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ويل عهد راأ�ص اخليمة يفتتح بطولة ريا�ضة 
اجلوجيت�ضو مب�ضاركة 14 العباً اإماراتياً 

عربي ودويل

جامع ال�ضيخ زايد الكبري ي�ضت�ضيف 
نخبة من قراء القراآن الكرمي يف رم�ضان

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

حركة مترّد.. يف ن�ضخة ثانية: الوالدة
 يف م�رص.. واآالم املخا�ص يف تون�ص..!

•• �سوات-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وم��ب��ادرات  لتوجيهات  تنفيذا 
اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة حفظه  خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د 
باك�شتان  جمهورية  يف  التعليمي  القطاع  بدعم  اهلل 
مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع  ادارة  اأعلنت  الإ�شالمية 
للطلبة  املتو�شطة  هارياتي  مدر�شة  افتتاح  باك�شتان 
باقليم خيرب بختونخوا  والطالبات يف منطقة كالم 
التي  التعليمية  امل�شاريع  �شمن  اجن��ازه��ا  مت  وال��ت��ي 

ينفذها امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان.
طالبا   225 اجل��دي��دة  هارياتي  مدر�شة  وت�شتوعب 

واملتو�شطة  الب��ت��دائ��ي��ة  امل��رح��ل��ة  طلبة  م��ن  وط��ال��ب��ة 
وتتكون من مبنى طابقني و8 ف�شول درا�شية وخمترب 

للحا�شب الآيل ومكاتب الإدارة واملعلمني.
مدير  الغفلي  خليفة  ع��ب��داهلل  الفتتاح  حفل  ح�شر 
من  وع��دد  باك�شتان  مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع  ع��ام 
قادة اجلي�س الباك�شتاين وكبار امل�شوؤولني باحلكومة 

املحلية باقليم خيرب بختونخوا.
وق��د ب���داأ الح��ت��ف��ال ب��ت��الوة اآي���ات ع��ط��رة م��ن القران 
الكرمي ثم تقدمي عر�س ايجاز ملراحل اجناز م�شروع 

بناء املدر�شة.
 )التفا�شيل �س2(

   

يف دور قارئ الفنجان املثقوب:

الغنو�سي يحّر�ض الإخوان ويب�ّسر بعودة مر�سي..!
•• الفجر – القاهرة - خا�ص

ويف  ال��داخ��ل��ي،  امل�شري  ال�شاأن  يف  تدخال  اعتبارها  ميكن  خطوة  يف 
الدويل لالإخوان  للتنظيم  املنتظر  الدور  توؤكد طبيعة  الوقت  نف�س 
مكّونات هذا  وح��دة  وتف�شح  الأو�شاع يف م�شر،  م�شتقبل  يف حتديد 
التنظيم على امتداد ال�شاحة العربية وتكافله وت�شامنه، وّجه زعيم 
حركة النه�شة الإ�شالمية )تيار الإخوان يف تون�س( را�شد الغنو�شي 
عرب �شفحته الر�شمية على موقع التوا�شل الجتماعي الفاي�شبوك، 
الغنو�شي  فيها  �شجع  امل�شري،  امل�شلمني  الإخ���وان  ح��زب  اإىل  ر�شالة 
الدفاع  ا�شماه  ما  يف  وال�شتمرار  ال�شمود  على  احل��زب  ه��ذا  اأن�شار 
علي ال�شرعية، قائال : اأنا�شدكم اأن تثبتوا كما عهدناكم ول تعودوا 
ن�شابه،  اإىل  احل��ق  تعيدوا  حتى  وع���دمت،  م��ا  تنجزوا  حتى  لبيوتكم 
وتعيدوا قطار احلرية والدميقراطية اإىل ال�شكة و ُترجعوا ال�شرعية 
اإىل اأ�شلها في�شتمر الرئي�س املنتخب الرئي�س مر�شي اإىل ما انتدبه 

له ال�شعب امل�شري. 
والتعبوية  احل��ادة  لهجتها  ت�شي  التي  الغنو�شي،  ر�شالة  يلي  وفيما 
بجزع وخوف من انتقال العدوى امل�شرية اإىل تون�س وتع�شف بحكم 

الإخوان فيها.                                                 )التفا�شيل �س11(

ماكني يدعو اىل تعليق امل�ساعدات الع�سكرية مل�سر! 
•• وا�سنطن-ا.ف.ب:

دعا ال�شناتور اجلمهوري المريكي جون ماكني اىل تعليق امل�شاعدة 
الع�شكرية المريكية التي تقدم اىل م�شر اثر عزل اجلي�س الرئي�س 

حممد مر�شي، يف موقف يتباين مع املواقف الر�شمية لوا�شنطن.
بري�شكوت  م�شاء اجلمعة يف مدينة  موؤمتر �شحايف  ماكني يف  وق��ال 
بوليته اريزونا )جنوب غرب( لقد فكرت مليا، لكنني اعترب ان علينا 
تعليق امل�شاعدة للجي�س امل�شري لن اجلي�س امل�شري تدخل لزاحة 
يجب  امل�شري  واجلي�س  تعلق  ان  يجب  امل�شاعدة  ان  واعترب  مر�شي. 
ان يقدم جدول زمنيا لجراء انتخابات واقرار د�شتور جديد وبعدها 

نعيد تقييم ما اذا كان يجب ال�شتمرار يف امل�شاعدة ام ل.

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة

افتتاح مدر�سة حديثة مبنطقة كالم بباك�ستان

دمار هائل يف مدينة دير الزور  )رويرتز(

قوات اجلي�س تن�شم اىل املتظاهرين قرب ميدان التحرير لحباط هجوم بلطجية اخلوان )ا ف ب(

36 قتيال و1400 جريح �سحايا جرائم الإخوان يف 24 �ساعة

امل�سريون يحبطون موقعة اجلمل اجلديدة 
الربادعي يتوىل رئا�سة احلكومة خالل املرحلة النتقالية

•• عوا�سم-وكاالت:

عن  ال�شبت  احل��ر  اجلي�س  اأع��ل��ن 
يف  ج��دي��دة  ع�شكرية  معركة  ب��دء 
جبل  على  لل�شيطرة  اإدل���ب  ري��ف 
نا�شطون  حت���دث  ك��م��ا  ال����زاوي����ة، 
جبهات  ع��دة  يف  للثوار  تقدم  عن 
ب���ح���ل���ب، ب��ي��ن��م��ا ت��ك��ث��ف ال���ق���وات 
النظامية حملتها الع�شكرية على 
حم�س ودم�شق وريفها حتت وابل 

من القذائف اجلوية واملدفعية.
اجلي�س  اأع���ل���ن  اإدل������ب،  ري���ف  ويف 
اإع�شار  م��ع��رك��ة  ب����دء  ع���ن  احل����ر 
حيث  ال��زاوي��ة،  جبل  يف  اجلبلني 
ا���ش��ت��ب��ك م���ع ق����وات ال��ن��ظ��ام على 
وقال  حم��م��ب��ل،  منطقة  اأط����راف 
تهدف  العملية  اإن  العملية  قائد 
حواجز  على  احل�شار  اإطباق  اإىل 
وم��ع�����ش��ك��رات ج��ي�����س ال���ن���ظ���ام يف 
اإدل��������ب وق���ط���ع طرق  حم���اف���ظ���ة 

الإمداد اإليه.
املعركة  يف  ال����ث����وار  وي�����ش��ت��خ��دم 
�شواريخ وقذائف حملية ال�شنع، 
املعركة  هذه  خالل  من  وياأملون 
حممبل  منطقة  على  ال�شيطرة 
ب��ح��واج��ز ع�شكرية  ت��زدح��م  ال��ت��ي 
على  �شيطرتهم  يعني  ما  كثرية، 

طريق الالذقية حلب بالكامل.
وتتعر�س املحافظة نف�شها لق�شف 
ال��ب��ارة، كما ذكرت  بلدة  ج��وي يف 
الثقيلة  املدفعية  اأن  ���ش��ام  �شبكة 

ب�شنقول  ب���ل���دات  اأم�������س  ق�����ش��ف��ت 
وال��ب�����ش��ريي��ة وم��ع��ظ��م ق���رى جبل 

الزاوية و�شهل الروج.
�شام  ���ش��ب��ك��ة  اأك�����دت  ح��م�����س،  ويف 
اأكرث من ع�شرين  �شقوط  توثيق 
اأحياء  ع��ل��ى  ال��دق��ي��ق��ة  ق��ذي��ف��ة يف 
ح��م�����س امل��ح��ا���ش��رة ح��ي��ث ق�شف 
واملدفعية  احل����رب����ي  ال����ط����ريان 
املناطق  ت���ل���ك  ج��م��ي��ع  ال��ث��ق��ي��ل��ة 
وخ�شو�شا حي اخلالدية، موؤكدة 
ا�شتهداف م�شجد خالد بن الوليد 
بالقذائف و�شط ا�شتباكات عنيفة 

يف حميطه.
اأن ريف حم�س  ال�شبكة  واأ�شافت 
تعر�س لق�شف م�شتمر على مدن 
قلعة احل�شن واحلولة والر�شنت 
وبلدة الغنطو، واأن اجلي�س احلر 

متكن من الت�شدي ملحاولة قوات 
مدينة  ب�شاتني  اق��ت��ح��ام  ال��ن��ظ��ام 

تدمر.
ق����ال املحلل  اأخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
ال��ع�����ش��ك��ري ���ش��ف��وت ال����زي����ات اإن 
ال���ث���وار ي��ح��ق��ق��ون ت��ق��دم��ا كبريا 
واإنهم  بحلب،  الرا�شدين  حي  يف 
من  املنطقة  ت��ط��وي��ق  يف  جن��ح��وا 

ناحية اللريمون ودارة عزة.
ن��ف��ذ الطريان  ذل���ك،  يف غ�����ش��ون 
حيي  على  جوية  غ��ارات  احلربي 

الع�شايل والقابون يف دم�شق.
اأحمد  انتخب  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
عا�شي اجلربا برئا�شة الئتالف 
والثورة  املعار�شة  ال�شوري لقوى 
يف اجلولة الثانية من النتخابات 

التي جرت يف ا�شطنبول ام�س

•• القاهرة-وكاالت:

خرج جموع ال�شعب امل�شري ام�س 
اىل امليادين دفاعا عن ثورة 30 
يونيو وم�شاندة الثوار ومنا�شرة 
يف  وامل�����ش��ارك��ة  ال��ع��ظ��ي��م  جي�شهم 
م��ل��ح��م��ة ���ش��ع��ب��ي��ة مت���ك���ن���ت من 
اجلديدة  اجلمل  احباط موقعة 
ال��دع��وات التي  ب��داأت بعد  والتي 
العام  املر�شد  كلمة  اأطلقت عقب 
لالإخوان املتاأ�شلمني علي من�شة 

رابعة العدوية. 
الرئي�س  م�����وؤي�����دي  ق������ام  ف���ق���د 
باعتالء  مر�شي  حممد  امل��ع��زول 
مطلقني  اأك���ت���وب���ر..   6 ك���وب���ري 
الأع������رية ال���ن���اري���ة ب��ك��ث��اف��ة علي 
اأ���ش��ف��ل��ه ح��ي��ث اوقعوا  امل��واط��ن��ني 
م����ن ال�����ش����اب����ات فيما  ال���ع���دي���د 
ال�شعبية  ال��ل��ج��ان  ���ش��ب��اب  �شمد 
اأه�����ايل م��ن��ط��ق��ة بولق  وان�����ش��م 
املتظاهرين  جموع  اإيل  اأبوالعال 
اقتحام  مل�����ح�����اولت  ل��ل��ت�����ش��دي 
اأن�شار  ميدان التحرير من قبل 
اأ�شحاب  ان�����ش��م  ك��م��ا  الإخ�������وان 
باملنطقة  ال���ت���ج���اري���ة  امل����ح����الت 
للم�شلحني املهاجمني لإجبارهم 

علي الرتاجع. 
اإ�شعاف  هيئة  رئي�س  اأع��ل��ن  وق��د 
�شلطان،  حممد  الدكتور  م�شر 
ح�شيلة  اأن  ام�������������س  ع���������ش����ر 

وممتلكات  ال���ك���ن���ائ�������س  ع����ل����ى 
اأن���ح���اء  الأق�����ب�����اط يف خم��ت��ل��ف 
لإرهابنا  حم���اول���ة  يف  ال���ب���الد 
واإخ��راج��ن��ا م��ن ���ش��ف��وف الثوار 
الراب�شني يف ميادين التحرير.

اأن�شار  ه���اج���م  ل���ق���د  واأ������ش�����اف 
ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق ك��ن��ائ�����س يف 
وملوي،  واملنيا،  وقنا،  الأق�شر، 
و�شرم ال�شيخ، ومر�شى مطروح، 
ن��ق��ول كلمة ل��ه��وؤلء ال��ذي��ن مل 
ي���ق���راأوا ت��اري��خ م�شر ب��ل ق���راأوا 
تاريخ اجلماعة، ومل يعرفوا من 
تقع  اأي��ن  �شوى  م�شر  جغرافية 

مقار جماعتهم.
ق���ال م�شدر  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
برئا�شة اجلمهورية لرويرتز انه 
�شيتم تكليف املدير العام ال�شابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
حممد الربادعي يف وقت لحق 
ال�شبت بت�شكيل احلكومة ليكون 

رئي�س وزراء موؤقتا مل�شر.
ال�شرق  اأن����ب����اء  وك����ال����ة  وق����ال����ت 
الرئي�س  ان  الر�شمية  الو���ش��ط 
ا�شتدعى  من�شور  ع��ديل  املوؤقت 
الرئا�شي  الق�شر  اىل  الربادعي 
ام�س ال�شبت. كما اعلنت حركة 
مترد على موقعها الر�شمي على 
�شيكون  ال��ربادع��ي  ان  في�شبوك 
رئ��ي�����ش��ا ل��������وزراء م�����ش��ر خالل 

املرحلة النتقالية

لكل  معبد  م�شر  اأر�����س  ع��ن��وان 
الو�شع  اإن����ه يف ظ��ل  امل�����ش��ري��ني، 
اإرهاب  م��ن  واملت�شاعد  ال��راه��ن 
اأن�������ش���ار )حم��م��د م��ر���ش��ي( �شد 
ك����ل امل�������ش���ري���ني وحم����اولت����ه����م 
امل�����ش��ت��م��ي��ت��ة لإج���ه���ا����س ال���ث���ورة 
باحلرية،  ال�����ش��ع��ب  وم���ط���ال���ب 
اإرهاب  املحاولت  هذه  وتت�شمن 
بالهجوم  امل�شريني  امل�شيحيني 

�شهدتها  ال����ت����ي  ال����ش���ت���ب���اك���ات 
اأم�س  حمافظات  وع��دة  القاهرة 
قتياًل،  ح��ال��ة   36 ب��ل��غ��ت  الول 

و1404 م�شاباً.
وق����ال ���ش��ل��ط��ان، يف ت�����ش��ري��ح اإن 
وقعت  التي  الإ�شتباكات  ح�شيلة 
ب��ع��دد م��ن امل��ح��اف��ظ��ات، اجلمعة 
بلغت  ال�������ش���ب���ت  ظ����ه����ر  وح�����ت�����ى 
قتياًل،  و36   ، م�شاباً   1404

مو�شحاً اأن اأغلب القتلى اأ�شيبوا 
بطلقات ناريي وخرطو�س.

م����دي����ن����ة  اأن  اإىل  م�������������ش������رياً 
 12 وق���وع  �شهدت  الإ���ش��ك��ن��دري��ة 
اأم����ام مقر   4 ق��ت��ل  ق��ت��ي��اًل، فيما 
احلر�س اجلمهوري، و4 مبيدان 
التحرير، و4 ب�شمال �شيناء، و3 
مبحافظة الإ�شماعيلية، و�شخ�س 

بال�شوي�س واآخر باأ�شيوط.

�شباب  احت������اد  اإت����ه����م  ذل�����ك  اىل 
اأن�شار  ام�س  امل�شري،  ما�شبريو 
مر�شي،  حممد  املعزول  الرئي�س 
كنائ�س  �شد  اع��ت��داءات  بارتكاب 
موؤكداً  م�شيحيني،  دي��ن  ورج��ال 
ترهب  ل��ن  الإع���ت���داءات  تلك  اأن 
من  ت���خ���رج���ه���م  اأو  الأق������ب������اط 

ار. �شفوف الثوَّ
ب���ي���ان حمل  وق�����ال الحت�������اد، يف 

انتخاب اجلربا رئي�سًا جديدًا لالئتالف ال�سوري املعار�س 

تقدم للثوار يف اإدلب وحلب وت�سعيد بحم�ض ودم�سق
جي�ض الحتالل يقتحم مدنًا يف ال�سفة 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

وجنني  ونابل�س  اخلليل  م��دن  ام�س  �شباح  الإ�شرائيلي  اجلي�س  اقتحم 
الفل�شطينية بال�شفة الغربية، فيما اعتقل فل�شطينياً واحدا يف الأخرية 
بلدة  اإن قوات من اجلي�س داهمت  اأمني فل�شطيني  منها. وقال م�شدر 
نوبا باخلليل وجابت ال�شوارع وامل�شاكن قبل اأن تقيم حاجزا على مدخل 

بلدة الفوار قبل الإن�شحاب.
خميم  اقتحم  الإ�شرائيلي  اجلي�س  اإن  امل�شدر  ق��ال  نابل�س،  مدينة  ويف 
بالطة ومنطقة �شارع القد�س يف الأحياء اجلنوبية للمدينة و�شن عمليات 

تفتي�س وحتقيق ميداين مع عدد من الفل�شطيينني قبل الإن�شحاب.
الإ�شرائيلي يف مدينة جنني ون�شبت حاجًزا  كما توغلت قوات اجلي�س 
ع�شكرًيا على مفرق املن�شورة قرب بلدة عرابة بني �شارع جنني ونابل�س، 
واعتقلت ال�شاب نادي �شعد �شلبك 20 عاًما بعد اإيقاف مركبته وتفتي�شها 
يقومون  مواطنون  م�شتوطنون،  وهاجم  امل��ك��ان.  من  تن�شحب  اأن  قبل 
برعي اأغنام جنوب مدينة نابل�س، ملحقني اأ�شراراً مبمتلكاتهم، ح�شبما 

اأفادت وكالة الأنباء الفل�شطينية )وفا(.

ع�سرات القتلى يف ا�ستباكات باأفغان�ستان
•• كابول-يو بي اأي:

قتل 8 عنا�شر من ال�شرطة الأفغانية، واأ�شيب 13 اآخرون، يف ا�شتباكات 
من  عن�شراً   28 قتل  فيما  نور�شتان،  بولية  طالبان  من  عنا�شر  مع 
واأخرى  الأف��غ��اين  اجلي�س  نفذها  اأمنية  بعمليات  الأق���ل  على  طالبان 

م�شرتكة مع قوات حلف �شمال الأطل�شي.
بعد  نور�شتان،  �شرق  وقع يف  ا�شتباكاً  اأن  اأفغانية،  اإع��الم  و�شائل  وذك��رت 
من  عنا�شر   8 فيه  قتل  اأم��ن��ي،  حلاجز  طالبان  من  مقاتلني  مهاجمة 
اآخ��رون بجروح، فيما مل تعرف ح�شيلة �شحايا   13 واأ�شيب  ال�شرطة 
طالبان. و�شيطر عنا�شر طالبان على 5 حواجز اأمنية قبل اأن ت�شتعيد 

ال�شرطة الأفغانية ال�شيطرة عليها.
الأف��غ��اين عمليات  �شن اجلي�س  وق��ن��ده��ار، ووردك،  ل��وغ��ار،  ويف ولي���ات 

اأمنية قتل خاللها 11 متمرداً واأ�شاب 7 بجروح واعتقل 18 اآخرين.
ويف جاوزجان، وغازين، وبادغي�س، وهلمند، نفذت قوات الأمن الأفغانية 
 6 واأ�شابت  18 متمرداً  اأمنية قتلت خاللها  التحالف عمليات  وق��وات 

بجروح و�شادرت كميات كبرية من الأ�شلحة والذخائر.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:10            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   07:16  
الع�ساء......   08:46
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خليفة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني رمي الفال�سي 
اأمينا عاما للمجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
احتاديا  مر�شوما  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بتعيني ال�شيدة رمي عبداهلل عي�شى الفال�شي اأمينا 
عاما للمجل�س الأعلى لالمومة والطفولة. وين�شر 
من  به  ويعمل  الر�شمية  اجل��ري��دة  يف  املر�شوم  ه��ذا 

تاريخ �شدوره.
اإىل  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  وي��ه��دف 
الإرتقاء مب�شتوى الرعاية والعناية واملتابعة ل�شوؤون 
الأمومة والطفولة وتقدمي الدعم لذلك يف جميع 

املجالت.                       )التفا�شيل �س2(

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تنفذ م�ساريع 
اإنتاجية ل�سالح الأيتام والكفيفني يف فل�سطني

•• القد�ص-وام:

ل�شالح  مهمة  انتاجية  م�شاريع  الماراتية  اخلريية  الأعمال  هيئة  تنفذ 
الأيتام والكفيفني يف الأرا�شي الفل�شطينية.

م�شروع  ان  الغربية  ال�شفة  يف  الهيئة  مكتب  مدير  را�شد  ابراهيم  وق��ال 
وهي  اخلريية  الع��م��ال  هيئة  ل��دى  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  من  الي��ت��ام 
حتر�س على تطويره �شنة بعد اآخرى واأو�شح اأنه م�شروع ل يقت�شر على 
الكفالت النقدية التي تطال اللف من ال�شر وت�شكل اأكرب �شبكة امان 
اماراتية ل�شالح ال�شر الفل�شطينية التي فقدت معيلها. وذكر اأن الهيئة 
تنفذ م�شاريع انتاجية ل�شالح اليتام تعمل على تاأمني �شبل عي�س كرمية 
اآخرى من خالل تلك امل�شاريع منوها اإىل اأن الهيئة نفذت مئات امل�شاريع 
ب�شكل  اأ�شرهن  الأرام��ل من قيادة  الن�شاء  ت�شهدف متكني  التي  ال�شغرية 
كرمي مبا يعزز قيمة الكفالة حتى ما بعد انتهاء ال�شن الذي تتوقف فيه 

الكفالة ب�شبب كرب �شن الطفال.                          )التفا�شيل �س3(
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رئي�ض الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني رمي الفال�سي اأمينا عاما للمجل�ض الأعلى لالمومة والطفولة
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الذي يوؤدي دورا وطنيا كبريا 
يف هذا ال�شاأن فيما يخ�س جميع �شئون املراأة والطفل وما يطرحه 
من م�شاريع ومبادرات ت�شهم يف �شقل مهارات املراأة وتنمية قدراتها 
الإبداعية وزيادة الوعي والثقافة لديها اإىل جانب حماية الطفولة 

والعناية بها . 
وثمنت �شموها جهود القيادة الر�شيدة واإجنازاتها يف جمال متكني 
ال�شيا�شية  للم�شاركة  وتاأهيلها  ق��درات��ه��ا  وتطوير  وتنمية  امل���راأة 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة والإق��ت�����ش��ادي��ة وغ��ريه��ا ع��ن ط��ري��ق ت��ب��ن��ي ع���دد من 
معه  تعمل  للرجل  �شريكة  يجعلها  ما  ال�شدد  ه��ذا  يف  امل�شروعات 
اأطفالنا وتوفري  اإ�شافة اإىل حماية  جنبا اإىل جنب خدمة للوطن 

احلياة الكرمية لهم ولالأجيال القادمة . 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
عي�شى  عبداهلل  رمي  ال�شيدة  بتعيني  احتاديا  مر�شوما  اهلل  حفظه 
الفال�شي اأمينا عاما للمجل�س الأعلى لالمومة والطفولة. وين�شر 

هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية ويعمل به من تاريخ �شدوره.
ويهدف املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة اإىل الإرتقاء مب�شتوى 
وتقدمي  والطفولة  الأم��وم��ة  ل�شوؤون  واملتابعة  والعناية  الرعاية 
والثقافية  التعليمية  خ�شو�شا  امل��ج��الت  جميع  يف  لذلك  ال��دع��م 
وال�����ش��ح��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة وال��رتب��وي��ة وحت��ق��ي��ق اأمن 
والتطوير  التنمية  وتقييم خطط  ومتابعة  والأم  الطفل  و�شالمة 

لتحقيق الرفاهية املن�شودة مع ت�شجيع الدرا�شات والبحاث ون�شر 
الثقافات ال�شاملة للطفولة والمومة.

الن�شائي  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد  واأك��دت �شمو 
املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  العام 
ال�شمو  اأن دعم �شاحب  املنا�شبة  الأعلى لالأمومة والطفولة بهذه 
الدولة حفظه اهلل للمراأة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ خليفة بن زايد 
الذي  التمكني  برنامج  اإط���ار  ي��اأت��ي يف  الإم����ارات  دول��ة  والطفل يف 

و�شعه �شموه �شمن م�شرية اخلري والنماء التي ت�شهدها البالد.
ياأتي  اأ���ش��دره �شموه  ال��ذي  الإحت����ادي  امل��ر���ش��وم  اأن  واأك���دت �شموها 
الدولة  يف  والطفولة  بالأمومة  الر�شيدة  القيادة  لإهتمام  تتويجا 
بينها  وم��ن  املهمة  ه��ذه  بها  املنوط  والهيئات  املوؤ�ش�شات  دع��م  عرب 

خريية واإذاعة ال�سارقة تطلقان برنامج الريح املر�سلة للعام اخلام�ض 
•• ال�سارقة -وام: 

على  اخلام�س  للعام  ل��الإع��الم  ال�شارقة  ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة  اإذاع���ة  توا�شل 
التوايل بث الربنامج الذاعي الريح املر�شلة بالتعاون مع جمعية ال�شارقة اخلريية 
التي حتفل  الرباجمية  ذلك �شمن اخلريطة  ياأتي  املبارك.  رم�شان  �شهر  خالل 
بالربامج الهادفة والقائمة على التوازن بني املتطلبات احلياتية املعا�شرة والأجواء 
متكاملة  ملنهجية  ت�شتند  وال��ت��ي  الف�شيل  لل�شهر  ال�شامية  وامل��ع��اين  الروحانية 
تتمحور بالدرجة الأوىل حول تقدمي كل ما هو جديد ومبتكر بعيدا عن البتذال 
اإذاعة وتلفزيون ال�شارقة خالل الجتماع  وال�شتهالك. وقال حممد خلف مدير 
التنفيذي  املدير  خ��ادم  بن  اهلل  عبد  بح�شور  ال�شارقة  تلفزيون  مبقر  عقد  ال��ذي 
جلمعية ال�شارقة اخلريية ..ان دعم اإذاعة ال�شارقة للعمل الإن�شاين ياأتي من باب 

امل�شاركة املجتمعية لدعم اجلهات الإن�شانية واخلريية يف الإمارة.

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة

افتتاح مدر�سة حديثة مبنطقة كالم بباك�ستان
•• �سوات-وام:

ت��ن��ف��ي��ذا ل���ت���وج���ي���ه���ات وم����ب����ادرات 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل بدعم القطاع التعليمي 
الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  يف 
الإماراتي  امل�����ش��روع  ادارة  اأع��ل��ن��ت 
مدر�شة  افتتاح  باك�شتان  مل�شاعدة 
للطلبة  امل���ت���و����ش���ط���ة  ه����اري����ات����ي 
والطالبات يف منطقة كالم باقليم 
خيرب بختونخوا والتي مت اجنازها 
التي  التعليمية  امل�����ش��اري��ع  ���ش��م��ن 
ينفذها امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة 

باك�شتان.
وت�������ش���ت���وع���ب م���در����ش���ة ه���اري���ات���ي 
اجلديدة 225 طالبا وطالبة من 
طلبة املرحلة البتدائية واملتو�شطة 
وت��ت��ك��ون م���ن م��ب��ن��ى ط��اب��ق��ني و8 
للحا�شب  وخمترب  درا�شية  ف�شول 

الآيل ومكاتب الإدارة واملعلمني.
عبداهلل  الف���ت���ت���اح  ح���ف���ل  ح�����ش��ر 
امل�شروع  عام  مدير  الغفلي  خليفة 
وعدد  باك�شتان  مل�شاعدة  الإماراتي 
الباك�شتاين  اجل��ي�����س  ق�����ادة  م���ن 
وكبار امل�شوؤولني باحلكومة املحلية 

باقليم خيرب بختونخوا.
وق���د ب����داأ الح��ت��ف��ال ب��ت��الوة اآيات 
ع���ط���رة م���ن ال����ق����ران ال���ك���رمي ثم 
ت����ق����دمي ع����ر�����س اي�����ج�����از مل���راح���ل 

التعليمية  امل���ب���ادرات  اأن  امل�����ش��روع 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
باك�شتان  جمهورية  يف  اهلل  حفظه 
الإ�شالمية اأحدثت نقلة نوعية يف 
اأمامهم  املتوفرة  التعليم  خ��ي��ارات 
با�شتطاعتهم  الآن  اأ���ش��ب��ح  ح��ي��ث 
احل�شول على فر�س الدرا�شة من 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة ح��ت��ى املرحلة  امل��رح��ل��ة 
ال��ث��ان��وي��ة وم��ت��اب��ع��ة درا���ش��ت��ه��م يف 
مرحلة ما بعد الثانوية من خالل 
املتخ�ش�شة  وال���ك���ل���ي���ات  امل���ع���اه���د 
الفرد  لتنمية  الأه��م  وه��و اجلانب 
والأ���ش��رة واملجتمع والرت��ق��اء بهم 
ال�شعوب  اأب��ن��اء  وم�����ش��ت��وى  مل�����ش��اف 

املتقدمة وجمتمعاتها.
امل�شروع  اإدارة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
قامت  باك�شتان  مل�شاعدة  الإماراتي 
بتنفيذ 53 م�شروعا تعليميا ت�شم 
التعليمية  امل�����ش��اري��ع  م���ن  ن��وع��ني 
التعليم  م�����ش��ت��وى  م�����ش��اري��ع  ه��م��ا 
م�شروعا   43 وعددها  التاأ�شي�شي 
ي��ت�����ش��م��ن ب���ن���اء و���ش��ي��ان��ة واإع������ادة 
اإع��م��ار وت��اأه��ي��ل م��دار���س الطالب 
البتدائية  املرحلة  والطالبات من 
وم�شاريع  الثانوية  املرحلة  وحتى 
والعايل  املتو�شط  التعليم  م�شتوى 
من  لعدد  م�شروعات   10 وت�شمل 
املعاهد والكليات العلمية والتقنية 
وطالبات  طلبة  فيها  يدر�س  التي 

العلمي  للتاأهيل  الدبلوم  مرحلة 
بتكلفة  املهني واحلريف  والتدريبي 
و63  مليونا   27 بلغت  اجمالية 

األف دولر اأمريكي.
جميع  جت��ه��ي��ز  مت  اأن������ه  واأو������ش�����ح 
امل�شاريع التعليمية بجميع املعدات 
التي  احلديثة  والأجهزة  والأدوات 
وتوفري  الطلبة  ل�شتقبال  توؤهلها 
لهم  احل��دي��ث��ة  التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة 
العلمية  ب��امل�����ش��ت��وي��ات  والرت����ق����اء 
وامل��ع��رف��ي��ة ل���دى ال��ط��ل��ب��ة وتوفري 
التعليم النوعي املتميز الذي يركز 
والتفكري  ال��ف��ك��ري  الإب������داع  ع��ل��ى 
الأ�شاليب  ع��ن  والب��ت��ع��اد  اخل���الق 

التقليدية القدمية.
اأجهزة  ت��وف��ري  مت  اأن����ه  اإىل  ون����وه 
احلا�شب  واأجهزة  التقنية  التعليم 
التي  امل�����دار������س  ج��م��ي��ع  يف  الآيل 
�شيدها امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة 

الطلبة  مل�شاعدة  وذل���ك  باك�شتان 
الو�شائل  ب��اأف�����ش��ل  ال��ت��ع��ل��م  ع��ل��ى 
حتقيق  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  التعليمية 
ن��ق��ل��ة ح��دي��ث��ة ل��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
الإ�شالمية  ب��اك�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
اأك���د م��دي��ر املدر�شة  . م��ن ج��ان��ب��ه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  اأن 
رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ب��اإن�����ش��اء هذه 
الأمل  حققت  وال��ك��ل��ي��ات  امل���دار����س 
احل�شول  يف  وال��ط��ال��ب��ات  للطلبة 
جديدة  م��دار���س  يف  التعليم  ع��ل��ى 
النائية  م��ن��اط��ق��ه��م  يف  وم��ت��ط��ورة 
م�شتقبل  يف  ي�شاهم  ال���ذي  الأم����ر 
عرب  فيما  ولأ���ش��ره��م  لهم  اف�شل 
�شعادتهم  ع��ن  واملعلمات  املعلمون 
والطالبات  الطلبة  لروؤية  البالغة 
وهم فرحني بالدرا�شة يف مدر�شتهم 
اجلديدة. من جانبهم ثمن اأولياء 

الطلبة والطالبات دور دولة  اأمور 
بقيادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل يف دعم العملية التعليمية من 
منوذجية  م����دار�����س  ب���ن���اء  خ�����الل 
التعليمية  الو�شائل  باأحدث  زودت 
توزيع  اىل  اإ����ش���اف���ة  وامل���خ���ت���ربات 
وم�شتلزمات  امل��در���ش��ي��ة  احل��ق��ائ��ب 
واعتربوها  املدر�شية  القرطا�شية 
�شالح  يف  ت�شب  اي��ج��اب��ي��ة  خ��ط��وة 
الدخل  ذوي  م��ن  الأ���ش��ر  م�شاعدة 
كونها  والأي��ت��ام  والفقراء  امل��ح��دود 
النفقات  ك��واه��ل��ه��م  ع���ن  ت��خ��ف��ف 
املالية لتعليم اأبنائهم. واأ�شار اأولياء 
امل�شاعدات  ه���ذه  اأن  اإىل  الأم������ور 
امل�����ش��رق��ة لدولة  ال�����ش��ورة  جت�����ش��د 
اخل��ريي��ة يف  وتوجهاتها  الإم����ارات 

جمال العمل الن�شاين .

وبعد  املدر�شة  بناء  م�شروع  اجن��از 
الإماراتي  امل�شروع  قام مدير  ذلك 
اللواء  ي��راف��ق��ه  باك�شتان  مل�شاعدة 
الهند�شة  اخرت جميل قائد �شالح 
باإزاحة  الباك�شتاين  باجلي�س   45
ال�شتار عن اللوحة التذكارية لهذه 

املنا�شبة.
ل�شاحب  بالدعاء  اجلميع  وتوجه 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال���ت���ي ت�شكل  امل���ك���رم���ة  ه����ذه  ع��ل��ى 
اإ�شافة مهمة و�شرورية يف حت�شني 
وتطوير القطاع الرتبوي والعلمي 

يف الإقليم.
ب��ع��د ذل����ك ق����ام احل�����ش��ور بجولة 
املدر�شة  م��ب��ن��ى  داخ�����ل  م��ي��دان��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وخمترب  وال�����ش��ف��وف 
احلا�شب الآيل .. كما التقى مدير 
اجل����ول����ة مدير  خ�����الل  امل���������ش����روع 
املدر�شة والهيئة التدري�شية وطلبة 
وط��ال��ب��ات امل��در���ش��ة ال��ذي��ن قدموا 
ل�شاحب  والتقدير  والثناء  ال�شكر 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
ع���ل���ى م����ا ق���دم���ه ل���ه���م م����ن خالل 
واملتطورة  احلديثة  املدر�شة  ه��ذه 
اجهزتها  يف  واملتميزة  باإمكانياتها 

العلمية احلديثة.
ويف ختام احلفل قام مدير امل�شروع 
الإم���ارات���ي ب��ت��وزي��ع دف��ع��ة جديدة 
امل����در�����ش����ي����ة على  م�����ن احل����ق����ائ����ب 
والتي  امل���در����ش���ة  ط��ل��ب��ة وط���ال���ب���ات 
احلقيبة  م�������ش���روع  ���ش��م��ن  ت����اأت����ي 
املدر�شية حيث تتبنى اإدارة امل�شروع 
األ����ف حقيبة   30 ت���وزي���ع  م���ب���ادرة 
مدر�شية على الطالب والطالبات 
يف  والأي���ت���ام  وال��ف��ق��راء  املحتاجني 

جمهورية باك�شتان الإ�شالمية.
املنا�شبة  ب���ه���ذه  ل���ه  ت�����ش��ري��ح  ويف 
مدير  الغفلي  خليفة  عبداهلل  اأك��د 
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هيئة العمال اخلريية الماراتية تنفذ م�ساريع انتاجية ل�سالح اليتام والكفيفني يف فل�سطني

•• القد�ص-وام:

اخلريية  الأع����م����ال  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذ 
الماراتية م�شاريع انتاجية مهمة 
ل�����ش��ال��ح الأي����ت����ام وال��ك��ف��ي��ف��ني يف 

الأرا�شي الفل�شطينية.
را�شد مدير مكتب  ابراهيم  وق��ال 
ال��ه��ي��ئ��ة يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ان 
امل�شاريع  م����ن  الي����ت����ام  م�������ش���روع 
هيئة  ل��������دى  ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 
الع���م���ال اخل��ريي��ة وه���ي حتر�س 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ره ���ش��ن��ة ب��ع��د اآخ����رى 
يقت�شر  م�����ش��روع ل  اأن����ه  واأو����ش���ح 
على الكفالت النقدية التي تطال 
اأكرب  وت�����ش��ك��ل  ال���ش��ر  م��ن  اللف 
�شبكة امان اماراتية ل�شالح ال�شر 
معيلها.  فقدت  التي  الفل�شطينية 
م�شاريع  ت��ن��ف��ذ  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  وذك����ر 
ان��ت��اج��ي��ة ل�����ش��ال��ح الي���ت���ام تعمل 
ع��ل��ى ت���اأم���ني ���ش��ب��ل ع��ي�����س كرمية 
امل�شاريع  ت��ل��ك  م��ن خ���الل  اآخ����رى 
الهيئة نفذت مئات  اأن  اإىل  منوها 
ت�شهدف  التي  ال�شغرية  امل�شاريع 
قيادة  من  الأرام���ل  الن�شاء  متكني 
اأ����ش���ره���ن ب�����ش��ك��ل ك����رمي مب���ا يعزز 
انتهاء  بعد  الكفالة حتى ما  قيمة 
الكفالة  فيه  تتوقف  ال��ذي  ال�شن 
وقال   . الط��ف��ال  �شن  ك��رب  ب�شبب 
اإن طواقم هيئة العمال اخلريية 
ل�شالح  م��ه��م��ا  م�����ش��روع��ا  ن���ف���ذت 
وزع��ت مكائن  اأن  بعد  الأيتام  اأ�شر 
خياطة على المهات بهدف العمل 
اآخرى  عليها وايجاد م�شادر دخل 

لهن.
فل�شطينيون  م�������ش���وؤول���ون  وع����رب 
ن�شيب  ن���ال���ه���م  اأي�����ت�����ام  واأم�����ه�����ات 
م��ن ه���ذا امل�����ش��روع الن�����ش��اين عن 
المارات  لدولة  الكبري  تقديرهم 
وهيئة العمال اخلريية على هذه 
التي  ال��ك��رمي��ة  الن�شانية  اللفتة 

ي�شعر اليتام واأ�شرهم من خاللها 
تاأمني  على  والطمئنان  بال�شعادة 

�شبل عي�س كرمي لهم.
جلنة  رئي�س  طبيلة  �شامح  وق���ال 
زكاة نابل�س املركزية اإن نحو األفي 
ت�شلهم  نابل�س  حمافظة  يف  يتيم 
ال�����ش��ه��ري��ة م���ن هيئة  ح�����ش�����ش��ه��م 
الع���م���ال اخل���ريي���ة وق���د ح�شلت 
مكائن  ع���ل���ى  اأي�������ش���ا  ع���ائ���الت���ه���م 
جديدة  م�����ش��ادر  لإ���ش��اف��ة  خياطة 
ل��ل��دخ��ل ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى تخطي 
يعاين  التي  القت�شادية  امل�شاعب 
عامة  الفل�شطيني  املجتمع  منها 
واأ�شر اليتام خا�شة. وقالت والدة 
ا�شتفادت  اأن��ه��ا  اأي�شا  الي��ت��ام  اأح��د 
وكانت  الم����ارات����ي����ة  امل���ن���ح���ة  م����ن 
اأبنائها  ل��ت��دري�����س  ط��ري��ق��ا  لجت���د 
واإنها بف�شل هذا امل�شروع احليوي 
م�شروعا  ت���ك���ون  اأن  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
وابناوؤها  هي  منه  تعتا�س  �شغريا 

الكهربائي  امل�����ش��ع��د  ان  امل��در���ش��ة 
ال�������ذي ق���دم���ت���ه ه���ي���ئ���ة الع����م����ال 
ل����ه قيمة  الم����ارات����ي����ة  اخل����ريي����ة 
تنقالت  يف  وان�������ش���ان���ي���ة  ع��م��ل��ي��ة 
الدرا�شية  ل�شفوفهم  الكفيفني 
وعن  عنهم  يخفف  مب��ا  املتباعدة 
و�شكر  امل��در���ش��ة.  واإدارة  اأه��ال��ي��ه��م 
رئي�س  ال���ب���ك���ري  رات�����ب  امل��ه��ن��د���س 
اجلهود  اخلريية  الكفيف  جمعية 
الماراتية  الهيئة  بها  تقوم  التي 
فل�شطني  يف  امل���ع���اق���ني  خل����دم����ة 
اخلليل  حم���اف���ظ���ة  ويف  ع���م���وم���ا 
جمعيته  اأن  م����وؤك����دا  خ�����ش��و���ش��ا 
ترعى مئات الطلبة من الكفيفني 
م����ن خ�����الل م���در����ش���ت���ني ورو����ش���ة 
امل��ع��اق��ني ب�شريا  ب��ل��غ ع���دد  ح��ي��ث 
األف   15 م��ن  اأك���رث  فل�شطني  يف 
م��ع��اق. وع���ربت ط��ال��ب��ات كفيفات 
عن �شكرهن لدولة المارات قيادة 
و���ش��ع��ب��ا وم��وؤ���ش�����ش��ات خ��ريي��ة على 

اللفتات الن�شانية التي يقدمونها 
لل�شعب الفل�شطيني وقالت احدى 
الطالبات انها ت�شعر ب�شعادة كبرية 
الو�شول  ب��ام��ك��ان��ه��ا  اأ���ش��ب��ح  لأن����ه 
املدر�شة  م����ن  ال��ع��ل��ي��ا  ل���ل���ط���واب���ق 
م�شاعدة  ودون  ف��ائ��ق��ة  ب�����ش��رع��ة 
الخرين لتلقي درو�شها العلمية . 
يذكر ان موؤ�ش�شات العمل اخلريي 
والن�������ش���اين الم���ارات���ي���ة ل��ه��ا دور 
واملعاقني  الي��ت��ام  رع��اي��ة  م��ه��م يف 
يف الرا�شي الفل�شطينية . وتكفل 
�شتة الف  ن��ح��و  ال��ه��الل الح��م��ر 
تقدم  ح���ني  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف  ي��ت��ي��م 
املعاقني  لفئة  ع��دي��دة  م�����ش��اع��دات 
وقد ان�شاأت مركزين لرعايتهم يف 
بال�شفة  واخلليل  نابل�س  مدينتي 
الغربية وهما مركز ال�شيخ خليفة 
نابل�س ومركز  املعاقني يف  لرعاية 
املعاقني  لرعاية  فاطمة  ال�شيخة 

يف مدينة اخلليل .

بل وكان لهذا امل�شروع ف�شل كبري 
ن�شاء  و�شكرت   . الب��ن��اء  تعليم  يف 
اخريات يف مدن فل�شطينية عديدة 
هيئة العمال اخلريية الماراتية 

على دعمها لهذه امل�شاريع املنتجة 
الفل�شطينية  ال���ش��ر  ت��ف��ي��د  ال��ت��ي 
املحتاجة . ويف م�شروع خريي اآخر 
الع���م���ال اخلريية  ه��ي��ئ��ة  ن��ف��ذت��ه 

ل�شالح  كهربائيا  م�شعدا  قدمت 
مدر�شة الكفيف يف مدينة اخلليل 

جنوبي ال�شفة الغربية.
الكفيفني يف  ع��ن  م�����ش��وؤول  وق����ال 

اأخبار ال�ساعة ت�سيد بجهود موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
2007 النهج الإن�شاين الذي  اإن�شائها يف يوليو  الإن�شانية جت�شد منذ 
تتبعه دولة الإمارات العربية املتحدة يف ظل القيادة الر�شيدة ل�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل �شواء 
ملبادراتها  اأو  الداخل واخل��ارج  اإن�شانية متميزة يف  اأدوار  ملا تقوم به من 
اخل��ريي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف م��ن ورائ���ه���ا حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة الجتماعية 

والقت�شادية يف املجتمعات الفقرية.
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  الإم����ارات  م��رك��ز  ي�شدرها  ال��ت��ي  الن�شرة  وق��ال��ت 
الغذائي  التح�شني  م�شروع  املبادرات  هذه  اأهم  من  لعل  ال�شرتاتيجية 
الذي متوله املوؤ�ش�شة يف اأفغان�شتان وتنفذه موؤ�ش�شة جني العاملية والذي 

اأن  الن�شرة  واأو�شحت   . املقبلة  الثالث  ال�شنوات  خالل  امل�شكالت  لهذه 
اآل  زاي��د  بن  موؤ�ش�شة خليفة  تنفذها  التي  الوحيدة  لي�شت  املبادرة  هذه 
نهيان لالأعمال الإن�شانية يف اأفغان�شتان واإمنا هناك العديد من املبادرات 
النوعية الأخرى التي ت�شتهدف تنمية املناطق الفقرية فيها كربنامج 
امل�شاعدات للفئات املحتاجة كما  ال�شتوية وتقدم من خالله  امل�شاعدات 
حيث  الوليات  معظم  �شملت  عديدة  اإن�شانية  خدمات  املوؤ�ش�شة  قدمت 
مت توزيع احلقائب املدر�شية والقرطا�شية واملالب�س للطلبة والطالبات 
دعمت  كما  الإن��اث  تعليم  ول�شيما  التعليم  لدعم  املحافظات  يف معظم 
املدار�س بالو�شائل التعليمية اإىل جانب توفري املواد التعليمية لعدد كبري 
من املدر�شني يف هذه املدار�س ف�شال عن دعمها للعديد من م�شروعات 
الرعاية ال�شحية. واأ�شافت اإن م�شروع التح�شني الغذائي الذي متوله 
اأفغان�شتان  يف  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة 

ي�شتهدف اأكرب قدر ممكن من �شكان اأفغان�شتان خا�شة الن�شاء والأطفال 
15 مليون ن�شمة ميثلون نحو  ال�شغار والأطفال الر�شع حيث يغطي 
اإفتتاحيتها حتت عنوان  الن�شرة يف  واأو�شحت  اأفغان�شتان.  �شكان  ن�شف 
مبادرة نوعية لدعم ال�شعب الأفغاين اأن اأهمية هذه املبادرة النوعية ل 
تكمن فقط يف كونها ت�شتهدف تطور املجتمع الأفغاين وحتقيق التنمية 
الب�شرية املتكاملة فيه واإمنا اأي�شا يف اأنها ت�شتجيب لحتياجات اإن�شانية 
ملحة خا�شة يف ظل التقديرات التي ت�شري اإىل اأن ثلثي الأطفال يعانون 
باملائة من �شكان البالد ل يح�شلون على   30 اأن  .. كما  التغذية  �شوء 
يعانون  النائية  املناطق  �شكان  باملائة من  ال�شليم و77  ال�شحي  الغذاء 
57 باملائة من ال�شكان عامة ل يح�شلون  اأن  اإىل  اإ�شافة  نق�س الغذاء 
اأهمية  ي�شفي  ���ش��ك  ل  وه���ذا  وال�شحية  النظيفة  ال�����ش��رب  م��ي��اه  ع��ل��ى 
اإيجاد حلول فاعلة  متزايدة على هذه املبادرة النوعية التي ت�شعى اإىل 

يج�شد روؤيتها للعمل الإن�شاين واخلريي والتي توؤمن ب�شرورة اأن يكون 
املختلفة مردود تنموي وجمتمعي  باأ�شكالها  التي تقدمها  للم�شاعدات 
دعم  على  املختلفة  واأن�شطتها  مبادراتها  يف  تركز  ولهذا  الأج��ل  طويل 
وال�شحية  الجتماعية  التنمية  عجلة  دف��ع  �شاأنها  م��ن  التي  امل�شاريع 
وامل�شاعدة  املختلفة  م�شاعداتها  تتلقى  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  والتعليمية 
ال�شعبة  ال��ظ��روف  جت��اوز  على  وم�شاعدتهم  الب�شر  معاناة  تخفيف  يف 
موؤ�ش�شة  اإن  افتتاحيتها  ال�شاعة يف ختام  اأخبار  وقالت  يعي�شونها.  التي 
حداثتها  برغم  متكنت  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
العامل ولذا  70 دولة حول  اإىل نحو  الإن�شاين  الو�شول ب�شخائها  من 
اأ���ش��ب��ح��ت رم���زا ل��وج��ه الإم�����ارات الإن�����ش��اين واخل����ريي مل��ا ت��ط��رح��ه من 
مبادرات رائدة ومتميزة كان لها اأكرب الأثر يف تطوير العمل الإن�شاين 

وتعظيم مردوداته الإيجابية اإقليميا ودوليا . 

جامع ال�سيخ زايد الكبري ي�ست�سيف نخبة من قراء القراآن الكرمي يف رم�سان

اللجنة العليا لت�سجيل وت�سعري الأدوية تعتمد 108 اأ�سناف دوائية جديدة بالدولة
•• دبي-وام:

لت�شجيل  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��دت 
وت�����ش��ع��ري الأدوي�������ة ب���ال���دول���ة خالل 
وزارة  مب���ق���ر  الأخ��������ري  اج���ت���م���اع���ه���ا 
ال�شحة يف اأبوظبي برئا�شة الدكتور 
وك��ي��ل وزارة  اأم���ني ح�شني الم���ريي 

املمار�شات  ل�شووؤن  امل�شاعد  ال�شحة 
108اأ�شناف  والرتاخي�س  الطبية 
جمموعات  م����ن  ج����دي����دة  دوائ�����ي�����ة 
اأدوي���ة   13 منها  خمتلفة  عالجية 
و91  بيولوجية  اأدوي���ة  و6  مبتكرة 
وطنية  م�����ش��ان��ع  م���ن  ج��ن��ي�����س  دواء 

وخليجية وعاملية خمتلفة.

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  ي�شت�شيف 
اأب��وظ��ب��ي �شمن  ال��ك��ب��ري يف  زاي����د 
نخبة  رم�شانية  م�شابيح  م�شروع 
من قراء القراآن الكرمي البارزين 
العربي  ال��ع��امل��ني  يف  وامل���ع���روف���ني 
�شالتي  لإح�����ي�����اء  والإ������ش�����الم�����ي 
اأيام  ال��ت��ه��ج��د ط���وال  ال���رتاوي���ح و 

�شهر رم�شان املبارك.
جامع  يف  امل�شلني  ج��م��وع  و���ش��ي��وؤم 
�شالة  يف  ال���ك���ب���ري  زاي������د  ال�����ش��ي��خ 
فار�س  ال�شيخ  ف�شيلة  ال���رتاوي���ح 
رم�شان  غ��رة  من  الفرتة  يف  عباد 
ال�شيخ  وف�شيلة  منه  العا�شر  اإىل 
م�شاري العفا�شي من 11 اإىل 15 
اإدري�س  ال�شيخ  وف�شيلة  رم�شان 
رم�شان   19 اإىل   16 م��ن  اأب��ك��ر 
وف�������ش���ي���ل���ة ال�������ش���ي���خ ع����ب����دال����ويل 
الأركاين من 20 اإىل اآخر رم�شان 
امل�شلني  �شيوؤم  التهجد  ويف �شالة 
من  اأب��ك��ر  اإدري�����س  ال�شيخ  ف�شيلة 

20 رم�شان اإىل اآخره.

اإف��ط��ار ���ش��ائ��م ال���ذي ي��ق��ام �شنويا 
على روح املغفور له ال�شيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
اخليم  يف  الف�شيل  ال�شهر  طيلة 
�شاحات  يف  تن�شب  ال��ت��ي  امل��ك��ي��ف��ة 

اجلامع.
وي���ق���دم امل���رك���ز ي��وم��ي��ا م���ن خالل 
م�����ش��روع اإف���ط���ار ���ش��ائ��م م���ن 20 
اإف��ط��ار يقوم  األ���ف وج��ب��ة   25 اإىل 
القوات  �شباط  ن���ادي  بتجهيزها 
تكون  بحيث  اأبوظبي  يف  امل�شلحة 
احتياجات  تراعي  متكاملة  وجبة 

ال�شائمني.
ال�شيخ  ���ش��ك��ل م��رك��ز ج��ام��ع  وق����د 
اللجان  م��ن  العديد  الكبري  زاي���د 
واملتطوعني  امل��رك��ز  م��وظ��ف��ي  م��ن 
لتنظيم �شري العمل خالل ال�شهر 
من  ع���دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الف�شيل 
من  ب��ال��دول��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
املعنوي  التوجيه  م��دي��ري��ة  بينها 
امل�شلحة  للقوات  العامة  بالقيادة 
قيادة  يف  ممثلة  الداخلية  ووزارة 
املرور  وم��دي��ري��ة  ابوظبي  �شرطة 

زايد  ال�شيخ  ج��ام��ع  �شي�شهد  ك��م��ا 
املحا�شرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ك��ب��ري 
ب���ع���د �شالة  ال���ي���وم���ي���ة  ال���دي���ن���ي���ة 
الرتاويح والتي يقدمها نخبة من 
من  والقادمني  امل�شلمني  العلماء 
جميع اأنحاء العامل �شمن برنامج 
�شيوف رئي�س الدولة. وتاأتي هذه 
املركز  اإط�����ار ح��ر���س  اخل���ط���وة يف 
تنا�شب عظمة  على تقدمي برامج 
احتياجات  وتلبي  الف�شيل  ال�شهر 
ال�شنن  لإحياء  وكذلك  ال�شائمني 
راأ�شها  وعلى  رم�شان  يف  النبوية 
التهجد  و  ال������رتاوي������ح  ����ش���الت���ا 
املجتمع  لأف��راد  الفر�شة  ولإتاحة 
لل�شالة خلف قراء القراآن الذين 
خا�شع  ن�����دي  ب�������ش���وت  ي��ت��م��ت��ع��ون 

يجذب امل�شلني.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى و����ش���ع مركز 
ج��ام��ع ال�����ش��ي��خ زاي����د ال��ك��ب��ري اآليه 
والأن�شطة  الأعمال  جميع  ملتابعة 
املبارك  رم�����ش��ان  ب�شهر  اخل��ا���ش��ة 
 700 ن��ح��و  ل�شتقبال  ا���ش��ت��ع��دادا 
م���ن خ����الل م�شروع  األ����ف ���ش��ائ��م 

ال���ط���وارئ  واإدارات  وال�����دوري�����ات 
وال�شالمة العامة و املهام اخلا�شة 
ال�شرطة  و  امل�������دين  ال�����دف�����اع  و 
دائ���رة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
الهالل  وهيئة  اأبوظبي  يف  النقل 
القوات  ���ش��ب��اط  ون�����ادي  الأح���م���ر 
النفايات  اإدارة  وم��رك��ز  امل�شلحة 

بابوظبي.
الداخلية  وزارة  مع  التن�شيق  ومت 
املنطقة  يف  امل���رور  ح��رك��ة  لتنظيم 
املداخل  وعلى  باجلامع  املحيطة 
املختلفة ولإعداد خطط الطوارىء 
اإ�شعاف  �شيارات  توفري  خالل  من 
راح����ة و�شالمة  ل��ت��اأم��ني  واإط���ف���اء 
امل�شلني وال�شائمني طوال ال�شهر 
�شبط  على  والإ����ش���راف  الف�شيل 
الأم����ن وح��ف��ظ ال��ن��ظ��ام يف اخليم 

الرم�شانية.
النقل  دائ��رة  مع  التن�شيق  وج��رى 
ال�شائمني  ن��ق��ل  عملية  لت�شهيل 
اأبوظبي  م���ن���اط���ق  خم��ت��ل��ف  م����ن 
اجلامع  يف  الإف����ط����ار  م���وق���ع  اإىل 
اأية  يواجهوا  اأن  دون  يومي  ب�شكل 

اأع�شاوؤها  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  ح�����ش��ر 
ال�شحة  وزارة  م���ن  ل��ك��ل  امل��م��ث��ل��ون 
�شحة  وهيئة  اأبوظبي  �شحة  وهيئة 
وجامعة  الم��������ارات  وج���ام���ع���ة  دب����ي 
ال�شارقة ومدينة دبي الطبية ومتت 
الفرعية  اللجان  تو�شيات  مناق�شة 
اأع�شاء من  التي ت�شم يف ع�شويتها 
ال�شحية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�شحة  وزارة 
اجلامعات  م����ن  وع�������ددا  ب����ال����دول����ة 
الوطنية. وقال الدكتور اأمني ح�شني 
الأمريي يف ت�شريح له ام�س اإن هذا 
العتماد جاء بعد درا�شة م�شتفي�شة 
ل��درا���ش��ات ال��ت��ك��اف��وء احل��ي��وي لهذه 
فعاليتها  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  الأدوي�����������ة 
لالأدوية  م��ت��ع��ددة  ب���دائ���ل  وت���وف���ري 
املر�شى  ح�����ش��ول  ب��ه��دف  امل���ت���داول���ة 
املختلفة  الدوائية  اإحتياجاتهم  على 
الأمن  ل�شمان  وذل���ك  نق�س  ب���دون 
ال��دول��ة .. مو�شحا  ال��دوائ��ي داخ���ل 
ت�شتخدم  املعتمدة  الأدوي����ة  ه��ذه  اأن 
املختلفة  الأم�������را��������س  م�����ن  ل����ع����دد 
�شغط  واإرت��ف��اع  وال�شكري  ك����الأورام 
الدم واإلتهابات املفا�شل واحل�شا�شية 

وعالجات اجللطات.
واأ����ش���اف اإن���ه مت اإع��ت��م��اد اإث��ن��ني من 
الأورام  ل���ع���الج  احل��دي��ث��ة  الأدوي�������ة 

�شريرية  درا����ش���ات  امل��ق��دم��ة لإج����راء 
جميع  اإ���ش��ت��ي��ف��اء  ب��ع��د  وذل����ك  عليها 
الدرا�شات  ب��ه��ذه  للقيام  املتطلبات 
طبقا للقواعد العاملية املنظمة لهذه 
البيئة  لت�شجيع  وذل���ك  ال��درا���ش��ات 
الدولة  داخ����ل  ال���دوائ���ي���ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
م���ع ���ش��م��ان اأع���ل���ى م���ع���دلت الأم����ان 
العاملية.  للنظم  ط��ب��ق��ا  وال�����ش��الم��ة 
اإعتماد  ق��ررت  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�شار 
طبقا  ج��دي��دا  دواء   224 ت�شعرية 
ل��ن��ظ��ام ال��ت�����ش��ع��رية اجل���دي���د وال���ذي 
اأق����ل فئة  ت��ك��ون يف  اأن  ف��ي��ه��ا  روع����ي 
وذل����ك حر�شا  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��ع��ري��ة يف 
ع����ل����ى امل����ري���������س و������ش�����ون ح����ق����ه يف 
با�شعار  فعالة  اأدوي���ة  على  احل�شول 
منا�شبة بدون ال�شرار باقت�شاديات 
الأمريي  وذك��ر  امل�شنعة.  ال�شركات 
مواقع  �شبعة  اع��ت��م��دت  ال��ل��ج��ن��ة  ان 
ت�����ش��ن��ي��ع��ي��ة ج���دي���دة ل����الأدوي����ة بعد 
الفنية  ال�����ش��روط  ل��ك��ل  اإ���ش��ت��ي��ف��ائ��ه��ا 
الواردة  الأدوي���ة  ج��ودة  ت�شمن  التي 
م���ن���ه���ا.. يف ح����ني اأج����ل����ت ال����ب����ت يف 
لعدم  واحد  ت�شنيعي  ت�شجيل موقع 
الكاملة  الفنية  ال�شروط  اإ�شتيفائه 
ت�شنيعي  م���وق���ع  ت�����ش��ج��ي��ل  واإل����غ����اء 
املكتب  ل���ت���و����ش���ي���ات  ط���ب���ق���ا  ع����رب����ي 

�شعوبات.
الف�شيل  ال�شهر  حلول  ومبنا�شبة 
رفع �شعادة يو�شف العبيديل مدير 
عام مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 
الر�شيدة  القيادة  اإىل  املركز  باأ�شم 
و�شعب دول��ة الإم���ارات �شائال اهلل 
الأمتني  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ده  اأن  ع��زوج��ل 
باخلري  والإ����ش���الم���ي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 

والربكات.
جامع  م��رك��ز  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
لوزارة  التابع  الكبري  زاي��د  ال�شيخ 
برعاية  يحظى  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
ال�شيخ من�شور  �شمو  ومتابعة من 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
جم��ل�����س ال����������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 
الرئا�شة وتاأ�ش�س املركز ليكون نواة 
التي  والفكرية  الثقافية  للحركة 

ت��ت��م��ح��ور ح���ول اجل��ام��ع انطالقا 
والوطنية  الثقافية  القيمة  م��ن 
ال��ت��ي ت��ع��رب ع��ن امل��ف��اه��ي��م والقيم 
ال��ت��ي ر���ش��خ��ه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
امل��ت��ج��ذرة يف  القيم  ث��راه تلك  اهلل 
ال���وج���دان وال���وع���ي وال��ت��ي ت�شكل 
امتدادا للهوية الوطنية امل�شتلهمة 

من تعاليم ديننا احلنيف.

ال�شحة  ل��وزراء  التنفيذي اخلليجي 
وذلك لعدم اإلتزام املوقع باملوا�شفات 
ال��دوائ��ي. كما مت  امل��ح��ددة للت�شنيع 
الأدوية  لتداول  جديد  نظام  اإعتماد 
املراقبة و�شبه املراقبة وذلك لحكام 
الأدوية  ه��ذه  ت��داول  على  ال�شيطرة 
تي�شري  م��ع  اإ�شتخدامها  �شوء  ومنع 
لها  املحتاجني  للمر�شى  ت��وف��ريه��ا 
اأدوي��ة مراقبة  اإىل  بتق�شيمها  وذل��ك 
يكون  اأن  على  مراقبة  �شبه  واأدوي���ة 
ن���ظ���ام ���ش��رف��ه��ا ب��وا���ش��ط��ة الأط���ب���اء 
لالأدوية  بالن�شبة  حم��دد  �شكل  على 
املراقبة دوليا والأدوية �شبة املراقبة. 
�شنة  ملدة  اإ�شترياد  موافقة  منح  ومت 
امل�شتح�شرات  م���ن  لإث���ن���ني  واح�����دة 

اخل���ا����ش���ة ب�����������الأورام وذل�������ك حلني 
الت�شجيل  متطلبات  باقي  اإ�شتيفاء 
حيث اأثبتت الدرا�شات الفنية �شالمة 
ال�شتخدام حتت اإ�شراف طبي لهذه 
بتقدمي  ال�شركة  اإل��زام  مع  املنتجات 
مزيد من الدرا�شات للقيام باملتابعة 

والتقييم لهذه الدوية احل�شا�شة.
ومت اإلغاء ت�شجيل اأحد اأنواع قطرات 
���ش��رك��ة عاملية  اإن����ت����اج  م���ن  ال���ع���ي���ون 
البي�شاء  امل��ي��اه  لعالج  وامل�شتخدمة 
اأن هذا  ال�������وزارة  لإك��ت�����ش��اف  وذل����ك 
اإلغاء ت�شجيله ببلد املن�شاأ  الدواء مت 
باإخطار  ال�����ش��رك��ة  ق���ي���ام  ع����دم  م���ع 
ال�������وزارة ب���ذل���ك م���ا ي�����ش��ك��ل اإخ����الل 
العاملية  الأدوي��������ة  ت������داول  ب���ق���واع���د 

راأي  اإىل  ذل��ك  يف  ال���وزارة  واإ�شتندت 
ع���دد م��ن اإ���ش��ت�����ش��اري ال��ع��ي��ون داخل 
الدولة والذين كلفتهم الوزارة بعمل 
درا�شة فنية عن الدواء والتي اإنتهت 

اإىل عدم جدوى اإ�شتخدامه.
ك��م��ا رف�����ش��ت ال��ل��ج��ن��ة دف����وع اإح���دى 
ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ل����رباءة اإخ���رتاع 
لأحد اأدويتها امل�شتخدمة لالأمرا�س 
النف�شية وذلك لإنتهاء براءة اإخرتاع 
و�شمحت  امل���ن�������ش���اأ  ب���ل���د  يف  ال���������دواء 
ت�������داول الأدوي�������ة  ب���ال����ش���ت���م���رار يف 
املر�شى  له وذلك ل�شون حق  املثيلة 
التي  الدوي��������ة  ع���ل���ى  احل�������ش���ول  يف 
ممار�شات  اأي����ة  ب����دون  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا 
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موؤ�س�سة دبي ال�سالمي الن�سانية تتربع جلمعية الح�سان اخلريية باأربعة ماليني درهم
•• عجمان ـ الفجر 

ال�شالمي  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ق���دم���ت 
4 م��الي��ني درهم  الن�����ش��ان��ي��ة م��ب��ل��غ 
جل��م��ع��ي��ة الح�������ش���ان اخل���ريي���ة، من 
بتوزيعها  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ق��وم  اأن  اأج����ل 
ال�شهر  يف  ال���زك���اة  م�����ش��ت��ح��ق��ي  ع��ل��ى 
الف�شيل وذلك متا�شيا مع ما جاء يف 
مذكرة التفاهم املوقعة بني املوؤ�ش�شة 
تعيني  اىل  هدفت  والتي  واجلمعية 
الوكالء  ك���اأح���د  الح�������ش���ان  ج��م��ع��ي��ة 
امل��ع��ت��م��دي��ن ل��ت��وزي��ع زك����اة ب��ن��ك دبي 
ال�شالمي.  ت�شلم مبلغ الزكاة نيابة 

املوؤ�ش�شة  خ��الل  من  ال�شالمي  دب��ي 
اجلمعية  ب���ان  وم��ن��وه��ا  الن�����ش��ان��ي��ة 
���ش��ت��ق��وم ب��ت��وزي��ع م��ب��ل��غ ال���زك���اة على 
امل�شتحقني طبقا لل�شوابط ال�شرعية 
بان  عبداهلل  ال�شيخ  وا�شاف  للزكاة. 
حملتها  تد�شني  يف  ب���داأت  اجلمعية 
ال���رم�������ش���ان���ي���ة ح���ي���ث داأب��������ت خالل 
عمرها  م��ن  املا�شية   21 ال�����ش��ن��وات 
املحتاجة  ال�شر  األف  م�شاعدة  على 
الغذائية  امل����واد  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن 
ال��ي��وم��ي��ة وك��ذل��ك ك��ف��ال��ة اك���رث من 
800 يتيم داخل الدولة منوها باأن 
مبداأ  عاتقها  على  اخ���ذت  اجلمعية 

ه������ي م������ن امل����وؤ�����ش���������ش����ات اخل����ريي����ة 
الدور  باإبراز  تقوم  التي  والن�شانية 
ال���ري���ادي ل��ب��ن��ك دب���ي ال���ش��الم��ي يف 
الم�������ارات وترمي  خ���دم���ة جم��ت��م��ع 
اىل تر�شيخ قيم التكافل الجتماعي 
املرخ�شة  اخلريية  اجلمعيات  ودعم 
واخل����ريي  الن�������ش���اين  دوره�����ا  لأداء 
وم�����ش��اع��دت��ه يف ت��وزي��ع ال���زك���اة على 
ادخال  يف  ن�شاهم  ل��ك��ي  م�شتحقيها 
م�شتحقي  ع��ل��ى  وال��ب��ه��ج��ة  ال�����ش��رور 
ال���زك���اة وخ��ا���ش��ة ان��ن��ا م��ق��ب��ل��ون على 
اخلري  �شهر  الف�شيل  ال�شهر  ق��دوم 

والربكة والتكاتف.

