؤمت���ر 
الأخ�شر  القت�شاد  نحو  تتجه  التي 
يف  الكربون  ن�شبة  تخفي�س  واأهمية 
اجلو لتحقيق تنمية م�شتدامة.. كما 
النظر  ووج��ه��ات  الآراء  ت��ب��ادل  �شيتم 
دائ��رت��ن��ا من  م��ا حققته  نتائج  ح��ول 
اإم��ارة عجمان  تخدم  بيئية  منجزات 
ب�شكل خا�س ودول��ة الإم���ارات ب�شكل 
عام من خال ما نفذته من م�شاريع 
التثقيفي  ودوره�����ا  للبيئة  ���ش��دي��ق��ة 
املجال  ذل��ك  املجتمع يف  اأف��راد  لكافة 
وم�شاعدة  بيئية  مبادرات  واإطاقها 
الآخرين والتعاون معهم يف مبادرات 
ان  الإن�شان.. موؤكدا  متنوعة غايتها 
لهداف  تتويجا  ي��ات��ي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
التاريخي  ل�شجلنا  وا�شافة  ال��دائ��رة 
امل������وؤمت������رات  ت���ن���ظ���ي���م  احل������اف������ل يف 

والفعاليات ذات ال�شهرة العاملية. 
ع��ج��م��ان لقت�شاد  م��وؤمت��ر  ان  وق���ال 
اأخ�شر حتت �شعار كربون اأقل لتنمية 
م�شتدامة يهدف اىل حت�شني نوعية 
ولتوفري  الغالية  اإماراتنا  يف  احلياة 
للعي�س  امل��ائ��م��ة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
الذين  ل������اآلف  وال�����ش��ك��ن  وال��ع��م��ل 
ووافدين  مواطنني  من  يق�شدونها 
م��ن ك��اف��ة اجل��ن�����ش��ي��ات وح��ر���ش��ا منا 
وال�شياح  امل�شتثمرين  ا�شتقطاب  على 
م���ن ك��اف��ة اأ���ش��ق��اع الأر������س .. ومن 
امل��ن��ط��ل��ق ن��وج��ه دع����وة للجميع  ه���ذا 
والبيئة  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ه��ت��م��ني  م����ن 
ركيزة  ليكون  امل��وؤمت��ر  يف  للم�شاركة 
املن�شودة  اأه���داف���ه  حت��ق��ي��ق  يف  ه��ام��ة 
م���ن خ����ال ت��و���ش��ي��ات ���ش��ن��ع��م��ل بها 
ونتخذ القرارات التي تتنا�شب وروؤية 
التنمية  حتقيق  يف   2030 عجمان 

امل�شتدامة وحماية البيئة. من جانبه 
بن  اأحمد  را�شد  الدكتور  اأك��د معايل 
ت�شريح  وامل��ي��اه يف  البيئة  وزي��ر  فهد 
قطعت  الإم�������ارات  دول����ة  اأن  مم��اث��ل 
اأهدافها  حتقيق  نحو  مهما  �شوطا 
حتويل  يف  م�شاعيها  بتعزيز  املتعلقة 
اقت�شاد  اإىل  ال���وط���ن���ي  اق��ت�����ش��اده��ا 
اإىل  الكربون لفتا  اأخ�شر منخف�س 
لقت�شاد  عجمان  موؤمتر  حم��اور  اأن 
اأخ���������ش����ر ك���ال����ش���ت���ث���م���ار والب����ت����ك����ار 
امل��ن��اخ وتعزيز  وت��غ��ري  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
ا�شتهاكها  وتر�شيد  الطاقة  ك��ف��اءة 
عنا�شر  متثل  واحلوكمة  واحل��واف��ز 
الإم����ارات  اإ�شرتاتيجية  يف  اأ�شا�شية 
اأعلنها  ال���ت���ي  اخل�������ش���راء  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
رعاه اهلل يف يناير عام 2012 والتي 
احل��ايل على و�شع  ال��وق��ت  نعكف يف 
تنويع  خ��ال  م��ن  لتطبيقها  خطط 
م�شادر الطاقة. وا�شاف اأن الهتمام 
البالغ واملتزايد بق�شايا الطاقة التي 
ت�����ش��ه��ده الإم�������ارات ����ش���واء يف جمال 
ال�شتخدام  اأو  م�������ش���ادره���ا  ت��ن��وي��ع 
اأو  ا�شتهاكها  تر�شيد  اأو  لها  الكفء 
التي  لل�شيا�شات  ترجمة  ه��و  اأم��ن��ه��ا 
امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  ت�شتهدف 
ال��ر���ش��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  ال��ت��ي و�شعتها 
مقدمة كون ا�شتدامة موارد الطاقة 
متثل اأحد اأهم واأبرز التحديات التي 
واو�شح  امل�شتدامة.  التنمية  ت��واج��ه 
بالعتماد  الطاقة  م�شادر  تنويع  ان 
يعد  ونظيفة  متجددة  م�شادر  على 
د�شنت  التي  ل��اإم��ارات  ب���ارزا  جناحا 
للطاقة  حم��ط��ة  اأول  اأب���وظ���ب���ي  يف 
ال�شم�شية يف الإمارات واأكرب م�شاريع 
الأو�شط  ال�شرق  املتجددة يف  الطاقة 
الإمارات  اأن  موؤكدا  اأفريقيا  و�شمال 
�شتكون قادرة على تلبية اأكر من ربع 
الطاقة من م�شادر  احتياجاتها من 
احلايل  العقد  بنهاية  تقليدية  غري 
املقايي�س.  ب��ك��ل  ك��ب��رية  ن�����ش��ب��ة  وه����و 
وقال معايل وزير البيئة اأن ا�شتدامة 
وزيادة  الإم���ارات  يف  الطاقة  م�شادر 
مزيج  يف  النظيفة  ال��ط��اق��ات  ح�شة 
روؤية  اإط��ار  يف  ياأتي  الوطني  الطاقة 
وطنية �شاملة ومتكاملة تدعو ب�شورة 
ا�شتدامة موارد الطاقة  اإىل  وا�شحة 
وت��ع��زي��ز م��رك��ز الإم�������ارات يف جمال 
الإقليمي  ال�شعيدين  على  الطاقة 
اإيجاد  م�شاهمتها يف  وزي��ادة  والعاملي 
وامل�شكات  للق�شايا  حلول  وتطبيق 
البيئية ذات ال�شلة باإنتاج وا�شتخدام 
وتغري  الهواء  كتلوث  الطاقة  م��وارد 
ال�شيا�شات  وا�شعي  اىل  ا�شافة  املناخ 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  واخل�����رباء 
واخلا�س لتبادل الآراء حول الق�شايا 
�شواء  ال��ط��اق��ة  ب�شناعة  ال�شلة  ذات 
الطاقة  ���ش��ن��اع��ة  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
تاأثرياتها  من  والتخفيف  التقليدية 
البيئية اأو تطوير الطاقات املتجددة 
مزيج  يف  ح�شتها  وزي����ادة  وال��ب��دي��ل��ة 

التوقعات  ظ���ل  يف  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة 
بزيادة الطلب على موارد الطاقة يف 
متطلبات  ملواجهة  القادمة  ال�شنوات 
التنمية. واأعرب معاليه عن تقديره 
والتخطيط  البلدية  دائ���رة  جل��ه��ود 
بعجمان ومركز دبي املتميز للكربون 
امل��وؤمت��ر وت��وف��ري كل  يف تنظيم ه���ذا 
اأ���ش��ب��اب ال��ن��ج��اح ل��ه م��وؤك��دا الأهمية 
ال��ت��ي مت��ث��ل��ه��ا ا���ش��ت�����ش��اف��ة الإم������ارات 
مل���ث���ل ه������ذه ال����ل����ق����اءات ال����ك����ربى يف 
مهم  كمركز  الإم���ارات  مكانة  تعزيز 
ال�شعيد  ع��ل��ى  ال��ط��اق��ة  ���ش��ن��اع��ة  يف 
العاملي والتوجه نحو اإقت�شاد اأخ�شر 
م�شادر  ويوفر  البيئة  على  يحافظ 
وقال  م�����ش��ت��دام��ة.  لتنمية  ال��ط��اق��ة 
امل��وي��ج��ع��ي رئي�س  ب���ن حم��م��د  ع��ل��ي 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����ش��ريي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ان 
اإ�شرتاتيجية املوؤمتر ترتكز على روؤية 
ال��دائ��رة يف حتقيق  ور�شالة واأه���داف 
رفع  خ��ال  م��ن  امل�شتدامة  التنمية 
ال�شتثمار  باأهمية  وامل��ع��رف��ة  ال��وع��ي 
التي  للبيئة  امل�شاحبة  امل�����ش��اري��ع  يف 
املواطن  ع��ل��ى  ب���الإي���ج���اب  ت��ن��ع��ك�����س 
وال���ش��ت��ث��م��ار يف الإم��������ارة وال���دول���ة 
بعدة  قامت  ال��دائ��رة  ان  اىل  م�شريا 
مبادرات منها زيادة م�شاحة الأرا�شي 
امل�����زروع�����ة وزي���������ادة ع�����دد احل���دائ���ق 
وم�����ش��روع امل�����ش��ط��ح��ات اخل�����ش��راء يف 
�شوئية  اإن������ارة  ا���ش��ت��خ��دام  و  امل���ب���اين 
ال�شوارع  يف  للبيئة  �شديقة  حديثة 
التي  امل�شاريع  اجلديدة وغريها من 
ت�شهم يف حتقيق الأهداف التي و�شع 
اأقل  كربون  للموؤمتر  ال�شعار  لإجلها 

لتنمية م�شتدامة .
عجمان  م��وؤمت��ر  تنظيم  ان  واأ���ش��اف 
من  انطاقا  ج��اء  اأخ�شر  لقت�شاد 
ب�شرورة  ال���را����ش���خ  ال����دائ����رة  اإمي�����ان 
ت��ع��زي��ز دور ال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف 
ال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س 
م�شتدامة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  ب�����ش��م��ان 
ان  اق��ت�����ش��ادي��ة لف���ت���ا اىل  وت��ن��م��ي��ة 
حم�����اور امل���وؤمت���ر ت��رت��ك��ز ع��ل��ى جلب 
اأف�شل املمار�شات العاملية حتت �شقف 
تتما�شى  التي  عجمان  ب��ام��ارة  واح��د 
مع روؤية ور�شالة واأهداف الدائرة يف 
وترجمة  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق 
حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و املجل�س  ب���ن را����ش���د 
الأعلى حاكم عجمان بتوفري البيئة 
عجمان  ملجتمع  والنظيفة  ال�شحية 
.. وروؤي��ة دائ��رة البلدية والتخطيط 
خال  م��ن  ع��ج��م��ان  م�شتقبل  ل��ب��ن��اء 
الع�شرية  والبنية  امل�شتدامة  البيئة 
ل�شمان  ال�شبل  اأه��م  على  وال��وق��وف 
توفري حياة رغدة يف اإطار القت�شاد 
الأخ�����ش��ر. وق���ال ان ال��دائ��رة عمدت 
اإطاق املوؤمتر متا�شيا مع روؤية  اىل 
احلكومة الحتادية يف ان تكون دولة 
الم������ارات اح���د ال�����رواد ال��ع��امل��ي��ني يف 
للعامل  امل��ج��ال ومن�شة ج��دي��دة  ه��ذا 
ل���ل���م���ق���ارن���ات امل���رج���ع���ي���ة وال���داع���م���ة 
ل��ل��م��ب��ادرة ال��وط��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة امل���دى 
م�شتدامة  لتنمية  اخ�����ش��ر  اق��ت�����ش��اد 

والهتمام   2012 ع����ام  ب���داي���ة  يف 
لتحقيق  وامل����وارد  ال��ك��ف��اءات  بتوجيه 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة مب���ا ف��ي��ه دعم 
ملبادرة اإمارة دبي وروؤيتها لإ�شت�شافة 
اإك�شبو 2020 . وراأى املهند�س وليد 
مركز  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  �شلمان 
دب����ي امل��ت��م��ي��ز ل�����ش��ب��ط ال���ك���رب���ون يف 
املركز مع  �شراكة  اأن  ت�شريح مماثل 
دائرة البلدية والتخطيط يف تنظيم 
يف  اأخ�شر  لقت�شاد  عجمان  موؤمتر 
دورته الأوىل حتت �شعار كربون اأقل 
لتنمية م�شتدامة مفيدة جدا وتخدم 
ال��ب��ي��ئ��ة يف ك��اف��ة اأن���ح���اء الإم�������ارات. 
واأ�شاف اأنه يف يومنا احلا�شر تكمن 
تخفي�س  ف��اع��ل��ي��ة يف  ال���ط���رق  اأك����ر 
النبعاث الكربوين �شمن القطاعات 
الق��ت�����ش��ادي��ة ذات���ه���ا م�����ش��ريا اىل ان 
الكربون  ل�شبط  املتميز  دب��ي  مركز 
يطمح اإىل اأن يكون حمركا لقت�شاد 
امل���وؤ����ش�������ش���ات يف دبي  ب����ني  ال���ك���رب���ون 
وداعما للمبادرات احلكومية الهادفة 
وذلك  البيئية  كفاءتها  تطوير  اإىل 
م���ع تخفي�س  ال��ت��ع��ام��ل  م���ن خ����ال 
فر�شة  باعتباره  الكربوين  النبعاث 
اقت�شادية. وقال انه مت اإطاق مركز 
دبي املتميز ل�شبط الكربون يف العام 
�شمو  توجيهات  على  ب��ن��اء   2011
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي 
وذلك من خال اتفاقية بني املجل�س 
و�شندوق  دب���ي  يف  ل��ل��ط��اق��ة  الأع���ل���ى 
اىل  ول��ف��ت  للتنمية.  امل��ت��ح��دة  الأمم 
دبي  مركز  اإدارة  جمل�س  يرتا�س  انه 
ي�شم  الذي  الكربون  ل�شبط  املتميز 
عددا من الأع�شاء من هيئة كهرباء 
وم��ي��اه دب��ي واإي��ن��وك ودوب���ال و�شركة 
ا�شتدامة موؤكدا ان املركز يركز على 
الفر�س النا�شئة عن امل�شاريع العاملية 
الكربون  انبعاث  بتخفي�س  اخلا�شة 
حتفيز  على  يعمل  نف�شه  الوقت  ويف 
بيئة اقت�شادية م�شتدامة من ناحية 
ان��ب��ع��اث ال��ك��رب��ون يف دب��ي م��ن خال 
ت��ط��وي��ر اإط����ار ع��م��ل واآل���ي���ات خا�شة 
يف  ال��ك��رب��ون  ان��ب��ع��اث  خف�س  ت�شجع 
وقطاع  امل��ج��ت��م��ع  ����ش���رائ���ح  اأو�����ش����اط 

جانبه  من  العام.  والقطاع  الأع��م��ال 
قال باولو ليمبو املن�شق املقيم لاأمم 
لربنامج  امل��ق��ي��م  وامل���م���ث���ل  امل���ت���ح���دة 
الإمارات  يف  الإمنائي  املتحدة  الأمم 
الأمم  برنامج  اإن  مماثل  ت�شريح  يف 
البلدية  ودائ�����رة  الإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة 
يف  يت�شاركان  بعجمان  والتخطيط 
امل�شاعدة  يف  املتمثلة  ذاتها  الأه���داف 
من  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  على 
خ���ال اع��ت��م��اد ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات تغري 
الأقل  القت�شاد  ت�شبح  اأن  ويف  املناخ 
املنطقة وحتقيق  انبعاثا للكربون يف 
اإ���ش��ت��ح��ق��اق��ات ال��ب��ي��ئ��ة اخل��ال��ي��ة من 
بعنا�شرها  ال�شارة  الكربون  انبعاث 
التنموية  امل�������ش���رية  ع��ل��ى  وامل�����وؤث�����رة 
يواكب  امل���وؤمت���ر  ه����ذا  اأن  اىل  لف��ت��ا 
اإ�شرتاتيجيات الربنامج ويتوج جهود 
اإمارة عجمان بامل�شاهمة يف احلد من 
بالبيئة  ال�شار  ال��ك��رب��وين  الن��ب��ع��اث 
مبا يخدم التوجهات احلكومية نحو 
اأخ�����ش��ر يف ال��دول��ة قاطبة.  اأق��ت�����ش��اد 
واأك����د ان ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ب��ني مركز 
ودائرة  الكربون  ل�شبط  املتميز  دبي 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان يف 
ه����ذا امل���ج���ال ���ش��ي��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
ه����ذه ال����روؤي����ة ويف حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
و���ش��ع��ار امل��وؤمت��ر ك��رب��ون اأق���ل لتنمية 
م�شتدامة. واأ�شاف نحن واثقون باأن 
الكربون  ل�شبط  املتميز  دب��ي  مركز 
�شيكون مركزا اإقليميا للتميز ويقدم 
انبعاث  خ��ف�����س  مت��وي��ل  يف  خ���ربات���ه 
ال���ك���رب���ون وا����ش���ت���دام���ة ال��ط��اق��ة اإىل 
ال�شرق  منطقة  يف  امل�شلحة  اأ�شحاب 
الأو���ش��ط وح��ول ال��ع��امل.. وطموحنا 
توثيق  ع���ل���ى  م�����ش��ت��ق��ب��ا  ن��ع��م��ل  اأن 
العاقات الثنائية مع دائرة البلدية 
نف�س  لتحقيق  بعجمان  والتخطيط 
التنمية  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  الأه��������داف 

امل�شتدامة املن�شودة . 
م����ن ج���ان���ب���ه اأك������د ع���ل���ي ب����ن حممد 
التنفيذي  امل��دي��ر  املويجيعي  خليفة 
امل�����ش��ان��دة بدائرة  ل��ق��ط��اع اخل���دم���ات 
بعجمان  وال���ت���خ���ط���ي���ط  ال���ب���ل���دي���ة 
ملوؤمتر  التح�شريية  اللجنة  ،رئي�س 
الذي  الأخ�����ش��ر  لاقت�شاد  عجمان 

���ش��ي��ع��ق��د حت����ت رع����اي����ة ك���رمي���ة من 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
يف  اهلل  رع��اه  عجمان  حاكم  لاحتاد 
ال��ع��ا���ش��ر م���ن ال�����ش��ه��ر اجل�����اري حتت 
م�شتدامة  لتنمية  اأق��ل  كربون  �شعار 
و تعقد جل�شاته يف فندق كمبين�شكي 
عجمان مب�شاركة وا�شعة من اجلهات 
والقطاع  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ع��اق��ة  ذات 
باأن الدائرة م�شتعدة  اخلا�شة لفتا، 
وفق  املوؤمتر  لنطاق  طاقاتها  بكل 
اإع���داده من قبل  ال��ذي مت  الربنامج 
مع  وبالتعاون  التح�شريية  اللجنة 
ال�����ش��رك��اء الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني ل��ه��ا يف 
دبي  م��رك��ز  وه��م  للموؤمتر  التنظيم 
واملياه  البيئة  للكربون،ووزارة  املميز 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  وب��رن��ام��ج   ،
من  ل���ه  وال����رع����اة  ال���ط���اق���ة  ،ووزارة 
الدولة  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ممثلي 
مب��ا ي��دع��م امل���ب���ادرة ال��ع��امل��ي��ة لإم����ارة 
اإك�شبو  ملعر�س  ا�شت�شافتها  يف  دب��ي 
2020 ،وما لهذا احلدث من اأهمية 
التوجيهات  نحو  ال�شوء  ت�شليط  يف 
ال��ق��ي��ادي��ة ب��ال��دول��ة ل��ان��ت��ق��ال نحو 
املعايري  ب���ك���اف���ة  اأخ�������ش���ر  اق���ت�������ش���اد 

واملقايي�س العاملية .
ج��اء ه��ذا يف حديثه ال��ذي اأ�شتهل به 
اجتماع اللجنة التح�شريية للموؤمتر 
والذي عقد يف مقر الدائرة بح�شور 
من  عدد  من  املكونة  اللجنة  اأع�شاء 

امل�شئولني بالدائرة .
مميزات  اأن  اإىل  امل��وي��ج��ع��ي  ول���ف���ت 
النتقال اإىل تطبيق اأف�شل املمار�شات 
مدى  يعك�س  الأخ�شر  القت�شاد  يف 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  تناف�شية  ���ش��ورة 
والهيئات  ال��ب��ل��دي��ات  م��ث��ل  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
ال��ع��اق��ة ودوره������ا يف  وامل����راك����ز ذات 
عليها  احلفاظ  يف  العملية  امل�شاهمة 
با�شتخدام الطاقة البديلة واملتجددة 
اإىل  ال��ل��ج��وء  دون  ال��ط��اق��ة  توليد  يف 
على  وتق�شي  البيئة  تدمر  منتجات 
الكربون  ان��ب��ع��اث  ج����راء  ع��ن��ا���ش��ره��ا 
خال  م��ن  ال�شناعية  املنتجات  م��ن 
الطبيعية  امل�������وارد  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
اخل�شراء  امل�����ش��ط��ح��ات  يف  امل���وج���ودة 

وزراعة  والغابات  اخل�شراء  واملباين 
دائ��م��ة اخل�����ش��رة املائمة  الأ���ش��ج��ار 
ب������اأن هذه  ل��ل��ب��ي��ئ��ة امل���ح���ل���ي���ة لف����ت����اً 
مناق�شتها  �شتتم  جميعها  املوا�شيع 
�شتعقد  التي  امل��وؤمت��ر  جل�شات  خ��ال 

الأ�شبوع املقبل.
اللجنة  ب���������اأن  امل����وي����ج����ع����ي  ون���������وه 
كافة  اأمت���ت  ل��ل��م��وؤمت��ر  التح�شريية 
ليكون  امل��وؤمت��ر  لعقد  ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا 
التميز  يف  ال����دائ����رة  مل�����ش��رية  راف������دا 
املخت�شة  اللجان  اأن  ،لفتاً  املوؤ�ش�شي 
امل�شاركة  ال��وف��ود  ل�شتقبال  ت�شتعد 
م���ن داخ����ل ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا ،واأن 
اأ�شبحت  �شتطرح  التي  العمل  اأوراق 
اأوراق عمل  �شبعة  وتزيد عن  جاهزة 
وحلقات  ال��ع��م��ل  ور�����س  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املوؤمتر،  �شتعقد خال  التي  النقا�س 
وفعالياته  امل��وؤمت��ر  برنامج  وك��ذل��ك 
تراأ�شه  خ��ال  ه��ذا  ج��اء   . امل�شاحبة 
التح�شريية  ال���ل���ج���ن���ة  اج����ت����م����اع 
اأم�س يف مكتبه  ال��ذي عقد  للموؤمتر 
بالدائرة وناق�س معهم جدول اأعمال 
املوؤمتر وبرنامج الفعاليات امل�شاحبة 
امل�شاحب  باملعر�س  امل�شاركني  وع��دد 
والرعاة وال�شيوف من داخل الدولة 
بح�شور  العامل  اأنحاء  خمتلف  ومن 
اأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة م���ن ك�����وادر امل����وارد 

الب�شرية بالدائرة .
الأهم  ال��ه��دف  ب���اأن  املويجعي  ول��ف��ت 
امل���وؤمت���ر ه���و توعية  ت��ن��ظ��ي��م ه���ذا  يف 
بالبيئة  العاقة  ذات  اجل��ه��ات  كافة 
وال�شحة وال�شامة ب�شرورة تطوير 
الأخ�شر  الق���ت�������ش���اد  وا����ش���ت���خ���دام 
الب�شري  امل���ال  راأ�����س  وال���ش��ت��ث��م��ار يف 
الطبيعية  امل�����وارد  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
الجتماعية  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  واله���ت���م���ام 
م�شريا   .. احل��دي��ث��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
القت�شاد  اإىل  الن���ت���ق���ال  اأن  اىل 
الأخ�شر ي�شتغرق وقتا طويا ويعد 
الطريق  وه��ذا  امل���دى..  طويل  هدفاً 
ي�شتمل على عمليات  الطويل  ال�شاق 
العاقة  اأ�شحاب  مع  بالتعاون  ع��دة 
واجلهات امل�شوؤولة يف الإمارة خا�شة 

وبالدولة ب�شكل خا�س .
الأمور  م��ن  ع��ددا  املويجعي  وناق�س 
بجل�شات  اخل����ا�����ش����ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
امل��وؤمت��ر ،وب��ح��ث م��ع اأع�����ش��اء اللجنة 
ب�شمولية  اخل��ا���ش��ة  ال��ت��ح��دي��ات  اأه���م 
الدعوات وح�شن ال�شتقبال لل�شيوف 
املوؤمتر  كافة معطيات  مع  والتعامل 
م���ن اأم������ور ق���د ت���ط���راأ خ���ال���ه على 
اأن ت��ك��ون جل��ن��ة م�����ش��وؤول��ة ع��ن مهام 
اأع�شاء  م����ع  واأ����ش���ت���ع���ر����س  ع��م��ل��ه��ا. 
اللجنة ما ت�شمنه جدول اأعمال لكل 
به  اللتزام  اأهمية  جلنة موؤكدا على 
ب�شكل منظم باأ�ش�س عملية �شحيحة 
تنظيم  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة 
احل���دث مب��ا ف��ي��ه م��ن ان��ع��ك��ا���س على 
ترويج  يف  وامل�شاهمة  ال��دائ��رة  �شمعة 
عجمان وتعريف العامل مبيزاتها يف 
تنظيم الفعاليات الهامة التي تعرف 
ب�شياحة الفعاليات الرتويجية ملا لها 

من اأثر على الناجت املحلي بالإمارة.
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Sunday    9    June     2013  -  Issue No   10813

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ : 2012/5/15  املودعة حتت رقم:173656 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  كيت�شن كينغ انرتنا�شيونال للتجارة )�س ذ م م (
وعنوانه : دبي – ديرة  �س. ب: 64911 هاتف: 2264300   04  فاك�س: 2264476 04  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : الرز
الواق�عة بالفئة: 30

و  الداخل  النبيتي  باللون  كبري  بخط  الاتينية  باللغة  مكتوبة   White Tiger و�شف العامة: كلمتى
يعلوه �شريط باللون النبيتي اأي�شا وعليه ر�شم لغ�شن �شجر باللون النبيتي الفاحت و حتته �شريط اإىل الي�شار 

قليا باللون النبيتي اأي�شا، 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  9  يونيو 2013 العدد 10813

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 432                                  
با�ش��م: ال�شركة الوطنية للمواد الغذائية )ميلكو(

بجوار   ، العني  طريق   ، النخيل  �شا�س   ، ابوظبي   ، املتحدة  العربية  الم���ارات  وعنوانه: 
ج�شر املقطع.