عن اجلمعية ال�شيخ عبداهلل بن علي 
ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و جمل�س 
الدارة الم��ني ال��ع��ام ب��الإن��اب��ة حيث 
العبداهلل  ع���ب���دال���رزاق  ���ش��ع��ادة  ق���ام 
الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة بت�شليم 

�شيك املبلغ للجمعية.
وبهذه املنا�شبة اعرب ال�شيخ عبداهلل 
ب��ن ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي ع��ن ب��ال��غ �شكره 
ال�شالمي  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  وت��ق��دي��ره 
امل�شتمر  ال���دع���م  ع��ل��ى  الن�����ش��ان��ي��ة 
انطالقا  املختلفة  اجلمعية  مل�شاريع 
وامل�شوؤولية  ال���ت���ك���اف���ل  م����ب����داأ  م����ن 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا بنك 

الب�شمة  ور�شم  الجتماعي  التكافل 
ع���ل���ى وج������وه امل���ح���ت���اج���ني والي����ت����ام 
عبدالرزاق  وق��ال  حكمهم.  يف  وم��ن 
العبداهلل الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
دب���ي ال���ش��الم��ي الن�����ش��ان��ي��ة ان هذا 
املوؤ�ش�شة  م���ن  دع���م���ا  ي���اأت���ي  ال���ت���ربع 
الزكاة  و�شرف  اخلريية  للم�شاريع 
لها  وال��ت��ي  اجلمعية  بها  تقوم  التي 
كبرية  خ��ريي��ة  واأن�����ش��ط��ة  ب����ارز  دور 
املادية  امل�شاعدات  تقدمي  يف  وهادفة 
ومتنوعة  كبرية  ل�شريحة  والعينية 
من املحتاجني والفقراء. منوها باأن 
الن�شانية  ال�شالمي  دب��ي  موؤ�ش�شة 

فريق م�سرتك من ثالثة اأجهزة اأمنية خمت�سة مبكافحة املخدرات يف الدولة يقب�ض على �سخ�سني يروجان املخدرات بال�سارقة
مت�شعا  لبع�شهم  يوفر  مما  لل�شباب  بالن�شبة  فيها  الفراغ  وقت  يطول 
من الوقت للت�شكع وال�شهر املتاأخر والتورط لحقا يف تعاطي املخدرات 
ال�شوء هادفني من  اأ�شدقاء  اإليهم  اأو يف �شداقات م�شبوهة ي�شعى بها 
ذلك اإىل توريط الأبرياء من ال�شباب يف اأفعال اإجرامية من �شاأنها اأن 
تداولها  املحظور  املخدرة  العقاقري  من  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جتدر  تف�شد. 
عقار  اأ���ش��ول  معتمدة  طبية  و�شفة  مب��وج��ب  اإل  ال��دول��ة  اأر����س  على 
الرتامادول وذلك مبوجب القرار 15 لعام 2011 ال�شادر عن رئا�شة 
املواد  ال���رتام���ادول �شمن  م���ادة  ب����اإدراج  ال���ذي يق�شي  ال����وزراء  جمل�س 
 14 رقم  الحت��ادي  القانون  عقليا يف  املوؤثرة  امل��واد  بجداول  امل�شمولة 
م��ادة حمظورة ل  ال��رتام��ادول  واعتبار عقار  1995 وتعديالته  لعام 
اجلهات  عن  �شادرة  ر�شمية  طبية  و�شفة  مبوجب  اإل  بتناولها  ي�شمح 

املخت�شة بهذا ال�شاأن.

التى  العملية  اأن  اإىل  �شعادته  اأ�شار  فقد  العملية  ب�شاأن هذه  الدولة  يف 
متت فى نهاية يونيو املا�شي انتهت بالنجاح يف القب�س على املتهمني 
و�شبط ما يزيد عن 20 األف قر�س من عقار خمدر حمظور تداوله 
بالإ�شافة لكميات خمتلفة  الإم��ارات كانت بحوزتهما  اأر�س دولة  على 
من خمدر احل�شي�س والأقرا�س املخدرة من عقار اآخر وبع�س الأدوات 
عبد  اللواء  وق��ال  ع��ادة.  امل��خ��درات  ومدمنو  متعاطو  ي�شتخدمها  التي 
اجلليل ان العملية بداأت من �شرطة دبي اإذ تلقت اجلهات املخت�شة فيها 
معلومات هامة ودقيقة ب�شاأن املتهمني مفادها اأنهما �شخ�شان نا�شطان 
املخدرات  وتعاطي  بحيازة  يت�شل  مما  الإجرامية  الأفعال  ممار�شة  يف 
ال�شبان املدمنني خ�شو�شا. وبناء عليه مت  وترويجها بني العديد من 
اأف�شت حترياته  الثالثة  الأمنية  الأجهزة  فريق م�شرتك من  ت�شكيل 
 20 ي��وم  وال��رب��ع من �شباح  ال��واح��دة  املتهمني يتجولن يف  اإىل ر�شد 

يونيو املا�شي ب�شيارتهما بالقرب من امل�شرف املركزي بال�شارقة فتمت 
ودبي  ال�شارقة  ل�شرطة  املخدرات  مكافحة  رج��ال  قبل  من  مباغتتهما 
اأقدم  التي  اليائ�شة  املحاولة  من  الرغم  على  عليهما  القب�س  واإل��ق��اء 
عليها املتهم الأول اإذ حاول الفرار بال�شيارة التي ي�شتقلها و�شاحبه من 
اإىل �شدم  اأدى به  الت�شرف الأخ��رق  اأن ه��ذا  اإل  املكافحة  اأي��دي رج��ال 
واإ�شابته  طريقهما  تعرت�س  كانت  التي  الكمني  رجال  ب�شيارة  �شيارته 
يف راأ�شه جراء حماولته الإجرامية الفا�شلة. وثمن اللواء عبد اجلليل 
على  واأث��ن��ى   .. العملية  ه��ذه  امل�شرتك يف  للفريق  املميز  ال��دور  مهدي 
�شرطة  يف  املكافحة  رج��ال  قبل  من  التحرك  و�شرعة  ويقظة  جهوزية 
والزمان  املكان  يف  املتهمني  على  القب�س  اإلقاء  اإىل  اأدى  مما  ال�شارقة 
املنا�شبني. ويف �شياق مت�شل اأهاب �شعادته بجميع اأفراد املجتمع بالعمل 
حيث  ال�شيفية  الإج��ازة  يف  وبخا�شة  اأبنائهم  ومالحظة  مراقبة  على 

•• دبى-وام:

مبكافحة  خمت�شة  اأمنية  اأج��ه��زة  ثالثة  ب��ني  والتن�شيق  التعاون  اأدى 
املخدرات يف الدولة اإىل اإلقاء القب�س على خليجي واآخر ينتمي لإحدى 
وتعاطي  وت��روي��ج  ح��ي��ازة  بتهمة  ال��دول��ة  يف  املقيمة  العربية  اجلاليات 
املخدرات الأول : ع.ي.خ 22 �شنة طالب والآخر ح.خ.ع. 23 �شنة طالب 
اإمارة  يف  امل��رك��زي  امل�شرف  م��ن  بالقرب  مباغتتهما  بعد  وذل��ك  اأي�شا 
لكل  م�شرتك  فريق  قبل  من  املا�شي  يونيو  من  الع�شرين  يف  ال�شارقة 
اإدارة الإدارة العامة ملكافحة املخدرات �شرطة دبي واإدارة مكافحة  من 
املخدرات يف اإمارة ال�شارقة والإدارة العامة الحتادية ملكافحة املخدرات 
يف وزارة الداخلية. وبح�شب التفا�شيل التي اأوردها اللواء عبد اجلليل 
مهدي حممد الع�شماوي نائب رئي�س اللجنة العليا ملكافحة املخدرات 

را�سد النعيمي يكرم فريق عمل مبادرة بطاقة الأداء املتوازن وبع�ض ادارات ومتعاملي بلدية عجمان
•• عجمان-وام:

ب����ن حميد  ال�������ش���ي���خ را�����ش����د  ك�����رم 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
عمل  فريق  بعجمان  والتخطيط 
التي  املتوازن  الأداء  اإع��داد بطاقة 
الإ�شرتاتيجية  ق���ط���اع  اأع����ده����ا 
والأداء املوؤ�ش�شي التي بداأ تطبيقها 
املفاهيم  مع  متا�شيا   2011 عام 
الإ�شرتاتيجية  ل���الإدارة  اجلديدة 
املتبعة عامليا والتي تعد من احدث 
�شياغة  يف  امل�شتخدمة  الأن��ظ��م��ة 
وترجمتها  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
اأدائ���ه���ا. كما ك��رم عددا  وم��راق��ب��ة 
اأعلى  على  احلا�شلة  الإدارات  من 
الوظيفي  ال���ر����ش���ى  يف  ال��ن�����ش��ب 
اإدارة  وه����ي  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ور����ش���ى 
واإدارة  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة 

واإدارة  التحتية  وال��ب��ن��ي  ال��ط��رق 
ومركز  القت�شادية  الرتاخي�س 
خ��دم��ة امل��ن��ام��ة وذل����ك ح�����ش��ب ما 
مبجل�س  ال�شري  املت�شوق  ر���ش��ده 
ت��ن��ف��ي��ذي ع��ج��م��ان ل��ل��ع��ام 2012 
ب��ن حميد  را���ش��د  ال�شيخ  واأ���ش��اد   .
الذين  املوظفني  بجهود  النعيمي 
ي�����ش��ع��ون ل��ت��ط��وي��ر اخل����دم����ات يف 
لتعديل  اجلهد  ويبذلون  الدائرة 
يخدم  مب��ا  فيها  الأن��ظ��م��ة  بع�س 
للحفاظ  وي��وؤدي  العامة  امل�شلحة 
على م�شريتها يف التميز املوؤ�ش�شي. 
اىل  الوظيفية  الفئات  كافة  ودع��ا 
بذل اجلهد والعمل بروح الفريق 
بالرتقاء  ي�����ش��ه��م��وا  ك���ي  ال���واح���د 
يف خ���دم���ات���ه���ا وحت�������ش���ني اأداءه�������ا 
جميعهم  اأن��ه��م  معتربا  املوؤ�ش�شي 
يف  ف��اع��ل  ب�شكل  ب��ذل��ك  ي�شهمون 

العمل  يف  امل���م���ار����ش���ات  لأف�������ش���ل 
لتقدمي  ال��دائ��م  و�شعيها  البلدي 
للمتعاملني  اخل����دم����ات  ف�����ش��ل��ى 
�شعادته  ع��ن  واع����رب  الإم�����ارة.  يف 
بوجود مثل هذا الفريق املبدع يف 
الإدارات  وه��ذه  املوظفني  �شفوف 
ال�����ق�����ادرة ع���ل���ى حتمل  امل���ت���م���ي���زة 
بالتن�شيق  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
الوظيفية  ال����ف����ئ����ات  ك����اف����ة  م����ع 
روؤية  بذلك  مرتجمني  بالدائرة 
تطلعات  وف���ق  ال���دائ���رة  ور���ش��ال��ة 
خا�شة  بعجمان  الر�شيدة  القيادة 
ب�شكل  ب��الإم��ارات  العليا  والقيادة 
ملمو�س  ب�شكل  ي�شهم  مب��ا  و  ع��ام 
يف حت�شني نوعية احلياة بالإمارة 
ويحافظ على م�شار دائرة البلدية 
املوؤ�ش�شي  ب��ال��ت��م��ي��ز  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
ويحقق لها املزيد من النجاحات. 

����ش���ع���ادة يحيى  ال���ت���ك���رمي  ح�����ش��ر 
اإبراهيم اأحمد املدير العام للدائرة 
وامل���ه���ن���د����س اأح���م���د ع��ب��د ال�����رزاق 
لقطاع  التنفيذي  املدير  العو�شي 
واإبراهيم  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  ال�������ش���وؤون 
�شلمان احلمادي املدير التنفيذي 
والأداء  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ق��ط��اع 
املدير  امل��ع��ال  امل��وؤ���ش�����ش��ي و ح��م��ي��د 
العامة  ال�شحة  لقطاع  التنفيذي 
عدد  اىل  ا�شافة  بالإنابة  والبيئة 
التابعة لهذه  الإدارات  من م��دراء 
القطاعات. واكد مدير عام دائرة 
ن�شر  اأهمية  والتخطيط  البلدية 
ثقافة العمل بروح الفريق الواحد 
بني املوظفني يف الدائرة يف حتقيق 
ودوره يف احلث  ال��دائ��رة  اأه����داف 
وامل�شوؤوليات  امل���ه���ام  ت���اأدي���ة  ع��ل��ى 

بروح الفريق الواحد. 
تطوير خدمات الدائرة وي�شيفون 
قيمة خلدماتها من خالل اإعطاء 

���ش��ورة اإي��ج��اب��ي��ة وم�����ش��رق��ة عنها 
اأمام  واملنا�شبات  املحافل  كافة  يف 

قريناتها من البلديات يف الدولة 
اجلميع  اأن��ظ��ار  حمط  يجعلها  ما 

مل��ا تتميز به  ال��ع��امل بها  واه��ت��م��ام 
م���ن خ���دم���ات ف�����ش��ل��ى وم���ا تطبق 

تخريج دورتني يف القيادة العامة ل�سرطة عجمان 

طبية راأ�ض اخليمة تنفذ الربنامج التوعوي لالإ�ستعداد ل�سهر رم�سان 

املنطقة الطبية و�سرطة بعجمان ينظمان حملة توعية عن الجهاد احلراري

معر�ض ال�سالمة املرورية براأ�ض اخليمة يختتم اليوم
التعامل مع  الع�شر يف  العادات  ال�شيطرة عليها ومعرفة  واأ�شاليب  العملية 
�شغوط العمل. و�شملت الدورة الثانية اأعمال الدوريات قدمها امل�شاعد اأول 
حممود يو�شف الأمريي مب�شاركة 13 منت�شبا من �شباط ال�شف والأفراد 
حماور  ال���دورة  وتناولت  الداخلية.  ل���وزارة  التابعة  القيادات  خمتلف  من 
الولء الوظيفي واأ�شاليب اأعمال الدوريات من خالل كيفية ا�شتيقاف قائد 
املركبة واحلد الرتاكمي للنقاط و�شرح قانون املرور. ويف ختام احلفل قدم 
التوفيق  لهم  للخريجني ومتنى  ال�شهادات  ال�شام�شي  العقيد عمر حممد 

والنجاح يف اأداء العمل ال�شرطي.

•• عجمان-وام:

�شهد العقيد عمر حممد ال�شام�شي مدير عام املوارد واخلدمات امل�شاندة يف 
القيادة العامة ل�شرطة عجمان تخريج دورتني يف مبنى قاعة الإمارات التي 
وكانت  ل�شرطة عجمان.  العامة  القيادة  ال�شرطة يف  تدريب  نظمها معهد 
الدورة الأوىل حول التغلب على �شغوط العمل قدمها الدكتور ح�شن مقداد 
لوزارة  التابعة  القيادات  خمتلف  من  ال�شباط  من  منت�شبا   34 مب�شاركة 
الداخلية تعرفوا خاللها على كيفية اإدارة الذات والتعامل مع ال�شغوطات 

من  الق�شوى  ال�شتفادة  على  للح�شول  ت�شحيحها  وكيفية  رم�شان  �شهر 
�شيام هذا ال�شهر الكرمي . وتابع النعيمي : مل تغفل الفعاليات عن اأ�شحاب 
واحلوامل  ال��دم  �شغط  وارت��ف��اع  ال�شكري  مر�شى  مثل  املزمنة  الأم��را���س 
الذين مت متليكهم الإجراءات والحتياطات ال�شحية الالزمة قبل ال�شروع 

يف ال�شيام بغية الوقاية من املخاطر املحتملة.
وجل�شات  ال�شيام،  فوائد  عن  حما�شرات  على  التوعية  برنامج  وا�شتملت 
يف  للموظفني  بالدم  ال�شكر  م�شتوى  وفح�س  تغذوية،  وا�شت�شارات  فردية 
عدد من الدوائر احلكومية بالإمارة اإ�شافة اإىل دورة توعوية عن ال�شيام 

وال�شحة بقاعة التثقيف ال�شحي.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر  

والإعالم  التثقيف  اإدارة  يف  ممثلة  الطبية  اخليمة  راأ����س  منطقة  اأعلنت 
�شهر  ب��داي��ة  م��ع  �شتتوقف  التي  التوعوية  اأن�شطتها  فعاليات  ان  ال�شحي 

رم�شان املعظم جنحت يف تغطية العديد من اجلهات .
الطبية  اخليمة  راأ���س  منطقة  مدير  النعيمي  عي�شى  يا�شر  الدكتور  وذك��ر 
املجتمع ل�شيما  اأف��راد  ال�شحي لدى  الوعي  الفعاليات كان بهدف رفع  ان 
خالل  ان��ه  مبينا  وروح��ي��ا  ونف�شيا  �شحيا  ال�شيام  م��ن  املكت�شبة  ال��ف��وائ��د 
الفعاليات مت تعريف النا�س بال�شلوكيات الغذائية اخلاطئة ال�شائدة خالل 

•• عجمان ـ الفجر

ال�شحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  ق�����ش��م  ن���ظ���م 
مبنطقة عجمان الطبية بالتعاون 
مع القيادة العامة ل�شرطة عجمان 
الم������ارات������ي  م����وال����ي����ف  ف����ري����ق  و 
ال��ت��ط��وع��ي ح��م��ل��ة ت���وع���وي���ة حتت 
الإجهاد   - ال�شم�س  �شربة  عنوان 

احلراري وكيفية الوقاية منه .
ق�شم  رئي�س  املاجدي  اآمنة  وقالت 
خالل  مت  اأن����ه  ال�����ش��ح��ي  التثقيف 
ن�������ش���رات �شحية  ت���وزي���ع  احل��م��ل��ة 
التثقيف  ق�����ش��م  ب����اإع����داده����ا  ق�����ام 
الطبية  عجمان  مبنطقة  ال�شحي 
الباردة  املعدنية  امل��ي��اه  ت��وزي��ع  م��ع 
ل��ل��ج��م��ه��ور ع��ن��د ن��ق��اط الإ����ش���ارات 
عجمان  ب��اإم��ارة  املختلفة  امل��روري��ة 
ملدة ثالثة اأيام من ال�شاعة الثامنة 

حتى العا�شرة �شباحا.
و�شملت نقاط توزيع املياه ون�شرات 
و�شارع   ، الكورني�س  �شارع  التوعية 
ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة م��ق��اب��ل ب��ن��ك دبي 

ال����ش���الم���ي ، واإ������ش�����ارات ال��ل��ول��و ، 
وت��ق��اط��ع م�����ش��ج��د ال�����ش��ي��خ زاي�����د ، 
�شارع  وت��ق��اط��ع   ، ال�����ش��م��ك  و����ش���وق 
غلفا  ج�شر  من  للقادمني  الكويت 
وتقاطع   ، النعيمية  ���ش��ارع  ب��اجت��اه 
ا����ش���ارات اخل����ور ، وال��ت��ق��اط��ع عند 

اأن  ق�شر الزاهر. واأ�شارت املاجدي 
الن��ه��اك احل���راري ي��ح��دث نتيجة 
امل���ج���ه���ود ال�������ش���اق يف اجل����و احل���ار 
من  كبرية  لكمية  اجل�شم  وفقدان 
ال�����ش��وائ��ل والم�����الح ، م���ن خالل 
التعرق ولي�س بال�شرورة التعر�س 

حلدوث  ال�شم�س  لأ���ش��ع��ة  امل��ب��ا���ش��ر 
الن��ه��اك احل���راري حيث ميكن ان 
بالظل  احل�����ري  الن���ه���اك  ي���ح���دث 
اذا ك���ان احل���و ح���ارا م��ع ال��ب��ق��اء يف 
ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة وخا�شة  اخل����ارج 

اأوقات الظهرية.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

مول  احلمرا  مبركز  اليوم  تختتم 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س امل�����روري الذي 
وال���دوري���ات  امل�����رور  ادارة  ت��ن��ظ��م��ه 
�شمن  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  ب�������ش���رط���ة 
اخل���ط���ة الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل�����وزارة 
توفري  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 

الأمن وال�شالمة للجميع.
وا���ش��ت��م��ل امل��ع��ر���س امل�����روري الذي 
ال�شرطة  ادارة  ف���ي���ه  �����ش����ارك����ت 
اأيام  اأرب���ع���ة  وا���ش��ت��ق��رق  املجتمعية 
التي  التوعوية  حملة  �شمن  ياأتي 
حوادث  ب��ال  �شيف   ( �شعار  حتمل 
العديد من �شور احلوادث  ( على 

املرورية املروعة.
العلكيم  �شعيد  علي  العقيد  وق��ال 
وال����دوري����ات  امل������رور  اإدارة  م���دي���ر 
افتتاح  ���ش��ه��د  وال�������ذي  ب����الإن����اب����ة 
املعر�س بح�شور عدد من ال�شباط 
و�شف ال�شباط ان املعر�س يهدف 
مبخاطر  امل��رك��ز  زوار  تعريف  اإىل 
ال���������ش����رع����ة م������ن خ��������الل ع���ر����س 
جم���م���وع���ة م����ن ����ش���ور احل������وادث 

امل���روري���ة، وب��ع�����س الأخ���ط���اء التي 
يرتكبها �شائقو املركبات وتوؤدي اإىل 
احل��وادث وخا�شة اجل�شيمة  وقوع 
كافة  توعية  بهدف  وكذلك  منها، 
احلوادث  مبخاطر  املجتمع  اأف��راد 
امل���روري���ة واخل���ط���رية ال��ت��ي تنجم 

عنها.
�شمن  ي���اأت���ي  امل���ع���ر����س  اأن  واأك������د 
العديد من احلمالت التي نظمتها 

اخليمة،  راأ������س  ���ش��رط��ة  ون��ف��ذت��ه��ا 
التي  الداخلية  وزارة  خطة  ح�شب 
ومثقف  واع  جيل  خلق  اإىل  ت�شعى 
وم�������درك لأه���م���ي���ة ال���ت���ع���اون بني 
اإىل  للو�شول  القطاعات  خمتلف 
جمتمع  نحو  املتكاملة  املنظومة 
اآمن وم�شتقر وخ��اٍل من احلوادث 
الطرق  �شالمة  لتح�شني  املرورية، 
التوعوي  ب��احل��دث  ���ش��ارك  وق���د   .

امل���������روري جم���م���وع���ة ك����ب����رية من 
اجلهات امل�شاركة واأبرزها متطوعو 
تكاتف الذين �شاهموا ب�شكل كبري 
الأطفال  ل��دى  الفرحة  اإ�شاعة  يف 
ح���ي���ث ق����ام����وا ب���ف���ن ال���ر����ش���م على 
الفقرات  وجوههم، ونظموا بع�س 
ا�شتح�شان  نالت  التي  الرتفيهية 
اإ�����ش����راف منظمي  اجل��م��ي��ع حت���ت 

املعر�س املروري.
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الإمارات تقطع خطوات م�سهودة مب�سرية العدل والأمن وال�ستقرار •• اأبوظبي-وام:

املتحدة  العربية  الإم��ارات  تعد دولة 
العامل  اأك����رث دول  ب��ني  م��ن  واح����دة 
ن�شيجها  يف  ب��ال��ت��الح��م  ت��ن��ع��م  ال��ت��ي 
ال��وط��ن��ي وت��ت��م��ت��ع ب���الأم���ن والأم����ان 
وال�شيا�شي  الجتماعي  وال�شتقرار 
وحت�����ر������س ع����ل����ى �����ش����ون احل����ق����وق 
والل�����ت�����زام ب���امل���واث���ي���ق ال���دول���ي���ة يف 
املردود  له  ك��ان  مما  العدالة  حتقيق 
من  حققته  فيما  الكبري  الإي��ج��اب��ي 
وتبواأته  �شاملة  تنموية  مكت�شبات 
من مكانة مرموقة يف العامل. وتاأتي 
دول��ة الإم���ارات يف املركز الرابع من 
يف  ال��ع��امل  يف  دول  ع�شر  اأف�شل  ب��ني 
الرغم  ع��ل��ى  اجل��رمي��ة  ن�شبة  ت���دين 
اأر�شها  ع��ل��ى  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  اأن���ه���ا  م���ن 
 200 نحو  للعمالة  ج��اذب��ة  ك��دول��ة 
ال��ع��امل. وقد  ق���ارات  جن�شية يف م��ن 
اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة يف كلمته 
يف افتتاح الدورة اجلديدة للمجل�س 
نوفمرب   6 يف  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
الإم����ارات  دول���ة  د���ش��ت��ور  اأن   2012
احلقوق  ���ش��ون جميع  ع��ل��ى  ح��ر���س 

واحلريات على اأر�س الدولة.
الدولة  ال�شلطات يف  اإن  �شموه  وقال 
ع��م��ل��ت ع��ل��ى اح�����رتام ه���ذه احلقوق 
الإمارات  دول��ة  جعل  مما  واحلريات 
ج��ن��ة ل��ل��م��واط��ن وال���واف���د ع��ل��ى حد 
����ش���واء ح��ي��ث ي��ت��م��ت��ع اجل��م��ي��ع فيها 
ب���اأرق���ى م�����ش��ت��وي��ات ال��ع��ي�����س والأم����ن 
والأمان يف جمتمع خال من التفرقة 

والإجحاف.
باأن  ملتزمون  اإننا   .. �شموه  واأ�شاف 
وا�شعو  ر���ش��م��ه  ق���دم���ا مب���ا  من�����ش��ي 
احلقوق  ����ش���ون  ل��ي��ظ��ل  ال���د����ش���ت���ور 
ال�شلطة  ركائز عمل  اأه��م  واحلريات 
وذلك  موؤ�ش�شاتها  بجميع  ال�شيا�شية 
يف اإطار احرتام عقيدتها الإ�شالمية 
دولة  جمتمع  يف  وعاداتنا  واأعرافنا 
الإمارات  دولة  وان�شمت   . الإم��ارات 
التفاقية  اإىل   2012 ال���ع���ام  يف 
وغريه  التعذيب  ملناه�شة  الدولية 
العقوبة  اأو  امل��ع��ام��ل��ة  ����ش���روب  م���ن 
املهينة  اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية 
وثائق  واأودع�������ت   ..1984 ل��ل��ع��ام 
حتفظاتها  اإع�����الن  م���ع  ان�����ش��م��ام��ه��ا 
بع�س  حول  ال�شيادية  ومالحظاتها 

فقرات التفاقية.

ا�سرتاتيجيات وزارة الداخلية 
اخلطة  الداخلية  وزارة  وا�شتحدثت 
ال�شرطة  ل��ق��ط��اع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
�شمن   2016  2014 ل���الأع���وام 
ال�شرتاتيجي  ال��ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع 
برنامج  لتحقيق  ل���ل���وزارة  ال�����ش��ام��ل 
احل��ك��وم��ة روؤي����ة الإم������ارات 2021 
بالدولة.  الأمن وال�شتقرار  وتعزيز 
وت��ت�����ش��م��ن اخل����ط����ة ع�����دة اأه�������داف 
وم����ب����ادرات وم���وؤ����ش���رات ت���رم���ي اإىل 
ال��ع��دال��ة بطريقة  وت��ن��ف��ي��ذ  حت��ق��ي��ق 
ت�شمن ثقة اجلمهور وحتفظ القيم 
على  والأم��ان��ة  النزاهة  على  وت��رك��ز 
اأعلى امل�شتويات وحتافظ على حقوق 
الإن�شان وتعمل على خف�س اجلرمية 
املوؤ�ش�شي  الأداء  وقيا�س  ومكافحتها 
ال�شرطية  اأرقى اخلدمات  يف تقدمي 
املجتمع.  ف����ئ����ات  ل���ك���ل  والأم����ن����ي����ة 
حققت  ق���د  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ك��ان��ت 
خطتها  بنجاح  ونفذت  جيدة  نتائج 
 2011 ل���الأع���وام  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
على  للح�شول  اأه��ل��ه��ا  مم��ا   2013
العديد من اجلوائز املحلية والعاملية 
وح�����ش��دت الأو���ش��م��ة وامل��ي��دال��ي��ات يف 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ب��ج��ائ��زة  الح���ت���ف���ال 
يف  وج��اءت   2012 العام  يف  للتميز 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ع��امل��ي��ا ع��ل��ى م�شتوى 
تقدمها  ال��ت��ي  املجتمعية  اخل��دم��ات 
وزارة  وفازت  املجتمع.  فئات  ملختلف 
 2012 ال��داخ��ل��ي��ة يف ���ش��ه��ر ي��ول��ي��و 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف  ممثلة 
دبي بجائزة الأمم املتحدة للخدمات 
جمالت  يف   2012 ل��ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة 
العامة  ال��ع��امل��ي��ة واخل���دم���ة  اجل����ودة 
الأول  املركز  والتي ح��ازت فيها على 
ع��ن ف��ئ��ة ت��ع��زي��ز اإل��غ��اء ال��ف��روق بني 
اجلائزة  ه��ذه  فئة  وت��ع��د  اجلن�شني. 
ف���ئ���ات �شمن  واح��������دة م����ن خ��م�����س 
للخدمات  امل���ت���ح���دة  الأمم  ج���ائ���زة 
ومكافحة  م���ن���ع  ت�������ش���م���ل  ال����ع����ام����ة 
اخلدمات  ت��ق��دمي  وحت�شني  الف�شاد 
يف  امل�����ش��ارك��ة  وت�شجيع  للمتعاملني 
القرارات  وات��خ��اذ  ال�شيا�شات  و���ش��ع 
وتطوير  مبتكرة  اآل��ي��ات  خ��الل  م��ن 

اإدارة املعرفة يف احلكومة.
ال�شيخ  ���ش��م��و  ال���ف���ري���ق  ت�����ش��ل��م  وق����د 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية لدى 

حاكم دبي بعد اطالعه على عر�س 
امل�������ش���روع وخ���ط���ة عمله  ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
اأمر  ت��ن��ف��ي��ذه.. كما  ب��ال��ب��دء ف���ورا يف 
يقام عليها  اأر���س  بتخ�شي�س قطعة 

امل�شروع يف منطقة الرب�شاء.
وقال �شموه .. اإن التعريف بالإ�شالم 
لنا  ت�����ش��ري��ف  للم�شلمني  وت��ع��ل��ي��م��ه 
ال�شورة  واإب����راز  والآخ����رة  الدنيا  يف 
بحقيقته  ل���الإ����ش���الم  احل�������ش���اري���ة 
وجوهره واجب علينا حيث يح�شنا 
ا�شتقبال  ح�شن  على  احلنيف  ديننا 
الإ�شالم  اإىل  ال��دخ��ول  يف  الراغبني 
امل�شلمني  وت��ع��ري��ف  بهم  والح��ت��ف��اء 

اجلدد باأحكام الإ�شالم وف�شائله .
ب����ن ر�شد  وي����ه����دف م���رك���ز حم���م���د 
خدمة  اإىل  الإ����ش���الم���ي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
وامل�شلمني  ع��ام��ة  ب�����ش��ورة  امل�شلمني 
اجلدد من خمتلف اجلاليات ب�شورة 
خا�شة عن طريق ن�شر الوعي الديني 
والثقافة الإ�شالمية بينهم والتعاليم 
ال�شمحة وثقافة العتدال والت�شامح 
والهتمام  الإ����ش���الم���ي  ال���دي���ن  يف 
اإىل  بالإ�شافة  وتاأهيلهم  ب�شئونهم 
دعمهم من جميع النواحي الثقافية 
وتفعيل  وامل��ع��ن��وي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 

دورهم يف املجتمع. 

مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري 
اأدف���اي���زور وهو  ت��ري��ب  �شنف م��وق��ع 
مركز  العامل  يف  لل�شفر  موقع  اأك��رب 
باأبوظبي  الكبري  زايد  ال�شيخ  جامع 
للمعامل  وج���ه���ة   16 اأه������م  ���ش��م��ن 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف 
ال����ع����امل. وق�����د ا���ش��ت��ق��ب��ل امل����رك����ز يف 
ال��ع��ام 2012 اأك��رث م��ن 4 ماليني 
و685 األف زائر وم�شل منهم نحو 
مليونني و562 األف زائر من بينهم 
املهمة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
والر�شمية من كافة اأنحاء املعمورة. 
للعمارة  فريدا  منوذجا  املركز  ويعد 
الإ�شالمية وفنونها وزخرفتها حيث 
البديع  الهند�شي  ت�شميمه  يف  جمع 
ويت�شع  وامل��ع��ا���ش��رة.  الأ���ش��ال��ة  ب��ني 
املركز الذي تاأ�ش�س يف العام 1996 
الرئا�شة  �شئون  وزارة  عليه  وت�شرف 
األ����ف م�����ش��ل وميتاز   41 اأك����رث م��ن 
 82 وي�شم  ال�شايف  الأبي�س  بلونه 
قبة متثل عدة طرز طرازات اإ�شالمية 
ارتفاع  ي�شل  منارات  واأرب��ع  متنوعة 
كل منها اإىل نحو 107 اأمتار حتمل 
كل منارة مالمح من عمارة امل�شاجد 
الإ�شالمية.  ال��ع�����ش��ور  خم��ت��ل��ف  يف 
ال�شيخ  جامع  مركز  باأروقة  وحتيط 
زايد الكبري اأحوا�س من املاء تعك�س 
واج���ه���ات اجل���ام���ع والأع����م����دة التي 
وت�شم  عمودا   1192 عددها  يبلغ 
ق���اع���ة ال�������ش���الة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة اإح����دى 
امل�شنوعة  اليدوية  ال�شجادات  اأك��رب 
وال��ق��ط��ن يف جوامع  ال�����ش��وف  م���ن 
العامل و�شبع ثريات اإحداها تعد من 
كربيات ال��رثي��ات يف اجل��وام��ع حول 

العامل.
افتتحها  ال��ت��ي  امل��رك��ز  مكتبة  وت��ع��د 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن زاي����د اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
ال��رئ��ا���ش��ة يف نوفمرب  ���ش��ئ��ون  وزي����ر 
يف  الثقايف  لالإ�شعاع  م��ن��ارة   2010
نفائ�س  من  فيها  يتوفر  مبا  الدولة 
والكتب  امل��خ��ط��وط��ات  م��ن  امل�����ش��ادر 
ال���ع���امل وما  ال����ن����ادرة يف  ال���ف���ري���دة 
حديثة  تقنية  و���ش��ائ��ل  م��ن  حت��ت��وي��ه 
ت���ع���ني ال���ب���اح���ث���ني وامل���ه���ت���م���ني على 
الق�شوى من حمتوياتها  ال�شتفادة 
املكتبة  اأ����ش���ب���ح���ت  ح���ي���ث  ال��ث��م��ي��ن��ة 
من  للعديد  وعامليا  اإقليميا  مرجعا 
العامل.  دول  خمتلف  من  الباحثني 
جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي. 
و�شهد �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
الحتفال   2012 اأغ�شط�س   8 يف 
ال��������دورة  ال����ف����ائ����زي����ن يف  ب����ت����ك����رمي 
ال�شاد�شة ع�شرة جلائزة دبي الدولية 
للقراآن الكرمي .  وكرم �شموه الفائز 
الإ�شالمية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ب���ج���ائ���زة 
الداعية الأمريكي الإ�شالمي ال�شيخ 
الذي  للجهد  تقديرا  ا�شت�س  يو�شف 
يقوم به يف الدعوة اإىل اهلل باحلكمة 
وامل���وع���ظ���ة احل�����ش��ن��ة ومل����ا ي��ت��م��ي��ز به 
م����ن ح��������وارات ���ش��م��ح��ة ه����ادف����ة مما 
ن��ت��ي��ج��ت��ه دخ����ول جماعات  ك����ان م���ن 
امل�������ش���ل���م���ني يف دي������ن اهلل  م����ن غ����ري 
هذا  مبميزات  قناعتهم  بعد  ت��ع��اىل 
الإميانية  وتلبيته  و�شماحته  الدين 
الب�شرية وهدايتها  النف�س  ملتطلبات 
اإىل طريق احلق امل�شتقيم. كما كرم 
الفائزين الع�شرة الأوائل يف م�شابقة 
اجلائزة من عدد من الدول العربية 
تكرمي  اإىل  اإ����ش���اف���ة  والإ����ش���الم���ي���ة 

الهيئات واملوؤ�ش�شات الراعية.

الأم���ن  اإدارة  م���ن  وف����دا  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه 
برئا�شة  املتحدة  ب���الأمم  وال�شالمة 
الدكتورة اإلي�شار �شروع ممثل الأمني 
 14 العام لالأمم املتحدة للدولة يف 
تقدير  ����ش���ه���ادة   2012 ف����رباي����ر 
املتحدة  الأمم  م��ن  ت��ذك��اري��ة  ودرع���ا 
ت��ق��دي��را ل�����دور ���ش��م��وه وج���ه���وده يف 
دعم عمل املنظمة الدولية يف جمال 
التوا�شل  وتعزيز  وال�شالمة  الأم��ن 
والتعاون بني وزارة الداخلية والأمم 

املتحدة.
اإل��ي�����ش��ار �شروع  ال��دك��ت��ورة  واأ����ش���ادت 
بجهود الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
وزارة  وامل�شوؤولني يف  نهيان  اآل  زاي��د 
الداخلية على ما يبذلونه من تعاون 
الدعم  اأ�شكال  جميع  وتقدمي  وثيق 
ملكتب الأمم املتحدة لالأمن. و�شجلت 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ب��ح�����ش��ول��ه��ا يف �شهر  ع��امل��ي��ا  اإجن������ازا 
يونيو 2013 على ال�شهادة الدولية 
التابعة  امل�شاريع  اإدارة  جمعية  م��ن 
الربيطاين  ال����وزراء  جمل�س  ملكتب 
ال�شرق  يف  ���ش��رط��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك�����اأول 
ال�شهادة  ه��ذه  الأو���ش��ط حت�شل على 
ال�����رائ�����دة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال���ع���امل. 
وكانت اخلطة ال�شرتاتيجية لوزارة 
 2013  2011 الداخلية لالأعوام 
تقوم  �شاملة  روؤي��ة  من  اإنطلقت  قد 
لت�شبح  وفاعلية  بتميز  العمل  على 
دول�����ة الإم��������ارات اأح�����د اأف�����ش��ل دول 
اأم��ن��ا و�شالما وارت��ك��زت على  ال��ع��امل 
ا�شرتاتيجية  ومبادرات  اأه��داف  عدة 
من  عالية  درج��ة  توفري  اأهمها  م��ن 
الأمن وال�شالمة لالأفراد واملمتلكات 
والفعالة  ال�����ش��ري��ع��ة  وال���ش��ت��ج��اب��ة 
املحتملة  ال����ط����وارئ  ح����الت  ل��ك��اف��ة 
وا���ش��ت��ث��م��ار امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة وعقد 
على  والتعاون  للتوا�شل  ال�شراكات 
وتعزيز  وال��ع��امل��ي  املحلي  امل�شتويني 
ج�����ودة احل���ي���اة ل��ك��ل م���ن ي��ع��ي�����س يف 
متميزة  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  املجتمع 
على  للمحافظة  امل�����ش��ت��وى  وع��ال��ي��ة 
وزارة  اإجن����������ازات  اجل����م����ه����ور.  ث���ق���ة 
الداخلية وقدم الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
يف  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
احلكومية  للقمة  اخلتامية  اجلل�شة 
فرباير   12 يف  عقدت  التي  الأوىل 
م����وج����زا  ع����ر�����ش����ا  ب����دب����ي   2013
لإجنازات وزارته والهيكل التنظيمي 
فيها ودورها يف تر�شيخ دعائم الأمن 
وال���ش��ت��ق��رار يف جم��ت��م��ع الإم�����ارات 
امل��ت��ن��وع وال����ذي و���ش��ف��ه ���ش��م��وه باأنه 
العامل  م�شتوى  على  املجتمعات  اأقل 
م��ن ح��ي��ث ع���دد اجل��رائ��م ونوعيتها 
وعدد الوفيات واحلوادث ب�شكل عام. 
التحديات  اأب���رز  اإىل  �شموه  وت��ط��رق 
والثقافات  اجل��ن�����ش��ي��ات  ت��ع��دد  وه���ي 
اأر�س  على  اجلن�شيات  ع��دد  ي�شل  اإذ 
وزي���ادة  جن�شية   200 اإىل  ال��دول��ة 
معدل النمو ال�شكاين وارتفاع �شقف 
التوقعات واختالف اأمناط اجلرائم 
فيما التحدي الأكرب للوزارة كان يف 
كيفية تطوير جميع القطاعات وفق 
التكامل  واإي��ج��اد  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل 
بينها وهي مازالت تعمل على مدار 
الأمنية  اخل��دم��ات  لتقدمي  ال�شاعة 
تقدم  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأن  مو�شحا 
اإجمايل  املائة من  25 يف  اأك��رث من 

اخلدمات احلكومية.
التطوير  م�شرية  �شموه  وا�شتعر�س 
يف ال����وزارة و ق��ال .. اإن���ه م��ن خالل 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  اإط���الع���ن���ا 
وتقييمنا جلاهزية الوزارة يف برامج 
با�شتثمار  قمنا  والتغيري  التطوير 
وت���ط���وي���ر ال����ق����ي����ادات الإم����ارات����ي����ة 
ق����ي����ادات امل�����ش��ت��ق��ب��ل وال���ت���وج���ه اإىل 
ت��ط��وي��ر ن��ظ��م ال��ع��م��ل ل��ب��ن��اء قواعد 

توقعاته  اإىل  وال��ت��ع��رف  احتياجاته 
املتعاملني  خ��دم��ة  م��ي��ث��اق  واإ����ش���دار 
ومهارات  وق���ن���وات  اأدوات  وط�����ورت 
ال��ت��ط��ور العاملي  ال��ت��وا���ش��ل وواك��ب��ت 
اإىل  العديد م��ن اخل��دم��ات  وح��ول��ت 
خدمات اإلكرتونية.. وارتفعت ن�شبة 
املائة  86.7 يف  املتعاملني من  ر�شا 
يف   88.5 اإىل   2009 ال����ع����ام  يف 
90.3 يف  اإىل  لت�شل   2010 العام 
واأ�شار   .2011 ال��ع��ام  خ��الل  امل��ائ��ة 
ومركز  اأداء  اإدارة  نظام  تاأ�شي�س  اإىل 
على  لالطالع  املعيارية  للمقارنات 
باعتمادها  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
ا�شتطالعات  لقيا�س  م�شتقلة  جهة 
الراأي اخلا�شة باملجتمع واملتعاملني 
ملبداأ  ت����اأك����ي����دا  وذل������ك  وال���ع���ام���ل���ني 
على  وعملت  وال�شفافية  احل��ي��ادي��ة 
ال���ق���ادة وال��ع��ام��ل��ني حتقيقا  ت��ق��ي��ي��م 
م��ن خالل  وامل�����ش��اواة  امل�شاءلة  مل��ب��داأ 
ونوه   . وال��ن��ت��ائ��ج  الإجن�����ازات  قيا�س 
اجلوائز  م��ن  جم��م��وع��ة  اإىل  ���ش��م��وه 
ومن  الداخلية  وزارة  حازتها  ال��ت��ي 
ب���ي���ن���ه���ا ح�������ش���ول���ه���ا ع���ل���ى اجل����ائ����زة 
العاملية يف جمال مكافحة اجلرمية 
ب��امل��رك��ز الأول يف  امل��ن��ظ��م��ة وف���وزه���ا 
العاملي  القت�شادي  دافو�س  منتدى 
وت��ب��وئ��ه��ا امل��رك��ز احل����ادي ع�����ش��ر من 
بني 144 دول��ة يف العامل يف حمور 
العتماد على اخلدمات ال�شرطية يف 
املنتدى القت�شادي الدويل 2012 
الداخلية  وزارة  ون��ظ��م��ت   .2013
���ش��م��و ال�شيخ  ال��ف��ري��ق  حت���ت رع���اي���ة 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
ال��وزراء وزي��ر الداخلية خالل العام 
2012 عددا من املوؤمترات العاملية 
اأب��وظ��ب��ي لأنظمة  اأه��م��ه��ا ق��م��ة  م��ن 
دورتها  يف   2012 املتقدمة  الهوية 
للقوة  اخلام�س  وامل��وؤمت��ر  اخلام�شة 
يف.جى.تي  ال  الفرتا�شية  العاملية 
الأطفال  ح��م��اي��ة  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
يف �شتى بقاع العامل ومب�شاركة وفود 
املتحدة  وال����ولي����ات  ال��ب��ح��ري��ن  م���ن 
الأمريكية وعدد من الدول العربية 
العاملية  وامل���ن���ظ���م���ات  والأج���ن���ب���ي���ة 
النرتبول  بينها  م��ن  املتخ�ش�شة 
اخلام�شة  وال��������دورة  وال����ي����وروب����ول 
مل��ع��ر���س وم����وؤمت����ر الأم������ن ال����دويل 
الذي   2012 اإي�شنار  املخاطر  ودرء 
يهدف اإىل تعزيز التعاون والتن�شيق 
املجال  يف  العامل  دول  حكومات  بني 
الت�شدي  يف  والأم�����ن�����ي  ال�������ش���رط���ي 

للجرمية. 

ا�سرتاتيجية وزارة العدل 
ت��رتك��ز روؤي����ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات وزارة 
العدل يف اأن تكون منوذجا يف حتقيق 
العدالة ور�شالتها يف تقدمي خدمات 
و�شمان  متميزة  وقانونية  ق�شائية 
احرتام  يف  وقيمها  ال��ق��ان��ون  ���ش��ي��ادة 
كرامة الإن�شان والنزاهة وال�شفافية 
العدالة وامل�شاواة والبتكار  يف ب�شط 
اأداء  تطوير  يف  واأه��داف��ه��ا  والتميز 
تقدمي  ل�شمان  الق�شائية  ال�شلطة 
خ���دم���ات وب���ج���ودة ع��ال��ي��ة مب���ا يلبي 
وتنمية  امل���ت���ع���ام���ل���ني  اح���ت���ي���اج���ات 
الق�شائية  ال�شلطة  اأع�شاء  وتدريب 
واأع����وان����ه����م وا����ش���ت���ق���ط���اب ال����ك����وادر 
املواطنة. واأكد معايل الدكتور هادف 
بن جوعان الظاهري وزير العدل يف 
املا�شي  ي��ون��ي��و   25 يف  ل���ه  ح���دي���ث 
الإم����ارات يت�شمن  دول���ة  د���ش��ت��ور  اأن 
العدل  اأن  على  ين�س  كامال  ف�شال 
م�شتقلون  وال��ق�����ش��اة  امل��ل��ك  اأ���ش��ا���س 
واجبهم  اأداء  يف  عليهم  �شلطان  ول 
يوؤكد  و�شمائرهم مبا  القانون  غري 
الق�شاء  ونزاهة  ا�شتقاللية  اح��رتام 
يف  والق�شاة  الق�شاء  اأن  اإىل  م�شريا 
ب��اح��رتام وتقدير  ي��ح��ظ��ون  ال��دول��ة 

.2016 لالأعوام 2014 
توجها  احل���ك���وم���ة  ل����دى  اأن  واأك������د 
ل�شمان  الت�شريعية  العملية  لتعزيز 
م��واك��ب��ة ال��ت�����ش��ري��ع��ات يف ال���دول���ة ملا 
وفقا  املتالحقة  ال��ت��ط��ورات  تفر�شه 
هذا  يف  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل 
امل�شتجدات  ك��اف��ة  وم��واك��ب��ة  امل��ج��ال 
القانونية والتفاقيات الدولية التي 
ت��ك��ون دول���ة الإم����ارات ط��رف��ا فيها.. 
اإن ال��وزارة تعمل ب�شكل حثيث  وقال 
اأهدافها لتحقيق العدل من  لإجناز 
خالل اإعالء مبداأ �شيادة القانون يف 
الق�شاء  ا�شتقالل  و�شمان  املجتمع 
قانونية  توفري خدمات  ع��الوة على 
املمار�شات  لأف�����ش��ل  ت��رق��ى  متكاملة 
منظومة  اإىل  و������ش�����ول  ال���ع���امل���ي���ة 
م��ع��ا���ش��رة م���ن ال��ت�����ش��ري��ع��ات حتقق 

تكامل العمل الق�شائي والقانوين.
واأ����ش���ار اإىل خ��ط��ط ال�����وزارة لإع���داد 
املوؤهلة..  املواطنة  ال��ك��وادر  وتاأهيل 
ال������وزارة م��ن �شمن  ل���دى  اإن  وق����ال 
برنامج  ال�����ش��دد  ه���ذا  ب��راجم��ه��ا يف 
اب��ت��ع��اث ع��ل��ى م����دار 5 ���ش��ن��وات اإىل 
على  للح�شول  م��رم��وق��ة  ج��ام��ع��ات 
متقدم  وت������دري������ب  ع���ل���ي���ا  درج���������ات 
لتخ�ش�س اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية 
املحاكم  بينها  م��ن  مهمة  ف���روع  يف 
�شيتم  ال��ت��ي  املتخ�ش�شة  الحت��ادي��ة 
وملواكبة  امل��ج��الت  �شتى  يف  اإن�شاوؤها 
نواحي  يف  وال�شريع  املذهل  التطور 

احلياة كافة حمليا ودوليا. 

الهيئة العامة لل�سئون 
الإ�سالمية والأوقاف

لل�شئون  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ق��ق��ت 
الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف ال��ع��دي��د من 
تنفيذ  اإط��ار  امللمو�شة يف  الإجن���ازات 
على  رك���زت  وال��ت��ي  ا�شرتاتيجياتها 
مبنهجية  الإ�����ش����الم  ر����ش���ال���ة  ن�����ش��ر 
مبا  والعتدال  والو�شطية  الت�شامح 
يجعل من دولة الإمارات مثال عامليا 
بني  ال�شلمي  التعاي�س  يف  ي��ح��ت��ذى 
ال��دي��ان��ات وال��ث��ق��اف��ات ك��اف��ة وكذلك 
الإ�شالمية  ال�شئون  ق��ط��اع  تطوير 
واإن�شاء  الأوق������اف  اأع���م���ال  وت��ف��ع��ي��ل 
امل�شاجد والإ�شراف على القائم منها 
وتاأهيل املوطنني و�شول اإىل توطني 
هذا القطاع. ومن اأبرز امل�شاريع التي 
دعمها  على  وتعمل  الهيئة  نفذتها 
الر�شمي  الإف��ت��اء  مركز  وتطويرها 
�شبط  اإىل  ي���ه���دف  ال�����ذي  ل���ل���دول���ة 
ب�شوابط  ال����دول����ة  داخ�����ل  الإف����ت����اء 
النا�س  على  املي�شرة  احلنيف  ال�شرع 
ويعمل على بيان راأي ال�شرع يف كثري 
من الأمور التي يحتاج اإليها النا�س 
الت�شال  و�شائل  اأح��دث  عرب  وذل��ك 
بالرد  العلماء  يقوم  حيث  احلديثة 
ب��ث��الث لغات  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات��ه��م  ع��ل��ى 
والأوردو  والإجنليزية  العربية  هي 
ع����دا اخل����ط امل��خ�����ش�����س ل���ل���رد على 

ا�شتف�شارات الن�شاء.
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  وواف��ق 
ل��ل�����ش��ئ��ون الإ����ش���الم���ي���ة والأوق��������اف 
ح���م���دان م�شلم  ال���دك���ت���ور  ب��رئ��ا���ش��ة 
امل��ج��ل�����س يف �شهر  امل���زروع���ي رئ��ي�����س 
املركز  دع����م  ع��ل��ى   2012 ي��ول��ي��و 
والفقهاء  العلماء  م��ن  ع��دد  بتعيني 
ن���ظ���را ل���الإق���ب���ال ال��ك��ب��ري ع��ل��ي��ه من 
املراجعني بالداخل والدول العربية 
الرفيعة  ال�شمعة  بعد  والإ�شالمية 

التي نالها عامليا.
واأط���ل���ق���ت ال��ه��ي��ئ��ة م�����ش��روع توطني 
املواطنني  وت��اأه��ي��ل  امل�شاجد  اإم��ام��ة 
اإ�شافة  ال�شرعية  ال��ع��ل��وم  جم��ال  يف 
اإدارة  يف  امل�����ش��ت��م��رة  جن��اح��ات��ه��ا  اإىل 
اأف�شل  الوقف وتنميتها وفق  اأم��وال 
وال�شتثمارية  القت�شادية  املعايري 
وت���ن���ظ���ي���م ح����م����الت ب����ع����ث����ات احل����ج 

امل���ن���ظ���وم���ة امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة ك���م���ا زودن�����ا 
وال�شالحيات  بامل�شوؤوليات  قيادتنا 
وا�شتكملنا  والأدوات  والإم���ك���ان���ات 
وح�شر  بامل�شاءلة  التطوير  م�شرية 

النتائج والإجنازات .
واأك������د ���ش��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
اهتمام  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر  ال��������وزراء 
مو�شحا  الب�شرية..  باملوارد  ال��وزارة 
القيادات  تنمية  يف  اإ�شتثمرت  اأن��ه��ا 
التعليم  خ��الل  من  �شعبنا  اأبناء  من 
اأف�شل  ع��ل��ى  والط�����الع  وال���ت���دري���ب 
ال�شراكات املحلية  املمار�شات وتعزيز 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة والإ����ش���راك 
وا�شتحداث  ال�����ق�����رارات  ات����خ����اذ  يف 
الداعمة  والتنموية  املحلية  امل��راك��ز 
يف  الزيادة  ن�شبة  اإن  وقال  للقيادات. 
حملة ال�شهادات الأكادميية بالفرتة 
من العام 2008 اإىل العام 2011 
للبكالوريو�س  امل��ائ��ة  يف   45 بلغت 
مقابل  ل��ل��دك��ت��وراة  امل���ائ���ة  يف  و27 
فيما  ل��ل��م��اج�����ش��ت��ري  امل����ائ����ة  يف   12
ب���ل���غ م���ت���و����ش���ط ال������زي������ارات وامل����ه����ام 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  ل���الط���الع 
وو�شلت  زي�����ارة   250 وامل����وؤمت����رات 
ال���ق���ي���ادات اإىل  ال��ت��وط��ني يف  ن�����ش��ب��ة 
املائة خ��الل ث��الث �شنوات  100 يف 
واأ�شاف   .2011 اإىل   2009 م��ن 
اتخاذ  منظومة  و�شع  مت  اإن��ه  �شموه 
القرار لت�شهيل حوكمة القرارات يف 
خمتلف امل�شتويات حيث ت�شتطيع كل 
واللجان  قياداتها  خ��الل  م��ن  اإم���ارة 
العليا امل�شكلة بها اتخاذ قراراتها مبا 
اإمكاناتها و�شالحياتها  يتنا�شب مع 
الوزارة  متطلبات  م��ع  يتوافق  ومب��ا 
ويعزز  وت���ك���ام���ل���ي  ����ش���م���ويل  ب�����ش��ك��ل 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات. ول��ف��ت �شموه 
اإىل تغريات جذرية ح�شلت يف اآليات 
اتخاذ القرارات بف�شل اإدارة �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي للحكومة 
واقتدار.. مو�شحا  بتميز  الحتادية 
ب�شكل  تتخذ  ت��ع��د  مل  ال���ق���رارات  اأن 
امليدانية  للتطبيقات  و�شول  فوقي 
بل اإن العك�س هو ال�شحيح اذ اأ�شبح 

امليدان هو منبع القرارات. 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  واأو���ش��ح 
معدل  �شجل  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
األف   100 ل��ك��ل  امل��ق��ل��ق��ة  اجل���رمي���ة 
اإنخف�س  الإم�����ارات  يف  ال�شكان  م��ن 
يف   119.4 بلغ  اإذ  ملحوظ  ب�شكل 
يف   119.6 ون��ح��و   2010 ال���ع���ام 
العام  يف  و118.5   2011 ال��ع��ام 
دول  م����ع  م���ق���ارن���ة  وذل������ك   2012
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  م��ث��ل 
كما   . وفرن�شا  وفنلندا  وبريطانيا 
ال�شري  ح���وادث  وف��ي��ات  �شجل معدل 
الإم���ارات  ن�شمة يف  األ��ف   100 لكل 
دول  مع  مقارنة  ملحوظا  انخفا�شا 
عاملية اأخرى وذلك من 9.5 يف العام 
 2011 العام  يف   7.6 اإىل   2010
 2012 ال��ع��ام  يف   6.5 اإىل  لي�شل 
من  بالأمن  ال�شعور  ن�شبة  وارتفعت 
 2008 ال��ع��ام  امل��ائ��ة يف  86.10 يف 
العام  يف  امل����ائ����ة  يف   86.90 اإىل 
املائة  يف   89.80 واإىل   2009
اإىل  ل��ت�����ش��ل   2010 ال���ع���ام  خ����الل 
 2011 ال��ع��ام  امل��ائ��ة يف  91.60 يف 
. وقال �شموه اإن ال��وزارة عملت على 
التخ�ش�شية  ال��ع��م��ل  ن��ظ��م  ت��ط��وي��ر 
والإداري�������������������ة وح����ق����ق����ت ال������ت������وازن 
اخلطط  و����ش���ع  ومت  ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��م��ا 
واإعادة  والتطويرية  ال�شرتاتيجية 
بالإبداع  تت�شم  ن��ظ��م  وف���ق  الهيكلة 
التخ�ش�شية  الأع��م��ال  يف  والب��ت��ك��ار 
ح�شبانها  يف  واأخ�������ذت  وامل���ي���دان���ي���ة 
ر���ش��ا امل��ت��ع��ام��ل وت�����ش��م��ني ذل���ك اإىل 
در�شت  اإذ  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��داف��ه��ا 

قيادة الدولة واأجهزتها وموؤ�ش�شاتها 
املختلفة.

وقال اإن الإمارات كتجربة فريدة يف 
دولة  اأنها  حيث  من  العربي  العامل 
ت�شريعاتها  ك���ل  يف  اأك�����دت  احت���ادي���ة 
الراقية  امل����ب����ادئ  ع��ل��ى  وق��وان��ي��ن��ه��ا 
املتعلقة بحفظ  ال��واردة يف د�شتورها 
ح��ق��وق الإن�����ش��ان واحل��ري��ات العامة 
القانون  و�شلطة  واحلرية  وامل�شاواة 
ع��الوة على اف��رتا���س ال���رباءة حتى 
املتهم  ب��ق��اع��دة  عمال  الإدان����ة  تثبت 

برئ حتى تثبت اإدانته .
اإن دول��ة الإم����ارات توا�شل  واأ���ش��اف 
ال��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل ح��ث��ي��ث ع��ل��ى تطوير 
يكون  ح���ت���ى  ال���ق�������ش���ائ���ي  ن���ظ���ام���ه���ا 
مواكبا لتطورات الع�شر يف املجالت 
املختلفة وقادرا على التعامل بكفاءة 
مع الق�شايا واملنازعات على اختالل 
اختالف اأنواعها لفتا اإىل اأن الدولة 
ال�شعيد  على  مم��ت��ازا  موقعا  حتتل 
ال��دويل . واأ���ش��ار يف ه��ذا ال�شدد اإىل 
دول  ت�����ش��درت  الإم��������ارات  دول�����ة  اأن 
�شفافية يف  الأك��رث  الأو���ش��ط  ال�شرق 
تقرير  بح�شب  ال��ق�����ش��ائ��ي  ن��ظ��ام��ه��ا 
برنامج العدالة حول �شيادة القانون 
العاملي . وقال اإن هذا يعد مثال بارزا 
للتقدم الكبري الذي ي�شهده القطاع 
الق�شائي بالدولة مو�شحا اأن املكانة 
املتميزة التي تتمتع بها الإمارات بني 
با�شتقالل  يتعلق  فيما  ال��ع��امل  دول 
تاأكيدها  من  نبع  ق�شائها  و�شفافية 
العملي على حقوق و�شمانات الدفاع 
ل�شمان اإجراء حماكمات عادلة لكل 
املواطنني واملقيمني على اأر�شها على 
اأن كل قوانني ال�شلطة  ال�شواء واأكد 
الإجرائية  وال���ق���وان���ني  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
�شراحة  ت��ن�����س  امل��ك��م��ل��ة  الأخ��������رى 
العدالة  حت���ق���ي���ق  ����ش���م���ان���ات  ع���ل���ى 

وال�شفافية.
و�����ش����دد م���ع���ايل وزي������ر ال����ع����دل على 
الر�شيدة  الإم�������ارات  ق���ي���ادة  ح��ر���س 
على اأن تكون الت�شريعات والقوانني 
ت�شريعات  م��ع  م��ت��واف��ق��ة  ال��دول��ة  يف 
املتقدمة يف حتقيق  ال��دول  وقوانني 
وال�شتقالل  وال�����ش��ف��اف��ي��ة  ال��ع��دال��ة 
ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ط��ب��ي��ع��ة املجتمع  مب���ا 
اأن  تعترب  القيادة  اإن  وق��ال   . املحلي 
هما  و�شفافيته  ال��ق�����ش��اء  ا���ش��ت��ق��الل 
العدالة  لتحقق  الأ�شا�شية  ال�شمانة 
للمجتمع  حت��ف��ظ  ال���ت���ي  امل��ن�����ش��ودة 
وحتافظ  ورقيه  وتقدمه  ا�شتقراره 
النا�شعة  الإم����������ارات  �����ش����ورة  ع���ل���ى 
والعدل  احلق  دولة  باعتبارها  عامليا 
اأن  مو�شحا  وامل�������ش���اواة..  وال��ق��ان��ون 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  جوهر 
لي�شبح  ال��ق�����ش��اء  بتطوير  املتعلقة 
م��ن الأف�����ش��ل يف ال��ع��امل تنطلق من 
النا�س  ب��ني  ال��ع��دال��ة  ���ش��رورة حتقق 
دون خ�شية اأو حماباة . واأكد اأن قيادة 
العدالة  باأن  توؤمن  احلكيمة  الدولة 
حق للجميع واأن �شيادة القانون فوق 
يف  تاأكيداتها  عن  ف�شال  اعتبار  كل 
مثال  ليكونوا  للق�شاة  توجيهاتها 
ل��ل��ن��زاه��ة واحل���ي���اد والإخ����ال�����س يف 
اأعينهم  ن�شب  ي�شعوا  واأن  عملهم 
الأحكام  اإ�شدارهم  عند  اهلل  خمافة 
يف الق�شايا املتنازع عليها بني النا�س 
عليهم  �شلطان  ل  اأن  ي��ت��ذك��روا  واأن 
والقانون.  ال�����ش��م��ري  ���ش��ل��ط��ان  اإل 
و����ش���دد م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ه����ادف بن 
العدل  وزي������ر  ال���ظ���اه���ري  ج����وع����ان 
ال��وزارة على حتقيق برنامج  حر�س 
احل��ك��وم��ة روؤي����ة الإم������ارات 2021 
لتطوير الق�شاء بتنفيذ هذه الروؤية 
وترجمتها اإىل برامج عمل واأهداف 
وخطط ت�شغيلية مرتبطة مبوؤ�شرات 
ل���الأداء.. م�شريا يف ه��ذا اخل�شو�س 
ال�شرتاتيجية  ال�����وزارة  خ��ط��ة  اإىل 

املت�شلة  ال���ق�������ش���اي���ا  م����ن  وغ����ريه����ا 
ب��ال�����ش��ئ��ون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق������اف. 
�شيوف  برامج  �شنويا  الهيئة  وتنفذ 
من  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
اأ�شحاب الف�شيلة العلماء من الدول 
يحيون  الذين  والإ�شالمية  العربية 
عام  كل  املبارك  رم�شان  �شهر  ليايل 
الدولة.  اإم����ارات  م�شاجد  جميع  يف 
ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  اأك���د  وق��د 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأ�شحاب  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  ل���دى  امل�����ش��ل��ح��ة 
يوليو   24 يف  ال��ع��ل��م��اء  ال��ف�����ش��ي��ل��ة 
العربية  الم���ارات  دول��ة  اأن   2012
املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اإبراز  اأهمية  الدولة تدعو دائما اإىل 
وتعاليمه  امل��ع��ت��دل  الإ����ش���الم  م��ن��ه��ج 
ال�شمحاء منوها بالدور البارز الذي 
يقوم به علماء الدين واأهل الفكر يف 
الأمة يف ن�شر قيم الت�شامح والألفة 
والع��ت��دال ب��ني ال��ن��ا���س وه��و جوهر 
�شمات التعاي�س الذي يعي�شه اجلميع 
يف دولة المارات. وثمن �شموه جهود 
ال�شحيحة  ال�شورة  نقل  يف  العلماء 
عن الإ�شالم و�شرح تعاليمه الداعية 
اإىل البتعاد عن الغلو والتع�شب وبث 
بذور الفرقة وال�شقاق م�شيدا �شموه 
م��ع��اجل��ة خمتلف  ب��اإ���ش��ه��ام��ات��ه��م يف 
راأي  واإي�����ش��اح  املجتمعية  ال��ق�����ش��اي��ا 
يواجهه  ما  �شوء  يف  جتاهها  الدين 
حتديات  م����ن  الإ�����ش����الم����ي  ال����ع����امل 
الدين  ت�شوه جوهر  فكرية وثقافية 
الإ�شالمي و�شماحته. جدير بالذكر 
اأن عدد امل�شاجد بالدولة بلغ 4915 

م�شجدا يف العام 2012. 
دار زايد للثقافة الإ�شالمية. 

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
اآل نهيان رئي�س الدولة قد  بن زايد 
 2005 اأ����ش���در م��ر���ش��وم��ا يف ال��ع��ام 
للثقافة  زاي����د  دار  ب��اإن�����ش��اء  ي��ق�����ش��ي 
حكومية  ك��م��وؤ���ش�����ش��ة  الإ����ش���الم���ي���ة 
بالثقافة  بالتعريف  تعنى  م�شتقلة 
وتعليم  بها  للمهتمني  الإ���ش��الم��ي��ة 
امل��ه��ت��دي��ن اجل����دد وتوفري  وت��اأه��ي��ل 
لهم  والأ�شرية  الجتماعية  الرعاية 
باملحيط  امل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة  ب��ج��ان��ب 
ب��ه��م وذل���ك ت��رج��م��ة ل���روؤي���ة املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه يف اإبراز وتر�شيخ نهج 
الإ�شالم املعتدل وتعاليمه ال�شمحاء. 
واإفتتح �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
 24 ن��ه��ي��ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة يف  اآل 
يوليو 2012 مقرا جديدا للدار يف 
اأبوظبي اإ�شافة اإىل مقريها يف العني 
ال������دار خدمات  وت���ق���دم  وع���ج���م���ان. 
وبرامج متكاملة متميزة للمهتدين 
الإ����ش���الم���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ة  يف جم������ال 
وت�شدر �شل�شلة من املناهج الدرا�شية 
لتعليم  دورات  وتنظم  بهم  اخلا�شة 
بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة 
وتاأهيلية  تعليمية  دورات  اإىل جانب 
اخلارجية  وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الإ�شالمية  لل�شئون  العامة  والهيئة 
والأوقاف لعدد من الوفود الأجنبية 
نظمتها  ال��ت��ي  ال������دورات  بينها  م��ن 
الأمريكيني  الأئ���م���ة  م��ن  مل��ج��م��وع��ة 
والأمريكيات اإ�شافة اإىل دورة لتعليم 
املاليزيني  للطالب  العربية  اللغة 
ملجموعتني  ت��دري��ب��ي��ت��ني  ودورت������ني 
من الأئمة الأفغان. ويف دبي اأطلقت 
والعمل  الإ���ش��الم��ي��ة  ال�شئون  دائ���رة 
 2012 اأغ�شط�س  �شهر  اخل��ريي يف 
را�شد  ب���ن  م���رك���ز حم��م��د  م�������ش���روع 

للثقافة الإ�شالمية.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأم��ر 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
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وزارة اخلارجية تطلق خدمات الكرتونية جديدة للمواطنني املتواجدين يف اخلارج
خالل قنوات متعددة منها املوقع اللكرتوين للوزارة وبرنامج الوزارة 
للهواتف الذكية الآي فون والأي باد الذي اأطلقته الوزارة يف معر�س 
جايتك�س 2011. واأ�شاف ان وزارة اخلارجية كانت من اأوائل اجلهات 
اطلقها  لتي  املبادرة  الذكية  احلكومة  مفهوم  طبقت  التي  الحتادية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
امل��ا���ش��ي من  ال�شهر  رع���اه اهلل يف  دب��ي  ال����وزاراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س 
اأحد اخلدمات الرئي�شة للمواطنني-  خالل توفري خدمة تواجدي - 
للهواتف الذكية واأن الوزارة تعمل الآن على حتديث برناجمها لالآي 
للهواتف  اأن��دروي��د  بنظام  يعمل  اآخ��ر  تطبيق  وتطوير  باد  والأي  فون 
اطلقتها  التي  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  ه��ذه  ي�شمل  �شوف  وال���ذي  الذكية 

الوزارة للمواطنني. 

الطارئة  واحل���الت  احل���وادث  عن  الإب���الغ  وطلبات  اأنواعها  مبختلف 
ال�شابق  يف  ك��ان  حيث  وف���اه  ع��ن  والتبليغ  ال����زواج  م��ن  املمانعة  وع���دم 
يرتتب على املواطن احل�شور �شخ�شيا اإىل �شفارة اأو قن�شلية الدولة 
ف��اأن��ه يتطلب  الأن  اأم��ا  الطلبات  م��رة لتقدمي وتعبئة ه��ذه  اأك��رث م��ن 
املعاملة.  اإج��راءات اخلدمة ل�شتالم  اإنتهاء  ح�شوره مرة واح��دة عند 
اللكرتونية  بع�س هذه اخلدمات  ب��اأن  الكلباين  ال�شفري  �شعادة  ون��وه 
�شوف تقدمها بعثات الدولة مبا�شرة للمواطن بعد اإ�شتكماله للطلب 
اللكرتوين واإرفاقه للوثائق املطلوبة من غري الرجوع لإدارة �شوؤون 
والبع�س  �شريعة  تنفيذها  م��دة  ف��ان  وب��ال��ت��ايل  ال����وزارة  امل��واط��ن��ني يف 
لإ�شتكمالها  ال���وزارة  �شركاء  م��ع  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  ي�شتدعي  الأخ���ر 
مثل طلبات جتديد جوازات ال�شفر التي حتتاج اىل التن�شيق مع وزارة 

•• ابوظبي -وام: 

اأطلقت وزارة اخلارجية 13 خدمة الكرتونية جديدة موجهة ملواطني 
الدولة املتواجدين يف اخلارج متا�شيا مع اإ�شرتاتيجية الوزارة 2011-

2013 التي تركز يف اأحد اأهدافها ال�شرتاتيجية على تقدمي خدمات 
متميزة يف كل من رعاية م�شالح املواطنني يف اخلارج وتقدمي اخلدمات 
القن�شلية للت�شهيل على املواطنني. �شرح بذلك �شعادة ال�شفري عي�شى 
الإدارة  اأن  مو�شحا  ال��وزارة  يف  املواطنني  �شوؤون  اإدارة  مدير  الكلباين 
اخلارج  الدولة يف  ملواطني  تقدمها  التي  اإنتهت من حتويل خدماتها 
جوازات  جتديد  خدمة  اخل��دم��ات  ه��ذه  وم��ن  الكرتونية  خدمات  اإىل 
ال�شفر من خارج الدولة و�شهادة ملن يهمه الأمر وطلبات تذاكر العودة 

التحول  لفريق  بال�شكر  الكلباين  ال�شفري  وتوجه  لإنهائها.  الداخلية 
اللكرتوين واإدارة تقنية املعلومات يف الوزارة على جهودهم يف حتويل 
هذه اخلدمات اإىل الكرتونية. ومن جهته اأو�شح �شعادة الدكتور �شعيد 
اخلدمات  هذه  اأن  املعلومات  لنظم  الوزير  م�شت�شار  الظاهري  خلفان 
ميكن الو�شول لها من خالل املوقع اللكرتوين للوزارة او من خالل 
الدبلوما�شية.  للبعثات  تد�شينها  مت  التي  اللكرتونية  املواقع  بوابة 
وقال اأنه مع اإطالق هذه اخلدمات اجلديدة تكون ال��وزارة قد اإنتهت 
60 باملائة من خدماتها التي ي�شل عددها اإىل  من حتويل اأكرث من 
79 خدمة اإىل الكرتونية وذلك ح�شب خطة التحول الإلكرتوين التي 
ا�شرتاجتية  اإط��الق  بالتزامن   2011 تنفيذها يف عام  ال��وازرة  ب��داأت 
وزارة اخلارجية ومتا�شيا مع خطة التحول اللكرتوين للدولة ومن 

•• دبي-الفجر:

حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
وال�شناعة،  امل���ال���ي���ة  وزي�����ر  دب����ي 
بن  حمدان  بن  را�شد  ال�شيخ  ك��ّرم 
الثانوية  اأوائ���ل  مكتوم،  اآل  را���ش��د 
التعليمية  دب��ي  مبنطقة  ال��ع��ام��ة 
 ،2013  2012 الدرا�شي  للعام 
م����ن ط�����الب وط���ال���ب���ات م���دار����س 
دب�������ي احل����ك����وم����ي����ة واخل����ا�����ش����ة، 
اأمورهم، يف حفل  وبح�شوراأولياء 
التعليمية  دب���ي  منطقة  اأق��ام��ت��ه 
والطالبات  ال����ط����الب  ل���ت���ك���رمي 
مراكز  لأنف�شهم  ح��ج��زوا  ال��ذي��ن 
���ش��ل��م الأوائ������ل لهذا  م��ت��ق��دم��ة يف 

العام.
اأقيم  ال��ذي  التكرمي  حفل  ح�شر 
اأم�س 4 يوليو 2013 يف اأكادميية 
�شرطة دبي، �شعادة الدكتور اأحمد 
م���دي���ر منطقة  امل��ن�����ش��وري  ع��ي��د 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وال���ل���واء دكتور  دب���ي 
ف���ه���د مدير  ب����ن  اأح����م����د  حم���م���د 
دبي،و�شعادة  ���ش��رط��ة  اأك���ادمي���ي���ة 
�شمو  ال�شايغ مدير مكتب  مريزا 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
، وال�����ش��ي��دة ه��ن��د امل��ع��ال م��ن هيئة 
الب�شرية  امل��وارد  والتنمية  املعرفة 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

م�شوؤولة  دمي��ق��راط��ي��ة  مم��ار���ش��ة  يف 
اخليمة  راأ��������س  ج��م��ع��ي��ة  يف  ج�����رت 
اأول  الأ���ش��م��اك  ل�شيادي  التعاونية 
يف  اإدارتها  جمل�س  لنتخاب  عملية 
مقرا�شرتاحة قلعة �شاية بالرم�س 
اأع�شاء  م���ن  ك��ب��ري  اق���ب���ال  و����ش���ط 
تاأ�شي�شها  منذ  اجلمعية،  اجلمعية 
يف مايو اأيار 2008، وتعد املمار�شة 
ال�شيادين هي  النتخابية جلمعية 
الأوىل من نوعها منذ مايو 2008 
العملية  على  دميوقراطية  اأج���واء 
الن��ت��خ��اب��ي��ة، واأ���ش��ف��رت ع��ن ف���وز 7 
لع�شوية  امل��ر���ش��ح��ني  م���ن  اأع�����ش��اء 

للرتاث  ال�����ش��ح��وح  ج��م��ع��ي��ة  اأ�����ش����ادت 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��وط��ن��ي 
ل��ق��ي��و���س ال�شحي  ب��ن  ع��ب��داهلل را���ش��د 
التي  باجلهود  الدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الدولة  تبذلها 
نهيان  ال  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
توفري  يف  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
الإن�شانية  ال���رع���اي���ة  ج���ه���ود  ودع������م 
واخلدمات الجتماعية والأيتام وذوي 
اأجل  وذل��ك من  الحتياجات اخلا�شة 
حتقيق الرعاية الجتماعية والنف�شية 
الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م�����ن  ل���ل���ط���الب 
اخلا�شة، اإىل جانب تاأهيلهم لالعتماد 
يف  لندماجهم  حت�شريا  ال���ذات  على 
الزيارة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء  امل��ج��ت��م��ع. 
التفقدية التي قام بها اليوم منت�شبو 
ال�شيفية  الطالبية  الرتاثية  الور�شة 
اأب����و ظ��ب��ي لرعاية  مل��رك��ز  ب��اجل��م��ع��ي��ة 
الحتياجات اخلا�شة يف  ذوي  وتاأهيل 
اطلع   : اليتيم  وق���ال  امل��ف��رق.  مدينة 
وف���د ال���ن���ادي ب��رئ��ا���ش��ة ع�����ش��و جمل�س 
رئي�س  اليتيم  �شعيد  حم��م��د  الدارة 
الأ�شتاذ  ي��راف��ق��ه  الع��الم��ي��ة  اللجنة 

 ، ال��ن��ار ال�شحي  ال���دويل �شامل  امل���درب 
املركز  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ع��ل��ى 
خدمات  مثل  ال�شلة  وذات  املرتابطة 
الوظيفي  ال��ع��الج  الطبيعي،  ال��ع��الج 
ع������الج ال����ن����ط����ق، خ����دم����ات ال���رع���اي���ة 
والتعليمية،  والجتماعية  النف�شية 

التوظيف  وخ��دم��ات  املهني  ال��ت��دري��ب 
وامل���ت���اب���ع���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وال���ط���ال���ب���ات من 
خمتلفي  اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
املركز   اأق�شام  على  وموزعني  الإع��اق��ة 
التحديات   - ال�����ش��م��ع��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
ال��ب�����ش��ري��ة - ال��ت��ح��دي��ات احل��رك��ي��ة - 

و  املبكر  التدخل   - الفكرية  التنمية 
ق�شم التدريب فني. واثنى اليتيم على 
ج��ه��ود احل��ك��وم��ة امل��ب��ذول��ة يف جمال 
اخلا�شة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  رع���اي���ة 
والتي تتلخ�س ر�شالتها يف اإيجاد بيئة 
اليتامى،  ل��الأط��ف��ال  �شليمة  ت��رب��وي��ة 

تعمل على التن�شئة والرعاية ال�شاملة 
القيم  �شالحهم  وبنات  اأب��ن��اًء  ليكونوا 
والعملية  العلمية  واملهارات  ال�شلوكية 
، من خالل برامج الرعاية منذ حلظة 
�شخ�شية  ل��ب��ن��اء  ب���ال���دار،  ال��ت��ح��اق��ه��م 
م��ت��م��ا���ش��ك��ة ق������ادرة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف مع 
جمتمعها والثقافات الأخرى، مفعمة 
عميقة  ووط���ن���ه���ا،  ب��دي��ن��ه��ا  المي������ان 
الإح�شا�س بالنتماء للمجتمع. وا�شاد 
ال���ت���ي خطتها  ال��ي��ت��ي��م ع��ل��ى اجل���ه���ود 
جمالت  يف  م�شريتها  خالل  املوؤ�ش�شة 
ناجحة،  خ��ط��وات  الإن�شانية  الرعاية 
تو�شيل  ن���ح���و  ���ش��ع��ي��ه��ا  اأب�����رزه�����ا  م����ن 
خدمات الرعاية والتاأهيل لفئات ذوي 
وا�شتمرت   ، املناطق  اإىل كافة  الإعاقة 
تنفيذاً  الفئات  تلك  م�شريتها لرعاية 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  لتوجيهات 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اخلدمات  يف  التو�شع  ب�شاأن  امل�شلحة، 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا وا���ش��ت��ح��داث وح����دات 
املراكز  يف  ج���دي���دة  و���ش��ع��ب  ع��الج��ي��ة 
واملنطقة  وال���ع���ني  اأب��وظ��ب��ي  يف  ك��اف��ة 

اأعلى كم من اأ�شوات ال�شيادين من 
اأع�شاء اجلمعية، بواقع 45 �شوتا، 
ال�شام�شي  احل��ول��ة  عي�شى  اأع��ق��ب��ه 
الرحمن  وع����ب����د  ����ش���وت���ا،   39 ب����� 
35 �شوتا، ثم حممد  ب�  الظهوري 
عبد اهلل ال�شحي 33 �شوتا، وح�شن 
28 �شوتا، وعبد اهلل  حلة ال�شحي 
حممد الأدب 28، وعبد اهلل البحار 
ووزع جمل�س الإدارة اجلديد،   .21
ال�شيادين،  ب�����اأ������ش�����وات  ال����ف����ائ����ز 
اأع�شائه،  ب��ني  الإداري������ة  احل��ق��ائ��ب 
ب��ع��د انتهاء  خ���الل اج��ت��م��اع ع��ق��ده 
توىل  مبا�شرة،  النتخابية  العملية 
رئا�شة  امل��ه��ريي  خليفة  مب��وج��ب��ه��ا 
جمل�س الإدارة، وجاء عبد الرحمن 

املجل�س،  لرئي�س  ن��ائ��ب��ا  ال��ظ��ه��وري 
لل�شندوق،  اأمينا  احل��ول��ة  وعي�شى 
وكل  لل�شر،  اأمينا  ال�شحي  وحممد 
م���ن ح�����ش��ن حل���ة وع��ب��د اهلل الأدب 

وعبد اهلل البحار اأع�شاء.
واأكد علي حممد املن�شوري، رئي�س 
الحتاد التعاوين ل�شيادي الأ�شماك 
الر�شمي  ال�����راع�����ي  ال������دول������ة،  يف 
اخليمة  راأ�����س  جمعية  لن��ت��خ��اب��ات 
اأن  الأ���ش��م��اك،  ل�شيادي  التعاونية 
الن���ت���خ���اب���ات ج����رت و����ش���ط اأج�����واء 
عالية،  و���ش��ف��اف��ي��ة  دمي���وق���راط���ي���ة 
حتت اإ�شراف مبا�شر من قبل وزارة 
بح�شور  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�������ش���وؤون 
وحممد  ال�شويدي  عبيد  ممثليها 

ي�شري للعملية النتخابية.
اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  م��ن   4 وك��ان 
اجل��م��ع��ي��ة ال�����ش��اب��ق، ب��رئ��ا���ش��ة اأن���ور 
با�شتقالتهم  ت��ق��دم��وا  اهلل،  ع��ب��د 
الجتماعية خالل  ال�شوؤون  ل��وزارة 

ال�شهر املا�شي، بهدف منح الفر�شة 
ل�����وج�����وه وط������اق������ات ج�����دي�����دة من 
ال�شيادين املواطنني من اأبناء راأ�س 
وتعزيز  اجلمعية  خلدمة  اخليمة، 
الإنتاجي احليوي،  القطاع  م�شرية 

يف ح��ني جن��ح ع�����ش��وان ���ش��اب��ق��ان يف 
الإدارة  جم��ل�����س  ب��ع�����ش��وي��ة  ال���ف���وز 
�شمن الدورة اجلديدة، هما خليفة 
اجلديد،  املجل�س  رئي�س  امل��ه��ريي، 

وحممد ال�شحي.

التي و�شل  اإدارة اجلمعية،  جمل�س 
 223 اإىل  م��وؤخ��را  اأع�شائها  ع��دد 
الناخبني  باأ�شوات  مواطنا،  �شيادا 

م���ن ال�������ش���ي���ادي���ن، م���ن اأ����ش���ل 11 
جمل�س  لع�شوية  ت��ق��دم��وا  ع�����ش��وا 
الإدارة. ونال خليفة �شيف املهريي 

حممد  م�شعود  وال�شيد  دب���ي،،  يف 
والأن�شطة  املعار�س  مدير  �شالح 
وح��������دة ال���ت�������ش���وي���ق والت���������ش����ال 
اخل����ارج����ي م����ط����ارات دب����ي وع���دد 
امل�شوؤولني والرتبويني،  كبري من 
الطالب  اأم��ور  اأول��ي��اء  اإىل  اإ�شافة 

والطالبات املكرمني.
بال�شالم  ال����ت����ك����رمي  ح���ف���ل  ب�������داأ 
اآي��ات من  الوطني الإم��ارات��ي، ثم 
ترحيبية  وكلمة  احلكيم،  ال��ذك��ر 
من منظمي احلفل، وعر�س فيلم 
تتاألق  دب��ي  ع��ن��وان: منطقة  حتت 
وكلمة  هادفة  غنائية  و�شلة  ثم   ،
مدير  املن�شوري  الدكتور  �شعادة 
املكرمني  الطلبة  وكلمة  املنطقة، 

قبل اأن ياأتي التكرمي واخلتام.
وبهذه املنا�شبة، �شرح �شمو ال�شيخ 
را����ش���د ب���ن ح���م���دان ب���ن را����ش���د اآل 
م��ك��ت��وم، جن���ل ���ش��م��و ن��ائ��ب حاكم 

ال�������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
واإخوانهما اأع�شاء املجل�س الأعلى 
ح��ك��ام الإم��������ارات، ح��ري�����ش��ة على 
ال������دوام ع��ل��ى ت��ق��دي��ر الإجن������ازات 
وح��ف��ز ال��ط��اق��ات وب��ل��وغ القمة يف 
ال��ع��ط��اء والإب������داع، وذل���ك نهجنا 
الدائم يف دبي والإم��ارات، م�شرياً 
والحتفاء  الأوائ��ل  تكرمي  اأن  اإىل 
بامتياز،  وط��ن��ي  واج����ب  ه���و  ب��ه��م 
منوذجاً  ك���ان���وا  ب��ب�����ش��اط��ة  لأن���ه���م 
ولالإن�شان  ال��ط��م��وح  ل��ل��م��واط��ن 
امل���ب���دع اخل������الق، وه����و م���ا يوؤكد 
حقيقة اأن الإجناز ل بد اأن يقابل 
التميز  عجلة  تظل  حتى  بعرفان، 

�شائرة بت�شارع وثقة واقتدار.
من  الأوائ����ل  الطلبة  �شموه  وه��ن��اأ 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�س 
امل��دار���س احلكومية  ال��دول��ة، م��ن 
واخلا�شة يف الإمارة، موجهاً اإياهم 

والإبداع.
اإن���ن���ا يف م��ن��ط��ق��ة دبي  واأ�����ش����اف: 
التعليمية، اأْوىل املوجودين بالفرح 
بهذا  املحتفلني  واأح���ق  وال�����ش��رور، 
على  احلري�شني  واأ���ش��د  الإجن����از، 
ة ث��ان��ي��ة ويف ك��ل عام،  ت��ك��رار ال��ك��رَّ
لأن التميز همنا والنجاح �شبيلنا، 
واأنتم بال �شك اأداتنا وو�شيلتنا اإىل 

هذا املبتغى .
واأ����ش���اد امل��ن�����ش��وري ب��ج��ه��ود هيئة 
املعرفة والتنمية الب�شرية املثمرة، 
الرتبوي  ل��ل��م��ي��دان  ق��دم��ت��ه  وم���ا 
من عطاء خمل�س خالل الأعوام 
منطقة  بحر�س  منوهاً  ال�شابقة، 
هذه  تعزيز  على  التعليمية  دب��ي 
العالقة البناءة مع الهيئة ق�شداً 
العامة وخدمة مل�شرية  للم�شلحة 
وروؤية  لطموح  وحتقيقاً  التعليم، 

اإمارة دبي يف التميز والنجاح.

دب����ي، راع����ي ح��ف��ل ت��ك��رمي اأوائ����ل 
منا�شبة  اإن��ه��ا  دب����ي:  ال��ث��ان��وي��ة يف 
لهذا  وف��اء  وحلظة  بامتياز،  ف��رح 
تقدير  وي�����وم  امل���ع���ط���اء،  ال���وط���ن 
طالبنا  حققها  التي  ل��الإجن��ازات 
وطالباتنا يف حقل التميز والتفوق 
على  ي�شتوجب  ما  وه��و  والنجاح، 
ودعماً  ����ش���ادق���اً  وق���وف���اً  اجل��م��ي��ع 
لل�شري  الآخ���ري���ن  حل��ف��ز  حقيقياً 
يف هذا الدرب، والبقاء يف �شفوف 
املقدمة، وحتقيق اأف�شل امل�شميات 

يف كل الأوقات.
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  اإن  واأ�����ش����اف: 
ب�شاحب  ممثلة  الإم���ارات،  لدولة 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأخ���ي���ه 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 

ب�شرورة عدم التخلي اإطالقاً عن 
ثقة وطموح املركز الأول، والعمل 
ب�شورة فعالة وروؤية وا�شحة لبلوغ 
امل�شتقبل  ويف  �شامية غ��داً  اأه��داف 
التميز ثقافة،  اأن  البعيد، معترباً 
واأن الأهم يف هذه الثقافة اأن تظل 
م�����ش��اي��راً لطموح  و���ش��ل��وك��اً  ن��ه��ج��اً 

الوطن واأبنائه. 
�شعادة  اأك������د  امل���ن���ا����ش���ب���ة،  وب����ه����ذه 
املن�شوري  ع��ي��د  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
التعليمية،  دب���ي  م��ن��ط��ق��ة  م��دي��ر 
م�شاركة  يف  ال���ب���ال���غ���ة  ����ش���ع���ادت���ه 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات اأوائ�����ل دبي 
واأولياء اأمورهم واحل�شور، يف هذا 
منوهاً  ال�شنوي،  الرتبوي  املحفل 
ب��ال��ف��رح��ة ال��ت��ي ���ش��ن��ع��ه��ا ه����وؤلء، 
اإىل ف�شاء  اأ�شافوه  والتميز الذي 
دبي  منطقة  تتخذه  الذي  التميز 
والتميز  للرقي  نهجاً  التعليمية 

وخاطب �شعادة مدير منطقة دبي 
التعليمية الآباء والأمهات واأولياء 
من  برهنتم  لقد  ق��ائ��اًل:  الأم����ور 
ج��دي��د اأن ال��ت��م��ي��ز ل��ن ي��خ��رج اإل 
تكتمل  لن  الفرحة  واأن  ب��اإ���ش��رار، 
من دون اأهل الدار، وها اأنتم اليوم 
تر�شمون معناً لوناً م�شرقاً للفرح، 
واإ�شراركم  و�شربكم  باإخال�شكم 
وتفانيكم، وحر�شكم الدوؤوب على 
من  مت�شعاً  الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا  منح 
ما  وك��ان  والتميز،  للنجاح  الثقة 

اأردمت واأكرث .
ك��م��ا وج���ه امل��ن�����ش��وري ���ش��ك��ره اإىل 
امل���ع���ل���م���ني وامل���ع���ل���م���ات وم���دي���ري 
امل���دار����س وامل����دي����رات، م���وؤك���داً اأن 
هذا  �شنع  من  واف���راً  ن�شيباً  لهم 
بهذا  اجل���م���ي���ع  م��ه��ن��ئ��اً  ال���ت���م���ي���ز، 
هي  والتي  الثمار  وه��ذه  احل�شاد 

مناذج راقية للنجاح والتميز.

وحت��������دث م����دي����ر م���ن���ط���ق���ة دب����ي 
الطالب  اإىل  كلمته  يف  التعليمية 
والناجحني  الأوائ����ل،  والطالبات 
والناجحات ب�شكل عام، وقال: حق 
لكم الفرح، ومن ن�شيبكم الفخر، 
�شبيل  توا�شلوا  اأن  وواجب عليكم 
بت�شارع  اخ�����رتمت  ال�����ذي  ال��ن��ج��اح 
ت��زال مقبلة،  ل  واقتدار، فاحلياة 
اأو  ����ش���ه���ادة  وال���ط���م���وح ل حت�����ده 
فلتنظروا  حياتكم،  اإنها  مرحلة، 
ولتعريوا  ث��اق��ب��ة،  ب���اأع���ني  اإل��ي��ه��ا 
امل�شتقبل اجلميل الذي ينتظركم 
م�شتقبل  لأن����ه  ق�����ش��وى،  اأه��م��ي��ة 
اأن  عليكم  وح���ق  ووط����ن،  �شخ�س 

تردوا الدين للوطن.
راعي  �شلم جنل  احلفل  ختام  ويف 
حمدان  بن  را�شد  ال�شيخ  احلفل، 
و�شعادة  م���ك���ت���وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن 
التعليمية،  دب���ي  م��ن��ط��ق��ة  م��دي��ر 
التقدير  �شهادات  الأوائ��ل  الطلبة 
ابتهاج  ف���رح���ة  و����ش���ط  واجل����وائ����ز 
م���دار����ش���ه���م  واإدارات  ذوي�����ه�����م 
بتكرمي  ق�����ام  ك���م���ا  وم��ع��ل��م��ي��ه��م، 
الرعاة وال�شركاء اأكادميية �شرطة 
دبي وم�شرف اأبوظبي ال�شالمي 
وامل���ن���ط���ق���ة احل��������رة جل���ب���ل علي 
لرعايتهم وم�شاركتهم يف   jafza

تكرمي الطلبة الأوائل .

حتت رعاية حمدان بن را�سد اآل مكتوم وبح�سور جنله را�سد

منطقة دبي التعليمية تكرم اأوائل الثانوية 
د. اأحمد عيد املن�ســوري خماطبًا الأوائل: م�ستقبلكم هو م�ستقبل �سخ�ض ووطن، وحق عليكم اأن تردوا الدين للوطـن

مبمار�سة دميقراطية 

�سيادو راأ�ض اخليمة التعاونية تنتخب جمل�ض اإدارتها اجلديد

اإ�سالمية دبي تعتمد تو�سيات موؤمتر 
اأف�سل ممار�سات اجلمعيات اخلريية

م�سيدين بدعم القيادة الر�سيدة لربامج الرعاية

منت�سبو �سيفية ال�سحوح للرتاث يزورون مركز اأبوظبي لذوي الحتياجات اخلا�سة
والتاأكيد  الدولة  العم اخلريي يف  منها توطني قطاع 
بالتخطيط  الهتمام  مع  الوظيفي  ا�شتقرارهم  على 
النتائج  اأق�شى  حتقيق  ل�شمان  وذل��ك  ال�شرتاتيجي 
البحث  اأهمية  املجتمعون  واأك��د  املبذولة.  اجلهود  من 
الجتماعي الذي تقوم به اجلمعيات لدرا�شة خمتلف 
وال�شعي  الن�شائي  العن�شر  على  وال��رتك��ي��ز  احل���الت 
بطبيعة  املرتبطة  الأ�شر  خ�شو�شية  على  للمحافظة 
لال�شتفادة  املوؤمتر  ودعا  املحافظ.  الإماراتي  املجتمع 
من �شبكات التوا�شل الجتماعية والأجهزة الذكية يف 
تنظيم احلمالت اخلريية وال�شتفادة منها يف تقدمي 
القيادة  ت��وج��ه  م��ع  م��ت��ط��ورة متا�شيا  خ��دم��ات خ��ريي��ة 
العليا يف تبني نظام احلكومة الذكية. كما دعا اإىل تبني 
قاعدة بيانات موحدة للجمعيات اخلريية وامل�شتفيدين 
واملتربعني وهو ما تعمل عيه دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية 
اإم���ارات  ب��واب��ة  م��ن خ��الل م�شروعة  والعمل اخل���ريي 
لدعم  متكامال  اإلكرتونيا  نظاما  تعترب  والتي  اخلري 
الإداري���ة  العمل  جم���الت  خمتلف  يف  اخل���ريي  العمل 
دائرة  مدير  واأك��د  اجلمعيات.  بعم  املرتبطة  والفنية 
ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي �شرورة ال�شتفادة 
اأف�شل املمار�شات وتعميم  من هذه اللقاءات يف عر�س 
م�شاعدة  يف  الأ�شمى  الهدف  لتحقيق  منها  ال�شتفادة 
املحتاجني واحت�شاب الأجر من اهلل متمنيا اأن ي�شتمر 

هذا املوؤمتر ب�شكل �شنوي. 

•• دبي-وام:

اأح��م��د ال�شيباين  اع��ت��م��د ال��دك��ت��ور ح��م��د ب��ن ال�����ش��ي��خ 
الإ�شالمية والعمل اخلريي  ال�شوؤون  دائرة  مدير عام 
اأف�شل  وم��ع��ر���س  مل��وؤمت��ر  اخلتامية  التو�شيات  ب��دب��ي 
مم���ار����ش���ات اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة ال����ذي اأق���ي���م خالل 
في�شتفال  ان��رتك��ون��ت��ن��ن��ت��ال  ب��ف��ن��دق  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ه��ر 
الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  اأن  ال�شيباين  واأك��د  �شيتي. 
اخلريي  بالعمل  ل��الرت��ق��اء  ت�شعى  اخل���ريي  وال��ع��م��ل 
م��ن خ��الل عقد مثل ه��ذه ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي م��ن �شانها 
ن�شر املعرفة وتبادر اخلربات والتجارب الناجحة بني 
اجلمعيات وذلك للو�شول بهذا القطاع املهم اإىل اأعلى 
وامل�شتفيدين  املتربعني  يخدم  مبا  املهنية  امل�شتويات 
م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات اخل���ريي���ة. واأ����ش���اف اأن امل���وؤمت���ر جاء 
مب��ج��م��وع��ة م��ن ال��ت��و���ش��ي��ات ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا تعميم 
اخل��ريي يف  بالعمل  والرت��ق��اء  املعرفة بني اجلمعيات 
الدولة وخا�شة اإمارة دبي وذلك لتعزيز مكانة الدولة 
بني الدول الرائدة يف جمال الأعمال الإن�شانية عامليا 
�شملت جمموعة من  التي  العمل  اأوراق  اأهمية  موؤكدا 
املوا�شيع التي تهم كافة العاملني يف هذا القطاع وهي 
الإ�شرتاتيجي  والتخطيط  الإن�شانية  الإغاثة  حمالت 
للعمل اخلريي وال�شتفادة من التوا�شل الجتماعي. 
وكان املوؤمتر خرج مبجموعة من التو�شيات الرئي�شية 
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•• دبي-وام:

يف  ال��دويل  العتماد  على  واملياه  البيئة  وزارة  يف  البيطري  املخترب  ح�شل 
الأي���زو  م��وا���ش��ف��ات  بح�شب  القالعية  احل��م��ى  م��ر���س  ع��ن  الك�شف  جم��ال 
 . يوكا�س  املختربات  لعتماد  الربيطانية  الهيئة  من   17025:2005
جاء الإجناز �شمن م�شاعي الوزارة لتحقيق اأهدافها ال�شرتاتيجية وخا�شة 
فيما يتعلق برفع معدلت الأمن احليوي وتعزيز الأمن الغذائي يف الدولة. 
لل�شوؤون  امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ال�����ش��رع  حممد  �شيف  املهند�س  ���ش��ع��ادة  واأو���ش��ح 
القالعية  احلمى  مر�س  اأن  وامل��ي��اه  البيئة  ب���وزارة  واحليوانية  ال��زراع��ي��ة 
يعترب من اأكرث الأمرا�س احليوانية التي يتم الرتكيز عليها على امل�شتوى 
العاملي ويف دول املنطقة وهو على راأ�س قائمة الأمرا�س الوبائية الواجب 
املر�س من  لهذا  ملا  وذل��ك  عنها  لل�شحة احليوانية  العاملية  املنظمة  اإب��الغ 

الدولية للحيوانات احلية  التجارة  بالغة على  وتاأثريات  اقت�شادية  اأهمية 
انتقال  و�شرعة  املر�س يف �شعوبة عالجه  وتكمن خطورة هذا  ومنتجاتها 
العدوى بني املجرتات. وبخ�شو�س التحكم وال�شيطرة على �شالمة الو�شع 
اأن الوزارة  ال�شحي للرثوة احليوانية يف الدولة .. او�شح املهند�س ال�شرع 
وتبداأ  ا�شتريادها  قبل  للما�شية  والفحو�س  احلماية  اإج��راءات  اأعلى  تتبع 
ي�شرتط  منها حيث  ال�شترياد  يتم  التي  الدولة  باختيار  الإج���راءات  هذه 
خلوها من الأمرا�س املعدية وت�شتكمل الإجراءات يف املحاجر وي�شمل ذلك 
الوزارة  تعمل  وداخليا  املخربية  التحاليل  واج��راء  الظاهرية  الفحو�شات 
للرثوة  الوبائية  احليوانية  الأم��را���س  عن  للتق�شي  برنامج  تطبيق  على 
احليوانية املحلية. واأ�شار �شعادته اىل اأن ح�شول خمترب الوزارة البيطري 
اإجن��ازا ي�شيف للدولة مكانة عاملية ويعزز  على هذا العتماد الدويل يعد 
ال��دول الرائدة يف  ثقة التجار وامل�شتهلكني خا�شة واأن دولة الإم��ارات من 

املنطقة يف جمال اإعادة ت�شدير املنتجات الغذائية والعتماد ي�شع الإمارات 
ع��ن مر�س  الك�شف  ال��ع��امل��ي يف جم���ال  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م��رت��ب��ة متقدمة  يف 
واحليوانية  ال��زراع��ي��ة  لل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  واأك���د  القالعية.  احلمى 
وزارة  تقدمها  التي  اخلدمات  ونوعية  ج��ودة  من  �شيعزز  العتماد  هذا  اأن 
البيئة واملياه كما �شيعزز دور املخترب يف اأداء دوره بفح�س العينات الواردة 
الوبائي  وامل�شح  ال�شتق�شاء  برامج  �شمن  الدولة  يف  املختلفة  املناطق  من 
القالعية  م��ر���س احل��م��ى  م��ن  الإم����ارات خالية  للمر�س و���ش��ول لإع���الن 
بالإ�شافة اإىل فح�س عينات احليوانات الوارد للدولة بغر�س الك�شف عن 
الأمرا�س العابرة للحدود بح�شب قائمة منظمة ال�شحة احليوانية وبذلك 
الأول ل�شالمة وحماية الرثوة احليوانية حيث ت�شمل  الدفاع  يعترب خط 
املوا�شفة الدولية ايزو 17025:2005 تقييم واعتماد اجلوانب الإدارية 
والفنية يف املخترب طبقا لأرقى معايري الكفاءة الدولية يف جمال خدمات 

الفح�س واملعايرة املخربية كما ت�شمل تقييم كفاءة اجلهاز الفني وطريقة 
التقارير  واإ���ش��دار  اجل���ودة  �شبط  وط��رق  امل�شتخدمة  والأج��ه��زة  التحليل 
والتعامل مع اجلمهور وبذلك يعد العتماد اعرتافا دوليا بكفاءة املخترب 
يف حتليل واإ�شدار النتائج املخربية. واأفاد باأنه يتم تاأهيل الكوادر الوطنية 
حملة  م��ن  واملتقدمة  احلديثة  بالتقنيات  الفحو�شات  لعمل  املخترب  يف 
وخارجها  الدولة  داخل  تدريبهم  ويتم  والبكالوريو�س  املاج�شتري  �شهادات 
م�شريا باأنه يتم ب�شكل م�شتمر حتديث واإدخال تقنيات وفحو�شات واأجهزة 
وتدريب  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العلمي  التقدم  مواكبة  بهدف  للمخترب  ج��دي��دة 
اأنه بح�شب اخلطة امل�شتقبلية  املخت�شني على ا�شتخدامها. واأو�شح ال�شرع 
يتوقع اأن تزداد اأعداد الفحو�شات التي يجريها املخترب ملواكبة التطورات 
العلمية يف جمال عمل املختربات وذلك حتى يتم تقدمي خدمات خمربية 

متخ�ش�شة و �شاملة تتما�شى مع املعايري العاملية.

اإختتام فعاليات امللتقي الرتاثي بجزيرة الأحالم

مبادرات اجتماعية متنوعة لوزارة القت�ساد يف الذكرى التا�سعة لرحيل املغفور له ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه 

جامعة القد�ض حتتفل بتخريج دفعة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان

نيابة الأموال يف اأبوظبي وهيئة الأوراق املالية وال�سلع 
تن�سقان اإجراءات الت�سدي جلرائم وخمالفات التداول

تكرمي املتميزين يف حفل جمل�ض اأولياء اأمور 
الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�سطى

املخترب البيطري لوزارة البيئة يح�سل على العتماد الدويل للك�سف عن مر�ض احلمى القالعية

•• ابوظبي-الفجر:

ال�شباب ذراع التنمية وم�شتقبل الأمم 
ونب�س احلياة  الأر����س  ربيع  ه��م  ،ب��ل 
وبهم  امل��ُع��ول  عليهم  الأوط���ان  و�شياج 
ولة  اأدرك  ه��ن��ا  .م����ن  الآم������ال  ت��ع��ق��د 
الأمر هذه احلقيقة فاأولوهم العناية 
، وبذلو الكثري يف رعايتهم واإعدادهم 
 ، مواهبهم  وحتفيز   ، بهم  والهتمام 
وتفعيل اإبداعاتهم وتنمية قدراتهم ، 

فهذا حّق لهم وواجب على اأمتهم .
الرتاثي  ال�شيفي  ال�شمالية  وملتقي 
الأول  اأم�����س  فعالياته  اإخ��ت��ت��م  ال���ذي 
،والذي يرعاه �شمو  بجزيرة الأحالم 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل 
رئي�س نادي تراث الإم��ارات ، هو اأحد 
اأن�شطة نادي تراث الإمارات التي تقع 
�شمن حمور تدريب ومتكني ال�شباب 
البع�س  ببع�شهم  �شلتهم  وتوثيق   ،
قدراتهم  ،وتنمية  اإبداعاتهم  وجتلية 
وتوجيهها التوجيه ال�شليم لي�شبحوا 
اأمتهم  بثوابت  الإل��ت��زام  علي  قادرين 
ووطنهم ، وليكونوا على قدر امل�شئولية 

اإليهم ،بو�شفهم حا�شر  التي �شتناط 
الأمة وم�شتقبلها .

اأقيم حفل اخلتام بال�شالة الريا�شية 
�شعيد  ،ب��ح�����ش��ور  ال�شمالية  ب��ج��زي��رة 
الأن�شطة  اإدارة  م��دي��ر  امل��ن��اع��ي  ع��ل��ي 
 ، العني  مركز  مدير  النعيمي  وعلي 
اأبوظبي  مركز  مدير  القمزي  ومني 
رئي�س  احلو�شني  واأح��م��د   ، الن�شائي 

وفاطمة   ، ال�شبابية  الأن�شطة  ق�شم 
الأن�شطة  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  ال��ت��م��ي��م��ي 
من�شق  امل��رزوق��ي  وحممد   ، الن�شائية 
اأم����ور الطلبة  ع���ام امل��ل��ت��ق��ي، واأول���ي���اء 
وجمهور  والإع���الم���ي���ني  امل�����ش��ارك��ني 

غفري .                   
ال���رائ���د خ���ال���د ال��ف��ي��ل رئ��ي�����س فريق 
املرور  مبديرية  املجتمعية  امل��ب��ادرات 

م��ع فريقه يف تفعيل  ���ش��ارك  ،وال���ذي 
ال�شركاء  مع  التوا�شل  ا�شرتاتيجية 
،اأع�������رب ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
م�شيفا   ، اأهميته  علي  موؤكدا  امللتقي 
م��ع��ر���س توعوي  ���ش��م��ت  م�����ش��ارك��ت��ن��ا 
ن�شر  ايل  خ��الل��ه  م��ن  هدفنا  للمرور 
الثقافة املرورية وتوعية الطلبة ،كما 
ع��ل��ي مرور  م��ي��داين  اأج��ري��ن��ا تطبيق 

والنزول  املركبة  ركوب  واآداب   ، امل�شاة 
املوظفني  تنوير  اإيل  اإ���ش��اف��ة   ، منها 
ع���ن م��ع��ن��ي ح��م��ل��ة م����رور اأب��ي�����س ايل 
جانب امل�شابقات املرورية مع تقدمينا 
اأهدافنا  وتقوم   . للمت�شابقني  جوائز 
التوعوية ، علي اأربعة مبادرات ال�شاب 
املدر�شة   ، الأف�شل  الأ�شرة   ، الأف�شل 
الأف�شل  ال��ع��م��ال  مع�شكر  الأف�����ش��ل، 
.وي�شتمر هذا الربنامج ح�شب اخلطة 
بنظام   2014 اإيل فرباير  املر�شومة 
خالل  من  اكرتونية  وبتوعية  جديد 

الفي�س بوك ،والتويرت واليوتيوب . 
اجلدير بالذكر اأن حفل اخلتام حوي 
كر�شت  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 
الريادة  وط��ن  الم���ارات  امللتقي  �شعار 
وال��ت��م��ي��ز مب���ح���اوره ال��ث��الث��ة ال���ولء 
ا�شتملت  ،ك��م��ا  ،وال����وف����اء  الإن���ت���م���اء   ،
متميز  ن�شائي  ن�شاط  علي  الفعاليات 
التي  ال��ت��ن��وي��ري��ة  امل���ح���ا����ش���رة  ،م���ث���ل 
هيئة  من  ال�شام�شي  اإعتدال  قدمتها 
املهارات  ع��ن  وم�����ش��رح��ي��ة   ، الأوق�����اف 
رم�شان،  ل�شهر  والإ�شتعداد  احلياتية 
اأ���ش��رف��ت ع��ل��ي��ه��ا ا���ش��م��ا احل���ارث���ي من 
وور�شة   ، ال��ن�����ش��ائ��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 

ظبية  عليها  اأ�شرفت  تراثية  واأل��ع��اب 
اأحمد  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه   . ال��رم��ي��ث��ي 
الأن�شطة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  احل��و���ش��ن��ي 
امللتقي  اأن  ال���رتاث  ب��ن��ادي  ال�شبابية 
واإن   ، ال��ن��ظ��ري  ح��ق��ق جن��اح��ا منقطع 
ال��ك��ب��رية م��ن الطلبة  ه���ذه احل�����ش��ود 
والطالبات ، تعرب عما نادي به رئي�س 
الدولة عن تر�شيخ الهوية الوطنية يف 
نفو�س ال�شباب ، كما اأن تعديل برنامج 
امللتقي بتحويل الن�شاط الطالبي اإيل 
الفرتة امل�شائية ، اأعطي فر�شة كبرية 

الفرتة  يف  الن�شائي  الن�شاط  لتفاعل 
ال�����ش��ب��اح��ي��ة ،وه�����ذا ت���وؤك���ده الأع�����داد 
كمااإنعك�س  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن  امل��ت��زاي��دة 
الطلبة  ن�شاط  علي  اأيجابا  التعديل 
املتميز يف الفرتة امل�شائية ،فقد �شهدنا 
الطلبة علي  ق��ب��ل  ك��ب��ريا م��ن  اإق��ب��ال 
التقليدية  الرماية  �شباق  يف  امل�شاركة 
مهرجان  ويف  احل������ي،  ب���ال���ر����ش���ا����س 

الفرو�شية               
اأما حممد املرزوقي من�شق عام امللتقي 
، فقد تقدم بال�شكر للموؤ�ش�شات التي 

امل��ل��ت��ق��ي وجناحه  اإث�����راء  ���ش��اه��م��ت يف 
امل�شاركات  ع��ال��ي��ا  اث��م��ن  اأن���ا   : ب��ق��ول��ه 
العامة  ال��ع��الق��ات  اإدارة  م��ن  الفاعلة 
،ومركز  امل������رور  و����ش���رط���ة   ، ب����امل����رور 
اأمور  واأول���ي���اء   ، ال��وث��ائ��ق وال��ب��ح��وث 
اأ�شهموا  ،مب����ا  وال���ط���ال���ب���ات  ال��ط��ل��ب��ة 
ب��ه م��ن اأث�����راء ل��ل��ربن��ام��ج م��ن خالل 
م�شاركتهم مبا قدموه من اطروحات 
ب�������ش���دق عن  وحم����ا�����ش����رات ، ع�����ربت 
امل����ع����اين ال���ك���ب���رية ال����ت����ي مت���ث���ل���ت يف 

المارات وطن الريادة والتميز .

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإطالق  ع��ن  الق��ت�����ش��اد  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ثالث مبادرات يف ذك��ري وف��اة املغفور 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 
رم�شان  �شهر  م��ن  ع�شر  التا�شع  ي��وم 
احتفالت  �شمن  ذل���ك  ج���اء  امل���ب���ارك. 
ال�����������وزارة ب����ي����وم ال���ع���م���ل الإن���������ش����اين 
ال�شوؤون  وزارة  واع��ت��م��اد  الإم����ارات����ي 
لزايد  ووف��اء  حب  ل�شعار  الجتماعية 

العطاء لحتفالت هذا العام.
واأك�����د م���ع���ايل امل��ه��ن��د���س ���ش��ل��ط��ان بن 
اأن  القت�شاد  وزي���ر  املن�شوري  �شعيد 
وتطور  نه�شة  م��ن  ال��ي��وم  نعي�شه  م��ا 
اإمن��ا ميثل غي�شاً من في�س  وانفتاح، 
املغفور  راأ�شهم  وعلى  املوؤ�ش�شني  اآبائنا 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه، منوهاً مبواقفه 
الإن�شانية العظيمة واحلكيمة وماآثره 
النبيلة وبو�شفه رحمه اهلل رجل دولة 

حظي بتقدير العامل اأجمع. 
نهج  م��ب��ادرة  القت�شاد  وزارة  وتطلق 
اإىل تعزيز  ت��ه��دف  ال��ت��ي  زاي���د اخل���ري 
مفاهيم العمل الإن�شاين التي غر�شها 
ث������راه عرب  ال�����ش��ي��خ زاي������د ط���ي���ب اهلل 
تقدمي  مبادرات م�شتدامة من خالل 
العمل  التي جت�شد  اخل��الق��ة  الأف��ك��ار 
الإن�شاين كي ي�شبح جزء ل يتجزاأ من 

اأولويات الوزارة. 
وت��ت�����ش��م��ن م����ب����ادرة زاي������د الإن�������ش���ان 

الوزارة  موقع  على  اإلكرتونياً  راب��ط��اً 
املغفور  م����وروث����ات  ل��ن�����ش��ر  خم�����ش�����س 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 
وخارجها،  ال��دول��ة  داخ���ل  الإن�����ش��ان��ي��ة 
والتعريف باجلهود التي قادها رحمه 
الإن�شانية،  امل��ج��الت  خمتلف  يف  اهلل 
وت��ع��زي��ز ال��وع��ي ح���ول ج��ه��ود ال����وزارة 
فيما يتعلق بالعمل الإن�شاين عموماً. 

اأم���ا م��ب��ادرة ط���رود اخل���ري فتتلخ�س 
هذه  بتجهيز  القت�شاد  وزارة  بقيام 

ال��ط��رود يف اأك��ي��ا���س حت��م��ل ا���ش��م هذه 
الأ�شر  مل�شاعدة  اأغذية  حت��وي  امل��ب��ادرة 
املبارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  املتعففة 
ومب�����ش��اه��م��ات م���ن م��وظ��ف��ي ال�����وزارة 
فاعل  دور  لعب  باأهمية  منهم  اإمي��ان��اً 
خ���الل اإح��ي��اء ذك���رى م��وؤ���ش�����س دولتنا 

العزيزة. 
�شل�شلة  ال���ع���م���ل  ف���ري���ق  ع���ق���د  وق�����د   
اآلية  اع��ت��م��اد  اج��ت��م��اع��ات مت خ��الل��ه��ا 
وت�شميم  امل��ب��ادرات  يف  العمل  وخ��ط��ة 

للتعريف  املطلوبة  الإع��الم��ي��ة  امل���واد 
جانباً  وت��ت�����ش��م��ن  وب���اأه���داف���ه���ا  ب���ه���ا 

امل�����ش��اه��م��ات والأع���م���ال اخلريية  م��ن 
املحلى  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  والإن�������ش���ان���ي���ة 

ال�شيخ  له  للمغفور  والعاملي  والعربي 
زايد بن �شلطان اآل نهيان.

•• القد�ص املحتلة-وام:

ام�س  ال���ق���د����س  ج���ام���ع���ة  اح��ت��ف��ل��ت 
والثالثني  الثانية  الدفعة  بتخريج 
ال  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  دف��ع��ة  
نهيان وقال الدكتور عماد ابو ك�شك 
يف  اجلامعة  رئي�س  باعمال  القائم 

كلمته خالل حفل التخريج:
املهيب  احلفل  ه��ذا  يف  اليوم  نلتقي 
والثالثني  ال��ث��اين  ال��ف��وج  لتخريج 
من خريجي جامعة القد�س .. فوج 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
اآل ن��ه��ي��ان م��وؤ���ش�����س دول���ة الم����ارات 
القائد  ..ه������ذا  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
�شعبه  اح��ب  ال��ذي  الكبري  والزعيم 
واأحبوه فكان لهم اأبا ورئي�شا وقائدا 

وزعيما حمبا �شادقا حنونا راعيا مل 
ياأل جهدا يف النهو�س ببلده و�شعبه 
تقدما وازده��ارا ورخاء .. قام ببناء 
والتعليمية  الك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ش�شات 
وو�شع اأ�ش�س وقواعد دولة المارات 
العربية احلديثة لتكون دولة رائدة 
 .. وال�شالمية  العربية  املنطقة  يف 
الوالد  لهذا  نتوجه  ان  م��ن  ب��د  ول 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  الكبري 
ال�شعب  ب��ا���ش��م  ن��ه��ي��ان  ال  ���ش��ل��ط��ان 
الفل�شطيني العظيم وباإ�شم القد�س 
.. فقد  وجامعتها بالدعاء واملغفرة 
كان دائما مع القد�س حمبا وداعما 
عقله  يف  فل�شطني  وك��ان��ت  وراع���ي���ا 
وتوجه   . ال�������دوام  ع��ل��ى  ووج����دان����ه 
بال�شكر  ك�شك  اب���و  ع��م��اد  ال��دك��ت��ور 

والتقدير والعرفان لدولة المارات 
ال�شمو  ول�شاحب  املتحدة  العربية 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
والفريق  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  اول 
نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ال  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة  �شوؤون  وزير 
ن��ه��ي��ان وزير  ع��ب��د اهلل ب��ن زاي���د ال 
واملنحة  ال���دع���م  ع��ل��ى  اخل���ارج���ي���ة 
للقد�س  ق��دم��وه��ا  ال���ت���ي  ال��ك��رمي��ة 
ماليني   10 ب��ق��ي��م��ة  وج��ام��ع��ت��ه��ا 
الماراتي  ال��دع��م  ان  وق���ال  دولر. 
القد�س  كانت جامعة  وق��ت  ج��اء يف 
تعاين من ازمة مالية خانقه كادت 
الكادميية  املوؤ�ش�شة  بهذه  تع�شف 
ووطنيا  واك��ادمي��ي��ا  علميا  ال��رائ��دة 
ون�شاليا الرا�شخة جذورها يف قلب 
القد�س..حار�شة للم�شجد الق�شى 
املبارك حتافظ على القد�س وتعزز 
اأهلها يف وجه كل حماولت  �شمود 
ال��ط��م�����س وال���ت���ه���وي���د وامل�������ش���ادرة 
الهوية  على  حتافظ   .. والق��ت��الع 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة . ووج���ه 
احلفل  خ��الل  كلمته  يف  ك�شك  اب��و 
اخلريجيني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  م���ب���ارك���ت���ة 
واهاليهم داعيا الطلبة اىل خو�س 
غ��م��ار احل��ي��اة م��ن اج��ل تطبيق ما 
اف�شل  م�شتقبل  ل�شناعة  تعلموه 
ل���ل���وط���ن وال�������ش���ع���ب. ح�����ش��ر حفل 
المناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ت���خ���رج 

جلامعة القد�س احمد قريع ووزير 
انو  الدكتور  الفل�شطيني  الثقافة 
والتعليم  الرتبية  ابو عي�شة ووزير 
والهيئة  ال����دي����ن  ن���ا����ش���ر  ����ش���ف���اء 
ممثلي  من  وجمموعة  التدري�شية 
والعالمية  املجتمعية  املوؤ�ش�شات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة. واك�����د اح���م���د ق���ري���ع يف 
و�شلت  ال��ق��د���س  جامعة  ان  كلمته 
اىل درج����ة ع��ال��ي��ة م���ن ال��ت��ق��دم يف 
ج���م���ي���ع امل�������ش���ت���وي���ات الك����ادمي����ي����ة 
واملهنية والعلمية ويف هذا التخريج 
توؤكد اجلامعة على موا�شلة البناء 
اىل امل�شتقبل.. وقال انه لي�س هناك 
من بديل لتعزيز ال�شمود ولتفعيل 
املواجهة  اط���ار  ال��ذات��ي يف  ال��ع��ام��ل 
الن�شان  مب�����ش��ت��وى  الرت����ق����اء  م���ن 
بالعلم.  وت�����ش��ل��ي��ح��ه  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
من  جميع  اىل  ال�شكر  قريع  وق��دم 
ومن  القد�س  جلامعة  ال��دع��م  ق��دم 
قام ببناء امل�شاريع واملن�شئات الهامة 
احلفل مت  نهاية  ويف  اجل��ام��ع��ة.  يف 
ت��ك��رمي ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��ف��وق��ني تاله 
كليات  يف  ال��ط��ل��ب��ة  ج��م��ي��ع  ت���ك���رمي 
ال�شنان.  وط����ب  ال��ب�����ش��ري  ال��ط��ب 
وكان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س 
اأبوظبي  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  للتنمية 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
توقيع  امل���ا����ش���ي  اب���ري���ل  يف  ���ش��ه��دا 
�شندوق  ب����ني  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
القد�س  وجامعة  للتنمية  اأبوظبي 

قدم  مبوجبها  وال��ت��ي  فل�شطني  يف 
بقيمة  م��ال��ي��ة  م��ن��ح��ة  ال�������ش���ن���دوق 
ل��دع��م هذه  دره����م  م��ل��ي��ون   36.7
وذلك  املتميزة  التعليمية  املوؤ�ش�شة 
يف اإط�������ار ال����دع����م امل�����ش��ت��م��ر ال����ذي 
و�شندوق  اأبوظبي  حكومة  تقدمه 
م�شرية  لتعزيز  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
خمتلف  يف  فل�شطني  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل����ج����الت. ح��ي��ث وق����ع امل����ذك����رة يف 
ال�شيد  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  مقر 
املدير  ال�������ش���وي���دي  ���ش��ي��ف  حم���م���د 
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ل�شندوق  ال��ع��ام 
ن�شيبة  ���ش��ري  وال��دك��ت��ور  ب��الإن��اب��ة 
بفل�شطني.  القد�س  جامعة  رئي�س 
وقال �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
ان  التوقيع  هام�س  على  نهيان  اآل 
ل�شيا�شة  ا���ش��ت��م��رار  ه��ي  الت��ف��اق��ي��ة 
�شاحب  برئا�شة  احلكيمة  القيادة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال���دول���ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
الذي يويل اهتماما كبريا بال�شعب 
اأن  ���ش��م��وه  ..م����وؤك����دا  الفل�شطيني 
ال��ت��زام من  املنحة هي مبثابة  ه��ذه 
قبل دول��ة الإم��ارات حكومة و�شعبا 
لدعم �شعب فل�شطني. واأ�شار �شموه 
اىل ان دعم جامعة القد�س هو من 
التعليم  قطاع  ب��اأن  اإمياننا  منطلق 
هو اأحد اأهم القطاعات التي ترتكز 
عليها اخلطط التنموية امل�شتدامة 
وال���ت���ي ت�����ش��اه��م ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����ش��ي يف 
وتعزز  املعي�شي  بامل�شتوى  الرت��ق��اء 
الجتماعي  وال����ش���ت���ق���رار  الأم������ن 

والقت�شادي يف فل�شطني. 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت نيابة الأموال يف اأبوظبي اأنها �شتقوم بتنظيم دورات 
اخلا�شة  الإداري���ة  وال�شبطية  الق�شائية  ال�شبطية  حول 
املالية.  الأوراق  اأ���ش��واق  يف  ال��ت��داول  وخم��ال��ف��ات  ب��ج��رائ��م 
وال�شلع  املالية  الوراق  هيئة  م��ع  الم���وال  نيابة  واتفقت 
ال�شراكة  يحقق  مب��ا  م�شرتكة  ول��ق��اءات  دورات  عقد  على 
بني الطرفني بهدف تعزيز ال�شتقرار القت�شادي واملايل 
يف الإمارة واحلفاظ على �شمعة التداول يف اأ�شواقها املالية 
وحماية م�شالح الأفراد وال�شركات وتعزيز ثقة امل�شتثمرين 
م�شرية اإىل اأنها ب�شدد توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق 
الطرفني. جاء  اأه��داف  للتعاون يف حتقيق  وال�شلع  املالية 
ذلك يف الجتماع الذي عقده الطرفني بح�شور امل�شت�شار 
ح�شن حممد احلمادي رئي�س نيابة الأموال و�شعادة مرمي 
بطي ال�شويدي نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع الرتخي�س 
والرقابة و التنفيذ يف الهيئة . ومت مناق�شة اجراءات جمع 
وجرائم  ملخالفات  املثبتة  والقرائن  والأدل��ة  ال�شتدللت 
كما  التحفظية.  والج����راءات  التفتي�س  واج���راء  ال��ت��داول 
التوا�شل  تكثيف  على  العمل  ���ش��رورة  على  الطرفان  اأك��د 
امل�شرتك بني النيابة العامة وهيئة الوراق املالية وال�شلع 

مبا يحقق �شهولة الجناز و�شرعة الو�شول اإىل العدالة.. 
واأ�شارا اإىل �شرورة تدعيم ثقة امل�شتثمرين من خالل ن�شر 
الأحكام الرادعة التي ت�شدر �شد املتجاوزين للقانون املنظم 
للتداول يف و�شائل الإعالم املختلفة. ونوهت �شعادة مرمي 
عقوبات  لتطبيق  قانون  مل�شروع  درا�شة  بوجود  ال�شويدي 
مع  بال�شرتاك  التداول  جمال  يف  املخالفني  على  مغلظة 
اإىل م�شتندات  الرجوع  اإمكانية  املركزي.. موؤكدة  امل�شرف 
من  �شنوات.  ع�شر  قبل  حتى  املحفوظة  ال��ت��داول  ووث��ائ��ق 
جهته اأو�شح امل�شت�شار ح�شن احلمادي اأن النيابة تنظر اىل 
ال�شق اجلزائي من الوقائع املعرو�شه جلرائم التداول وهي 
اجلهة التي تقوم بجمع ال�شتدللت وتبا�شر التحقيق اأما 
على  اجلنائية  الوقائع  بعر�س  بدورها  تقوم  التي  الهيئة 
الراي  ت�شمل  ان  على  راأي  اإب���داء  كمذكرة  العامة  النيابة 
ال��ف��ن��ي وال��ق��ان��وين. ويف خ��ت��ام الج��ت��م��اع اأع��ل��ن الطرفني 
اتفاقهما على اأن يكون فتح البالغات يف خمالفات وجرائم 
ال�شرطة  وال�شلع يكون عن طريق  املال  اأ�شواق  التداول يف 
بتقدمي  الهيئة  وتلتزم  باملطلوب  النيابة  تاأ�شرية  اأخذ  بعد 
مذكرة للنيابة عن الواقعة ت�شمل الراأي الفني والقانوين 
اأ�شماء املخولني لل�شبطية الق�شائية  اأن يتم حتديد  على 

من الهيئة وعر�شها على النيابة العامة للعلم. 

•• املنطقة الو�سطى-وام:

املنطقة  يف  والطالبات  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  نظم جمل�س 
الو�شطى برعاية وح�شور معايل حميد بن حممد عبيد 
املركز  بقاعة  ..حفال  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  القطامي 
 2013  2012 الدرا�شي  العام  ختام  مبنا�شبة  الثقايف 
. وقام معايل الوزير بتكرمي 232 متميزا �شملوا اأوائل 
را�شد  بجائزة  والفائزين  التعليمية  امل��راح��ل  يف  الطلبة 
لالحتفاء  ال�شنوية  الفعاليات  �شمن  الرتبوية  املحيان 
ال�شارقة.  لإم��ارة  الو�شطى  املنطقة  مبدار�س  باملتفوقني 
اأمور  اأول��ي��اء  جمل�س  رئي�س  املحيان  را�شد  احلفل  ح�شر 
علي  والدكتور  الو�شطى  املنطقة  يف  والطالبات  الطلبة 
اأولياء  جمال�س  وروؤ���ش��اء  املجل�س  رئي�س  نائب  الطنيجي 
وم���دراء  ال�شخ�شيات  وك��ب��ار  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  الم����ور يف 
الطلبة  اىل  ا�شافة  واأعيانها  الو�شطى  باملنطقة  الدوائر 
املكرمني واأوليا اأمورهم. واألقى را�شد املحيان كلمة اأ�شار 
الطلبة  من  لنخبة  تكرميا  ميثل  الحتفال  اأن  اإىل  فيها 
اإىل  و���ش��ول  املختلفة  التعليمية  م��راح��ل��ه��م  يف  مت��ي��زوا 
املرحلة  من  النتهاء  اأن  اإىل  ..م�شريا  الثانوية  املرحلة 
الثانوية بعد النجاح يف ال�شف الثاين ع�شر يعترب اخلطوة 

حتت  والوطن  املجتمع  خلدمة  احلياة  م�شوار  يف  الأوىل 
قيادتها الر�شيدة. كما األقى الدكتور علي الطنيحي كلمة 
قال فيها اأن املجل�س و�شع اأهدافا ا�شرتاتيجية ملنظومته 
وفق ر�شالة وزارة الرتبية والتعليم واملتمثلة يف العمل معا 
من اأجل الرتقاء مب�شتوى الأداء الرتبوي والتعليمي يف 
الب�شرية  الطاقات  وا�شتثمار  اجلامعي  قبل  ما  التعليم 
اأن  واأ�شاف  املواطنة.  قيم  وتعميق  املعرفة  لبناء جمتمع 
باملنطقة  والطلبات  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  جمل�س  زي��ارات 
الدرا�شي  ال��ع��ام  ه���ذا  خ���الل  امل���دار����س  ملختلف  ال��و���ش��ط��ى 
واملحا�شرات  ال����دورات  ع��دد  بلغ  فيما  زي���ارة   48 �شملت 
..م�شريا  وحم��ا���ش��رة  دورة   28 امل��ج��ل�����س  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي 
اىل ان ع���دد امل��ك��رم��ني ل��ه��ذا ال��ع��ام ب��ل��غ 232 م��ك��رم��ا .. 
9 مدار�س �شمن جائزة  املكرمة  امل��دار���س  ع��دد  بلغ  فيما 
الرتبية  وزي��ر  معايل  واط��ل��ع  ال��رتب��وي.  للتميز  املجل�س 
واحل�شور على فيلم عن خمتلف فعاليات جمل�س اأولياء 
اأمور الطلبة والطلبات يف املنطقة الو�شطى ت�شمن اأبرز 
اأعماله واإجنازاته ..ثم قام معاليه يرافقه را�شد املحيان 
والدكتور علي الطنيجي بتكرمي اأوائل املراحل التعليمية 
والفائزين بجائزة  والبنات  البنني  العامة من  والثانوية 

را�شد املحيان للتميز الرتبوي.

اعالن بالتحريك يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2009/161 تنفيذ ات�سالت

اىل املنفذ �شده: حماده ال�شواديف عبد العزيز
 عنوانه: ن�شرا

الق�شاء  ب��دائ��رة  التنفيذ  ادارة  ام���ام  ب��احل�����ش��ور  ن��خ��ط��رك   
بابوظبي للجل�شة املحددة يف ال�شاعة )8.30( من �شباح يوم 
2013/7/24 حيث مت حتريك امللف التنفيذي من التعليق ويف 
حال عدم احل�شور فان املحكمة �شتتخذ الجراءات القانونية 

املنا�شبة.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2013/7/1م
 القا�سي/ ماجد عز الرجال
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•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س علي 
حم���م���د اخل�������وري م���دي���ر ع�����ام هيئة 
الإمارات للهوية حر�س الإدارة العليا 
يف الهيئة على متابعة واقع وجمريات 
التابعة  الت�شجيل  م��راك��ز  يف  ال��ع��م��ل 
للهيئة واملنت�شرة على م�شتوى الدولة 
اخلدمات  ت��ق��دمي  ل�شمان  ق���رب  ع��ن 
للمراجعني وفق اأرقى امل�شتويات ومبا 
يحقق ر�شاهم وير�شم البت�شامة على 
اخلوري  الدكتور  اأك��د  كما  وجوههم. 
دائم  ب�شكل  ال��ت��وا���ش��ل  على  احل��ر���س 
وم�شتمر مع موظفي الهيئة يف مراكز 
التحديات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  الت�شجيل 
التي تواجههم وو�شع احللول املنا�شبة 
لها مبا ي�شمن حتقيق اأعلى معدلت 
الر�شا الوظيفي و�شول اإىل الرتقاء 
باعتبارها  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  م���راك���ز  ب������اأداء 
الواجهة الرئي�شية للهيئة مع جمهور 

املتعاملني.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها 
الكرامة  ال��دك��ت��ور اخل���وري يف م��رك��ز 
الأ�شبوع  نهاية  دبي  باإمارة  للت�شجيل 
املا�شي رافقه خاللها عدد من مدراء 
القطاعات والإدارات يف اإطار اجلولت 
امليدانية الدورية التي يقوم بها مدير 
الت�شجيل  م���راك���ز  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام 
من  والتاأكد  فيها  العمل  �شري  ملتابعة 
تقدمها  التي  اخلدمات  ومتيز  ج��ودة 

للمتعاملني.
واإل���ت���ق���ى ال���دك���ت���ور اخل�������وري خالل 
وا�شتمع  املتعاملني  من  ع��ددا  اجلولة 
ب�شاأن  وم��الح��ظ��ات��ه��م  اآرائ����ه����م  اإىل 
م�شتوى خدمات الهيئة.. كما ا�شتمع 
وتفقد  امل���وظ���ف���ني  م���الح���ظ���ات  اإىل 
الت�شهيالت  ع��ل��ى  واط���ل���ع  اأح���وال���ه���م 
ليوؤدوا عملهم  لهم  التي مت توفريها 
الإب����داع  ع��ل��ى  ي�شجع  منا�شب  ج��و  يف 

الهيئة قد  ك��ان��ت  الإن��ت��اج��ي��ة.  وزي����ادة 
ملركز  تطوير  عمليات  م��وؤخ��را  اأج��رت 
ال���ك���رام���ة واأع�������ادت ت�����ش��م��ي��م��ه بهدف 
الرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى خ��دم��ات��ه ورف���ع 
ط��اق��ت��ه ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة التي 
ارتفعت اإىل نحو 1000 متعامل من 
خالل ثمانية خطوط للت�شجيل منها 
�شتة خطوط للرجال وخطان للن�شاء. 
الهيئة  ودع��ا اخل��وري جميع موظفي 
اإىل م�شاعفة جهودهم لرفع م�شتوى 
امل��ق��دم��ة وحتقيق  ك���ف���اءة اخل���دم���ات 
العمل  ج�����وان�����ب  ك����اف����ة  يف  اجل���������ودة 
الهيئة  م���ن���ج���زات  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
ما  وع��ل��ى  املوؤ�ش�شي  التميز  جم��ال  يف 
حققته من خطوات على طريق تلبية 
ل���الأداء  الإم�����ارات  ب��رن��ام��ج  متطلبات 
احل���ك���وم���ي امل��ت��م��ي��ز ل��ل��ح�����ش��ول على 
الهيئة  اإن  وق���ال   . جن��وم   7 ت�شنيف 
عملها  ج����وان����ب  ج��م��ي��ع  يف  حت���ر����س 
ال�شعادة  حت��ق��ي��ق  يف  امل�����ش��اه��م��ة  ع��ل��ى 
التطوير  خ�������الل  م�����ن  ل���ل���م���ج���ت���م���ع 
وال��ت��ح��دي��ث امل�����ش��ت��م��ري��ن والرت����ق����اء 

تقدمها  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات  ب����ج����ودة 
وتتجاوز  املتعاملني  احتياجات  لتلبي 
ت��وق��ع��ات��ه��م. ووج���ه ���ش��ع��ادت��ه موظفي 
التي  امل�شكالت  جميع  بتذليل  املركز 
كل  وا���ش��ت��خ��دام  املتعاملون  يواجهها 
الفريق  ب��روح  والعمل  املتاحة  ال�شبل 
خالل  والبت�شامة  ال�شعادة  واإظ��ه��ار 
تقدمي اخلدمة للمتعاملني وال�شعور 
بالفخر عند خدمة النا�س مبا ينفعهم 
وي�����ش��ه��ل اأم�����وره�����م. وح�����ث اخل�����وري 
يعامل  ك��م��ا  امل��راج��ع��ني  معاملة  ع��ل��ى 
درجات  اأق�شى  منحهم  عرب  ال�شيف 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  الهتمام 
الإن�شان  ب��ج��ع��ل  ل��ل��دول��ة  ال��ر���ش��ي��دة 
وامل�شاريع  واخلطط  اخلدمات  حمور 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
املنبثقة  القيم  اأب���رز  ب��اأح��د  وال��ت��زام��ا 
للهيئة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��ن اخل��ط��ة 
بالرتكيز  واملتمثلة   2010-2013
ع���ل���ى امل���ت���ع���ام���ل���ني. وراف�������ق اخل�����وري 
خالل اجلولة كل من عائ�شة الري�شي 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق���ط���اع  م���دي���رة 

دعم  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ب��دويل  ون��ا���ش��ر 
مراكز الت�شجيل وعامر املهري مدير 
واملجتمعي.  احلكومي  الت�شال  اإدارة 
وي��ف��ت��ح م���رك���ز ال���ك���رام���ة اأب����واب����ه من 
م�شاء  الثامنة  اإىل  �شباحا  ال�شابعة 
لفئة  الت�شهيالت  من  العديد  ويقدم 
خا�شة  م��واق��ف  ت�شمل  الإع��اق��ة  ذوي 
لهم.  خ���دم���ة خم�����ش�����ش��ة  ك���اون���رت  و 
وت�شم اإمارة دبي ثالثة مراكز خدمة 
للهوية  الإم��ارات  لهيئة  تابعة  رئي�شة 
الكرامة  و  الرا�شدية  و  الرب�شاء  هي 
مكتب  هي  مكاتب  ثالثة  اإىل  اإ�شافة 
الإق���ام���ة و����ش���وؤون الأج���ان���ب ومكتب 
ديوان احلاكم ومكتب حتا اإىل جانب 
ملحقة  اأخ���رى  ت�شجيل  م��راك��ز  �شتة 
مبراكز الطب الوقائي وهي املحي�شنة 
و الرباحة و ال�شطوة و القوز و قرية 
 55 اأ�شل  املعرفة و جافزا وذلك من 
بطاقة  يف  للت�شجيل  ومكتبا  م��رك��زا 
مناطق  ج��م��ي��ع  يف  م���وزع���ة  ال���ه���وي���ة 
ال�شتيعابية  طاقتها  وت��ب��ل��غ  ال��دول��ة 
نحو 27 األفا و800 متعامل يوميا. 