وامل�شجلة حتت رقم : )72(  بتاريخ:1994/5/11 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/6/9  وحتى تاريخ :2023/6/9
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  9  يونيو 2013 العدد 10813

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 431                                  
با�ش��م: ال�شركة الوطنية للمواد الغذائية )ميلكو(

بجوار   ، العني  طريق   ، النخيل  �شا�س   ، ابوظبي   ، املتحدة  العربية  الم���ارات  وعنوانه: 
ج�شر املقطع.

وامل�شجلة حتت رقم : )71(  بتاريخ:1994/4/5 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/6/9  وحتى تاريخ :2023/6/9
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  9  يونيو 2013 العدد 10813



•• اأبوظبي-الفجر: 

ي����رتاأ�����س م���ع���ايل امل��ه��ن��د���س ���ش��ل��ط��ان ب���ن �شعيد 
رفيع  اقت�شادياً  وف��داً  القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري 
امل�شتوى يف زيارة ر�شمية اإىل جمهورتي مقدونيا 
القت�شادي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ب��ه��دف  وك��و���ش��وف��و، 
والتجاري وال�شتثماري مع البلدين ال�شديقني.
وق�����ال م���ع���ايل ال����وزي����ر امل���ن�������ش���وري ان ال���زي���ارة 
بني  امل�شرتك  التعاون  قاعدة  تو�شيع  اىل  تهدف 
والبحث  وكو�شوفو  مقدونيا  من  وكا  الم��ارات 
و�شبل  معهما  املمكنة  ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  يف 
على  الأع��م��ال  ورج���ال  اخل��ا���س  القطاع  ت�شجيع 
القت�شادي  النمو  تعزز  اإقامة م�شاريع م�شرتكة 
واأكد   . وكو�شوفو  ومقدونيا  الإم����ارات  دول���ة  يف 
معاليه اأهمية تعزيز العاقات بني دولة الإمارات 
ال�شتفادة  عرب  وتطويرها  وكو�شوفو  ومقدونيا 
التجارية  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  ال��ب��ي��ئ��ات  م��ن  امل�����ش��رتك��ة 

والقت�شادية وال�شتثمارية.
اي�شا  ت�شتهدف  ال��زي��ارة  ان  على  معاليه  و���ش��دد 
ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ف��ر���س ال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل��ج��زي��ة يف 
التي  القطاعات  يف  وخا�شة  وكو�شوفو  مقدونيا 
وال�شناعات  ال���زراع���ي  ك��ال��ق��ط��اع  الم�����ارات  ت��ه��م 

الغذائية اللذين توليهما الدولة اأهمية كبرية يف 
اإطار حر�شها على تعزيز المن الغذائي. 

اأن هذه  املن�شوري  املهند�س �شلطان  واأك��د معايل 
الزيارة تاأتي يف اإطار ال�شيا�شة اخلارجية احلكيمة 
التي تنتهجها دولة الإمارات يف انفتاحها الواعي 
الإقليمية  وامل��ج��م��وع��ات  ال�����دول  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
فر�س  ا�شتك�شاف  اإىل  تهدف  اأنها  كما  والدولية، 
ناجحة  اقت�شادية  و���ش��راك��ات  م�شاريع  تاأ�شي�س 
ب���ني رج����ال الأع����م����ال، والإط������اع ع��ل��ى الفر�س 
واملجالت امل�شرتكة للتعاون يف املجال القت�شادي 

وال�شتثماري. 
اإن دول��ة الإم���ارات ويف ظل �شيا�شة  وق��ال معاليه 
النفتاح والتنويع القت�شادي التي تتبعها نهجاً 
التعاون  ومم���ار����ش���ة، حت��ر���س ع��ل��ى م���د ج�����ش��ور 
على  وخا�شة  الثنائية  العاقات  اأوا�شر  وتقوية 
وال�شتثماري  وال��ت��ج��اري  الق��ت�����ش��ادي  ال�شعيد 
اأن عاقات  اإىل  ال��ع��امل، لف��ت��اً  دول  م��ع خمتلف 
الإم��ارات القوية مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة 
بيئة  بناء  ويف  عاملياً  مكانتها  تعزيز  يف  �شاهمت 
القت�شادية  امل�شاريع  لكربى  جاذبة  ا�شتثمارية 

العاملية.
وامل�شتدامة يف  ال�شاملة  التنمية  اأن م�شرية  واأكد 

كبرية  فر�شاً  توفر  القطاعات  كافة  يف  ال��دول��ة 
للم�شتثمرين املحليني واخلارجيني ، م�شرياً اإىل 
العاقات  الإم��ارات حتر�س على تعزيز  اأن دولة 
�شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ع��امل  م��ع دول  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ثقافة  تعزيز  اىل  الرامية  الدولة  توجهات  دعم 
مبني  اقت�شاد  اىل  والن��ت��ق��ال  والإب����داع  البتكار 

على املعرفة.
وقال معاليه اإن الزيارة �شت�شكل فر�شة لت�شليط 
ال�شوء على املناخ ال�شتثماري اجلاذب يف الدولة 
الإمارات  يف  احليوية  الأع��م��ال  ببيئة  والتعريف 
وما توفره من فر�س ا�شتثمارية واعدة ومغرية 
املحفزات  ظل  يف  العمال  ورج��ال  للم�شتثمرين 
والإجرائية  الإداري���ة  والت�شهيات  ال�شتثمارية 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة حديثة  امل�����ح�����دودة ووج�������ود  غ����ري 
من  ال��دول��ة  به  تتمتع  ما  اىل  اإ�شافة  ومتطورة، 
ب��ي��ئ��ة ت�����ش��ري��ع��ي��ة حت��م��ي امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن وحتفظ 

حقوقهم .
وذكر معايل املن�شوري اأن املباحثات التي �شتجري 
زيادة  �شرورة  على  اأي�شاً  �شرتكز  ال��زي��ارة  خ��ال 
معدلت التبادل التجاري من خال تبني اآليات 
القت�شادية  امل��ن��ت��دي��ات  واإط����اق  ف��ع��ال��ة  تن�شيق 
ورفع وترية التن�شيق وت�شكيل فرق عمل م�شرتكة 

ملتابعة تطوير العاقات القت�شادية وعقد لقاءات 
تفاعلية ل�شتك�شاف �شبل التعاون امل�شرتك فيما 
ال�شتثمارات  ت��ب��ادل  اآل��ي��ات  يف  والتباحث  بينهم 

واخلربات يف �شتى املجالت والخت�شا�شات.
الإم����ارات  اأن جن���اح  امل��ن�����ش��وري  واأو����ش���ح معاليه 
ب��ت��ج��اوز ت��داع��ي��ات الأزم����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة باأقل 
اخل�����ش��ائ��ر وحم��اف��ظ��ة الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي على 
معقولة  منو  معدلت  وحتقيقه  ومتا�شكه  قوته 
خمتلف  يف  احليوية  امل�شاريع  تنفيذ  وموا�شلة 
بالبنية  ي��ت��ع��ل��ق م��ن��ه��ا  م���ا  ال��ق��ط��اع��ات وخ��ا���ش��ة 
التحتية، �شاهم يف تعزيز �شمعة الدولة باعتبارها 
م����اذا ا���ش��ت��ث��م��اري��ا اآم��ن��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى املنطقة 

والعامل. 
وت�����ش��ه��د م��ق��دون��ي��ا ت���ط���ورات اق��ت�����ش��ادي��اً ج���راء 
اأوروبا واعتمادها  عاقاتها التجارية القوية مع 
ع�شوية  نحو  وال��ت��ق��دم  الإقليمي  التكامل  على 
اأن��ه��ا كانت ق��د �شهدت يف  اإل  الحت���اد الأوروب����ي، 
اأع��ق��اب الأزم����ة الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة انخفا�س 
ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر وحدوث عجز جتاري 
ونتيجة   2010 العام  يف  فاإنه  ذل��ك  وم��ع  كبري، 
مايل  نظام  ووج��ود  املتحفظة  املالية  لل�شيا�شات 
ومت  للباد  الئ��ت��م��اين  الت�شنيف  حت�شن  �شليم 

للباد،  الكلي  القت�شاد  ا�شتقرار  على  احلفاظ 
وك��ان من��و ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل 3% يف كل 
معدل  ك��ان  كما   ،2011 و   2010 ع��ام��ي  م��ن 
 2012 ال��ت�����ش��خ��م حت��ت ال�����ش��ي��ط��رة، ويف ال��ع��ام 
خففت احلكومة املقدونية �شيا�شتها املالية وات�شع 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   3.5% اإىل  امل���وازن���ة  ع��ج��ز 

تغلب  فاإنها  لكو�شوفو  بالن�شبة  واأم��ا  الإج��م��ايل. 
اأر�شها ال�شهول اخل�شراء املحاطة باجلبال  على 
 17 ان��ه��ار وفيها  اأرب��ع��ة  وال��ت��ال وجت���ري فيها 
بحرية، كما اأنها تعترب منطقة غنية باملعادن مثل 
واحلديد  وال��ك��روم  والف�شة  وال��زن��ك  الر�شا�س 
وال��ن��ي��ك��ل وال��ف��ح��م احل���ج���ري. وي�����ش��م ال��وف��د يف 
ع�شويته كل من �شعادة املهند�س حممد اأحمد بن 
عبدالعزيز ال�شحي وكيل وزارة القت�شاد وجمال 
التنفيذي  للرئي�س  الأول  النائب  احل���اي  مطر 
ل��ل�����ش��وؤون ال��دول��ي��ة والت�����ش��ال يف م��ط��ارات دبي، 
املهند�س يحيى لوتاه الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
النعيمي مدير  �شليمان  الدكتور  لوتاه،  �س.  �س. 
اأح���م���د املرزوقي  ال���ظ���اه���رة، ط����ارق  ���ش��رك��ة  ع���ام 
مدير ادارة الت�شال احلكومي، الدكتور احل�شن 
اجواوين م�شت�شار رئي�شي للعاقات القت�شادية 
اداري  النقبي  وليد  و  القت�شاد  ب��وزارة  الدولية 

مبكتب معايل وزير القت�شاد. 
ومن املقرر اأن يلتقي الوفد القت�شادي الإماراتي 
امل�شوؤولني يف جمهورتي مقدونيا  بعدد من كبار 
وال�شراكة  التعاون  تعزيز  �شبل  لبحث  وكو�شوفو 
بني البلدين ال�شديقني وخ�شو�شاً تلك املتعلقة 

باجلانب القت�شادي.

بهدف تعزيز التعاون االقت�ضادي واال�ضتثماري

وزير القت�ساد يرتاأ�ض وفدًا يف زيارة ر�سمية اإىل جمهوريتي مقدونيا وكو�سوفو
املن�سوري: الإمارات حتر�س على مد ج�سور التعاون على ال�سعد القت�سادية والتجارية وال�ستثمارية مع خمتلف دول العامل
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•• اأبوظبي-وام:

لإمارة  القت�شادي  الو�شع  حت�شن  اجل��اري  العام  من  الول  الربع  �شهد 
اأبوظبي يف ظل الدور احلكومي القوي من اأجل حتفيز الطلب الداخلي 
التجارية  الأن�شطة  امل�شتثمرين على كافة  اأمام كافة  اآفاق م�شرقة  وفتح 
يف  العمل  ق��ط��اع��ات  تعزيز  ب��ه��دف  والإن�����ش��ائ��ي��ة  واخل��دم��ي��ة  وال�شناعية 
الإمارة وزيادة اإ�شهاماتها يف تعزيز م�شرية التنمية لتحقيق م�شتوى عال 
العمال  ل��دورة  العام  املوؤ�شر  واك��د  للمواطنني.  وال�شتقرار  الرفاه  من 
بدائرة  ال��درا���ش��ات  اإدارة  ا���ش��درت��ه  وال���ذي  ابوظبي  لم���ارة  الول  للربع 
التنمية القت�شادية ابوظبي اإن ذلك جاء بف�شل ما حققه اقت�شاد اإمارة 
وب�شكل   2012 ع��ام  خ��ال  النمو  م��ن  مرتفعة  م�شتويات  م��ن  اأبوظبي 

يف  متزايدة  حركة  اأبوظبي  اإم���ارة  فيه  �شهدت  وال���ذي  املتوقع  م��ن  اأك��رب 
اإ�شدار الرخ�س اجلديدة على م�شتوى جميع الأن�شطة التجارية واملهنية 
اإن  واأو�شح   .2011 بعام  مقارنة  التوظيف  معدلت  وارتفاع  واحلرفية 
ذلك كان نتيجة زيادة الإنفاق احلكومي والقيام مبوا�شلة تنفيذ العديد 
من امل�شروعات الكربى كما اإن معظم الأ�شواق و�شلت اإىل مراحل متقدمة 
من حركات الت�شحيح التي �شهدتها بعد الأزمة املالية العاملية مما اأدى اإىل 
ت�شارع وترية اأداء اقت�شاد الإمارة وارتفاع عدد الرخ�س التجارية وحت�شن 
موؤ�شر �شوق اأبوظبي لاأوراق املالية نتيجة ملا حققته البنوك وال�شركات 
العقارية من نتائج اأعمال اإيجابية. ونوه املوؤ�شر اإىل اأهمية اإعان حكومة 
اأبوظبي يف بداية العام احلايل عن تكوين خم�ش�شات مالية كربى ت�شخ 
خال  دره��م  مليار   330 باإجمايل  الراأ�شمالية  امل�شروعات  خمتلف  يف 

تعزز  بحيث  القطاعات  خمتلف  على  موزعة    2017-2013 الفرتة 
تلك املخ�ش�شات ال�شراكة مع القطاع اخلا�س باعتباره �شريكا اأ�شا�شيا يف 
عملية التنمية املن�شودة ومبا يكون له اأثر على جممل الن�شاط القت�شادي 
وي�شاهم ب�شكل فعال يف عملية تطوير وحت�شني اخلدمات املقدمة لرجال 
الأعمال وامل�شتثمرين وتوفري بيئة ا�شتثمارية قوية ت�شع اإمارة اأبوظبي 
على قائمة الدول الأكر جذبا لا�شتثمارات العاملية. ويف قراءة �شريعة 
لأهم التطورات القت�شادية خال الربع الأول �شهد القطاع العقاري يف 
الوحدات  على  الطلب  ارتفاع  يف  متثل  ملحوظا  انتعا�شا  اأبوظبي  اإم��ارة 
اأبوظبي مما جعل  القريبة من جزيرة  باملدن  ال�شكنية اجلديدة خا�شة 
القادمني اجلدد يف�شلون ال�شكن يف اأبوظبي وفقا لتقرير ا�شتيكو العقاري 
عن الربع الأول من عام 2013. وعلى م�شتوى قطاع ال�شياحة وبح�شب 

البيانات ال�شادرة بهيئة اأبوظبي لل�شياحة �شهد هذا القطاع انتعا�شا مع 
�شهر  بالفنادق خال  النزلء  اإجمايل عدد  بلغ  2013 حيث  بداية عام 
الفا   198 203 الف و925 نزيا مقارنة بنحو  2013 نحو  يناير 
و139 نزيا خال يناير 2012 وبن�شبة منو 3 يف املئة نتيجة لعدد من 
الدويل  ليوا  واأهمها مهرجان  ال�شهر  اأقيمت خال هذا  التي  الفعاليات 
واأ�شبوع اأبوظبي لا�شتدامة وبطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �شي للجولف 
. ومبقارنة �شهر يناير بني عامي 2013 و2012 فقد ارتفعت اإجمايل 
اإيرادات  ارتفعت  كما  العام  لهذ  املئة  يف   19 بواقع  الفنادق  ن��زلء  ليايل 
كما  دره��م  مليون    427 بقيمة  املئة  يف   4 ب��واق��ع  الفندقية  املوؤ�ش�شات 
6 يف املئة  اإي��رادات الغرف واإي��رادات املاأكولت وامل�شروبات بواقع  ارتفعت 

و 3 يف املئة على الرتتيب. 

موؤ�سر دورة الأعمال يعك�ض حت�سن الو�سع القت�سادي لإمارة اأبوظبي خالل الربع الأول من العام اجلاري
املال والأعمال

•• دبي-وام: 

الت�شوق والرتفيه  اأك���رب وج��ه��ات  دب��ي م��ول  ب���داأ 
اأعمال تو�شعة يف خطوة تهدف  تنفيذ  العامل  يف 
اإىل ا�شتقبال اأكر من 100 مليون زائر �شنويا. 
و�شيتم خال املرحلة الأوىل من التو�شعة اإ�شافة 
مليون قدم مربعة اإىل م�شاحته احلالية لتعزيز 
جمال  يف  املميزة  التجارية  ال��ع��ام��ات  حمفظة 
الأزي���اء �شمن امل��ول واإث���راء اخل��ي��ارات التجارية 
ال�شياق  دب��ي. يف هذا  املتوفرة يف مدينة  الراقية 
اإعمار  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ب��ار  حممد  ق��ال 
ال��ع��ق��اري��ة ي�����ش��ت��ن��د م�����ش��روع ت��و���ش��ع��ة دب����ي مول 
يف  وين�شجم   2020 ال�شياحية  دب��ي  روؤي���ة  اإىل 
امل�شمون والأه��داف مع تركيز القيادة الر�شيدة 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل على تقدمي باقة �شاملة من 
ت�شتقطب  التي  والرتفيهية  التجارية  اخليارات 
كافة  م��ن  اإليها  امل��ت��واف��دي��ن  وال����زوار  دب��ي  �شكان 

اأ�شقاع الأر�س .
واأ�شاف ت�شكل ا�شرتاتيجيتنا الرامية اإىل توفري 
للتطلعات  هاما  راف��دا  متجددة  ع�شرية  جتربة 
ق�شوى  اأول���وي���ة  ت���ويل  وال��ت��ي  دب���ي  يف  التنموية 
الرئي�شية  القت�شادية  القطاعات  اأداء  لتطوير 
مبا يف ذلك جتارة التجزئة وال�شياحة وال�شيافة. 
مول  دب��ي  تو�شعة  م�شروع  ب��اأن  ثقة  على  ونحن 
م�شتوى  ع��ل��ى  م�شبوقة  غ��ري  م��ع��اي��ري  �شري�شي 
قطاع جتارة التجزئة يف دبي لي�شاهم يف تر�شيخ 
جديد  ه��و  م��ا  لكل  اأوىل  كوجهة  امل��دي��ن��ة  مكانة 

ومميز يف عامل الأزياء .
وياأتي م�شروع التو�شعة لي�شهم يف تر�شيخ مكانة 
اأكر  بو�شفه  العاملية  اخل��ارط��ة  على  م��ول  دب��ي 

يف  ل��ل��زوار  ا�شتقطابا  والرتفيه  الت�شوق  وجهات 
مليون   65 على  يزيد  ما  ا�شتقبل  حيث  العامل 
�شخ�س خال عام 2012 واأكر من 20 مليون 
 2013 الثاثة الأوىل من  الأ�شهر  زائر خال 
يف معدل هو الأكرب من نوعه خال فرتة ثاثة 

اأ�شهر فقط.
و�شي�شم ركن الأزياء يف دبي مول اجلاري العمل 
ع��ل��ى ت��و���ش��ع��ت��ه ح��ال��ي��ا م��ن��اف��ذ جت��اري��ة م�شممة 
من  نخبة  متثل  اجل��دي��دة  للم�شاحة  خ�شي�شا 

اأ�شهر العامات التجارية يف العامل.
جتارية  ع��ام��ات  التو�شعة  م�����ش��روع  يت�شمن  و 
ع�����ش��ري��ة ج��دي��دة يف ق��ط��اع ال��رتف��ي��ه مم��ا يوفر 
ا�شتثنائية  ب��اأج��واء  التمتع  فر�شة  للمت�شوقني 
املمرات  والرقي وهم يتجولون يف  الفخامة  من 
املائية  والت�شاميم  اخل�شراء  بالنباتات  املزينة 

البديعة.
وبالإ�شافة اإىل ذلك �شتتاح للزوار فر�شة ق�شاء 
املطاعم  من  جديدة  جمموعة  يف  مميزة  اأوق��ات 
وامل��ق��اه��ي امل��ن��ت�����ش��رة ع��ل��ى ام���ت���داد ب��ح��رية الربج 
امل��ت��م��ي��زة ب���اإط���الت ���ش��اح��رة ع��ل��ى دب���ي فاوننت 

اأطول النوافري ال�شتعرا�شية يف العامل.
ويجري تنفيذ عمليات املرحلة الأوىل من تو�شعة 
تاأثري مبا�شر على عمليات  اأي  يف دبي مول دون 
الت�شوق يف خمتلف  ل����زواره  ال���ذي ميكن  امل��رك��ز 
جتاري  منفذ   1200 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  م��ت��اج��ره 
خمتلف  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وم��ق��ه��ى  م��ط��ع��م  و200 
اأع���دادا  ت�شتقطب  ال��ت��ي  الرتفيهية  الن�شاطات 

كبرية من الزوار.
ويف ظل ا�شتمرار العمليات الإن�شائية.. مت اإجراء 
الأزياء  منطقة  مدخل  ونقل  التعديات  بع�س 
واخلدمات امللحقة به اإىل ردهة مواقف ال�شيارات 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف ال��ط��اب��ق ال��ث��ال��ث ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

واملداخل  دراي��ف  توفري هذه اخلدمة يف جراند 
املحاذية لدوار العنوان و�شط مدينة دبي .