•• اأبوظبي-وام:

اأجنزت �شركة اأبوظبي للخدمات العامة م�شاندة 
خطتها ال�شنوية اخلا�شة ب�شيانة ونظافة امل�شاجد 
العامة  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
لل�شوؤون الإ�شالمية الأوقاف ا�شتعدادا ل�شتقبال 
قبل عدة  م�شاندة  وب��داأت  الكرمي.  �شهر رم�شان 
اأ�شهر بتنفيذ خطة �شيانة ونظافة م�شاجد اإمارة 
ل�شتقبال  حلة  وباأف�شل  جاهزة  لتكون  اأبوظبي 
توؤم  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  الأع�����داد  وم��واج��ه��ة  امل�شلني 
امل�شاجد خالل �شهر رم�شان املبارك اإذ خ�ش�شت 
للتاأكد  ا�شافية  الغر�س فرق عمل  م�شاندة لهذا 
امل�شاجد  يف  واملعدات  املرافق  جميع  جاهزية  من 
من تكييف وا�شاءة ومياه وتوفري مواد النظافة. 
وتوفر �شركة م�شاندة كذلك فرق عمل متخ�ش�شة 

ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى جميع الأح���ي���اء وامل��ن��اط��ق يف 
ال�شهر  اأي ط��ارئ خ��الل  ملواجهة  اأب��وظ��ب��ي  م��دن 
التي  امل�شاجد  اإىل  ال��ف��رق  ه��ذه  وتوجيه  ال��ك��رمي 
ب�شيانة  م�شاندة  تقوم  كما  ا�شايف.  لدعم  حتتاج 
ونظافة وتهيئة م�شليات العيد وجتهيزها لتكون 
عيدي  يف  امل�شلني  ل�شتقبال  ال�شتعداد  اأمت  على 
الفطر والأ�شحى. وقال املهند�س هالل البلو�شي 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  يف  املرافق  اإدارة  مدير 
اأعمال  ال�شركة ت�شرف وتنفذ  اأن  العامة م�شاندة 
يف  امل�شاجد  بجميع  اخلا�شة  والنظافة  ال�شيانة 
م�شجدا   2151 عددها  والبالغ  اأبوظبي  اإم���ارة 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
تهدف  متكاملة  منظومة  خ��الل  م��ن  والأوق����اف 
اخلدمات  وتقدمي  ت�شميم  اىل  الأوىل  بالدرجة 
الدولية  املعايري  لأعلى  وفقا  واإدارت��ه��ا  امل�شرتكة 

وتقدمي حلول تت�شم بالكفاءة واجل��ودة. واأ�شاف 
من  للم�شاجد  ال�شيانة  اأعمال  تنفذ  م�شاندة  اأن 
ث��الث مراحل  اإىل  تنق�شم  خ��الل خطة متكاملة 
�شنوية  الن�شف  وال�شيانة  ال�شنوية  ال�شيانة  هي 
الدورية  ال�شيانة  اإىل جانب  ال�شهرية  وال�شيانة 
للم�شاجد  اليومية  الح��ت��ي��اج��ات  تت�شمن  ال��ت��ي 
فرق  م�������ش���ان���دة  ���ش��ك��ل��ت  اإذ  ال���ط���ارئ���ة  والأم���������ور 
للم�شاجد  ي��وم��ي��ة  ب���زي���ارات  للقيام  متخ�ش�شة 
�شليم  ب�شكل  تعمل  املرافق  جميع  اأن  من  للتاأكد 
وبحد اأدن��ى زي��ارة واح��دة كل �شهر لكل م�شجد.. 
امل�شاجد  يف  الطارئة  الأعمال  م�شاندة  تويل  كما 
يف  امل�����ش��اع��دة  مكتب  ي�شتقبل  اإذ  ق�����ش��وى  اأه��م��ي��ة 
ال�����ش��رك��ة ال��ب��الغ��ات ع��ن اأي���ة ح���الت ط��ارئ��ة من 
خالل نظام اإلكرتوين مبتكر خم�ش�س ل�شتالم 
البالغات وت�شجيلها وتوزيعها ومتابعة اجنازها. 

•• وا�سنطن-وام:

وا�شنطن  يف  الدولة  �شفارة  اأقامت 
���ش��رف وف��د طلبة  حفل غ���داء على 
الدولية  الأع�����م�����ال  اإدارة  دورة 
يقومون  ال��ذي��ن  اأب��وظ��ب��ي  بجامعة 
ب���زي���ارة ج��ام��ع��ات - وا���ش��ن��ط��ن دي 
وموؤ�ش�شات   - ون����ي����وي����ورك  ����ش���ي 
ا�شتك�شاف  ب���غ���ر����س  م����رم����وق����ة 
القت�شادية  وال��ق�����ش��اي��ا  ال�����ش��وؤون 
والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��خ�����س عن 
بني  والتعاون  وال�شراكات  العوملة 
خمتلف الأطراف الدولية. واأدارت 
برنامج  ح�����ول  ن��ق��ا���ش��ا  ال�������ش���ف���ارة 
الدبلوما�شية العامة الذي تطبقه 
الأمريكي  ال�شعب  تعريف  بغر�س 
الوليات  م��ع  الثنائية  بالعالقات 
امل����ت����ح����دة وت����ط����وي����ر ال����ع����الق����ات 
ال��ب��ل��دي��ن. والتقى  ب��ني  ال��ت��ج��اري��ة 
التدري�س  هيئة  واأع�����ش��اء  الطلبة 
امل�شوؤولني يف  بكبار  لهم  املرافقون 
التجارية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل��ام��ع��ات 
يف وا���ش��ن��ط��ن مل��ن��اق�����ش��ة ال���رواب���ط 
التجارية والتعليمية املتنامية بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 

الأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات 
حول  املعارف  من  املزيد  واكت�شاب 
املتعلقة  وامل��م��ار���ش��ات  ال��ن��ظ��ري��ات 
الوفد  وح�شر  ال��دول��ي��ة.  ب����الإدارة 
جامعة  يف  م��ن��اق�����ش��ات  ال���ط���الب���ي 
ج������ورج وا����ش���ن���ط���ن ل��ل��ت��ع��رف على 
التعاون  وفر�س  الربامج  خمتلف 
ومدر�شوهم  الطلبة  �شارك  كذلك 
مقر  يف  ق�����دم�����ت  اإي��������ج��������ازات  يف 
ل��وك��ه��ي��د م���ارت���ن وجمل�س  ���ش��رك��ة 
الإم��ارات��ي كما  الأمريكي  الأع��م��ال 
الأطفال  م�شت�شفى  ا���ش��ت�����ش��اف��ه��م 
اأع���د لهم برناجما  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 
ا�شتمل على جولت وحما�شرات... 
وق������ام الأط�����ب�����اء وامل���������ش����وؤول����ون يف 
مبعهد  الطلبة  بتعريف  امل�شت�شفى 
جراحات  يف  لالبتكار  زاي��د  ال�شيخ 
الأط��ف��ال وب��امل��ن��اه��ج الإداري�����ة التي 
ال��ق��ي��ادة املركزة  ت��ن��ف��ذ م���ن خ���الل 
وال�شتك�شاف  الإب�������داع  وت�����ش��ج��ي��ع 
والب��ت��ك��ار وه��و م��ا ي��ق��وم ب��ه املعهد 
من اأجل توفري حياة �شحية اأف�شل 
الأطفال  م�شت�شفى  ويف  لالأطفال. 
ك��ذل��ك ان�����ش��م ل��ل��وف��د خ��م�����ش��ة من 
طلبة جامعة خليفة الذين يتلقون 
الوفد  وزار  بامل�شت�شفى..  تدريبات 

واملوؤ�ش�شات  امل���ع���امل  م���ن  ال��ع��دي��د 
الأم��ري��ك��ي��ة ال���ب���ارزة وم��ن��ه��ا مكتبة 
الكونغر�س  وم���ق���ر  ال���ك���ون���غ���ر����س 
يف  ����ش���رتي���ت  وول  و  وا����ش���ن���ط���ن  يف 
بالتطوع  الطلبة  وقام  نيويورك... 
يف منظمة مارثاز تيبل يف وا�شنطن 
التي تعنى مبعاجلة الآثار املرتتبة 
طويلة  حلول  وباإيجاد  الفقر  على 
العناية  امل�����ش��اك��ل م��ع  ل��ت��ل��ك  امل����دى 
ب�������ش���وؤون ال��ت��غ��ذي��ة وخ���دم���ات دعم 
اأبوظبي  جامعة  اأن  ي��ذك��ر  الأ���ش��ر. 

���ش��ه��ادات عليا مبنية  ب��رام��ج  ت��ق��دم 
على نظام التعليم العايل الأمريكي 
وت��ل��ب��ي م��ت��ط��ل��ب��ات دول����ة الإم�����ارات 
مع  اجلامعة  تتعاون  كما  واملنطقة 
الأكادميية  املوؤ�ش�شات  من  العديد 
الأم��ري��ك��ي��ة امل��رم��وق��ة م��ث��ل ب���وردو 
فلوريدا  �شنرتال  وجامعة  وتولني 
وولية اأريزونا اإىل جانب ا�شتك�شاف 
امل�����زي�����د م�����ن ف����ر�����س ال����ت����ع����اون يف 
جمالت التعليم والبحوث العلمية 

وبرامج التبادل الطالبي. 

•• ابوظبي-وام:

حملة  امل��روري  للتن�شيق  العامة  الإدارة  يف  ممثلة  الداخلية  وزارة  اأطلقت 
التوعية املرورية الثالثة لعام 2013 �شمن مبادرات قطاع املرور لتح�شني 
ت�شتمر حتى  والتي  ح��وادث  بال  �شعار �شيف  الطرق حتت  على  ال�شالمة 
الأول من �شبتمرب املقبل بهدف تعزيز التكاتف املجتمعي والعمل امل�شرتك 
للحد من احلوادث املرورية. وقال العميد غيث ح�شن الزعابي مدير عام 
التن�شيق املروري بوزارة الداخلية اإن احلملة تاأتي بالتعاون والتن�شيق مع 
بال�شالمة  20 جهة معنية  واأك��رث من  امل��رور وال��دوري��ات بالدولة  اإدارات 
املرورية يف القطاعني العام واخلا�س وتركز على توعية ال�شائقني باتخاذ 
والتاأكد  الدورية  ال�شيانة  واإج��راء  املركبة  ب�شالمة  املتعلقة  الحتياطات 

اأن احلملة جت�شد  واأو�شح  �شالمتهم.  الإط��ارات حفاظا على  �شالمة  من 
ا�شرتاتيجية وزارة الداخلية املنبثقة عن ا�شرتاتيجية احلكومة الحتادية 
وانطالقا من توجيهات القيادة ال�شرطية لبلوغ اأعلى م�شتويات ال�شالمة 
املرورية جلميع م�شتخدمي الطريق �شمن مبادرات قطاع املرور لتوعية 
وفيات  عنها من  ينجم  وم��ا  امل��روري��ة  احل���وادث  املجتمع مبخاطر  �شرائح 
على  احلر�س  الزعابي  العميد  واأك��د  ومعنوية.  مادية  واأ���ش��رار  واإ�شابات 
تطوير التعاون مع اجلهات املعنية لتوعية �شرائح املجتمع كافة مبخاطر 
ت�شكل هاج�شا مقلقا لالأجهزة  ت��زال  اأنها ل  اإىل  امل��روري��ة لفتا  احل��وادث 
الأم��ن��ي��ة يف ال��دول��ة على ال��رغ��م م��ن اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة للحد منها وذلك 
ب�شبب ما تخلفه من اآثار �شارة تتمثل يف اأعداد الوفيات والإ�شابات والآثار 
الجتماعية الأخرى اإ�شافة اإىل اخل�شائر املادية يف املمتلكات والتي تكلف 

حوادث  بال  �شيف  حملة  �شعار  اختيار  اإن  واأ���ش��اف  طائلة.  مبالغ  الدولة 
الرب  طريق  عن  ال�شفر  ومو�شم  ال�شيفية  الإج���ازة  ب��دء  مع  تزامنا  ياأتي 
العديد  اتخاذ  ال�شفر الربية مما يتطلب  وال��ذي ي�شهد كثافة يف رحالت 
واإجراء  الإط��ارات  املركبة منها �شالمة  املتعلقة ب�شالمة  من الحتياطات 
ال�شيانة الدورية والتقيد بحدود احلمولة امل�شموح بها على �شطح املركبة 
والتي ل يتجاوز ارتفاعها 60 �شنتيمرتا م�شريا اإىل اأن احلمولة الزائدة 
توؤدي اإىل الإخالل بتوازن املركبة و�شعوبة ال�شيطرة عليها ومن هنا كان 
ل بد من خلق نوع من الوعي وتعزيز الثقافة املرورية لدى جميع �شائقي 
وم�شتخدمي الطريق باأهمية التاأكد من �شالمة و�شالحية املركبة �شمانا 
وحفاظا على �شالمتهم و�شالمة الآخرين. وذكر اأن الإح�شائية ال�شادرة 
املرورية  احل���وادث  ع��دد  اأن  تو�شح  امل���روري  للتن�شيق  العامة  الإدارة  ع��ن 

�شبتمرب  الأول من  يونيو حتى  الأول من  الفرتة من  خ��الل  وقعت  التي 
واإ�شابة  �شخ�شا   114 وف��اة  اأ�شفرت عن  1454 حادثا  بلغ   2012 عام 
1340 �شخ�شا باإ�شابات خمتلفة كما بلغ عدد احلوادث التي وقعت نتيجة 
انفجار الإطار 22 حادثا منها 9 حوادث �شدم وت�شادم و13 حادث تدهور 
اأ�شفرت عن وفاة 8 اأ�شخا�س واإ�شابة 56 �شخ�شا باإ�شابات خمتلفة خالل 
الفرتة نف�شها من العام املا�شي. وقال العميد الزعابي اإن احلملة تركز على 
الو�شول اإىل اأكرب �شريحة من املجتمع عرب خمتلف و�شائل الإعالم منها 
املقروءة وامل�شموعة واملرئية وعرب الإنرتنت واللوحات الإعالنية وتت�شمن 
ا�شت�شافة عدد من  يتم من خاللها  الإذاع��ة  نقا�شية عرب  تنظيم حلقات 
ا�شتف�شارات من  اأي  على  للرد  املتخ�ش�شني  امل��رور  عنا�شر  امل�شوؤولني من 

قبل اجلمهور ب�شاأن احلملة وما تت�شمنها من قيم وثقافة مرورية.

وزير العدل يوؤكد اهمية اإبتعاث امل�ست�سارين واأع�ساء الهيئات الق�سائية للدرا�سات ما فوق اجلامعية واملتقدمة

م�ساندة جتهز م�ساجد اأبوظبي ل�ستقبال �سهر رم�سان الكرمي بالتعاون مع ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقافاخلوري يوؤكد حر�ض الهوية على التوا�سل مع املتعاملني عن قرب

�سفارة الدولة يف وا�سنطن ت�ست�سيف طلبة اإدارة الأعمال يف 
جامعة اأبوظبي الذين يقومون بزيارة جامعات وا�سنطن

الداخلية تطلق حملة التوعية املرورية الثالثة حتت �سعار �سيف بال حوادث

•• ابوظبي-وام:

اأ�����ش����اد م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ه�����ادف ب���ن جوعان 
ب��ال��روؤي��ة احلكيمة  ال��ع��دل  ال��ظ��اه��ري وزي����ر 
والإميان الرا�شخ للقيادة الر�شيدة للدولة باأن 
ال�شتثمار الأمثل للكوادر واخلربات املواطنة 
ال�شتزادة من  ياأتي من خالل احلر�س على 
ملواكبة  واملتطورة  احلديثة  واملناهج  امل��ع��ارف 
م�����ش��ت��ج��دات ال��ع�����ش��ر وع��ل��وم��ه. واأك����د معايل 
للمبتعثني  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  خ����الل  ال���ع���دل  وزي����ر 
امل�شاعد  امل�����ش��ت�����ش��ار  امل���رزوق���ي  حم��م��د ح�����ش��ن 
امل�شاعد  وامل�����ش��ت�����ش��ار  ال���دول���ة  ق�����ش��اي��ا  ب������اإدارة 
ح�شام ح�شن عبد اهلل الهامور باإدارة التعاون 

الدويل اللذين انهيا الدرا�شات العليا للقانون 
جورج  بجامعة  ال��دويل  والقت�شاد  التجاري 
ت���اون ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة.. على 
الهيئات  واأع�شاء  امل�شت�شارين  اإبتعاث  اأهمية 
اجلامعية  ف����وق  م���ا  ل��ل��درا���ش��ات  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
واملتقدمة لإعداد كوادر قانونية وق�شاة على 
لتلبية  وامل��ع��رف��ة  ال��ك��ف��اءة  م��ن  ع���ال  م�شتوى 
يف  ل��ل��وزارة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  متطلبات 
املتخ�ش�شة  املحاكم  واإن�شاء  املن�شود  التطوير 
املهنية  الكفاءات  ورف��ع  الدولة  م�شتوى  على 
بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا  ال��ع��دل  وزارة  يف  للعاملني 
على م�شرية الق�شاء العادل بدولة الإمارات. 
اإىل  ال��ع��دل  ل���وزارة  املنت�شبني  املبتعثني  ودع��ا 

وتعزيز  ال����وزارة  روؤي���ة  لتحقيق  اجل��ه��د  ب��ذل 
دوره�����م ال����ذي ي���ق���دره جم��ت��م��ع الإم�������ارات يف 
بالدولة.  الق�شائي  ال��ع��م��ل  م�����ش��رية  تعظيم 
امل�شاعدان  امل�����ش��ت�����ش��اران  اك���د  ج��ان��ب��ه��م��ا  م���ن 
عبد  ح�شن  وح�����ش��ام  امل���رزوق���ي  ح�شن  حم��م��د 
اهلل الهامور حر�شهما على حتقيق ال�شتفادة 
املرجوة من تلك الدرا�شات العملية املتطورة 
املجالني  يف  املتحدة  بالوليات  تلقياها  التي 
التطوير  م�شرية  لدعم  والق�شائي  القانوين 
ب��اأ���ش��ل��وب ع��ل��م��ي وم��ن��ه��ج��ي �شليم ي�����ش��اه��م يف 
ت��اأك��ي��د ح��ر���س ال�����وزارة ع��ل��ى ت��ق��دمي اأف�شل 
من  ويدعم  والق�شائية  القانونية  اخلدمات 
برامج الو�شول اإىل اأف�شل املمار�شات العاملية 

يف اخلدمات التي تقدمها وزارة العدل لكافة 
اأن  يذكر  الق�شائية.  مرافقها  من  املتعاملني 
ومعاهد  ج��ام��ع��ات  اىل  اوف����دت  ال��ع��دل  وزارة 
العليا  للدرا�شات  مبتعثا   15 عاملية  قانونية 
واملتخ�ش�شة يف فروع يقت�شيها اإن�شاء املحاكم 
الحتادية املتخ�ش�شة يف �شتى املجالت والتي 
امل�شتقبلية  ال��وزارة  �شي�شل عددها وفق خطة 
التطور  ملواكبة  متخ�ش�شة  حمكمة   14 اإىل 
ال�شريع يف كافة مناحي احلياة حمليا ودوليا 
ال�شباب  الق�شاة  من   4 املبتعثني  بني  من   ..
ا�شتكملوا درا�شاتهم العليا يف الوليات املتحدة 
الأمريكية يف جمال القانون التجاري وقانون 

الإع�شار والإفال�س.

•• الفجرية- وام:

الإ�شالمي  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ق���دم���ت 
الإن�������ش���ان���ي���ة ال���ت���اب���ع���ة ل���ب���ن���ك دب���ي 
12 م��ل��ي��ون دره���م زكاة  الإ���ش��الم��ي 
ال���ف���ج���رية اخلريية  م����ال جل��م��ع��ي��ة 
امل�شاريع  دع����م  يف  م��ن��ه��ا  م�����ش��اه��م��ة 
اجلمعية  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل���ريي���ة 
ل��الأ���ش��ر امل��ح��ت��اج��ة وامل��ت��ع��ف��ف��ة. وقام 
�شعادة عبد الرزاق العبداهلل الرئي�س 
الإ�شالمي  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
اإىل  باملبلغ  �شيك  بت�شليم  الإن�شانية 
الرقباين  حممد  ب��ن  �شعيد  م��ع��ايل 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الفجرية 
اخل���ريي���ة ب��ح�����ش��ور ع��ل��ي ب���ن عباد 
مدير عام اجلمعية. واأ�شاد الرقباين 
الإ�شالمي  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ج��ه��ود 
اأبناء  الإن�شانية ودورها الرائد جتاه 
كافة  ..مثمنا  فئاته  بكافة  املجتمع 
�شور الرعاية والدعم التي تقوم بها 
املوؤ�ش�شات  ورع��اي��ة  دع��م  يف  املوؤ�ش�شة 
اخل��ريي��ة داخ��ل ال��دول��ة. م��ن جانبه 
اأن  قال �شعادة عبد الرزاق العبداهلل 
التعاون بني موؤ�ش�شة دبي الإ�شالمي 
الفجرية  وج���م���ع���ي���ة  الإن���������ش����ان����ي����ة 
..مثنيا  �شنوات  منذ  ممتد  اخلريية 
اخلريية  امل�شاريع  و  اخل��دم��ات  على 
اجلمعية  تقدمها  التي  والإن�شانية 
واملتعففة  ال��ف��ق��رية  الأ���ش��ر  مل�شاعدة 
والأيتام والطلبة وذوي الحتياجات 

اخلا�شة واملر�شى. 

مليون درهم من دبي   12
ال�سالمي خلريية الفجرية

تنويه
متديد املناق�سات اأرقام

2013/52 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 40 - 36 
�شيتم متديد موعد تقدمي عرو�س ا�شعار املناق�شات ارقام 36 - 40 
اأ�شبوع ، على اأن يكون  - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 2013/52 ملدة 
اآخر موعد لتقدمي العرو�س ال�شاعة الثانية ظهراً من يوم الثالثاء 

املوافق 2013/7/30م موعد فتح املظاريف كالآتي:
املوافق  الأربعاء  اأرقام 36 - 40 - 47 - 2013/48 يوم  • املناق�شات 

2013/7/31م يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحاً.
• املناق�شات اأرقام 49 - 50 - 51 - 2013/52 يوم اخلمي�س املوافق 

2013/8/1م يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحاً.
ودون تغيري يف باقي البيانات الأخرى.

مدير عام بلدية مدينة العني 

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1598   عم جز   - م ع- ب- اأظ

احلاجب  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مياه  كال  مياه  مدعي/ازاد 
للمقاولت والعقارات وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه / احلاجب للمقاولت والعقارات وال�شيانة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1543   عم جز   - م ع- ب- اأظ

عليه: عرب  بنغالدي�س مدعي  احمد اجلن�شية:  ليت علي  الدين  مدعي/نظام 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  والن�شاءات  للطاقة  احلقول 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /  عرب احلقول للطاقة والن�شاءات �س.ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/213 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
مدر�شة   : �شده  املنفذ  فل�شطني  اجلن�شية:  دغيم  ديب  التنفيذ/هيثم  طالب 
اكادميية الورود اخلا�شة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:هيثم ديب دغيم 
تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  عنوانه:  فل�شطني  اجلن�شية: 
وحدد    2013/136-115 ال�شتئناف  رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذي  ال�شند 
التنفيذ ورد  املوافق 2013/7/24 موعدا لنظر طلب  لنظره جل�شة يوم الربعاء 
الدائرة الوىل  امام  بالزيادة. فانت مكلف باحل�شور  مبلغ 12000 درهم م�شدد 
بادارة التنفيذ -  الكائنة باملحكمة العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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قتل 6 مدنيني عراقيني، وجرح �شابع، بحادثتني امنيتني منف�شلتني 
ام�س، يف كركوك، واملو�شل، �شمال العراق.

وقال م�شدر اأمني يف حمافظة كركوك اإن عبوة نا�شفة انفجرت يف 
قرية الرمل التابعة لناحية الريا�س، جنوب غرب كركوك، ما اأدى 
اآخر  وا�شيب  م��دين  قتل  ذل��ك،  واىل  باحلال  مدنيني   5 مقتل  اىل 

بهجوم م�شلح يف �شرق املو�شل مركزحمافظة نينوى.
النار من  اإن م�شلحني جمهولني فتحوا  اأمني حملي،  وقال م�شدر 
بي�شان  العقارات، يف منطقة  و�شراء  لبيع  ر�شا�شة على حمل  ا�شلحة 
�شرق املو�شل، ما اأدى اىل مقتل �شاحب املحل وا�شابة �شقيقه بجروح 

خطرية بينما لذ املهاجمون بالفرار .

يعتزم الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني زيارة كوريا اجلنوبية خالل 
الكورية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  املقبل  نوفمرب  الثاين  ت�شرين  �شهر 
اجلنوبية يونهاب عن م�شدر مطلع قوله ان �شيول ومو�شكو جتريان 
حمادثات لرتتيب زيارة مرتقبة لبوتني اإىل كوريا اجلنوبية خالل 

�شهر ت�شرين الثاين نوفمرب املقبل.
واأ�شاف ان وزيري خارجية البلدين ناق�شا اخلطة خالل لقائهما يف 
بروناي يف اأوائل هذا الأ�شبوع على هام�س املنتدى الأمني الإقليمي 

لدول اآ�شيان .
ي�شار اإىل انه من املنتظر اأن تلتقي الرئي�شة الكورية اجلنوبية بارك 
كون نظريها الرو�شي خالل اجتماعات قادة جمموعة الع�شرين يف 

اأيلول-�شبتمرب املقبل.

قالت ال�شرطة يف تنزانيا انها اعتقلت بريطانيا ي�شتبه يف تورطه يف 
اأن�شطة ارهابية غري حمددة يف بريطانيا.

مبيا  منطقة  يف  علي  اح�شان  اق��ب��ال  اعتقلت  انها  ال�شرطة  وق��ال��ت 
ب��ج��ن��وب ت��ن��زان��ي��ا ب��ع��د ان ت��ب��ني ان���ه ي��ح��م��ل ج����وازي ���ش��ف��ر اأحدهما 
بريطاين والثاين تنزاين وهي جرمية يف تنزانيا التي حتظر حمل 

جن�شية مزدوجة.
على  نحن  بيان  يف  اجلنائي  التحقيق  مدير  مانومبا  روب��رت  وق��ال 
ات�شال بنظرائنا يف اململكة املتحدة واأكدوا لنا ان امل�شتبه به مطلوب 
يف بالدهم ل�شلوعه يف اأن�شطة ارهابية ومل يذكر مانومبا املزيد من 
التفا�شيل ومل ي�شدر عن دبلوما�شيني بريطانيني يف تنزانيا تعليق 

فوري.
منذ  ب��الره��اب  تتعلق  اتهامات  يف  ا�شخا�س  ع��دة  تنزانيا  واعتقلت 
ويونيو  اي��ار  مايو  يف  الق��ل  على  ا�شخا�س  ثمانية  قتلت  تفجريات 

حزيران.
وت�شعر ال�شلطات يف تنزانيا وهي من اأكرث الدول ا�شتقرارا يف املنطقة 
مبا�شرة  غري  �شالت  بوجود  متهمة  ا�شالمية  حركة  لنمو  بالقلق 
بينها وبني متمردي حركة ال�شباب يف ال�شومال وقالت ال�شرطة انها 
حتققت من ان جواز �شفر علي الربيطاين �شليم. وا�شافت ان جواز 

ال�شفر التنزاين الذي يحمله مزور.

اإقليم جامبي، يف جزيرة �شومطرة  6.4 درجات،  �شرب زلزال بقوة 
الإندوني�شية، ام�س، ومل ترد تقارير عن وقوع �شحايا اأو اأ�شرار.

 6.4 بقوة  زل��زاًل  اأن  الأم��ريك��ي،  الر�شد اجليولوجي  واأعلن مركز 
درجات على مقيا�س ريخرت، �شرب بلدة �شونغايبينو، باإقليم جامبي، 

عند قرابة ال�شاعة 12:05 ظهراً بالتوقيت املحلي ملركز الزلزال.
واأ�شار اإىل اأن مركز الزلزال كان على عمق 23.5 كيلومرتاً، وعلى 
كيلومرتاً  و617  �شوغايبينو،  جنوب-غرب  كيلومرتاً   154 بعد 

جنوب-غرب �شنغافورة.
اأن زلزاًل بقوة  اأو اأ�شرار. ويذكر  ومل ترد تقارير عن وقوع �شحايا 
الأربعاء،  اأندوني�شيا  غرب  �شرب  ريخرت  مقيا�س  على  درجات   6.2

موقعاً 22 قتياًل و210 جرحى، ومت�شبباً بانزلقات اأر�شية.

عوا�سم

بغداد

دار ال�ضالم

وا�ضنطن

�ضيول

ف�سل جديد لنظام الدفاع 
ال�ساروخي الأمريكي 

•• وا�سنطن-وكاالت:

ال�شاروخي  الدفاع  نظام  اأن  )البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
الأمريكي الذي يدار من قبل �شركة بوينغ اأخفق يوم اأم�س الأول وللمرة 

الثالثة يف اعرتا�س �شاروخ بال�شتي بعيد املدى فوق املحيط الهادي. 
بيان  ريت�شارد ليرن يف  لل�شواريخ  امل�شاد  الدفاع  با�شم وكالة  الناطق  وقال 
الربنامج  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ني  واإن  ي��ت��م،  ال�����ش��اروخ مل  اع��رتا���س  اإن  مقت�شب 
�شيدر�شون بدقة �شبب اأو اأ�شباب اخللل الذي منع جناح عملية العرتا�س . 
وكانت جتربة اجلمعة تق�شي باإطالق �شاروخ م�شاد لل�شواريخ من قاعدة 
فاندربرغ يف ولية كاليفورنيا ليعرت�س �شاروخا بال�شتيا اأُطلق من موقع 
الدفاع  نظام  اأن  ويذكر  مار�شال.  ج��زر  يف  الأم��ريك��ي  الع�شكري  كواغالني 
جتاربه  واأُرجئت  عديدة  تقنية  م�شاكل  واجه  لل�شواريخ  امل�شاد  الأمريكي 
اأج��رى اختبار ما ي�شمى نظم  2010، وكان اجلي�س  بعد ف�شله مرتني يف 
ال��دف��اع��ات الأر���ش��ي��ة 16 م��رة، جن��ح يف الع��رتا���س ثماين م���رات، اآخرها 
ثالثني  حواىل  بن�شب  اأمريكا  وقامت   .2008 الأول  دي�شمرب-كانون  يف 
دولر،  مليار   34 بكلفة  وكاليفورنيا  األ�شكا  يف  لل�شواريخ  م�شادة  قاعدة 
ومن  �شمايل.  ك��وري  تهديد  لأي  ال�شواريخ  ه��ذه  تت�شدى  اأن  ويفرت�س 
جانبه قال البنتاغون هذا الأ�شبوع اإن الختبار لن يوؤثر على قراره بتعزيز 
نظام الدفاع ال�شاروخي الأمريكي، واأعلن وزير الدفاع ت�شاك هيغل هذه 
ال�شمالية.  الكورية  التهديدات  اأعقاب  يف  املا�شي  م��ار���س-اآذار  يف  اخلطوة 
ومبوجب هذه اخلطة، فاإن البنتاغون �شيقوم باإ�شافة 14 قاعدة �شواريخ 
اعرتا�شية جديدة بتكلفة اإجمالية تقرب من مليار دولر. اجلدير بالذكر 
اأن الوليات املتحدة لديها حاليا 26 قاعدة �شواريخ اعرتا�شية منت�شرة يف 

فورت غريلي يف األ�شكا واأربع يف قاعدة فاندنربغ اجلوية يف كاليفورنيا.

تفا�سيل ال�ساعات الأخرية يف رئا�سة مر�سي

حزب العدالة الليبي يعلق م�ساركته يف الربملان واحلكومة 
العملية  يف  ل������دوره������ا  رف���������ش����ا 
متهمني  احل��ال��ي��ة،  ال�شيا�ش����ية 
تنفيذ  يف  ب���ال���ت�������ش���ب���ب  اإي������اه������ا 
الأ�شا�شية  ال��ربمل��ان  اإ�شتحقاقات 
والتي من بينها الد�شتور اجلديد 

للبالد.

ي�شار اإىل اأن بوادر هذه املظاهرات 
كانت بداأت مبدينة الزاوية )40 
طرابل�س(  ال��ع��ا���ش��م��ة  غ���رب  ك��ل��م 
ح���ي���ث اأق�����دم�����ت جم���م���وع���ة من 
مقارات  كافة  اإقفال  على  ال�شباب 
الأح�������زاب وح����رق ال��ب��ع�����س منها 

•• طرابل�ص-يو بي اأي:

اأعلن حزب العدالة والبناء، ثاين 
اأكرب تكتل حزبي يف الربملان الليبي، 
اأنه علق م�شاركته ال�شيا�شية داخل 
الربملان واحلكومة، ومنح احلرية 
لإع�شائه فيهما العمل كم�شتقلني 
ل ع��الق��ة لهم ب��ربام��ج واأه���داف 

احلزب.
ال�شيا�شي  ال����ذراع  احل����زب،  وق���ال 
جل��م��اع��ة الإخ�������وان امل�����ش��ل��م��ني يف 
�شاعة  يف  اأ���ش��دره  ب��ي��ان  يف  ليبيا، 
اأم�س الأول  متاأخرة من ليل يوم 
ب���اأن���ه ق���رر اع��ت��ب��ار اأع�����ش��ائ��ه من 
واحلكومة  ال���ربمل���ان  يف  ال���ن���واب 

م�شتقلني عن احلزب وبراجمه.
و�����ش����دد رئ���ي�������س احل�������زب، حممد 
�شوان، يف البيان على التاأكيد اأن 
قرار احلزب جاء ليوؤكد على دور 
واللتفاف  به  والتم�شك  الربملان 
اإىل بر  ب��ال��وط��ن  ل��ل��ع��ب��ور  ح��ول��ه 

الأمان.
ما  يتفهم  احل���زب  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ي���ث���ار ح�����ول م�������ش���ارك���ة الأح�������زاب 
هذه  خ��الل  ال�شيا�شية  بالعملية 

باحلرجة  و�شفها  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة 
من دون وجود د�شتور.

ق�����رار احل���زب  اإن  ����ش���وان  وق�����ال 
املرحلة،  ح�شا�شية  مل��راع��اة  ي��اأت��ي 
وال�شلم  ال�شتقرار  على  وحفاظاً 
اأزمة  اأي  فتيل  ون��زع  الإجتماعي 

قد تهدد وحدة الوطن .
الوطنية  ال���ق���وى  حت��ال��ف  وك����ان 
ال����ذي ي�����ش��ك��ل ال��ت��ك��ت��ل الأك�����رب يف 
اخلمي�س  اأع��ل��ن  الليبي،  ال��ربمل��ان 
اأعمال  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  تعليق  ع��ن 
اإمتام  اأع��م��ال  با�شتثناء  ال��ربمل��ان 
قانون انتخاب جلنة ال�شتني التي 
�شت�شع الد�شتور اجلديد للبالد.

كافة  ب��ي��ان،  يف  التحالف  واأع��ت��رب 
الربملان  اأ�شدرها  التي  ال��ق��رارات 
ت�شتكمل  مل  لأنها  د�شتورية  غري 

الن�شاب القانوين.
تعليق  اأن  م�����راق�����ب�����ون  وي��������رى 
ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي م�����ش��ارك��ت��ه يف 
وان�شمام  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ذي يعد الذارع  ال��ع��دال��ة  ح��زب 
امل�شلمني،  ل���الإخ���وان  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
ال��ذي جت��ري فيه  ياأتي يف الوقت 
مظاهرة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  اإ����ش���ت���ع���دادات 

ك��ربى يف ع��دد م��ن امل��دن الليبية 
باإخالء  للمطالبة  الأح���د  ال��ي��وم 
مظاهر  ك����اف����ة  م����ن  ال���ع���ا����ش���م���ة 
الت�شلح ولرف�س م�شاركة الأحزاب 
يف العملية ال�شيا�شية قبل �شدور 

الد�شتور اجلديد.

•• رفح-يو بي اأي:

وا�شلت ال�شلطات امل�شرية، ام�س اإغالق 
معرب رفح الربي مع قطاع غزة، لليوم 
ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل. وق����ال م�شدر 

املعرب م�شتمر  اإغ���الق  اإن  ب��غ��زة،  اأم��ن��ي 
امل�شري،  الأم������ن  م���وق���ف  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 
�شيناء  يف  الأمنية  ال��ت��ط��ورات  بذريعة 
اإغ���الق املعرب  اأن  وال��ع��ري�����س. وا���ش��اف 
الفل�شطينيني  مب��ئ��ات  ال�����ش��ب��ل  ق��ط��ع 

املعتمرين  ع�����ش��رات  بينهم  اخل���ارج  يف 
الذين مل يعودوا قادرين على العودة، 
لفتاً اإىل اأن ال�شلطات امل�شرية ترف�س 
مطارات  م���ن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ���ش��ف��ر 
املعرب.  اإغ��الق  ب�شبب  للقاهرة  العامل 

نتفهم  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  امل�������ش���در  وق�����ال 
الأو�شاع اخلا�شة التي تعي�شها م�شر، 
ولكننا  وال��ع��ري�����س،  ���ش��ي��ن��اء  وم��ن��ط��ق��ة 
اإخ���راج املعرب م��ن ه��ذه الدائرة  ن��اأم��ل 
اأزمات  �شي�شبب  اإغالقه  ا�شتمرار  لأن 
ع���دي���دة ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن وب��ي��ن��ه��م طلبة 
. واأك���د م��دي��ر عام  ومر�شى وغ��ريه��م 
اأبلغ  امل�شري  اجلانب  اأن  بغزة   املعابر 
اإىل  ر�شمياً  ال��ربي  رفح  باإغالق معرب 
اأج�����ل غ���ري م�����ش��م��ى ب�����ش��ب��ب الأو����ش���اع 
الأمنية يف رفح امل�شرية وال�شيخ زويد 
اأن �شيناء والعري�س  اإىل  ب�شيناء. ي�شار 
ت���وت���ر يف ظل  ت�����زال ت�����ش��ه��د ح���ال���ة  ل 
الرئي�س  ع��زل  على  احتجاجات  وج��ود 
امل�شري حممد مر�شي. وذكر اأي�شاً ان 
اأعلنت  بعدما  تاأتي  الحتجاجات  هذه 
القوات امل�شّلحة امل�شرية م�شاء الأربعاء 
تعطيل العمل بالد�شتور ب�شكل موؤقت، 
مبكرة،  رئ��ا���ش��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  واإج������راء 
الد�شتورية  امل��ح��ك��م��ة  رئ��ي�����س  وت����ويل 
اإنها  ال���ب���الد، وق���ال���ت  ����ش���وؤون  ال��ع��ل��ي��ا 

قرارات اأتت ا�شتجابة ملطالب ال�شعب.

بريطانيا ت�ستعد لت�سليم اأبو قتادة لالأردن فنزويال متنح اللجوء ل�سنودن 
•• لندن-وكاالت:

اليوم  الردن  اىل  قتادة  اأب��و  املت�شدد  الدين  رجل  ترحل  بريطانيا  ان  ام�س  بريطانية  ذك��رت �شحف 
وقالت  ملحاكمته.  وطنه  اىل  لع��ادت��ه  �شنوات  ثماين  ا�شتمرت  التي  احلكومة  جهود  لتنتهي  الح��د 
�شحيفة تاميز ان اأبو قتادة املطلوب يف الردن يف اتهامات تتعلق مبزاعم ارهاب �شيو�شع على منت 
طائرة خا�شة يف حوايل ال�شاعة 01:00 بتوقيت غرينت�س. وذكرت �شحيفة تيلغراف ان مراقبني 
الداخلية  وزارة  با�شم  ناطقة  وامتنعت  رحلته  يف  �شريافقونه  الن�شان  حلقوق  اأردن��ي��ة  منظمة  من 
الربيطانية عن التعليق على التقارير. وكان اأبو قتادة الذي و�شفه قا�س ا�شباين باأنه الذراع اليمنى 
ل�شامة بن لدن يف اوروبا دخل وخرج من ال�شجن عدة مرات منذ اعتقاله يف عام 2001. واأعيد اىل 
ال�شجن يف اذار )مار�س( املا�شي لنتهاكه �شروط الفراج عنه بكفالة. واأزال الردن اآخر عقبة كانت 
متنع بريطانيا من اعادة اأبو قتادة اىل وطنه يف ال�شهر املا�شي بتوقيع معاهدة ت�شليم لتهدئة خماوف 

ق�شاة بريطانيني من ان ادلة مت احل�شول عليها عن طريق التعذيب �شوف ت�شتخدم �شده.

مع وكالة ال�شتخبارات الأمريكية، اأن ياأتي ويعي�س يف اأر�س الأ�شالف، اأر�س 
ال�شمالية  اأمريكا  ا�شطهاد  بعيدا عن  �شافيز  بوليفار و)هوغو(  )�شيمون( 
اأورتيغا  دان��ي��ال  نيكاراغو  رئي�س  اأب��دى  متزامنة،  وب�شورة   . الإمربيالية 
ا�شتعداده ملنح �شنودن اللجوء قائال اإن بالده �شتكون م�شرورة با�شت�شافته 

اإذا �شمحت الظروف بذلك.
وجاءت ت�شريحات مادورو واأورتيغا يف نف�س اليوم الذي ك�شف فيه موقع 
ويكيليك�س اأن �شنودن طلب اللجوء من �شت دول اأخرى مل يذكرها بعدما 

كان را�شل قبل اأيام 21 رئي�س دولة لل�شبب نف�شه.
منح  رف�شت  والربازيل  واأملانيا  واإيطاليا  فرن�شا  بينها  كثرية  دول  اأن  بيد 
توتري  خ�شية  ل�شت�شافته  تتحم�س  مل  رو���ش��ي��ا  اأن  كما  ال��ل��ج��وء،  ���ش��ن��ودن 
عالقتها بالوليات املتحدة وكان الرئي�س البوليفي اإيفو مورالي�س اأبدى يف 

وقت �شابق ا�شتعداد بالده ل�شت�شافة �شنودن اإذا تقدم بطلب جلوء.

•• كراكا�ص-وكاالت:

عر�س الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو منح الأمريكي اإدوارد �شنودن 
الوليات  الت�شالت يف  على  للتج�ش�س  �شري �شخم  برنامج  بك�شف  املتهم 

املتحدة اللجوء الإن�شاين يف فنزويال.
وق����ال م�����ادورو خ���الل ا���ش��ت��ع��را���س يف ال��ع��ا���ش��م��ة ك��راك��ا���س مب��ن��ا���ش��ب��ة عيد 
اإنه قرر بو�شفه رئي�شا للدولة واحلكومة منح �شنودن اللجوء  ال�شتقالل 
الإن�شاين حلمايته من ا�شطهاد الإمرباطورية الأقوى يف العامل ، يف اإ�شارة 
ا�شرتداده  وا�شنطن  تريد  الذي  �شنودن  اأن  وُيعتقد  املتحدة.  الوليات  اإىل 
مو�شكو- م��ط��ار  يف  )ت��ران��زي��ت(  امل�شافرين  منطقة  يف  ي���زال  ل  ملحاكمته 

�شريمييتييفو الذي حل به قبل نحو اأ�شبوعني.
وقال الرئي�س الفنزويلي اإن يف و�شع ال�شاب الأمريكي، وهو متعاقد �شابق 

ال�سلطات امل�سرية توا�سل اإغالق معرب رفح 

ب��ع�����س م�����ش��اع��دي��ه امل��ق��رب��ني ومن 
بينهم احلداد. بداأت قوات اجلي�س 
الرئي�شية يف  امل��دن  النت�شار يف  يف 
اخل��ام�����ش��ة ���ش��ب��اح الرب����ع����اء، قبل 
ان���ت���ه���اء امل���وع���د ال��ن��ه��ائ��ي لن����ذار 
اجلي�س  ا�����ش����دره  ي����وم����ان  م���دت���ه 
الر�شمية  في�شبوك  �شفحة  وعلى 
فيديو  اف�����الم  ُن�������ش���رت  ل��ل��ج��ي�����س، 
تبني النت�شار لطماأنة امل�شريني. 
ويف ال��ظ��ه��رية، ق��ب��ل ���ش��اع��ات من 
امل�شتقبل،  ال�شي�شي خارطة  اعالن 
ان�شحب احلر�س الر�شمي للرئي�س 

وتخلوا عن الرئي�س ومعاونيه.
و����ش���ل ك���وم���ان���دوز اجل��ي�����س على 
الفور مل حت�شل اي فو�شى، وذهب 
مر�شي بهدوء معهم، وجرى نقله 
اىل م��ن�����ش��اأة ���ش��ري��ة ت��اب��ع��ة ل����وزارة 

الدفاع، ح�شب قول م�شوؤولني.

ان  الوىل  ل��ل��وه��ل��ة  م��ر���ش��ي  اراد 
احلكومة  ب����ان  ان��ط��ب��اع��ا  ي��ع��ط��ي 
ك���ان���ت ت���ق���وم ب��ت�����ش��ي��ري الع���م���ال 
وذلك  ال��ع��ادة  عليه  ج��رت  ح�شبما 
بعقد �شل�شلة من الجتماعات مع 
املظاهرات  لكن  احل��ك��وم��ة.  وزراء 
الحتجاجية التي طالبت باقالته 
والتي كان مقررا لها 30 حزيران 
ي��ون��ي��و ب�����داأت ق��ب��ل ذل����ك، م���ا دعا 
العمل  وق��ف  اىل  حينئذ  الرئي�س 
 26 ق�������ش���ر الحت������ادي������ة يف  م�����ن 

حزيران.
هو  ان���ت���ق���ل  ال�����ت�����ايل،  ال����ي����وم  ويف 
الرئي�شي  امل����ق����ر  اىل  وع���ائ���ل���ت���ه 
القاهرة،  يف  اجل��م��ه��وري  للحر�س 
وه����و اح����د ف�����روع اجل��ي�����س ال���ذي 
وق�شوره  وعائلته  الرئي�س  يحمي 
يف  العمل  مر�شي  وب��داأ  وم�شاكنه. 

حزيران   23 ه���و  م��ب��ك��ر  وق���ت  يف 
)يونيو( عندما منح ال�شي�شي كال 
ا�شبوع  من مر�شي واملعار�شة مدة 
خالفاتهم  ت�����ش��وي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل 
على  الحتمال  بعيد  اأمر  – وهو 
�شوء الفجوة العميقة التي تف�شل 

بينهما.
بل�شان  الناطقني  كبار  اح��د  وق��ال 
حزيران   23 يف  ادرك��ن��ا  الخ����وان 
انتهى.  ق���د  الم�����ر  ان  )ي���ون���ي���و( 

�شفراء غربيون ابلغونا بذلك .
ب��ح��ث م��ر���ش��ي ع���ن ح��ل��ف��اء داخ���ل 
اوامره  وا���ش��در  اجلي�س،  �شفوف 
اىل اثنني من كبار م�شاعديه هما 
الطهطاوي  ورفاعة  ال�شيخ  اأ�شعد 
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى اي���ج���اد ات�������ش���ال مع 
ي���ك���ون���وا  ان  ي���ح���ت���م���ل  �����ش����ب����اط 
وقناة  ب��ور���ش��ع��ي��د  يف  م��ت��ع��اط��ف��ني 
م�شوؤولني  ق��ول  ح�شب  ال�شوي�س، 

اأمنيني.
ان  ع���ل���ى  دلئ��������ل  اي  ت���ظ���ه���ر  مل 
حم�������اولت م���ر����ش���ي ك�����ان ل���ه���ا اأي 
تعليمات  اجلي�س  ا�شدر  اذ  تاأثري، 
اىل كل قادة الوحدات بعدم قبول 
الق�شر  م��ع  ات�����ش��الت  اي  اج����راء 
�شبيل  ع��ل��ى  واوف�����د  اجل���م���ه���وري، 
الحتياط قوات نخبة اىل وحدات 
ات�شلوا  ق��د  مر�شي  م�شاعدو  ك��ان 

بقادتها.
نفى قائد اجلي�س امليداين الثاين 
ال���ل���واء اح��م��د و���ش��ف��ي وج����ود اي 
���ش��ف��وف اجلي�س.  داخ����ل  ان��ق�����ش��ام 
وقال نحن كلنا يد واحدة. وحتظر 
امل�شلحة  ال��ق��وات  وم��ب��ادئ  تقاليد 

وجود اأي انق�شام .

•• لندن-القاهرة-وكاالت:

اندبندنت  ذي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن�����ش��رت 
حتقيقاً  ال�شبت  ام�س  الربيطانية 
يك�شف فيه من حتدثت اليهم من 
كبار امل�شوؤولني يف جماعة الخوان 
تفا�شيل  والع�شكريني  امل�شلمني 
ال��ي��وم الخ���ري م��ن رئ��ا���ش��ة حممد 
الذي  التقرير  ن�س  وهنا  مر�شي. 

كتبه اوليفر داغان:
رئا�شة  م��ن  يف  الخ���رية  اللحظات 
مر�شي التي دامت �شنة واحدة قبل 
رواها  امل�����ش��ري  جي�شه  يخلعه  ان 
م�شوؤولون  درام��ات��ي��ك��ي��ة  ب�����ش��ورة 
ع�شكريون وامنيون وم�شوؤولون يف 

)جماعة( الخوان امل�شلمني.
اىل  حت��دث��وا  للرئي�س  حلفاء  ق��ال 
ب�شرط  ب��ر���س  ا�شو�شييتيد  وك��ال��ة 
انهم  ا�شمائهم  ع��ن  الك�شف  ع��دم 
مر�شي  رئ��ا���ش��ة  نهاية  ا�شت�شرفوا 
ا���ش��ب��وع م���ن تخطيط  ن��ح��و  ق��ب��ل 
امل��ع��ار���ش��ة لح��ت��ج��اج��ات��ه��ا الوىل 
قامتة  ���ش��ورة  ور���ش��م��وا  الرئي�شية 

لتدهور او�شاع الخوان.
الرئي�س  كان  الخ��رية،  ال�شهر  يف 
ال�������ش���اب���ق، ك���م���ا ذك�������رت ت���ق���اري���ر، 
اقوى  م��ن  �شل�شلة  م��ع  ع���داء  على 
ال���ب���الد، مب���ا يف ذلك  م��وؤ���ش�����ش��ات 
ال�شرطة  واج��ه��زة  ال��دي��ن،  علماء 

وال�شتخبارات.
وق���ال امل�����ش��وؤول��ون ان ت��اأث��ري ذلك 
انعك�س كعزلة. ويقول بع�شهم ان 
القيادة  بني  ك��ان عاماً  الثقة  ع��دم 
املدنية  اخلدمة  وجهاز  ال�شيا�شية 
ب���داأ  الخ�����ري  ه����ذا  ان  درج�����ة  اىل 

يحجب املعلومات عن مر�شي.
ورف�����ش��ت ال�����ش��رط��ة اي�����ش��اً حماية 
عندما  امل�شلمني  الخ���وان  مكاتب 
موجة  يف  ل���ل���ه���ج���وم  ت���ع���ر����ش���ت 

الحتجاجات الخرية.
العامة  التحديات  مر�شي  رف�����س 
�شرعيته  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��داً  ل��زع��ام��ت��ه 
الن��ت��خ��اب��ي��ة، وظ���ل ي�����ش��ري م����راراً 
وتكراراً اىل التفوي�س الذي فاز به 
يف حزيران )يونيو( 2012، وفقاً 
لأحد امل�شوؤولني. وقال )امل�شوؤول( 
انه نتيجة لذلك، مل تقم احلكومة 
مب��ع��اجل��ة ���ش��ك��اوى امل��ح��ت��ج��ني – 
وارتفاع  الم���ن���ي،  ال��و���ش��ع  ت����ردي 
ال�شعار، والبطالة، وانقطاع التيار 

الكهربائي وازدحام حركة املرور.
با�شم  م��راد علي، وه��و ناطق  ق��ال 
الخوان ان اجلي�س كان قد قرر ان 
مر�شي يجب ان يذهب واو�شح: كنا 
�شذجاً. مل نت�شور ان الأمر �شي�شل 
اىل ذلك احلد. كانت امل�شاألة مثل: 
اإما ان ن�شعك يف ال�شجن، او اظهر 
اياً  يفعل  مل  ا���ش��ت��ق��ال��ت��ك.  واع��ل��ن 
م��ن هذين الم��ري��ن لن��ه مل يرد 
مرًة  اجلي�س  اىل  البالد  ي�شلم  ان 

اخرى .
امل�شوؤولني، كان  ولكن، وفقاً لأحد 
ال��ن��ه��ائ��ي من  ال��ف��ع��ل اجل�����اف  رد 
م��ر���ش��ي ع��ل��ى ط��ل��ب ال�����ش��ي�����ش��ي هو 

فوق جثتي! .
ي������وم الث�����ن�����ني اع���ل���ن���ت ال����ق����وات 
 48 مر�شي  امهلت  انها  امل�شلحة 
املحتجني  مطالب  لتلبية  �شاعة 
وال فانها �شتتدخل. غري ان العد 
ب���داأ يف الواقع  ال��ت��ن��ازيل ك���ان ق��د 

ق�شر القبة ووا�شل ذلك حتى 30 
احلر�س  ن�شحه  عندما  ح��زي��ران 
مقرهم  ي��غ��ادر  ل  ان  اجل��م��ه��وري 

الرئي�شي.
وح�شب ما جاء يف �شحيفة الهرام 
فانه قيل ملر�شي ان بامكانه ال�شفر 
اي  او  ليبيا  او  ت��رك��ي��ا  اىل  ب��اأم��ان 
ذل��ك. وقالت  انه رف�س  ال  مكان، 
احل�شانة  عليه  ُعر�شت  انه  اي�شا 
تخلى  ه���و  اذا  م��ق��ا���ش��اة  اي  م���ن 

طوعا لكنه رف�س ذلك اي�شا.
وم�شاء الثالثاء القى مر�شي كلمة 
ال�شلطة  يف  يظل  ب��ان  فيها  تعهد 
وحث ان�شاره على القتال حلماية 
من  انتهائه  وف��ور  حكمه.  �شرعية 
امرا  ال�شي�شي  القاء كلمته، ا�شدر 
الرئي�شي  امل��ق��ر  داخ���ل  لح��ت��ج��ازه 
معه  وب��ق��ي  اجل��م��ه��وري.  للحر�س 

القاهرة يغادرون  اأمريكيًا  دبلوما�سيًا   51
•• القاهرة-وكاالت:

العاملني  دبلوما�شيا من   51 ال�شبت  ام�س  القاهرة  امل�شرية  العا�شمة  غادر 
بال�شفارة والقن�شلية واملكاتب التابعة للوليات املتحدة عائدين اإىل بالدهم 
اإجالء الرعايا والعاملني الأمريكيني من م�شر فى ظل الحداث  اإطار  فى 
ب��ان فريقا م��ن مندوبي  ب��امل��ط��ار  ب��ه��ا. و���ش��رح��ت م�����ش��ادر م�شئولة  اجل��اري��ة 
14 دبلوما�شيا  اإنهاء اإجراءات �شفر  ال�شفارة الأمريكية قاموا بامل�شاعدة فى 
على  اإث��ن��ني  ودبلوما�شيني  فرانكفورت  اإىل  املتجهة  الأمل��ان��ي��ة  ال��ط��ائ��رة  على 
رحلة اخلطوط الهولندية املتجهة اإىل اأم�شرتدام كما غادر 37 اأمريكيا من 
العاملني بهيئة املعونة الأمريكية على الطائرة امل�شرية املتجهة اإىل تورنتو 
الدبلوما�شية  مبقرات  والعاملني  الرعايا  م�شاعدة  اإط��ار  فى  وذل��ك  )كندا( 
الأمريكية . وكان مطار القاهرة قد اإ�شتقبل م�شاء ام�س الأول 6 دبلوما�شيني 
ال�شفارة  اأع��م��ال  لت�شيري  ع��ام��ا  و35   30 م��اب��ني  اأع��م��اره��م  ت����رتاوح  ���ش��ب��اب 
المريكية بعد مغادرة العدد الأكرب من الدبلوما�شيني املقيمني. هذا وادانت 
البالد  امل�شوؤولني يف  التي وقعت يف م�شر ودعت  املواجهات  املتحدة  الوليات 
25 �شخ�شا يف  اودى بحياة  ال��ذي  العنف  وق��ف  ذل��ك يف اجلي�س اىل  مب��ا يف 
ندين  ب�شاكي  المريكية جني  وزارة اخلارجية  با�شم  الناطقة  وقالت  البالد 
العنف الذي وقع اجلمعة يف م�شر ونوجه نداء اىل كل امل�شوؤولني امل�شريني 
ليدينوا ا�شتخدام العنف ومينعوا اعمال عنف جديدة من جانب ان�شارهم. 
احرتام  ي�شمنوا  ان  الع�شكريني  م��ن  تنتظر  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  وا�شافت 
حقوق كل امل�شريني مبا يف ذلك التجمع ب�شكل �شلمي، وتدعو كل املتظاهرين 
اىل الحتجاج بهدوء وتابعت انه على ال�شعب امل�شري اللتقاء حلل خالفاته 

بطريقة �شلمية بدون اللجوء اىل العنف او ا�شتخدام القوة . 

حمادثات لأوغلو وكريي 
والعطية ب�ساأن م�سر 

•• اأنقرة-يو بي اأي:

ذكرت وكالة اأنباء الأنا�شول، ام�س، 
اأن وزير اخلارجية الرتكي، اأحمد 
حمادثات  اأج�����رى  اأوغ����ل����و،  داوود 
م��ك��ث��ف��ة م���ع ن��ظ��ريي��ه الأم���ريك���ي 
ك����ريي، وخالد  وال���ق���ط���ري، ج���ون 
الو�شع  ح��ول  العطية،  حممد  ب��ن 

يف م�شر.
اأوغلو،  داوود  اإن  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
حت���دث ع���دة م���رات ه��ات��ف��ي��اً خالل 
اإىل كريي والعطية،  ليل اجلمعة، 
حول الو�شع يف م�شر، مع ت�شاعد 
الرئي�س  موؤيدي  بني  ال�شتباكات 
ومعار�شيه  م�شي  حممد  امل��ع��زول 
3 اخل��ط��وات الواجب  ال���  ون��اق�����س 
ات���خ���اذه���ا ل��ت��ه��دئ��ة الأو������ش�����اع يف 

م�شر.
الرتكي  ال����������وزراء  رئ���ي�������س  وك������ان 
اأردوغ����ان و�شف عزل  رج��ب طيب 
باأنه  ق���ب���ل اجل���ي�������س  م����ن  م���ر����ش���ي 
ان���ق���الب ع�����ش��ك��ري ، ب��ي��ن��م��ا اأع���رب 
اأوباما  ب���اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
ولكنه مل  عن خماوفه مما ج��رى 

ي�شفه بالنقالب .
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الرئي�س امل�سري املوؤقت يتعهد بامل�ساحلة الوطنية

العربي يعترب ما حدث يف م�سر ثورة ل انقالب
•• عوا�سم-وكاالت:

الدول  ل�جامعة  العام  الأم��ني  اأعلن 
ال��ع��رب��ي��ة ن��ب��ي��ل ال��ع��رب��ي اأن����ه يجري 
ات���������ش����الت دول�����ي�����ة م�����ع ع������دد من 
لتو�شيح  وال�شخ�شيات  امل�����ش��وؤول��ني 
 30 ث�����ورة  ���ش��م��اه��ا  اأن م���ا  ح��ق��ي��ق��ة 
يونيو-حزيران ثورة �شعبية ولي�شت 
انقالبا ع�شكريا. واأدىل العربي بهذا 
القاهرة  م��غ��ادرت��ه  ق��ب��ل  ال��ت�����ش��ري��ح 
اإىل  راأ�����س وف���د  ام�����س متوجها ع��ل��ى 
ت�شتغرق  ل��ل��ن��م�����ش��ا  زي�����ارة  يف  ف��ي��ي��ن��ا 
ع���دة اأي������ام. وق����ال ال��ع��رب��ي اإن����ه بداأ 
الت�����ش��الت م��ع ع���دد م��ن م�شوؤويل 
املنظمات الدولية وبع�س امل�شوؤولني 
للنم�شا  زي��ارت��ه  خ��الل  و�شيوا�شلها 

ال�شبت  م��ن  عملي  و���ش��اأب��داأ  اجلميع 
وللراأي  لكم  �شىء  كل  عن  و�شاأعلن 
اأي  اتخاذ  ح��ال  يف  و�شوح  بكل  العام 
اليمني  اأن���ا حلفت  وا���ش��اف  اإج����راء. 
على  اأح�����ش��ل  اأن  ب��د  ول   ، اخلمي�س 
فر�شة حتى اأتخذ اإج��راءات واأعلنت 
امل�����ش��ري��ة م�شاء  امل�����ش��ّل��ح��ة  ال���ق���وات 
بالد�شتور  العمل  تعطيل  الأرب��ع��اء، 
انتخابات  واإج������راء  م���وؤق���ت،  ب�����ش��ك��ل 
رئي�س  وت�������ويل  م���ب���ك���رة،  رئ���ا����ش���ي���ة 
�شوؤون  العليا  ال��د���ش��ت��وري��ة  املحكمة 
البالد، وقالت اإن هذه القرارات اأتت 
ا�شتجابة ملطالب ال�شعب واأدَّى رئي�س 
من�شور،  ع��ديل  امل�شت�شار،  املحكمة 
الد�شتورية  اليمني  �شباح اخلمي�س، 

ب�شفته رئي�شاً موؤقتاً مل�شر.

وافقت عليها عام 2010.
ال��رئ��ي�����س امل�شري  م���ن ج��ه��ت��ه وع���د 
اجل��دي��د امل��وؤق��ت، ع��ديل من�شور، يف 
�شيعمل  باأنه  ام�س  ل��ه،  ت�شريح  اأول 
يف  الوطنية  امل�شاحلة  حتقيق  على 
بالده. وقال من�شور ردا على �شوؤال 
ل�شحيفة الد�شتور الأ�شلي امل�شرية، 
م�شر،  يف  الوطنية  امل�شاحلة  ح��ول 
وهل �شتكون اأول اخلطوات؟.. طبعا 
وطنية،  م�شاحلة  اإىل  يحتاج  ال��ك��ل 
و�شنعمل على حتقيقها خالل الفرتة 

املقبلة.. وم�شر للجميع .
وح�������ول م����وع����د اإ������ش�����دار الإع�������الن 
احلكومة  وت�����ش��ك��ي��ل  ال����د�����ش����ت����وري 
�شاأجمع  م��ن�����ش��ور،  ق����ال  اجل����دي����دة، 
و�شاأ�شارك  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

نائب  م��ع  ل��ق��اء  ع��ق��د  ت�شمل  وال��ت��ي 
رئي�س الوزراء وزير خارجية النم�شا 
ميخائيل �شبندلغر حيث �شيعر�س 
عليه حقيقة ما حدث يف م�شر باأنها 
اأك��رب جتمع  ث��ورة �شعبية ت�شهد  اأول 

ب�شرى يف التاريخ، على حد و�شفه.
اأن  اجلميع  على  اأن  العربي  واأ�شاف 
التي  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف  يتفهم 
الدعم  ك��ل  وت��ق��دمي  بها م�شر  مت��ر 
خطوات  لإجن�������از  ول���ق���ي���ادت���ه���ا  ل���ه���ا 
الدقيقة  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ه���ذه 
ت��ن��ف��ي��ذ خارطة  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��ا 
عليها  ت���واف���ق���ت  ال����ت����ي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

القيادات الوطنية لل�شعب امل�شري.
�شبندلغر  مع  �شيبحث  اأن��ه  واأو�شح 
املنطقة  يف  ال��و���ش��ع  ت���ط���ورات  اآخ����ر 

العربية  وال�����ع�����الق�����ات  ال����ع����رب����ي����ة 
مدير  م��ع  �شيلتقي  كما  النم�شاوية 
عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يوكيا اأمانو لبحث زيادة دعم املنظمة 
ال��دول��ي��ة ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة يف جمال 
لال�شتخدامات  الفنية  امل�����ش��اع��دات 

ال�شلمية للطاقة الذرية.
كما اأ�شار اإىل اأنه �شيبحث التطورات 
ال����دويل لإقامة  ب��امل��وؤمت��ر  اخل��ا���ش��ة 
منطقة منزوعة من ال�شالح النووي 
تاأجل عام  وال��ذى  الأو���ش��ط  بال�شرق 
2012 حيث وافقت الدول العربية 
ع��ل��ى ع��ق��د امل���وؤمت���ر يف اإط����ار الدعم 
العربي  املنطقة، ويرى  لإقامة هذه 
اأن  ال��دول الأخ��رى  اأن الواجب على 
والتي  ال�شاأن  بهذا  بتعهداتها  تلتزم 

بان يحذر من اإجراءات انتقامية يف م�سر 
•• نيويورك-ا ف ب:

حذر المني العام لالمم املتحدة بان كي مون 
امل�شريني من اي اج��راءات انتقامية ، يف حني 
معار�شي  بني  عنيفة  مواجهات  البالد  ت�شهد 

الرئي�س املعزول حممد مر�شي وموؤيديه.
المم  با�شم  املتحدث  نقله  بيان  يف  ب��ان  وق��ال 
امل��ت��ح��دة ف��رح��ان ح��ق ان ح��ل الزم���ة يف م�شر 
ي��ت��ط��ل��ب ال ي��ك��ون ه��ن��اك م��ك��ان ل��الن��ت��ق��ام او 
الق�شاء لي حزب او جماعة . وا�شار املتحدث 
التطورات  م��ت��زاي��د  ب��ق��ل��ق  ي��ت��اب��ع  ب���ان  ان  اىل 

ال����دائ����رة يف م�����ش��ر، بينها  ل���الزم���ة  الخ�����رية 
املفرو�شة  ال��ق��ي��ود  ب�����ش��اأن  امل��ق��ل��ق��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
بني  الدامية  وامل��واج��ه��ات  التعبري  حرية  على 

املتظاهرين.
ودع����ا الم����ني ال���ع���ام ل����المم امل��ت��ح��دة القوى 
املتظاهرين  ح��م��اي��ة  اىل  امل�����ش��ري��ة  الم��ن��ي��ة 
هذه  ان  اىل  م�شريا   ، العنف  اع��م��ال  وت��ف��ادي 
التظاهرات يجب ال تكون ال بالطرق ال�شلمية 

وفق فرحان حق.
واأ�شاف املتحدث ان بان يرى ان م�شر تعي�س 
ب�شكل  تعود  ان  ويجب  جوهرية  حلظة  اليوم 

�شلمي اىل حكومة مدنية ودميوقراطية.
امل�شريني  ال�شيا�شيني  ال��ق��ادة  ان  اىل  ول��ف��ت 
لديهم م�شوؤولية، من خالل اقوالهم وافعالهم، 
ال�شلمي  ب���احل���وار  مت�����ش��ك��ه��م  ي��ظ��ه��روا  ان  يف 
وال��دمي��وق��راط��ي ال���ذي ي��اأخ��ذ يف الع��ت��ب��ار كل 
ونقل  الن�شاء  فيهم  مب��ن  ال��ب��الد  يف  الناخبني 
ان  يجب  حل  اي  ان  تاأكيده  ب��ان  عن  املتحدث 
يحرتم تنوع وجهات النظر ال�شيا�شية يف م�شر 
واعتباره ان جناح مثل هذه العملية يتطلب ال 
لي  الق�����ش��اء  او  لالنتقام  مكان  هناك  يكون 

حزب او جماعة.