كوجهة  دب��ي  مدينة  و�شط  مكانة  من  وانطاقا 
ت�شتقطب ال�شكان والزوار من كافة اأنحاء العامل 
تتميز كافة املرافق التجارية وال�شكنية واملكتبية 
اجلديد  التو�شعة  مب�شروع  امل�شمولة  والفندقية 
ب��اإط��الت��ه��ا ال��رائ��ع��ة ع��ل��ى دب���ي ف��اون��نت و برج 

خليفة اأطول مبنى يف العامل.
لختبار  رائعة  فر�شة  وال���زوار  لل�شكان  و�شتتاح 
جتربة احلياة الع�شرية ال�شتثنائية التي حتفل 
اإمكانية  م��ع  دب��ي  مدينة  و�شط  اأرج���اء  كافة  بها 
اأف�شل  م��ن  ب��اق��ة  اإىل  فائقة  ب�شهولة  ال��و���ش��ول 
بوليفارد  ���ش��م��ن  وال���رتف���ي���ه  ال��ت�����ش��وق  خ���ي���ارات 
حممد بن را�شد والذي تتوزع على اأطرافه نخبة 

من املطاعم واملقاهي واملتاجر الفاخرة.
ويحت�شن دبي مول جمموعة من اأبرز الوجهات 
اأكواريوم  دبي  ذلك  املدينة مبا يف  الرتفيهية يف 
موطنا  ي�شكل  ال��ذي  املائية  احليوانات  وحديقة 
لآلف الكائنات البحرية و �شيغا ريببلك جممع 
والأكرب  الأول  والإلكرتونية  التفاعلية  الألعاب 
الألعاب  و كيدزانيا مدينة  املنطقة  من نوعه يف 
و  ل��اأط��ف��ال  املخ�ش�شة  والتعليمية  الرتفيهية 
حلبة دبي للتزلج امل�شممة وفق املعايري الأوملبية 
 22 ي�شم  ال���ذي  �شينما  ري���ل  ال��ع��امل��ي��ة وجم��م��ع 
�شالة عر�س. ويتميز دبي مول مبوقعه احليوي 
العقارية  اإع��م��ار  م�����ش��روع  دب��ي  مدينة  و���ش��ط  يف 
والذي  ف��دان   500 م�شاحة  على  املمتد  الكبري 
للزوار  احل��ا���ش��ر. ومي��ك��ن  ال��ع��امل  بقلب  ي��ع��رف 
التمتع بق�شاء اأوقات رائعة على الواجهة املائية 
للمركز التي اأ�شبحت اليوم من اأ�شهر الوجهات 
ال�شياحية والرتفيهية يف املدينة و�شط اإطالت 

�شاحرة على دبي فاوننت و برج خليفة .

•• دبي-وام:

ي��ب��ح��ث دب���ي ورل����د ���ش��ن��رتال امل�����ش��روع امل�شمم 
اأول مدينة مطار متكاملة يف  خ�شي�شا ليكون 
ال��ط��ريان يف  ع��دد من رواد �شناعة  العامل مع 
لن�شاء  م�شاريع  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
�شنرتال  ورل�����د  دب����ي  يف  ل�����ش��رك��ات��ه��م  م���راف���ق 
وجتهيز  واإ������ش�����اح  ����ش���ي���ان���ة  يف  ت��ت��خ�����ش�����س 
اأ�شرع  ي�����ش��ك��ل واح������دا م���ن  ال�����ذي  ال���ط���ائ���رات 
الأو�شط.  ال�شرق  منطقة  يف  من��وا  القطاعات 
وجتهيز  واإ���ش��اح  �شيانة  قطاع  قيمة  وبلغت 
يف  دولر  مليار   65 عامليا  امل��دن��ي��ة  ال��ط��ائ��رات 
2012 حظيت منطقة ال�شرق الأو�شط  العام 
يف   32 بن�شبة  والبا�شيفيك  واآ���ش��ي��ا  واأفريقيا 
املائة منها يف الوقت الذي �شكلت ح�شتها من 
 800 ع��دد ال��ط��ائ��رات امل��دن��ي��ة عامليا وال��ب��ال��غ 
املائة ويتوقع لهذا الرقم  21 يف  ر79 طائرة 
وتوقعت   .  2020 العام  بحلول  يت�شاعف  اأن 
درا���ش��ة اأج��رت��ه��ا اي��رو���ش��رتات��ي��ج��ي اأو اأي���ه جي 
قطاع  حجم  على  الطلب  يرتفع  اأن  اأفيي�شن 
ال�شرق  يف  الطائرات  وجتهيز  وا�شاح  �شيانة 
الأو�شط اإىل 2 ر11 مليار دولر بحلول العام 
2019 وذلك مبعدل منو ثابت 3 ر5 يف املائة 
ال��ف��رع��ي��ة. وق����ال را���ش��د بوقراعه  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
دبي  م��دي��ن��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ل���  الت�شغيلي  ال��رئ��ي�����س 
للطريان اأن دولة الإمارات متتلك 50 يف املائة 
املدنية يف جمل�س  الطائرات  من اجمايل عدد 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي و���ش��ت��ب��ل��غ م���راف���ق �شيانة 
واإ�شاح وجتهيز الطائرات يف املنطقة طاقتها 
احلاجة  يعزز  ال��ذي  الأم��ر  قريبا  ال�شتيعابية 
اإىل اإيجاد حلول لتلبية النمو امل�شتقبلي املتوقع 
ل��ل��ق��ط��اع. وي��ت��واج��د يف دول���ة الإم������ارات حاليا 
ي�شمان  الطائرات  ل�شيانة  رئي�شيني  مركزين 
13 حظرية طريان ويقدمان �شل�شلة متكاملة 
من خدمات ال�شيانة وال�شاح والتجهيز مبا 
واإ�شاح  للهياكل  الثقيلة  ال�شيانة  ذل���ك  يف 
ال�شيانة  الأج��زاء وخطوط  و�شيانة  املحركات 

الدورية.
 ومن املقرر اأن ت�شت�شيف منطقة الطريان يف 
العاملة  العاملية  ال�شركات  �شنرتال  ورل��د  دب��ي 
الطائرات  وا���ش��اح  وجتهيز  �شيانة  جم��ال  يف 
والتي �شت�شتفيد من املرافق احلديثة واملتكاملة 
يف  ال�شرتاتيجي  موقعه  عن  ف�شا  للم�شروع 
تلبية النمو املتوقع للقطاع يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط واأفريقيا واأ�شيا. وبهدف تعزيز الوعي 
منطقة  توفرها  التي  ال��واع��دة  الفر�س  ح��ول 

الطريان و�شمن خطط ان�شاء من�شة متكاملة 
ل�����ش��ي��ان��ة وجت��ه��ي��ز وا����ش���اح ال��ط��ائ��رات اأوف���د 
املتحدة  الوليات  اإىل  بعثة  �شنرتال  ورل��د  دبي 
ل��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات م���ع الاعبني  الأم��ري��ك��ي��ة 
عددا  البعثة  وحققت  القطاع.  يف  الرئي�شيني 
اتفاقية  توقيع  اأب��رزه��ا  الهامة  الجن���ازات  من 
مع جمل�س ت�شدير الأعمال يف �شمال تك�شا�س 
لل�شركات  ال��ت�����ش��ه��ي��ات  ت���ق���دمي  يف  ل��ل��ت��ع��اون 
مرافق  يف  ال�شتثمار  يف  ال��راغ��ب��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
���ش��ي��ان��ة وجت��ه��ي��ز وا����ش���اح ال��ط��ائ��رات يف دبي 
البعثة  برنامج عمل  وت�شمن   . �شنرتال  ورل��د 
اجتماعات مع عدد من اأبرز ال�شركات العاملة 
وال�شيانة  ال��ط��ائ��رات  قطع  اإ���ش��اح  ق��ط��اع  يف 
املعدات  و�شيانة  واإ���ش��اح  اليومية  الت�شغيلة 
البعثة  ومت��ك��ن��ت  امل���ع���دات.  ت�شنيع  و���ش��رك��ات 
م���ن اط����اق ع���دد م���ن امل��ب��اح��ث��ات ال��ه��ام��ة مع 
ورلد  دب��ي  يف  لها  م��ق��ار  افتتاح  تعتزم  �شركات 
جمال  يف  عاملة  �شركات  ذل��ك  يف  مبا  �شنرتال 
لأغرا�س  الطائرات  وجتهيز  واإ���ش��اح  �شيانة 
مرورا  اخلا�شة  ال��ط��ائ��رات  م��ن  ت��ب��داأ  خمتلفة 
وو�شول  والإ�شعافية  الطبية  بال�شتخدامات 
ت��ن��ا���ش��ب جميع  ط���ائ���رات  ح���ل���ول جت��ه��ي��ز  اإىل 
دبي  يف  نعمل  اأن��ن��ا  ب��وق��راع��ه  وق���ال  املتطلبات. 
ورلد �شنرتال يف اإطار روؤية حكومة دبي لإيجاد 
عاتقنا  على  ويقع  م�شتدامة  اقت�شادية  من�شة 
والت�شهيات  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��وف��ري  مهمة 
واخل����دم����ات امل��ائ��م��ة ل��ل�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال��ط��ريان وال��ن��ق��ل واخلدمات  ق��ط��اع خ��دم��ات 

قطاع  وي���ع���ت���رب   . وال���ت���ج���اري���ة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
املحلي  القت�شاد  رئي�شيا يف  م�شاهما  الطريان 
وي�شهدا منوا كبريا على ال�شعيدين الإقليمي 
وال��ع��امل��ي وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ت��ت��زاي��د احلاجة 
الطريان  خلدمات  متكامل  مركز  تطوير  اإىل 
يف  العاملة  العاملية  ال�شركات  اأك��رب  ي�شتقطب 
الطائرات.  وجت��ه��ي��ز  واإ����ش���اح  �شيانة  جم���ال 
وتوفر منطقة الطريان يف دبي ورلد �شنرتال 
العاملية  حا مثاليا ل�شركات �شناعة الطريان 
ح��ي��ث ت��ت��ي��ح ل��ه��ا ت��ل��ب��ي��ة ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د على 
خدمات الطريان لي�س فقط يف منطقة ال�شرق 
الأو����ش���ط واأف��ري��ق��ي��ا ب��ل اأي�����ش��ا يف اآ���ش��ي��ا و�شبه 
القارة الهندية. من جانبها قالت كرين هارت 
رئي�س جمل�س اإدارة جمل�س ت�شدير الأعمال يف 
اأن النمو املت�شارع الذي ي�شهده  �شمال تك�شا�س 
قطاع خدمات الطريان يف دول اخلليج يده�شنا 
الأمريكية  ال�����ش��رك��ات  ل��دى  ي��ك��ون  اأن  ون��ت��وق��ع 
فر�س وا�شعة لتنمية اأعمالها اإذا ما اأخذت هذه 
الأ�شواق الواعدة بعني العتبار وي�شاعد افتتاح 
مرافق لل�شركات الأمريكية العاملة يف �شيانة 
واإ�شاح وجتهيز الطائرات يف دبي يف التعامل 
والأ�شيوية  اخلليجية  الأ���ش��واق  احتياجات  مع 
ورلد  دبي  بعثة  زي��ارة  و�شملت  �شواء.  على حد 
املتحدة ح�شور معر�س  الوليات  اإىل  �شنرتال 
�شيانة وا�شاح وجتهيز الطائرات اإم اأر اأو �شو 
اأتانتا 2013 وزيارات ميدانية ملرافق �شيانة 
الطائرات يف تك�شا�س اإحدى اأكرب ثاث وليات 

اأمريكية يف �شناع الطريان. 

با�ضافة مليون قدم مربعة 

دبي مول يبداأ تنفيذ عمليات تو�سعة ا�ستعدادا ل�ستقبال 100 مليون زائر �سنويا 

دبي ورلد �سنرتال تبحث مع رواد �سناعة الطريان يف الوليات املتحدة 
ان�ساء مرافق متخ�س�سة ب�سيانة واإ�سالح وجتهيز الطائرات فيها
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اليوم  بفرن�شا  العريق  تولوز  م�شمار  ي�شت�شيف 
فعاليات �شباق اجلولة ال�شاد�شة من بطولة العامل 
لل�شيدات  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ل�شمو 
اإجمايل  وال��ب��ال��غ  م���رت   1600 مل�����ش��اف��ة  اإف���ه���ار 
جوائزه املالية 20 الف يورو املخ�ش�س للخيول 
فوق  فما  �شنوات  اأرب��ع  �شن  يف  الأ�شيلة  العربية 
واجلولة الرابعة من كا�س املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان مل�شافة 1600 مرت والبالغ 
اإجمايل جوائزه املالية 20 األف يورو والذي يقام 
حتت مظلة الن�شخة اخلام�شة من مهرجان �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول 
ال��ع��رب��ي��ة. وم��ن اب���رز اخل��ي��ول امل�����ش��ارك��ة يف كا�س 
زايد اجلواد  برج خليفة  ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
يف  وال��ف��ائ��ز  �شوميلون  كري�شتوف  وب��ق��ي��ادة  اهلل 
م�شاركته الوحيدة ب�شباق  بري دنكوي�شت . ومن 
ابرز املر�شحني للفوز اجلواد  ليدي وي�س  ل�شمو 
ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان نائب م�شت�شار 
الفائزة  مندزابل  اورتيز  وبقيادة  الوطني  الأمن 
املهر  واي�شا   . دجبيا  ب��ري  وه��و   واح��د  ب�شباق 
حاجب  با�شرا ف دي غوملني وبقيادة جان هاميل 
ك��وردي��ون وبقيادة ديفيد  ب��اإ���ش��راف �شي  ���ش��ارد   و 
من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  ملكيتهم  وتعود  مري�شون 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
املر�شحني  اق��وي  وه��م من  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 

ل�شمو  ال��ع��امل  بطولة  �شباق  يف  وي�شارك  للفوز. 
ف��ار���ش��ة من   16 م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
املر�شحة  ابرز اخليول  ومن  العامل  دول  خمتلف 
للفوز يف ال�شباق  فوجلا دو فاو�شت  ل�شمو ال�شيخ 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
املالية و فيجرو�س ل�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد 
اآل نهيان و �شقراء دي جو�س و دانة و ثنايا ل�شمو 
فورجهيل  و  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
ك��ارت��ي��ي��ه ل��ل�����ش��ي��خ ج���وع���ان ب���ن ح��م��د اآل ث���اين. 
ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات  املهرجان  تنظيم  وياأتي 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة �شمن اإ�شرتاتيجية 
مهرجان �شموه على كاأ�س املغفور له تعاىل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان وبطولة العامل ل�شمو 
افهار  ل��ل�����ش��ي��دات  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
واملوؤمتر العاملي الرابع ل�شباقات اخليول العربية 
وموؤمتر  ���ش��ت��د  ال��وث��ب��ة  وك���اأ����س   2013 ت���ول���وز 
وتنمية  لتطوير  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
املهرجان  وي��ن��ظ��م   . اي���ر����س  ال��ف��ر���ش��ان  م���ه���ارات 
جمل�س  م��ع  بالتن�شيق  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة 
الإمارات  هيئة  مع  وبالتعاون  الريا�شي  اأبوظبي 
ال�شباق  خليول  ال��دويل  والحت���اد  اخليل  ل�شباق 
العربية اإفهار وجمعية اخليول العربية الأ�شيلة 
وبدعم الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة 
والناقل طريان الإمارات وبرعاية �شركة اأبوظبي 

الأمريات  واأري���ج  القاب�شة  واأراب��ت��ك  لا�شتثمار 
والحتاد  ال��ع��واين  و�شركة  لا�شتثمار  والرا�شد 
واأكادميية  امل���راأة  ريا�شة  وجلنة  ال��ع��ام  الن�شائي 
و�شا�س  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
لا�شتثمار وكابالود و نادر �شعب ومزرعة الوثبة 
�شتد واملعر�س الدويل لل�شيد والفرو�شية ونادي 
واأجنحة  �شنرت  ال��وث��ب��ة  و  للفرو�شية  اأب��وظ��ب��ي 
وافاك  بو�شت  وري�شنج  -ج��ن��ة-  ال�شرقي  ال��ق��رم 
اليوم  وك��ان  لفييت.  وغ��ال��ريي  تولوز  وم�شمار 
بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  ملوؤمتر  قبل الخري 
�شهد  اي��ر���س  الفر�شان  م��ه��ارات  وتنمية  لتطوير 
يف  �شارك  كما  امل�شتوى  رفيع  دبلوما�شيا  ح�شورا 
الحتاد  رئي�س  البوعينني  �شامي  املوؤمتر  افتتاح 
الدويل لهيئات �شباقات اخليول العربية الأ�شيلة 
للموؤمتر  وك���ان���ت اجل��ل�����ش��ات اخل��ت��ام��ي��ة   . اي���ف���ار 
كان  والتي  تولوز  بودي�س يف  اأقيمت مبركز  التي 
الرابعة  اجلل�شة  يف  الفر�شان  هموم  مو�شوعها 
الرجل  جانب  ايل  امل���راأة  م�شاركة  ايل  وتطرقت 
ت�شجيع  فيي  امل�شاهمة  يف  ودوره���ا  ال�شباقات  يف 
النقا�س  امل��ج��ال. وت��ط��رق  امل���راة للدخول يف ه��ذا 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  م��ب��ادرة  ح��ول 
وكيفية  م�شتوى  اىل  م�شتوى  م��ن  امل����راأة  لنقل 
ال��ذي حققته  والتطور  املجال  اىل  الن�شاء  ج��ذب 
املراأة حيث ا�شبح وا�شعا يف هذا املجال ا�شافة اىل 
القوانني والت�شريعات والحكام وتاثري املن�شطات 

على �شناعة اخليل ومواجهة م�شكلة الت�شنيفات 
اجلياد  لتقييم  ال�شباقات  مراقبة  جلنة  وع��م��ل 
وو�شع الت�شنيف العاملي وفق نظام وتطبيقه مثل 
ما يحدث للخيول املهجنة ال�شيلة لنه فعال... 
مادة  وو����ش���ع  للمن�شطات  دول���ي���ة  رق���اب���ة  وع��م��ل 
والفر�شان  اجل��ي��اد  �شامة  ل�شمان  ال��ق��ان��ون  يف 
الوقوع  وتفادي  ال�شباقات  عدالة  على  والتاكيد 
يف الخ����ط����اء م���ن خ����ال ال���وق���اي���ة وه����ي خريا 
القوانني  وادراك  ال���وع���ي  ورف����ع  ال���ع���اج..  م���ن 
ال�شغار  للفر�شان  بالن�شبة  الريا�شة  هذه  لفهم 
وزيادة  المور  بالعتبار هذه  والخذ  واملبتدئني 
اهمية وتنظيم �شباقات اخليول العربية ال�شيلة 
وايجاد  امل��ج��ال  ه��ذا  لدعم  التحديات  ومواجهة 
احللول لها وتقبل الفروقات والراء املختلفة وما 
ومراجعة  عليها..  والتفاق  ال�شباقات  غاية  هي 
القواعد والقوانني وتكييفها مع ال�شباقات للبقاء 
على م�شتوي الفعالية وا�شفاء اللم�شات الخرية 
عمل  ن��ظ��ام  2014وايجاد  ع���ام  ب��ح��ل��ول  عليها 
م�شرتك لت�شنيف اجلياد يف امريكا.. واملحافظة 
واحراز  وال��رواب��ط  العربية  اخليل  �شناعة  على 
ت��ق��دم ت��دري��ج��ي ب��ني ال��ب��ل��دان وان ي��ك��ون هناك 
العمرية للخيول واعتماد  للفئات  �شلما لاوزان 
اخلطوات وتوحيد املقايي�س. وكان حمور ت�شويق 
ان  بالتو�شية  انتهى  العربي  اخل��ي��ل  وم�شتقبل 
امل�شتقبل يعتمد على جملة من العوامل لو�شعها 

يف امل�شار ال�شحيح لتحتل مكان ال�شدارة وكيفية 
املحافظة على مكانتها واحرتامها و�شيقوم املوؤمتر 
بداية  لتكون  اخلتامي  اليوم  يف  تو�شياته  برفع 
والعمل  العربية  اخليل  لق�شايا  جديدة  ملرحلة 
من اجل تنفيذها وربط احللقات التي ت�شاعد يف 
و�شباقاتها.  الأ�شيلة  العربية  باخليول  النهو�س 
بخ�شو�س  احل��روف  على  النقاط  و�شع  و�شيتم 
املوؤمتر العاملي والتفاق علي تنفيذ املحاور التي 
اأثريت منها اليجابية وال�شلبية ان جاز التعبري 
من  املقبلة.  املوؤمترات  يف  مو�شع  ب�شكل  وتناولها 
�شمو  �شوايا مديرة مهرجان  اأك��دت لرا  جانبها 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان رئي�شة �شباقات 
اخليول  ل�شباقات  ال���دويل  الحت���اد  يف  ال�شيدات 
ال��ع��رب��ي��ة ان م��ا حت��ق��ق ه��و اخل��ط��وة الأوىل وما 
الهدف  حتقق  وعندما  امل�شتقبل  ميثل  ق��ادم  هو 

خطط  ولدينا  ج��دي��دا  هدفا  ت�شتهدف  املتوخي 
جديدة يف الربتغال �شوف تعلن لحقا. واأ�شافت 
اأنه مت رفع عدد امل�شاركات يف �شباق بطولة العامل 
ل�شمو ال�شيخة فاطمة ايل 16 فار�شة اعتبارا من 
توجيهات  على  بناء  ت��ول��وز  يف  ال�شاد�شة  اجل��ول��ة 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان.. وتقدمت 
دعموا  ال��ذي��ن  ال�����ش��ف��راء  ك��ل  اإىل  ال�شكر  بجزيل 
امل��وؤمت��ر ح�����ش��ورا مكثفا  ال��راب��ع. و�شهد  امل��وؤمت��ر 
من اخلرباء واملهتمني برتبية و�شناعة اخليول 
اأو من  اأم���ريك���ا  اأو  اأوروب������ا  ����ش���واء م���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
الدول العربية حيث ح�شر ممثلون للعديد من 
الحتادات واجلمعيات اإ�شافة اإىل املربني وماك 
اخليول الذين يرون يف املوؤمتر فر�ش�ة ل تعو�س 
لاطاع على اجلديد يف تربية و�شناعة اخليول 

والت�شويق وغريها من الأمور الأخرى. 

م�سمار تولوز ي�ست�سيف اليوم اجلولة ال�ساد�سة من بطولة العامل لل�سيدات اإفهار والرابعة من كاأ�ض ال�سيخ زايد

ي��خ��و���س امل��ن��ت��خ��ب��ان امل�������ش���ري، واجل���زائ���ري 
م��ب��ارات��ني ه��ام��ت��ني ال��ي��وم الأح����د يف اجلولة 
املوؤهلة  الإف��ري��ق��ي��ة  الت�شفيات  م��ن  ال��راب��ع��ة 
2014، حيث  ب��ال��ربازي��ل  ال��ع��امل  ك��اأ���س  اإىل 
يلعب الفريقان خارج ملعبهما ويحل املنتخب 
امل�شري �شيفا على زميبابوي يف املباراة التي 
�شتقام على ملعب هراري نا�شونال �شبورت�س 
�شتاديوم يف العا�شمة هراري �شمن مناف�شات 
ي�شعى  لقاء  للت�شفيات يف  ال�شابعة  املجموعة 
من خاله كا املنتخبني اإىل انتزاع النقاط 
بطاقة  حجز  من  خطوة  ل��اق��رتاب  الثاثة 

التاأهل اإىل املرحلة النهائية من الت�شفيات.
امل�شري  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  ويخ�شى 
مفاجاآت  ب������راديل  ب����وب  الأم���ري���ك���ي  ب���ق���ي���ادة 
اللقاء  ال��ف��ري��ق  ���ش��ي��خ��و���س  ل����ذا  زمي���ب���اب���وي 
ب��ك��ام��ل ق���وت���ه ال��ه��ج��وم��ي��ة ل��ت�����ش��ج��ي��ل هدف 
يخرج  ولن  املناف�س  ح�شابات  به  يربك  مبكر 
اليوم  مواجهة  فى  امل�شري  املنتخب  ت�شكيل 
عن: �شريف اإكرامي حلرا�شة املرمى، واأمامه 
فتح  وحم��م��ود  جمعة،  ووائ���ل  فتحى،  اأح��م��د 
اهلل، واأح����م����د ���ش��دي��د ق���ن���اوى ف���ى ال���دف���اع، 
واإبراهيم  ال��ن��ن��ى،  ���ش��اح، وحم��م��د  وحم��م��د 

اأو  اإبراهيم  وحممد  عا�شور،  ح�شام  اأو  �شاح 
اأحمد مت�شاح فى الو�شط، وحممد اأبوتريكة، 

واأحمد ح�شن مكى فى الهجوم.
 4 �شفوفه  �شمن  زميبابوي  منتخب  وي�شم 
لع��ب��ني حم��رتف��ني يف ال���دوري الأمل���اين هم: 
ورودريك  اأب��ي��دو،  وعبا�س  مو�شوما،  نوليدج 
موتوما، واحلار�س العماق وا�شنطون اأروبي 
بر�شيد  املجموعة  امل�شري  املنتخب  ويت�شدر 
ثم  ن��ق��اط،   4 بر�شيد  غينيا  تليه  ن��ق��اط،   9
زميبابوي  واأخ�������ريا  ب��ن��ق��ط��ت��ني،  م��وزم��ب��ي��ق 
املجموعة،  نف�س  ويف  واح���دة  نقطة  بر�شيد 

لقاء  يف  غينيا  م��ع  موزمبيق  منتخب  يلعب 
اللقاء  يف  منهما  اأي  ف��ف��وز  الأخ�����ري،  الأم����ل 
امل�شري  املنتخب  مناف�شة  يف  اآم��ال��ه  �شيجدد 

على �شدارة املجموعة.
يحل  الثامنة،  املجموعة  مناف�شات  و�شمن 
ب��ن��ني على  ع��ل��ى  امل��ن��ت��خ��ب اجل���زائ���ري �شيفا 
بورتو  البينينية  بالعا�شمة  ال�شداقة  ملعب 

نوفو.
و�شيوا�شل البو�شني وحيد خاليلوزيت�س املدير 
على  الع��ت��م��اد  اجل���زائ���ري  للمنتخب  ال��ف��ن��ي 
مقدمتهم:  ويف  ب��اوروب��ا  امل��ح��رتف��ني  لعبيه 

ه���ال ال��ع��رب��ي ����ش���وداين ال���ذي ق���اد فيتوريا 
جيماراي�س للقب كاأ�س الربتغال قبل انتقاله 

اإىل دينامو زغرب الكرواتي ال�شهر املا�شي.
ويت�شدر املنتخب اجلزائري املجموعة بر�شيد 
6 نقاط بفارق الأه��داف عن منتخب مايل، 
بر�شيد  الثالث  املركز  بنني  منتخب  ويحتل 
املجموعة  روان��دا  منتخب  ويتذيل  نقاط،   4
املنتخب  و�شي�شت�شيف  واح��دة  نقطة  بر�شيد 
ي�شعى  لقاء  الرواندي يف  اليوم نظريه  املايل 
اجلزائر  مزاحمة  امل��ايل  املنتخب  خاله  من 
على ال�شدارة، بينما ي�شعى املنتخب الرواندي 

�شتعني  الهزمية  لأن  التاأهل  اآماله يف  انعا�س 
خروجه ر�شميا من دائرة املناف�شة.