•• وا�سنطن-وكاالت:

يف  الأم��ريك��ي��ة  ال�شحف  ا�شتمرت 
وموقف  مب�����ش��ر  ال���و����ش���ع  ت���ن���اول 
و�شيا�شتها  منه  الأمريكية  الإدارة 
جت����اه م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
عموما، ون�شرت اأن اأع�شاء بارزين 
م������ن احل������زب������ني ال����دمي����ق����راط����ي 
واجل����م����ه����وري ب��ل��ج��ن��ة ال�������ش���وؤون 
اخلارجية مبجل�س النواب اأ�شدروا 
�شموه  ما  دعمهم  فيه  اأعلنوا  بيانا 
وا�شنطن  ون�������ش���رت  ب���الن���ق���الب. 
الباحثني  ل��ك��ب��ري  م���ق���ال  ب��و���ش��ت 
كاغان  روب��رت  بروكنغز  مبوؤ�ش�شة 
قال فيه اإن الوقت قد حان خلروج 
اأمريكا من تكرار ف�شلها يف التعامل 
م��ع م�����ش��ر وال��ت��ع��ل��م م��ن تاريخها 
للقاهرة  م�شاعداتها  جميع  بوقف 
الع�شكرية  امل�������ش���اع���دات  خ���ا����ش���ة 
وال��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل وث��ي��ق م���ع ال���دول 
الدويل  النقد  و�شندوق  الأخ���رى 
ل�شمان عدم ح�شول القاهرة على 
قرو�س اأو اأي م�شاعدات اقت�شادية 
دميقراطية  حكومة  ت�شكيل  حتى 
اأن  واأ�شاف  اجلميع.  فيها  ي�شارك 
الدر�س الذي تعلمته جميع القوى 
هجمات  بعد  ب��اأم��ريك��ا  ال�شيا�شية 

•• بقلم عبد املجيد بن عمر:

�شعب م�شر  وح��ّق��ق  ال�����ش��دور،  م��ا يف  ل  ُح�شّ وق��د  الآن، 
نحتاج  للتاأّمل،  هادئة  وقفة  من  لب��د  ومبتغاه،  م��راده 
فيها اإىل برودة العقل حتى ُنح�شن التعاطي مع الف�شل 
الثاين من ملحمة ا�شتعادة الذات واملبادرة، واخلال�س 
من عملية تزييف الإرادة التي عا�شتها م�شر طيلة �شنة 

من حكم الإخوان .
فاملعركة مل تنته بعد، بل لعّل املرحلة الأ�شعب والأع�شر 
قناع  �شي�شعون  املعزولني  اأّن  فالأكيد  الآن.  تبداأ  فيها 
ال�شحّية من جديد، و�شينفخون يف م�شطلح  املوؤامرة 
�شّماعة النقالب  الأثري لديهم، ويعّلقون ف�شلهم على 
وعجزهم  رداءتهم  اأّن  متنا�شني   ، ال�ّشرعّية  اغت�شاب  و 
وراء  كانت  من  هي  امل�شريني،  �شوؤون  اإدارة  ح�شن  على 
كتابة نهاية حكمهم، اإ�شافة اإىل املكابرة والعناد، وعدم 
العرتاف بان الأوهام وحدها ل ت�شنع جمدا، ول تبني 

وطنا، ول حتقق اآمال النا�س يف العي�س الكرمي.
التنظيم  من  اخلام�س  بطابورهم  الإخ��وان  �شي�شتنجد 
الدويل لالإخوان، الذي انطلق يف اأقطار عديدة يف بّث 
املاكرة،  ذرائ��ع��ه  وط��رح  مواقفه  ون�شر  واأف��ك��اره  �شمومه 
م�شتعينني  ل��ل��وراء،  ال�ّشاعة  عقارب  لإع���ادة  حماولة  يف 
ت�شتوعب  مل  التي  والدولية  الغربية  الأو�شاط  ببع�س 
تلك  اأو  نّية،  ح��دث يف م�شر عن ح�شن  ما  بعد طبيعة 
ال��ت��ي ت���رى يف ان��ت�����ش��ار ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة خ��ط��را على 

م�شاحلها.
�شيناريو  اأط��روح��ات تتحدث عن  نقرا  ب��داأن��ا  وه��ا نحن 
اجلزائر اأو غّزة يف م�شر، ون�شمع بكاء عن الدميقراطية 
ال��ه��ادرة من  املاليني  تلك  وك��اأّن  وهناك،  هنا  املُجه�شة 
ال�شرعية  م�شدر  ولي�شوا  غ��ب��ار،  م��ن  حفنة  امل�شريني 
وعنوانها، والفاعل احلقيقي يف كل عملية دميقراطية.

التمرد،  ح��رك��ة  م�شروعّية  ع��ن  ه���وؤلء  �شيتعامى  ن��ع��م، 
و���ش��ل��وك ج��م��اه��ريه��ا احل�����ش��اري وال�����ش��ل��م��ي، وموقف 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية امل�شرية الوطني امل�شاند للجماهري 
ال�شعبية املطالبة بعزل حكم الإخوان، ورف�شها التدخل 
من  للمدنيني  الأم����ر  وت�شليم  ال�����ش��ي��ا���ش��ي،  ال�����ش��اأن  يف 
جماعة  فيها  مبا  ف�شيل  لأّي  ا�شتثناء  دون  ال�شيا�شيني 

الإخوان.
الإج��راءات الحرتازية  و�شيتّم تهويل وت�شخيم بع�س 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��وق��ت��ي��ة ال��ت��ي ل ه���دف م���ن ورائ���ه���ا اإّل 

احليلولة دون انزلق م�شر يف دائرة العنف.
تفويت  قبل غريهم،  �شرفاء م�شر  على  ُيحّتم  هذا  كل 
واخلارج،  الداخل  من  بالبلد  املرتّب�شني  على  الفر�شة 
وح�شن التعاطي مع التطورات �شواء من خالل حت�شني 
واإعالمي  دبلوما�شي  جهد  اوخو�س  الداخلية  اجلبهة 
ي�شرح حقيقة الأو�شاع، ويت�شدى اإىل ماكينة التنظيم 
الدويل لالإخوان الدعائية والت�شليلية، وعدم ال�شتهانة 
املخزون  ا�شتنفار  اأي�شا، وهذا يتطلب  بقوتها وخربتها 
امل�شرية،  والدميقراطية  الوطنية  للحركة  العقالين 
وو�شع اإ�شرتاتيجية حترك ل ت�شقط يف ال�شتفزاز، ول 

تنحرف بحقيقة ال�شراع وطبيعته واأدوات املواجهة.
نظرنا  وجهة  من  توّفرها،  يجب  التي  ال�شروط  واأول 
امل��ت��وا���ش��ع��ة، ه��و مت��ا���ش��ك اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة وحتا�شي 
اإق�شاء  على  اأ���ش��ّر  م��ن  اإّل  والإق�����ش��اء،  النتقام  منطق 
واختار  الأهلي  بال�شلم  الإ���ش��رار  وتعّمد  بنف�شه،  نف�شه 

باإرادته، التغريد خارج ال�ّشرب الوطني.
خا�شة  الوطني،  الأم��ن  مب�شالة  ال�شتهانة  عدم  ثانيا، 
الأو�شاع يف �شيناء، حيث اأ�شارت اأنباء الأم�س اأّن الذين 
الدين،  وبتوظيف  �شيا�شّيا  ال�شلطة  اغت�شاب  يف  ف�شلوا 

قد يلجوؤون لإعادة اغت�شابها بالإرهاب.
ي�شرح  دبلوما�شي  جهد  يف  ال�ّشروع  هو  ال�شروط،  ثالث 
م�شر  اإليها  تنتمي  التي  الإقليمية  والتجّمعات  للدول 
حقيقة ما جرى، خا�شة جتاه من قد ُيظّله �شوء الفهم، 
ملا حدث ول  ال�شكلي  اأو قد يت�شّبث باجلانب الإجرائي 
ي�شتوعب كنهه وعمقه وخلفياته واأهدافه ومراميه، اإذ 
اأّن يف عاملنا املت�شابك اليوم، ل يكفي اأن يقتنع امل�شريون 
ومعهم اخلرّيون من العرب، بان ما حدث لي�س انقالبا، 

به  ق��ام  ما  وان  لها،  راّد  ل  �شعبّية م�شروعة  هّبة  واإمّن��ا 
الّدم  �شفك  دون  حالت  وقائية  حركة  امل�شري  اجلي�س 
ذاك  �شيحمله  ك��ان  وم��ا  برّمتها،  دول��ة  وانهيار  امل�شري 
النهيار من تداعيات كارثّية على جممل املنطقة، وما 
قد يثريه من زلزال جيو�شيا�شي، بل من انعكا�س �شلبي 
تو�شيح  واج��ب  اأي�شا  علينا  واإمن��ا  العاملي،  ال�شلم  على 
���ورة، واإق���ن���اع الآخ���ري���ن ب�����ش��الم��ة امل�شار  ال���روؤي���ا وال�������شّ
و�شوابه، وذلك �شعيا للحيلولة دون اأي �شكل من اأ�شكال 

العزلة التي قد ُتفر�س على م�شر.
اإننا نطالب بجهد دبلوما�شي، ونحن ندرك اأن ما حدث 
يبقى قرارا �شيادّيا م�شرّيا، ولكننا يف املقابل مطالبون 
الّزمن  ه��ذا  يف  تغرّي  ق��د  ال�ّشيادة  مفهوم  ب���اأّن  بالوعي 
تقت�شي  ال�شيا�شية  والواقعية  العقالنية  وان  املُ��ع��ومل، 
للتغيري احلا�شل  والتعاطي معه، حت�شينا  اإدراك ذلك 
يف م�شر دون ا�شت�شالم لل�شغوط مهما كان م�شدرها، 

ودون تنازل عن اإرادة ال�شعب امل�شري احلرة.
ارتباط  اأّن �شقوط حكم الإخ��وان هو على  ن��درك  نحن 
وثيق بامل�شاكل الداخلية امل�شرية، وف�شل جماعة املر�شد 
وانحرافهم  الأ���ش��ا���ش��ي��ة،  امل�شريني  ح��اج��ي��ات  تلبية  يف 
وعجزهم على ترجمة �شعار عي�س حرية كرامة وطنية 
مبعنى العدالة الجتماعية، اإىل واقع، اأي انه ل عالقة 

ملا حدث بالق�شايا اخلارجية.
ومن هذا املنطلق، جُنزم اأّن التحديات القائمة واملقبلة 
التي �شتواجه هذا الطور اجلديد من التغيري، ومرحلة 
دون  بالأ�شا�س،  داخلية  �شتظل  الإخ����وان،  حكم  بعد  م��ا 
الأبعاد  اأو جت��اه��ل  وال���ش��ت��ه��ان��ة  ال��ت��ه��وي��ن  اأو  ال��ت��ع��ام��ي 

اخلارجية.
ول �شك اأّن يف مقدمة هذه التحديات الداخلية ، حتى 
قبل البناء ال�شيا�شي والنتخابات، هو التعجيل بتقدمي 
اإج���اب���ات ع��ل��ى م�����ش��اغ��ل وه��واج�����س وم��ع��ان��اة امل�شريني 
من  الأدن���ى  احل��ّد  وت��ام��ني  والقت�شادية،  الجتماعية 
معنى  اإذ ل  ل��ه��م،  ال��ك��رمي  العي�س  واأ���ش��ب��اب  اخل��دم��ات 
لل�شيا�شي وللدميقراطية اأ�شال اإذا ظّل املواطن يفتقر 
فهذا  والحتياجات،  الأ�شا�شّيات  اب�شط  من  وحمروما 
ال�شيا�شي  النتقال  عملية  باإف�شال  وح��ده  كفيل  اخللل 
والدميقراطي مهما كان بريق �شعاراتها وزخم وعودها. 
اأ�شقطت حكم الإخ����وان،  ال��ت��ي  ال��ّث��غ��رة ه��ي  ول��ع��ّل ه��ذه 

ويجب اأّل تكون بوابة عودتهم.
ال�شلطة اجلديدة لن متلك  اأّن  نقول ه��ذا، ونحن نعي 
ع�شا �شحرّية حلّل جميع م�شاكل امل�شريني، لذا عليها 
اأن تتحّلى بالواقعّية وببيداغوجّية ت�شيري حتّدد بدّقة 
ب��ه��ا، وان  ل��ن تفي  اإط���الق وع���ود  الأه����داف دون  �شقف 
ُتعلن  وان  و�شقفها،  التطّلعات  تدّفق  التحّكم يف  حُت�شن 
ما تقدر على اجنازه وحتقيقه وتنفيذه، وذلك درءا لكل 
�شعور جديد بالإحباط قد ين�شف البناية باأكملها على 

اجلميع.
وهذا الو�شوح مع الجناز والعمل، �شيجد �شداه حتما 
رب  ل���دى امل�����ش��ري��ني، وك��ف��ي��ل ب���ان ي��ح��ّف��زه��م ع��ل��ى ال�شّ
وال��ت��م��ي��ي��ز ب��ني ال��رغ��ب��ات وح��ق��ائ��ق ال���واق���ع. فال�شعب 
امل�شري اثبت يف حمطات تاريخية عديدة، قدرته على 
ال�شرب والت�شحية، �شرط اأن يرى امل�شروع الذي تبّناه 

وارت�شاه حلا�شره وم�شتقبله يتج�ّشد.
ويحتاج  اأزم��ة،  يف  امل�شري  القت�شاد  اأّن  ينكر  اح��د  فال 
وابتكار  اخليال  من  ومزيد  وت�شريف  اإدارة  ح�شن  اإىل 
احللول حتى يتعافى وي�شاهم يف حّل امل�شكل الجتماعية 
وما اأكرثها واعقدها، ويكفي ح�شن الت�شخي�س و�شواب 
والبعيد  واملتو�شط  القريب  امل��دى  على  الأه���داف  ر�شم 
دون  بلده  اأو���ش��اع  بحقيقة  امل�شري  ال�شعب  وم�شارحة 
رتو�س، حتى تنجح م�شر يف تدارك ما فات، واإعادة بناء 

ما زاد يف تدمريه حكم الإخوان.
اأّن  ���ش��راح��ة،  ن��ق��ول  اأن  تقت�شي  احل��ق��ي��ق��ة  اإّن  اأخ�����ريا، 
اإذا  اإّل  �شفحة حكم الإخ��وان الفا�شل لن تطوى نهائّيا 
نزع كل طرف جلباب النتماء احلزبي ال�شيق، والتحف 
امل�شريون  �شيبني  و�شاعتها  امل�شرية،  الوطنية  بالراية 
اأهرامات الع�شر من جديد، ويثاأروا من زمن ابتلوا فيه 

بالفا�شدين وجتار الدين.
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اإنتاج  يف  ت�����ش��اع��د  ال��دك��ت��ات��وري��ات 
الإره���اب واأن ع��الج ذل��ك يكمن يف 
انفتاح الأنظمة ال�شيا�شية العربية 
بذلك  رح����ب  اأوب����ام����ا  ب�����اراك  واأن 
النفتاح عندما حدث، لكنه حتفظ 
عند اأول اختبار بفوز الإ�شالميني 

مب�شر يف النتخابات.
على  التحفظات  تكن  مهما  وق��ال 

بلجنة ال�شوؤون اخلارجية مبجل�س 
فيه  اأعلنوا  بيانا  اأ���ش��دروا  ال��ن��واب 
النقالب  دع����م  ع��ل��ى  م��واف��ق��ت��ه��م 
ال�شوؤون  جلنة  اإن  وق��ال��ت  مب�شر. 
ه���ام���ا يف  دورا  ت��ل��ع��ب  اخل���ارج���ي���ة 
الكيفية التي يقرر بها الكونغر�س 
اأو  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  رد  ت��وج��ي��ه 
يف  الأح���داث  ب�شاأن  عليها  ال�شغط 
م�����ش��ر. ون�����ش��رت ن��ي��وي��ورك تاميز 

حممد  امل��ع��زول  امل�����ش��ري  الرئي�س 
مر�شي، فقد كان باإمكان وا�شنطن 
وا���ش��ع��ة عليه،  ���ش��غ��وط  مم��ار���ش��ة 
وهو الأمر الذي مل يفعله اأوباما، 
ب����دل م���ن الن����ق����الب ال�����ذي جعل 
الدميقراطية  اإىل  ال��ط��ري��ق  م��ن 
اأك��رث وع��ورة. ون�شرت  مب�شر الآن 
من  ب��ارزي��ن  اأع�شاء  اأن  ال�شحيفة 
احلزبني الدميقراطي واجلمهوري 

اأن  ف��ي��ه  اأورد  ب��ي��ك��ر  ل��ب��ي��رت  م��ق��ال 
اأوب��ام��ا ووزي���ر خارجيته  حت��رك��ات 
ج����ون ك����ريي ع��ق��ب الن����ق����الب يف 
تهتم  وا�شنطن ل  ب��اأن  ت�شي  م�شر 
ك��ث��ريا ب���اأزم���ة م�����ش��ر. واأ����ش���ار اإىل 
اأوب��ام��ا ذه��ب يف عطلة ق�شرية  اأن 
ب��ك��ام��ب دي���ف���د واأن  ل��ال���ش��رتاح��ة 
الريفي يف  اإىل منزله  كريي ذهب 
الإدارة  اإن  الكاتب  وق��ال  نانتوكت. 
مل  الأح���وال  اأف�شل  يف  الأمريكية 
يجري  م��ا  اإزاء  ق���رار  على  ت�شتقر 
الن�شبي  ال�����ه�����دوء  واإن  مب�������ش���ر، 
ب��وا���ش��ن��ط��ن ي��ع��ك�����س ت��غ��ريا طويل 
الأمريكية  ال���ع���الق���ات  يف  امل�����دى 

مبنطقة ال�شرق الأو�شط.
واأ����ش���اف اأن����ه وم��ه��م��ا ي��ك��ن ال���دور 
م��ن خلف  وا���ش��ن��ط��ن  تلعبه  ال���ذي 
امل�شري،  ال�������ش���اأن  يف  ال��ك��وال��ي�����س 
يعك�س  ال���ظ���اه���ر  حت��ف��ظ��ه��ا  ف������اإن 
اأحد  اإىل  لالنحياز  ارتياحها  عدم 
اأن  اإىل  واأ�����ش����ار  الأزم�������ة.  اأط������راف 
اإن وا�شنطن موافقة  الواقع يقول 
ت�شعى  ول  م���ر����ش���ي  ع������زل  ع���ل���ى 
لعودته و�شتكون مرتاحة اإذا عجل 
انتخابات  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ع�����ش��ك��ري��ون 
اأول��وي��ات��ه��ا الآن  اأه��م  ج��دي��دة، واأن 

هو خف�س اأعمال العنف . 

�سحيفة: وا�سنطن مل ت�ستقر على �سيء جتاه م�سر 

اأحوال

م�سر وا�ستحقاقات ما بعد ن�سوة النت�سار!
•• القاهرة-وكاالت:

بال�شلحة  ه���اج���م���ون���ا  الخ��������وان 
املر�شد حممد  النارية بعد خطاب 
هكذا   ، كثريين  منا  قتلوا  ب��دي��ع.. 
اهايل  اح���د  ف��ت��وح  اح��م��د  يلخ�س 
ال�شتباكات  القاهرة  يف  املنيل  حي 
ليلة  احل��ي  يف  وال��دام��ي��ة  العنيفة 
اجل��م��ع��ة ،وذل�����ك ب��ع��د دق���ائ���ق من 
ال���ع���ام جلماعة  ل��ل��م��ر���ش��د  خ��ط��اب 
الخوان امل�شلمني حممد بديع دعا 
ال��رئ��ي�����س امل�شري  ل��ف��داء  ان�����ش��اره 

املعزول حممد مر�شي بارواحهم.
القاهرة  يف  امل���ن���ي���ل  ح����ي  و����ش���ه���د 
 9 نحو  ا�شتمرت  وا�شعة  ا�شتباكات 
���ش��اع��ات ب��ني اه���ايل احل���ي واف���راد 
ينتمون جلماعة الخوان امل�شلمني 
جامعة  ناحية  من  عليهم  هجموا 
ان�شار  ي��ع��ت�����ش��م  ح��ي��ث  ال���ق���اه���رة 
امل���ع���زول حم��م��د مر�شي  ال��رئ��ي�����س 
م��ن��ذ ال���ث���الث���اء، ب��ح�����ش��ب رواي�����ات 
ب��ق��اي��ا احل���ج���ارة وك�شر  اله������ايل. 
الكبرية  ال�����ش��وداء  والبقع  ال��زج��اج 
الط���ارات  بقايا  م��ن  الر����س  علي 
امل�����ش��ت��ع��ل��ة ت��ل��خ�����س امل�����ش��ه��د على 
ال��ن��ي��ل حيث  ج�شر اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى 
بع�س  العنيفة.  ال�شتباكات  جرت 
اع��م��دة الن���ارة �شقطت ار���ش��ا كما 
وج����دت ف��وا���ش��ل ح��دي��دي��ة كالتي 
يف  امل�شرية  ال�شرطة  ت�شتخدمها 
ح��ال��ة ف��و���ش��ى ع��ارم��ة وي��ب��دو انها 
ا�شتخدمت كفوا�شل بني الطرفني 
ف��وق اجل�����ش��ر. وك���ان ب��دي��ع خاطب 
ان�������ش���اره يف  م���ن  ع�����ش��رات اللف 
اعت�شام ملوؤيدي مر�شي رئي�شنا هو 
مر�شي وك��رر اك��رث م��ن م��رة نحن 
هنا اىل ان نحمله على اعناقنا او 
ب��اأرواح��ن��ا ، ودع���ا املاليني  ن��ف��دي��ه 

اىل ان تبقى يف امليادين حتى يعود 
ال���ب���الد. ويقول  ل��رئ��ا���ش��ة  م��ر���ش��ي 
ال�����ش��اب ف���ت���وح ال��ه��ج��وم ج����اء بعد 
بديع..  خ��ط��اب  انتهاء  م��ن  دق��ائ��ق 
عاملونا ككفار.. كانوا يهتفون اهلل 

اكرب وهم ي�شربوننا بالنار .
ويقول التاجر حممد فكري )29 
باخلرطو�س  ا�شيب  ال���ذي  ع��ام��ا( 
املئات  بالغ  بغ�شب  بر�س  لفران�س 
م��ن الخ����وان ج����اوؤوا م��ن منطقة 
النارية  بال�شلحة  القاهرة  جامعة 
مثل  البي�شاء  وال�شلحة  والل��ي��ة 
املرور  وح��اول��وا  وال�شنج  ال�شيوف 

باجتاه التحرير .
بانفعال هناك ع�شرة  وتابع فكري 
قتلوا  زمالئي  من   6 منهم  قتلى 
كان  الرا�س..  واح��دة يف  بر�شا�شة 
�شالح  م�شجد  فوق  قنا�شة  هناك 
. وا����ش���اف اط��ل��ق��ن��ا عليهم  ال��دي��ن 
اخلرطو�س واحلجارة فقط .. كنا 
منطقتنا  وع��ن  انف�شنا  عن  ندافع 

وعن التحرير .
اجلماعة  لن�شار  م�شريات  وكانت 
مبنى  وحميط  للتحرير  توجهت 
م�شاء  م��ا���ش��ب��ريو  يف  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
مهاجمة  ح���اول���ت  ح��ي��ث  اجل��م��ع��ة 
من  ع��دد  خملفة  التحرير  ميدان 
اج�����واء حزينة  ال��ف��ت��ل��ى. وخ��ي��م��ت 
ت�شكنه  ال��ذي  احل��ي  على  وغا�شبة 
امل���ت���و����ش���ط���ة ع���ل���ى نهر  ال���ط���ب���ق���ة 
املحال  م��ع��ظ��م  ت��ف��ت��ح  ال��ن��ي��ل. ومل 
اب��واب��ه��ا ب��ع��د. وع��ل��ى ب���اب معدين 
ب���احل���ي علقت  ل���ل���خ���ردوات  مل��ح��ل 
بال�شود  عليها  كتب  بي�شاء  ورق��ة 
اهلل  عبد  �شهيد  امل��ح��ل  �شاحب  ان 
���ش��ي��د ع��ب��د ال��ع��ظ��ي��م ت�����ويف. وق���ال 
اله��ايل ان �شاحب املحل �شاب يف 
ال�شاد�شة والع�شرين من عمره قتل 

م��وق��ع ���ش��اي��ت ال���ذي ي��ت��اب��ع مواقع 
ال�شالميني على النرتنت.

واأث����������ار الج����������راء ال�������ذي ات���خ���ذه 
حا�شدة  جماهري  واأي��دت��ه  اجلي�س 
يف اأن���ح���اء م�����ش��ر خم����اوف م���ن ان 
اجلماعات  ال����ش���الم���ي���ون  ي��ه��ج��ر 
الخوان  مثل  ر�شميا  بها  املعرتف 
حركات  اىل  لين�شموا  امل�شلمني 

اأكرث ت�شددا.
واأث���ار خ��روج مر�شي اأع��م��ال عنف. 
وق���ت���ل 24 ���ش��خ�����ش��ا ع���ل���ى الق����ل 
�شوارع  يف  ا�شالميون  تظاهر  حني 
ال����ق����اه����رة وم�������دن اخ�������رى اأم�������س 
ازاء  غ�شبهم  عن  تعبريا  اجلمعة 
ان��ق��الب ع�شكري  ان���ه  م��اي��ق��ول��ون 
العام  وان��ت��خ��ب م��ر���ش��ي رئ��ي�����ش��ا يف 

بر�شا�شة يف الرا�س. حممد يحيى 
ذراعه  ب��احل��ج��ارة يف  ا�شيب  ال��ذي 
بالغ ثالثة من  بتاثر  اليمنى قال 
ا�شدقائي قتلوا.. الخوان هجموا 

علينا بكل انواع ال�شلحة 
جماعة  اأع��ل��ن��ت  مت�شل،  ���ش��ي��اق  يف 
يف  ت�شكيلها  عن  جديدة  ا�شالمية 
م�شر وو�شفت تدخل اجلي�س لعزل 
الرئي�س حممد مر�شي باأنه اعالن 
وهددت  معتقداتها  على  للحرب 
احكام  لفر�س  العنف  با�شتخدام 
اأن�شار  جماعة  وق��ال��ت  ال�شريعة. 
�شتجمع  ان��ه��ا  م�شر  يف  ال�����ش��ري��ع��ة 
يف  اأع�شائها  تدريب  وتبداأ  اأ�شلحة 
الكرتوين  موقع  على  و�شع  بيان 
ل��ل��م��ت�����ش��دي��ن يف ���ش��ي��ن��اء واأذاع�������ه 

�شعبية  ان��ت��ف��ا���ش��ة  ب���ع���د  امل���ا����ش���ي 
مبارك.  ح�شني  بالرئي�س  اأطاحت 
وعني اجلي�س رئي�شا موؤقتا للبالد 
واأع���ل���ن ع��ن خ��ط��ة خ���الل مرحلة 
زمنيا  اط��ارا  تت�شمن  مل  انتقالية 

لجراء مزيد من النتخابات.
واألقى القب�س على اع�شاء بارزين 
امل�شلمني  الخ���������وان  ج���م���اع���ة  يف 
تلفزيونية  ق�����ن�����وات  واأغ�����ل�����ق�����ت 
عن  �شايت  م��وق��ع  ون��ق��ل  ا�شالمية 
ال�����ش��ري��ع��ة قولها  اأن�����ش��ار  ج��م��اع��ة 
ت��دخ��ل اجل��ي�����س لعزل  ان  ب��ي��ان  يف 
تلفزيونية  قنوات  واغ��الق  مر�شي 
ا�شالميني  م��ت��ظ��اه��ري��ن  وم��ق��ت��ل 
ترقى جميعها اىل م�شتوى اعالن 

حرب على ال�شالم يف م�شر.

الإخوان ي�ستخدمون الأ�سلحة النارية يف هجماتهم

جماعات اإ�سالمية يف م�سر تهدد باأعمال اإرهابية

تاأجيل رابع جل�سات اإعادة حماكمة مبارك 
•• القاهرة-يو بي اأي:

الرئي�س  حماكمة  املقبل  اآب-اأغ�شط�س   17 اإىل  القاهرة،  �شمال  جنايات  حمكمة  يف  الثانية  الدائرة  اأرج��اأت 
الأ�شبق ح�شني مبارك واآخرين بتهمة قتل متظاهري الثورة امل�شرية والإ�شرار باملال العام.

الر�شيدي،  امل�شت�شار حممود كامل  القاهرة، برئا�شة  الثانية يف حمكمة جنايات �شمال  الدائرة  رت هيئة  وقرَّ
ام�س تاأجيل حماكمة الرئي�س امل�شري الأ�شبق ح�شني مبارك واآخرين اإىل جل�شة تعقدها يف 17 اآب-اأغ�شط�س 

املقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع عن املتهمني مع ا�شتمرار حب�س وزير الداخلية الأ�شبق حبيب العاديل.
وطالب فريق الدفاع عن العاديل، وعن مدير اأمن القاهرة الأ�شبق اللواء اإ�شماعيل ال�شاعر، هيئة املحكمة، 

ب�شرورة اإجراء حتقيق يف كيفية �شرقة �شيارات ال�شفارة الأمريكية واقتحام ال�شجون.
2011 ومل يكن  28 كانون الثاين-يناير  اإن موكله ُغلت يده عن وزارة الداخلية منذ  وقال دفاع العاديل 
م�شيطراً عليها بعد اقتحام مراكز واأق�شام ال�شرطة واإحراق بع�شها و�شرقة ال�شالح والذخرية منها ، مطالباً 

رة قانوناً يف الق�شية. باإخالء �شبيل موكله بعد ما جتاوز مدة احلب�س الإحتياطي املقرَّ
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احلكومة الربتغالية تربم اتفاقًا للخروج من الأزمة املرزوقي يقيل مفتي الديار التون�سية 
•• ل�سبونة-ا ف ب:

يتوقع ان يربم الئتالف اليميني احلاكم يف الربتغال اتفاقا ي�شمن مبوجبه بقاء احلكومة املكلفة منذ �شنتني بتطبيق 
اجراءات تق�شف �شارمة فر�شتها جهاتها الدائنة الدولية رغم ال�شتياء ال�شعبي العارم.

وبعد ا�شبوع م�شطرب ب�شبب ا�شتقالة وزيرين رئي�شيني والدعوات التية من اوروبا اىل حتمل امل�شوؤولية وخ�شية ال�شواق 
املالية، تو�شل رئي�س الوزراء بدرو با�شو�س كويلو اجلمعة اىل اتفاق �شيا�شي مع �شريكه يف الئتالف باولو بورتا�س.

ويتم حتديد نتيجة املفاو�شات التي دامت 48 �شاعة، يف ختام اجتماع يف احد فنادق ل�شبونة الفخمة بني قيادة احلزب 
ال�شرتاكي الدميوقراطي )ميني و�شط( بزعامة رئي�س الوزراء وقيادة الت�شكيل الدميوقراطي امل�شيحي بزعامة وزير 
ب�شالحية  يتمتع  الذي  �شيلفا  كافاكو  انيبال  املحافظ  الرئي�س  مع�شكر  اىل  عندئذ  الكرة  وتنقل  امل�شتقيل.  اخلارجية 
حل الربملان و�شيتعني عليه بالتايل ان ي�شمن اي اتفاق حكومي. وكان رئي�س الدولة توقع ا�شت�شارة الحزاب املمثلة يف 
اجلمعية اعتبارا من الثنني بدءا باحزاب اليمني املتطرف التي تدافع على غرار املعار�شة ال�شرتاكية عن الدعوة اىل 

انتخابات ت�شريعية مبكرة.

•• تون�ص-يو بي اأي:

من�شف  امل��وؤق��ت  التون�شي  الرئي�س  ق��رر 
التون�شية  ال��دي��ار  اإق��ال��ة مفتي  امل��رزوق��ي 
خطوة  يف  وذل���ك  ب��ط��ي��خ،  ع��ث��م��ان  ال�شيخ 
كانت متوقعة منذ اأن اأعلن بطيخ رف�شه 
وو�شفه  ����ش���وري���ا،  يف  اجل���ه���اد  ل����دع����وات 

احلجاب باللبا�س الطائفي .
وذكرت الرئا�شة التون�شية يف بيان وزعته 
املرزوقي قرر تعيني  الرئي�س  اأن  ال�شبت، 
���ش��ع��ّي��د م��ف��ت��ي��اً جديداً  ال��دك��ت��ور ح��م��دة 

ال�شبان  من  املئات  اإنتقال  �شابق  وق��ت  يف 
اجلهاد  اأج���ل  م��ن  ���ش��وري��ا  اإىل  التون�شني 
اأر���س جهاد لأن  اأن �شوريا لي�شت  واأك��د   ،
�شد  ي��ج��اه��د  ل  امل�شلم  و  م�شلم  �شعبها 

امل�شلم.
كما اأعلن اأن 16 فتاة تون�شية مت التغرير 
بهن واإر�شالهن اإىل �شوريا من اأجل جهاد 
ال��ن��ك��اح ال���ذي اع��ت��ربه ف�����ش��اداً اأخ��الق��ي��اً ، 
وا���ش��ف��اً يف ن��ف�����س ال��وق��ت احل��ج��اب باأنه 
اإ�شالمية  فري�شة  ولي�س  طائفي،  لبا�س 

على املراأة امل�شلمة.

للجمهورية خلفاً لل�شيخ عثمان بطيخ.
اأ�شباب  التون�شية  ال��رئ��ا���ش��ة  حُت���دد  ومل 
ه��ذه الإق��ال��ة، واإك��ت��ف��ت ب��الإ���ش��ارة اإىل اأن 
ه����ذا ال���ق���رار ي��دخ��ل ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ يوم 
الث���ن���ني امل��ق��ب��ل. ورب����ط م���راق���ب���ون هذا 
القرار باجلدل الذي اأثاره ال�شيخ عثمان 
بطيخ ب�شبب ت�شريحاته التي رف�س فيها 
اأطلقها  التي  �شوريا  يف  للجهاد  الدعوات 
و�شفه  اإىل  بالإ�شافة  امل�شايخ،  من  ع��دد 

احلجاب باللبا�س الطائفي.
وكان ال�شيخ عثمان بطيخ قد اإنتقد ب�شدة 

معادي لل�شعب على حد تعبريه.
املجل�س  رئ���ي�������س  ق����ّل����ل  ج���ه���ت���ه  م����ن 
من  جعفر  بن  م�شطفى  التاأ�شي�شي 
ومن  تون�س  يف  التمرد  ح��رك��ة  ���ش��اأن 
ال�شعبية  تون�س واجلبهة  نداء  دعوة 
لإ�شقاط املجل�س الوطني التاأ�شي�شي 

وت�شكيل حكومة اإنقاذ وطنية.
وقال بن جعفر اإن مثل هذه الدعوات 
ولي�شت  ن��ف��ع��ا  جت����دي  ول  م��ت��ك��ررة 
يف  و���ش��ت��ع��م��ل  ن���وع���ه���ا  م����ن  الأوىل 
الد�شتور  م�شار  تعطيل  على  املقابل 

والنتخابات، وفق تعبريه.
را�شد  و����ش���ف  م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف 
النه�شة  ح���رك���ة  زع���ي���م  ال��غ��ن��و���ش��ي 
الإ�شالمية احلاكمة يف تون�س بع�س 
الأ�شوات املحذرة من تكرار �شيناريو 
م�����ش��ر يف ت��ون�����س ب��ال��ك��الم ال���ف���ارغ و 

ال�شبياين وباأنها اأحالم يقظة. 
رئي�س  ع�����زف  ال����وت����ر  ن��ف�����س  وع���ل���ى 
التاأ�شي�شي  باملجل�س  النه�شة  كتلة 
ال�����ش��ح��ب��ي ع��ت��ي��ق ال�����ذي اع���ت���رب اأّن 
التاأ�شي�شي  املجل�س  حل��ل  ال��دع��وات 
لإق��ام��ة حرب  و  للقتل  دع����وات  ه��ي 

اأهلية يف البالد ح�شب تعبريه.

لقد لقينا جتاوبا كبريا من ال�شعب 
تنظيميا  م�شتقلة  وتربتنا  التون�شي 
امل�����ش��ري��ة لكنها  ع���ن ح���رك���ة مت����رد 

تتبادل الأفكار معها.
ويف �شياق اآخر متوازي، وحتت �شعار 
من اأجل ت�شحيح م�شار ثورتنا اأطلقت 
مبختلف  ال�����ش��ب��اب  م���ن  جم��م��وع��ة 
ومنظمات  ال�شيا�شية  ان��ت��م��اءات��ه��م 
امل��ج��ت��م��ع امل����دين وم�����ش��ت��ق��ل��ني حملة 
من  التون�شية  بالعامية  خنقتونا) 
اخلنق( وهي ل تزال يف طور الإعداد 
و�شيتم الإعالن عنها والتعريف بها 
ج��وي��ل��ي��ة. وح�شب   8 الث���ن���ني  غ���دا 
التن�شيق  يتم  فاإنه  املعلومات،  بع�س 
واملنظمات  احل���رك���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
ال�شبابية يف امل�شرح والريا�شة والفن 
ال�شفوف  توحيد  اأج��ل  من  وغريها 
الثائرة  ال�شبابية  اجلماهري  وتعبئة 
املتمثلة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل��ط��ال��ب  ح���ول 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ومن  امل��ج��ل�����س  يف ح����ّل 
ورائ���ه احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة و ت�شكيل 
الد�شتوري  القانون  جلنة خ��رباء يف 
ي�����ش��م��ن احلقوق  د���ش��ت��ور  ل�����ش��ي��اغ��ة 
وال�شيادة  والجتماعية  القت�شادية 
ال����وط����ن����ي����ة ع����ل����ى خ��������ريات ال����ب����الد 
وي�شمن احلقوق واحلريات ويكّر�س 

مدنية الدولة.
ت�شكيل  اإىل  احل���م���ل���ة  ت���دع���و  ك���م���ا 
حكومة وطنية توافقية منبثقة عن 
الثورة  م�شار  لت�شحيح  وطني  حوار 
و تركيز الهيئات التعديلية امل�شتقلة 
والنتخابات  وال��ق�����ش��اء  ل���الإع���الم 
ب��ال��ت��واف��ق م���ن خ���الل ح����وار وطني 
حّد  وو���ش��ع  ال��ث��ورة  م�شار  لت�شحيح 
قتلة  عن  والك�شف  ال�شيا�شي  للعنف 
امل�شدر  ذات  وح�شب  بلعيد.  �شكري 
احلملة  م���ط���ال���ب  ه����ي  ه������ذه  ف�������اإن 
الأ�شا�شية و�شيتم الإعالن عن اأع�شاء 
الأيام  احلملة وتركيبتها ومهاما يف 
القليلة القادمة. يذكر اأّن حزب نداء 
ال�شعبية  اجلبهة  جانب  اإىل  تون�س 
دعت  ودميقراطية  ي�شارية  واأح��زاب 
واملجل�س  احلكومة  من  كل  حل  اإىل 
حكومة  وتكوين  التاأ�شي�شي  الوطني 
اإن��ق��اذ وط��ن��ي وه���ي م��ط��ال��ب �شبيهة 

بالتي رفعتها حركة مترد م�شر.
كل ه��ذا احل��راك ي��دل على ان��ه لئن 
مّت���ت ال�����ولدة يف م�����ش��ر.. ف���ان اآلم 
يف  م�شتمّرة  ي��ب��دو  م��ا  على  املخا�س 

تون�س..!

وم�����ن ج���ان���ب���ه و����ش���ف رئ���ي�������س كتلة 
ال�شلع  التاأ�شي�شي)  باملجل�س  التكتل 
ال����رتوي����ك����ا احل���اك���م���ة(  ال����ث����اين يف 
امل���ول���دي ال���ري���اح���ي ال����دع����وات حلل 

املجل�س التاأ�شي�شي بالم�شوؤولة.
وقال الرياحي باأن الأو�شاع امل�شرية 

تختلف عن الو�شع التون�شي.
التحالف  حل������زب  ال����ع����ام  الأم��������ني 
ال���دمي���ق���راط���ي حم��م��د احل���ام���دي، 
اأكد اأن حزبه لي�س مع ك�شر العملية 
اإ�شارة  ال�شيا�شية يف تون�س، وذلك يف 
باإ�شقاط  ت���ن���ادي  ال���ت���ي  ل���ل���دع���وات 
الوطني  امل��ج��ل�����س  وح����ل  احل���ك���وم���ة 
يدعو  م���ن  اأن  خ��ا���ش��ة  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، 
لذلك مل يقدم خارطة طريق اأخرى 

وا�شحة على حد تعبريه.
اأن��ه يعتقد  وق��ال حممد احل��ام��دي، 
م��ط��ل��وب لدفع  امل���ي���داين  ال��ع��م��ل  اأن 

الرتويكا اإىل مزيد من التوافقات. 
حركة  ت���ن���ظ���م  اأن  امل���ن���ت���ظ���ر  وم������ن 
للرئي�س  م�شاندة  م�شرية  النه�شة، 
 ، مر�شي  حم��م��دي  املخلوع  امل�شري 
مبا�شرة  تنطلق  الأح��د  اليوم  وذل��ك 

من اأمام ال�شفارة امل�شرية بتون�س.

لكن  ال�شيناريو  نف�س  يكون  ل  رمّب��ا 
اأجمل  اأو  م�شابهة  �شتكون  النهاية 
بكثري . ويف حوار اأخر ك�شف حممد 
للتن�شيقية  الر�شمي  ال��ن��اط��ق  ب��ن��ور 
التون�شية   مترد  حملة  على  امل�شرفة 
لهذه  امل�شاندة  الإم�����ش��اءات  ع��دد  اأن 
احلملة قد جتاوز 200 األف اإم�شاء 
جمع  اإىل  ت�شعى  احلملة  اأن  مبينا 

مليوين اإم�شاء . 
التون�شية"  "مترد  باأن  واأك��د  بالنور 
الأ�شخا�س  ك���ل  ت�����ش��م  ح���رك���ة  ه���ي 
اجتماعية  اأط����ي����اف  اإىل  امل��ن��ت��م��ي��ة 
منت�شف  يف  ن�شاطها  ب��داأت  خمتلفة 
وا�شتوحت  امل���ا����ش���ي  ج������وان  ���ش��ه��ر 
امل�شرية  مت��رد  حملة  من  حتركاتها 

لتن�شئ حتركا مماثال يف تون�س .
ق���وات الأم���ن مل  اأن  واأو���ش��ح بالنور 
التون�شية  مت���رد  حت���رك���ات  ت�����ش��اي��ق 
قاموا  احل���م���ل���ة  اأع�������ش���اء  اأن  رغ�����م 
اإل  اأنظارهم  حتت  املنا�شري  بتوزيع 
عنا�شر  من  تهديدات  و�شلتهم   قد 
ع���ل���ى حركة  واأط����������راف حم�������ش���وب���ة 
النه�شة ح�شب قوله .  وبنّي بالنور 
اأن هناك �شخ�شية حقوقية معروفة 

�ستندمون...
الر�شمي  ال��ن��اط��ق  ق���ال  امل��ق��اب��ل،  يف 
ب��ا���ش��م ح��رك��ة مت����رد ت��ون�����س حممد 
بنور، اأن ن�شاط احلركة متوا�شل من 
خالل جتميع التواقيع والتي يتزايد 
اأن  واأ�شاف  البالد.  كامل  يف  عددها 
بالأ�شا�س يف  الأولية تركز  الأه��داف 
جتميع اأكرب عدد ممكن من التواقيع 
قبل الإع��الن عن اأي حت��رك ر�شمي 
املجتمع  م��ك��ون��ات  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
املدين ت�شاند هذا التحرك ال�شبابي 
اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  ال�شلمي  ال�شعبي 
التاأ�شي�شي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  ح���ّل 
وكل الهياكل املنبثقة عنه. كما نفى 
اأطراف حزبية داخل  اأي  بنور وجود 
احل���رك���ة، م���وؤك���دا اأن���ه���ا م���ب���ادرة من 
�شباب ومواطنني م�شتقلني موزعني 
جمموعة  وه��م  املحافظات  كامل  يف 

من ال�شباب غري املتحزب.
اخلا�شة  ال�شفحة  ن�شرت  وق��د  ه��ذا 
ب����ت����م����رد ع����ل����ى ����ش���ب���ك���ة ال���ت���وا����ش���ل 
الجتماعي اأن كل من يهدد ال�شعب 
ال�شيناريو  اأن  يعتقد  اأو  التون�شي 
امل�شري لن يتكرر يف تون�س نقول له 

قامت بالإم�شاء على "حملة مترد" 
م�شاندة  و  ت���اأط���ري  ت��ق��دمي  مت  ك��م��ا 
للحملة من طرف  خرباء يف القانون 
الد�شتوري و خرباء اقت�شاد وخرباء 
واأف������اد حممد   . ع��ل��م الج���ت���م���اع  يف 
بد�شتور  تطالب  احلملة  اإن  بالنور 
د�شتور  لي�س  و  التون�شيني  كل  ميثل 
اإق�شائي مثل م�شروع الد�شتور الذي 
التاأ�شي�شي،"قائال  املجل�س  له  اأ�ش�س 
اإن احلملة لي�شت رمزية وهي حركة 
الثقة  ب�����ش��ح��ب  ���ش��ت��ت��م�����ش��ك  ج���دي���ة 
حاد  ال���ذي  التاأ�شي�شي  املجل�س  م��ن 
يخدم  اأ�شبح  و  الرئي�شي  دوره  ع��ن 
م�شالح حزبية �شيقة .  ويف ال�شياق 
ذات���ه ب��ني ال��ن��اط��ق ال��ر���ش��م��ي حلملة 
تعترب  احلملة  اإن  التون�شية،  مت��رد 
ل  �شلمية  و  �شعبية  م��دن��ي��ة  ح��رك��ة 
تدعو لبث الفو�شى و ل يتخللها اأي 
وكل  احتجاجية  م�شريات  اأو  حترك 
مترد  ا�شم  يحمل  احتجاجي  حترك 
فهو ل ميثلها.  وبخ�شو�س م�شاركة 
احلملة  هذه  يف  ال�شيا�شية  الأح��زاب 
اأن احلملة ت�شرتط على  اأكد بالنور 
تريد  التي  ال�شيا�شية  الأح����زاب  ك��ل 

توقيع اإم�شاءات م�شاندة اأن ل تقوم 
اأنه   مبينا  احلزبية  �شعاراتها  برفع 
اأو  �شيا�شي  ح��زب  اأي  اإق�شاء  يتم  لن 
منعه من الإم�شاء يف هذه احلملة. 

اأم�������ا ع����ن ف���ر����ش���ي���ة ات�������ش���ال ن����واب 
امل�شرفة على  بالتن�شيقية  التاأ�شي�شي 
حملة مترد قال بالنور انه مل يت�شل 

بهم  اأي نائب من نواب التاأ�شي�شي. 
يف  والإم�شاء  امل�شاركة  طريقة  وعن 
حممد  اأك���د  التون�شية  مت���رد  حملة 
كامل  يف  ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ات  ل��ل��ح��م��ل��ة  اأن 
اجلهات  يف  خ��ا���ش��ة  ال���ب���الد  ج���ه���ات 
مبينا  ك��ث��ريا،  رح��ب��ت  ال��ت��ي  املهّم�شة 
ال�شوارع  يف  تتجول  التن�شيقيات  اأن 
اإم�شاءات امل�شاندة و ت�شجيل  حل�شد 
قالت  جهتها،  م��ن    . فيها  امل�شاركة 
امل���وؤ����ش�������س يف ح���رك���ة مترد  ال��ع�����ش��و 
التون�شيني  اأن  احل��ن��ا���ش��ي،  اأح�����الم 
التون�شية  �شيتمردون على احلكومة 
النه�شة  حركة  عليها  ت�شيطر  التي 
الغنو�شي  را�شد  م�شيفة  الخوانية، 
وهذا  التون�شي  ال�شعب  يهدد  اأ�شبح 
على  �شيندم  وت��اب��ع��ت  م��ق��ب��ول،  غ��ري 
احلنا�شي  اأح�����الم  واأ����ش���اف���ت  ذل����ك. 

حركة متّرد.. يف ن�سخة ثانية: الولدة يف م�سر.. واآلم املخا�ض يف تون�ض..!

مباحثات بني الكوريتني لفتح موقع كاي�سونغ
•• �سيول-ا ف ب:

بداأت كوريا ال�شمالية وكوريا اجلنوبية ام�س حمادثات حول 
اعادة فتح موقع كاي�شونغ ال�شناعي امل�شرتك الذي يعد رمز 
امل�شاحلة بني البلدين واغلق يف ني�شان ابريل يف اوج التوتر 

بني البلدين.
بامنوجنوم على  قرية  التي جتري يف  املحادثات  وتاأتي هذه 
تقريبا  ل�شاعتني  ب��دئ��ه��ا  واخ����رت  ال��ك��وري��ت��ني  ب��ني  احل����دود 
م�شاكل تقنية، بعد ا�شهر من التوتر والتهديد باحلرب من 
ال��ت��ي ج��رت يف  ال��ن��ووي��ة  اث��ر جتربتها  ي��ان��غ على  بيونغ  قبل 

�شباط-فرباير.
ونتيجة هذا التوتر، اغلق كاي�شونغ الذي فتح يف 2004 يف 
ان  اعلن اجلانبان  وقد  الكوريتني.  تقارب بني  �شيا�شة  اط��ار 
املجمع ال�شناعي اغلق ر�شميا، بدل من احلديث عن توقفه 
هذه  فتح  اع��ادة  تريد  انها  الكوريتني  من  كل  وتوؤكد  موقتا 

الكوري  �شيول على اجلانب  التي متولها  ال�شناعية  املنطقة 
ال�شمايل من احلدود لكنهما تتبادلن التهامات باغالقه.

وقال رئي�س الوفد الكوري ال�شمايل باك �شول-�شو ان هناك 
تناق�س لكن م�شاألة  ان  التي يجب  الق�شايا  ع��ددا كبريا من 
منع حدوث ا�شرار يف املن�شاآت ب�شبب المطار املو�شمية يجب 
�شوه هو  الكوري اجلنوبي  الولوية و�شرح نظريه  ان حتتل 
امل�شوؤول يف وزارة التوحيد جئنا ونحن ن�شعر بحزن لغالق 

منطقة كاي�شونغ ال�شناعية.
وجممع كاي�شونغ ال�شناعي الذي كان يعمل فيه حواىل 53 
الف كوري �شمايل يف 126 م�شنعا كوريا جنوبيا، ي�شكل احد 
وم�شدرا  الكوريتني  ب��ني  للم�شاحلة  املتبقية  ال��رم��وز  اخ��ر 

مهما للعمالت ال�شعبة لكوريا ال�شمالية.
�شبه  ���ش��ه��دت��ه  ال���ذي  ال�����ش��دي��د  ال��ت��وت��ر  اغ��ل��ق يف خ�شم  لكنه 
النووية  جتربتها  يانغ  بيونغ  اج���راء  اث��ر  الكورية  اجل��زي��رة 
الوليات  واج���راء  عليها  العقوبات  املتحدة  المم  وت�شديد 

افتتاح  وتاأخرت  ع�شكرية  تدريبات  اجلنوبية  وكوريا  املتحدة 
املحادثات ل�شاعتني ب�شبب م�شاكل تقنية.

خط  ا���ش��الح  ان  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  التوحيد  وزارة  وق��ال��ت 
هاتفي باجتاه اجلنوب ا�شتغرق حواىل �شاعتني. ناأمل يف حل 

هذه امل�شكلة بالثقة املبتادلة والتعاون .
ملنع  مكتوبة  �شمانات  �شيول  �شتطلب  امل��ف��او���ش��ات،  وخ���الل 
املوقع من جانب واح��د من جديد لكن ه��ذا الطلب  اغ��الق 
لن تتم تلبيته على الرجح لنه يعني ان تتحمل بيونغ يانغ 

امل�شوؤولية الكاملة عن اغالقه.
وقال الناطق با�شم وزارة التوحيد كيم هينغ-�شوك او�شحنا 
موقفنا مرات عدة حول تطوير كاي�شونغ كموقع تنطبق عليه 

املعايري الدولية وتغليب املنطق .
كاي�شونغ  يف  امل��وج��ودة  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  ال�شركات  وك��ان��ت 
انذار  بدون  ني�شان-ابريل  الثامن من  العمل يف  توقفت عن 

م�شبق بعدما �شحبت كوريا ال�شمالية كل موظفيها.

•• الفجر – القاهرة - خا�ص:

تدخال  اعتبارها  ميكن  خطوة  يف 
يف ال�����ش��اأن امل�شري ال��داخ��ل��ي،  ويف 
الدور  طبيعة  ت��وؤك��د  ال��وق��ت  نف�س 
املنتظر للتنظيم الدويل لالإخوان 
يف  الأو����ش���اع  م�شتقبل  حت��دي��د  يف 
مكّونات  وح����دة  وت��ف�����ش��ح  م�����ش��ر، 
ال�شاحة  امتداد  التنظيم على  هذا 
وّجه  وت�شامنه،  وتكافله  العربية 
الإ�شالمية  النه�شة  حركة  زعيم 
) ت��ي��ار الإخ����وان يف ت��ون�����س( را�شد 
الر�شمية  �شفحته  عرب  الغنو�شي 
الجتماعي  التوا�شل  موقع  على 
حزب  اإىل  ر���ش��ال��ة   ، ال��ف��اي�����ش��ب��وك 
�شجع  امل�شري،  امل�شلمني  الإخ���وان 
احلزب  هذا  اأن�شار  الغنو�شي  فيها 
ع���ل���ى ال�������ش���م���ود وال�����ش����ت����م����رار يف 
ال��دف��اع ع��ل��ي ال�شرعية  ا���ش��م��اه  م��ا 
كما  تثبتوا  اأن  اأنا�شدكم  ق��ائ��ال     ،
عهدناكم ول تعودوا لبيوتكم حتى 

تعيدوا  وع���دمت، حتى  م��ا  ت��ن��ج��زوا 
قطار  وتعيدوا  ن�شابه،  اإىل  احل��ق 
احلرية والدميقراطية اإىل ال�شكة 
اأ�شلها  اإىل  ال�����ش��رع��ي��ة  ُت��رج��ع��وا  و 
في�شتمر الرئي�س املنتخب الرئي�س 
ال�شعب  ل��ه  انتدبه  م��ا  اإىل  مر�شي 
ر�شالة  ي���ل���ي  وف���ي���م���ا    . امل�������ش���ري 
لهجتها  ت�����ش��ي  ال���ت���ي  ال��غ��ن��و���ش��ي، 
احلادة والتعبوية بجزع وخوف من 
انتقال العدوى امل�شرية اإىل تون�س 
الإخ�������وان فيها.  ب��ح��ك��م  وت��ع�����ش��ف 
مراقبني  دفعت  حتري�شية  لهجة 
اإىل القول اأّن ر�شالة الغنو�شي هي 
الداخل  اإىل  موّجهة  احلقيقة  يف 
ال��ت��ون�����ش��ي ق��ب��ل امل�����ش��ري��ني، وهي 
ر�شالة حتذير ا�شتباقّية ت�شري اإىل 
اإليه الأو�شاع يف تون�س  ما �شتوؤول 

اإذا ما انتقل التمّرد اإليها:
 اأيها امل�شريون، يا اأحفاد الفاحتني 
العظام ابن العا�س و�شالح الدين 
التاريخ  يقف  اأخ��رى  مرة  وقطز.. 

تعيدوا  وع���دمت، حتى  م��ا  ت��ن��ج��زوا 
قطار  وتعيدوا  ن�شابه،  اىل  احل��ق 
احلرية والدميقراطية اإىل ال�شكة 
اأ�شلها  اإىل  ال�����ش��رع��ي��ة  وُت���رج���ع���وا 
في�شتمر الرئي�س املنتخب الرئي�س 
ال�شعب  ل��ه  انتدبه  م��ا  اإىل  مر�شي 
امل�شري.  فيكون بذلك لي�س ن�شرا 
اأي�شاً  ب��ل  فقط  امل�شرية  ل����الإرادة 
للدميقراطية،  ل��ل��م��ب��ادئ،  ن�����ش��را 

وللحرية و لالإ�شالم . 
را�شد  النه�شة  حركة  رئي�س  وك��ان 
يلب�س  ق�����ال وه�����و  ق����د  ال��غ��ن��و���ش��ي 
كّف تطّورات  العّراف ويقرا  عباءة 
ال���ث���ورة  اأن  م�����ش��ر  يف  الأو�������ش������اع 
والد�شتور  مر�شي  �شتعيد  امل�شرية 
الغنو�شي  وت��وق��ع  موقعهما.  اإىل 
املعزول  امل�شري  الرئي�س  يعود  اأن 
اإىل ال��رئ��ا���ش��ة يف  حم��م��د م��ر���ش��ي 
����ش���ي���ن���اري���و ���ش��ب��ي��ه مب����ا ح������دث يف 
2002عندما  ع�����ام  ف���ي���ن���زوي���ال 
الراحل  ال��رئ��ي�����س  اجل��ي�����س  اأزاح 

)ت����اري����خ الإ�����ش����الم و احل����ري����ة( و 
ينتظر  ال���ع���رب���ي  ال���رب���ي���ع  م�����ش��ري 
ق��رارك��م وف��ع��ل��ك��م.. ه��ل ت�شمدون 
املتاآمرين  اأ����ش���ت���ات  م���واج���ه���ة  يف 
للحرية  ال���راف�������ش���ني  ال���ك���اره���ني 

والدميقراطية؟ 
هل �شت�شمدون كما فعل اأجدادكم 
و  البطل  رئي�شكم  وراء  العظماء 
اجل�����ش��ور.. وق��وف��ا يف ���ش��ّف القيم 
واملبادئ، �شّف احلرية والإ�شالم و 

الدميقراطية و احلداثة؟
اأي����ه����ا امل�������ش���ري���ون الأب�����ط�����ال لئن 
العربي  ال��رب��ي��ع  ����ش���رارة  ان��ط��ل��ق��ت 
م�����ن ت���ون�������س ف����اإن����ه����ا حت����ول����ت يف 
الطغاة  ل���ع���رو����س  ح��ري��ق��ا  م�����ش��ر 
ي�شعه  الربيع  ه��ذا  م�شري  والآن 
واأية  �شرف  ف��اأي   ، باأيديكم  القدر 

م�شوؤولية؟
با�شم  ال��رح��ي��م،  ب��ا���ش��م  ب��ا���ش��م اهلل، 
ت��ث��ب��ت��وا كما  اأن  اأن��ا���ش��دك��م  الأم�����ة، 
عهدناكم ول تعودوا لبيوتكم حتى 

الن�شغال  ب��ب��ال��غ  م��ت��اب��ع��ت��ه��ا  ع���ن 
التطورات الأخرية يف م�شر.

املبدئي  مت�شكها  احلكومة  واأك��دت 
ورف�س  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  بحياد 
ال�شيا�شية  احلياة  اإدارة  يف  تدخلها 
من  م��ع��ت��ربة  ال�����ش��رع��ي��ة،  وتعطيل 
يف  اجلي�س  تدخل  اأن  املنطلق  ه��ذا 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وع����زل رئي�س  احل���ي���اة 

املنابر الإعالمية يف م�شر.
وح���رك���ة  ال����رئ����ا�����ش����ة  اأّن  وي�����ذك�����ر 
النه�شة وحزب املوؤمتر امل�شارك يف 
الئتالف احلاكم، �شبق وان عرّبوا 
للتغيري  الراف�س  املوقف  ذات  عن 
يف م�شر يف اجتاه معاك�س لأحزاب 
امل���ع���ار����ش���ة وق����ط����اع ع���ري�������س من 

ال�شارع التون�شي. 

ميثل  الد�شتور  وتعطيل  منتخب 
اع����ت����داء ع���ل���ى م���ق���وم���ات ال���دول���ة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ف�����ش��ال ع���ن كونه 
مرفو�شا دوليا ويف �شرعة الحتاد 

الإفريقي.
احلكومة  رئ����ا�����ش����ة  وا����ش���ت���ن���ك���رت 
�شفوف  يف  الع��ت��ق��الت  التون�شية 
وغلق  والإع��الم��ي��ني  ال�شيا�شيني 

ال�شعب  اأع����اده  ث��م  ت�شافيز  ه��وغ��و 
الفينزويلي اإىل �شدة احلكم. وقال 
را�شد الغنو�شي باأن هناك من يريد 
اأن يجذب التاريخ اإىل الوراء بينما 

يتقدم التاريخ اإىل الأمام .
التون�شية  احلكومة  اأّن  اإىل  وي�شار 
ال��ت��ي ي��رتاأ���ش��ه��ا ق��ي��ادي م��ن حزب 
الأول،  اأم�����س  ع���رّبت،  ق��د  النه�شة 

يف دور قارئ الفنجان املثقوب

الغنو�سي يحّر�ض الإخوان ويب�ّسر بعودة مر�سي!
را�شد الغنو�شي يف دور العراف

مترد التون�شية تنزل ال�شارع هل ت�شهد تون�س ما عرفته م�شر

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ب���ع���د جن�����اح ح��م��ل��ة مت�����رد يف م�شر 
التعبئة  ع��رب  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  م��ن 
تون�شية  اأ����ش���وات  ت��ع��ال��ت  ال�شعبية، 
امل�شري يف تون�س  ال�شيناريو  لإع��ادة 
ب���اإط���الق ح��م��ل��ة حت��م��ل ا����ش���م مترد 
م�����ش��ان��دة �شمنية  ت��ون�����ش��ي��ة، وج���دت 
كربى  مطالبة  يف  ترجمتها  وج��دت 
حكومة  بت�شكيل  التون�شية  الأح��زاب 
حل  اإىل  ودع����وت����ه����ا  وط���ن���ي  اإن����ق����اذ 

احلكومة واملجل�س التاأ�شي�شي.
ه��ذه ال��دع��وات اأث���ارت ج��دل وتباينا 
امل�شاندة  ب���ني  ت���وّزع���ت  امل���واق���ف  يف 
امل��ط��ل��ق��ة وال���ّرف�������س ال��ق��اط��ع وبني 
واملوؤكد  الأو�����ش����اع  ب��ت�����ش��اب��ه  ال��ق��ائ��ل 
وم�شار  جتربة  وتباين  لختالفها، 
م�شر  يف  ال�شيا�شي  النتقال  عملية 
لهجة  اأّن  مراقبون  وي��رى  وتون�س. 
ردود اأركان احلكم على هذه الدعوات 
ت�شي بارتباك ما وخوف من احتمال 
الّربوع  اإىل  امل�شرية  العدوى  انتقال 

التون�شية.
ت�شتت  اأن  ي����رون  اآخ���ري���ن  اأّن  غ���ري   
امل��ع��ار���ش��ة يف ت��ون�����س و���ش��ع��ف��ه��ا، قد 
من  النا�شئة  التون�شية  مت��رد  يحرم 
فاعليتها،  م��ن  ي��ق��ّل��ل  اأ���ش��ا���ش��ي  �شند 
بيانات  يف  ي�����رى  م����ن  ه���ن���اك  ل���ك���ن 
اأح����زاب امل��ع��ار���ش��ة الأخ����رية ووحدة 
يوحي  موؤ�شر  ومطالبها  م�شمونها 
طريقه  يف  امل�����ش��ري  ال�شيناريو  ب��ان 

اإىل التج�شيد يف تون�س.

اأحالم يقظة
لقد رد الوزير لدى رئي�س احلكومة 
الدعوات  ع��ن  البحريي  ال��دي��ن  ن��ور 
احلكومة  ب��اإ���ش��ق��اط  ت��ط��ال��ب  ال���ت���ي 
ه���ذه احلكومة  اأن  ق��ائ��ال  ت��ون�����س  يف 
م���ن���ت���خ���ب���ة م�������ن ط���������رف ال�������ش���ع���ب 

التون�شي.
واأو�����ش����ح ال��ب��ح��ريي اأن�����ه ل��ي�����س من 
العمل  م���ن  ول��ي�����س  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
اإرادة  اح����رتام  م��ن  ول��ي�����س  ال�شلمي 
ال�شعب التون�شي اأن يدعو اأي طرف 

اإىل اإ�شقاط حكومة منتخبة.
ودعا نور الدين البحريي من يدعو 
مراجعة  احل���ك���وم���ة  اإ����ش���ق���اط  اإىل 
يف  ت�شعهم  دع��وات��ه��م  لأن  اأنف�شهم 
موقع الذين يرف�شون حل اخلالفات 
بالطرق ال�شلمية ويجعلهم يف موقع 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
KIBS7 :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 172229              بتاريخ :19/  04/  2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  حممد اإدري�س و اأخوانة )اخلا�شة املحدودة(
وعنوانه: الرقم 5 ، �شارع اأرمينيا ، طريق 600001 ، الهند      �س. ب :   1833 ، هاتف : 04425221371   ، 

info@kibs.co.in : فاك�س : 04425226772  الربيد اللكرتوين
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�شوجات و ال�شلع الن�شيجية ، و غري مدرجة مع فئات اأخرى ؛ اأغطية  ال�شرير و الطاولة
الواق�عة بالفئة: 24

و�شف العالمة : كتبت العالمة التجارية ) كيب�س 7( بالغلة الجنليزية مع ا�شعار . اإن احلرف)k(  مكتوبة 
داخل مربع ، و بالطريقة نف�شها مع احلرف )I( مكتوب داخل مربع و اأي�شا مع )B( و  )S(  مكتوبة داخل 
7 ( مكتوب  ، و اي�شا الرقم )  مربع  مع وج��ود م�شافات بني كل حرف واجلميع  مكتوبة  بحروف كبرية 
داخل مربع. و يف الأ�شفل مكتوبة باللغة التاميلية مع الرقم ) 7 ( ، و يف الأعلى العالمة التجارية )كيب�س 

. تاج  وعليها    )7
ال�ش��رتاطات: * 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  يوليو 2013 العدد 10837

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم  وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
KIBS7 :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

بتاريخ :19/  04/  2012م املودعة حتت رقم : 172230 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  حممد اإدري�س و اأخوانة )اخلا�شة املحدودة(
وعنوانه: الرقم 5 ، �شارع اأرمينيا ، طريق 600001 ، الهند �س. ب :   1833 ، هاتف : 04425221371   ،

info@kibs.co.in : فاك�س : 04425226772  الربيد اللكرتوين 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مالب�س ، اأحذية ، اأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة: 25

و�شف العالمة : كتبت العالمة التجارية ) كيب�س 7( بالغلة الجنليزية مع ا�شعار . اإن احلرف)k(  مكتوبة 
داخل مربع ، و بالطريقة نف�شها مع احلرف )I( مكتوب داخل مربع و اأي�شا مع )B( و  )S(  مكتوبة داخل 
7 ( مكتوب  ، و اي�شا الرقم )  مربع  مع وج��ود م�شافات بني كل حرف واجلميع  مكتوبة  بحروف كبرية 
داخل مربع. و يف الأ�شفل مكتوبة باللغة التاميلية مع الرقم ) 7 ( ، و يف الأعلى العالمة التجارية )كيب�س 

. تاج  وعليها    )7
ال�ش��رتاطات: * 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  يوليو 2013 العدد 10837

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم  وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
KIBS :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

بتاريخ :19/  04/  2012م املودعة حتت رقم : 172227 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  حممد اإدري�س و اأخوانة )اخلا�شة املحدودة(
وعنوانه: الرقم 5 ، �شارع اأرمينيا ، طريق 600001 ، الهند �س. ب :   1833 ، هاتف : 04425221371   ،

info@kibs.co.in : فاك�س : 04425226772 الربيد اللكرتوين 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�شوجات و ال�شلع الن�شيجية ، و غري مدرجة مع فئات اأخرى ؛ اأغطية  ال�شرير و الطاولة
الواق�عة بالفئة: 24

و�شف العالمة : كتبت العالمة التجارية ) كيب�س ( بالغلة الجنليزية مع ا�شعار . اإن احلرف)k(  مكتوبة 
داخل مربع ، و بالطريقة نف�شها مع احلرف )I( مكتوب داخل مربع و اأي�شا مع )B( و  )S(  مكتوبة داخل 
باللغة  الأ�شفل مكتوبة  و يف   . مربع  مع وج��ود م�شافات بني كل ح��رف واجلميع  مكتوبة  بحروف كبرية 

التاميلية  ، و يف الأعلى كلمة ) كيب�س (  وعليها تاج .
ال�ش��رتاطات: * 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  يوليو 2013 العدد 10837

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم  وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
KIBS :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

بتاريخ :19/  04/  2012م املودعة حتت رقم : 172228 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  حممد اإدري�س و اأخوانة )اخلا�شة املحدودة(
وعنوانه: الرقم 5 ، �شارع اأرمينيا ، طريق 600001 ، الهند �س. ب :   1833 ، هاتف : 04425221371   ،

info@kibs.co.in : فاك�س : 04425226772  الربيد اللكرتوين 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مالب�س ، اأحذية ، اأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة: 25

و�شف العالمة : كتبت العالمة التجارية ) كيب�س ( بالغلة الجنليزية مع ا�شعار . اإن احلرف)k(  مكتوبة 
داخل مربع ، و بالطريقة نف�شها مع احلرف )I( مكتوب داخل مربع و اأي�شا مع )B( و  )S(  مكتوبة داخل 
باللغة  الأ�شفل مكتوبة  و يف   . مربع  مع وج��ود م�شافات بني كل ح��رف واجلميع  مكتوبة  بحروف كبرية 

التاميلية  ، و يف الأعلى كلمة ) كيب�س (  وعليها تاج .
ال�ش��رتاطات: * 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  يوليو 2013 العدد 10837

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم  وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
KIBS DOLPHIN :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 172231              بتاريخ :19/  04/  2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  حممد اإدري�س و اأخوانة )اخلا�شة املحدودة(
وعنوانه: الرقم 5 ، �شارع اأرمينيا ، طريق 600001 ، الهند �س. ب :   1833 ، هاتف : 04425221371   ،

info@kibs.co.in : فاك�س : 04425226772  الربيد اللكرتوين 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�شوجات و ال�شلع الن�شيجية ، و غري مدرجة مع فئات اأخرى ؛ اأغطية  ال�شرير و الطاولة
الواق�عة بالفئة: 24

  )k(بالغلة الجنليزية مع ا�شعار . اإن احلرف ) و�شف العالمة : كتبت العالمة التجارية ) كيب�س دولفني
مكتوبة داخل مربع ، و بالطريقة نف�شها مع احلرف )I( مكتوب داخل مربع و اأي�شا مع )B( و  )S(مكتوبة 
داخل مربع  مع وجود م�شافات بني كل حرف واجلميع  مكتوبة  بحروف كبرية . و يف الأ�شفل كلمة ) دولفني 
( ، و اأي�شا كل حرف مكتوب داخل مربع مع وجود م�شافة بني كل حرف ، وهي مكتوبة بحروف كبرية اأي�شا . 