اأما بقية مباريات اليوم فهي:
بوركينا  مع  والنيجر  توغو،  مع  الكامريون   
ف��ا���ش��و وي��ق��وم ن��ظ��ام ال��ت�����ش��ف��ي��ات ع��ل��ى تاأهل 
من  جمموعة  ك��ل  م��ن  الأول  امل��رك��ز  �شاحب 
ال��ع�����ش��رة اإىل ج��ول��ة ث��ان��ي��ة يتم  امل��ج��م��وع��ات 
اإجراء قرعة لتحديد لقاءات ثنائية  خالها 
والإياب  ال��ذه��اب  بنظام  الع�شرة  ال��ف��رق  ب��ني 
والفائز من جمموع املبارتني يتاأهل مبا�شرة 

لكاأ�س العامل بالربازيل.

م�سر واجلزائر يف مهمة �سعبة بت�سفيات املونديال اليوم

العام  كبري  حد  اإىل  النجاح  طعم  ايطاليا  ذاق��ت 
املا�شي يف بطولة اوروبا عندما �شقت طريقها اإىل 
النهائي بعرو�س قوية وممتعة والف�شل يف ذلك 
بالوتيلي  م��اري��و  املهاجم  اإىل  كبري  ب�شكل  ي��ع��ود 
الذي دائما ما يثري اجلدل حوله ، لكن املهاجم 
متقلب املزاج تلقى انذارين يف نحو ثاث دقائق 
قبل  ليطاليا  م��ب��اراة  اآخ���ر  يف  للطرد  ليتعر�س 
امل�شاركة يف كاأ�س القارات بالربازيل التي تنطلق 

يف 15 يونيو اجلاري.
ايطاليا  ال��ث��اث��ة  ب��ال��وت��ي��ل��ي  اأه�����داف  و���ش��اع��دت 
واجتياز  اوروب��ا  نهائي بطولة  اإىل  الو�شول  على 
اأن يخ�شر  ق��ب��ل  امل��ان��ي��ا  اأق���وي���اء م��ث��ل  م��ن��اف�����ش��ني 
للمرة  ال��ق��ارات  كاأ�س  يف  �شي�شارك  ال��ذي  الفريق 
الثانية 4-�شفر اأمام ا�شبانيا لكن يف ظل �شمان 
بطلة  بو�شفها  ال��ق��ارات  لكاأ�س  للتاأهل  ا�شبانيا 
العامل 2010 نالت ايطاليا بطاقة متثيل القارة 
كاأ�س  انطاق  ت�شبق  التي  البطولة  يف  الوروبية 

العامل بنحو عام.
منذ  الكبرية  امل�شاكل  اث��ارة  عن  بالوتيلي  وابتعد 
انتقاله من مان�ش�شرت �شيتي اإىل ميانو يف فرتة 
على  ناديه  و�شاعد  املا�شية  ال�شتوية  النتقالت 
 12 بت�شجيل  الأب��ط��ال  ل��دوري  ب�شعوبة  التاأهل 
13 مباراة لكن ط��رده يف مباراة باده  هدفا يف 
اأث��ار اجل��دل حول مدى  اأم��ام جمهورية الت�شيك 

ان�شباطه جمددا.
وقال  م�شجعني  ان���ت���ق���ادات  ع��ل��ى  ب��ال��وت��ي��ل��ي  ورد 
للتوا�شل  تويرت  مبوقع  ال�شخ�شي  ح�شابه  على 
الج��ت��م��اع��ي اك��ت��ب��وا م���ا ت���ري���دون ل��ك��ن يف كاأ�س 

القارات ميكنكم ت�شجيع منتخب اآخر واأقول لكم 
مل�شاهدة  ال��ع��ودة  اأي�شا  ميكنكم  قلبي.  م��ن  ذل��ك 

املباراة من جديد من اأولها وحتى نهايتها. 
ا�شادة  ايطاليا  مدرب  برانديلي  ت�شيزاري  وتلقى 
وا�شتخراج  بالوتيلي  اح��ت��واء  يف  جن��اح��ه  ب�شبب 
خال  وال��ق��وي  ال�شريع  املهاجم  ل��دى  ما  اأف�شل 
اأم���ام م���درب ايطاليا  ي��ك��ون  اوروب����ا ول��ن  بطولة 
�شوى تكرار ذلك اإذا اأراد النجاح يف كاأ�س القارات.
مع  ب�شرامة  بالتعامل  املعروف  برانديلي  وق��ال 
على  ينبغي  لعبيه  من  ان�شباطية  جت��اوزات  اأي 
ين�شج يف  واأن  املواقف  التعلم من هذه  بالوتيلي 
مثل هذه املواقف. �شاأحاول اي�شال هذه الر�شالة 
على  اح�شل  مل  لكن  ا�شتبداله  اأع��ت��زم  كنت  ل��ه. 

الوقت الكايف لذلك. 
بنجاح  الر�شالة  اي�شال  برانديلي من  واإذا متكن 
وجود  �شمنت  قد  ايطاليا  �شتكون  بالوتيلي  اإىل 
هجوم قوي يف ظل تفاهم املهاجم املثري للجدل 
مع �شتيفان ال�شعراوي هداف ميانو يف الدوري 
الهجومي  ال��ث��ن��ائ��ي  ه���ذا  اأن  امل��و���ش��م ورغ����م  ه���ذا 
فان  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الت�شكيلة  يف  م��وق��ع��ه  �شيحجز 
ب��ران��دي��ل��ي ���ش��ي��ف��ت��ق��د خ���دم���ات ب��اب��ل��و اوزف���ال���دو 
اأن يكون مبثابة  بو�شعه  ال��ذي كان  روم��ا  مهاجم 

البديل املثايل.
وا�شتبعد برانديلي مهاجمه اوزفالدو الذي اأحرز 
املو�شم ب�شبب توجيه  ال��دوري ه��ذا  16 هدفا يف 
ال��اع��ب اه��ان��ة مل���درب ن��ادي��ه ع��ق��ب ن��ه��ائ��ي كاأ�س 
جديدة  �شحية  لي�شبح  املا�شي  ال�شهر  ايطاليا 
ل�شيا�شة املدرب بعدم الت�شامح مع اأي لعب يخرج 

عن قواعد الن�شباط.
عن  ب��وف��ون  جيانلويجي  �شيدافع  اأخ���رى  وم���رة 
املخ�شرم  احلار�س  حافظ  بعدما  ايطاليا  عرين 
35 ع��ام��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��واه العايل  ال��ب��ال��غ ع��م��ره 
بدون  بالتعادل  باده  خروج  على  بتاألقه  و�شاعد 

اأهداف مع الت�شيك يوم اجلمعة.
ايطاليا دفعة  اأن مينح  ال��ت��ع��ادل  ه��ذا  ���ش��اأن  وم��ن 
ج��دي��دة نحو ال��ظ��ه��ور يف ال��ربازي��ل ال��ع��ام املقبل 
للتاأهل  املدرب برانديلي يف طريقه  ويبدو فريق 

بعدما عزز ت�شدره ملجموعته يف الت�شفيات.
تغيريات  برانديلي  يجري  اأن  املتوقع  غري  وم��ن 
بطولة  يف  ���ش��ارك��ت  ال��ت��ي  الت�شكيلة  ع��ل��ى  ك��ب��رية 
اوروبا بقيادة �شانع اللعب اندريا بريلو �شاحب 
التمريرات الدقيقة ومتخ�ش�س الركات الثابتة 
الدفاع  خ��ط  وميلك  رو���ش��ي  دي  دانييلي  وزميله 
اندريا  يوفنتو�س  ثاثي  ب��وج��ود  كبريا  جتان�شا 
كيليني  وجورجيو  بونوت�شي  وليوناردو  ب��ارزايل 
الذي من املتوقع اأن ي�شغل مركز الظهري الأي�شر 

بدل من مركزه الأ�شلي كقلب دفاع.
على  ف����اإن  ق��وي��ة  ت��ب��دو  الت�شكيلة  اأن  رغ���م  ل��ك��ن 
ايطاليا األ تن�شى ما حدث يف كاأ�س القارات منذ 
اأربع �شنوات عندما خرجت من الدور الأول بعد 
وهزمية  م�شر  اأم���ام  1-�شفر  مفاجئة  خ�����ش��ارة 

قا�شية 3-�شفر اأمام الربازيل.
و�شتلعب اي��ط��ال��ي��ا م��ع ال���ربازي���ل م���رة اأخ����رى يف 
يونيو   22 يوم  الأوىل  املجموعة  ختام مناف�شات 
اجلاري لكن قبلها �شتكون قد لعبت مع املك�شيك 

واليابان.

اق���رتب���ت ال��ب��و���ش��ن��ة م���رت���ني م���ن ال���و����ش���ول اإىل 
اآخر  يف  م�شتقلة  ك��دول��ة  ك��ربى  بطولة  نهائيات 
اأربع �شنوات لكن بعد الفوز 5-�شفر على لتفيا 
يف ت�شفيات كاأ�س العامل لكرة القدم 2014 يوم 
اإىل  التحول  م��ن  اأخ���ريا احل��ل��م  اق���رتب  اجلمعة 

حقيقة.
وخ�شرت البو�شنة اأمام الربتغال يف ملحقي كاأ�س 
بعدما   2012 اوروب���ا  وبطولة   2010 العامل 
احتل  اأق��وى فريق  اأم��ام  تقريبا  القرعة  اأوقعتها 
امل���رة تتطلع  ال��ث��اين يف جمموعته وه���ذه  امل��رك��ز 
الت�شفيات  يف  هدفا   23 �شجلت  التي  البو�شنة 

اجلارية وهو اأكر من اأي منتخب اآخر يف اوروبا 
املقرر  النهائيات  اإىل  مبا�شر  ب�شكل  التاأهل  اإىل 

اقامتها يف الربازيل.
الذي  �شو�شيت�س  ���ش��ف��وت  احل���ذر  امل����درب  وح��ت��ى 
العامل  كاأ�س  �شارك مع منتخب يوغو�شافيا يف 
الفوز  بعد  بتفاوؤل كبري  �شعر  و1990   1982
على لتفيا التي اأنهت املباراة بع�شرة لعبني بعد 

الطرد املبكر للك�شندر فريتوف�س.
وق����ال ���ش��و���ش��ي��ت�����س ن��ح��ت��اج اإىل ت�����ش��ع ن��ق��اط من 
اآخ��ر اأرب���ع م��ب��اري��ات ل�شمان ال��ت��اأه��ل واأن���ا �شعيد 
بالطريقة التي ظهر بها الفريق يف ال�شوط الثاين 

بعدما اأهدر العديد من الفر�س يف ال�شوط الأول 
وا�شاف النتيجة النهائية رمبا تبدو غري واقعية 
بعد نحو ع�شر  تلعب منقو�شة  لن لتفيا كانت 
�شنفوز قطعا حتى  كنا  لكننا  البداية  دقائق من 

ولو بفارق هدفني ولي�س بخما�شية. 
مباريات  ���ش��ت  م��ن  نقطة   16 البو�شنة  ول���دى 
لتحافظ على تفوقها بثاث نقاط على اليونان 

واأي�شا بفارق كبري من الأهداف.
يف  �شلوفاكيا  م��ع  م��ب��ارات��ني  البو�شنة  و�شتلعب 
ليختن�شناتني  ت�شت�شيف  اأن  قبل  ايلول  �شبتمرب 

وحتل �شيفة على ليتوانيا يف ال�شهر التايل.

املدير  اأن  ال�شبت  ام�س  اإخبارية  تقارير  ك�شفت 
الإيطايل  جريمان،  �شان  باري�س  لفريق  الفني 
اإدارة  اأن�����ش��ي��ل��وت��ي حم��ب��ط م���ن م��وق��ف  ك���ارل���و 
النادي من رغبته يف الرحيل اإىل ريال مدريد 

الإ�شباين.
نقا  الفرن�شية،  لوباريزيان  ج��ري��دة  واأ���ش��ارت 
اإىل  اأن�شيلوتي،  من  للغاية  مقرب  �شخ�س  عن 
اأن الإيطايل حمبط للغاية من ت�شرفات اإدارة 
باري�س �شان جريمان. مل ي�شله اأي خرب منهم، 

ول يفهم ا�شرتاتيجيتهم .
مع  اج��ت��م��ع  اأن�����ش��ي��ل��وت��ي  اأن  ال�شحيفة  واأك����دت 

املا�شي،  ال��ث��اث��اء  الفرن�شي  ال��ن��ادي  م�شئويل 
ولكن بعد اأربعة اأيام و�شلت املفاو�شات اإىل نفق 

م�شدود.
اأن  امل�����ش��در،  ع��ن  ن��ق��ا  ال�شحيفة،  واأو���ش��ح��ت 
اأن�شيلوتي لن يغري موقفه على ما يبدو، م�شريا 

لي�س هناك اأي امكانية لأن يرتاجع كارلو.
وقد يوؤجل النادي قراره ب�شاأن رحيل اأن�شيلوتي 
حتى يوم 20 من ال�شهر اجلاري، حني ي�شدر 
الربازيلي  اإيقاف  عقوبة  تخفي�س  ب�شاأن  ق��رار 
اأ�شهر،  ت�شعة  للنادي  الريا�شي  املدير  ليوناردو 
اأحد احلكام يف اخلام�س من  بعد اعتدائه على 

ال�شهر املا�شي.
اأن  اأك��دت  قد  الإ�شبانية  ماركا  �شحيفة  وكانت 
لكي  ي���ورو  م��ل��ي��وين  ل��دف��ع  م�شتعد  اأن�شيلوتي 
يرحل عن باري�س �شان جريمان ويتوىل تدريب 

ريال مدريد.
جريمان  �شان  باري�س  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
يورو  م���اي���ني   7.5 ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول  ط���ال���ب 
اأن  اأن�شيلوتي، ولكن من املمكن  لا�شتغناء عن 
يتحمل  فقط  مايني  اأرب��ع��ة  اإىل  القيمة  تقل 
اأن�شيلوتي ن�شفها ويدفع النادي امللكي الن�شف 

الآخر اأي مليوين يورو اأي�شا.

البو�سنة تتطلع للتاأهل املبا�سر اإىل املونديالن�سج بالوتيلي كلمة �سر اإيطاليا يف كاأ�ض القارات 

اأن�سيلوتي حمبط من اإمكانية رحيله 
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ح��ظ��ي ق���رار اإدارة ن���ادي ال��ع��ني ل��ك��رة ال��ق��دم مبنح 
جماهري النادي فر�شة التقاط ال�شور التذكارية مع 
الدرع والكاأ�س اللذين ح�شدهما الزعيم يف املو�شم 
املا�شي، انطاقاً من الدور املهم واملوؤثر التي ظلت 
وم�شاهمتها  الفريق،  مباريات  جميع  يف  ب��ه  تقوم 
الافتة يف كل الإجن��ازات التي حققها النادي على 
مر التاريخ، بتفاعل كبري من الأمة العيناوية . كما 
اإدارة نادي العني بتقدير كبري من  حظيت مبادرة 
التواجد  على  حر�شت  التي  العيناوية  اجلماهري 
م�شاحة خا�شة  ال��ذي مت جتهيز  العيناوي  باملتجر 
ال�شوبر،  وك��اأ���س  ال��درع  مع  اجلماهري  لت�شوير  به 
اخلا�شة  الكامريات  اإح�شار  على  البع�س  وحر�س 
لو�شع الإجناز يف �شجات خا�شة بتاريخ ل ميكن 
بعينها  فئة  على  احل�شور  يقت�شر  ومل  ين�شى.  اأن 
والن�شاء  ال��رج��ال  ح�شر  ب��ل  ال��ع��ني  م�شجعي  م��ن 
تفاعًا  املدينة  وخ��ارج  داخ��ل  من  وال�شغار  الكبار 
العائات  ح�شور  ور���ش��م  ال��ع��ني،  اإدارة  م��ب��ادرة  م��ع 
عن  ت��ع��رب  ال��ت��ي  ال�����ش��ور  اأروع  للمتجر  والأط���ف���ال 
بجهود  احل�����ش��ور  واأ���ش��اد  العيناوية  الأم���ة  مفهوم 
جمل�س اإدارة نادي العني لكرة القدم برئا�شة ال�شيخ 
ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د اآل ن��ه��ي��ان، وال���ذي 
الطموحات  حتقيق  على  وجيزة  فرتة  خال  عمل 
العيناوية واعتاء من�شة التتويج بعد مو�شم غري 
الفريق على اخل��روج من  يناف�س فيه  ك��ان  ع��ادي، 
ال��ذي تاه  املو�شم  العني يف  الهبوط، ليعود  دائ��رة 
املحرتفني  دوري  بلقب  ب��ط��ًا  وي��ت��وج  مهاباً  ق��وي��اً 
اأن يحقق اإجن��ازه غري  يف املو�شم قبل املا�شي، قبل 
قبل  ال��زي��ن  دار  يف  ال���درع  على  باملحافظة  امل�شبوق 
املو�شم  يف  ال�شوبر  ك��اأ���س  واأ���ش��اف  ق��ائ��ل،  اأ�شابيع 
املن�شرم اإىل �شجات تاريخه احلافلة بالإجنازات، 
بكاأ�س  اخل��ارج��ي  الفريق خ��ال مع�شكره  وع��اد  بل 
اأوروب���ي���ة يف م��ب��ارات��ه ال��ودي��ة ال�����ش��ه��رية اأم����ام رايو 
الإ�شباين  الأوىل  الدرجة  ل��دوري  املنتمي  فالكانو 
القارة  ح��دود  خ��ارج  م��ن  فريق  اأول  العني  لي�شبح 
ن�شختها  يف  فاليكا�س  ك��اأ���س  بلقب  ي��ت��وج  ال��ع��ج��وز 
احلادية ع�شرة. وكان ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن 
اأن  اآل نهيان قد ذكر يف ت�شريحات �شحفية  خالد 
بلقب  الفريق  فوز  اأ�شباب  اأب��رز  كان  العني  جمهور 
موؤكداً  ال��ت��وايل،  على  ملو�شمني  امل��ح��رتف��ني  دوري 
اأن اجلماهري العيناوية ت�شتحق التقدير والتتويج 
كانت  لأنها  النادي  يحققها  التي  البطولت  بكافة 
مبثابة اأهم العنا�شر والاعب رقم 1 الذي �شاعد 

الفريق يف جميع مبارياته داخل وخارج املدينة.

اأبلغ ر�ضالة
ويف التحقيق الذي اأجراه موقع النادي حول مدى 
ر�شاء اجلماهري عن الفريق، وتعليقهم على مبادرة 
اإدارة العني، اإىل جانب تطلعاتهم وتوقعاتهم لأبرز 
مناف�شي البنف�شج يف املو�شم القادم، طالب القطب 

ال��ع��ي��ن��اوي ���ش��امل ال��ظ��اه��ري، اإدارة ن���ادي ال��ع��ني يف 
املو�شم املقبل باملحافظة على البطولتني ، والعمل 
امل��زي��د م��ن الإجن����ازات، لأن طموحات  اإح���راز  على 
العيناوية تكرب يف كل مو�شم ، موؤكداً اأن العني كان 
اأقرب اإىل حتقيق الثاثية لكن الظروف مل تقف 
اإىل جانبه خ�شو�شاً يف بطولة كاأ�س �شيدي �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل ، والتي خرج منها 
مبادرة  الظاهري  وامتدح  النهائي.  قبل  ال��دور  يف 
اإدارة نادي العني باإتاحة الفر�شة للجماهري خال 
يومي اجلمعة وال�شبت للتقاط ال�شور التذكارية، 
يف  ج��اءت  واأنها  خ�شو�شاً  بالرائعة  الفكرة  وا�شفاً 
واأو�شح  العائلة.  فيها  جتتمع  ال��ت��ي  العطلة  اأي���ام 
اأطفاله �شاهدوا فرحة تتويج البطل  اأن  الظاهري 
التلفزة  �شا�شات  ال�شوبر، عرب  الدوري وكاأ�س  بدرع 
وكانوا يتمنون حمل الدرع كالاعبني متاماً يف تلك 
الليلة، الأمر الذي حتقق اليوم بالن�شبة لهم، ويف 
اإدارة نادي العني لكرة  اأن مبادرة جمل�س  اعتقادي 
النادي،  جلماهري  بليغة  ر�شالة  عن  عبارة  ال��ق��دم، 
يف  �شركاء  وه��م  التتويج،  ي�شتحقون  اأنهم  فحواها 

الإجناز، ولهم احلق يف الحتفال بالبطولت.
ورداً على �شوؤال حول مدى ر�شائه عما حققه فريق 
ن�شبة ر�شائي عما  املن�شرم قال:  املو�شم  العني يف 
حتقق %50 لأننا كنا نطمح لاأكر كجماهري، 
اأن الفريق حقق بطولة الدوري قبل 4  خ�شو�شاً 

جولت .
وت��وق��ع ال��ظ��اه��ري اأن ت��ك��ون امل��ن��اف�����ش��ة ق��وي��ة بني 
اخلليج  دوري  بطولة  لقب  على  املتناف�شة  الفرق 
�شوق  بحركة  قيا�شاً  اجلديدة  الن�شخة  يف  العربي 
النتقالت التي ت�شهدها ال�شاحة الريا�شية حالياً، 

هناك  لأن  ال�شوق  يف  بقوة  ال��دخ��ول  العني  وعلى 
باعبني  تدعيم  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  امل��راك��ز  بع�س 
على  طموحاتنا  حتقيق  ن�شتطيع  حتى  مميزين، 
امل�شتويني املحلي والقاري. وعن توقعاته ملناف�شي 
العني يف املو�شم اجلديد قال: يف كل مو�شم الفرق 
ال��ت��ي ت��ن��اف�����س م��ع��روف��ة ب��دوري��ن��ا، م��ن��ذ انطاقة 
ب��امل��ح��رتف��ني وو����ش���وًل اإىل  ال���ه���واة م�����روراً  دوري 
اأقوى  دائماً  والعني  حالياً،  العربي  اخلليج  دوري 
واأبرز املر�شحني، ودخلت بع�س الأندية يف مناف�شة 
النف�س  �شاحب  ه��و  الأخ���ري  يبقى  ول��ك��ن  ال��ع��ني، 
البطولة  حتقيق  مبقدوره  وال��ذي  دائماً  الطويل 
الأقوى الدوري ، ويف اعتقادي اأن الأهلي يف املو�شم 
اأب����رز امل��ر���ش��ح��ني اإىل جانب  امل��ق��ب��ل ���ش��ي��ك��ون م��ن 

اجلزيرة.

حلظة تاريخية
وب�����دوره اأ����ش���اد امل�����ش��ج��ع ال��ع��ي��ن��اوي ع��م��ري حممد 
اأن  اإدارة ن��ادي العني، م��وؤك��داً  ال��زرع��وين مب��ب��ادرة 
الدرع  م��ع  التذكارية  لل�شور  اجلماهري  التقاط 
خ�شو�شاً  تاريخية،  التوايل  على  والثانية  ال�11 
اأن��ه��ا رمب���ا ك��ان��ت ال��ب��ط��ول��ة الأخ�����رية ع��ل��ى ملعب 
ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د ب��ال��ق��ط��ارة، ق��ي��ا���ش��اً باجلهود 
امل�شاعفة التي تبذل حالياً من اأجل جتهيز امللعب 
مباريات  ي�شهد  اأن  املتوقع  م��ن  وال���ذي  اجل��دي��د، 

الفريق ابتداًء من املو�شم املقبل.
و قال: مردود الفريق يف املو�شم املا�شي كان جيداً، 
بطولة  ف��ري��ق  اأي  يحقق  اأن  ال�����ش��ه��ل  م��ن  فلي�س 
ال����دوري ملو�شمني ع��ل��ى ال��ت��وايل وم���ا حت��ق��ق يعد 
اإجنازاً غري م�شبوق يح�شب لنادينا منذ انطاقة 

ثاث  ال��ع��ني  يحقق  وع��ن��دم��ا  امل��ح��رتف��ني،  دوري 
بطولت يف مو�شمني فهو ي�شتحق كل التقدير من 
جماهريه، ولكننا كنا نتمنى الأف�شل اأي احل�شول 
اإىل  والو�شول  ال��دول��ة،  رئي�س  كاأ�س  بطولة  على 
مراحل متقدمة يف دوري اأبطال اآ�شيا، غري اأن هذا 
الأمر ل يتعار�س مع اأن العني كان الأف�شل وعلى 

قدر التحدي وعند ح�شن الظن به .
ل  املقبل  املو�شم  يف  كعيناوي  تطلعاتي  واأ���ش��اف: 
النادي  اإدارة  باأن  نعلم  واأننا  خ�شو�شاً  لها،  حدود 
دخ��ل��ت ���ش��وق الن��ت��ق��الت ب��ق��وة ، وط��م��وح��ات��ن��ا يف 
املو�شم املقبل ا�شتعادة لقب دوري اأبطال اآ�شيا اإىل 
من  والو�شل  واجلزيرة  الأهلي  اأن  واأعتقد  العني 

اأبرز مناف�شي بطل2013 يف املو�شم املقبل. 

حملية وقارية
وعرب عبداهلل ال�شام�شي عن بالغ تقديره اإىل اإدارة 
م��ب��ادرت��ه��ا مبنح اجلماهري  ال��ع��ني، وا���ش��ف��اً  ن���ادي 
فر�شة حمل درع الدوري وكاأ�س ال�شوبر بالرائعة، 
املو�شمني  يف  العني  حققه  مل��ا  تقديره  ع��ن  معرباً 
يف  العني  يناف�س  اأن  ال�شام�شي  وت��وق��ع  املا�شيني 
امل��و���ش��م امل��ق��ب��ل ع��ل��ى ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ال�����دوري فرق 

اجلزيرة، الوحدة والأهلي.
وقال اأحمد مطر ال�شعدي اإن اإدارة العني ت�شتحق 
اجل��م��اه��ري من  م��ع  لتفاعلها  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر 
خال املبادرة ال�شتثنائية، والتي منحتنا ال�شعور 
ف�شًا  حتقق،  فيما  للفريق  ب�شراكتنا  احلقيقي 

عن فرحة التتويج.
حققهما  ال��ت��ي  البطولتني  اأن  ال�شعدي  واأو���ش��ح 
تطلعاتهم  اأن  غري  كبري،  حد  اإىل  مر�شية  العني 
اأن  نتمنى  ب��اإجن��ازي��ن  مرتبطة  املقبل  امل��و���ش��م  يف 
والقاري،  املحلي  امل�شتويني  على  العني  يحققهما 
اأب��رز مناف�شي العني  اأن يكون الأهلي من  واأتوقع 

يف املو�شم املقبل.

نادي البطوالت
اإدارة نادي العني حر�شت  اإن  وقال علي الدرمكي 
رقم  الاعب  هو  اجلمهور  اأن  فكرة  تر�شيخ  على 
الرائعة،  املبادرة  تلك  بالنادي فعلياً، واعتمدت   1
ال�شور  بالتقاط  لهم  الفر�شة  اإت��اح��ة  خ��ال  من 
ال��ت��ذك��اري��ة م��ع ال����درع وك���اأ����س ال�����ش��وب��ر، ونتطلع 
املو�شم  يف  الآ�شيوية  البطولة  على  احل�شول  اإىل 

اجلديد.
واأ�شاف: با�شك اأن تلك اللحظة �شتكون تاريخية 
ال�شورة  تلك  التقطوا  ال��ذي��ن  ل��اأب��ن��اء  بالن�شبة 
املهمة، والتي �شرت�شخ يف اأذهانهم دائماً باأن العني 

نادي بطولت.

مل ن�ضتغرب املبادرة 
ومن جانبه قال يا�شر الظاهري اإن مبادرة جمل�س 

ال�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ع��ني  ن����ادي  اإدارة 
ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د اآل ن��ه��ي��ان، لي�شت 
على  العمل  دائ��م��اً  منهم  تعودنا  لأننا  باجلديدة، 
اإر�شاء اجلماهري، وقد بذلت الإدارة جهوداً كبرية 
و�شاهمت  ال�شحيح،  امل�شار  اإىل  ال��ق��اط��رة  لإع���ادة 
اإىل و�شعه  ال��ع��ني  ا���ش��ت��ع��ادة  وا���ش��ح��ة يف  ب�����ش��ورة 
الطبيعي بني اأقوى الأندية على امل�شتوى القاري.
اأنه كان  املتابع لو�شع الفريق يدرك جيداً  وقال: 
يناف�س على الهبوط، قبل اأن يعود ويحقق اإجنازه 
ال��دوري ملو�شمني  ب��درع  ت��وج  امل�شبوق عندما  غري 
اإىل ج��ان��ب احل�����ش��ول ع��ل��ى كاأ�س  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى 
ال�شوبر، ويف مو�شمني حقق ثاث بطولت، ليوؤكد 
العني بذلك للجميع باأنه فريق غري عادي، فالكل 
الإدارة  العني بداية من  ن��ادي  باإخا�س يف  يعمل 
مروراً  لكم،  ذكرت  كما  النجاح  اأ�شباب  هياأت  التي 

بالأجهزة الفنية والاعبني واجلماهري .

ر�ضيد جيد 
اخلطوة  ه��ذه  اأن  ال�شكيلي  م��ب��ارك  �شليمان  اأك���د 
املتميزة،  ال��ع��ني  اإدارة  ر�شيد  اإىل  ت�شاف  املهمة 
ر�شالة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل���ب���ادرة،  ف��ك��رة  و���ش��اح��ب��ة 
ب���اأن اجلماهري  اأو���ش��ح م��ن خالها  ال��ن��ادي ال��ت��ي 
هي الاعب رقم 1 با �شك متنح الأمة العيناوية 
ال�شور  للتقاط  الرائعة،  الفر�شة  تلك  يف  احلق 

التذكارية مع درع الدوري، وكاأ�س ال�شوبر .
املقبل،  امل��و���ش��م  يف  ك���ب���رية  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  اإن  وق�����ال 
على  مبارياته  ي���وؤدي  رمب��ا  الفريق  اأن  خ�شو�شاً 
اأن ي��ك��ون ف���األ خ��ري على  امللعب اجل��دي��د، ون��اأم��ل 
املحلي  امل�شتويني  على  �شيئاً  نخ�شى  ول  ال��ن��ادي، 

املو�شم  يف  الآ�شيوية  نحقق  اأن  ونتمنى  وال��ق��اري، 
امل��ق��ب��ل. واأ����ش���اف: يف اع��ت��ق��ادي اأن اجل��زي��رة قادر 
على العودة للمناف�شة على الدرع يف املو�شم املقبل، 
كما اأتوقع مناف�شة كبرية من ال�شباب، اإىل جانب 
الأهلي املناف�س الأقوى حالياً وعرب م�شجع نادي 
ال��ع��ني حم��م��د ال��ظ��اه��ري ع��ن ب��ال��غ ت��ق��دي��ره اإىل 
للتقاط  الفر�شة  له  اأت��اح��ت  التي  ال��ن��ادي،  اإدارة 
ال�شوبر  ال��دوري وكاأ�س  ال�شور التذكارية مع درع 
املو�شم  ال��ع��ني يف  ح��ق��ق��ه��م��ا  ال��ل��ت��ني  ال��ب��ط��ول��ت��ني 
على  العني  يناف�س  اأن  اأت��وق��ع  واأ���ش��اف:  املن�شرم 
الأه��ل��ي والن�شر  امل��ق��ب��ل،  امل��و���ش��م  ال����دوري يف  درع 

واجلزيرة.

مبادرة نادرة 
العني  ن��ادي  اإدارة  م��ب��ادرة  النيادي  اأحمد  وو�شف 
اإىل اأن تلك الفكرة توؤكد حر�س  بالنادرة، م�شرياً 
اإدارة النادي على دعم اجلماهري، وتنفيذ رغباتها، 
واأمتنى تواجد جماهري العني ب�شكل اأكرب يف املو�شم 
املقبل. واعترب النيادي امل�شتوى الذي قدمه النادي 
ثاث  على  وح�شوله  املا�شيني  املو�شمني  خ��ال 
اأن  بعد  الإيجابية، خ�شو�شاً  الأم��ور  بطولت من 
كان يناف�س على الهبوط يف املو�شم الذي �شبقهما 
واأ�شار اإىل اأن البطولة الآ�شيوية ك�شفت عن نق�س 
يف بع�س املراكز وندرك جيداً اأن اإدارة نادي العني 
ت�����ش��ط��ل��ع ب��ج��ه��ود ك���ب���رية مل��ع��اجل��ة ك���اف���ة الأم�����ور 
ا�شتمرارية  اأن  اعتقادي  ويف  بالفريق،  املرتبطة 
يف  ال��ن��ادي  ط��م��وح��ات  لتحقيق  مطلوبة  ك��وزم��ني 
املرحلة املقبلة، وناأمل يف مو�شم ا�شتثنائي بالن�شبة 

للعني على ملعبه اجلديد.

ي��ب��داأ ال��ي��وم ال��ق��ارب ال��ع��م��اين ال��ط��ريان العماين- 
م�شندم م�شواره يف اأهم واأ�شعب ال�شباقات الأوروبية 
حت��دي��ا م��ن خ���ال امل�����ش��ارك��ة يف ط���واف ل روت دي 
بران�س الذي �شينطلق من حمطته الأوىل من مر�شى 
وينتهي  الأ�شبانية  فالن�شيا  مبدينة  كارلو�س  جوان 
مبدينة ل�شبونه الربتغالية مب�شاركة 9 فرق عاملية 
تتناف�س ملدة �شهر كامل متر بعدة حمطات متنوعة 
وعقب الو�شول اىل ل�شبونة تتوجه اإىل مدينة دون 
لوجري باإيرلندا ومنها اإىل بليموث باململكة املتحدة 

الربيطانية وختاما يف رو�شوكوف بفرن�شا. 
ت��ق��ام فيها مثل هذه  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  وت��ع��د ه��ذه 
بقوارب  الأوروبية  القارة  حول  بالطواف  ال�شباقات 
هذه  مل��ث��ل  خ�شي�شا  امل�����ش��م��م��ة   70 امل����ود  ف��ئ��ة  م���ن 
ال�شباقات والتي تتطلب توفر العديد من املوا�شفات 
ذات خ��ربة عاملية  اب��ح��ار  اخل��ا���ش��ة وجتهيز ط��واق��م 
وه���ذا الم���ر ح��ر���س عليه م�����ش��روع ع��م��ان لاإبحار 
ال�شباقات  ه��ذه  مثل  غمار  خو�س  يف  ال�����ش��روع  قبل 
جماهريية  ومتابعة  باهتمام  حتظى  والتي  العاملية 
كبرية اإىل جانب و�شائل العام املختلفة التي تقوم 
م�شروع  ق��ام  حيث  ب���اأول  اأول  احل���دث  ه��ذا  بتغطية 
البحارة  اأف�����ش��ل  م��ع  وت��ع��اق��د  ق���ارب  بتجهيز  ع��م��ان 
املحرتفني ويف مقدمتهم القبطان الفرن�شي �شيدين 
جافنية اإىل جانب مزيج من اخلربات الدولية مثل 
ماكدونالد من  ونيال  اإيرلندا  فوك�شال من  داميان 
اململكة املتحدة ، كما ي�شم الطاقم البحار العماين 
فهد احل�شني الذي يخو�س �شنته الثانية على منت 
اآخر، بينما  امل��ود70 وخرباته تنزداد يوما بعد  قارب 
الفئة  ه��ذه  يف  ج��دي��دا  احل�شني  اأح��م��د  البحار  يعد 
ع��ل��ى منت  ال�شابقة  ك��ان��ت خ��ربت��ه  اإذ  ال���ق���وارب  م��ن 
قوارب اأف18، كما ي�شم القارب توما�س يل بريتون 
وجيليز فافين�س الذين يتمتعان بخربة يف الأوملبياد 
وكاأ�س اأمريكا، وي�شم الطاقم اأي�شا البحار العماين 
لل�شلطنة  م��وؤق��ت��ا  ع���اد  ال���ذي  ال��ب��و���ش��ع��ي��دي  حم�شن 

لظروف عائلية ومن ثم �شيلتحق بالفريق جمددا. 
ال��ع��م��اين م�شندم ق��د �شارك  ال��ط��ريان  ق���ارب  وك���ان 
�شهدت  ق�شرية  �شباقات  يف  املا�شيني  ال��ي��وم��ني  يف 
مناف�شة قوية بني قوارب املود70 اإذ فاز باملركز الأول 
يف كل من ال�شباقات فريق جديد، وقد ح�شل قارب 
الطريان العماين م�شندم على املركز الرابع مرتني 
واملركز الثاين مرة بعد اأن كان يف املركز الأول لول 
اأن فريق جيتانا خطفه منه على بعد اأمتار قليلة من 
خط النهاية.  وحول هذا الأمر يقول ربان القارب 
من  بالعديد  قمنا  لقد  جافنييه:  �شيدين  العماين 
اأن نحافظ  ك��ان يجب علينا  اأن��ه  اإل  الأم��ور اجليدة 
كنا  ما  نوعا  اأننا  اأعتقد  لأنني  الأم���ور  ب�شاطة  على 
اأننا  اإل  نبذل جهدا زائ��دا وكنا نعقد الأم��ور قليا، 
هذه  نخ�شى  اأن  ب���دون  ق���وي  اأ���ش��ط��ول  م��ع  نتناف�س 
القيام مبا  اأم��را جيدا، وميكننا  وك��ان هذا  املناف�شة 
هو اأف�شل ومبا اأننا يف مناف�شة قوية يجب علينا اأن 
نكون يف قمة عطائنا دائما .  واأ�شاف �شيدين: لقد 
على  �شرنكز  ول��ذا  مم��ت��ازا  الفريق  طاقم  عمل  ك��ان 

ت�شحيح الأخطاء التي وقعنا فيها و�شنحاول جتنب 
�شديدة  املناف�شة  لأن  جديدة  اأخطاء  اأي  يف  الوقوع 
بني هذه الفرق واأي خطاأ ب�شيط قد يكلفك الكثري، 
مل يكن يومنا الأول من ال�شباقات اجلادة جيدا اإل 
اأن هناك اأ�شيئا جيدة ميكن اأن ت�شتفاد منه و�شنقوم 

بجل�شة نقا�شية حول ما حدث يف هذه ال�شباقات.
 اأحمد احل�ضني: �ضاأبذل ق�ضارى جهدي

ترك  ال��ب��دن،  الثنائية  اأف18  ق��وارب  من  وبانتقاله 
رفاقه  ل��دى  جيدا  انطباعا  احل�شني  اأحمد  البحار 
يف الفريق وذلك ب�شبب �شرعته يف التعلم وحما�شته، 
اأحمد  يتعلم  البحر  ركبنا  كلما  �شيدين:  عنه  وق��ال 
جيدة  باإمكانيات  ويتمتع  جيد  وه��و  ج��دي��دا،  �شيئا 
قارب  م��نت  على  الأول  �شباقه  يف  لأح��م��د  بالن�شبة 
تعليمية كبرية  امل�شاركة جتربة  تلك  م��ود70، مثلت 
، وح��ول هذا الأم��ر يقول اأحمد: هذه جولة �شعبة 
واأنا جديد على هذه ال�شباقات ولذا علي التعود على 
ثقة  لك�شب  جهدي  ق�شارى  و�شاأبذل  الأج���واء  ه��ذه 

فريق بي .

يان جي�ضارد: فريقنا جاهز للطواف ونتطلع 
نتائج مر�ضية 

عرب يان جي�شارد ربان القارب الفرن�شي �شبندريفت 
للم�شاركة يف طواف روت دي�س  عن جاهزية فريقه 
فالن�شيا  م��دي��ن��ة  م��ن  �شينطلق  وال����ذي  برن�شي�س 
ال�شبانية اليوم ومب�شاركة 4 فرق من خمتلف دول 
ال��واق��ع نحن ن�شارك يف هذا  ال��ع��امل، حيث ق��ال: يف 
ال�شباق ونحن يف اأمت اجلاهزية وقد جئنا للم�شاركة 
يف هذا الطواف وناأمل اأن نكون يف املقدمة كعادتنا. 
القارب  منت  على  البحارة  جي�شارد:  ي��ان  واأ���ش��اف 
اأي�����ش��ا ول��دي��ن��ا ط��م��وح كبري نحو العمل  ج��اه��زون 
لتحقيق نتيجة جيدة على الرغم من وجود بحارة 
ج���دد ل��دي��ن��ا. وح���ول ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة يف ال�شباق 
�شبندريفت:  القارب  فريق  ربان  جي�شارد  يان  قال 
وهذا  قوية  ف��رق  هي  ال��ط��واف  يف  امل�شاركة  الفرق 
قوة  من  ويزيد  ورائعة  قوية  نكهة  ال�شباق  يعطي 
روت�ش�شليد  ادم��ون��د  ف��ري��ق  وج���ود  ال�شباقوكذلك 
املناف�شة نظرا  اإىل  ي�شعى  الآخ��ر  ال��ذي هو  جيتانا 

وجود  وكذلك  متنه  على  جميدين  بحارة  لوجود 
ف���ري���ق ف���ريب���اك ب���اي���رك وه����و م���ن ال���ف���رق التي 
واأن  ال�شباق  يف  كبرية  ب�شمة  ل��ه  يكون  اأن  نتوقع 
القوية  ال��ت��دري��ب��ات  بحكم  �شمنالفائزين  ي��ك��ون 
القارب،  ه��ذا  يف  امل�شاركني  البحارة  يتلقاها  التي 
واأتوقع اأن تكون الأجواء اليوم منا�شبة ب�شكل رائع 
لكافة  اأج��واء مثالية  اأي�شا  ال�شباق وهي  لنطاق 
اأن ت�شتمر الأجواء بهذا  واأتوقع  امل�شاركة  القوارب 

ال�شكل اجلميل اإىل نهاية الطواف.
مناف�ضة كبرية

من جانبه قال �شباتيان جوز ربان القارب الفرن�شي 
ادموند روت�ش�شليد جيتانا: با �شك نحن جاهزون 
ا�شتعدادنا  لطواف روت دي�س برن�شي�س وقد بداأنا 
لل�شباق قبل عدة اأ�شهر من الآن ونحن م�شتعدون 
الإمكانيات  كافة  ولدينا  ونف�شيا  ومعنويا  بدنيا 
التي توؤهلنا لتقدمي نتيجة اإيجابية يف ال�شباق على 
ال�شباق  ت�شارك يف  التي  القوية  الفرق  الرغم من 
وخ��ربت��ه��ا ال��ك��ب��رية يف جم��اللإب��ح��ار ول��ك��ن نحن 

جاهزون لهذا التحدي ولدينا بحارة جميدين يف 
اأمت ال�شتعداد بحكم التدريبات  الفريق وهم على 
املا�شية.  ال���ف���رتة  خ����ال  ت��ل��ق��وه��ا  ال��ت��ي  اجل���دي���ة 
وحول املناف�شة يف ال�شباق قال �شباتيان جوز ربان 
القارب ادموند روت�ش�شليد جيتانا: بالطبع �شتكون 
التي  ال��ك��ب��رية  الإم��ك��ان��ي��ات  بحكم  ك��ب��رية  مناف�شة 

يتمتع بها قادة القوارب امل�شاركة فيال�شباق.
طواف �ضعب

اأك��د ج��ون ب��ريدك رب��ان القارب الفرن�شي فريباك 
من  برن�شي�س  دي�����س  روت  ط���واف  اأن  على  ب��اي��رك 
القوية  ال���ف���رق  ب��ح��ك��م  ���ش��ع��ب��ا  ي��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع 
الفرن�شي  ال���ق���ارب  اأم���ث���ال  ال���ط���واف  يف  امل�����ش��ارك��ة 
�شبندريفت وربانه يان جي�شارد والقارب الفرن�شي 
جوز  �شباتيان  ورب��ان��ه  جيتانا  روت�ش�شليد  ادم��ون��د 
العماين  ال��ط��ريان  العماين  ال��ق��ارب  واأي�����ش��ا  رب��ان 
لأنهم  جافيينه  �شيدين  الفرم�شي  وربانه  م�شندم 
ال�شباقات،  ه��ذه  مثل  يف  وا�شعة  بخربة  يتمتعون 
كما اأن مراحل الطواف هي اأي�شا �شعبة وتتطلب 
اأك��رب. اجلدير  اأف�شل وبجهد  ب�شكل  نعمل  اأن  منا 
ي��ت��ك��ون من  ب��ران�����س  دي  ط����واف روت  اأن  ب��ال��ذك��ر 
مدينة  م��ن  الأوىل  املحطة  وه��ي  حم��ط��ات  اأرب��ع��ة 
فالن�شيا الأ�شبانية اإىل مدينة ل�شبونة الربتغالية 
بحري،  ميل   805 الأوىل  املرحلة  م�شاحة  وتبلغ 
ل�شبونة  مدينة  من  ف�شتكون  الثانية  املحطة  اأم��ا 
باإيرلندا  ل��وج��ري  دون  مدينة  وح��ت��ى  الربتغالية 
اأما  990 م��ي��ل ب��ح��ري،  وت��ب��ل��غ م�����ش��اف��ة ال�����ش��ب��اق 
دون  مدينة  م��ن  �شتكون  وال��ت�����س  الثالثة  املحطة 
باململكة  ب��ل��ي��م��وث  م��دي��ن��ة  اإىل  ب��اإي��رل��ن��دا  ل��وج��ري 
بحري،  ميل   450 ال�شباق  م�شافة  وتبلغ  املتحدة 
م��ن مدينة  ال��راب��ع��ة  ب��امل��رح��ل��ة  ال��ط��واف  ويختتم 
رو�شكوف  مدينة  وحتى  املتحدة  باململكة  بليموث 
بفرن�شا وتبلغ م�شافة املرحلة الأخرية 101 ميل 

بحري.

ر�ضالة حب وتقدير لالعب رقم 1

جم���اهي������ر الع���ني ت���رف���ع درع ال����دوري وك����اأ�ض ال�سوب���ر 
وت�سك��������ر الإدارة 

يف �ضباق طواف الروت دي بران�س

الطريان العماين م�سندم يرفع �سعار التحدي يف انطالق اجلولة الأوىل من مر�سى جوان كارلو�ض بفالن�سيا
الطواف مير يف خم�س حمطات اأوروبية مهمة ومب�ضاركة ت�ضع فرق عاملية و�ضط اهتمام ومتابعة جماهريية كبرية
�ضيدين جافنييه: النخ�ضى املناف�ضة رغم وجود اأ�ضطول قوي ويجب علينا الرتكيز والقيام مبا هو اأف�ضل لتحقيق نتائج جيدة

اإط��ار خطط وب��رام��ج الحت��اد الأ�شيوي  يف 
خمتلف  يف  باللعبة  للنهو�س  لل�شطرجن 
ال�����ش��ف��راء وت��اأه��ي��ل الكوادر  ال��ق��ارة  ب��ل��دان 
الفنية القادرة على اإجناز مهمة التطوير ، 
وجه ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
اآل نهيان رئي�س الحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن 
وتاأهيل  لإع�����داد  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  بتنظيم 
ال���ق���ارة و�شبه  ���ش��رق  امل���درب���ني يف م��ن��ط��ق��ة 
ال���ق���ارة الأ���ش��رتال��ي��ة وحت���دي���دا يف ك��ل من 

هوجن كوجن ومدينة ملبورن الأ�شرتالية.
ي��ح��ا���ش��ر يف ال���دورت���ني امل��ح��ا���ش��ر ال���دويل 
والأ������ش�����ت�����اذ ال���������دويل ال���ك���ب���ري ال���ي���ون���اين  
�شكرتري جلنة  ج��ري��ف��ا���س   اإف�����ش��رتات��ي��و���س 
اأ�شاد  ال�����ذي  ال������دويل  ب����الحت����اد  امل����درب����ني 
الأ�شيوي  الحت�����اد  رئ��ي�����س  ���ش��م��و  ب��ح��ر���س 
واإهتمامه بتطوير الكوادر الفني يف خمتلف 
اأرج��اء ق��ارة اأ�شيا مما يعك�س روؤي��ة وا�شحة 
على  الأ���ش��ي��وي��ة  املكت�شبات  ع��ل��ى  للحفاظ 

الأعوام  تر�شخت يف  والتي  العاملي  امل�شتوى 
لبطولت  اأ���ش��ي��ا  نا�شئي  ب��اإح��ت��ك��ار  الأخ����رية 
من  ال��وف��ري  واحل�����ش��اد  للنا�شئني  ال��ع��امل 
امليداليات والألقاب العاملي لاعبي ونا�شئي 
البلدان الأ�شيوية وخا�شة تلك التي اأقيمت 
فيها دورات متقدمة لتاأهيل املدربني بدعم 
بن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  وتوجيهات 
���ش��خ��ب��وط اآل ن��ه��ي��ان واأك���ادمي���ي���ة الحت���اد 

الأ�شيوي لل�شطرجن. 