و يف الأعلى مكتوبة باللغة التاميلية  و عليها تاج .
ال�ش��رتاطات: * 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  يوليو 2013 العدد 10837

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم  وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
Mize بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: مايز

املودعة حتت رقم : 178515               بتاريخ :     28/  08/  2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  �شركة جمموعة منيف النهدي التجارية القاب�شة
وعنوانه: جدة –حي الروي�س – �شارع حائل –برج با�شامل بن حمفوظ )ب( بجوار وزارة التجارة �س. ب :22287 

MizeParts@mize.com.sa : هاتف :96626504745+ ، فاك�س :96626576715+  الربيد اللكرتوين ،
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي
الواق�عة بالفئة: 35

اأعلى  بي�شاء  ونقطة  بي�شاء  عالمة  مع  كبرية  بي�شاء  باأحرف  "Mize" مكتوبة  كلمة   : العالمة  و�شف 
فوق  مميز  وبخط  بي�شاء  عربية  باأحرف  "مايز" مكتوبة  وكلمة  �شوداء.  خلفية  وف��وق  الإجنليزية  الكلمة 

خلفية �شوداء.
ال�ش��رتاطات: * 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  يوليو 2013 العدد 10837

وال�شقق  للفنادق  اجل��وه��رة  املالك:جمموعة  الت�شجيل/  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ادارة  تعلن 
gram Restaurant الفندقية طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:مطعم جرام

املودعة حتت رقم: 182988       بتاريخ:2012/12/5 م
با�ش��م:جمموعة اجلوهرة للفنادق وال�شقق الفندقية

وعنوانه:ديرة ، دبي ، �س.ب: 7217 ، هاتف: 0097142107777 ، فاك�س: 0097142944557 ، المارات العربية 
املتحدة .

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات .
من  اما  مطعم  كلمة  ا�شفلها  ومن  العربية  باللغة  جرام  كلمة  توجد  المين  الطرف  العالمة:من  و�شف 
باللغة  مكتوبة  كذلك  مطعم  كلمة  ا�شفلها  ومن  الجنليزية  باللغة  مكتوبة  جرام  كلمة  الي�شر  الطرف 
الجنليزية وبني الطرفني توجد دائرة يف منت�شفها �شوكة و�شكينه ومن ال�شفل يوجد خط ابي�س بعر�س 
ملجموعة  الر�شمي  اللون  وهو  البورجندي  اللون  فهو  التجارية  العالمة  لون  وخلفية  التجارية  العالمة 

اجلوهرة للفنادق وال�شقق الفندقية  .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  يوليو 2013 العدد 10837

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:افنيو �شوبر �شتور ذ.م.م
Avenue A V A super store:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 192660       بتاريخ:2013/6/3 م
با�ش��م:افنيو �شوبر �شتور ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، اخلالدية ، برج بينونة ، �س.ب: ، هاتف : 024910614 ، فاك�س: ، الربيد اللكرتوين : 
. املتحدة  العربية  المارات   ،  www.avenue.ae

الغري  ل�شالح  الب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  او  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن م�شتطيل  باللون ال�شود وداخل امل�شتطيل دائرة يخرج منها �شكل �شهم 
متجهة اىل ا�شفل باللون الذهبي داخلها حرف A باللون الذهبي ا�شفلها Avenue باللون الذهبي حرف 

  . البي�س  باللون   super store وا�شفلها  مميز  ب�شكل   A حرف  من  قريب   v
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  يوليو 2013 العدد 10837

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1005   عم جز   - م ع- ب- اأظ

احل�شن  حمل  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مياه  نواب  مدعي/�شياء 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:المارات  احلدادة  لعمال 
املطلوب اعالنه /  حمل احل�شن لعمال احلدادة اجلن�شية:المارات  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثنني املوافق 2013/7/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/191 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/مابو لتي يون�س مياه اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده : حممد 
اعالنه:حممد  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  ال�شبغ  لعمال  اظهار  عبداهلل 
عبداهلل اظهار لعمال ال�شبغ اجلن�شية: المارات    عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذي ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2926 
عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/24 موعدا 
التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب 
-   الكائنة باملحكمة  العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/761 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/امام رخ�س �شريف خان اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده : نا�شر 
نا�شر  مبارك  اعالنه:نا�شر  املطلوب  المارات    اجلن�شية:  وليد  نا�شر  مبارك 
بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  وليد 
تنفيذ ال�شند التنفيذي ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1022 جت جز- م ت- ب- 
طلب  لنظر  موعدا   2013/9/23 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ 
-ابوظبي    التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله. 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1002 ت  اجر -م ر- ت- اأظ )
املنفذ  المارات  اجلن�شية:  الكويتي  ثابت  هالل  التنفيذ/احمد  طالب 
اعالنه:خطاط  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  الفردو�س  خطاط   : �شده 
الفردو�س اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذي ال�شادر يف الدعوى رقم   وحدد لنظره جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2013/8/12 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
ال�شند اعاله. تفاديا  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/475 ت  اجر -م ر- ت- اأظ )
املنفذ  العقارية اجلن�شية: المارات    التنفيذ/�شركة المارات اخل�شراء  طالب 
�شده : �شركة المارات لل�شناعات التحويلية ذ.م.م اجلن�شية: المارات  املطلوب 
اعالنه: �شركة المارات لل�شناعات التحويلية ذ.م.م اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
يف  ال�شادر  التنفيذي  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
موعدا   2013/7/10 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم    الدعوى 
لنظر طلب التنفيذ   فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي  

ال�شند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1044/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : م�شرف ابوظبي ال�شالمي اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه:ح�شني  علي 
قاراغويل اجلن�شية: امريكا   مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف الذي ق�شى 
علي  ح�شني   اعالنه/  املطلوب  درهم    5.520.000 مببلغ  والق�شاء  الدعوى  برف�س 
ا�شتاأنف احلكم  امل�شتاأنف قد  ان  بالن�شر  مبا  العنوان:  قاراغويل اجلن�شية: امريكا   
يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  رقم 2012/2666 جت  كل-م ت-ب-  الدعوى  ال�شادر يف 
امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/7/10 املوافق  الربعاء 
الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى  رقم )2013/1836 ابتدائي( املنظورة امام 
/ عليها  املدعي  على  واملرفوعة  اليجارية   املنازعات  ف�س  جلنة 

علي  ملالكها/  اللكرتوميكانيكية  ل��ل��م��ق��اولت  حت��وي��ل  موؤ�ش�شة 
حم��م��د حم��م��ود احل��و���ش��ن��ى، اع��الن��ه��ا ن�����ش��راً. وق���د حت���دد لنظر 
الدعوى جلل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 يف متام ال�شاعة 
01.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر ال نهيان وذلك على 

نفقة املدعية/ �شركة اخلليج الول العقارية ذ.م.م 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
  اعالن بح�سور جل�سة يف الق�سية التنفيذية 

رقم 2012/1053 تنفيذ جتاري
اىل املحكوم �شدها/م�شنع ايكون كونكريت للخر�شانة اجلاهزة  عنوانها: 
امللف  ل�شالح  امل��ح��ج��وزات  لتلك  بيع  على  بالعزم  نعلمك  ل��ذا  بالن�شر- 
التنفيذي الراهن، يف حدود املبلغ امل�شتحق عليك وهو )11.928.618.90 
اآخ��ر تقرير  حما�شبي، وعليك احل�شور خالل �شهر من  دره��م( ح�شب 
تاريخه لدارة التنفيذ بدائرة الق�شاء بابوظبي، ويف حال عدم احل�شور 
فان املحكمة �شتتخذ الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/7/3م.
 القا�سي/غالب م�سطفى الرباعي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
        ادارة التنفيذ

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1728و2013/1727   عم جز   - م ع- ب- اأظ

عبدالباقي    -2 باك�شتان  اجلن�شية:  اخرت  جافيد  جافيد  1-�شعيب  مدعيان/ 
اجلديد  جعفري  مطعم  عليه:  مدعي  افغان�شتان  اجلن�شية:  اهلل  ب�شم  ولد 
املطلوب اعالنه  الدعوى: م�شتحقات عمالية    اجلن�شية: المارات   مو�شوع 
/ مطعم جعفري اجلديد اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 10837 بتاريخ 2013/7/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة كيجنا للمقاولت وال�شيانة 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1063829 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة كيجنا للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م
KEGAN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/كيجنا لل�شيانة العامة ذ.م.م
KEGAN GENR-MAINT LLC

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية حم�شر يثي ق 35 مكتب 77 
16C بناية دائرة �شوؤون البلدية اىل املنطقة الغربية ليوا جفن ق 5 م

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10837 بتاريخ 2013/7/7   

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

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1043422 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل �شامد لت�شليح الطارات ذ.م.م
SAMID TYRE REPAIRS SHOP LLC

اىل/ال�شامد ل�شالح التمديدات الكهربائية ذ.م.م
ALSAMAED SANITARY WORK UNDERTAKING LLC

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا جفن ار�س رقم 6 حمل رقم 8 اىل املنطقة 
الغربية ليوا اجلبانة ق 93-94 م 17

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب وا�شالح الدوات والتمديدات ال�شحية )4322002(
تعديل ن�شاط/حذف تبديل وا�شالح الطارات )4520007(

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

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:مركز عزام لل�شيافة
 طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:مركز عزام لل�شيافة

املودعة حتت رقم: 183603       بتاريخ:2012/12/17 م
با�ش��م:مركز عزام لل�شيافة

وعنوانه:العني ، �شوق و�شط املدينة ، �س.ب:99555 ، هاتف: 0505831399 ، فاك�س: 7377116 ،
 الربيد اللكرتوين: m.alaa@azzamhc.com ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :41 تعهدات احلفالت واملنا�شبات الرتفيهية .
و�شف العالمة:كر�شي كو�شه وحرف A ويوجد ال�شم على الكر�شي باللون الذهبي وا�شفل الكر�شي مكتوب 

مركز عزام لل�شيافة باللون ال�شود.  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  يوليو 2013 العدد 10837

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :174479              بتاريخ :2012/5/30
E EMPIRE ICE CREAM :با�ش��م

وعنوانه:م�شتودع رقم 2-1 ملك عقارات حكومة دبي بوا�شطة علي عبيد القها�س را�س اخلور .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تفاح  هري�س   Frozen Fruits A-0388 جممدة  ف��واك��ه   Almond grounds F-0485 مطحون  ل��وز   A-0227
Butter Cocoa F-0507 لب فواكه  Fruits Peel B-0801 زبده الكاكاو   Apple puree F-0501 ق�شور فواكه 
 Fruit Stewed Fruit Pulp C-0447 زبدة لب ال�شوكولته chocolata nut butter F-0511 فواكه مطبوخة 
جمفف  هند  ج��وز   Fruits Frosted C-0652 مثلجة  ف��واك��ه   coconut oil F-0514 الهند  ج��وز  زي��ت   C-0655
 Milk حليب curd M-0279 روب اللنب Fruits timmed C-1067 فواكه معلبة coconut desiccated F-0515
F-0483 فواكه مثلجة Frosted Fruits M-0281 م�شروبات حليب يكون احلليب فيها هو ال�شائد M-0289 منتجات 
 Pulp Fruits S-0041 لب الفواكه Pectin for food P-0760 بكتني للطعام Milk Products P-0197 حليب
 Yoghurt رائ��ب  لنب   Whipped cream Y-0012 خمفوقة  ق�شدة   Salads fruits W-0222 الفواكه  �شلطات 

. Yogurt لنب رائب زبادي Y-0014
الواق�عة بالفئة: 29

 E الالتيني  احل��رف  وبداخله  الذهبي  باللون  الحمر حمدد  باللون  ل��درع  �شكل مميز  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�شف 
ب�شكل مميز باللون الذهبي وعلى الراأ�س ا�شكال عباره عن اي�س كرمي باللون الذهبي وحمدد باللون الحمر وا�شفله العبارة 

EMPIRE ICE CREAM باللون الحمر والذهبي.
ال�ش��رتاطات:ل يوجد  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  يوليو 2013 العدد 10837
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•• اأبوظبي-وام:

النفايات  اإدارة  املركز  وم��راف��ق  م�شاريع  على  دب��ي  بلدية  من  وف��د  اطلع 
اأب��وظ��ب��ي يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني. وق���ام ال��وف��د ب��ج��ول��ة لتفقد م��راف��ق املركز 
تدوير  اإع��ادة  وم�شنع  الفرز  وحمطة  ال�شماد  م�شنع  �شملت  الت�شغيلية 
واملدفنة  والهدم  البناء  وك�شارة  واملدفنة  الإط��ارات  وم�شنع  البال�شتيك 
النافقة.  احل��ي��وان��ات  وحم��رق��ة  الطبية  وامل��ح��رق��ة  الهند�شية  ال�شحية 
اإدارة  �شيفائي مدير  املجيد  عبد  املهند�س  دبي كال من  بلدية  وفد  �شم 
النفايات  الر�شي رئي�س ق�شم معاجلة  واملهند�س ناجي حممد  النفايات 
وخالد حم�شن النقبي رئي�س ق�شم العمليات وخدمات النظافة ويعقوب 
ق�شم  رئي�س  احلمادي  وعلي  التخ�ش�شية  النظافة  ق�شم  رئي�س  علي  اآل 

الدعم الفني والدرا�شات. والتقى الوفد مع الدكتور �شامل الكعبي مدير 
عام مركز اإدارة النفايات اأبوظبي بالإنابة بح�شور نايل ال�شام�شي مدير 
التوعية  ق�شم  رئي�س  البلو�شي  وخالد  العني  ف��رع  النفايات  اإدارة  مركز 
وجمموعة من التقنني. وقدم فريق املركز عر�شا حول اآلية عمل املركز 
يف  له  التابعة  وامل�شاريع  النفايات  اإدارة  بعملية  املتعلقة  الأن�شطة  وكافة 
مدينة العني.. كما مت تقدمي �شرح مف�شل حول خمتلف الق�شايا املتعلقة 
اللقاء  والتدوير. ومت خالل  ال�شتخدام  واإع��ادة  النفايات  انتاج  بخف�س 
بحث �شبل التعاون امل�شرتك بني املركز وبلدية دبي. وقال الدكتور �شامل 
امل�شرتكة  دب��ي ج��اءت بهدف دع��م اجل��ه��ود  بلدية  زي���ارة وف��د  اإن  الكعبي 
وتعزيز قنوات التعاون والتوا�شل امل�شتمر بهدف الو�شول اإىل تخفي�س 
اإنتاج النفايات واإعادة ا�شتخدامها ل�شمان املحافظة على ا�شتدامة البيئة 

وال�شحة العامة. وا�شار اىل ال�شعي ب�شكل دائم وم�شتمر لتعزيز التوا�شل 
م���ع اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ش��ة خ��دم��ة لأه�����داف ت��ر���ش��ي��خ مم��ار���ش��ات ومفاهيم 
ال�شتدامة يف جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي. من جانبه قال نايل ال�شام�شي 
ان هذه الزيارة تاأتي انطالقا من احلر�س على تعميق الت�شاور وتبادل 
التجارب واخلربات مع كافة اجلهات املعنية م�شريا اىل انه مت مناق�شة 
ان  املركز وبلدية دبي. وقال  امل�شرتك بني  الق�شايا ذات الهتمام  بع�س 
الوفد اطلع على خربة واإمكانيات مركز اإدارة النفايات-اأبوظبي ومرافقه 
ومت  ي�شتخدمها.  التي  املمار�شات  واأف�شل  املتطورة  والربامج  والأنظمة 
التفاق على التن�شيق والتعاون والتوا�شل الدائم بني اجلانبني بالإ�شافة 
اإىل التاأكيد على اأهمية ال�شتفادة املبا�شرة من �شتى الو�شائل احلديثة يف 
جمال اإدارة النفايات. وقدم املهند�س ناجي حممد الر�شي ال�شكر ملركز 

اإدارة النفايات - اأبوظبي على اجلهود املبذولة يف مدينة العني حيث مت 
وهي  املدينة  يف  الناجتة  النفايات  من  املئة  يف  التو�شل اإىل تدوير 70 
ن�شبة عالية بكل املقايي�س. وا�شار اإىل اأن تبادل الأفكار واخلربات يف هذا 
املجال �شيعود بالنفع على كافة اإمارات الدولة .. مرحبا مبقرتح الدكتور 
ببلدية  النفايات  اإدارة  وتواأمة مع  �شراكة  اتفاقية  لتوقيع  الكعبي  �شامل 
الربامج  ي�شعى من خالل  اأبوظبي  النفايات  اإدارة  اأن مركز  يذكر  دب��ي. 
ال�شتخدام  واع��ادة  النفايات  انتاج  تخفي�س  اإىل  والهادفة  ينفذها  التي 
للو�شول اىل بيئة امنة ونظيفة... ويحر�س املركز على التن�شيق الدائم 
مع خمتلف اجلهات يف القطاعني العام واخلا�س فيما يتعلق بالق�شايا 
واقت�شادية  وفعالة  اأمنة  طريقة  اإىل  للو�شول  امل�شرتك  الهتمام  ذات 

لإدارة النفايات.

وفد من بلدية دبي يطلع على م�ساريع ومرافق مركز اإدارة النفايات - اأبوظبي
املال والأعمال

تركز على الفح�س الفني والتدريب وحت�سني خدمات امللكية الفكرية 

وزارة القت�ساد توقع مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الخرتاع النم�ساوي
•• فيينا-الفجر:

مكتب  مع  تفاهم  مذكرة  القت�شاد  وزارة  وقعت 
ب������راءات الخ������رتاع ال��ن��م�����ش��اوي يف ����ش���اأن اإج����راء 
عملية البحث والفح�س الفني لطلبات الرباءات 
وحت�شني  ،وتوفري  الفنيني  الفاح�شني  وتدريب 
خدمات حقوق امللكية الفكرية وتطوير اخلدمات 
املتعلقة بفح�س براءات الإخرتاع واحلفاظ على 
اأعلى م�شتويات البحث والفح�س املتعلقة برباءات 
حفاظا  الدولية  املعايري  لأف�شل  وفقاً  الخ��رتاع 

على حقوق العمالء من املخرتعني واملبتكرين.
وق���ع امل���ذك���رة يف م��ق��ر م��ك��ت��ب ب�����راءات الخ����رتاع 
النم�شاوي يف فيينا �شعادة املهند�س حممد اأحمد 
القت�شاد  وزارة  وك��ي��ل  ال�شحي  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 
مكتب  رئي�س  رودي��ر  فريدريك  الدكتور  و�شعادة 
الدكتور علي  �شعادة  الرباءات لنم�شاوي بح�شور 
احلو�شني الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون امللكية الفكرية 
احلكومي  الت�شال  ادارة  مدير  املرزوقي  وط��ارق 
ال�شناعية  امللكية  ادارة  مدير  ال�شويدي  وخلفان 
يف وزارة القت�شاد وعدد من امل�شوؤولني يف مكتب 

الرباءات النم�شاوي.
تاأتي  امل��ذك��رة  اأن  ال��ت��وق��ي��ع  خ���الل  ال�شحي  واأك����د 
لتعزيز  الق��ت�����ش��اد  وزارة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����ار  يف 
اإجراءات وخطوات حماية امللكية الفكرية وخا�شة 
ما يتعلق بفح�س وت�شجيل براءات الخرتاع من 
خالل التعاون مع الدول ال�شديقة ذات التجارب 

العريقة بهذا اخل�شو�س ومنها النم�شا .
امتدادا  ت��اأت��ي  احلالية  امل��ذك��رة  ان  ال�شحي  واأك���د 
ل��ل��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ال��ق��ائ��م م��ن��ذ ال��ع��ام 2000 بني 
النم�شاوي  ال�����رباءات  وم��ك��ت��ب  الق��ت�����ش��اد  وزارة 

واملتمثل باإتفاقية التعاون ب�شاأن الرباءات.

وا�شتعر�س ال�شحي جتربة دولة الإمارات العربية 
القانونية  الت�شريعات  تطوير  جم��ال  يف  املتحدة 
ال��ت��ي حققتها  ال��ف��ك��ري��ة والجن��������ازات  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة 
جانب  اإىل  والتنظيمي  ال��ق��ان��وين  امل�شتوى  على 
الجن��ازات امل�شجلة يف جمالت ب��راءات الخرتاع 
بالنماذج  يتعلق  ما  خا�شة  القطاعات  خمتلف  يف 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ال�����ش��ن��اع��ي��ة، 
املتحدة تتبواأ مركزاً ريادياً على م�شتوى املنطقة 
جمال  يف  ال��ع��امل  م�شتوى  على  متقدما  وموقعا 

امللكية الفكرية.
ولفت اىل اأن الإمارات تعد يف مقدمة الدول التي 
الفكرية  امللكية  حلماية  مهمة  اإج���راءات  اتخذت 
وت�شريعاتها  ق��وان��ي��ن��ه��ا  حت���دي���ث  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت 
الدولية  الت��ف��اق��ي��ات  متطلبات  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا 

امللكية  العاملية يف �شوء تطبيق حقوق  والقوانني 
الفكرية املتعلقة بالتجارة امل�شماه ب�/تريب�س .

مركزا  حت��ت��ل  الإم�����ارات  اأن  ع��ل��ى  ال�شحي  و���ش��دد 
متقدما عاملياً يف جمال حماربة ومكافحة قر�شنة 
العامل  دول  اأف�����ش��ل  ب���ني  ي�����ش��ع��ه��ا  ال���ربجم���ي���ات 
توا�شل  وه��ي  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  حماية  يف 
القت�شاد  وزارة  خ���الل  م���ن  احل��ث��ي��ث��ة  ج��ه��وده��ا 
وبالتعاون مع خمتلف اجلهات يف القطاعني العام 
واخل���ا����س مل��ح��ا���ش��رة وت��ط��وي��ق ع��م��ل��ي��ات قر�شنة 
ال�شارة  املمار�شات  ه��ذه  م��ن  واحل��د  الربجميات 
اإىل  التكنولوجيا  ونقل  الإب���داع  على  توؤثر  التي 
اأهمية  ت���ويل  ال��دول��ة  اأن  اىل  م�����ش��ريا   .. ال��دول��ة 
العالمات  اأن حماية  و  الم��ر خا�شة  لهذا  كبرية 
من  واحل���د  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  و  ال��ت��ج��اري��ة 

القر�شنة واملمار�شات ال�شلبية تعترب عاماًل مهماً 
اأن  ت��رى  التي  الأجنبية  لال�شتثمارات  وحم��ف��زاً 

حقوقها �شتكون حممية يف الدولة .
مبوا�شلة  الق��ت�����ش��اد  وزارة  اإل���ت���زام  اإىل  واأ����ش���ار 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ح���م���اي���ة  يف  ج���ه���وده���ا 
املمار�شات يف هذا  اأف�شل  التام بتطبيق  وحر�شها 
امل���ج���ال، وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م���ع خم��ت��ل��ف اجلهات 
املحلية والعاملية لالرتقاء مبعايري حماية امللكية 
ال��ف��ك��ري��ة، وت��ط��وي��ق ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ر���ش��ن��ة واحلد 
الإبداع  على  توؤثر  التي  ال�شلبية  املمار�شات  من 

والبتكار وحتقيق التنمية امل�شتدامة.
ال���وزارة اىل النم�شا  اأن زي��ارة وف��د  واأك��د ال�شحي 
اأف�شحت املجال ملزيد من التوا�شل وال�شتفادة من 
براءات  بها مكتب  يتمتع  التي  العريقة  اخل��ربات 

على  القائمني  ،ولإط����الع  النم�شاوي  الخ����رتاع 
القت�شاد  وزارة  اإجن���ازات  على  النم�شاوي  املكتب 
التي  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  �شعيد  على 
ب��راءات الخ��رتاع وحق املوؤلف والعالمات  ت�شمل 
حتقيق  اإىل  ال���رام���ي���ة  وج���ه���وده���ا  ال���ت���ج���اري���ة، 
كمركز  الإم���ارات  موقع  تعزيز  يف  اإ�شرتاتيجيتها 
خالل  الفكرية  امللكية  مم��ار���ش��ات  لأف�شل  عاملي 
ال�����ش��ن��وات ال���ث���الث امل��ق��ب��ل��ة ومب����ا ي���واك���ب روؤي����ة 

الإمارات 2021.
روؤية  اإط����ار  ويف  الق��ت�����ش��اد  وزارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الإمارات 2021، ت�شعى اإىل تعزيز بيئة الأعمال 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى دع���م الإب������داع والب��ت��ك��ار وحماية 
ح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، ع���رب ت��ط��وي��ر النظم 
الإدارية والقوانني واللوائح الت�شريعية، وتدعيم 

التنمية  حتقيق  يف  ت�شاهم  التي  التحتية  البنية 
تناف�شي  اقت�شاد  وب��ن��اء  امل�شتدامة  القت�شادية 

م�شتدام وعايل الإنتاجية.
ا�شاد مكتب براءات الخرتاع النم�شاوي   وبدوره 
حماية  �شعيد  ع��ل��ى  ال���رائ���دة  الم�����ارات  بتجربة 
على  متقدما  عامليا  موقعا  واحتاللها  الفكرية 
التعاون  تعزيز  اأهمية  على  و�شدد  ال�شعيد،  ه��ذا 
بني املكتب ووزارة القت�شاد وخا�شة قطاع امللكية 

الفكرية فيها.
ب��راءات الخرتاع  و مبوجب املذكرة يلتزم مكتب 
والفح�س  ال��ب��ح��ث  اأع���م���ال  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ن��م�����ش��اوي 
املكتب  يلتزم  واأن  القت�شاد  وزارة  ع��ن  بالنيابة 
بالقدر املالئم وال�شروري بالتوجيهات الر�شادية 
للبحث الدويل واأ�شاليب الفح�س الأولية الدولية 
املزمع تطبيقها وتنفيذها يف اإطار معاهدة التعاون 

ب�شاأن الرباءات .
اإىل مكتب  ت��ر���ش��ل  ب���اأن  الق��ت�����ش��اد  وزارة  وت��ل��ت��زم 
ب������راءات الخ������رتاع ال��ن��م�����ش��اوي ط��ل��ب��ات البحث 
اجلمع  اأو  الثالث  اأو  الثاين،  اأو  الأول،  والفح�س 
للموا�شفات  الأويل  وال��ف��ح�����س  ال��ب��ح��ث  ب���ني 
اإليها مت�شمنا  املر�شلة  التقنية لكل من الطلبات 
الطلب بيان الو�شف الكامل وعنا�شر احلماية و 
وتقدم  واملالحظات،  الر�شومات  والر�شم  امللخ�س 
باللغة  امل��الئ��م��ة  اإل��ي��ه��ا ح�شب  امل�����ش��ار  امل��الح��ظ��ات 
الإجنليزية و يف حالة املطالبة بالأولوية يجب اأن 
والتاريخ  بالأولوية  اخلا�س  الرتتيب  اإرف��اق  يتم 
اأي�شاَ. و يلتزم مكتب براءات الخرتاع النم�شاوي 
باأن يحيل كافة التقارير والوثائق ذات ال�شلة اإىل 
اأدنى  بحد  باأن حتيل  تلتزم  التي  القت�شاد  وزارة 
على  منتظم  ومب��ع��دل  �شنويا  ط��ل��ب   250 ع���دد 

مدار ال�شنة.

•• عجمان - الفجر

عجمان  ���ش��ن��اع��ة  و  جت������ارة  غ���رف���ة  اأن����ه����ت 
املبتدئة  الفئات  لدعم  خا�س  دبلوم  برنامج 
عنوان  حت����ت  الأع�����م�����ال  ري��������ادة  جم�����ال  يف 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  يف  الإ�شتثمار 
ال�شارقة لدعم  وذلك بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
وزارة  م��ن  ب��دع��م  رواد  ال��ري��ادي��ة  امل�����ش��اري��ع 
 30 ال��ربن��ام��ج  ف��ى  ���ش��ارك  القت�شاد، حيث 
اجلن�شني  ل��ك��ل   50% وب��ن�����ش��ب��ة  ���ش��خ�����ش��ا 
وت�شمن  عجمان  اإم���ارة  و�شابات  �شباب  من 
الربنامج 75 �شاعة عمل ما بني ور�س عمل 
تطبيقية ودرا�شات ميدانية واإعداد درا�شات 
اجلدوى لفر�س اإ�شتثمارية لإن�شاء م�شاريع 

�شغرية.
غرفة  مدير  ال�شويدى  �شامل  �شعادة  واأك���د 
الغرفة  دع��م  على  عجمان،  و�شناعة  جت��ارة 

امل�شاريع  واأ���ش��ح��اب  ال�����ش��ب��اب  لفئة  ال��ك��ام��ل 
ال�شبل  كافة  وتوفري  واملتو�شطة  ال�شغرية 
قدراتهم  لك���ت�������ش���اف  ل���ه���م  والم���ك���ان���ي���ات 
وم���ه���ارت���ه���م، وك����ذل����ك م�����ش��اع��دت��ه��م على 
حت��وي��ل الأف���ك���ار اىل م�����ش��اري��ع ع��ل��ى ار�س 
الواقع، موؤكدا ان الربنامج جاء ناحجا بكل 
على  ال��غ��رف��ة  ح��ر���س  م��ن  وينبع  املقايي�س، 
اىل  الرامية  با�شرتاتيجيتها  قدما  امل�شى 
لل�شباب  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  دعم 
على  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  على  بناء 

م�شتوى الإماره والدولة.
�شيتم  امل�شاريع  اف��ك��ار  تنفيذ  على  وحر�شا 
تقدمي درا�شات اجلدوى اىل �شندوق خليفة 
بهدف  عجمان  فى  ال�شباب  م�شاريع  لدعم 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى دع���م الأع���م���ال وف��ق��ا للمعايري 
اأن  يف  اأم��اًل  ال�شندوق  فى  املتبعة  وامل��راح��ل 
بداية  تكون  واأن  وال��دع��م،  بالقبول  حتظى 

���ش��اأن��ه��ا دفع  م��ن  م�����ش��اري��ع ج��دي��دة  لتنفيذ 
عجلة التنمية.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأو����ش���ح ���ش��ع��ادة اأح���م���د حممد 
اأن برنامج  اإدارة رواد  املدفع، رئي�س جمل�س 
م����ن وزارة  ب����دع����م  ع���ق���د  ال�������ذي  ال����دب����ل����وم 
لتنوع  املوؤ�ش�شة  �شمن خطة  ياأتي  الإقت�شاد 
املقدمة  التعليمية  و  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ربام��ج 
املعنية  الفئات  مل�شاندة خمتلف  من خاللها 
مبجال امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، �شواء 
اأو  القطاع،  بهذا  العهد  حديثة  الفئة  كانت 
امل�شاريع  �شاحبة  و  خ��ربة  الأك��رث  العنا�شر 

القائمة بالفعل.
واأ�شار اإىل اأن الربنامج هدف يف الأ�شا�س اإىل 
امل�شاريع،  اإط��الق  باأ�ش�س  امل�شاركني  تعريف 
�شواء فيما يخ�س اإعداد الدرا�شات اجلدوى 
و  املالية  اجلوانب  مع  التعامل  اأو  املبدئية، 
عن  ف�شال  املختلفة،  للم�شروعات  الفنية 

امل�شتهدف  ال�����ش��وق  اإ���ش��ت��ق��ب��ال  تقييم  ���ش��ب��ل 
له  الت�شويق  واآليات  الإع��داد  قيد  للم�شروع 
وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ع��ق��ب��ات ال��رتوي��ج��ي��ة التي 
ب��ع��د اإنطالق  ق���د ي��واج��ه��ه��ا يف م��رح��ل��ة م���ا 

امل�شروع.
وك�شف املدفع عن اأنه رغم اإ�شتهداف الدبلوم 
امل�شاركني  اأن  اإل  ن�شبيا،  امل��ب��ت��دئ��ة  للفئات 
بينهم عنا�شر ذات خربة متقدمة و م�شاريع 
دفعتهم  بالفعل،  قائمة  �شناعية  و  جتارية 
املنهجية  الأ�ش�س  على  الإط���الع  يف  الرغبة 
لإطالق م�شروع و اإجناحه للم�شاركة، وحتى 
تكتمل اخلربة القائمة بالفعل لديهم، ومن 
الربنامج  ه��ذا  يف  امل�شاركة  تكون  اأن  امل��ق��رر 
يف  ي��اأخ��ذ  عن�شر  مبثابة  بنجاح  اإج��ت��ي��ازه  و 
متويل  تقدمي  فر�س  تقييم  عند  احل�شبان 
م��ن ق��ب��ل رواد ل��ل��راغ��ب��ني يف ن��ي��ل ال��دع��م و 
م�شاريع  اإىل  ال���ري���ادي���ة  اأف���ك���اره���م  حت��وي��ل 

اإ�شتثمارية ناجحة.
 جدير بالذكر ان �شهادة التخرج �شادرة من 
من  فني  ب��اإع��ت��م��اد  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة 

وزارة القت�شاد – موؤ�ش�شة رواد.

مركز جمعة املاجد ي�سارك مبعر�ض املنتجات 
ال�سعفية لأ�سجار النخيل فى عامل مده�ض

•• دبي-وام:

ي�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة وال��رتاث يف ركن الرتاث يف عامل مده�س 
هذا العام مبعر�س املنتجات ال�شعفية بالتعاون مع �شعيد اإبراهيم املن�شوري من 
اإمارة اأم القيوين. تاأتي م�شاركة املركز هذا العام تنفيذا لل�شراكة التي عقدها 
روؤيته خلدمة  اإط��ار  2007 يف  والتجزئة منذ  للمهرجانات  مع موؤ�ش�شة دبي 
باحلرف  مده�س  ع��امل  زوار  م��ن  ع��دد  اأك��رب  وتعريف  ال���رتاث  ون�شر  املجتمع 
ال�شناعات  اأ�شهر  م��ن  ع��ددا  املعر�س  و�شمل  ق��دمي��ا.  الإم����ارات  لأه��ل  اليدوية 
الإماراتية  البيئة  لرتكاز  نتيجة  الإم���ارات  دول��ة  بها  ا�شتهرت  التي  احلرفية 
يف  الطبيعية  خاماتها  من  احل��ريف  ا�شتفاد  والتي  النخيل  اأ�شجار  زراع��ة  على 
اإبداع الكثري من ال�شناعات املحلية كاحل�شري والقفة واملهفة واملزود واملدخنة 
واملنخل  وال�شف  واحل��اب��ول  وامل��ن��ز  وال�����ش��رود  واجل��ف��ري  وامل��خ��راف��ة  والطربو�س 
التقليدي  امل��ط��ب��خ  ذل���ك  الأدوات مب��ا يف  م��ن  ا���ش��اف��ة اىل ىال��ك��ث��ري  وامل��خ��الة 
الرتاثية  الغو�س  منتجات  وكذلك  املميز  التقليدي  احلياة  واأ�شلوب  واملالب�س 
امل�شنوعة من �شعف النخيل ولوحات عن الرطب واأنواعه ولوحات �شور تفاعل 
�شيوخ الإمارات مع النخلة خ�شو�شا املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه. كما �شمل معر�س �شور الألعاب ال�شعبية الرتاثية الذي ي�شرد 
حكاية التاريخ الغني للعادات والتقاليد يف دبي. وقال �شعيد اإبراهيم املن�شوري 
الذي تطوع للقيام بهذا املعر�س عن طريق موؤ�ش�شة جمعة املاجد ان النخلة هي 
رمز ال�شمو والفخر يف بالدنا وتتميز عن باقى ال�شجار باأن كل ما خرج منها 
مفيد ..فمن جذعها كانت تبنى البيوت القدمية ومن جريدها ت�شنع الكرا�شي 
ومن  الفنية  والأ�شكال  العبوات  ت�شنع  خو�شها  ومن  الفاكهة  تعبئة  واأقفا�س 

الليف ت�شنع حبال و�شناعات اأخرى ..فيما فوائد رطبها ل تعد ول حت�شى.

فينميكانيكا اليطالية تعني رئي�سا 
جديدا بعد دمج جمل�ض الدارة

  
•• ابو ظبي-الفجر:

عقد اجتماع للم�شاهمني يف �شركة فينميكانيكا ال�شناعية اليطالية لدمج 
اليطالية  واملالية  القت�شاد  وزارة  من  اق��رتاح  على  بناء  الإدارة  جمل�س 
ال�شيدان جيوفاين دي جينارو  ال�شركة وقد عني  رئي�شي يف  وهي م�شاهم 
اأور�شي  جوزيبي  ال�شيدين  من  بدل  كمديرين  ري��زو  مينوتو  والي�شاندرو 
وفرانكو بونفريوين الذان قدمان ا�شتقالتهما. وقال بيان �شادر عن املكتب 
من  اق��رتاح  على  بناء  انه  ام�س  ابوظبي  يف  فينميكانيكا  ل�شركة  القليمي 
جمموعة من �شركات اإدارة ال�شتثمار وامل�شتثمرين من املوؤ�ش�شات الأخرى 
ال���ذي قدم  ���ش��رتاي��ف  كر�شيتيان  م��ن  ب���دل  ف��ري��ج��ريي��و  داري����و  تعييني  مت 
ا�شتقالته اي�شا. واقرتحت وزارة القت�شاد واملالية كذلك تعيني مر�شحها 
ال�شيد جيوفاين دي جينارو رئي�شا لل�شركة واو�شت جمل�س الإدارة باأن مينح 
له ال�شالحيات يف جمالت العالقات املوؤ�ش�شية، الأمن والتدقيق الداخلي. 
ويتوقع ان يعقد جمل�س الإدارة اجتماع قريبا على اأ�شا�س املعلومات املتاحة 
على  التاكيد  اج��ل  م��ن  املعنيني  امل�شوؤولني  بها  اأدىل  التي  والت�شريحات 
للقانون  الإدارة اجلديد يف المتثال  اأع�شاء جمل�س  ا�شتقاللية  متطلبات 

و مليثاق حوكمة ال�شركات يف املجموعة.

•• اأبوظبي- الفجر:

م��ع ق���رب ان��ت��ه��اء امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة م��ن ت�شجيل اأرق���ام 
الهواتف املتحركة التي حددتها ات�شالت يف 16 يوليو 
اأطلقتها  التي  هويتي  رق��م��ي..  حلملة  تنفيذاً   2013
اأحد  �شرح   ، الت�����ش��الت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة 
ات�شالت  لالت�شالت  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  م�شوؤويل  كبار 
مهمة  خطوة  يعد  املتحركة  الهواتف  اأرق��ام  ت�شجيل  اأن 
ل��ت��ج��ن��ب خ��ط��ر ���ش��رق��ة ب��ي��ان��ات امل�����ش��ت��خ��دم��ني واإ����ش���اءة 

ا�شتخدامها عاملًيا.
يف هذا ال�شياق، قال اأمين الد�شوقي، الرئي�س التنفيذي 
للمبيعات يف ات�شالت : مع اقرتاب موعد انتهاء املرحلة 
لحظنا  املتحركة،  الهواتف  اأرق��ام  ت�شجيل  من  الرابعة 
ت��زاي��داً يف وع��ي ال��ع��م��الء واإدراك���ه���م لأه��م��ي��ة الت�شجيل 
ال�شخ�شية واحلفاظ على  ودوره يف حماية معلوماتهم 
العديد من  بتنفيذ  ات�شالت  قامت  لقد  خ�شو�شيتهم. 
املبادرات من اأجل ت�شهيل عملية الت�شجيل منها اإ�شافة 
مزيد من ال�شركاء لإتاحة اإمكانية الت�شجيل من اأماكن 
املبارك  رم�شان  �شهر  اإطاللة  ومع  الدولة.  خمتلفة يف 
بالإ�شراع  العمالء  ين�شح  القادم،  الأ�شبوع  خالل  علينا 
ال�شتمتاع  وموا�شلة  الزحام  لتفادي  اأرقامهم  بت�شجيل 

كافة  تقدمي  ات�شالت  و�شتوا�شل  ات�شالت.  بخدمات 
اأ�شكال الدعم الالزم لإجناح حملة الهيئة العامة لتنظيم 

قطاع الت�شالت وحتقيق الأهداف املرجوة منها . 
�شمن  للت�شجيل  م��وع��د  اآخ���ر  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  وجت���در 
املرحلة الرابعة من حملة رقمي، هويتي هو 16 يوليو 
املتحركة- الهواتف  اأرق��ام  ت�شجيل  باأن  علماً   ،2013
التي ا�شتلم اأ�شحابها ر�شالة ن�شية تنبيهية ق�شرية- يف 
تلك  عن  اخلدمة  انقطاع  منع  �شاأنه  من  املحدد  املوعد 
الأرق��ام، حيث �شت�شطر ات�شالت بعد تاريخ 16 يوليو 
عن عمالئها  املتحرك  الهاتف  خدمات  لقطع   2013
الكرام الذين ا�شتلموا ر�شالة ن�شية تنبيهية ومل يبادروا 

بت�شجيل اأرقامهم.
زيادة  املرحلة  هذه  خالل  ات�شالت  موؤ�ش�شة  تتوقع  كما 
املوقع  ع��رب  املتحركة  الهواتف  اأرق���ام  ت�شجيل  م��ع��دلت 
ذلك،  على  وع��الوة  اخلارجيني  وال�شركاء  الإل��ك��رتوين 
يف  الر�شمي  العمل  ���ش��اع��ات  بتمديد  ات�����ش��الت  �شتقوم 
مراكز الأعمال التابعة لها خالل �شهر رم�شان املبارك.

وباإمكان امل�شرتكني بدء عملية ت�شجيل اأرقامهم ب�شرعة 
الإلكرتوين  املوقع  خ��الل  من  الإن��رتن��ت  عرب  و�شهولة 
لدى  اإمت��ام��ه��ا  ث��م  وم���ن   ،www.etisalat.ae
اأجل  من  ات�شالت  ملوؤ�ش�شة  التابعة  البيع  نقاط  اإح��دى 

زيارة  للعمالء  كما ميكن  بياناتهم.  التحقق من �شحة 
نقاط البيع التابعة لت�شالت اأو فروع ال�شركاء املدونة 
لت�شجيل  لل�شركة،  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على  اأ���ش��م��اوؤه��م 

بياناتهم ال�شخ�شية اأو حتديثها.
وعالوة على ذلك، ميكن للعمالء ال�شتعالم عن حالة 
ال��رق��م املجاين  اأرق��ام��ه��م ع��رب الت�����ش��ال ع��ل��ى  ت�شجيل 
العربية  ه��ي  ل��غ��ات  ب��اأرب��ع  ي��ت��وف��ر  وال����ذي   800121
خالل  م��ن  اأو  وامل��الي��الم��ي��ة  والأوردو  والإجن��ل��ي��زي��ة 
املتحركة  # م��ن ه��وات��ف��ه��م   171 ب��ال��رق��م *  الت�����ش��ال 

لال�شتعالم عن حالة ت�شجيل اأرقامهم. 
وتتطلب عملية الت�شجيل من م�شرتكي خدمات الهاتف 
هويتهم  تثبت  واأ�شلية  �شاحلة  وثائق  تقدمي  املتحرك 
مع �شورة عنها لدى اأي من من�شات ات�شالت املنت�شرة 
اأن���ح���اء دول����ة الإم�������ارات وت��ت�����ش��م��ن وثائق  يف خم��ت��ل��ف 
جواز  اأو  ال�شخ�شية  الهوية  بطاقة  املطلوبة  الت�شجيل 
ال�شفر بالن�شبة ملواطني دولة الإم��ارات، جواز ال�شفر اأو 
بطاقة الهوية ال�شخ�شية ملواطني دول جمل�س التعاون 
اأو  امل��ف��ع��ول  ���ش��اري��ة  اإق��ام��ة  م��ع  ال�شفر  ج���واز  اخلليجي، 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  من  ال�شادرة  الهوية  بطاقة 
من  العمالء  على  ويتوجب  الأخ���رى  اجلن�شيات  لكافة 
ق��ط��اع ال�����ش��رك��ات وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة ت��ق��دمي بطاقة 

من�شاأة �شارية املفعول �شادرة عن وزارة الداخلية بدولة 
الإمارات العربية املتحدة.

ات�سالت: ت�سجيل اأرقام الهواتف املتحركة يحمي امل�ستخدمني من �سرقة بياناتهم ال�سخ�سية واإ�ساءة ا�ستخدامها

ات�سالت تدعو كافة امل�سرتكني للمبادرة بت�سجيل اأرقام هواتفهم املتحركة قبل 16 يوليو لتفادي انقطاع اخلدمة 

غرفة عجمان تنفذ برنامج دبلوم الإ�ستثمار يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة لـ 30 �سابا و�سابة
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العدد  10837 بتاريخ 2013/7/7     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/638   عقاري كلي 
اىل املدعى عليهما /1-   كامل خان ان�شار علي خان 2- �شينديكيت ديفلوبرز ليمتد 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / جوهان اليزبث بيري مانهودات وميثله: �شيف 
بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ال�شام�شي   الغبار  را�شد  �شعيد 
والزام   2008/11/18 الوحدة يف  و�شراء  بيع  اتفاقية  وف�شخ   2008/1/9 عقار يف  حجز 
ال�شداد يف  تاريخ  القانونية 12% من  والفائدة  املدعى عليهم مببلغ )275.089 درهم( 
وامل�شاريف  والر�شوم  بالتزاماتهم  بالوفاء  عليهم  املدعي  اخ��الل  نتيجة   2008/1/9
والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/10 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10837 بتاريخ 2013/7/7     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/589   جتاري كلي 

اىل املدعى عليه /1-اف�شني عبا�س علي كل�شادي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اق��ام عليك  اي��ران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد  / بنك �شادرات 
عليهم  املدعي  وال��زام  بينهم  فيما  والت�شامن  بالتكافل  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   458.443.94( وق��دره  مببلغ 
ال�شداد  وحتى   2013/1/20 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %15 بواقع  التفاقية 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/8/19 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2E.21
القل.ويف  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك 
حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.)وامرت بتق�شري مدة امل�شافة اىل 

ا�شبوع من تاريخ الن�شر(.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10837 بتاريخ 2013/7/7     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/269 تنفيذ عقاري

التنفيذ/ امالك  ان طالب  اوم براكا�س جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �شده/1- فيمال  اىل 
للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي نعلنكم 
باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/802 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ 2013/1/30 باعتباره 
�شندا تنفيذيا وذلك : 1- بف�شخ اتفاقية الجارة املو�شوفة يف الذمة واملوؤرخة 2008/11/6 واملربمة 
بني املدعية واملدعى  عليه .2- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )450608.98 درهم( وت�شليمه اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل  15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.  3- �شطب عبارة 
)تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك 
وملحقاته املودع لدى الدائرة....( الوارده يف �شهادة ملكية العقار ال�شادرة عن دائرة الرا�شي 
التنفيذية بحقك يف  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  الدائرة. وعليه  والم��الك من �شجالت 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ 2013/7/7    
 يف الدعوى رقم 2012/1772 جتاري كلي 

املدعى عليها : �شونيا �شرييان جاكوب �شرييان 
املقامة من : بنك الفجرية الوطني �س م ع 

مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم 2012/1772 
جتاري كلي وحيث انه مت ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باأحكام 
قانون الثبات ل�شنة 1992م بخ�شو�س اعمال اخلربة امام املحاكم. ندعوكم حل�شور 
اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح 
ادناه وذلك يوم الحد املوافق 2013/7/14 يف متام  ال�شاعة 11.00 �شباحا ويرجى 
لالجتماع.  ح�شوركم  عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�شتندات  كافة  اح�شار  منكم 

دبي- مركز حمرعني مدخل رقم 8 الطابق الرابع
هاتف: 2527888-04 فاك�س: 04-2698876

حممد �سعيد ال�سريف/خبري ح�سابي وم�سريف  

اعالن اجتماع خربة

العدد  10837 بتاريخ 2013/7/7    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/550 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

الت�شديق  وط��ل��ب  اجل��ن�����ش��ي��ة:الم��ارات  امل��ه��ريي  عي�شى  غ��ال��ب  ���ش��امل  عبدالغني 
النيلني  )م�سبغة  التجاري  ال�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على 
حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة   ) الوتوماتيكية 
رقم امللف )60758( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل :ابراهيم 
حيدر بالج احمد اجلن�شية: الم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان      

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10837 بتاريخ 2013/7/7    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/242 ك.ع.ح

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق على حمرر  وط��ل��ب  الم����ارات  اجلن�شية:  ح��ي��در  ب��ن  علي  ���ش��امل  خ��ال��د 
واملرخ�شة من  التجاري )م�سغل نزيهة للخياطة (  يت�شمن :تنازل يف ال�شم 
لدى  وامل�شجل   )20316( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
احلمران  حممد  �شبحي  :حممد  ال�شيد  اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة 
�شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات  اجلن�شية: 
تاريخ  من  ا�شبوعني  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  على  بالت�شديق 

ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية         

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10837 بتاريخ 2013/7/7    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: كيو ا�س كيه لتجارة املواد الغذائية )�س. ذ.م.م(.
ال�شكل  الرب�شاء   دب��ي-  بر   - ها�شم  وعلي  امل��ال  عبداهلل  ملك   608 مكتب  العنوان: 
بال�شجل  القيد  رق��م    616063 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1034539 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/6/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/6/13
حار�س و�سركاه لتدقيق احل�سابات   العنوان: مكتب رقم 604 ملك ال�شيخ م�شلم 
بن �شامل بن حم ) بن حم العقارية( ديرة- بور �شعيد  هاتف  2959958-04 فاك�س: 
2959945-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10837 بتاريخ 2013/7/7    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/حار�س و�سركاه لتدقيق احل�سابات  
ب��ن حم  ب��ن ح��م )  ب��ن �شامل  ال��ع��ن��وان: مكتب رق��م 604 ملك ال�شيخ م�شلم   
  04-2959945 فاك�س:   04-2959958 ه��ات��ف   �شعيد   ب��ور  دي���رة-  العقارية( 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
)�س.  الغذائية  املــواد  لتجارة  كيه  ا�س  كيو  لت�شفية   اأع���اله  امل��ذك��ور 
ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/6/13 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1835   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حنيف كها حفيظ كها اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: برج الناقة 
م�شتحقات عمالية    الدعوى:  المارات  مو�شوع  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت 
املطلوب اعالنه / برج الناقة للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثنني املوافق 2013/7/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1265   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعي/ برويز اقبال اهلل ديتا اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: حممد يون�س 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  امل�شلحة  واحلدادة  النجارة  لعمال 
م�شتحقات عمالية   املطلوب اعالنه / حممد يون�س لعمال النجارة واحلدادة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  امل�شلحة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1753و1760و2013/1763   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعني/ 1-خري حممد عليم خان 2-�شانا جول نور جول 3-باكوت اهلل جان 
المارات      اجلن�شية:  العامة  للنقليات  دملون  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية: 
مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية   املطلوب اعالنه / دملون للنقليات العامة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1257   عم جز   - م ع- ب- اأظ

�شما  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  حق  موزيبول  ح�شني  علي  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الربيع 
عمالية   املطلوب اعالنه /  �شما الربيع للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات       
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/16 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/463   عم جز   - م ع- ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علم  نور  اخرت  جاكري  مدعي/ 
ح�شن حممد ح�شني البلو�شي للخدمات الفنية  اجلن�شية:  المارات مو�شوع 
ح�شني  حممد  ح�شن  /حممد  اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
البلو�شي للخدمات الفنية  اجلن�شية:  المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/7/3
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/378   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد يعقوب علي حممد عبا�س علي اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي 
المارات   اجلن�شية:  املركزي  التكييف  لعمال  الزهار  نور  موؤ�ش�شة  عليه: 
الزهار  نور  موؤ�ش�شة   / اعالنه  املطلوب  الدعوى: م�شتحقات عمالية  مو�شوع 
لعمال التكييف املركزي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1649   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد جاهيد ح�شني حممد نذير اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  لالزياء  ان�شاتي 
عمالية   املطلوب اعالنه / ان�شاتي لالزياء ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الربعاء املوافق 2013/7/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/271   عم كل   - م ع- ب- اأظ

مدعي/ ال�شيد ال�شربيني رزق يو�شف اجلن�شية: م�شر مدعي عليه: ثري لينز 
م�شتحقات عمالية    الدعوى:  المارات  مو�شوع  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت 
املطلوب اعالنه /  ثري لينز للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
املوافق 2013/7/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1903   عم جز   - م ع- ب- اأظ

اليجان�شيا  عليه:  مدعي  الفلبني  اجلن�شية:  كارمونا  تان  انني  ماري  مدعي/ 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  لالزياء 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  لالزياء  اليجان�شيا   / اعالنه 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/15
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ 2013/7/7    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: بقالة ح�سنة    )�س. ذ.م.م(.
العنوان: نخيل - املدينة العاملية- دبي احلي ال�شيني بناية رقم �شي 03 حمل رقم 
01  ال�شكل القانوين: ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 641178  رقم القيد 
بال�شجل التجاري: 1061372 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�شركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها  قد مت 
العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2011/11/24  دبي  مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2011/11/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
املعني ا�س كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون  العنوان: مكتب رقم 705 ملك 
الدائرة اخلا�شة ل�شمو ال�شيخ حممد ال نهيان - ديرة- املرقبات هاتف  04-2340950 
فاك�س: 2340949-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10837 بتاريخ 2013/7/7    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ ا�س كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون
ال  ال�شيخ حممد  ل�شمو  ال��دائ��رة اخلا�شة  رق��م 705 ملك  العنوان: مكتب    
نهيان - ديرة- املرقبات هاتف  2340950-04 فاك�س: 2340949-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
اأعاله لت�شفية  بقالة ح�سنة )�س. ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2011/11/24 بتاريخ  دب��ي 
امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2011/11/24
معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10837 بتاريخ 2013/7/7     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/27   جتاري كلي 
جمهول  )����س.ذ.م.م(  للحفالت  انرتنا�شيونال  بويرتو  /1-�شركة  املدخل  اخل�شم  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ال�����ش��ي��خ ���ش��اي��ع ب��ن اح��م��د اآل ح��ام��د ومي��ث��ل��ه: �شاكر 
بندب م�شفي  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  املرزوقي  قد  م��رزوق  معتوق 
ال�شركة وحالها وت�شفيتها كاملة فيما  ق�شائي تكون مهمته الطالع على م�شتندات 
املدعي  ال��زام  مع  الدعوى  ال�شركاء حمكم يف  كافة  امل�شدد من  بيان  ال�شركاء مع  بني 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/7/14
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1730   عم جز   - م ع- ب- اأظ

�شركة  باك�شتان مدعي عليه:  يو�شف اجلن�شية:  اقبال حممد  برويز   مدعي/ 
مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  عرب  باك 
املطلوب اعالنه / �شركة باك عرب للمقاولت  الدعوى: م�شتحقات عمالية   
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1270   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد معني الدين حممد فاروق احمد اجلن�شية: بنغالدي�س   مدعي 
عليه: الرواد لعمال التمديدات ال�شحية اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
ال�شحية  التمديدات  لعمال  الرواد   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/17 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1263   عم جز   - م ع- ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  رفيق  حممد  رفيع  حممد  مدعي/ 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  امل�شلحة  واحلدادة  النجارة  لعمال  يون�س 
الدعوى: م�شتحقات عمالية   املطلوب اعالنه /  حممد يون�س لعمال النجارة 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  امل�شلحة  واحلدادة 
 2013/7/17 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10837 بتاريخ   2013/7/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/967   عم جز   - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  احلق  �شراز  ليت  عبدالرحمن  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  وال�شرياميك  للرخام  الهانوفيل 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه / الهانوفيل للرخام وال�شرياميك اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/17 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• ابوظبي-وام: 

لدائرة  التابع  للتناف�شية  اأبوظبي  مكتب  وق��ع 
م�شرتك  ت��ع��اون  اتفاقية  القت�شادية  التنمية 
فريبورغ  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م���رك���ز  م���ع 
عالقات  وتقوية  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ب�شوي�شرا 
ال���ت���ع���اون ب���ني اجل���ان���ب���ني يف ت���ب���ادل اخل����ربات 
وامل���ع���رف���ة وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة. وقع 
الت��ف��اق��ي��ة ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��م��ر ع��ب��داهلل وكيل 
مركز  مدير  جوجلر  فيليب  والدكتور  الدائرة 
التناف�شية باجلامعة. وت�شمنت التفاقية قيام 

التناف�شية  وم��رك��ز  للتناف�شية  اأبوظبي  مكتب 
واخلربات  املعلومات  بتبادل  فرايبورغ  بجامعة 
واملبادرات وامل�شاريع ذات العالقة ببناء القدرات 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ون��ق��ل امل��ع��رف��ة م��ن خ���الل تنظيم 
املتبادلة  وال����زي����ارات  وال���ن���دوات  ال��ع��م��ل  ور�����س 
البحوث  اإع���داد  على  والعمل  اجل��ان��ب��ني...  بني 
ال�شت�شارية  والأن�شطة  وال��درا���ش��ات  امل�شرتكة 
والربامج التعليمية التي تركز على ال�شيا�شات 
والبتكار  التناف�شية  ال��ق��درة  جم��ال  يف  العامة 
وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة. واأك����د ���ش��ع��ادة حممد 
عمر عبداهلل اأهمية هذه التفاقية ملا تت�شمنه 

اأن ت�شهم يف فتح قنوات  اأه��داف من �شاأنها  من 
للتعاون مع اأبرز املوؤ�ش�شات الدولية املتخ�ش�شة 
يف تنمية وتعزيز القدرات التناف�شية مما يفتح 
للتناف�شية  اأبوظبي  مكتب  اأم��ام  وا�شعا  املجال 
اإىل  الهادفة  والربامج  املمار�شات  اأف�شل  لتبني 
اأبوظبي.  لإم����ارة  التناف�شية  ال��ق��درة  حت�شني 
واأ�شاف اإن مكتب اأبوظبي للتناف�شية ومن خالل 
ال���ش��ت��ف��ادة يف حتقيق  �شيحقق  ال�����ش��راك��ة  ه���ذه 
التناف�شية  معايري  لتطبيق  امل�شافة  القيمة 
على اخلطط ال�شرتاتيجية واملبادرات الرامية 
متكن  م�شتدامة  اقت�شادية  بيئة  حتقيق  اإىل 

اإمكاناتهم  كامل  حتقيق  من  املحلية  ال�شركات 
والتميز يف كل من  التفوق  وبالتايل  الإنتاجية 
ذكر  جانبه  م��ن  والعاملية.  القليمية  الأ���ش��واق 
الدكتور فيليب جوجلر مدير مركز التناف�شية 
املركز يحر�س من خالل  ان  بجامعة فريبورغ 
ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ع��الق��ات التعاون 
اهتمامه  موؤكدا  للتناف�شية  اأبوظبي  مكتب  مع 
بامل�شاعي واملبادرات التي يبذلها املكتب من اأجل 
تنفي ال�شرتاتيجية التناف�شية لإمارة اأبوظبي 

على مدى ال�شنوات القليلة املا�شية.

اتفاقية تعاون بني مكتب تناف�سية ابوظبي ومركز التناف�سية بجامعة فريبورغ ال�سوي�سرية 
املال والأعمال

•• دبي-وام: 

اأع���ل���ن م�����ش��ن��ع الإم���������ارات لن���ت���اج ح��ل��ي��ب الإب����ل 
التجارية  للعالمة  املنتجة  ال�شركة  وم�شتقاته 
كاميلي�شي�س عن بدء ت�شدير اأوىل منتجاتها من 
احلليب اإىل خمتلف بلدان الإحتاد الأوروبي. تاأتي 
على  لل�شركة  الر�شمي  الإدارج  بعد  اخلطوة  هذه 
امل�شتهلك  وحماية  لل�شحة  العامة  الإدارة  موقع 
�شركة  اأول  بذلك  لت�شبح  الأوروبية  املفو�شية  يف 
من  منتجاتها  ت�شدر  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  األ��ب��ان 
حليب الإب��ل اإىل الإحت��اد الأوروب���ي. وق��د و�شلت 
واملجفف  الطازج  الإب��ل  الكميات من حليب  اأوىل 
وم�شحوق م�شل احلليب اإىل اأوروبا هذا الأ�شبوع. 
واأعرب ال�شيد مط�شر عو�س البدري نائب املدير 
العام ومدير تطوير الأعمال يف م�شنع الإمارات 
باأن  اإع��ت��زازه  ع��ن  الإب���ل وم�شتقاته  لن��ت��اج حليب 
الإب����ل املجفف  ت�����ش��در ح��ل��ي��ب  ���ش��رك��ة  اأول  ت��ك��ون 
.. منوها  الإم�����ارات  م��ن  الأوروب�����ي  اإىل الحت����اد 
و�شاركت يف هذه  �شاهمت  التي  الأط��راف  بجميع 
دب��ي وعالمة  ت�شع  اأن  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
امل�شدرين  خ��ارط��ة  على  التجارية  كاميلي�شي�س 
اآفاقا  �شتفتح  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  واك���د  ال��ع��امل��ي��ني. 

جديدة بالن�شبة لل�شركة ول�شناعة حليب الإبل يف 
28 مايو 2013 مت اإدراج  دول��ة الإم���ارات . ويف 
وم�شتقاته  الإب��ل  لإن��ت��اج حليب  الإم���ارات  م�شنع 
وحماية  ل��ل�����ش��ح��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��وق��ع  ع��ل��ى 
امل�شتهلك يف املفو�شية الأوروبية �شمن موؤ�ش�شات 
التا�شع فئة احلليب  الباب  الثالث يف  العامل  دول 
ال�شركة  يخول  وال���ذي  الأل��ب��ان  ومنتجات  اخل��ام 

جلميع  وم�شتقاته  الإب��ل  حليب  لت�شدير  ر�شميا 
27 الأع�����ش��اء يف الإحت���اد الأوروب���ي.  البلدان ال��� 
ومت ت�شدير اأول �شحنة من منتجات حليب الإبل 
املحتملني  التجاريني  ال�شركاء  اإىل  كاميلي�شي�س 
الإمارات  ويركز م�شنع  وال��دمن��ارك..  يف هولندا 
هذه  خ��الل  م��ن  وم�شتقاته  الإب���ل  حليب  لإن��ت��اج 
اخلطوة على قطاع الأعمال يف اأوروبا عرب اإن�شاء 

ال�شركات  م���ع  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات  م���ن  امل���زي���د 
لإ�شتخدام  اأخ��رى  وا�شتك�شاف جم��الت  الأورب��ي��ة 
الأدوية  �شناعة  جم��ال  يف  �شيما  ل  الإب���ل  حليب 
الريا�شية  وامل��ك��م��الت  التجميل  وم�شتح�شرات 
اإ�شتخدام العينات املر�شلة من  والغذائية. و�شيتم 
حليب الإبل املجفف وم�شحوق م�شل احلليب يف 
يجريها  التي  امل��ج��الت  بهذه  املرتبطة  التجارب 

ويتوقع  امل��ح��ت��م��ل��ني.  ال�������ش���رك���اء  م���ن  جم��م��وع��ة 
اإط����الق جم��م��وع��ة م��ن الكرميات  ي��ت��م ق��ري��ب��ا  اأن 
مثل  اجل��ل��دي��ة  الأم���را����س  بع�س  ل��ع��الج  الطبية 
للتكنولوجيا  مركز  ب��ني  بالتعاون  ال�شباب  ح��ب 
الوليات  م��ن  اأدوي���ة  و�شركة  الأردن  يف  احليوية 
اأعلنت  ���ش��ي��اق م��رت��ب��ط  امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة. ويف 
ب�شحن  �شتقوم  اأنها  لل�شوكولتة  الن�شمة  �شركة 

النم�شا  اإىل  املجفف  الإب���ل  حليب  م��ن  كمية  اأول 
امل�شنوعة  نوعها  م��ن  الأوىل  ال�شكولته  لن��ت��اج 
من حليب الإبل بدون الت�شريح اخلا�س ال�شابق 
عليه  ح�شل  ال��ذي  ال��ع��ام  الت�شريح  اىل  م�شتندة 
وم�شتقاته.  الإب��ل  لإنتاج حليب  الإم��ارات  م�شنع 
وقال مارتن فان اأمل�شيك مدير عام �شركة الن�شمة 
ب�����ش��ح��ن حليب  ت��ق��وم  ال�����ش��رك��ة  ل��ل�����ش��وك��ولت��ه ان 
م�شت  �شنوات   5 منذ  النم�شا  اإىل  املجفف  الإب��ل 
خا�س.  ت�شريح  اإىل  ح��اج��ة  دائ��م��ا  ه��ن��اك  ول��ك��ن 
جت���در الإ����ش���ارة اإىل اأن���ه يف م��ار���س امل��ا���ش��ي وبعد 
تعديل  اأو  اإ���ش��دار  على  العمل  من  �شنوات  خم�س 
الت�شريعات واللوائح والإج��راءات ذات ال�شلة مبا 
تلقت  الأورورب��ي��ة  املفو�شية  معايري  م��ع  يتوافق 
لت�شدير  الأوروب����ي  الإحت���اد  دب��ي ت�شريح  اإم���ارة 
الإع�����ش��اء يف  ال���دول  اإىل  الإب���ل وم�شتقاته  حليب 
الإحتاد الأوروبي حيث قام خمترب اأبحاث الطب 
البيطري املركزي وم�شنع الإمارات لنتاج حليب 
الإبل وم�شتقاته بالتعاون البناء واملثمر مع وزارة 
�شالمة  خطة  بتقدمي  دبي  وبلدية  واملياه  البيئة 
التي جاءت متوافقة مع  الإب��ل وم�شتقاته  حليب 
ال�شرتاطات واملعايري ال�شحية الغذائية املعتمدة 

من قبل الحتاد الأوروبي.

م�سنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل وم�ستقاته يبداأ ت�سدير اأوىل املنتجات اإىل الإحتاد الأوروبي

مركز التحكيم التجاري اخلليجي يوقع مذكرة تعاون مع مركز الو�ساطة والتحكيم بالدار البي�ساء

•• دبي-الفجر: 

ال���ت���ج���اري���ة وحماية  ال���رق���اب���ة  ق���ط���اع  اأط���ل���ق 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  يف  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 
عبارة  وهي  امل�شتهلك(،  )دوري��ة  مبادرة  بدبي 
عدد  يف  املتنقلة  امل��رك��ب��ات  م��ن  جمموعة  ع��ن 
التي  الرئي�شية  البيع  ومنافذ  الأ���ش��واق  م��ن 
الكرمي  رم�شان  �شهر  خ��الل  ازدح��ام��اً  ت�شهد 
مع  والتوا�شل  التوعوية  احل��م��الت  لتكثيف 
امل�شتهلكني واجلمهور من املتعاملني ومعرفة 
احتياجاتهم. وت�شعى اقت�شادية دبي من خالل 
وتوفري  التوا�شل  ق��ن��وات  تعزيز  اإىل  امل��ب��ادرة 
التعامالت  واأ�شحاب  امل�شتهلكني  على  الوقت 
يف ال��ب��ي��ع وال�������ش���راء م���ن خ����الل ال���ت���واج���د يف 

مناطق اإمارة دبي.
مع  بالتزامن  امل�شتهلك  دوري���ة  اإط���الق  ي��اأت��ي 
ل��ي��وؤك��د حر�س  ال��ك��رمي  ق���دوم �شهر رم�����ش��ان 
قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�شتهلك على 
الزوار  اإليها  يتوافد  التي  املناطق  التواجد يف 
للم�شتهلكني  التوعية  من  قدر  اأك��رب  لتقدمي 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب���اأرق���ام ال��ت��وا���ش��ل امل��ن��ت�����ش��رة على 
دبي  اأه���ال  )خ��دم��ة  الرئي�شية،  البيع  منافذ 
ال�شفافية  مبداأ  وتطبيق   ،)600545555
وبالتايل  وامل�شتهلك،  التاجر  بني  واحليادية 
�شهولة مزاولة الأعمال واحلركة التجارية يف 

اإمارة دبي ودولة الإمارات عموما.
نائب  خليفة،  عمر  ق��ال  مت�شل،  نطاق  وعلى 
التجارية  ال��رق��اب��ة  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
تهدف  ال������دائ������رة:  يف  امل�����ش��ت��ه��ل��ك  وح���م���اي���ة 
اق��ت�����ش��ادي��ة دب���ي اإىل ت��ق��دمي اأك����رب ق���در من 
احلقوق  ببع�س  امل�شتهلكني  لتعريف  الوعي 
تهمهم خالل  ال��ت��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  وال���واج���ب���ات 
التجزئة،  وب���ائ���ع���ي  ال���ت���ج���ار  م����ع  ت��ع��ام��ل��ه��م 
بالإ�شافة اإىل حل امل�شاكل التي تواجههم عرب 
البيع الرئي�شية  التواجد يف الأ�شواق ومنافذ 
يف  خ�شو�شاً  دب��ي  اإم����ارة  مناطق  خمتلف  يف 

ال�����ش��ه��ر ال���ك���رمي ال��ت��ي ت��رت��ف��ع ف��ي��ه عمليات 
ال�شراء ب�شكل وا�شح.

الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  نائب  وذك��ر 
التجارية وحماية امل�شتهلك اأن مبادرة القطاع 
تتما�شى مع توجيهات القيادات الر�شيدة نحو 
تواجدهم،  اأم��اك��ن  يف  العمالء  اإىل  الو�شول 
وت�����ق�����دمي اخل�����دم�����ات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ال����دائ����رة 
التي  امل�شاكل  ح��ل  على  والعمل  القت�شادية 
ت��واج��ه��ه��م ب���دق���ة و����ش���رع���ة م��ت��ن��اه��ي��ة، ومن 
 26 م��ن  اأك��رث  دب��ي  اقت�شادية  خ�ش�شت  هنا 
مركبة للعمل على مدار ال�شاعة والتواجد يف 

تواجداً  ت�شهد  التي  احليوية  املناطق  جميع 
للم�شتهلكني.

واأ����ش���اف خ��ل��ي��ف��ة: ت��ت��ن��وع م��ه��ام ف��ري��ق عمل 
دورية امل�شتهلك خالل ال�شهر الف�شيل، حيث 
امل�شتهلكني  ���ش��ك��اوي  بتلقي  ال��ف��ري��ق  �شيقوم 
الذين ل ي�شتطيعون احل�شور للدائرة، وذلك 
املتنقلة ل�شتالم  امل��رك��ب��ة  اإر���ش��ال  خ��الل  م��ن 
باإمارة  تواجدهم  اأماكن  يف  امل�شتهلك  �شكوى 
دبي واإجراء الالزم من تلقي ال�شكوى والعمل 
على حلها، وينطبق ذلك على كافة اخلدمات 
ل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك��ني يف قطاع  امل���ق���دم���ة  اخل���ا����ش���ة 

الرقابة التجارية وحماية امل�شتهلك .

تتواجد يف الأ�سواق ومنافذ البيع الرئي�سية بدبي

اقت�سادية دبي تد�سن )دورية امل�ستهلك( لتكثيف احلمالت 
التوعوية والتوا�سل مع امل�ستهلكني خالل �سهر رم�سان

توفري اأكرث من 26 مركبة متنقلة على مدار ال�ساعة يف خمتلف مناطق اإمارة دبي

•• ال�سارقة-وام:

للتطوير  ال�����ش��ارق��ة  م��ن��ت��دى  ن��ظ��م 
مل�شروعك  ت�شوق  كيف  بعنوان  دورة 
اأعماله.  ب����رام����ج  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ���ش��م��ن 
وت��ه��دف ال����دورة ال��ت��ي ���ش��ارك فيها 
والإن���اث  ال��ذك��ور  م��ن  �شخ�شا   30
ال�شارقة  م���ن���ت���دى  اأع���������ش����اء  م����ن 
امل�شاريع  اأ����ش���ح���اب  م���ن  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
تاأ�شي�س  يف  ال���راغ���ب���ني  وال�������ش���ب���اب 
م�شاريع ا�شتثمارية اإىل امل�شاهمة يف 
تنمية وتطوير الكوادر الوطنية مبا 
املجتمع  التنموية يف  امل�شرية  يخدم 
بالأن�شطة  والرت����ق����اء  ع���ام  ب�����ش��ك��ل 
م���ن منطلق  وذل�����ك  الق���ت�������ش���ادي���ة 
ال�شباب  توجهات  تعزيز  يف  روؤيتها 
امل�شاريع  نحو  الوطن  وبنات  واأبناء 
ال�شغرية واملتو�شطة . وقدم الدورة 
ال���ت���ي ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا غ���رف���ة جت���ارة 
حممد  املحا�شر  ال�شارقة  و�شناعة 
الت�شويق  م��دي��ر  ال�����ش��اع��ر  ي��و���ش��ف 
الإمارات  �شركة  يف  امل�شاريع  واإدارة 
اإ�شت�شاري  وال��ت�����ش��م��ي��م  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 

ت�شويق امل�شاريع واإ�شت�شاري يف حقوق 
العالمات  الفكرية وت�شجيل  امللكية 
ب��واب��ة حقوق  ���ش��رك��ة  ال��ت��ج��اري��ة يف 
الدورة  وت��ن��اول��ت  ال��ف��ك��ري��ة.  امللكية 
تو�شيح  اأبرزها  املوا�شيع  من  ع��ددا 
بالن�شبة  احلقيقي  الت�شويق  معنى 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
وغري  امل��وؤث��رة  الت�شويقية  وال��ط��رق 
احلمالت  ت����اأث����ري  وم������دى  امل��ك��ل��ف��ة 
املبيعات  زي��������ادة  يف  ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة 
قبل  تواجدها  املطلوب  وامل��ح��ف��زات 
البدء باحلمالت الت�شويقية وبع�س 
كالت�شويق  الت�شويق  ا�شرتاتيجيات 
ودوره����ا  والإل����ك����رتوين  ال�شخ�شي 

املبيعات ع��الوة على طرح  زي��ادة  يف 
الروؤى املف�شية اإىل جناح القطاعات 
ذات الأولوية الوطنية وعلى راأ�شها 
واملتو�شطة.  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع 
امل���ازم���ي مديرة  ف��اط��م��ه  واأ�����ش����ارت 
م��ن��ت��دى ال�������ش���ارق���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر اإىل 
ال��دورة وغريها  اأهمية تنظيم تلك 
من ال��دورات ال�شابقة والالحقة يف 
طرح كل ما هو جديد لرواد الأعمال 
الأ�شاليب  على  التعرف  خ��الل  من 
وال����ط����رق احل���دي���ث���ة وال��ع��م��ل��ي��ة يف 
ومعنى  ال�شتثمارية  امل�شاريع  اإدارة 
بالن�شبة  احل���ق���ي���ق���ي  ال���ت�������ش���وي���ق 

للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

منتدى ال�سارقة للتطوير ينظم دورة يف ت�سويق امل�ساريع 

•• اأبوظبي-وام:

التعاون  جمل�س  ل���دول  ال��ت��ج��اري  التحكيم  م��رك��ز  وق��ع 
لدول اخلليج العربية ومركز الو�شاطة والتحكيم التابع 
لغرفة التجارة وال�شناعة بالدار البي�شاء مذكرة تعاون 
والإداري  العلمي  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  ت��دع��م  اىل  ت��ه��دف 
تنمية  يف  ي�شاهم  مبا  الطرفني  بني  والتدريبي  الفني 
املذكرة  وق��ع  للمركزين.  والتحكيمي  القانوين  الفكر 
ع��ل��ى ه��ام�����س ن���دوة امل���ائ���دة امل�����ش��ت��دي��رة ال��ت��ي اق��ي��م��ت يف 
عام  اأم��ني  جنم  اأحمد  املغربية  باململكة  البي�شاء  ال��دار 
مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون و ح�شان 
اخلدمات  و  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئي�س  ب��رك��اين 
للتحكيم  اللجوء  اأن  اأحمد جنم  واأك��د  البي�شاء.  بالدار 
ي���زداد يف ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة الدولية 
وق�شاء  لقانون  اخل�شوع  امل�شتثمرين  جتنيب  اأج��ل  من 
التحكيم...  واإج����راءات  ال��ن��زاع  مو�شوع  ب�شاأن  وطنيني 
م�شريا اإىل ان ما يالئم هذا التوجه ال�شتثماري الدويل 
التحكيم برمته لأي قانون وطني بدءا من  األ يخ�شع 

يف  جنم  وق��ال  التحكيم.  بحكم  واإنتهاء  التحكيم  اإتفاق 
كلمة له خالل م�شاركته يف ندوة املائدة امل�شتديرة التي 
اأقيمت بعنوان واقع التحكيم يف البلدان العربية-املغرب 
اإنه ل منا�س  اأمنوذجا  ودول جمل�س التعاون اخلليجي 
م�شتمدة  ل��ق��واع��د  التحكيم  خ�����ش��وع  م��ن  ذل���ك  ظ��ل  يف 
من م�شادر غري وطنية تتما�شى مع الأع��راف الدولية 
خل�شو�شية  ت�شتجيب  ال��ت��ي  امل��رن��ة  ال��ع��دال��ة  لتحقيق 
النزاع. واأ�شاف يف ورقة قدمها للندوة حتت عنوان واقع 
وطبيعته  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  التحكيم 
التي  اخلليجي  ال��ت��ج��اري  التحكيم  م��رك��ز  يف  اخل��ا���ش��ة 
م��ث��ل مركز  م��وؤ���ش�����ش��ات حتكيمية  ان وج���ود  ب��ه��ا  ���ش��ارك 
دول  �شواء يف  التعاون  ل��دول جمل�س  التجاري  التحكيم 
جمل�س التعاون اخلليجي اأو يف اململكة املغربية كواجهة 
النظام  ق��واع��ده  تت�شف  اخل��ا���س  للقطاع  اإ���ش��ت��ث��م��اري��ة 
والالئحة مبجموعة من احلريات التعاقدية ذات البعد 
اإىل نظام  التحكيم فيها  واأحكام  الدويل تخ�شع قواعد 
غري  حكما  التحكيم  ح��ك��م  م��ن  يجعل  خ��ا���س  ق��ان��وين 

مقيدا مبعنى عدم خ�شوعه لرقابة ق�شاء وطني. 

بنك ات�ض ا�ض بي �سي يقدم طرودا 
غذائية لـ 1250 ا�سرة خالل �سهر رم�سان

•• دبي -وام:

الأو���ش��ط املحدود ط��رودا غذائية  ال�شرق  اإ���س بي �شي -  اإت�س  يقدم بنك - 
ما�شة  بحاجة  ه��م  مم��ن  اخل��ري  بيت  جمعية  يف  م�شجلة  ا���ش��رة  ل�1250 
للم�شاعدة للتخفيف من معاناتهم يف �شراء املواد الغذائية اخلا�شة ب�شهر 
البنك  بني  الإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  اط��ار  يف  ذل��ك  ج��اء  الف�شيل.  رم�شان 
واجلمعية لتاأمني الإحتياجات الغذائية الأ�شا�شية لهذه ال�شر حيث �شاعد 
عدد كبري من متطوعني البنك يف جتهيز الطرود الغذائية لإطعام ما بني 
6250 اىل 7500 �شخ�س. واأثنى عابدين طاهر العو�شي مدير عام بيت 
اخلريعلى هذه البادرة الطيبة التي يقوم بها البنك �شنويا لإعانة الأ�شر 
املتعففة يف ال�شهر الف�شيل. ودعا كافة البنوك وامل�شارف يف الدولة لتفعيل 
ن�شاطاتها اخلريية وامل�شاهمة مبا ميكنها لدعم الفئات والأ�شر الأقل دخال 
من منطلق امل�شوؤولية املجتمعية التي اأو�شى بتفعيلها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل يف كافة موؤ�ش�شات الدولة العامة واخلا�شة. من جانبه قال 
عمار حممد �شم�س الرئي�س الإقليمي لال�شتدامة و�شوؤون املجتمع يف البنك 
القيم  من  يعد  البنك  عليه  يحر�س  ال��ذي  والإن�شاين  اخل��ريي  الدعم  اأن 

واملبادئ الأ�شا�شية ل�شيا�شته يف املجتمعات التي يعمل فيها. 
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امل�شاركني  ال����ث����اين  ال����ش���ب���وع  ب���رن���ام���ج  ال���ه���ب 
ال�شيخ  �شمو  اول  الفريق  برنامج  وامل�شاركات يف 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
ابطال  للطلبة  امل�شلحة  للقوات  العلى  القائد 
اجلوجيت�شو ،وذلك يف املراكز ال�شبعة املتوزعة يف 
ابوظبي والعني واملنطقة الغربية ، حيث لقيت 
حما�شرات ال�شرطة املجتمعية والتدريبات التي 
لدار  وال��زي��ارات  تكتيكية جديدة  ت�شمنت جمل 
الن�شانية،  للرعاية  زاي���د  موؤ�ش�شة  يف  امل�شنني 
اىل جانب الربنامج الرتفيهي يف حديقة يا�س 
 ، زاي���د  ال�شيخ  ف���رياري وم�شجد  وع���امل  امل��ائ��ي��ة 
تفاعل غري م�شبوق وجتاوب كبري من اجلميع.

من  ميدانية  زي���ارة  ال��ث��اين  ال���ش��ب��وع  �شهد  كما 
الرئي�س  الظاهري  �شامل  حممد  �شعادة  جانب 
ابوظبي  جمل�س  يف  امل��دار���س  لقطاع  التنفيذي 
للجوجيت�شو  الم����ارات  احت���اد  وع�شو  للتعليم 
واطلع   ، ال��ع��ني  مب��دي��ن��ة  النهيانية  م��رك��ز  اىل 
العام على  امل�شرف  العمل من  على خطط �شري 
وتعرف   ، اجلنيبي  ال��ع��زي��ز  عبد  ال�شيد  امل��رك��ز 
مع  وجتاوبهم  الطلبة  تطور  برامج  على  اي�شا 
التدريبية  واحل�����ش�����س  ال��رتب��وي��ة  امل��ح��ا���ش��رات 
اليومية والربامج الرتفيهية ، وحث الظاهري 
ال�شتفادة  ����ش���رورة  ع��ل��ى  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��ل��ب��ة 
النتاجات  ق��در من  باكرب  املحاور واخل��روج  من 
اول  الفريق  برنامج  يقدمها  التي  واملخرجات 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�شلحة  للقوات  الع��ل��ى  القائد  نائب  ابوظبي 

لطلبة اجلوجيت�شو والذي يعد واحدا من اهم 
بناء  اىل  تهدف  التي  الريا�شية  امل�شاريع  واكرب 
يف  والطموحات  التطلعات  حتقق  واع��دة  اجيال 

م�شاركاتها الدولية بريا�شة اجلوجيت�شو .
لدى  املجتمعية  ال�شرطة  حم��ا���ش��رات  وت��رك��ت 
ل��ل��ط��الب بنادي  اب��وظ��ب��ي  ت��ق��دمي��ه��ا يف م��رك��ز 
نفو�س  يف  كبريا  اث��را   ، امل�شلحة  القوات  �شباط 
ال�شرة  دور  اهمية  على  �شددت  حيث   ، الطلبة 
بال�شلوك  التحلي  و�شرورة  املجتمع  يف  والبناء 
وتعليماتهم  والم  الب  ن�شائح  وات��ب��اع  القيم 
جانب  اىل   ، العائلة  م�شار  ع��ن  اخل���روج  وع���دم 
ذلك او�شت ب�شرورة تعزيز الوا�شر والعالقات 
بني البناء داخل ال�شرة الواحدة ، وتنمية روح 
ال��ت��ق��ارب وال��ت��وا���ش��ل م��ع الق��رب��اء وال�شدقاء 
ي��خ��دم جمتمعنا ويعزز  وذل���ك مب��ا  واجل����ريان، 
بعاداتنا  والح��ت��ف��اظ  الوطنية  وهويتنا  قيمنا 

وتقاليدنا الر�شينة .
تدريبية  ملراحل  النتقال  كافة  املراكز  و�شهدت 
العامليني  املدربني  ا�شراف خرية  متقدمة، حتت 
يف ريا�شة اجلوجيت�شو، والذين يحر�شون على 
البدنية  اللياقة  م��ع��دلت  رف��ع  بح�ش�س  ال��ب��دء 
واملمار�شات  التطبيقات  اه���م  ع��ر���س  ث��م  وم���ن 
املراكز  جميع  عملت  حيث   ، اللعبة  يف  املتطورة 
الدفاع  يف  ج��دي��دة  تكتيكية  ج��م��ل  تنفيذ  ع��ل��ى 
كما   ، الالعبني  بني  املواجهات  خالل  والهجوم 
مكثفة  تدريبية  جرعات  يف  امل�شاركون  انخرط 
قوة  وزي��ادة  اجل�شمانية  البنية  دعم  على  عملت 

تالحمهم يف النزالت املبا�شرة .
وا�شعة  ا�شداء  لقت  التي  الربامج  �شمن  ومن 
وانطباعات رائعة ، الزيارة امليدانية للطلبة اىل 
امل�شنني يف موؤ�ش�شة زايد للرعاية الن�شانية  دار 
روح  تعزيز  ب��ه��دف   ، باأبوظبي  امل��ف��رق  مبنطقة 
انطالقا  ال�شن  لكبار  والرعاية  الكبري  اح��رتام 
من بر الوالدين والعناية بهما كواجب اجتماعي 
وديني على كل فرد من افراد املجتمع ،وال�شعي 

لدخال البهجة ور�شم الفرحة على حمياهم .
ويف ختام رحلة الزيارة قدم جميع الطلبة هدايا 
تذكارية جلميع امل�شنني ، يف مل�شة ان�شانية جميلة 
لبناء  النبيلة  واخل�����ش��ال  ال�����ش��ف��ات  ع��ن  ت��ع��رب 
جمتمع الم��ارات، وحر�شهم على تفاعلهم مع 
املبادرات الجتماعية والن�شانية التي حتث على 

العمال اليجابية مبا ين�شب خلدمة املجتمع 
وج��اءت زي��ارة الطالبات اىل مقر جائزة خليفة 
وامل�شرفني  ب���امل�������ش���وؤول���ني  وال���ل���ق���اء  ال���رتب���وي���ة 
ت��ن��وع��ا هاما  ل��ت��م��ث��ل   ، وال��ع��ام��ل��ني يف اجل���ائ���زة 
وافقا جديدا لبطالت اجلوجيت�شو ، كما اتاحت 
الزيارة التعرف اكرث على القيمة الكبرية لهذه 
اجلائزة واهدافها وروؤيتها ور�شالتها ، اىل جانب 
الطالع على فئاتها واليات امل�شاركة بها، مرورا 

بجميع الفائزين بدوراتها .
ختام  يف  حا�شرة  الرتفيهية  ال��رح��الت  وك��ان��ت 
الثاين حيث زار الطالب حديقة يا�س  ال�شبوع 
حني  يف   ، ومثرية  ممتعة  اوق��ات  وق�شوا  املائية 
ال�شيخ  م�شجد  عند  ال��ط��ال��ب��ات  حم��ط��ات  ك��ان��ت 

زاي���د وت��ع��رف��ن على ال�����ش��رح ال��ع��م��راين العريق 
الفنية يف عامل  التحف  واح��د من  ال��ذي يعترب 
ال��ع��م��ارة ال���ش��الم��ي��ة ، كما يعد واح���د م��ن اهم 
على  اي�شا  واطلعن   ، ال�شياحي  اجل��ذب  معامل 
وتعرفن  امل�شجد  ي�شمها  التي  الكبرية  املكتبة 
اه���م ال����ش���دارات واملوؤلفات  م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى 
وال��ك��ت��ب ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة، ك��م��ا ق���ام وفد 
على  للتعرف  ف���رياري  لعامل  ب��زي��ارة  الطالبات 
ال��ن��م��وذج ال�����ش��ي��اح��ي ال���رائ���ع ، وخ��و���س جتارب 
العاب  بجميع  وال�شغف  وامل��غ��ام��رة  وامل���رح  املتعة 
مدينة عامل فرياري اأبو ظبي ، وهي اأول مدينة 
ترفيهية م�شتوحاة من �شّيارة فرياري الأ�شخم 

من نوعها يف العامل.
اجتماعها  للربنامج  املنظمة  اللجنة  وع��ق��دت 
ال��ث��اين ال���ذي ي��اأت��ي يف نهاية ك��ل ا���ش��ب��وع لتقيم 
التقارير  ومتابعة  مركز  ك��ل  يف  العمل  م��راح��ل 
تطور  ،وم���دى  وطالبة  طالب  لكل  ال�شبوعية 
م�شتوياتهم وتفاعلهم يف التدريبات واملحا�شرات 
والربامج امليدانية والزيارات الرتفيهية ، وذلك 
التنفيذي  املدير  خمي�س  نا�شر  ال�شيد  بح�شور 
وامل�������ش���رف���ات يف مراكز  وامل�����ش��رف��ني  ل��ل��م�����ش��روع 
والغربية  والعني  ابوظبي  ال�شبعة  اجلوجيت�شو 

وجميع اللجان الدارية العاملة .
م��ن ج��ان��ب��ه ا���ش��اد حم��م��د ب��ن دمل����وك الظاهري 
ع�شو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للجوجيت�شو 
بربنامج الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

مبادرة  مثمناً  اللعبة،  لأبطال  امل�شلحة،  للقوات 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
نهيان، وموؤكداً اأن دعم �شموه املتوا�شل للريا�شة 
والريا�شيني ب�شفة عامة، وللعبة اجلو جيت�شو 

ب�شكل خا�س، ميثل م�شدر فخر لهم.
اأبوظبي  وال��رائ��د ملجل�س  الكبري  ب��ال��دور  واأ���ش��اد 
زايد  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  بقيادة  الريا�شي 
يف  ومهم  فاعل  دور  من  للمجل�س  ملا  نهيان،  اآل 
التطور، كما  اآف��اق  اإىل  الريا�شة  النهو�س بهذه 
بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  واهتمام  متابعة  ثمن 
الوطني  الأم���ن  م�شت�شار  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الأب  اأبوظبي  يف  الرئا�شة  ط��ريان  هيئة  رئي�س 

الروحي لريا�شة اجلو جيت�شو.
وح��ث ب��ن دمل���وك ال��ظ��اه��ري اأب��ن��اء الإم����ارات من 
على   ، ال��ربن��ام��ج  يف  وامل�شاركني  امل��دار���س  طلبة 
ي�شاهي  ال���ذي  املع�شكر  ه��ذا  ا�شتثمار  ���ش��رورة 
اأف�شل النماذج العاملية، مبا توافر له من اإعداد 
م��ث��ايل، راع���ى ك��ل اجل���وان���ب احل��ي��ات��ي��ة، وقال: 
اإيجابية على  انعكا�شات  له  تكون  اأن  اإىل  نتطلع 
اأبنائنا، لي�س يف الريا�شة فقط، واإمنا يف حياتهم 

ب�شكل عام.
و�����ش����دد ب����ن دمل������وك ع���ل���ى ال�������دور ال������ذي تلعبه 
احتاد  و�شعها  التي  وال�شتحقاقات  البطولت 
اللعبة يف اأجندته طوال مو�شمه الريا�شي، وما 
تركته من انطباعات واأ�شداء رائعة اإثر �شمولها 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  املجتمع،  يف  ال�����ش��رائ��ح  خمتلف 
القطاع املدر�شي كان يف مقدمة تلك القطاعات، 

الكبرية يف كل بطولة  الطالبية  امل�شاركة  حيث 
الواعدون،  الأب��ط��ال  �شجلها  التي  والإجن����ازات 
القاعدة ومتانتها يف  الذي يوؤكد �شالبة  الأم��ر 
الحتاد  بنهج  م�شيداً  امل��دار���س،  طلبة  �شفوف 
برئا�شة عبداملنعم الها�شمي، وباجلهود الكبرية 
ال��ت��ي ق��ط��ع��ه��ا م���ن اج���ل ع��ق��د ال��ربن��ام��ج الذي 
مي��ث��ل ع��الم��ة ف��ارق��ة يف م�����ش��رية اجل���و جيت�شو 

الإماراتي.
من جهته اعرب حممد املرزوقي ويل امر الطالب 
عبد اهلل �شاحب ذهبية ا�شيا وف�شية كاأ�س العامل 
للمكرمة  وامتنانه  �شكره  عظيم  عن  لالأطفال 
ال�شخية من الفريق اول �شمو ال�شيخ حممد بن 
القائد  نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
باإطالق  متثلت  ،والتي  امل�شلحة  للقوات  العلى 
من  اجلوجيت�شو  ابطال  بالطلبة  يهتم  برنامج 
كافة النواحي البدنية والرتبوية والجتماعية 
عبد  م�شتوى  بتطور  ال�شديد  اعجابه  م��وؤك��دا   ،
متابعته  خ��الل  م��ن  مل�س  ان��ه  اىل  م�شريا   ، اهلل 
ال�شبوعية للربنامج تفاعل واهتمام من جانب 
جميع امل�شاركني مبحاور امل�شروع ، م�شيدا بدور 
للتعليم  ابوظبي  وجمل�س  اجلوجيت�شو  احت��اد 
اللجنة  م��ن  ال��ربن��ام��ج  على  القائمني  وجميع 
املنظمة وامل�شرفني والداريني الذين يحر�شون 
على متابعة كل �شغرية وكبرية وي�شخرون جل 
اوقاتهم خلدمة ابنائنا الطلبة وال�شعي لتحقيق 
النجاح مل�شرية امل�شروع ، متمنيا للجميع النجاح 

والتقدم لكل ما ي�شبو اىل خدمة الوطن. 

رح��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ب��ط��ول��ة نادي 
الرم�شانية  الريا�شية  امل�شلحة  القوات  �شباط 
املفتوحة ال�شابعة ع�شرة والتي �شتنطلق الربعاء 
املقبل حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخ من�شور 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
 ، البيت متوحد   ب�شعار    ، الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 
الريا�شيني  م��ن  وامل�����ش��ارك��ات  امل�شاركني  بجموع 
وجميع الفئات والقطاعات املجتمعية الذين من 
3000 الف م�شارك  املوؤمل ان يتخطى حاجز 

وم�شاركة وميثلون 45 جن�شية عاملية .
وا����ش���ارت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ع���ن ج��اه��زي��ة نادي 
�شباط القوات امل�شلحة بجميع من�شاته ومالعبه 
و�شالته وقاعته لحت�شان امل�شابقات الريا�شية 
ال�شابعة  الن�شخة  �شت�شهدها  التي  ع�شرة  ال�شتة 
ع�شرة من الوملبياد الرم�شاين الذي يقام �شنويا 

يف �شهر رم�شان الكرمي .
كما او�شحت اللجنة املنظمة ان مراكز الت�شجيل 
بامل�شاركة  الراغبني  وت�شتقبل  مفتوحة  مازالت 
م�شاء  حتى  لالوملبياد  الريا�شية  امل�شابقات  يف 

قبل  اي   ،  2013-07-8 املوافق  الثالثاء  يوم 
وم�شابقات  العاب  انطالق  من  فقط  واح��د  ي��وم 
م�شابقة   16 برناجمها  يت�شمن  التي  البطولة 
لل�شيدات  و6  الرجال  لفئة   10 بواقع  ريا�شية 
القدم  ك��رة  خما�شيات   : الل��ع��اب  مقدمة  ويف   ،
رجال ، خما�شيات كرة القدم  �شيدات ، جو جت�شو  
الإلكرتونية  بالي  القدم  ك��رة   ، �شيدات  رج��ال، 
�شتي�شن رجال ، ال�شطرجن  رجال، �شيدات ، جودو  
بولينج   ، �شيدات  رج��ال،  رماية   ، �شيدات  رج��ال، 
رج���ال ، تن�س ار���ش��ي  رج���ال ،���ش��ي��دات ، مالكمة  
رجال  ، الرماية بالقو�س  رجال ، �شيدات الرجل 

احلديدي  رجال.
القوات  �شباط  ن���ادي  بتنظيم  البطولة  وت��ق��ام 
ال�����ش��ري��ك احلكومي  وب���دع���م  ���ش��ن��وي��ا  امل�����ش��ل��ح��ة 
كرة  جلنة  وبرعاية  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س 
الت�شويقية  الرعاية  اىل جانب  لل�شيدات،  القدم 
ايروا�شبي�س  )ج��ل��وب��ال  املميز  ال��راع��ي  قبل  م��ن 
�شي�شتمز،  انتجريتد  ادفان�شيد   ، لوجي�شتك�س 
ورعاية ذهبية من انرتنا�شونال جولدن جروب 

القاب�شة  ودا����س  لل�شيارات  والفطيم  واأم����روك 
طريان   ، القاب�شة  ت���وازن  م��ن  ف�شية  ،ورع��اي��ة 
يو�شف  بن  عمري   ، لل�شيارات  امل�شعود   ، ابوظبي 
لل�شفريات ، �شركة علي واأولده ، جمعية ابوظبي 
التعاونية ، بنك ابوظبي الوطني ، بنك ابوظبي 
قبل  من  الربونزية  الرعاية  بجانب   ، التجاري 
للمقاولت  حفيظ  بن  وموؤ�ش�شة  كوكول  �شركة 
البطولة  ل��وف��ود  الر�شمي  الناقل  �شيكون  كما   ،
للبطولة  امل�شريف  وال�شريك   ، الحت���اد  ط���ريان 
الرعاية  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، الول  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك 
اب��وظ��ب��ي الريا�شية  ق��ن��اة  الإع��الم��ي��ة م��ن ق��ب��ل 

وجريدة اخلليج(.
من ناحيته اأ�شاد عبد املح�شن الدو�شري المني 
العام امل�شاعد للهيئة العامة لل�شباب والريا�شة، 
بالدور الكبري الذي تلعبه اأوملبياد نادي ال�شباط 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة يف دع���م ال��ري��ا���ش��ي��ني ، م�����ش��ريا ان 
جناحها  وم��وا���ش��ل��ة  البطولة  ه��ذه  ا���ش��ت��م��راري��ة 
�شنة بعد اأخ��رى، مل تاأتي من ف��راغ، اإمنا نتيجة 
اأول �شمو  ال�شديدة للفريق  التوجيهات وال��روؤى 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي�����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  ابوظبي 
يف كافة القطاعات الريا�شية، وتاأتي من منطلق 
معرفته ب���اأن م��ث��ل ه���ذه الأومل��ب��ي��اد ال��ع��امل��ي��ة من 
نتيجة  الريا�شيني،  مب�شتوى  ترتقي  اأن  �شاأنها 
ال��ع��امل ويف  اأن��ح��اء  ب��اأب��ط��ال م��ن كافة  احتكاكهم 
جميع الريا�شات، وهو ما ي�شنع لنا اأبطاًل على 
امل�شتويات املحلية والإقليمية والقارية والعاملية ، 
مثمنا دعم �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�شي مل�شرية الريا�شة 
والهتمام  ال��ك��رمي��ة  وال��رع��اي��ة  وال��ري��ا���ش��ي��ني، 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ال��ك��ب��ري 
ال��وزراء وزي��ر �شوؤون  نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الرئا�شة مل�شوار الوملبياد الرم�شاين املميز .
للفريق  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  ال��دو���ش��ري  وت��ق��دم 

رئي�س جمل�س  الكعبي  الركن )م( حممد هالل 
اإدارة فندق ونادي �شباط القوات امل�شلحة رئي�س 
جهوده  على  للبطولة،  العليا  املنظمة  اللجنة 
الأوملبياد  اإجن��اح  �شبيل  يف  يبذلها  التي  الكبرية 
الرم�شاين، متمنياً اأن تتوا�شل جناحات البطولة 
جديدة  م��واه��ب  ال��وط��ن��ي��ة  للمنتخبات  ل��ت��ق��دم 

ت�شنع تاريخاً حديثاً للريا�شة الإماراتية.
ال�شباط  ن��ادي  اأومل��ب��ي��اد  تقدم  اأن  تعودنا  وق���ال: 
املواهب  وت�شقل  ج��دي��دة،  م��واه��ب  الرم�شانية 
ال��واع��دة، وت��ط��ور ال��ك��ف��اءات ب�شكل ع��ام، وه��و ما 
البطولة  واأن  بريا�شتنا، خا�شة  للرقي  نحتاجه 
ت�شهد م�شاركة من لعبني من كافة اأنحاء العامل، 
وهو ما يتيح فر�شة الحتكاك لأبنائنا،م�شيفا ان 
الأوملبياد يقام متا�شياً مع روؤية القيادة احلكيمة 
والرعاية  الدعم  تقدمي  على  الكبري  وحر�شها 
واله��ت��م��ام جلميع ال��ري��ا���ش��ات م��ن اأج���ل خدمة 
املجتمع، وحتقيق الإجنازات على �شعيد الأندية 

واملنتخبات .
وت���اب���ع: اأث��ب��ت��ت ال��ب��ط��ول��ة ري���ادت���ه���ا ودوره������ا يف 
دع���م ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ش��ي، خ��ا���ش��ة ل���دى ال�شباب 
م���ن خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة، ح��ي��ث جت�شد 
بيئة  وتوفر  الإم���ارات،  لريا�شة  جناحات مميزة 
ولكافة  املجتمع  �شرائح  جلميع  مميزة  ريا�شية 

الريا�شيني .
يح�شب  ما  قائاًل:  ت�شريحه  الدو�شري  واختتم 
ل��الأومل��ب��ي��اد ال��رم�����ش��ان��ي��ة ه���و اح��ت�����ش��ان��ه لكافة 
واهتم  وال��ع��امل،  الإم����ارات  وريا�شيات  ريا�شيي 
امل��������راأة، وح���ي���ث باتت  ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف ري���ا����ش���ة 
م�شاركتها مميزة، وحتقق اأرقاماً مل تكن حتققها 
م�شبقاً، وو�شعها على الطريق ال�شحيح لت�شبح 

بطلة ترفع ا�شم دولة الإمارات عالياً .
الهاملي  فا�شل  حممد  �شعادة  اأ���ش��اد  جهته  م��ن 
الذي  العاملي  بامل�شتوى   ، املعاقني  احت��اد  رئي�س 
و�شلت اإليه بطولة نادي �شباط القوات امل�شلحة 

الرم�شانية، بف�شل التوجيهات الر�شيدة للفريق 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول 
اأب���وظ���ب���ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ع��ه��د 
ال�شيخ  �شمو  من  ال��الحم��دود  وال��دع��م  امل�شلحة، 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س ابوظبي 
الريا�شي ، والرعاية الكرمية والدعم من �شمو 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 

جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.
ال��دور الهام الذي يقوم به نادي  وثمن الهاملي 
�شباط القوات امل�شلحة لدعم املجتمع الإماراتي 
بكافه �شرائحه، واإتاحة الفر�شة اأمام الريا�شيني 
البطولة،  ه��ذه  يف  واملناف�شة  مواهبهم  لعر�س 
النادي  اإدارة  جم��ل�����س  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  م��ت��وج��ه��ا 
برئا�شة الفريق الركن م. حممد هالل الكعبي، 
م�شتجدات  متابعة  على  �شخ�شيا  يحر�س  الذي 
الياء، حر�شا منه على  اإىل  الأل��ف  البطولة من 

اإخراجها بال�شكل املطلوب.
وق����ال ال��ه��ام��ل��ي: ل��ط��امل��ا ���ش��اه��م��ت ب��ط��ول��ة نادي 
خالل  من  الرم�شانية،  امل�شلحة  القوات  �شباط 

يف  املا�شية،  ن�شخاتها  عرب  املتنوعة  مناف�شاتها 
اإبراز ودعم الكثري من امل�شابقات والريا�شات، مما 
�شكل اإ�شافة جديدة ومهمة يف م�شرية الريا�شة 
فئات  كافة  ل�شتقطابها  اإ�شافة  هذا  الإماراتية، 
الحتياجات  ذوي  ب��ال��ذك��ر  واأخ�������س  امل��ج��ت��م��ع، 
الأ�شحاء  نظرائهم  يناف�شون  ال��ذي��ن  اخلا�شة، 
بكل ندية، حيث عودونا على حتقيق نتائج مميزة 

يف كافة البطولت التي ي�شاركون بها .
ب�شكل  الرم�شانية  ال����دورات  اأن  الهاملي  واأك���د 
عام تلعب دورا مهما يف اإبقاء اأبناء الدولة �شمن 
الأجواء الريا�شية، حيث تتيح الفر�شة اأمامهم 
للتعرف اإىل األعاب جديدة ميكن اأن تكون بوابة 
انطالقتهم نحو احرتافها، مثمنا الدور الكبري 
الذي تقوم به و�شائل الإعالم املحلية من خالل 
ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا ل��ل��ب��ط��ول��ة وت�����ش��ل��ي��ط��ه��ا ال�����ش��وء على 
للجماهري  يتيح  مم��ا  ب��ه��ا،  وك��ب��رية  �شغرية  ك��ل 
اأو  امل��ت��اب��ع��ة  اأو  للم�شاركة  احل�����ش��ور  الإم��ارات��ي��ة 
بها  ي�شارك  التي  الريا�شات،  كافة  على  التعرف 

ريا�شيون من كافة قارات العامل.

برنامج حممد بن زايد لطلبة اجلوجيت�سو يوا�سل جناحاته 

حما�سرات ال�سرطة املجتمعية وزيارات دار امل�سنني وجائزة خليفة الرتبوية والتكتيك اجلديد تلهب حما�ض امل�ساركني وامل�ساركات 

اللجنة املنظمة ترحب بجموع امل�ساركني يف كافة الألعاب والثالثاء تغلق اأبواب الت�سجيل

عبد املح�سن الدو�سري : اأوملبياد نادي ال�سباط ي�سع ريا�سيينا على الطريق ال�سحيح
حممد فا�سل الهاملي : الأوملبياد داعم حقيقي لريا�سة الإمارات ل�ستقطابه خمتلف فئات املجتمع 

التقى بعد ظهر ام�س على ملعب املركز الوملبي الريا�شي منتخب 
الحتاد الريا�شي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل يف الدولة مع نظريه 
�شاعات من حفل   9 قبل  الطائرة  للكرة  اول مباراة  الكندي يف 
اليونيفر�شياد  العاملية  اجلامعية  للريا�شة   27 ال��دورة  افتتاح 
145دولة. و�شتبداأ  التي ي�شارك فيها طلبة وطالبات جامعات 
مرا�شم افتتاح الدورة 27 يف �شتاد كازان ارينا يف التا�شعة و40 
متوا�شلة  �شاعات  اربع  وت�شتمر  الم��ارات  بتوقيت  م�شاء  دقيقة 
..حيث اعدت اللجنة القازانية املنظمة للحفل عرو�شا تت�شمن 
فقرات تراثية تتارية وبع�س انواع الريا�شة العاملية اىل جانب 
الكرة  للتكنولوجيا احلديثة. وانتهت مباراة  املكثف  ال�شتخدام 
 25 الطائرة بفوز املنتخب الكندي يف ال�شواط الثالثة بفارق 

..وقد   15 مقابل  و25   16 مقابل  و25   15 مقابل  نقطة 
الفريق  الماراتي متريرات جيدة جارى خاللها  املنتخب  ادى 
العزيز احلاي  الدكتور عمر عبد  املباراة  بندية. ح�شر  الكندي 
امني عام الحتاد رئي�س جلنة اهلية الالعبني لالحتاد الدويل 
للريا�شة اجلامعية الفي�شو امني عام الحتاد العربي للريا�شة 
اجلامعية النائب الول لالحتاد ال�شيوي للريا�شة اجلامعية. 
الريا�شي  الوفد  رئي�س  ال�شويدي  �شليمان  ال�شيد  ح�شرها  كما 
ونائبه ال�شيد فهد املال والكابنت خالد اجل�شمي مدرب منتخب 
لبعثة  املرافقني  الداري��ني  امل�شوؤولني  وعدد من  الطائرة  الكرة 
المارات اىل الدورة27. وقال الكابنت خالد اجل�شمي ان لعبي 
غري  الول  ال�شوط  يف  جيدا  عر�شا  قدموا  الم��ارات��ي  املنتخب 

وب�شبب  امل�شتوى  وف��ارق  بف�شل اخل��ربة  فاز  الكندي  الفريق  ان 
اطوالهم. وا�شاف ان النتيجة طبيعية وان ما �شاعد على خ�شارة 
املنتخب الماراتي غياب لعب الليربو علي �شالح ب�شبب تاأخر 
الفيزا وعدم التح�شريالكايف لتمارين املنتخب نظرا لعدم تفرغ 
بع�س الالعبني ولظروف العمل. و�شم منتخب الكرة الطائرة 
وخمي�س  �شلطان  واحمد  ح�شن  و�شالح  �شمل  حممد  الالعبني 
عبد اهلل وعامر غالم وح�شن يو�شف وعبد الر�شا غامن واحمد 
ع��م��ر وحم��م��د ج��م��ع��ة وحم��م��د ح��م��د امل��ع��م��ري. وي��ل��ع��ب فريق 
واملك�شيك  ت�شيكيا  من  كل  فرق  ت�شم  جمموعة  �شمن  الطائرة 
والت�شيلي اىل جانب الفريق الكندي و�شيواجه الفريق الماراتي 

غدا الحد الفريق الت�شيكي يف ملعب �شتاد طولبار.

بر�سلونة يعري بويان اإىل اأياك�ض اأول مباراة لالإمارات يف كرة الطائرة قبل �ساعات من افتتاح الدورة 27 لليونيفر�سياد يف تتار�ستان
ك�شفت تقارير اإخبارية ام�س اأن فريق بر�شلونة الإ�شباين قرر اإعارة بويان كركيت�س اإىل اأياك�س 

اأم�شرتدام ملدة مو�شم واحد.
واأ�شارت �شحيفة ماركا الإ�شبانية اإىل اأن رئي�س النادي الهولندي مايكل كين�شربجن ومديره 
الريا�شي مارك اأوفرمار�س و�شال بر�شلونة اجلمعة لقناع بويان قبل الجتماع بنائب الرئي�س 
ماريا بارتوميو واأو�شح امل�شدر اأن بويان )23 عاما( �شينتقل اإىل اأياك�س معارا ملدة عام واحد 

مع اإمكانية التجديد ل�شنة اأخرى.
وبهذا يكون املدير الفني للفريق الهولندي فرانك دي بوير قد حقق اأحد اأهدافه، حيث اعرتف 
يف ت�شريحات �شحفية اأدىل بها موؤخرا باهتمامه ب�شم بويان، الذي كان حمط اهتمام الفرق 
لبرام  الالعب يف حماولة  وال��د  مع  ات�شالت  اأج��رى  اأن��ه  بوير حينها  دي  وك�شف  الهولندية 

ال�شفقة.
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•• راأ�ص اخليمة- الفجر :

ويل  القا�شمي  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
لعبة  حتققه  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  اأن  اخليمة  راأ����س  عهد 
تكاتف اجلميع  ليتحقق لول  اجلو جيت�شو مل يكن 
اللعبة،  رف��ع��ة  ه��و  واح���د،  ه��دف  خلف  وت�شافرهم 
ا�شتثماراً للدعم الكبري وغري املحدود الذي حتظى 
�شمو  اأول  الفريق  قبل  من  اجلوجيت�شو،  ريا�شة  به 

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 
امل�شلحة، ج���اء ذلك  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
خ���الل ح�����ش��ور ���ش��م��وه ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة الأوىل 
للجيو جيت�شو بنادي الإمارات �شباح اليوم . واأو�شح 
وتاألقا  جن��اح��ا  ت���زداد  اجلوجي�شتو  لعبة  اأن  �شموه 
القيادة  من  الهتمام  بف�شل  وذل��ك  ع��ام،  بعد  عاما 
الر�شيدة، واأن النجاحات املتالحقة للعبة وانت�شارها 
اأن  ا�شتطاعت  حيث   ، ال��ع��امل  اأن��ظ��ار  حم��ط  جعلتها 

العاملية  اخلارطة  على  مميزا  مكانا  لنف�شها  حتجز 
للريا�شة، م�شريا �شموه اإىل اأن البطولة التي اأقيمت 
براأ�س اخليمة  م��رة  لأول  اأي  الإم���ارات  بنادي  اأم�س 
تعد فر�شة مثالية لل�شباب لال�شتفادة من اخلربات 
العاملية بالن�شبة للم�شاركني الأقدم منهم، خ�شو�شا 
واأن �شعبية اجلوجيت�شو زادت ب�شكل ملفت بني فئة 
ال�شباب ونتمنى اأن يزداد عدد ممار�شيها يف الإمارة .  
جاء ذلك خالل افتتاح �شموه لبطولة راأ�س اخليمة 
نادي  احت�شنها  التي  اأم�س   ) للجوجيت�شو   ( الأوىل 
اأحمد  ال�شيخ  بح�شور  الريا�شي،  الثقايف  الإم���ارات 
بن �شقر القا�شمي الرئي�س الأعلى لنادي الإمارات 
الزعابي  �شكر  بن  اأحمد  الريا�شي، وحممد  الثقايف 
رئي�س جمل�س اإدارة النادي، و ال�شيخ �شقر بن عمر 
القا�شمي، وعلي يو�شف النعيمي وعمر املزكي اأع�شاء 
جمل�س الإدارة ، و لفيف من حمبي و ع�شاق اللعبة. 

المارات والبطولة  
الرئي�س  ب��اأن  الزعابي  �شكر  بن  اأو���ش��ح  جانبه  وم��ن 
الإم�����ارات حري�شون  ن���ادي  اإدارة  و  ل��ل��ن��ادي  الأع��ل��ى 
املكان  اللعبة و توفري  ك��ل احل��ر���س على دع��م ه��ذه 
ال�شباب،  جيل  بني  ن�شرها  على  للعمل  بها  اخلا�س 
باإ�شراف الكابنت حممد عي�شى رحمه م�شرف لعبة 
البطولة  واإقامة هذه  الإم��ارات  بنادي  اجلوجيت�شو 
مب�شاركة   ) للجوجيت�شو   ( اخليمة  راأ���س  يف  الأوىل 
الدولة،هو جت�شيد لهذا  )14( لعبا على م�شتوى 

الهتمام من خالل رعاية و ح�شور �شمو ويل العهد 
لفتتاح اأول بطولة لهذه اللعبة، التي اأخذت طريقها 
جيل  ب��ني   ،2009 ع��ام  منذ  ال��دول��ة  يف  لالنت�شار 
ال�شباب باعتبارها اأحدى فنون الدفاع عن النف�س و 

من الريا�شات القتالية التي تركز على امل�شارعة.
واأ�شاف رئي�س جمل�س اإدارة نادي الإمارات باأن روؤية 
نادي الإمارات هي اأن ت�شبح هذه اللعبة هي الأوىل 
املهمة  واأن   ، بالنادي  الأل��ع��اب  خمتلف  ب��ني  �شعبية 
بريا�شة اجلوجيت�شو  التوعية والرتغيب  تتمثل يف 
يف نادي الإمارات و خلق جمتمع خا�س مبمار�شيها 
للتدريب، و توفري جو من املناف�شة يف النادي بتعاون 

اأكيد من احتاد اللعبة والقائمني عليها. 

انطالق املناف�سات 
البطولة عن  نتائج  اأ�شفرت  املناف�شات  انطالق  ومع 
فوز فريق نادي الإم��ارات باملجموع العام يف بطولة 
الوزن املفتوح، و جاء فريق دبي يف املركز الثاين، اأما 
يف بطولة الأوزان فقد فاز الالعب اأمين علي على 
64 كيلو-غرام، فيما  الالعب �شامي حريز يف وزن 
الالعب عمر حممد  ك��رم على  ف��از الالعب حممد 
كيلو-غرام   74 وزن  ويف   ، ك��ي��ل��و-غ��رام   65 ب���وزن 
�شيف  الالعب  على  اخل��اط��ري  م�شبح  الالعب  ف��از 
ع��ب��د ال��رح��م��ن، اأم���ا ال��الع��ب ادري����ان ف��ق��د ا�شتطاع 
 91 وزن  ال��الع��ب عمر علي يف  ال��ف��وز على  حتقيق 
كيلو-غرام، ويف وزن )96( كيلو-غرام فاز الالعب 

�شلطان  ف��از  و  اأح��م��د،  فهد  على  ال�شام�شي  حممد 
، وقد ح�شل على جائزة  اأحمد علي  الها�شمي على 
اأف�شل لعب بالبطولة م�شبح اخلاطري من فريق 

نادي الإمارات.

التكرمي :
بت�شليم  ال��ع��ه��د  ويل  �شمو  ق���ام  ال��ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام  ويف 
الكوؤو�س و امليداليات على الفائزين و الفرق الفائزة، 

كما قدم رئي�س جمل�س اإدارة نادي الإمارات الثقايف 
بن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ل�شمو  ت���ذك���اري  درع  ال��ري��ا���ش��ي 
�شعود بن �شقر القا�شمي ويل العهد راعي البطولة، 
هذه  بح�شور  ت�شريفه  و  الكرمية  لرعايته  تقديراً 
اإىل بلدية دبي  النادي  البطولة، كما مت ت�شليم درع 
مل�شاركتها، ومن جانب اآخر قام ال�شيخ �شقر بن عمر 
القا�شمي بتقدمي هدية تذكارية ل�شمو ويل العهد و 

لبلدية دبي . 

ال�شبا  ن����د  ل���ب���ط���ول���ة  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  ع����ق����دت 
على  ل��الط��الع  ال�شبوعي  اجتماعها  الرم�شانية 
الريا�شية  ال��ب��ط��ول��ة  لتنظيم  ال���ش��ت��ع��دادات  اآخ���ر 
يوليو   11 ي��وم  مناف�شاتها  تنطلق  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
اجلاري حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
جمل�س  رئي�س  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
 : يف  ريا�شية  مناف�شات  وتت�شمن  الريا�شي،  دب��ي 
بادل  ، وريا�شة  الكرة الطائرة   ، ال�شالت  كرة قدم 
تن�س احلديثة ، اجلري ، و�شباق الدراجات الهوائية 
مب�شاركة مميزة من فرق حملية وجنوم ريا�شيني 
تبلغ  م��ال��ي��ة  ج��وائ��ز  تخ�شي�س  مت  وال��ت��ي  ع��امل��ي��ني 

ثالثة ماليني للفائزين باألقابها.
اأح���م���د ج���اب���ر رئ��ي�����س اللجنة  وت����راأ�����س الج���ت���م���اع 
منانة  بن  �شعيد  اأحمد  بح�شور  للبطولة  املنظمة 
، ح�شن  التنفيذية  اللجنة  الرئي�س ورئي�س  - نائب 
�شعيد  ع��ادل   ، البطولة  امل��زروع��ي- مدير  اهلل  عبد 
حممد  ماجد   ، الفنية  اللجنة  رئي�س   - املطرو�شي 
وحمدان   ، اللوج�شتي  الدعم  جلنة  رئي�س  العبار- 
حممد العامري- رئي�س جلنة امل�شابقات ، حيث اأكد 

اللجنة  باأع�شاء  ثقته  على  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
التي ت�شم نخبة من ال�شباب الأكفاء من اأبناء دولة 
خربات  ميتلكون  الذين  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
تنظيمية م�شهود لها ، واأكد على اأن تنظيم البطولة 
يجب اأن يكون باأعلى معايري اجلودة ومبا يتنا�شب 
مع توجيهات ورعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
�شموه  التي و�شعها  والأه��داف  اآل مكتوم  را�شد  بن 
املجال  واف�شاح  ال��وط��ن  �شباب  دع��م  وه��ي  للبطولة 
اأجل  م��ن  ريا�شية  ب���روح  والتناف�س  للتالقي  لهم 
يتمتع  جيل  ب��ن��اء  يف  وامل�شاهمة  مهاراتهم  تطوير 
تهدف  البطولة  اأن  حيث  وج�����ش��دي��ة،  ذهنية  ب��ق��وة 
بدين  ن�شاط  ملمار�شة  لل�شباب  الفر�شة  توفري  اإىل 
من  ي��زي��د  ال���ذي  بالتناف�س  وح��اف��ل  وم�شوق  مميز 
حيوية الالعب وال�شتمتاع باأجواء رائعة لالعبني 

واجلمهور على حد �شواء .
القاعة  ع��ل��ى ج��اه��زي��ة  ومت يف الج��ت��م��اع الط����الع 
مناف�شات  �شت�شت�شيف  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  الريا�شية 
الطائرة  وك����رة  ال�����ش��الت  ق���دم  ك���رة  ال��ب��ط��ول��ة يف 
ت��ن�����س ع���رب م��ل��ع��ب��ني ح��دي��ث��ني ، وكذلك  وال����ب����ادل 

امل�����ش��ارات اخل��ارج��ي��ة يف ال��ط��رق ال��ت��ي مت حتديدها 
70 كيلومرتا  الهوائية مل�شافة  الدراجات  ملناف�شات 

10 كيلومرتات  مل�شافة  ال��دويل للجري  وال�شباق   ،
امل�شارات  للبطولة  املنظمة  اللجنة  اعتمدت  قد  و   ،

الإمارات  احت��ادي  مع  بالتعاون  حتديدها  مت  التي 
�شيتم  واللذين  القوى  والعاب  الهوائية  للدراجات 
ال�شتعانة بكوادرهما الفنية والتحكيمية لالإ�شراف 

على مراحل ال�شباقني وحتديد الفائزين بهما.    
وعرب ال�شيد عادل املطرو�شي، رئي�س اللجنة الفنية 
التي  التنظيمية  ال�شتعدادات  ل�شري  الرت��ي��اح  عن 
املناف�شات  ب��داي��ة  ك��اف م��ن  مت اجن��ازه��ا قبل وق��ت 
املرتقبة ، وعن تعاون الفرق والريا�شيني املميزين 
ت�شجيل  مت  حيث  البطولة  مناف�شات  يف  للم�شاركة 
20 فريقا يف مناف�شات كرة قدم  واعتماد م�شاركة 
و  الطائرة  كرة  مناف�شات  يف  فريقا  و16  ال�شالت 
بينها  من  تن�س  ال��ب��ادل  مناف�شات  يف  فريقا   )24(
اأف�شل  4 م��ن  ، وك��ذل��ك مل�شاركة  اإم��ارات��ي��ة  ف��رق   8
الرجنتينيون  وه��م  العامل  تن�س يف  ب��ادل  7 لعبي 
�شانيو   ، ع��امل��ي��ا  اأول  امل�����ش��ن��ف  ب��وج��ي  ف��رين��ان��دو   :
غوترييز امل�شنف رابع عامليا ، �شيبا نريون امل�شنف 
خام�س عامليا ، تيتو اليماندي امل�شنف �شابع عامليا ، 
والذين يوؤكد تواجدهم معا و�شعيهم جميعا للفوز 
واملكانة  البطولة  ه��ذه  اأهمية  على  البطولة  بلقب 

املميزة التي حتتلها.
ك��م��ا ج���دد امل��ط��رو���ش��ي دع���وت���ه ل��ل��ج��م��ه��ور حل�شور 
الرتاويح  �شالة  بعد  تقام  التي  اليومية  املناف�شات 
ي�����ش��ي��ف��ه احل�����ش��ور اجل���م���اه���ريي م���ن حما�شة  مل���ا 
من  وت��زي��د  الالعبني  اأداء  على  ب��الإي��ج��اب  تنعك�س 
تعد  البطولة  م��ب��اري��ات  اأن  كما   ، املناف�شات  روع���ة 
فر�شة رائعة للجمهور لق�شاء اأوقاتا جميلة حافلة 
اأن  كما   ، الفنية  واللمحات  الريا�شية  باملناف�شات 
جمهور البطولة �شينال فر�شة الفوز بالعديد من 
اأجهزة  �شتوزع يوميا وهي عبارة عن  التي  اجلوائز 
الكربى  اجلائزة  اإىل  بالإ�شافة  الكرتونية حديثة، 
 570 ل��ك��ز���س  ���ش��ي��ارة  وه���ي  ل��ل��ج��م��ه��ور  املخ�ش�شة 

رباعية الدفع.

عاد فريق ال�شراع احلديث لنادي احلمرية الثقايف 
الريا�شي بعد م�شاركة متميزة لفت لها الأ�شواء 
من خالل متيز لعبيه املوهوبني يف �شباق البارح 
الدويل لل�شراع احلديث مبملكة البحرين والتي 
تعد امل�شاركة الثانية للفريق بعد امل�شاركة الدولية 
�شهر فرباير  ال��دويل يف  �شباق قطر  الأخ���رية يف 

من عام 2011.
ال�شارقة  مطار  يف  النادي  وفد  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  اأع�������ش���اء  م���ن  ك���ال  ال�����دويل 
احلمرية واإداريو النادي حيث نقلوا اإليهم حتيات 
الإدارة على  ال�شام�شي رئي�س جمل�س  ثاين عبيد 
ال�شباق  اأح���داث  يف  الفاعلة  وم�شاركتهم  اأدائ��ه��م 
على م��دى اأي��ام��ه الأرب��ع��ة وق��دم��وا ب��اق��ات الورد 
للوفد والذي �شم كال من �شامل غامن ال�شام�شي 

املائية  الأل��ع��اب  وم�����ش��رف  الإدارة  جمل�س  ع�شو 
الفريق  ت��ريي��ك��ي  اح��م��د  �شمري  ال�����ش��راع  وم����درب 
امل��ك��ون م��ن ���ش��ن��ف الوب��ت��ي��م��ي�����ش��ت ع��ب��د اهلل نوح 
خالد  ماجد  و  ال�شام�شي  ث��اين  واحمد  الرئي�شي 
BYTE عبد العزيز  حيدر اما يف �شنف البيت 

نوح الرئي�س.
وجاءت نتائج الفريق متقدمة بعد اأن حت�شل عبد 
�شنوات   10 العمر  من  ويبلغ  الرئي�شي  ن��وح  اهلل 
على مركز التا�شع علي جمموع العام من بني 30 

لعبا .
واأكد وفد فريق ال�شراع احلديث لنادي احلمرية 
ل�شفوف  وت��ع��زي��ز  دع��م  تعترب  امل�����ش��ارك��ة  ه��ذه  اأن 
الريا�شية  ب��ه��ذه  الرت���ق���اء  ال��ط��ام��ح يف  ال��ف��ري��ق 
و�شيا�شات  روؤى  اإط���ار  يف  ت�شب  واأن��ه��ا  البحرية 

يف  ال�شام�شي  عبيد  ث��اين  الدارة  جمل�س  رئي�س 
املحلية  امل�شاركة  من  ومتكينه  بالفريق  الرت��ق��اء 
تعد  ال�شباق  يف  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  لف��ت��ني  وال��دول��ي��ة 
ا للمو�شم القادم التي تقام فيه بطولة  حت�شريا 
تاريخ  يف  الوبتيمي�شت  �شنف  يف  لل�شراع  ا�شيا 
28ايل04ابريل 2014مبملكة البحرين معربا 
نادي  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  لرئي�س  �شكرهم  عن 
ل�شاحب  �شكرهم  ورفعوا  كما  والإدارة  احلمرية 
الالحمدود  دع��م��ه  على  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو 
ال�شارقة  ومل��ج��ل�����س  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ول��ل��ف��رق  ل��ل��ن��ادي 

الريا�شي واأمينه العام على رعايتهم .
وحر�س رئي�س الوفد �شامل غامن ال�شام�شي على 
اإجراء عدة لقاءات مع روؤ�شاء الوفود امل�شاركة كما 
تبدل و العالقات مع رئي�س الوفد �شلطانة عمان 

و  ال�شيدي  العزيز  عبد  ال�شغار  �شباقات  من�شق 
اللقاء ح��ول تبادل اخل��ربات من خ��الل قيام  دار 
بني  املنظمة  ال�شباقات  يف  م�شاركة  و  مع�شكرات 
الدولتني . واأ�شار ال�شام�شي اأن هذه امل�شاركة من 
�شاأنها اأن تتيح لالعبني ك�شب اخلربات والحتكاك 
مع املنتخبات و التح�شري للمو�شم القادم 2013 
-2014 لرفع امل�شتوي ومتثيل النادي من خالل 
ل��ل�����ش��راع احل��دي��ث و م�شاركة  الم������ارات  ب��ط��ول��ة 
لعبني مع املنتخب والتح�شري لبطولة العربية 
امل��ق��ام يف ال��ك��وي��ت ���ش��ه��ر اك��ت��وب��ر و ب��ط��ول��ة ا�شيا 
ابريل  28ايل04  م��ن  الوبتيمي�شت  �شنف  يف 
الوملبية  ال��ل��ع��اب  و  ال��ب��ح��ري��ن  مبملكة   2014
لل�شباب يف �شهر اأغ�شط�س بال�شني مع امل�شاركة يف 

البطولت اخلليجية.

اأ�ساد برعاية حممد بن زايد 

ويل عهد راأ�ض اخليمة يفتتح بطولة ريا�سة اجلوجيت�سو مب�ساركة 14 لعبًا اإماراتيًا 

اعتماد الفرق امل�سجلة واجلوائز اليومية املخ�س�سة للجمهور

اللجنة املنظمة لبطولة ند ال�سبا الرم�سانية ت�ستعر�ض ال�ستعدادات وتعتمد م�سارات الدراجات الهوائية واجلري
عادل املطرو�سي: ارتياح ل�سري ال�ستعدادات التنظيمية

عودة فريق ال�سراع احلديث لنادي احلمرية بعد م�ساركة متميزة يف �سباق البارح بالبحرين

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم را�س اخليمة يف ق�شر الظيت 
ام�س..ال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي الرئي�س 
العلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�شي الثقايف و�شعادة علي 
اأحمد احلرمي رئي�س جمل�س ادارة النادي . ي�شم جمل�س 
الإدارة اجلديد اإىل جانب الرئي�س كال من ال�شادة عبداهلل 
عبدالعزيز  عتيق  والدكتور  للرئي�س  نائبا  املناعي  اأحمد 
جكة و�شعيد ثاين بدر والدكتور عبدالرحيم عبداللطيف 
ال�شاهني و�شالح اأحمد النعيمي وحميد جا�شم ال�شام�شي 
وحممد  ال�شحي  �شعبان  وخ��ال��د  مطر  حممد  واإب��راه��ي��م 
�شموه  ورح���ب  احل��رم��ي.  ���ش��امل  واإ�شماعيل  احليلي  علي 

بالإدارة اجلديدة للنادي..متمنيا لها التوفيق يف املرحلة 
املقبلة خلدمة �شباب الإمارة من الريا�شيني م�شريا �شموه 
التي من  الأه���داف  اإىل  للو�شول  ب��ذل اجلهد  اأهمية  اإىل 
�شاأنها اأن ترقى بالنادي ..مطالبا �شموه الإدارة بتوظيف 
اجتماعيا  بالنادي  طاقاتها وكفاءتها وخرباتها لالرتقاء 
الر�شيدة  القيادة  بجهود  �شموه  واأ�شاد  وثقافيا.  وريا�شيا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  دبي رعاه اهلل 
وتوفري  ب��ال�����ش��ب��اب  باهتمامهم  الإم������ارات  ح��ك��ام  الأع���ل���ى 

املن�شاآت الريا�شية التي حتت�شن طاقاتهم لكي تعود عليهم 
�شاحب  واك��د  مفيد.  وق��ت  وق�شاء  بالنفع  بلدهم  وعلى 
ال�شمو حاكم را�س اخليمة جمل�س الدارة اأهمية التكاتف 
والجتماعية  ال��رتب��وي��ة  الأه������داف  لتحقيق  وال��ت��ع��اون 
والتعليمية والريا�شية التي من �شاأنها ا�شتقطاب ال�شباب 
الأن�شطة  بكافة  واله��ت��م��ام  الأم��ث��ل  الإع����داد  واإع���داده���م 
جانب  اىل  بالنادي  املناطة  الأدوار  تتحقق  حتى  والفرق 
����ش���رورة اله��ت��م��ام ب��اأب��ن��اء ال���ن���ادي م��ن خم��ت��ل��ف املناطق 
بكل  والعطاء  اجلهد  من  املزيد  بذل  خالل  من  بالمارة 
اإخال�س وتفان مع الرتكيز على الأمور الجتماعية . من 
بال�شكر  القا�شمي  حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  توجه  جانبه 

والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو حاكم را�س اخليمة على هذه 
الثقة التي اولها له واخوانه رئي�س واع�شاء جمل�س ادارة 
النادي ..معربا عن يقينه اأن اجلميع �شيبذلون كل جهود 
والت�شريف  التكليف  ب��ه��ذا  اأحقيتهم  ل��ي��وؤك��دوا  خمل�شة 
ليعودوا بهذا الكيان ال�شامخ اإىل موقعه الطبيعي كواحد 
من قالع الريا�شة يف اإمارة را�س اخليمة. من جانبه رفع 
ال�شمو  �شاحب  اىل  ال�شكر  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
حاكم را�س اخليمة ملا يوليه من اهتمام لل�شباب الريا�شي 
ب�شكل عام واإىل نادي را�س اخليمة على وجه اخل�شو�س 
العزم  على  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  واإخوانه  هو  موؤكدا   ..
من  التي  ال��ن��ادي  ابناء  ال�شباب  خلدمة  اجلهد  كل  لبذل 

الدولة.  يف  والريا�شيني  الريا�شة  اآم��ال  حتقق  اأن  �شاأنها 
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي قد 
ا�شدرمر�شوما اأمرييا رقم 11 لعام 2013 باإن�شاء نادي 
راأ�س اخليمة الريا�شي الثقايف وذلك انطالقا من حر�س 
الريا�شية والثقافية  �شموه على تن�شيط وتعزيز احلركة 
الأندية  توفري  ب�شرورة  واإمياننا  اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  يف 
القرار  �شموه  ا�شدر  كما  ال�شبابية.  الطاقات  ل�شتيعاب 
رقم 16 لعام 2013 بتعيني ال�شيخ �شقر بن حممد بن 
�شقر القا�شمي رئي�شا اأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�شي 
اأحمد  برئا�شة علي  النادي  اإدارة  وت�شكيل جمل�س  الثقايف 

احلرمي اىل جانب 10 اع�شاء.