م��ن ناحيته رح���ب  ج���اري وا���ش��ت��ل  رئي�س 
ل��ل�����ش��ط��رجن مببادرة  الأ�����ش����رتايل  الحت�����اد 
اآل  �شخبوط  بن  خليفة  بن  �شلطان  ال�شيخ 
نهيان وثمن هذا الهتمام الكرمي والروؤية 
اأ�شرتاليا  م���درب���ي  اأن  م���وؤك���دا  ال�����ش��ائ��ب��ة 
يتطلعون لتنظيم مثل هذه الدورة ل�شقل 
على  اإيجابيا  ينعك�س  مبا  الفنية  قدراتهم 
�شبه  يف  للنا�شئني  الفني  امل�شتوى  تطوير 

القارة الأ�شرتالية .  

وث��م��ن  يل ج��اك�����ش��ون  رئي�س احت���اد هوجن 
الأ�شيوي  الحت���اد  روؤي���ة  لل�شطرجن  ك��وجن 
تنظيم  على  واحل��ر���س  النوعية  ومبادرته 
هوجن  يف  امل��درب��ني  لتاأهيل  متقدمة  دورة 
�شرق  منطقة  يف  امل���ج���اورة  وال�����دول  ك���وجن 
كبري  ب�شكل  ي�شاهم  مم��ا  ال�شفراء  ال��ق��ارة 
للمناف�شات  وتاأهيلهم  النا�شئني  تطوير  يف 
الأ�شيوية  املكت�شبات  على  للحفاظ  العاملية 

على ال�شاحة ال�شطرجنية الدولية . 

برعاية وتوجيهات �ضلطان بن �ضخبوط

اآ�سيوي ال�سطرجن ينظم دورتني للمدربني يف هوجن كوجن واأ�سرتاليا
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

يف اإطار املباريات التمهيدية لبطولة 
ك��اأ���س وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ل��ك��رة القدم 
ال�����ش��اد���ش��ة ع�����ش��رة التي  ال�������ش���الت 
الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد  ينظمها 
وت�شت�شيفها القيادة العامة ل�شرطة 
راأ�س اخليمة ، توا�شلت م�شاء اأم�س 
نادي  �شالة  على  البطولة  مباريات 
ب���راأ����س اخليمة،  ال�����ش��رط��ة  ���ش��ب��اط 
ال�شرطة  وذلك بفوز فريق مدر�شة 
الحتادية على فريق القيادة العامة 
 5 بنتيجة  راأ�����س اخل��ي��م��ة  ل�����ش��رط��ة 
املباراة  وج���اءت   ،  3 مقابل  اأه���داف 
قمة يف الإثارة واملتعة حيث ا�شتطاع 
ال�����ش��رط��ة ان يرفع  ف��ري��ق م��در���ش��ة 

م��ن ثاث  نقاط  اأرب���ع  اإىل  ر�شيده 
م���ب���اري���ات وق����د ب����دا ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
امل��ب��اراة لع��ب راأ����س اخليمة حممد 
عبد الرحمن ولكن مع اإ�شرار فريق 
ع��ل��ى اجلانب  وت���رك���ي���زه  ال�����ش��رط��ة 
املتاألق  لع���ب���ه  مت���ك���ن  ال���ه���ج���وم���ي 
م��ن�����ش��ور حم��م��د وال�����ذي ح���از على 
لقب اأف�شل لعب باملباراة اأن ي�شجل 
ال�شوط  لينتهي  متتاليني  هدفني 
للمدر�شة  ه��دف��ني  بنتيجة  الأول 
م��ق��اب��ل واح����د ل���راأ����س اخل��ي��م��ة ويف 
�شرطة  فريق  دخ��ل  الثاين  ال�شوط 
اإ�شرار  وكله  للمباراة  اخليمة  راأ���س 
على تعديل النتيجة ومتكن كل من 
حممد عبد الرحمن وعلي العما�س 
اخليمة  ل��راأ���س  التفوق  حتقيق  من 

متتاليني  لهدفني  اإح��رازه��م��ا  بعد 
ولكن فريق مدر�شة ال�شرطة متكن 
ال�شوط  م���ن  ال���ث���اين  ال��ن�����ش��ف  يف 
ال���ث���اين اأن ي�����ش��ج��ل ث��اث��ة اأه����داف 
ومن�شور حممد  عتيق  عرب حممد 
وح�شن حممد . ويف املباراة الثانية 
العامة ل�شرطة  القيادة  حقق فريق 
بالبطولة  ال��ث��اين  ف����وزه  ال�����ش��ارق��ة 
على ح�شاب فريق قيادة قوات الأمن 
و�شجل   4-5 ب��ن��ت��ي��ج��ة  اخل���ا����ش���ة 
علي  وحمد  جا�شم  احمد  لل�شارقة 
بينما  ه��دف  �شيف  واح��م��د  ه��دف��ني 
حمد  اخلا�شة  الم��ن  لقوات  �شجل 
خليل ورا�شد النقبي وخالد عبداهلل 
ال�شوط  انتهى  وق��د  نا�شر  ورا���ش��د 
الأول بفوز ال�شارقة بهدفني مقابل 

واحد وقد اأدار املباراتني طاقم من 
احلكام مكون من علي املا ويعقوب 
وع���ب���دال�������ش���ت���ار حممد  احل�����م�����ادي 

وجا�شم ال�شعدي.
الأ�شبوع  خال  انه  بالذكر  وجدير 
ع�شر  اأج��ري��ت  ق��د  للبطولة  الأول 
هدفا   58 ت�����ش��ج��ي��ل  مت  م���ب���اري���ات 
ال���ه���داف���ني ح���م���د حميد  وت�������ش���در 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م����ن  ال�����ش��ام�����ش��ي 

للدفاع املدين.
وت��ق��ام غ��د الأح����د م��ب��ارات��ني حيث 
فريق  الأوىل  امل���ب���اراة  يف  �شيلتقي 
الفجرية  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ف��ري��ق  م��ع 
يلتقي  الثانية  امل��ب��اراة  ويف  عجمان 
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ف���ري���ق 

اجلن�شية  ف����ري����ق  م�����ع  اب����وظ����ب����ي 
والإقامة واملنافذ. 

واأك����د امل��ق��دم ع���ارف ال��ري�����س رئي�س 
باحتاد  الريا�شية  الأن�����ش��ط��ة  ق�شم 
ال�������ش���رط���ة ال����ري����ا�����ش����ي ع���ل���ى ق���وة 
بطولة  ���ش��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ن��اف�����ش��ة 
كاأ�س وزير الداخلية لكرة ال�شالت 
وذل��ك من خال   ، ع�شرة  ال�شاد�شة 
التناف�س الكبري على كاأ�س البطولة 
التجمع  اأه��م��ي��ت��ه��ا يف  ع��ل��ى  م���وؤك���دا 
مو�شم  �شمن  ال�شرطي،  الريا�شي 

احتاد ال�شرطة الريا�شي.
وق���ال اإن ه��ذه ال��ب��ط��ولت م��ا كانت 
امل�شتمر  ال�����دع�����م  ل�������ول  ل���ت���ن���ج���ح 
للفريق  ال�����ش��دي��دة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 

وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال��داخ��ل��ي��ة، واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة من 
ال�شرطة  اإدارة احتاد  القائمني على 
والفنيني  والإداري���������ني  ال��ري��ا���ش��ي 

اأهدافها  البطولة  اأن حتقق  متمنيا 
الذي  ال�شرطي  التناف�س  اإط���ار  يف 
يجمع الفرق ، مو�شحا اأن البطولة 
�شت�شهد  ال����ق����ادم  ال����ش���ب���وع  خ����ال 

اإىل  املتاأهلة  الربعة  الفرق  مامح 
كاأ�س  اإىل  و���ش��ول  ال��ذه��ب��ي  امل��رب��ع 
املباراة اخلتامية  و�شتقام  البطولة. 

للبطولة يوم 19 يونيو اجلاري.

حتت�شن  التي  الرتكية  ا�شطنبول  مدنية  اإىل  الأن��ظ��ار  تتجه 
اعتبارا من يوم اخلمي�س املقبل فعاليات جائزة تركيا الكربى 
اجلولة  الأوىل  الفئة  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  )بنديك-ا�شطنبول( 
يوم  حتى  ت�شتمر  وال��ت��ي   2013 ال��ع��امل  بطولة  م��ن  الثانية 
ال�شبت مب�شاركة ما ي�شل اإىل 10 زوارق عاملية متثل دول من 
خمتلف قارات العامل.  واأكمل �شفراء الريا�شة الإماراتية جنوم 
الزفني  �شيف  ع��ارف  العاملي  الثنائي  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة 
اجلديدة  املغامرة  خلو�س  ا�شتعداداتهما  امل��ري  �شيف  وحممد 
على منت زورق الفيكتوري 3 حامل لقب البطولة يف ال�شنوات 
املا�شية ومت�شدر الرتتيب العام للبطولة يف املو�شم احلايل بعد 

نهاية اجلولة الأوىل يف ال�شني �شهر مار�س املا�شي.
العامل  لبطولة  العام  الرتتيب  تيم  الفيكتوري  زورق  ويت�شدر 
على  وح�شوله  ال�شني  يف  امللحمي  ف���وزه  بعد  وذل���ك   2013
)هاتريك( انت�شارات حيث توج بطا لل�شباقني الأول والثاين 
يف جائزة �شانيا ال�شينية و�شبقهما بالفوز باملركز الأول يف �شباق 
اأف�شل زمن ليخرج غامنا من غزوته يف الظهور الأول ل�شباقات 

الزوارق ال�شريعة الفئة الأوىل يف باد التنني.
ال�شني  جولة  بعد  الكاملة  العامة  الفيكتوري  زورق  وميلك 
لبطولة  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  ���ش��دارة  يف  و�شعته  نقطة   40 وه��ي 
زورق  مناف�شيه  اق��رب  ع��ن  نقطة   16 وب��ف��ارق  منفردا  ال��ع��امل 
فيندي  الي��ط��ايل  وال����زورق  )ال��ث��اين(   7 فيكتوري-ا�شرتاليا 
زورق  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  ي��اأت��ي  بينما  )ال��ث��ال��ث(   10 ري�شينيغ 
العام  الرتتيب  �شعيد  وعلى  نقطة.   16 بر�شيد   5 ابوظبي 
لبطولة ايدوك�س لأف�شل زمن فان زورق الفيكتوري 3 بقيادة 
الثنائي العاملي عارف �شيف الزفني وحممد �شيف املري يت�شدر 
عن  نقاط   5 بفارق  نقطة   20 بر�شيد  اأي�شا  العام  الرتتيب 
�شاحب املركز الثاين الزورق الرتكي الرنويجي زابو-ا�شيكار 
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بر�شيد 12 نقطة. ويدخل الثنائي العاملي اإىل املعرتك اجلديد 
العامل هذا  الأوروب��ي��ة لبطولة  وال��ذي يعترب فاحتة اجل��ولت 
واحد  هدف  على  والتاأكيد  ال�شدارة  موا�شلة  اجل  من  املو�شم 
يف  للفريق  ع�شر  ال��راب��ع  اللقب  اإح����راز  نحو  ق��دم��ا  امل�شي  ه��و 
ال�شابع  واللقب   1964 عام  انطاقتها  منذ  البطولة  م�شرية 
على التوايل لي�شتمر الفيكتوري تيم يف حتقيق الأرقام ال�شعبة 
مفرو�شا  يكون  ل��ن  الأب��ط��ال  طريق  اأن  �شك  وب��ا  والقيا�شية. 
بالورود فعلى الثنائي العاملي عارف �شيف الزفني وحممد �شيف 
بداأت  والتي  احل��ايل  املو�شم  يف  ال�شعبة  املحطات  اجتياز  امل��ري 
خال  من  وت�شتمر  املا�شي  مار�س  �شهر  ال�شني  يف  �شانيا  من 
اجلولة الثانية من البطولة يف جائزة تركيا الكربي )بنديك-

ا�شطنبول( بداية من يوم اجلمعة املقبل وعلى مدار ثاثة اأيام 
فيما �شتتوا�شل اجلولت يف الفرتة املقبلة يف حالة تثبيت املروج 

لباقي اجلولت خال العام احلايل 2013.
ال��رتك��ي��ة يوم  ا���ش��ط��ن��ب��ول  اإن يكتمل و���ش��ول يف  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
ي�شم  وال��ذي  تيم(  )الفيكتوري  موؤ�ش�شة  وف��د  املقبل  الأرب��ع��اء 
لبدء  ا�شتعدادا  الفنية  والأط��ق��م  واملت�شابقني  الإداري  اجلهاز 
امل�شاركة والتي ي�شرف عليها  الكامل للزوارق  املهمة والتجهيز 
طاقم املوؤ�ش�شة ومن بينها زورق الفيكتوري 3 وزورق ابوظبي 5 

وزورق فيكتوري-ا�شرتاليا 7.
وتبداأ اإجراءات اجلولة الثانية جائزة تركيا الكربي )بنديك-

ا�شطنبول( للزوارق ال�شريعة الفئة الأوىل يوم اخلمي�س املقبل 
الزوارق  على  الفني  والفح�س  الت�شجيل  اإج���راءات  خ��ال  من 
امل�شاركة ويف اليوم التايل اجلمعة تبداأ �شباحا التجارب احلرة 
ت�شجيل  حم���اولت  ذل��ك  يعقب  ال�شباق  م�شار  على  والر�شمية 
ال�شبت  ي��وم  الأول  ال�شباق  يف  املنطلقني  لتحديد  زم��ن  اأف�شل 
باإقامة  ال�شبت  يوم  الثانية  اأح��داث اجلولة  تختتم  فيما  املقبل 

ال�شباق الرئي�شي الثاين.

احلدث يعود اإىل تركيا
غرب  �شمال  تقع  التي  الرتكية  ا�شطنبول  مدينة  ا�شت�شافت 
العامل  بطولة  البو�شفور  م�شيق  على  وت��رق��د  م��رم��رة  اإقليم 
للزوارق ال�شريعة الفئة الأوىل من قبل نهاية عقد الت�شعينيات 
عدة مرات و�شجلت البطولة وقتها تاألق اأبناء الإمارات اللذين 
نا�شر  علي  بطلنا  ا���ش��م  حت��دي��دا  ومل��ع  ووق��ت��ه��ا  ال��ره��ان  ك�شبوا 

باحلبالة واأي�شا الأمريكي راندي �شيزم.
كما �شبق للعديد من املدن الرتكية ا�شت�شافت جولت بطولة 
العامل للزوارق ال�شريعة الفئة الأوىل ودخلت منظومة احلدث 
البحر  �شاحل  على  تقع  ال��ت��ي  )م��ارم��اري�����س(  منها  م��دن  ع��دة 
تركيا  م��ن  الغربية  اجلنوبية  املنطقة  يف  امل��ت��و���ش��ط،  الأب��ي�����س 
�شيف  حممد  العاملي  لبطلنا  �شعيدة  ب��ذك��ري��ات  ترتبط  وال��ت��ي 
اأول ف��وز ل��ه ب�شباقات اجل��ائ��زة ال��ك��ربى يف  امل��ري وال���ذي حقق 
الزوار ال�شريعة عام 2000 حيث كانت فاحتة ال�شهية لبطلنا 

املتميز والذي ما يزال يوا�شل عطائه اإيل الآن بكل قوة.
بطولة  ج��ولت  قبل  من  ا�شت�شافت  التي  الرتكية  امل��دن  وم��ن 
العامل للزوارق ال�شريعة –الفئة الأويل- مدينة )اإزمري( وهي 
ثالث اأكرب مدن وثاين اأكرب موانئ تركيا والتي تعرف بلوؤلوؤة 
وجمالها  اإي��ج��ة  لبحر  ال�شرقي  ال�شاطئ  على  لوقوعها  اإي��ج��ة 
غري  جناحا  وحققت  الكبري  احل��دث  احت�شنت  والتي  اخل��اب 

م�شبوق.
اإجنازات االأبطال

تيم  الفيكتوري  �شاهدة على جناحات  نف�شها  ا�شطنبول  وكانت 
وتاألق بطلنا على نا�شر باحلبالة نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
دبي الدويل للريا�شات البحرية احلايل والذي �شطع جنمه مع 
الأمريكي راندي �شيزم عام 1999 والذي �شهد تتويج البطلني 
حققا  ث��م  ا�شطنبول  يف  معا  ف���ازا  حيث  وقتها  العاملي  باللقب 

النت�شار الثاين يف بودروم.

نا�شر  على  العاملي  البطل  م��ع  اجلميلة  ال��ذك��ري��ات  وا�شتمرت 
باحلبالة  يليه حقق  ال��ذي  التايل  العام  تركيا ويف  باحلبالة يف 
ثنائي مواطن مع خلفان ح��ارب وقتها  ك��اأول  تاريخيا  انت�شارا 
انت�شار  اآخ��ر  ليجئ  ا�شطنبول  يف  ج��رت  التي  اجلولة  وف��ازا يف 
املري  وحممد  الطاير  �شعيد  الثنائي  ع��رب  تركيا  يف  اإم��ارات��ي 
العاملي  الثنائي  ويطمح   .2000 عام  )مارماري�س(  مدينة  يف 
عارف �شيف الزفني وحممد �شيف املري يف ا�شتعادة اأجماد اأمراء 
البحار من جديد عندما يدخان ملعرتك اجلولة الثانية من 
يوم  اعتبارا من  الأوىل  الفئة  ال�شريعة  للزوارق  العامل  بطولة 

اجلمعة املقبل وحتى يوم الأحد.
الزفني: دعم ويل عهد دبي اكرب دافع ملوا�ضلة االنت�ضارات

جولة تركيا تاأخذ اأهمية كبرية لقوة التناف�س بني امل�شاركني
الفيكتوري  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  الزفني  �شيف  عارف  اأ�شاد 
واملتابعة  الكبري واملتوا�شل  بالدعم  الفيكتوري  تيم قائد زورق 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  قبل  م��ن  امل�شتمرة 
راعي  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
الأكيد  ال��داف��ع  دائ��م��ا  الأم����ر مي��ث��ل  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري  موؤ�ش�شة 
العاملية  البطولة  الباهرة يف  النتائج  والكبري لاإبداع وحتقيق 
�شعيا وراء التميز ومعانقة الرقم 1 دائما. واثني الزفني على 
اجلهود الكبرية واملتابعة املت�شلة من قبل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
الفيكتوري تيم برئا�شة �شعادة الدكتور �شيف بن مرخان الكتبي 
مدير مكتب �شمو ويل عهد دبي وال��ذي يقف علي كل �شغرية 
خمتلف  يف  الإم���ارات  ريا�شة  �شفراء  م�شاركات  تخ�س  وكبرية 
اأكملت  قد  ال�شتعدادات  اإن  وقال  العاملية.  والبطولت  املحافل 
للم�شاركة يف احلدث املرتقب خا�شة بعد التاأكيدات التي تلقتها 
تركيا  جائزة  حل��دث  املنظمة  العليا  اللجنة  قبل  من  املوؤ�ش�شة 
الكربي )بنديك-ا�شطنبول( للزوارق ال�شريعة الفئة الأوىل اإن 
الأمور اأكر هدوءا بعيدا عن الأحداث التي ت�شهدها تركيا يف 

جميع مدنها الأمر الذي اأعطي ال�شوء الأخ�شر جلميع الفرق 
حتمل  املرتقبة  اجل��ول��ة  اإن  اإىل  واأ���ش��ار  ال��ك��ب��رية.  املهمة  ل��ب��دء 
واإنها  امل�شاركة خا�شة  الفرق  روح التحدي والإث��ارة بني جميع 
تختلف عن اجلولة الأوىل بعودة كبار املناف�شني مثل م�شاركة 
غ��اب عن اجلولة  وال��ذي   5 ابوظبي  زورق  قائد  الطاير  را�شد 
 10 فيندي  اليطايل  الفريق  عند  الكبرية  والرغبة  املا�شية 
 7 ف��ي��ك��ت��وري-ا���ش��رتال��ي��ا  ال����زورق ال���ش��رتايل  للمناف�شة وم��ع��ه 
اأي�شا   91 زابو-ا�شيكار  وال��رنوي��ج  تركيا  زورق  يتطلع  فيما 
للفوز وهو يف م�شرحه با�شطنبول خا�شة بعد تاألقه يف ال�شباق 
لذلك  الأول  ال�شباق  مراحل  لأح��دي  وت�شدره  بال�شني  الأول 
من املنتظر اإن ت�شهد اجلولة املرتقبة �شراعا قويا و�شر�شا بني 

جميع امل�شاركني.
الرتتيب العام لبطولة العامل

الأول: الفيكتوري )الإمارات( 40 نقطة
الثاين:فيكتوري 7 )ا�شرتاليا( 24 نقطة

الثالث: فيندي )ايطاليا( 24 نقطة
الرابع:ابوظبي )الإمارات( 16 نقطة

اخلام�س: زابو- ا�شكيار )الرنويج-تركيا( 15 نقطة
ال�شاد�س: اكياي 23 )ايطاليا( 12 نقطة

ال�شابع: بويل فورم 74 )النم�شا( 5 نقاط
الرتتيب العام لبطولة ايدوك�س الأف�ضل زمن:

الأول: الفيكتوري )الإمارات( 20 نقطة
الثاين: زابو-ا�شكيار )الرنويج-تركيا( 15 نقطة

الثالث:فيكتوري 7 )ا�شرتاليا( 12 نقطة
الرابع: فيندي )ايطاليا( 9 نقاط

اخلام�س:ابوظبي )الإمارات( 7 نقاط
ال�شاد�س: اكياي 23 )ايطاليا( 5 نقاط

ال�شابع: فيندي 8 )ايطاليا( 4 نقاط

يف مناف�ضات كاأ�س وزير الداخلية لكرة القدم لل�ضاالت 

مدر�سة ال�سرطة و�سرطة ال�سارقة تفوزان على ح�ساب راأ�ض اخليمة والأمن اخلا�سة 

هدير الزوارق ال�ضريعة يعلو يف ا�ضطنبول جمددًا

الفيك��ت���وري 3 ج���اه�����ز لثان��������ي ج���������ولت مون�����دي�����ال 2013
الزفني واملري يطمحان لال�ضتمرار يف ال�ضدارة العاملية
اأمراء البحار يبحثون عن ا�ضتعادة االإجنازات على مياه البو�ضفور

كولومبيا  �شيفتها  مع  املت�شدرة  الرجنتني  قمة  انتهت 
يف  مونومنتال  ملعب  على  �شفر-�شفر  �شلبية  بنتيجة 
العا�شمة بوينو�س اير�س، وذلك يف اجلولة الرابعة ع�شرة 
مونديال  اىل  امل��وؤه��ل��ة  اجلنوبية  ام��ريك��ا  ت�شفيات  م��ن 

الربازيل 2014.
ك��م��ا ان��ه��ى ك��ل ف��ري��ق امل���ب���اراة بع�شرة لع��ب��ني ب��ع��د طرد 
الرجنتني غونزالو هيغواين، مت�شدر ترتيب الهدافني 
ال�شوط  منت�شف  زاب��ات��ا  كري�شتيان  مع  ل�شتباكه   ،)9(
يف  اغويرو  �شريخيو  لارجنتيني  هدفان  والغي  الول، 

ال�شوط الثاين بداعي الت�شلل امام 60 الف متفرج.

ال��ف��زوي��ل��ي مارلون  ال���ق���وى الم��ن��ي��ة احل���ك���م  وراف���ق���ت 
ا�شكالنتي بعد املباراة اثر احتجاج امل�شيف على قراراته 

وخ�شو�شا للهدف الثاين امللغى لغويرو.
ول تزال الرجنتني مت�شدرة للمجموعة املوحدة مع 25 
نقطة بعدما تعادلت للمرة الرابعة يف 12 مباراة، مقابل 
وا�شبحت  اقل  مباراة  لعبت  التي  لكولومبيا  نقطة   20
ثانية الرتتيب حتت ا�شراف الرجنتيني خو�شيه بيكرمان 
الذي ا�شتلم مهامه يف كانون الثاين-يناير 2012 بعد 

بداية �شعبة يف اول 3 مباريات )فوز وتعادل وخ�شارة(.
وبداأ الرجنتيني ليونيل مي�شي، اف�شل لعب يف العامل 

يف الع��وام الربعة الخ��رية، على مقاعد البدلء، اذ مل 
يتعاف متاما من ا�شابة ع�شلية حلقت به نهاية املو�شم 
مع فريقه بر�شلونة بطل ا�شبانيا، لكنه دخل يف الدقيقة 

57 اما يف تدعيم موقف املدرب اليخاندرو �شابيا.
وعلى غرار مي�شي، مل ينجح الكولومبي فالكاو، املنتقل 
الفرن�شي  م��ون��اك��و  اىل  ال���ش��ب��اين  م��دري��د  اتلتيكو  م��ن 
مقابل 60 مليون يورو، من هز �شباك احلار�س �شريخيو 
رومريو ويبدو املنتخب الرجنتيني على امل�شار ال�شحيح 
العاملي  ال��ك��روي  العر�س  نهائيات  يف  مقعده  يحجز  لكي 
عامي  بلقبني  امل��ت��وج  تاريخه  يف  ع�شرة  ال�شاد�شة  للمرة 

1978 و1986.
ومل ت��خ�����ش��ر الرج���ن���ت���ني ام�����ام ���ش��ي��ف��ت��ه��ا ك��ول��وم��ب��ي��ا يف 
تلقت  حني   1993 ايلول-�شبتمرب   5 منذ  الت�شفيات 

هزمية �شاحقة )�شفر-5(.
وتبحث كولومبيا عن التاأهل اىل نهائيات العامل للمرة 
ويخو�س  تاريخها  يف  واخلام�شة   1998 منذ  الوىل 
حيث  فقط  م��ع��دودة  اي��ام  بعد  املقبلة  اجل��ول��ة  املنتخبان 
حتل الرجنتني يوم الثاثاء �شيفة على الكوادور، فيما 

تلعب كولومبيا على ار�شها مع بريو.
�شيفها  على  فوزها  بعد  بالتاأهل  امالها  البريو  وع��ززت 

العا�شمة  يف  الوطني  امللعب  على  1-�شفر  الك����وادوري 
ليما، بهدف املخ�شرم كاوديو بيتزارو )12(.

14 نقطة، فيما  وارتقت البريو اىل املركز ال�شاد�س مع 
تراجعت الكوادور اىل املركز الثالث بفارق الهداف عن 

كولومبيا.
وحرمت فنزويا من فوز ثمني كان �شي�شعها يف املركز 
1-1 على  الرابع، عندما تعادلت مع م�شيفتها بوليفيا 

ملعب هرناندو �شيلي�س يف العا�شمة لباز.
و�شجل جا�شماين كامبو�س )87( هدف بوليفيا وخوان 

ارانغو )58( هدف فنزويا.

قم���ة الأرجنت����ني وك��ول���ومبي������ا تنته�����ي بالتع�����������ادل ال�سلبي

ام�����س يف مقابلة  ب��اي��رن ميونيخ  ف��ري��ق  ق��ائ��د  ق��ال فيليب لم 
ودوري  والكاأ�س  ال���دوري  بثاثية  فريقه  تتويج  اإن  �شحفية 
ب��داي��ة ع�شر جديد يف ظ��ل طموح  اأوروب���ا رمب��ا تكون  اأب��ط��ال 
عاما   29 واأو���ش��ح لم  ال��ق��دم  ك��رة  اإ�شبانيا  ي�شبح  اأن  ال��ن��ادي 
الأجل  طويلة  العقود  اأن  ت�شايتوجن  دويت�شه  زود  ل�شحيفة 
لنجوم الفريق بالإ�شافة اإىل قدوم املدرب الأ�شباين جو�شيب 
لبايرن  امل�شرق  امل�شتقبل  يف  اأ�شا�شية  عنا�شر  هي  ج��واردي��ول 
ميونيخ الفائز بثاثية الدوري والكاأ�س ودوري اأبطال اأوروبا.

متتالية،حيث  ك��ربى  األ��ق��اب  بثاثة  الأ�شباين  املنتخب  وف��از 
الأوروبية  0102 ولقب كاأ�س الأمم  العامل  اأحرز لقب كاأ�س 

عامي 2008 و2010، ويتوقع لم اإجنازا كبريا مماثا يف 
اأعتاب حتقيق  اأ�شبحنا على  بايرن ميونيخ. واأ�شار لم : الآن 
ما نريده جميعا،اأن نحول هذا العام الذي ل ين�شى اإىل ع�شر 
قد  احلديث  ه��ذا  اأن  بعد،رغم  ت��اأت  مل  اأعوامنا  جديد،اأف�شل 

يكون غريبا بعد الفوز بالثاثية .
واأكد لم اأن الو�شع مع الفريق ي�شعنا �شويا على اأ�ش�س طويلة 
الفر�شة  لدينا  ج��واردي��ول،م��ع��ه  مثل  مل���درب  مثالية  الأج���ل 
الأندية،فريق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ق��دم  ك���رة  اأ���ش��ب��ان��ي��ا  لن�شبح 
اأن  مب��ق��دوره ح�شد الأل��ق��اب ع��رب �شنوات ع��دي��دة وي���رى لم 
 14 ال��ذي ق��اد بر�شلونة الأ�شباين لإح���راز  ق��دوم ج��واردي��ول 

لقبا خال اأربعة اأعوام ق�شاها مع الفريق،مبا يف ذلك لقبان 
واأقوى.  اأقوى  بايرن ميونيخ  اأوروبا،�شيجعل  اأبطال  دوري  يف 
ال�شهري،هذا  امل��درب  الرائع قدوم مثل هذا  واأ�شاف لم : من 
مينع اجلميع من الرتكان اإىل الألقاب الثاثة، واثق من اأن 
كيف  التحديد  وجه  على  الأمام،�شيو�شح  اإىل  �شيدفعنا  عمله 

ميكننا التطور .
 ، باأنه م��درب من ط��راز عاملي  وو�شف لم مدربه ج��واردي��ول 
ال�شابق  امل��درب  هاينك�س  ي��وب  على  اأي�شا  الثناء  اأغ��دق  ولكنه 
الناجحة  امل�����ش��رية  يف  حم���وري���ا  دورا  ل��ع��ب  ان����ه  اإىل  م�����ش��ريا 

للفريق. 

رونالدو متفائل بتجديد عقده مع الريال فيليب لم: بايرن ميكنه اأن ي�سبح )اإ�سبانيا(
الذي  مدريد  ري��ال  مهاجم  رون��ال��دو  كري�شتيانو  يبدو 
القدم  ال�شباين لكرة  الدرجة الوىل  يناف�س يف دوري 

واثقا من تو�شله لتفاق لتجديد تعاقده مع الفريق.
ال���ربت���غ���ال اىل ري����ال مدريد  وان�����ش��م ق��ائ��د م��ن��ت��خ��ب 
 2009 عام  الجنليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  قادما من 
يورو  مليون   90 على  تزيد  قيا�شية  �شفقة  مقابل  يف 
ت�شجيله  م�شل�شل  ليوا�شل  دولر(  مليون   118.98(
لاهداف يف ا�شبانيا. ومع ذلك فان ف�شل ريال مدريد 
يف الفوز باي لقب كبري املو�شم املا�شي والتقارير التي 

اثارت  الت�شكيلة  داخ���ل  انق�شامات  وج���ود  اىل  ا���ش��ارت 
يونيو  حتى  تعاقده  ميتد  ال��ذي  رون��ال��دو  ب��ان  تكهنات 
2015 رمبا ي�شعى للرحيل عن الفريق وقال رونالدو 
قلقا من  ول�شت  بالهدوء  وا�شعر  انا بخري  لل�شحفيني 
اننا �شنتو�شل لتفاق وو�شف فلورنتينو  المر. اعرف 
ب��ريي��ز رئ��ي�����س ال���ن���ادي رون���ال���دو ب��ان��ه لع���ب ل يقدر 
بثمن وقال انه �شيبقى لي�شاعد ريال على الفوز بلقبه 
الوروب��ي العا�شر والذي ي�شعى اليه منذ فوزه بدوري 

ابطال اوروبا 2002.
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تدريبية  دورة  ال�����ش��ارق��ة  م��وا���ش��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
حتت عنوان مهارات التخطيط وو�شع الأهداف 
املوارد  اإدارة  نظمتها  التي  العمل  يف  ومتابعتها 
موظف   26 مب�����ش��ارك��ة  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
حرز  نايف  حممد  الدكتور  األقاها  و  وموظفة، 
الكائنة يف مقر  ال��ت��دري��ب  قاعة  وذل��ك يف   ، اهلل 

الإدارة العامة للموؤ�ش�شة. 
املوارد  اإدارة  مدير  احلو�شني  خليل  ع��ادل  وق��ال 
من  الهدف  اأن  ال�شارقة  موا�شات  يف  الب�شرية 
ال����دورة اإك�����ش��اب امل�����ش��ارك��ني امل���ه���ارات واخل���ربات 
الفريق  وب��ن��اء  وال��ق��ي��ادة  التخطيط  ال��ازم��ة يف 
التدريبية  اخلطة  �شمن  تاأتي  اأنها  اإىل  م�شريا 
والتاأهيلية التي تعتمدها الإدارة �شمن �شيا�شتها، 
العام  م���ن  ب����دءا  امل���وظ���ف  ت��ق��ي��ي��م  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
اجلاري �شيعتمد على ب�)التقييم بالأهداف(، اأي 
ما يقدمه املوظف من اأهداف وم�شاريع ينجزها 

على مدار العام.
على  تقوم  بالأهداف  الإدارة  فل�شفة  اأن  واأ�شاف 
اأ�شا�س امل�شوؤولية امل�شرتكة بني املدير واملروؤو�شني 
اأن  م��و���ش��ح��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  والأق�������ش���ام  الإدارات  يف 
الأهداف  و�شوح  اإىل  يحتاج  الناجح  التخطيط 

املو�شوعة من قبل الإدارات. 
م����ن ن���اح���ي���ت���ه ب����ني د.حم����م����د ن���اي���ف ح�����رز اهلل 
وتكنولوجيا  ال���ذات  وتطوير  القيادة  يف  امل���درب 
وكيفية  واأه��داف��ه  التخطيط  اأهمية   ، الت�شال 
بالأ�ش�س  والرقابة  التخطيطية  الأ�شاليب  اأتباع 
الأهداف،  اإىل  الو�شول  بغية  احلديثة،  العلمية 

ومتابعتها.

حفل وداع ملدير عام ق�سر الإمارات 
 اقيم حفل وداع لل�شيد بورا بريبريغلو مدير عام ق�شر المارات مبنا�شبة انتهاء عمله يف الق�شر و تعيينه نائبا لرئي�س �شركة كمبن�شكي العاملية لل�شرق الو�شط وافريقيا واآ�شيا ومقره بدبي. وقال 
ال�شيد �شيف �شعيد غبا�س الرئي�س الت�شغيلي يف �شركة اأبوظبي لاإعام ع�شو جمل�س ادارة فندق ق�شر المارات ان الق�شر ي�شهد با�شتمرار املزيد من اعمال التطوير للحفاظ علي مكانته الائقة 

كايقونة لل�شياحة يف ابوظبي . وذكر يف كلمة القاها خال حفل وداع اقيم يف الق�شر لل�شيد بورا بريبريغلو 
املدير العام لق�شر المارات مبنا�شبة انتهاء عمله ان املرحلة املقبلة �شوف ت�شهد املزيد من التطوير ملواكبة 
الطفرة الهائلة التي ي�شهدها القطاع ال�شياحي يف امارة ابوظبي ودولة المارات عموما . واأكد على املكانة التي 
يحتلها ق�شر الإمارات كمعلم �شياحي وعن�شر جذب للزوار من خمتلف انحاء العامل م�شريا بهذا ال�شدد اىل 
اهمية الدور الذي يلعبه القطاع ال�شياحي كرافد مهم من روافد الدخل وكعن�شر من عنا�شر تنويع القت�شاد 
الوطني. وا�شاد باجلهود التي بذلها ال�شيد بريبريغلو خال العامني املا�شيني 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 وقال ال�شيد بريبريغلو يف كلمة القاها امام احلفل انه �شعيد مباحققه خال 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 اكرها ربحية وا�شغال وانتاجية علي مدار العام . وا�شار اىل ان العامني املا�شيني كانا من اكر العوام 
حيوية واهمية يف حياته املهنية علي الطاق نظرا للمكانة التي يحظي بها الق�شر كواحد من افخم الفنادق 
يف العامل وقال انه �شوف يوا�شل العمل مع ق�شر المارات ولكن من خال موقعه اجلديد بدبي كنائب لرئي�س 

�شركة كمبن�شكي العاملية لل�شرق الو�شط وافريقيا واآ�شيا .

مطار اأبوظبي الدويل ي�ستقبل طالب اليا�سمينة 
للتعرف على قطاع الطريان يف اأبوظبي

ب�  للطريان،  الحت��اد  �شركة  من  بدعم  للمطارات،  اأبوظبي  �شركة  رحبت 

طالباً من ال�شف الثاين البتدائي من مدر�شة اليا�شمينة يف مطار   127
لاأجيال  ال��ط��ريان  قطاع  بتعزيز  التزامها  م��ن  كجزء  ال���دويل،  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شابة، والتي من �شاأنها اطاع الطاب ال�شغار على دور املطار يف خدمة 

العا�شمة وامل�شافرين من جميع اأنحاء العامل. 
بوفد  ل��ل��م��ط��ارات  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة  العا�شمة  م��ط��ار  م��ن  ورح���ب ممثلون 
الطاب ورافقوهم بجولة �شاملة يف املبنيني رقم واحد وثاثة. وت�شمن 
يف  امل�شافرين  لتجربة  �شامل  وا�شتعرا�س  للطاب  كاملة  جولة  الربنامج 
املطار بدًء من عملية ت�شجيل الدخول وحتى الو�شول اإىل الطائرة، والتعلم 
والت�شجيل  الإلكرتونية  التذاكر  ا�شتخدام  الدخول وكيفية  اإج��راءات  على 
الذاتي، وا�شتيعاب متطلبات الهجرة، م�شاهدة كيفية نظام احلزام الناقل 

يف �شرعة ت�شليم الأمتعة، وزيارة املطاعم وعمليات التجزئة.
التطورات  حجم  م�شاهدة  يف  اأي�شاً  طالباً   127 ا�شتمتع  اجلولة  وخ��ال 
منوذج  م�شاهدة  اإىل  بالإ�شافة  ال��دويل،  اأبوظبي  مطار  حول  جتري  التي 
الرئي�شي اجلديد  املطار  جممع مراقبة احلركة اجلوية اجلديد وجممع 

والذي يبلغ حجمه 700.000 مرت مربع. 

بنك اأبوظبي الوطني يعني 
رئي�سًا لقطاع ال�ستثمار

عني بنك اأبوظبي الوطني، البنك 
ال���رائ���د يف دول����ة الإم�������ارات، كلود 
لقطاع  رئ��ي�����ش��ا  ���ش��اف��ان��ون  ه����رني 
ملجموعة  ورئ���ي�������ش���ا  ال����ش���ت���ث���م���ار 

اخلدمات ال�شتثمارية بالبنك.
����ش���غ���ل ك����ل����ود ه�������رني ����ش���اف���ان���ون 
ال�شتثمار  ق��ط��اع  رئ��ي�����س  من�شب 
لاأعمال  ال���وط���ن���ي  اأب���وظ���ب���ي  يف 
 SA امل�شرفية اخلا�شة- �شوي�شرا
اخلدمات  تقدمي  يف  املتخ�ش�س   ،
امل�������ش���رف���ي���ة اخل���ا����ش���ة، م���ن���ذ عام 
متتد  خ�����ربة  ومي���ل���ك   ،2007
جمال  يف  ع���ام���ا   15 م���ن  لأك�����ر 
الأعمال  وتطوير  ال�شتثمار  اإدارة 

ملختلف فئات الأ�شول.

موا�سالت ال�سارقة تقيم موظفيها بالأهداف

طالب مدر�سة الإمارات الدولية يح�سلون على مقاعد باأف�سل اجلامعات بالعامل

�سعيد بن حممد يح�سر اأفراح 
الظاهري وال�سام�سي يف العني

•• العني-الفجر:

اأقامه  الذي  نهيان احلفل  اآل  �شعيد بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  ح�شر 
علي عبد اهلل الظاهري مبنا�شبة زفاف جنليه حممد وخليفة اإىل كرميتي 
عو�س عبيد خمي�س ال�شام�شي وذلك يف قاعه الحتفالت يف زاخر مبدينة 
العني. كما ح�شر احلفل ال�شيخ �شرور بن �شعيد بن حممد اآل نهيان وال�شيخ 
اأحمد بن �شرور الظاهري وال�شيخ حممد �شلطان بن �شرور الظاهري وال�شيخ 
�شيوخ  من  وع��دد  الوطني  املجل�س  ع�شو  العامري  ركا�س  بن  حممد  �شامل 
ووجهاء القبائل و الأعيان وعدد من كبار �شباط القوات امل�شلحة وال�شرطة 

وامل�شوؤوؤلني وح�شد كبري من املدعوين و لفيف من الأهل والأ�شدقاء.

ل�شاحب  ال�����ش��دي��دة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
ال�شارقة.  ح��اك��م  ل��احت��اد  الع��ل��ى 

ع��ن تقديره للتزام  امل��دف��ع  وع��رّب 
وم�شاهماتهم  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��وظ��ف��ي 
الطويلة  ع��م��ل��ه��م  ف�����رتة  خ�����ال 
حياتهم.  يف  التوفيق  لهم  متمنيا 

وجامعة  تورنتو،  وجامعة  ماكغيل، 
كاليفورنيا-بركلي.

الق�شم  مدير  بورغ�س،  فيليب  قال 
ال����ث����ان����وي يف م���در����ش���ة الإم���������ارات 
ي���ت���م���ّي���ز �شف  ال����دول����ي����ة-ج����م����ريا 
ب��اأن��ه ي�شم   2013 ل��ع��ام  ال��ت��خ��رج 
عدداً كبرياً من الطاب املتفّوقني. 
م��ن ع�شرة  اأك����ر  ي��ن��ال  اأن  ��ع  ُي��ت��وقَّ
طاب ما يزيد عن 40 نقطة من 

برنامج  ام��ت��ح��ان��ات  يف   45 اأ����ش���ل 
التي  الدولية  البكالوريو�س  �شهادة 

اأجريت يف مايو 2013 .
الق�شم  مدير  هيك�س،  ديفيد  وق��ال 
ال����ث����ان����وي يف م���در����ش���ة الإم���������ارات 
يلتحق  اأن  ع  ُيتوقَّ الدولية-ميدوز 
ميدوز  م��در���ش��ة  م��ن  ط��ال��ب��اً   12
 25 اأول  ب���ني  ��ف  ُت�����ش��نَّ ب��ج��ام��ع��ات 
جامعة  م���ن���ه���ا  ع����امل����ي����اً،  ج���ام���ع���ة 

وجامعة  ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا-ب���رك���ل���ي، 
مي�شيغان، وجامعة تورنتو، وجامعة 
يونيفر�شتي كولدج لندن، وجامعة 
اأوربانا-�شامباين،  يف  اإي��ل��ي��ن��وي 
اأن  ُي��رت��َق��ب  وج��ام��ع��ة اأو���ش��نت. كما 
جامعات  اإىل  ط��ال��ب��اً   17 ي��ن�����ش��م 
على  جامعة   50 اأول  ب��ني  ُت�شنَّف 
اأن  ع  ُيتوقَّ اإنه  اأي  الدولية،  ال�شاحة 
الطاب  م��ن  امل��ئ��ة  يف   30 يلتحق 

التكرمي وهم حممود �شيام  �شمل 
و م����رزوق حم��م��ود و حم��م��د عبد 
اأيوب  املقتدر عبد اجلليل وتوفيق 

القماطي.

ك���رم ال��دك��ت��ور خ��ال��د ع��م��ر املدفع 
ال�شارقة  م���وؤ����ش�������ش���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
موظفي  م����ن  ع������ددا   ، ل����اإع����ام 
امل���وؤ����ش�������ش���ة ال����ذي����ن ان���ت���ه���ت م���دة 
اق��ي��م يف مقر  خ��دم��ت��ه��م يف ح��ق��ل 

املوؤ�ش�شة . 
املدفع  ال��دك��ت��ور خ��ال��د عمر  واأك���د 
�شنوات  خال  اثبتوا  املوظفني  اأن 
اللتزام  من  ع��ال  م�شتوى  عملهم 
ال�شارقة  ملوؤ�ش�شة  الكثري  يعني  ما 
، وه��و لي�س جم��رد دليل  لاإعام 
كرب  املوؤ�ش�شة  واأهمية  مكانة  على 
على  اأي�شا  موؤ�شر  ب��ل  فقط،  عمل 
م�شتوى اإخا�س وولء موظفيها.

اخلدمة  ���ش��ن��وات  �شعادته  واع��ت��رب 
الطويلة يف املوؤ�ش�شة مبثابة تاأكيد 
لهوؤلء  الإيجابية  امل�شاهمات  على 
املوظفني يف م�شرية النمو امل�شتمرة 
هوؤلء  ميثل  م�شيفا  للموؤ�ش�شة، 
امل���وظ���ف���ون ع���ام���ا ه���ام���ا يف دعم 
العام  لقطاع  املتوا�شل  التطور 
الكرمية  بالرعاية  يحظى  ال��ذي   ،

الطاب  م����ن  ع�����دد  ع���ل���ى  ُع����ِر�����س 
الدولية  الإم�����������ارات  م���در����ش���ة  يف 
حول  اجل��ام��ع��ات  اأف�شل  يف  مقاعد 
التي  بالعامات  م�شروطة  العامل 
�شينالونها. وكانت املدر�شة بفرَعيها 
اأقامت  ق���د  وم���ي���دوز  اجل���م���ريا  يف 
جانب  اإىل  وح�شره  التخّرج،  حفل 
اخل���ري���ج���ني وع���ائ���ات���ه���م، حممد 
احلبتور نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
جمموعة  يف  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س 
الإدارة يف  ورئي�س جمل�س  احلبتور 
م��در���ش��ة الإم�����ارات ال��دول��ي��ة، وبول 
راي������رن، م�����ش��ت�����ش��ار رئ��ي�����س جمل�س 

الإدارة يف جمموعة احلبتور.
وق����د خ���ّرج���ت م���در����ش���ة الإم�������ارات 
85 ط��ال��ب��اً من  ال��دول��ي��ة-ج��م��ريا 
29 جن�شية خمتلفة، ُعِر�شت على 
اللتحاق  فر�شة  منهم  كبري  ع��دد 
ب���ج���ام���ع���ات ع���امل���ي���ة ري�����ادي�����ة مثل 
للتكنولوجيا  م�شات�شو�شت�س  معهد 
ك���ورن���ي���ل،  وج����ام����ع����ة   ،)MIT(
القت�شاد  وكلية  كولدج،  واأمربيال 
وجامعة  كولدج،  وكينغز  لندن،  يف 

تكرمي قدامى املوظفني يف موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم

 �سمري حافظ يحتفل بتخريج كرميته ميادة
احتفل ال�شيد �شمري حافظ مدير املكتب اخلا�س ل�شعادة 
�شمري من  ميادة  بتخرج كرميته  بن حم  ال�شيخ م�شلم 

مدار�س دار العلوم اخلا�شة 
الدكتور حممد م�شلم  ال�شيخ  �شعادة  كما ح�شر احلفل 
رئي�س  نائب  الوطني  الحت���ادي  املجل�س  ع�شو  حم  بن 

جمل�س اإدارة جمموعة بن حم 
واولياء المور وهيئة التدري�س وقد اأقيم احلفل مب�شرح 

جامعة اأبوظبي مع اطيب التمنيات مب�شتقبل باهر.

مربوك لأحمد فريد
اختتم احمد جنل الزميل فريد النبوي مدير العاقات 
التمهيدية  امل��رح��ل��ة  ات�����ش��الت  موؤ�ش�شة  يف  الع��ام��ي��ة 
واملنى  ال��ت��ه��اين  خال�س   ، الوطنية  النه�شة  مب��در���ش��ة 

مب�شتقبل باهر.
ويف ال�شورة يظهر احمد فريد واىل جانبه عبدالرحمن 

فريد خال حفل التخرج

تريب اأدفايزور يكرم جراند ملينيوم دبي 
باعتباره الفندق اخلم�ض جنوم الأف�سل اأداء 
تلقى جراند ملينيوم دبي الأ�شبوع املا�شي 
2013 من  جائزة �شهادة المتياز لعام 
تريب اأدفايزور . هذا التكرمي املخ�ش�س 
ال�شيافة،  جم��ال  يف  والتميز  لاإمتياز 
ب�شكل  حتقق  التي  للمن�شاآت  فقط  مينح 
اآراء امل�شافرين،  م�شتمر جناحا هائا يف 

يف  ع�شرة  اأف�شل  العامل.  م�شتوى  على  الأعمال  موؤ�ش�شات  عليها  وحت�شل 
امل�شجلة  املوؤ�ش�شات  اأداء بني  واأف�شل  الإجن��ازات  اأعلى  املائة ممن يحققون 

على موقع تريب اأدفايزور فقط يتلقون هذه اجلائزة املهمة. 



طائرة بال طيار لتو�سيل البيتزا!
اأثار مقطع فيديو يظهر قيام اأحد موظفي �شل�شلة مطاعم دومينوز بيتزا 
بتو�شيل طلبية عرب طائرة من دون طيار، �شجة اإعامية كبرية و�شفت 

باأنها ثورة عامل التو�شيل املجاين اأو املدفوع يف العامل .
وقال املتحدث با�شم مطاعم دومينوز -بح�شب CNN- اإن هذه الفكرة اأتت 
من قبل فروعنا العاملة يف اململكة املتحدة، وهي ناجمة عن تعاون وتكاتف 

جلهود من عدد من الأطراف .
ول يتوقع احل�شول على هذه اخلدمة يف وقت قريب يف الوليات املتحدة 
طريان  امل��دين  ال��ط��ريان  �شلطة  قانون  مينع  حيث  الأق��ل  على  الأمريكية 

مركبات غري معروفة وبدون طيار لأغرا�س جتارية
ي�شار اإىل اأن ال�شركة مل تقدم اأي معلومات اإ�شافية عن التقنية امل�شتخدمة 
دول  اأي  ويف  ال��ازم��ة،  الت�شاريح  باأخذ  البدء  اأو موعد  الطائرات  ه��ذه  يف 

اأخرى من املمكن انطاقة هذه اخلدمة املتقدمة فيها اأوًل .

التحقيق مبحاولة
 انتحار ابنة جاك�سون 

طلب قا�س اأمريكي، فتح حتقيق مبحاولة انتحار باري�س ابنة ملك البوب 
الأمريكي الراحل مايكل جاك�شون.

واأفادت و�شائل اإعام اأمريكية، اأن القا�شي ميت�شيل بيكلوف، طلب من اأحد 
املحققني باملحكمة، التي �شدر عنها احلكم بالو�شاية على اأولد جاك�شون 
اأية  يت�شمن  مكتوب  تقرير  حت�شري  وبانكيت،  وب��اري�����س،  برين�س،  ال�3، 
حماولتها  بعد   ، القا�شر  الفتاة  ورف��اه��ة  وتعليم  ب�شحة  تتعلق  تو�شيات 

الإنتحار قبل اأيام.
و�شائل  ع��رب  �شنة(   15( جاك�شون  م��ع  ح�شل  مب��ا  علم  ان��ه  القا�شي  وذك��ر 

الإعام.
وعرب حمامي والدة جاك�شون كاثرين ، وهي الو�شية امل�شرتكة على الأولد، 

عن دعمه لقرار القا�شي ب�شكل كامل.
بعد  اأحفادها  على  الكاملة  الو�شاية  اجل��ّدة  اعطى  بيكلوف  القا�شي  وكان 
رحيل والدهم املفاجئ يف حزيران يونيو 2009، اإىل ان تغيبت عنهم ب�شكل 
امل�شرتكة  الو�شاية  تي جاي جاك�شون  الأق��ارب  اأحد  اإعطاء  مفاجئ، فقرر 

معها.
للمراقبة ويتم تقييم  بامل�شت�شفى حيث تخ�شع  باري�س جاك�شون  تزال  ول 
و�شعها النف�شي بعدما قطعت عرقها عند مع�شميها وابتلعت كمية كبرية 

من احلبوب املهدئة يف ما اعترب حماولة انتحار.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رحيل اأنابي�ل تومل��ان 
عن 36 �سنة 

اأنابيل  الأزي������اء  م�شممة  ت��وف��ي��ت 
باأهم  ا�شمها  ارت��ب��ط  ال��ت��ي  ت��ومل��ان، 
امل�����ش��اه��ري، لأ����ش���ب���اب ط��ب��ي��ع��ي��ة، يف 
 36 ع��م��ر  ع��ن  ب��ن��ي��وي��ورك  منزلها 
نيويورك  �شحيفة  واأف����ادت  �شنة. 
دايلي نيوز الأمريكية برحيل توملان 
عن عمر 36 �شنة، لأ�شباب طبيعية 
مبدينة  م��ن��زل��ه��ا  يف  ك���ان���ت  ف��ي��م��ا 
بالرغم  انه  اإىل  ولفتت  نيويورك. 
اأي  ان ل �شكوك ح��ول وج���ود  م��ن 
توملان،  ب��وف��اة  ت�شبب  جرمي  عمل 
لت�شريح  �شتخ�شع  جثتها  ان  اإل 
الفعلي.  ال��وف��اة  �شبب  م��ن  للتاأكد 
ارتبط  توملان  ا�شم  ان  اإىل  واأ�شارت 
ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ج��وم واأب���رزه���م، 
جوهان�شون،  و�شكارليت  �شاكريا، 

واآ�شلي اأول�شن، وغريهن.
مواليد  م��ن  ت��ومل��ان  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
ولكنها   ،1977 ب��ال��ع��ام  ب��روك�����ش��ل 
ونيويورك،  بريطانيا  يف  ترعرعت 
وك���ان���ت م���دي���رة ق�����ش��م الأزي�������اء يف 

جملة اإنرتفيو .
 

عملية جراحية على �سوء اجلوال
»قنا« بجمهورية م�شر  اأج��رى فريق طبي، يف حمافظة 
على  �شتينية  ل�شيدة  م���رارة  ا�شتئ�شال  عملية  العربية، 
الكهربائي  التيار  انقطاع  ب�شبب  وذل��ك  »ج����وال«،  �شوء 
عن امل�شت�شفى وغرفة العمليات ملدة �شاعتني تقريبا، بعد 

مرور 10 دقائق على فتح بطن املري�شة. 
انقطاع  ف����اإن  امل�����ش��ري��ة،  »الأه��������رام«  �شحيفة  وب��ح�����ش��ب 
الكهرباء كان ب�شبب انتهاء »ال�شولر« يف التنك الأر�شي 
»�شولر« بديل، يف ظل  اإيجاد  للم�شت�شفى، وعجزهم عن 
نق�س  يف  احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة  م�شر  تعي�شها  ال��ت��ي  الأزم����ة 
الوقود. واأو�شح الطبيب الذي اأجرى العملية اجلراحية 
الدكتور عمرو عبدالواحد، اأن الفريق الطبي متكن من 
اإجراء العملية ب�شعوبة بالغة، حتت �شوء »جوال« الأمر 
الذي جعل العملية ت�شتغرق 90 دقيقة مت�شلة بدل من 

15 دقيقة. 

قتل جدته ل�سرقة قرطها الذهبي
مقتل  غمو�س  ك�شف  من  القاهرة  مباحث  اأف���راد  متكن 
العا�شمة  القدمية يف  الأحياء  باأحد  �شقتها  داخل  عجوز 
اجلرمية  ارتكاب  وراء  حفيدها  اأن  تبني  حيث  امل�شرية، 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  وت���ول���ت  �شبطه ،  ومت  ���ش��رق��ت��ه��ا  ب���داف���ع 

التحقيق  يف الق�شية.
وك����ان م��ع��اون م��ب��اح��ث ق�����ش��م ���ش��رط��ة ح��ي رو�����س الفرج 
باكت�شافه  ور���ش��ة  �شاحب  م��ن  ب��اغ��اً  تلقى  ق��د  ال�شعبي 
مقتل والدته )ربة منزل( مب�شكنها و�شرقة حلق �شغري.

وفور اإخطار م�شاعد وزير الداخلية لقطاع اأمن القاهرة 
اأمر ب�شرعة ك�شف غمو�س احلادث و�شبط اجلناة، حيث 
مباحث  رئي�س  عليها  اأ�شرف  التي  البحث  جهود  اأ�شفرت 
قطاع ال�شمال عن اأن وراء احلادث احلفيد )فران( ومتكن 
اأنه  التحريات  اأن تو�شلت  الأم��ن من �شبطه بعد  رج��ال 
مدير  امام  اعرتف  ومبواجهته  اجلرمية..  ارتكاب  وراء 

مباحث العا�شمة بارتكاب الواقعة.

حماكمة �ستيني للم�سه فتاة
بتهمة  �شتيني  �شعودي  بتوقيف  الكندية  ال�شرطة  قامت 
العامة،  امل�شابح  اأح��د  يف  �شابة  بفتاة  اجلن�شي  التحر�س 

بح�شب تقرير �شحفي �شعودي. 
مثل  ال�شعودي  ف��اإن  ال�شعودية،  �شبق  �شحيفة  وبح�شب 
اأن��ه مت نقله من قاعة املحكمة  اإل   ، اأوت���اوا  اأم��ام حمكمة 
اجلل�شة  واأّج��ل��ت  �شكر  بنوبة  اإ�شابته  بعد  امل�شت�شفى  اإىل 

لاأ�شبوع املقبل. 
ك��ان يف  زائ��ٌر  وه��و  ال�شتيني  املتهم  ب��اأن  التفا�شيل  وتفيد 
اأحد امل�شابح العامة يف جنوب اأوتاوا و مل�س �شابة بطريقة 
غري لئقة، وفقاً ملا جاء يف ملف الق�شية لدى املحكمة، 

واأوقفته ال�شرطة بتهمة التحر�س . 
ال�شماح  املحكمة  رف�����س  على  املتهم  حم��ام��ي  واع��رت���س 
بنوبة  اإ�شابته  اإىل  اأدى  ما  ال�شكري  عاج  بتناول  ملوكله 

�شكر ونقله اإىل امل�شت�شفى. 

قطعت يده فحملها اإىل امل�ست�سفى 
و�شع الرجل املجري يده على الطاولة يف ق�شم الطوارئ وقال لاأطباء من ف�شلكم اأخيطوها يل . جملة مل 
ت�شدقها الأذن لكن اأثبتتها الأعني وما راأته من �شدمه! فالرجل املجري البالغ من العمر 37 عاماً، تعر�س اإىل 

حادث ليلة الأحد املا�شي، اإذ وقعت يده اليمنى حتت ماكنة ن�شر،ون�شرت اجلزء ال�شفلى من يده .
الفظيع،  ب��الأمل  اأ�شعر  مل  النم�شاوية،  لل�شحافة  ق��ال  ما  وبح�شب  ط��وي��ًا،  يفكر  مل  اجلن�شية،  املجري  تيبور 
عن  18 كيلومرتاً  يبعد  كان  الذي  امل�شفى  اإىل  ال�شيارة واجتهت  �شيارتي وحملت يدي وقدت  التقطت مفاتيح 

موقع احلادثة.
حني و�شلت اإىل امل�شفى، مل اأمتكن من �شف ال�شيارة نظراً ملنعي من ذلك، ف�شقتها اإىل مراآب ال�شيارات، وعندما 
دخلت وحدثت الأطباء مت الت�شال مبروحية الإ�شعاف التي اأقلتني اإىل امل�شت�شفى احلكومي الكبري يف العا�شمة 

فيينا اآ كا. ها ونقلت فوراً اإىل غرفة العمليات حيث مت اإعادة يدى اىل و�شعها الطبيعى .
 اجلراح الكبري )اأو�شكار اآ�شمان( الذي قام باجلراحة اأخرب ال�شحافة اأن العملية اجلراحية متت بنجاح ولكن 

علينا النتظار قليُا لرنى اإن كانت جميع الأع�شاب تعمل بكفاءة. 
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و�سع �سعرًا يف الطعام 
لتجّنب دفع الفاتورة

العمر  من  الأربعني  يف  رجل  على  بريطانية  حمكمة  حكمت 
 40 نحو  مقداره  تعوي�س  بدفع  واأمرته  يوماً،   14 بال�شجن 
جنيهاً ا�شرتلينياً، لقيامه بو�شع �شعر يف وجبة الطعام ب�شكل 

ل من دفع فاتورة املطعم.  متعّمد للتن�شّ
تايرز، �شبطته كامريات  اإن يل   ، اندبندانت  وقالت �شحيفة 
ال��ه��ن��دي��ة مبدنية  ل���ل���م���اأك���ولت  امل���راق���ب���ة يف م��ط��ع��م ج���م���ال 
ميدلزبره وهو ي�شع ال�شعر على وجبة الكاري قبل اأن ي�شتكي 

لعّمال املطعم من وجود �شعر يف وجبته. 
واأ�شافت اأن مالك املطعم، جمال ت�شودري، حاول اإقناع تايرز 
باأن لون ال�شعر على طبقه بني ولون �شعر جميع عمال املطعم 
اأ�شود، غري اأن الأخري اأ�شّر على موقفه وغادر املطعم من دون 

اأن يدفع الفاتورة. 
وق���ام���ت ال�����ش��رط��ة ب��ع��د ا���ش��ت��دع��ائ��ه��ا ب��درا���ش��ة ال�����ش��ور التي 
التقطتها كامريات املراقبة يف مطعم جمال، واعتقلت تايرز 

لحقاً، ووجهت تهمة الحتيال بحقه. 
واأدان������ت حم��ك��م��ة ال�����ش��ل��ح مب��دي��ن��ة م��ي��دل��زب��ره، ت��اي��رز بتهم 
الحتيال عن طريق الحتجاج الكاذب، واأ�شدرت بحقه حكماً 
 39 م��ق��داره  واأم��رت��ه بدفع تعوي�س  ي��وم��اً   14 مل��دة  بال�شجن 

جنيهاً ا�شرتلينياً و55 بن�شاً ملطعم جمال. 

القب��ل بدًل من امل��ال 
له  ال�شماح  وهو  لزبائنه  مميزاً  عر�شاً  ا�شرتايل،  مقهى  قدم 
التي ي�شرتونها بالقبل احلقيقية بدًل  القهوة  بت�شديد ثمن 

من املال.
باإمكان  ان  ���ش��ي��دين،  و���ش��ط  يف  جيم�س  �شانت  مقهى  واع��ل��ن 
الزبائن الذين يح�شرون ل�شراء القهوة يومياً بني ال�شاعة 9 
و11 �شباحاً خال �شهر حزيران يونيو، اأن يحتفظوا مبالهم 

اإذ عربوا عن حبهم بقبلة حقيقية.
واأو�شح املقهى انه ل يريد ماًل ولكننا �شرناقبكم ونتاأكد ان 

القبلة حقيقية.
وقال اأحد املوظفني انه امل�شوؤول عن التاأكد من �شحة القبلة 

لأنه خبري بالقبل.
وعلق املقهى �شعاراً وهو ل نريد مالكم.. بل قبلكم! .

مباراة تتحول اإىل م�سارعة 
املمتاز  ال�شوداين  ال���دوري  اإح��دى مباريات  راي��ة يف  ق��ام حكم 
ب��اق��ت��ح��ام امللعب  ال���ذي ق���ام   ، اأح���د امل�شجعني  ب��ال��ت��ع��دي ع��ل��ى 

بطريقة عنيفة .
امل�شارعة احلرة  اإىل مباراة يف  املباراة من كرة قدم  وحتولت 
وجود  مع  بال�شرب  امل�شجع  على  التعدي  احلكم  ا�شر  ،حيث 
العديد م��ن امل��ح��اولت م��ن رج���ال الأم���ن لإب��ع��اده ع��ن مكان 

الواقعة وتهدئته.

رجل ي�شع اأكيا�شا رملية حول بيته حلمايته من مياه في�شان الألب يف املانيا. )ا ف ب(

ك�اف�الري وكوتل��ر.. 
متزوج�����ان 

الواقع،  تلفزيون  جنمة  اأ�شبحت 
ك���ري�������ش���نت ك��������اف��������الري، ام���������راأة 
باأن  لكل ما تردد  متزوجة، خافاً 
موعد زواجها بخطيبها لعب كرة 
القدم الأمريكية، جاي كوتلر، هو 

13 متوز يوليو املقبل.
امريكية  اإع�����ام  و���ش��ائ��ل  ون��ق��ل��ت 
اإع��ان��ه��ا �شخ�شياً  ك��اف��الري،  ع��ن 
تويرت  م����وق����ع  ع����رب  ت���غ���ري���دة  يف 
كوتلر يف  تزوجت  انها  الجتماعي 

7 حزيران يونيو 2013.
كري�شنت  ر����ش���م���ي���اً  اأن�������ا  وك���ت���ب���ت 
�شورة  ون�شرت  ك��ات��ل��ر!،  اإليزابيث 
بالإ�شافة  امل��ا���ش��ي،  خل��امت زواج��ه��ا 

اإىل خامت زوجها اأ�شود اللون.
�شنة   26 ك���اف���الري  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
للزواج يف  �شنة خططا   30 وكاتلر 
ابنهما  ولدة  منذ  ال�شيف  ف�شل 
املا�شي،  اأغ�����ش��ط�����س  اآب  يف  الأول 
وت���ردد ان ك��اف��ة احل��ج��وزات ت�شري 
يوليو  13 متوز  املوعد هو  ان  اإىل 

.2013

ال�سجن مدى احلياة ل�ساب 
بريطاين بتهمة اغت�ساب طفلة 

حكماً  بريطانية  حمكمة  اأ���ش��درت 
�شاب  بحق  احل��ي��اة  م��دى  بال�شجن 
عاماً   11 عمرها  طفلة  اغت�شب 

بحديقة عامة يف �شمال لندن.
الربيطانية  الإذاع���ة  هيئة  وق��ال��ت 
جاجي،  اأوبيمبو  اإن  �شي(  ب��ي  )ب��ي 
اقتاد  عاماً،   18 العمر  من  البالغ 
انفيلد  اإىل حديقة يف حي  الطفلة 
الواقع �شمال لندن، وقام بالعتداء 
عليها جن�شياً. واأ�شافت اأن حمكمة 
اأولد بيلي يف لندن ا�شتمعت اإىل اأن 
جاجي هاجم الطفلة اثناء عودتها 

من املدر�شة اإىل منزل عائلتها.
وا�شارت )بي بي �شي( اإىل اأن جاجي 
كان اأُدين من قبل بتهمة العتداء 
اجلن�شي على فتاة عمرها 12 عاماً 

وحيازة �شور غري لئقة لأطفال.
 

مت��ك��ن ب��اح��ث��ون ب��ري��ط��ان��ي��ون م���ن ال��ك�����ش��ف ع���ن عدة 
حركات بالوجه، تقوم بها الأجنة وتتوافق مع البكاء 
احلاجبني  وت��ق��ط��ي��ب  ال��ع��ب��و���س  م��ث��ل  الب���ت�������ش���ام،  اأو 
قبل  تبداأ  اأن  ال�شفتني، وميكن  ورف��ع  الأن��ف  وجتعيد 

الولدة بوقت طويل.
وقد اأجريت هذه الدرا�شة بجهد م�شرتك بني جامعة 
املكتبة  دوري���ة  يف  ون�����ش��رت  لنك�شرت،  وج��ام��ع��ة  دورام 
الباحثون  اأ�س وان وفيها قام  اأو  األ  العامة للعلوم بي 
بفارق  دقيق  ت�شوير  طريق  ع��ن  جنيناً   15 مبتابعة 
اأ�شبوعني يف الفرتة ما بني الأ�شبوع 24 والأ�شبوع 36 

من احلمل.
حركة   19 حتديد  م��ن  النهاية  يف  الباحثون  ومتكن 
خا�شة  تعابري  مع  تتوافق  الأج��ن��ة،  بها  تقوم  �شغرية 
عند جمعها مع بع�شها، وتتطور مع تقدم احلمل، اإذ 
تتحول من جمرد حركة ب�شيطة كالإبعاد بني ال�شفتني 
اإىل اجلمع بني عدة حركات، مثل تقطيب احلاجبني 
وجهي  تعبري  لت�شكيل  ال�شفة  ورف���ع  الأن���ف  وجتعيد 

واحد كالتك�شري اأو البت�شام اأو التعبري عن الأمل.

اإذا كان اجلنني  اأدل��ة فيما  اأن��ه حتى الآن ل يوجد  اإل 
ي�شعر بالأمل فعا اأو اإن كانت هذه احلركات مرتبطة 
تكون هناك �شلة  اأن  الباحثون  ياأمل  بامل�شاعر. ولكن 
بني هذه التعابري واملمار�شات التي تقوم بها الأم والتي 
ميكن اأن ت�شر باجلنني كالتدخني وتعاطي املخدرات 

والكحول.
احلركات  تلك  اأن  العلماء  يعتقد  نف�شه،  ال�شياق  يف 
تكون  احلمل  اأثناء  اجلنني  بها  يقوم  التي  والتعابري 
جزءاً من تطور قدرته على اإي�شال م�شاعره والتعبري 
عن الأمل والتي تعد مهمة جداً له عند الولدة. فعلى 
اأن حتفز منطقة  التثاوؤب  املثال، ميكن حلركة  �شبيل 
الدماغ املوافقة لها لتبداأ بالتعرف على هذه احلركة، 
الولدة،  بعد  بها  القيام  الر�شيع  ي�شتطيع  وبالتايل 

وهذا ينطبق على احلركات والتعابري الأخرى.
يذكر اأن نتائج تلك الدرا�شة تعترب حجر الزاوية لفهم 
تطور اجلنني وم�شاعره، كما ميكن اأن تعطي متابعة 
تعابري وجهه مدخًا جديداً لاأطباء لتحديد �شحته 

و�شامة البيئة داخل الرحم.

الأجنة يبت�سمون ويبكون ويعب�سون 

اإف بي اآي يعتقل �سانون روجرز 
اعتقل مكتب التحقيقات الفدرايل اإف بي اآي املمثلة الأمريكية �شانون روجرز على خلفية ق�شية توجيه 

مدينة  وعمدة  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س  مكتب  اإىل  ال�شامة  الري�شن  مب��ادة  امللوثة  الر�شائل 
مارك  �شرعية  غري  اأ�شلحة  امتاك  يعار�شون  عمداء  جمموعة  ومدير  بلومبريغ  مايكل  نيويورك 
امللوثة  الر�شائل  ق�شية  لروجرز يف  بي  اإف  ال���  توقيف  اأمريكية عن  اإع��ام  و�شائل  واأف���ادت  غايز. 
بالري�شني ، التي وجهت اإىل اأوباما وبلومربغ وغايز موؤخراً.  ونقلت �شبكة �شي اإن اإن الأمريكية عن 
م�شدر م�شوؤول مطلع على هذه الق�شية ان املحققني ي�شتبهون باأن روجرز وجهت هاتني الر�شالتني 

ال�شهر املا�شي. وك�شف ان م�شدر الر�شائل هو منطقة �شريفبورت، بولية لويزيانا.
وذكرت ال�شلطات الفدرالية ان روجرز ات�شلت يف البداية بال� اإف بي اآي لتزعم ان زوجها و من وجه 
الر�شائل، ليتبني انهعا هي من اأر�شلتها يف احلقيقة. ي�شار اإىل املمثلة لعبت اأدواراً ثانوية يف عدد من 

  .The Vampire Diaries و ،The walking dead الأفام وامل�شل�شات الأمريكية، واأبرزها
ويذكر ان زوج روجرز هو حمارب خم�شرم يف اجلي�س الأمريكي يدعى ناثانيال ريت�شارد�شون. 

وكانت املن�شاأة اخلا�شة بفرز الر�شائل خارج البيت الأبي�س اعرت�شت يف اأواخر اأيار مايو املا�شي 
ر�شالة موّجهة اإىل اأوباما كانت �شبيهة بر�شائل بعثت �شابقاً اإىل بلومربغ وغايز.