حاكم راأ�ض اخليمة ي�ستقبل رئي�ض واأع�ساء نادي راأ�ض اخليمة الريا�سي
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احتل منتخبنا الوطني لألعاب القوى امل�شارك حاليا يف البطولة 
الآ�شيوية لألعاب القوى التي حتت�شنها حاليا مدينة بونا الهندية 
بامليدالية  بيتي  ال��ه��ام  املنتخب  لع��ب��ة  ف���وز  ب��ع��د  ال��ث��ام��ن  امل��رك��ز 
الذهبية يف �شباق الف و500 مرت جري. واختار الحتاد ال�شيوي 
لألعاب القوى عداءتنا الهام بيتي �شاحبة ذهبية اآ�شيا ل�شباق األف 
و500 مرت جري �شمن منتخب القارة الذي �شيمثلها يف بطولة 
الوليات  يف  املقبل  العام  اقامتها  املزمع  القوى  لألعاب  ال��ق��ارات 
املتحدة المريكية كما تاأهلت اىل البطولة التي �شتقام يف مو�شكو 
خالل الفرتة من الثامن وحتى اخلام�س ع�شر من �شهر اأغ�شط�س 
ميدالية   13 بر�شيد  امل�شاركة  ال��دول  ال�شني  وتقدمت  املقبل. 
بينها 8 ذهبيات و3 ف�شيات وبرونزيتان وتلتها مملكة البحرين 

من  ومثلها  ذهبية  ميداليات  اأرب��ع  بينها  ميداليات  ت�شع  بر�شيد 
�شبع  بر�شيد  ثالثة  اأوزب��اك�����ش��ت��ان  ث��م  واح���دة  وب��رون��زي��ة  الف�شة 
واحدة  وبرونزية  ف�شيات  وثالث  ذهبيات  ثالث  منها  ميداليات 
ثالث  بر�شيد  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  ث��م 
ميداليات ذهبية ثم اليابان خام�شة بر�شيد 10 ميداليات بينها 
اأثنتان من الذهب واثنتان من الف�شة و�شت برونزيات ثم الهند 
ميداليات  ت�شع  بر�شيد  ال�شاد�س  املركز  يف  البطولة  م�شت�شيفة 
منها ذهبية واحدة وثالث ف�شيات وخم�س ميداليات برونزية ثم 
دولة المارات العربية املتحدة ثامنة بر�شيد ميداليتني اأحدهما 
ذهبية وةالخرى ف�شية. وتتطلع لعبتنا علياء حممد �شعيد اىل 
لتلحق  القوى  لأل��ع��اب  العامل  بطولة  اىل  التاأهل  بطاقة  ان��ت��زاع 

بزميلتها الهام بيتي وذلك خالل م�شاركتها غدا يف �شباق 5 األف 
مرت. و�شوف تغادر الهام بيتي وعلياء حممد �شعيد مع مدربهما 
عبدي بيليه اىل �شتوكهومل عا�شمة ال�شويد حيث ت�شاركان هناك 
يف �شباقني وتعد حمطة مونت كارلو يف التا�شع ع�شر من ال�شهر 
احلايل املحطة البرز خا�شة لعلياء حممد �شعيد التي �شت�شارك 
هناك يف جولة الدوري املا�شي و�شي�شارك منتخبنا الوطني لألعاب 
القوى يف مو�شكو  العامل لألعاب  ب�شتة لعبني يف بطولة  القوى 
حيث  الكم  بهذا  منتخبنا  فيها  يتواجد  التي  الوىل  امل��رة  وه��ي 
ت�شارك علياء حممد �شعيد والهام بيتي وخليفة ابراهيم و�شعود 
عبد الكرمي وال�شعايل ح�شن وجا�شم م�شطفى .. و�شي�شل الوفد 

اىل مو�شكو يف الثالث من اأغ�شط�س.

اختيار لعبة القوى اإلهام بيتي �سمن منتخب اآ�سيا يف بطولة القارات باأمريكا

�شمو  ودعم  برعاية  ال�شويدي  نا�شر  ا�شاد خليفة 
ال�شيخ هزاع بن زايد ال نهيان الرئي�س الفخري 
التي  اللعبة  بتطور  للنهو�س  القدم  ك��رة  لحت��اد 
املحلي  ال�شعيد  الباهرة على  النت�شارات  حققت 
الكرة الماراتية  واخلارجي والتي ا�شبحت فيها 
م�شرفة  نتائج  من  حققته  ملا  جميعا  لنا  مفخرة 
كان اخرها هي الفوز بكا�س اخلليج العربي لكرة 
عهد  يف  الطفرة  منتخبا  فيها  حقق  التي  القدم 
الخ  ب��ق��ي��ادة  احل���ايل  ال��ك��رة  احت���اد  ادارة  جمل�س 
يو�شف ال�شركال وهنا اوجه �شكري وتقديري لكل 
الكرة  وق��درين واخ�س رج��ال احت��اد  من كرمني 
ع��ل��ى ت��ذك��ريه��م ل��ل��رع��ي��ل الول وت��ق��دي��ره��م من 
هذا  عرب  الر�شمية  الريا�شية  اجلهات  اعلى  قبل 
املوؤمتر الهام الذي يخدم اللعبة وتوجهاتها حيث 

جمال  خا�شة  وال��ك��رة  ال��ي��وم  الريا�شة  ا�شبحت 
هاما وحيويا فمثل هذا املوؤمتر الكبري يك�شف عن 
امل�شتجدات والتطورات التي ت�شهدها اللعبة قاريا 
الطيبة  املبادرات  ولذلك فاننا نرحب مبثل هذه 
ال��ت��ج��ان�����س وت��ف��ت��ح افاقا  ال��ت��ي تخلق اج����واء م��ن 
بان  هنا  لب��د  والتطوير  البناء  عملية  يف  جدية 
ن�شيد بدور الع��الم الريا�شي يف الم��ارات الذي 
ويحظى  الفخري  الرئي�س  على  متوفقا  ا�شبح 
بعناية كبرية من العامل الريا�شي الذي نعتربه 
الرافد الرئي�شي على اعتبار انهم مكملني لنجاح 
امل�شرية فال ريا�شة بدون اعالم وهذه كلمة حق 
قدرة  عن  اثبتوا  الذين  العاملني  كل  يف  نقولها 

والتوفق املهنية لالعالم الريا�شي املحلي. 
وقال خليفة نا�شر باننا عندما مار�شنا الريا�شة 

مل يكن هدفنا هو التطوير بل كنا ن�شع الرتكيز 
ففي  باللعبة  للنهو�س  الوىل  اللبنة  ب��ن��اء  على 
ال���درا����ش���ة يف ال���ع���ني، ك���ّون���ا ف��ري��ق ك����رة ق����دم مع 
املُدر�شني  من  جمموعة  مب�شاعدة  الفريج  اأب��ن��اء 
الذين  امل��واط��ن��ني  الإخ����وة  وبع�س  البحرينيني، 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ي��در���ش��ون  ك��ان��وا 
امل��غ��ف��ور له  ت��وىل  اأن  وق��ط��ر، عقب ع��ودت��ه��م بعد 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( 

مقاليد احلكم يف اإمارة اأبوظبي.
ك���ن���ا ن�����ش��اه��م م����ع ب��ع�����س ب��ت��ج��م��ي��ع ا����ش���رتاك���ات 
التي  وال��ك��رات  الريا�شية  املالب�س  ل�شراء  نقدية 
املدر�شون  ك���ان  واأي�����ش��اً  دب���ي،  م��ن  ن�شرتيها  ك��ن��ا 
الريا�شية  املعدات  بع�س  يح�شرون  البحرينيون 
ومل  الإج����ازات.  م��ن  عوتهم  عقب  البحرين  م��ن 

تكن تلك املعدات خا�شة القم�شان )الفنايل( من 
النوعيات اجليدة.

ظاعن،  نا�شر  حممد  اأذك���ر:  املجموعة  تلك  م��ن 
حم��م��د ���ش��ال��ح ب����دوه، ع��ب��داهلل ع����زام، والأخوين 
ر�شول،  حممد  اإبراهيم  عجالن،  ومانع  عبداهلل 
اأح��م��د حم��م��ود، �شعيد غنوم،  اإب��راه��ي��م حم��م��ود، 
والباقني. �شالح عبداهلل، عبداهلل مطر  املرحوم 
هو  اخل���ارج  م��ن  ا�شتقدمناه  م���درب  اأول  وات��ذك��ر 
امل�شري عبدالعزيز الهمامي، وهو مدرب م�شهور 
املدرب  امل�شري، هذا  عمل مدرباً يف نادي الأهلي 
فريق  على  العني  ت��دري��ب  اإىل  بالإ�شافة  اأ���ش��رف 
اجلي�س يف العا�شمة اأبوظبي، وقد كان يتنقل بني 

العني واأبوظبي.
بني  الجتماعية  العالقات  كانت  الفرتة  تلك  يف 

اأن  ب�شبب  ك��ب��رياً،  وال��رتاب��ط  ق��وي��ة ج���داً،  النا�س 
الكثافة ال�شكانية مل تكن كما هي عليه اليوم.

قدمته  عما  متاماً  را���ٍس  اأن��ه  ت�شريحة  ويوا�شل 
املواقع  عرب  الم��ارات��ي��ة  وللريا�شة  العني  لنادي 
البدايات،  يف  خا�شة  فيها،  العمل  ت�شرفت  التي 
حيث تزامنت تلك البداية مع الظروف ال�شعبة، 
اإذ مل ت��ك��ن ه��ن��اك ط���رق ك��ث��رية، ومل ت��ك��ن هناك 
فيما  الكبري  بالفخر  واأ�شعر  �شيارات.  اأو  كهرباء 

و�شل اإليه نادي العني حالياً.
ال��ذي قدمني  ن��ادي العني هو  اأن  اإىل ذلك  اأ�شف 
للعديد من املنا�شب الريا�شية: ع�شو احتاد كرة 
القدم، ع�شو اللجنة الأوملبية الوطنية لأكرث من 
العام  العربي يف  اخلليج  كاأ�س  دورة  وع�شو  دورة، 
املوؤ�ش�شات. لريا�شة  الأع��ل��ى  واملجل�س   ،1994

ب��ان��ه يحمد اهلل ك��ث��رياً على  ال�����ش��وي��دي  وا���ش��اف 
اأن ك��رم��ن��ي ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
ال�شتقالل  بو�شام  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
كبري  ���ش��رف  ه��و  ال���ذي  الأوىل(  الطبقة  )و���ش��ام 
املتوا�شع  ل��دوري  وتقديراً  تتويجاً  واأع��ت��ربه  يل، 
اأخرى  ال��ري��ا���ش��ي��ة، وجم����الت  امل��ح��اف��ل  بع�س  يف 
ت��ط��وع��ي��ة واإن�����ش��ان��ي��ة. واأت���ق���دم ب��ال�����ش��ك��ر اجلزيل 
ال�شمو  و�شاحب  الدولة،  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب 
نائب رئي�س الدولة، و�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي ، و�شمو ال�شيخ حمدان 
ال��ذي ت�شرفت بالعمل معه يف  اآل نهيان  بن زاي��د 
الإن�شانية.  الأع���م���ال  وجم���ال  ال��ري��ا���ش��ي  امل��ج��ال 
واأمتنى اأن يت�شرف اآخرين من اأبناء هذه الدولة 

مبثل هذا التكرمي.

•• العني - الفجر :

خليجي  لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  كرمت 
 32 ال  ن�شختها  يف  الأبطال  لالأندية  الطائرة 
قبل  العني  ن��ادي  اأقيمت حت��ت �شيافة  وال��ت��ي   ،
وقت م�شى ومل تكتمل ب�شبب بع�س اخلالفات 
الراعية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات   ، اللوائح  ح��ول 
وو�شائل الإعالم التي �شاهمت يف جناح احلدث 

اخلليجي.
وطال التكرمي ع�شو جمل�س اإدارة �شركة الألعاب 
الريا�شية عبد العزيز عبد اهلل اجلنيبي ورئي�س 
اللجنة الت�شويقية ماجد الرباك ،كما مت تكرمي 
مم��ث��ل ���ش��رك��ة اإ���ش��ن��اد غ��ال��ب ال��ك��ث��ريي وممثل 
واإماراتي   ، ال�شام�شي  �شلطان  اأدا����ش���ي  ���ش��رك��ة 
كونيك�شن و�شتار �شاين وطريان اأبوظبي وا�شناد 
و جم��م��وع��ة ال��رم��ي��ث��ي وجم��م��وع��ة ب��ن حفيظ 

القاب�شة  والقدرة  وكابريول  الظفرة  ومدار�س 
والعني مول وجوتن لالأ�شباغ .

العني  ن��ادي  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأث��ن��ى 
لالألعاب الريا�شية، غامن الهاجري على اجلهود 
الكبرية التي بذلت جللب الرعاة وال�شركة التي 
جمل�س  اأن   ،مو�شحا  البطولة  بت�شويق  قامت 
اإدارة الأل���ع���اب ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة ال���ذي مت 
الإعالن عن ت�شكيله اأخريا �شيم�شي على خطى 
ال�شرتاتيجيات ال�شابقة ،لتحقيق دوره املاأمول 
وامل�شاركة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ب��امل��ن��ا���ش��ط  الرت���ق���اء  يف 
املجتمعية ،مبا يحقق الغايات املرجوة ،و العني 
الذين  �شركائه  خ��الل  م��ن  جن��اح��ات��ه  ي�شتثمر 
الأح����داث  اإجن����اح  يف  بامل�شاهمة  ال��ن��داء  ي��ل��ب��ون 

الريا�شية.
يتطلب  ب��ال��ري��ا���ش��ة  ال��ن��ه��و���س  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
اجلهات  ولي�شت  اجلميع  من  اجليدة  امل�شاركة 

الراعية فقط ،ممتدحا جهود ال�شركات الراعية 
ال��ت��ي راف��ق��ت ال��ع��ني يف ال�����ش��راء وال�����ش��راء على 
حد تعبريه . وك�شف عن خطط عدة للنهو�س 
بالألعاب الفردية واجلماعية بنادي العني حتى 
تكون فعالة خلدمة املجتمع ،م�شيفا اأن  فريق 
اليد بنادي العني ي�شهد مرحلة جتديد الدماء 
العيناوي مير مبرحلة  الطائرة  فريق  اأن  ،كما 
العنا�شر  بع�س  ع��ن  الإع����الن  و�شيتم  جت��دي��د 
امل�شتوى  ،لتقدمي  العني  نادي  بحجم  اجلديدة 
الفني املطلوب يف الفرتة املقبلة ،والعمل لإعداد 
ال�شنية  القاعدة  ،لتاأ�شي�س  لبناء  �شليمة  قاعدة 

وزيادة عدد امل�شاركني يف املراحل املختلفة  .
جيدة  نتائج  على  ح�شل  ال��ع��ني  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
لتحقيق  الأف�شل  اإىل  ويتطلع  املا�شي  املو�شم 

طموحاته يف جميع امل�شابقات .
قدمها  التي  املقرتحات  ح��ول  ���ش��وؤال  على  وردا 

اأخريا لإحت��ادات الطائرة وال�شلة واليد  النادي 
،قال : نادي العني يتطلع من خالل مقرتحاته 

اإىل ب���ل���وغ ال���غ���اي���ات امل���رج���وة ،ون��ت��ظ��ر ال�����ردود 
اأن  ونتمنى  التي قدمناها  باملقرتحات  اخلا�شة 

الذي  للتطور  العامة  امل�شلحة  اط��ار  يف  ت�شب 
ميكن اأن يكون ايجابيا جلميع الأطراف

تتوا�شل فعاليات ودورات نادي ال�شارقة الريا�شي 
الثقايف يف طرح برامج وفعاليات �شبابية هادفة يف 
ظل اأرتفاع ن�شب امل�شاركني واملرتددين يوميا على 
�شالت ودورات النادي خالل العطلة ال�شيفية . 

وب��دع��م م��ن جم��ل�����س ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي و�شع 
اأبناء  ل�شتيعاب  وخرباته  اإمكاناته  كافة  النادي  
مدينة ال�شارقة من املواطنني واملقيمني ملمار�شة 
الريا�شات املختلفة وامل�شاهمة يف اكت�شاب خربات 
ومهارات لزمه يف العطلة ال�شيفية بجانب تبادل 
الزيارات والوفود مع اأندية المارة لت�شل اأعداد 

امل�شاركني اإىل اأكرث من 350 م�شارك.
اإىل ترجمة  ب��راجم��ه  ال��ن��ادي م��ن خ��الل  وي�شعى 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم  ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو  حم��م��د 
ال�شارقة يف توفري كافة املرافق والمكانات املتاحة 
بطولت  يف  ل�شتقبالهم  والنا�شئة  ال�شباب  اأم��ام 
املرافق  خ����الل  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ودورات  ري��ا���ش��ي��ة 
وامل��ن�����ش��اآت وال�����ش��الت وامل��الع��ب واإت��اح��ة الفر�س 

املتكاملة  النادي  برامج  يف  ل�شتقطابهم  لل�شباب 
الريا�شية  اأن�شطتهم  مم��ار���ش��ة  م��ن  ومتكنيهم 
مواهبهم  ينمي  ومب���ا  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

ويرتقي بقدراتهم واإمكاناتهم .
واأك����د حم��م��د ح��م��دان ب��ن ج��ر���س ع�شو جمل�س 
الن�شاط  العام على  وامل�شرف  ال�شارقة  نادي  اإدارة 

ال�شارقة ك�شرح ريا�شي ما هو  اأن نادي  ال�شيفي 
وريا�شياً  وثقافياً  واجتماعياً  تربوياً  متنف�شاً  اإل 

لل�شباب .

واأ�شار اإىل اأن هذا التوافد اليومي بجانب ح�شور 
الفعاليات  مبختلف  الفخر  اإىل  ي��دع��و  الأه����ايل 
امل��ن��ف��ذة وق���ال :اإن���ه مم��ا ل���ش��ك فيه اأن جن��اح اأي 

عمل يتطلب بال�شرورة ت�شافر اجلهود والتعاون 
ال�شباب  خدمة  يف  ال�شادقة  وال��رغ��ب��ة  الي��ج��اب��ي 
من  الطاحمة  و�شخ�شياتهم  بقدراتهم  وال��رق��ي 
على  ال�شباب  وح��ث  الفا�شلة  القيم  غ��ر���س  اأج���ل 
كانت  لذا  املفيدة  والفعاليات  بالربامج  امل�شاركة 
والطائرة  وال�شلة  ال��ق��دم  وك��رة  ال�شباحة  دورات 
والرتفيهية  والجتماعية  الثقافية  وامل�شاركات 
الربامج  بزيارات جمتمعية وغريها من  والقيام 

التي مت التح�شري لها وبيان اأهدافها .

ثاين،  اآل  جرب  بن  ح�شن  ال�شيخ  �شعادة  اأعلن 
اليوم عن تد�شني زورقه الأدعم 96 التوربيني 
�شنكو�شت  ب����ري  ج���ران���د  يف  ك��ل��ي��اً  اجل���دي���د 
ُيقام على  ال��ذي   ،29 ال���  ال�شنوي  ب��وت  �شوبر 
يف  فلوريدا  ب��ولي��ة  �شارا�شوتا  مدينة  �شاحل 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة خ���الل عطلة 
نهاية الأ�شبوع اجلاري. و�شريافق �شعادته يف 
املغامرة البحرية الأمريكية املده�شة م�شاعده 

الربيطاين �شتيف كورتي�س.
وكان قد مت الإعالن عن م�شروع بناء الزورق 
القطري اجلديد العام املا�شي يف مقر الحتاد 
على  واأط��ل��ق  البحرية.  للريا�شات  القطري 
اليوم  ب�شعار  تيمناً   96 الأدع��م  ا�شم  ال��زورق 

الفني يف  الفريق  وقام  لدولة قطر.  الوطني 
لالحتاد القطري للريا�شات البحرية بو�شع 
التوربيني  ال����زورق  ع��ل��ى  الأخ����رية  اللم�شات 
اأن  جرب  بن  ح�شن  ال�شيخ  �شعادة  ياأمل  ال��ذي 
للهيمنة  الكفاية  قوياً مبا فيه  يكون مناف�شاً 
ع��ل��ى ���ش��ب��اق��ات ف��ئ��ة ال������زوارق ال��ت��ورب��ي��ن��ي��ة يف 
الأمريكية،  انرتنا�شيونال  بوت  �شوبر  بطولة 
بطولة  بلقب  الحتفاظ  من  �شعادته  وميّكن 
ال��ع��امل ك��ي وي�����ش��ت ل���ل���زوارق ال�����ش��ري��ع��ة التي 
نوفمرب  يف  ج��ولت��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��ت��ار  �شي�شدل 

املقبل.
يف   96 الأدع�������م  ق��ط��ر  ف���ري���ق  زورق  و����ش���ّي���د 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

اأك�شي�س   � �شركات وي�شربينغ توربينز و فايف 
َز  وُجهِّ ب��اورب��وت�����س  ماي�شتيك  و  ان��د���ش��رتي��ز 
بزوجني من حمركات تي 53 توربينية قادرة 
354 كم- اإىل  ب�شرعة ت�شل  على النطالق 
تكنولوجيا  با�شتخدام  م��ي��ل(   200( �شاعة 

فايف � اأك�شي�س .
بن  ح�شن  ال�شيخ  �شعادة  قال  ال�شياق،  هذا  يف 
جرب اآل ثاين: مل ت�شنح يل الفر�شة مل�شاهدة 
الزورق اجلديد يف حلته الأخرية اإل بعد اإزاحة 
ال�شتارة عنه بعد و�شوله اإىل �شارا�شوتا. لقد 
اأخ��ف��ى الطاقم ال���زورق خ��الل ف��رتة جتهيزه 
بعد  الرائع  مبظهره  اجلميع  مفاجاأة  بهدف 
الآن  الطاقم  وح�شل  طويلة.  انتظار  ف��رتة 

على زورق متطّور ميكنهم اأن يفخروا به .
ب���ري �شنكو�شت  ج��ران��د  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����ش��ت��ه��ل 
بت�شجيل وتوثيق   29 ال�  ال�شنوي  �شوبر بوت 
امل�����ش��ت��ن��دات وال��ف��ح�����س ال��ف��ن��ي ل����ل����زوارق يف 
�شارا�شوتا �شباح اجلمعة )5 يوليو(، و�شيتاح 
ل��ل��ق��ب��ط��ان ال�����ش��ي��خ ح�����ش��ن وم�����ش��اع��ده �شتيف 
كورتي�س النزول اإىل املياه للتجارب الر�شمية 

�شباح ال�شبت.
 11:00 و�شينطلق ال�شباق الأول يف ال�شاعة 
الأح���د  ق��ط��ر(  ب��ت��وق��ي��ت   18:00( ���ش��ب��اح��اً 
ال�شباق  ي��ن��ط��ل��ق  ب��ي��ن��م��ا  ي��ول��ي��و(،   7( امل��ق��ب��ل 
13:00 ظهراً )20:00  الثاين يف ال�شاعة 

بتوقيت قطر( بعد ظهر نف�س اليوم.

م�سيدًا بدعم هزاع بن زايد لتطوير الكرة الإماراتية

خليفة نا�سر ال�سويدي تكرمي الحتاد الآ�سيوي و�سام اأعتز به كثريًا واأ�سكر كل من كرمني وقدرين 
توا�سل الأجيال مهم والإ�سادة باأهمية املوؤمتر العام

بح�سور غامن الهاجري 

اللجنة العليا خلليجي الطائرة تكرم الرعاة وال�سركاء 

اأكرث من 350 م�ساركًا ميار�سون اأن�سطة ريا�سية خمتلفة

اإقبال كبري وناجح لفت لفعاليات نادي ال�سارقة واملوجهة لل�سباب والأطفال

انطالق جراند بري �سنكو�ست �سوبر بوت �سباح اليوم 

ح�ســـن بـــن جبـــر يد�ســـن زورق الأدعــــم 96 يف �ســــارا�ســـــوتـــــا
الفريق القطري يتطلع لالحتفاظ بلقب بطولة العامل كي وي�ست للزوارق ال�سريعة

اإيغوودال اإىل غولدن �ستايت 
انتقل اجلناح اندريه ايغوودال اىل دنفر ناغت�س بعد ان ا�شبح لعبا حرا اثر مو�شم ام�شاه مع دنفر 

ناغت�س يف الدوري المريكي ملحرتيف كرة ال�شلة.
و�شيحمل ايغوودال الوان فريقه اجلديد لربع �شنوات مقابل 48 مليون دولر.

وياأتي انتقال ايغوودال لغولدن �شتايت الذي بلغ ن�شف نهائي املنطقة الغربية، بعد رحيل الالتفي 
اندري�س بريدين�س، براندون را�س وريت�شارد جيفر�شون اىل يوتا لتخفيف حجم رواتب الفريق.

لندن  اوملبياد  املتحدة وذهبية  الوليات  2010 مع  العامل  29 عاما لقب بطولة  ايغوودال  واح��رز 
2012، ويتميز بقدرته على لعب عدة ادوار.

8 موا�شم مع  اي��غ��وودال  ال��دوري �شتيفن ك��وري وام�شى  اي��غ��ووودل اىل جانب اح��د جن��وم  و�شيلعب 
و3ر5  نقطة   13 معدل  ف�شجل  املا�شي،  العام  دنفر  اىل  انتقاله  قبل  �شيك�شرز  �شفنتي  فيالدلفيا 

متابعات و4ر5 متريرات حا�شمة، ليتم اختياره لول مرة اىل مباراة كل النجوم.
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عبداهلل بن لقيو�ض يعود من رحلة العالج
عبداهلل  ���ش��ع��ادة  ال���ب���الد  اىل  و����ش���ل 
را����ش���د ب���ن ل��ق��ي��و���س ال�����ش��ح��ي رئي�س 
ال�شحوح  ج��م��ع��ي��ة  ادارة  جم���ل�������س 
ل���ل���رتاث ال��وط��ن��ي ب��ع��د رح��ل��ة عالج 

طبية اأوروبية .
الدارة  جم��ل�����س  اع�������ش���اء  وي���ت���ق���دم 
العمومية  واجل���م���ع���ي���ة  وال����ل����ج����ان 
بخال�س التهاين لأبو �شيف متمنني 
له دوام ال�شحة والعافية وحمدا هلل 
من  خا�شة  وتهنئة   ، ال�شالمة  على 
اأجن���ال���ه ���ش��ي��ف وحم��م��د ورا����ش���د بن 

لقيو�س ال�شحي .

اأمتَّ »�شكي دبي« ا�شتعداداته ل�شتقبال ال�شهر الف�شيل عرب تزيني منحدراته 
وتعمُّ   ، وع�شرية  تراثية  اإن���ارات  و  ب��دي��ك��ورات  الأل���ب  جبال  م��ن  امل�شتلهمة 
ج مع قدوم ال�شهر الف�شيل  اأرج��اء منتجع التزلُّ اليوم الأج��واء الحتفالية 
من خالل الفواني�س الرم�شانية واملنحوتات الثلجية والنقو�س اجلدرانية 

وغريها.
فمع  املنا�شبة.  بهذه  خا�شة  ترفيهية  فعاليات  عن  دب��ي«  »�شكي  اأعلن  كما 
»�شكي دبي« على موعد مع  �شيكون مرتادو  الف�شيل  ال�شهر  اإطاللة هالل 
الثلجية  ب��ال��ك��رات  وال���ش��ت��ه��داف  الثلج  رج��ل  نق�س  مثل  ح�شرية  فعاليات 
ج على اجلليد بكل هذه الفعاليات  وغريها. و�شي�شتمع مرتادو منتجع التزلُّ

جماناً عند �شراء تذكرة »�شوبر با�س« اأو »�شنو بارك« العادية.
باأدوات  الثلج  رجل  نق�س  يف  يرغبون  الذين  مرتاديه  دب��ي«  »�شكي  د  و�شيزوِّ
والعينني  القبعة  الثلج مثل  واأدوات تزيني رجل  واملجرفة  الالزمة  النق�س 
والو�شاح والأزرار والغليون بالإ�شافة اإىل اجلزر امل�شتخدم لالأنف، وكل ذلك 
حتت اإ�شراف موظفي »�شكي دبي«. و�شتتوزع األواح الت�شويب نحو الهدف يف 
اأماكن متفرقة من »�شكي دبي« لتمكني مرتاديه الراغبني مبمار�شة لعبة 
خمتلفة  األ��وان  اإىل  منها  لوح  كل  و�شيق�َشم  الثلجية،  بالكرات  ال�شتهداف 

يح�شد املتناف�س نقاطاً خمتلفة باختالفها.
ال�شهر  خ��الل  اأي��ام  خم�شة  مدته  خميم  تنظيم  عن  دب��ي«  »�شكي  اأعلن  كما 

الف�شيل لالأطفال من �شن ثالثة اأعوام اإىل ثالثة ع�شر عاماً. و�شيتم تدريب 
الأطفال ملدة ترتاوح بني �شاعة و�شاعة ون�شف ال�شاعة على مهارات التزلج 
املختلفة.  �شرياعون م�شتوياتهم  يِد مدربني  التزحلق على اجلليد على  اأو 
ويتاألف املخيم من ثالثة م�شتويات خمتلفة للفئات الُعمرية املختلفة. ويف 
م�شتهل ان�شمامهم اإىل املخيم، 
الأ�شغر  امل�������ش���رتك���ون  ���ش��ي��ب��داأ 
عمراً برحلة ا�شتك�شافية ت�شمل 
ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ال���ث���ل���ج وال�����ربد 
والقيام  امل�شتخدمة  وامل���ع���دات 
ج على اجلليد. و�شيبداأ  باأول تزلُّ
املخيم ك��ل ي��وم اأح���د، ب���دءاً من 
ال�شابع من يوليو، باأ�شعار تبداأ 
ك  للم�شرت  دره��م��اً   770 م��ن 
اآخ��ر خميم  و�شينعقد  ال��واح��د، 
بدءاً من الثامن والع�شرين من 

يوليو.

 كيدزانيا تر�سخ قيم العمل اجلماعي 
لدى الأطفال  عرب األعاب دك�سترييتي طيلة ف�سل ال�سيف

تنظم كيدزانيا ، مدينة الألعاب الرتفيهية والتعليمية احلائزة على جوائز عاملية والتي تديرها �شركة اإعمار لتجارة التجزئة يف دبي مول، فعاليات مبادرة كيدزانيا العاملية األعاب دك�شترييتي التي 
تتيح لل�شغار فر�شة اختبار قدراتهم الذهنية واحلركية وتطويرها عرب �شل�شلة من الألعاب ال�شيقة وامل�شلية، وامل�شتمرة خالل مو�شم ال�شيف لغاية 6 اأغ�شط�س 2013. 

و�شيكون ف�شل ال�شيف يف كيدزانيا حافاًل بالأن�شطة املنوعة ومنها األعاب دك�شترييتي التي تعتمد على اخلفة والر�شاقة اأكرث من القوة اأو التحمل، مما يتيح الفر�شة اأمام الأطفال من خمتلف 
الأعمار واملقدرات للم�شاركة فيها. وتعترب هذه املبادرة من الربامج املتغرية وامل�شتمرة التي تطلقها كيدزانيا يف جميع فروعها حول العامل، حيث ت�شت�شيف املدينة ال�شغرية اأي�شاً فعاليات مو�شم 
الألعاب. وتتميز األعاب دك�شترييتي ب�شهولة تعلمها واأجوائها امل�شلية �شواء لالعبني اأو امل�شاهدين على حد �شواء، وت�شاعد ال�شغار على تطوير مهارات التوازن والدقة واملثابرة. وتت�شمن الأن�شطة 

األعاب بناء برج من التفاح، والتقاط املفاتيح بالعيدان اخل�شبية، والنفخ على الري�س لإبقائه معلقاً يف الهواء. 
وحتولت ال�شاحة الرئي�شية يف كيدزانيا اإىل منطقة رائعة لالألعاب، يجتمع فيها ال�شغار كل يوم ابتداًء من ال�شاعة 5 م�شاًء، للعب واملرح وتاأليف فرق يتعرفون من خاللها على اأ�شدقاء جدد، 
، يح�شل الطفل على 50 كيدزو�س، يف حني يحظى الفريق الفائز بفر�شة الفوز مبا ي�شل اإىل 250  وامل�شاركة يف خم�س حتديات �شيقة تبلغ مدة كل منها دقيقة واحدة. وعند الفوز بكل حتدِّ
كيدزو�س. وتنق�شم التحديات اإىل خم�س فئات يحمل كل منها ا�شم اأحد �شخ�شيات عائلة كيدزانيا: اأوربانو وفيتا وت�شيكا وبيبوب وبات�شي. وي�شارك يف األعاب دك�شترييتي العديد من من�شاآت كيدزانيا 

عرب اأن�شطة وفعاليات م�شتوحاة من اأجواء التحدي، مبا يف ذلك ال�شوبرماركت، وخدمة الربيد، ومتجر املجوهرات، ومدر�شة الطبخ، وغريها. 

مدير عام هيئة ال�سحة بدبي
 يتفقد جمعية الإمارات ملتالزمة داون 

بدبي  ال�شحة  ع��ام هيئة  امليدور مدير  احل��اج  عي�شى  املهند�س  �شعادة  ق��ام   
اأ�شاد خاللها باخلدمات والربامج  داون  الم��ارات ملتالزمة  بزيارة جمعية 
على  واأك��د  داون  وذوي متالزمة  الأم��ور  لأولياء  تقدمها  التي  والفعاليات 
العالجية  ال�شحية  اخل��دم��ات  خ���الل  م��ن  اجلمعية  وم�����ش��ان��دة  ال��ت��ع��اون 

والتوعوية واملجتمعية. 

تكرمي يو�سف يعقوب الأحمدي
•• العني - الفجر:

الدفعة  خلريجي  مميز  اح��ت��ف��ال  يف  الأح��م��دي  يعقوب  يو�شف  ت��ك��رمي  مت 
حممد  �شعادة  بح�شور  للطالب  التكنولوجيا-العني  ثانوية  من  ال�شاد�شة 

املزروعي امني عام املجل�س الوطني والدكتور عبد اللطيف ال�شام�شي.

كلمات تنظم ور�ض عمل لالأطفال 
احتفاًل ب�سهر رم�سان املبارك 

نظمت كلمات، دار الن�شر التي تتخذ 
واملتخ�ش�شة  م��ق��را  ال�����ش��ارق��ة  م��ن 
العالية  الأط�����ف�����ال  ك���ت���ب  ب��ن�����ش��ر 
اجلودة باللغة العربية، �شل�شلة من 
الفعاليات املرحة لالأطفال احتفاًل 
اإعداد  املبارك. ومت  ب�شهر رم�شان 
 6 بعمر  ل��الأط��ف��ال  ب��رام��ج خا�شة 
�شنوات فما فوق تهدف اإىل توجيه 
لدى  واخل��الق��ة  املبدعة  الطاقات 
الأطفال وتوظيفها يف امل�شاركة يف 
عامل اخليال واملرح ومتعة الطهي 
الطويلة يف  ال�شيام  �شاعات  خالل 

ف�شل ال�شيف.
ال��ع��م��ل الأوىل يف  وع��ق��دت ور���ش��ة 
من�س  ب��وك  الثقايف  الأدب���ي  املقهى 
املعتمدة  واملدربة  الكاتبة  ب�شيافة 
ال��ق��ي��ادة ه��ال��ة الرتكي  ب��رام��ج  يف 

والتي عر�شت كتابها رم�شانيات.

حرمي  من  الثالث  للمو�سم  الطريق  متهد   OSN
ال�سطان مبهرجان درامي متكامل يف دبي في�ستيفال �سيتي

يف ما ميكن و�شفه مب�شهد مذهل، قامت OSN �شبكة التلفزيون املدفوع 
لو�شول  ال��ط��ري��ق  بتمهيد  اأفريقيا  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  ال��رائ��دة 
طريق  عن  الثالث  مو�شمه  يف  ال�شلطان  ح��رمي  املرتقب  الرتكي  امل�شل�شل 

اإقامة عر�س لالأزياء واملجوهرات املوجودة يف امل�شل�شل.
العر�س الذي اأقيم يف دبي في�شتيفال �شيتي، كان مليئاً بالألوان واملالب�س 
التي تخطف الأب�شار، يف عر�س مللحمة حرمي ال�شلطان، يف م�شهد ب�شري 

�شاحر انتقل من �شا�شة التلفزيون اىل الواقع.
قرع  ���ش��وت  على  ال�شلطان  ح��رمي  م��وك��ب  ينطلق  املنطقة،  يف  م��رة  لأول 
الطبول جلذب املعجبني وزوار املول، الذين متكنوا من اإلتقاط ال�شور مع 

�شخ�شياتهم املف�شلة من امل�شل�شل يف جتربة ل تن�شى.
اأكرث  ويعد م�شل�شل حرمي ال�شلطان يف مو�شمه الثالث متابعيه باأن يكون 
اإثارًة، ملقياً ال�شوء على حياة ال�شلطان �شليمان القانوين، حيث مت عر�س 

املو�شم اجلديد على قناة OSN ياهال!HD ابتداًء من 1 يوليو .

نادي الذيد يف زيارة اإىل عامل فرياري
زار 30 م�شاركا يف املركز ال�شيفي بنادي الذيد عامل 
فرياري �شباح اأم�س يف العا�شمة ابو ظبي لق�شاء يوم 
ترفيهي رائع وتاأتي هذه الرحلة �شمن اأن�شطة املركز 

ال�شيفي بالنادي الرتفيهية والريا�شية. 
وقام امل�شاركون برفقة كل من امل�شرفني نادر عبد املنعم 
الألعاب، حيث جتولوا  ابو زيد بزيارة مدينة  و�شامح 
�شينمائي  عر�س  مع  البداية  كانت  خمتلفة  باأجنحة 
حيث  وتطورها  ال��ف��رياري  �شيارة  ت�شميم  كيفية  عن 
اط��ل��ع��وا ع��ل��ى حم��رك��ه��ا واأج��زائ��ه��ا واأخ�����ذوا ف��ك��رة عن 
ت�شميم هذه ال�شيارة الرائعة بعد ذلك تنقلوا بالقطار 

ال�شريع و�شط جو من الإثارة واملتعة . 

الحتفاء بدفء ال�سهر الف�سيل يف اأروع مكان يف دبي مع �سكي دبي 

جمموعة اإنرتكونتيننتال دبي ف�ستيفال �سيتي تتاأّلق يف رم�سان 

هزاع بن طحنون
 يح�سر اأفراح النعيمي

ح�شر ال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل 
احلاكم يف املنطقة ال�شرقية، وال�شيخ زايد بن طحنون اآل 
نهيان، احلفل الذي اقامه حمد �شلطان بن خامت النعيمي 
مبنا�شبه زفاف جنله را�شد علي كرميه علي �شعيد را�شد 
وح�شر  م��زي��د  يف  الح��ت��ف��الت  ق��اع��ه  يف  وذل���ك  النعيمي 
وكبار  ال��ق��ب��ائ��ل  ووج��ه��اء  النعيمي  قبيله  اأع��ي��ان  احل��ف��ل 
ولفيف  امل�شلحة  والقوات  ال�شرطة  و�شباط  ال�شخ�شيات 
من الأهل والأ�شدقاء وتخلل احلفل عرو�س فنيه لفرقه 

اليوله ال�شعبية.

ابو ظبي  بالتعاون مع بنك  العام 
الزاوية  واح���ات  و�شركة  الوطني 
بهدف احياء الجواء الرم�شانية 
و�شكان  الفندق  و�شيوف  ل��ن��زلء 

المارات .
�شنايدر  ال��ك�����ش��ن��در  ال�����ش��ي��د  وق����ال 
خ��ي��م��ة ق�شر  ان  ال��ف��ن��دق  م��دي��ر 

ا�شتعداد مرة اأخرى لنيل اعجاب 
عمالئنا م��ع ع��رو���س ك��ب��رية من 
ال�شهرة  ذات  لدينا  الطهي  فريق 
العاملية، التي تكملها خدمة رائعة 

داخل خيمة �شهر رم�شان.
للخيمة  الأنيق  الت�شميم  وي�شم 
، م�شربية مذهبة يف  الرم�شانية 

الم�������������ارات ه�����ي ال�����ش����خ����م من 
اجواء  ابوظبي ل�شفاء  نوعها يف 

روحانية طيلة ال�شهر املبارك .
وا����ش���اف ق��ائ��ال ل��ق��د ق����رر ق�شر 
الإم�����ارات ه���ذا ال��ع��ام ب��ن��اء خيمة 
بحق  ت��ع��ك�����س  م��ل��ك��ي  ط���اب���ع  ذات 
على  ونحن  الإم��ارات��ي��ة  ال�شيافة 

اخلارج وهي �شمة تقليدية لق�شر 
اخليمة  جتهيز  و�شيتم  الإم���ارات 
بو�شائل جلو�س مريحة من اجل 
مريحة  م��ت��ن��وع��ة  ام����اك����ن  خ���ل���ق 
العائلة  م��ع  ب��ال��وق��ت  لال�شتمتاع 
رم�شان  �شهر  خ��الل  والأ�شدقاء 

املبارك.

يف  ون��ح��ن   ، الجتماعية  الأوا���ش��ر 
اإنرتكونتيننتال  ف��ن��ادق  جمموعة 
دبي ف�شتيفال �شيتي بذلنا ق�شارى 
ج���ه���دن���ا لإع��������داد م����ا ي���ل���زم خالل 

ال�شهر املبارك . 
و اأ�شاف فرانك هي�س : لقد حددنا 
���زة ع��ل��ى الإق���ام���ة  ح�����ش��وم��ات مم���يَّ
حيث  املبارك  رم�شان  �شهر  خ��الل 
ت���ب���داأ اأ����ش���ع���ار ال���غ���رف م���ن 725 
اإنرتكونتيننتال  ف��ن��دق  يف  دره��م��اً 
دبي ف�شتيفال �شيتي و 625 درهماً 

يف فندق كراون بالزا دبي ف�شتيفال 
�شيتي ،و �شوف يتمتع �شيوفنا من 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  م��ق��ي��م��ي 
ال�شحور  ط���ع���ام  ب��ت��ن��اول  امل��ت��ح��دة 
وا�شتخدام  غ���رف���ه���م  يف  جم����ان����اً 
الإنرتنت جماناً ، و ت�شليم الغرف 
، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل  يف وق���ت م��ت��اأخ��ر 
ح�شولهم على جل�شة عالج طبيعي 
منتجع  يف  اختيارهم  من  جمانية 
�شبا اإنرتكونتيننتال مع كل جل�شة 

عالج طبيعي يقومون بحجزها .

�شروث  ه���ول���غ���ر  ال�����ش��ي��د  اف���ت���ت���ح 
لفندق  اجل����دي����د  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
اكرب  ام�س  م�شاء  الم���ارات  ق�شر 
يف  ظبي  اب��و  يف  رم�شانية  خيمة 
زوار  ل�شتقبال  ا�شتعدادته  اط��ار 
�شهر  ال��ق�����ش��ر ط��ي��ل��ة  و����ش���ي���وف 

رم�شان املبارك . 
هذه  بافتتاح  �شعادته  عن  واع��رب 
مل�����ش��ارك��ة �شعب  امل��ل��ك��ي��ة  اخل��ي��م��ة 
ال�شالمية  وال�������دول  الم��������ارات 
الكرمي  رم�����ش��ان  �شهر  ا�شتقبال 
ب������ربام������ج ح����اف����ل����ة وام���������ش����ي����ات 

رم�شانية .
وت��ع��د ه����ذه اخل��ي��م��ة الك����رب من 
ن��وع��ه��ا يف اب���و ظ��ب��ي و ت��ط��ل على 
الفندق  وواجهة  جهة  من  البحر 
وتتو�شطها  اخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
ن��اف��ورة ع��م��الق��ة وا���ش��ج��ار نخيل 
12 م���رتا  اك�����رث م����ن  ب����ارت����ف����اع 

ل�شفاء اجواء طبيعية .
هذا  الرم�شانية  اخليمة  وت��ق��ام 

اإنرتكونتيننتال  جم��م��وع��ة  اأن��ه��ت 
حت�شرياتها  �شيتي  ف�شتيفال  دب��ي 
املبارك،  رم�����ش��ان  ل�شهر  ال��الزم��ة 
وال���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن ت��خ�����ش��ي�����س عدد 
م��ن امل��ط��اع��م و ال�����ش��الت و اخليم 
و�شحور  لإف�����ط�����ار  ال���رم�������ش���ان���ي���ة 
وح�شومات  وامل��ج��م��وع��ات،  الأف����راد 
والأجنحة  الغرف  يف  الإقامة  على 
اإنرتكونتيننتال  يف كل من فندقي 
دبي ف�شتيفال �شيتي و كراون بالزا 
عن  ف�شاًل   ، �شيتي  ف�شتيفال  دب��ي 
املنتجع  يف  جمانية  ع��الج��ات  منح 

ال�شحي �شبا اإنرتكونتيننتال .
اإدارة  م��دي��ر   ، ف��ران��ك هي�س  وق���ال 
جمموعة  يف  الت�شويق  و  املبيعات 
ف�����ن�����ادق اإن���رتك���ون���ت���ي���ن���ن���ت���ال دب���ي 
�شهر  ي��ع��ت��رب   : ���ش��ي��ت��ي  ف�����ش��ت��ي��ف��ال 
رم�������ش���ان امل����ب����ارك ����ش���ه���راً مم���ّي���زاً 
ملا  الإم����ارات  يف  اجلن�شيات  جلميع 
ي��ح��م��ل��ه م���ن اأه������داف ن��ب��ي��ل��ة حتث 
ع��ل��ى ن�����ش��ر امل��ح��ب��ة و ال��ت�����ش��ام��ح ، 
فر�شة  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر  ي�����ش��ك��ل  و 
لجتماع الأهل والأ�شدقاء لتقوية 

ق�سر المارات يفتتح اأكرب خيمة رم�سانية يف اأبوظبي



الأمريكيون ل يحبذون ال�سيا�سية لأولدهم 
اأنه  �شيما  ول  ال�شيا�شة،  يحب  الأم��ريك��ي  ال�شعب  اأن  البع�س  يعتقد  ق��د 
 % مواطن يف دولة تتزعم العامل، غري اأن ا�شتطالعاً جديداً اأظهر اأن 64 
من هذا ال�شعب ل يرغبون باأن يدخل اولدهه يف امل�شتقبل معرتك احلياة 

ال�شيا�شية.
%، من   31 %، مقابل   64 اأن  وذك��ر ا�شتطالع ملركز )غ��ال��وب( الأم��ريك��ي 
ال�شعب الأمريكي ل يرغبون باأن يدخل اأولدهم معرتك احلياة ال�شيا�شية 

يف امل�شتقبل.
واأ�شار اإىل اأن الختالفات يف النتائج كانت عرقية، حيث تخطت ن�شبة غري 
ن�شبة  ال�شيا�شية  اأولده��م  ميار�س  ب��اأن  يرغبون  اإنهم  قالوا  الذين  البي�س 

نظرائهم البي�س.
ولفت املركز اإىل اأنه تو�شل اإىل النتيجة عينها يف ت�شعينات القرن املا�شي، 
عندما كان جورج دبليو بو�س، وبيل كلينتون على راأ�س البالد، ما يعني اأن 
الرئي�س  بانتخاب  يتاأثر  مل  للرئا�شة  الطاحمة  العرقية  الأقليات  معدل 

الأمريكي، باراك اأوباما.

حتذيرات جديدة
 ملكمالت احلديد الوريدية

او�شى الحتاد الوروبي ملنظمي الدوية ببع�س التحذيرات لعالج فقر الدم 
املرتبط بنق�س احلديد عن طريق اعطاء مكمالت احلديد الوريدية وذلك 

لتقليل احتمال ال�شابة بتفاعالت التح�ش�س والتي قد تكون قاتلة.
ال�شابة  خطر  من  تزيد  قد  الوريدية  احلديد  مكمالت  جميع  ان  حيث 
بالتفاعالت التح�ش�شية فانه يجب ا�شتخدامه بناء على الفائدة التي تفوق 

املخاطر املحتملة.
الوريدية  احل��دي��د  مكمالت  اع��ط��اء  بعدم  الط��ب��اء  الخ�شائيون  واو���ش��ى 
املري�س بتفاعالت  املرافق املجهزة باجهزة النعا�س يف حالة ا�شابة  ال يف 
حت�ش�شية. كما ن�شحوا اي�شا بعدم اعطاء حقن احلديد للن�شاء احلوامل ال 

بحالت ال�شرورة الق�شوى يف الثلث الثاين والثالث من احلمل.
من  قليلة  ج��رع��ة  با�شتخدام  فحو�شات  اج���راء  ان  الخ�شائيون  واظ��ه��ر 
مكمل احلديد الوريدي قد ل يتوقع احتمال ال�شابة بتفاعالت التح�ش�س 
ب�شكل جيد عند اعطاء اجلرعة الكاملة من ال��دواء، كما ان عدم ال�شابة 
بتفاعالت حت�ش�شية جلرعات �شابقة ل يوؤكد بال�شرورة عدم وجود احتمال 

لال�شابة بتفاعالت حت�ش�س يف اجلرعات الالحقة.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سوفيا لورين
 تعود اإىل ال�سينما 

�شوفيا  الإيطالية  النجمة  ق��ررت 
عرب  جديد  من  الإطاللة  لورين، 
�شا�شة ال�شينما يف فيلم من اإخراج 
دام  طويل  غياب  بعد  وذل��ك  ابنها 

قرابة عقد من الزمن.
ان  اإيطالية  اإع��الم  واأف��ادت و�شائل 
للمرة  �شت�شارك  �شنة   78 ل��وري��ن 
�شنوات   9 م��ن  اك���رث  م��ن��ذ  الأوىل 
ال��ب�����ش��ري الذي  ال�����ش��وت  يف ف��ي��ل��م 
 40 بونتي  اإدواردو  ابنها  يخرجه 

�شنة .
واأ�شارت اإىل ان ق�شة الفيلم ت�شتند 
ال�شاعر  تاأليف  من  م�شرحية  اإىل 

واملوؤلف الفرن�شي، جان كوكتو.
اأحداث الفيلم يف العا�شمة  وتدور 
الإي����ط����ال����ي����ة روم���������ا، ون����اب����ل����ويل، 
الت�شوير  ي��ب��داأ  اأن  على  واأو���ش��ت��ي��ا، 
ال�3  ق��راب��ة  وي�شتمر  ال�شهر  ه���ذا 

اأ�شابيع.
�شينمائي  عمل  اآخ��ر  ان  اإىل  ي�شار 
ل��� ل��وري��ن ك���ان يف ال��ع��ام 2004 يف 
كوميديا الكثري من الرومان�شية .

ا�سطياد راأ�ض ب�سرية مع الأ�سماك
ب�شرية  راأ���س  على  �شباكهم  يف  جزائريون  �شيادون  عرث 
ال�شروق  جريدة  بح�شب  ا�شطادوها،  التي  الأ�شماك  مع 
ال�شواحل  اأن قوات خفر  واأ�شافت اجلريدة  اجلزائرية.  
احلادثة  غمو�س  لك�شف  جهودها  كثفت  عنابة  مبدينة 
بعد اأن تلقت بالغا من ال�شيادين.  وات�شح من املعاينة 
بعدما  اجل�شد  ع��ن  ف�شلت  الب�شرية  ال��راأ���س  اأن  الأول��ي��ة 
ت��خ�����ش��ع لعملية  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  اأك��ل��ت��ه��ا الأ����ش���م���اك.  وم���ن 
الذي �شيحدد يف  ال�شرعي،  الطبيب  الت�شريح من طرف 
ال�شحية  وفاة  اإىل  اأدت  التي  الأ�شباب احلقيقية  تقريره 
وكيفية ف�شل راأ�شه عن ج�شده.  وترجح املعطيات الأولية 
اأن تكون الأ�شماك التهمت جثة اأحد القتلى الذين ق�شوا 
غ��رق��ا ب��ني ���ش��واط��ئ عنابة وال���ط���ارف، وال��ذي��ن م��ا تزال 
الأبحاث جارية لنت�شال جثثهم، منذ اأيام.  ومن املنتظر 
غري  املهاجرين  عائالت  من  الع�شرات  ا�شتدعاء  يتم  اأن 
الب�شرية  ال��راأ���س  كانت  اإن  ملعرفة  املفقودين   ال�شرعيني 

تعود لأحدهم.

�سفط دهونه ففقد ذاكرته
فقد رجل ا�شباين ذاكرته واأ�شيب با�شطرابات يف ال�شلوك 
الدهون.  ل�شفط  فا�شلة  لعملية  خ�شوعه  اإث��ر  والدراك، 
ال�شاحلية  م��اي��ورك��ا  دي  ب��امل��ا  م��دي��ن��ة  يف  املحكمة  واأم����رت 
اجلّراح وطبيب التخدير بدفع مبلغ 160 األفاً و217 اأورو 
210 اآلف دولر اأمريكي تعوي�شاً للرجل الذي عانى من 
اأعرا�س ما بعد فقدان الذاكرة على املدى الق�شري. واأّيدت 
ال�شحية  ب��ه��ا  ت��ق��ّدم  ال��ت��ي  ال��دع��وى  ال���ش��ت��ئ��ن��اف  املحكمة 
�شاحة  ب���ّراأ  وال���ذي   ،2012 ع��ام  ال�شادر يف  لإل��غ��اء احلكم 
38 عاماً  الرجل  اأّية م�شوؤولية. وكان  الّطبي من  الفريق 
قد خ�شع جلراحة جتميلية يف منطقة البطن والفخذين 
ملا ذكرته �شحيفة كيه  اأزمة قلبية، وفقاً  عانى بعدها من 
امل�شت�شفى،  من  خروجه  وعقب  الأ�شبوع.  ه��ذا  ال�شبانية 
�شّخ�س الأطباء حالته باأّنها نق�س يف الوك�شجني الدماغي 
، الأمر الذي �شّبب له م�شكالت فقدان الذاكرة على املدى 

الق�شري والتوهان و�شعوبة يف الكالم.

ابن الـ7 ي�سرق �سيارة ويده�ض ولدين 
�شرقة  على  ���ش��ن��وات  ال�7  ع��م��ره  يتعدى  مل  �شبي  اأق���دم 
�شيارة يف و�شط رو�شيا، وقادها عدة اأمتار قبل اأن ي�شطدم 

ب�شيارات اأخرى ويده�س ولدين من عمره تقريباً.
يف  �شبياً  ان  نوفو�شتي  الرو�شية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
ال�شابعة من العمر لحظ وجود �شيارة نافذتها مفتوحة 
اأخذها  ف��ق��رر  لل�شيارات،  م���راآب  يف  بداخلها  ومفتاحها 
الذي كان يقود،  ال�شبي،  ان  اإىل  واأ�شارت  للقيام بجولة. 
اأكرب مدينة رو�شية،  يف نيزهني نوفغورود، وهي خام�س 
ي�شطدم  اأن  قبل  قليلة  اأم��ت��اراً  ال�شيارة  قيادة  من  متكن 
واأو�شحت  ع��م��ره.  م��ن  و�شبياً  ف��ت��اة  وي��ده�����س  ب�����ش��ي��ارات 
يف  لكنهما  امل�شت�شفى  يف  امل�شابني  الولدين  ان  ال�شرطة 

و�شع م�شتقر.

مدانة بالت�سبب بوفاتها
اأدينت امراأة رو�شية متوفاة، بالت�شبب بحادثة �شيارة اأدت اإىل مقتلها عام 2010، وهي املرة الأوىل التي يدان فيها 

�شخ�س متويف يف رو�شيا.
األك�شندرينا،  اأولغا  القانونية،  القابلة  اأدانت  اأن حمكمة يف مو�شكو،  وذكرت وكالة الأنباء الرو�شية )نوفو�شتي( 

بالت�شبب بحادثة �شري عام 2010 اأدت اإىل مقتلها ومقتل الراكبة التي كانت معها.
وكانت الق�شية اأقفلت عام 2010 بعد اأن و�شعت �شرطة املرور والق�شاء اللوم على ال�شحية اأولغا باحلادثة ما 
اأثار ردود فعل، حيث اتهم البع�س ال�شرطة والق�شاء بالت�شرّت على �شائق ال�شيارة الأخرى املتورطة باحلادثة وهو 

نائب رئي�س �شركة لوك اأويل العمالقة للنفط، اأناتويل بركوف، الذي جنا باإ�شابات طفيفة.
غري اأن اأقارب اأولغا، ا�شتاأنفوا احلكم لدى املحكمة الد�شتورية التي اأحالتها اإىل حمكمة اأدنى يف مو�شكو اأ�شدرت 

حكمها باإدانتها بانتهاك قوانني ال�شري الذي اأدى اإىل الوفاة، وبالطبع مل ت�شدر اأية عقوبة يف الق�شية.
وتعهد اأقارب اأولغا بال�شتئناف جمدداً، موؤكدين وجود حتقيق م�شتقل اأجرته جمموعة دراجني �شهرية، و�شع 

اللوم على بركوف يف احلادثة.
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تتـــزوج مبنى اأثريـــا
العامل،  يف  نوعه  م��ن  الأول  ه��و  زف��اف  حفل  اأم��ريك��ا  �شه�دت 
حيث قررت اإحدى الفتيات الزواج من مبنى اأثري فى مدينة 
�شنوات طويلة على حد  دام��ت  بعد ق�شة حب طويلة  �شياتل 

قوله��ا، بح�شب �شحيفة الوطن الكويتية. 
اإق��ام��ة مرا�شيم  تعتزم  اإن��ه��ا  ع��اًم��ا   27 اي��ف��از  بيبلونيا  وق��ال��ت 
�شياتل  اأه���ل  م��ن  كبري  ع��دد  بح�شور  ر�شمي  ب�شكل  ال��زف��اف 
اأ���ش��دق��ائ��ه��ا ال��ذي��ن ج���اءوا م��ن ع��دة م��دن ووليات  ، وبع�س 

اأمريكية اأخرى حل�شور حفل الزفاف. 
واأكدت بيبلونيا لو�شائل الإعالم الأمريكية اأنها قررت الزواج 
 107 الأث��ري الذي يبلغ عمره  ر�شمًيا من مبن�ى وايرهاو�س 
اأعوام حتى تنقذه من قرار الهدم الذي اتخذته اإدارة املدينة، 
حيث تعتزم بيع اأر�شه لإحدى ال�شركات بهدف اإق��امة جممع 

�شكني ترفيهي بدًل منه خلدمة بع�س الأغني��اء اجلدد. 

�سارع يبتلع �سيارة مع �سائقتها
الأمريكية  اأوهايو  �شوارع مدينة  اأحد  يف  انهيار مفاجئ  اأدى 
اإىل �شقوط �شيارة يف حفرة عميقة، بح�شب موقع رو�شيا اليوم 
وهي  ال�شيارة   ، يوتيوب  موقع  بثه  ال��ذي  الفيديو،  واأظ��ه��ر   .

تقبع يف حفرة ي�شل عمقها اإىل 10 اأمتار. 
كما يو�شح الفيديو عملية اإنقاذ ال�شائقة واإخراجها من احلفرة 
من قبل فريق الإنقاذ، الذي ا�شطر ل�شتخدام �شالمل.  ومل 

ت�شب املراأة باأذى لكنها عانت من الرعب ال�شديد.

ت�سقط حتت قطار وتنجو
�شقطت �شابة ت�شيكية حتت قطار يف حمطة لل�شكك احلديدية 
دقائق  بعد  �شوهدت  اإذ  �شاملة،  خرجت  لكنها  ب��راغ،  مدينة  يف 
اإىل  جم��ددا  وت�شعد  مق�شورتني،  بني  من  تقوم  وه��ي  قليلة 

الر�شيف وتنف�س الغبار عن ثيابها.
وبدت املراأة وكاأنها كانت تنام واقفة، عندما ترنحت و�شقطت 
القطار.  و���ش��ول  قبيل  احل��دي��د  ال�شكك  ب��ني  الر�شيف  م��ن 
ن�شر  بيان  يف  كروباكوفا  اإيفا  ال�شرطة  با�شم  الناطقة  وقالت 
عرب الإنرتنت اأظهر ت�شجيل فيديو اأنها كانت تواجه �شعوبة 
يف احلفاظ على توازنها، فهوت و�شقطت على ال�شكة احلديد . 
واأو�شحت الناطقة لكن املراأة بعد ذلك وقفت ونف�شت الغبار 
عن ثيابها ورحلت م�شرية اإىل اأنها رف�شت احل�شول على اأي 
م�شاعدة طبية اأو اخل�شوع لفح�س كحول، موؤكدة اأنها ت�شعر 

بالإرهاق فقط.
راكبا  الفيديو  �شريط  ويظهر  املا�شي  الثنني  احل��ادث  ووقع 
ت�شقط  لكنها  ال�شابة،  امل��راأة  التقاط  دون ج��دوى  يحاول من 

بعد ثوان قليلة قبل و�شول القطار.
الر�شيف  على  ركعوا  اأ�شخا�س  �شاعدها  القطار  توقف  وعند 
ل��ل��ق��ط��ار. واأو����ش���ح بيرت  ع��ل��ى اخل����روج م��ن ب��ني مق�شورتني 
براغ  يف  امل�شرتك  النقل  و�شائل  با�شم  الناطق  فورليت�شيك 
هناك حفرة عميقة بني �شكتي احلديد، وعندما يقع ال�شخ�س 

فيها ل ميكن للقطار اأن مي�شه، لأنه يكون بعيدا عنه .

ممثلة بوليوود الهندية مادري ديك�شيت نيني توؤدي عر�شا يف حفل توزيع جوائز IIFA ال�شينمائية ال�شنوية يف مكاو ال�شينية. )ا ف ب(

�سبين�سر ت�سرتي منزًل 
بـ841 األف دولر 

الفائزة  الأمريكية  املمثلة  اأمت��ت 
اأوكتافيا   ، الأو�����ش����ك����ار  ب���ج���ائ���زة 
بعد  رابح�������ة،  �شفق������ة  �شبين�شر، 
لو�س  يف  م��ن�����������������������������زًل  ا����ش���رتت  اأن 
دولر..  األ��ف   841 بنحو  اأجنل�س 

فقط.
وذكر موقع �شراء العقارات تروليا 
ا�شرتت  �شبين�شر  اأن  الأم���ريك���ي، 
منزًل يف لو�س اأجنل�س ب�841 األفاً 

و500 دولر.
3 غ��رف نوم،  امل��ن��زل م��ن  ويتاألف 
وتبلغ  خا�شة،  وباحة  وحمامني، 

م�شاحته 159 مرتاً.
عاماً   43 �شبين�شر  اأن  اإىل  ي�شار 
اأف�����الم  ب������اأدواره������ا يف  ا����ش���ت���ه���رت 
وم�شل�شالت عديدة، اأهمها اأداوؤها 
 The( م�����ش��ل�����ش��ل  يف  م��ي��ن��ي  دور 
Help(، وفازت بجائزة الأو�شكار 
اإ�شافة  م�شاعدة،  ممثلة  كاف�شل 

اإىل عدة جوائز اأخرى.

بيرب و�سيلينا غوميز 
معًا من جديد 

جا�شنت  الكندي  النجمان  تخطى 
غوميز،  �شيلينا  والأمريكية  بيرب، 
اخل����الف����ات ب��ي��ن��ه��م��ا، وع�������ادا من 
موقع  واأف��اد  بع�شهما.  اإىل  جديد 
وبيرب،  غ��وم��ي��ز،  اأن   ، زي  اأم  ت���ي 
ال���ل���ذي���ن ت���رك���ا ب��ع�����ش��ه��م��ا ث���م عاد 
ن�شرا ���ش��ورة لهما  ع��دي��دة،  م���رات 
معاً توؤ�شر اإىل ا�شتئناف عالقتهما. 
واأو�شح اأن النجمني ال�شابني ن�شرا 
واحدة،  �شيارة  يف  معاً  لهما  �شورة 

مع تعليق حمطم القلب.
ي�شار اإىل اأن عالقة بيرب 19 عاماً 
تقّلباً  ���ش��ه��دت  ���ش��ن��ة   20 وغ��وم��ي��ز 
بع�شهما  اإىل  ع���ادا  ف��ق��د  م���وؤخ���راً، 
الأول  ك��ان��ون  يف  انف�شالهما  بعد 
دي�شمرب املا�شي، اإل ان الأم��ور مل 
وتردد  بينهما  جم��اري��ه��ا  اإىل  تعد 
ان��ه��ا يف ع��الق��ة ج��دي��دة م��ع املغني 

الربيطاين اإيد �شريان.

قامت �شركة وي اآر �شو�شال We Are Social املتخ�ش�شة 
و�شائل  �شملت  م�شحية  درا���ش��ة  ب��اإج��راء  ال�����ش��وق،  ب��درا���ش��ات 
التوا�شل الجتماعي مثل تويرت واملدونات واملنتديات، بهدف 
حتليل تعليقات وردات فعل م�شتخدمي بع�س اأ�شهر الهواتف 
الذكية املوجودة يف ال�شوق حول مدى ر�شى امل�شتخدمني عن 
و�شام�شوجن   ،5 اآيفون  هواتف  الدرا�شة  و�شملت  اأجهزتهم. 
 .920 10، ونوكيا لوميا  4، وبالك بريي زد  اإ�س  جالك�شي 
الأكرث  كانو   5 اآيفون  اأ�شحاب هاتف  باأن  الدرا�شة  ووج��دت 
ت���ذم���ًرا م���ن ه��وات��ف��ه��م، يف ح���ني ح�����ش��ل ه��ات��ف �شام�شوجن 
م�شتخدميه.  بني  ر�شى  ن�شبة  اأعلى  على   4 اإ���س  جالك�شي 
% من   20 ال�شلبية بلغت  الفعل  باأن ردات  الدرا�شة،  وقالت 
بني جممل التعليقات التي متت درا�شتها، وجاء هذا بح�شب 
من  اجلديد  التو�شيل  ماأخذ  منها  اأ�شباب،  لعدة  الدرا�شة 
اأدى  وال��ذي  الهاتف،  اآب��ل يف  تبّنته  ال��ذي   Lightning ن��وع 
ا�شتخدام  م��ن  ال�شابقني  اآب���ل  م�شتخدمي  متكن  ع��دم  اإىل 
ال�شواحن القدمية ل�شحن اجلهاز اجلديد. ومن اأبرز اأ�شباب 
التعليقات ال�شلبية على اآيفون 5 كان قيام اآبل بال�شتغناء عن 
اخلرائط  تطبيق  يعترب  ك��ان  ال��ذي  جوجل  خرائط  تطبيق 
اخلا�س،  خرائطها  تطبيق  وا�شتخدام   iOS يف  الفرتا�شي 
وه���و م��ا ت��ب��ني ب��ع��د اإط����الق ال��ه��ات��ف اأن���ه ي��ع��اين م��ن ق�شور 

اإىل  لحًقا  اأدى  مما  واملعلومات،  الدقة  اإىل  ويفتقر  �شديد، 
من  ر�شمًيا  اعتذاًرا  كوك  تيم  لآب��ل  التنفيذي  املدير  اإ�شدار 
امل�شتخدمني. بالإ�شافة اإىل ذلك، اأ�شارت الدرا�شة اإىل ا�شتياء 
بع�س امل�شتخدمني من عدم قيام اآبل باإدخال تعديالت كانت 
نوعية  م��ن  البع�س  ا�شتكى  كما   ،iOS نظام  على  مطلوبة 
ال�شورة يف عدد من هواتف اآيفون 5 والتي عانى بع�شها من 
ت�شوه يف الألوان، بينما حتدث الآخر عن م�شاكل يف خدو�س 
موجودة على غالف الأملنيوم اخلارجي للجهاز منذ حلظة 
هاتف  ح�شل  ذل��ك،  م��ن  العك�س  على  العلبة.  م��ن  اإخ��راج��ه 
جالك�شي اإ�س 4 على اأقل عدد من ال�شكاوى بح�شب الدرا�شة 
بالهاتف  اخلا�شة  التعليقات  من  فقط   11 ب��اأن  قالت  التي 
على  الإيجابية  التعليقات  معظم  تركزت  كما  �شلبية.  كانت 
الهاتف حول امليزات اجلديدة التي يتميز بها، وب�شكل خا�س 
امل�شتخدمني  اإع��ج��اب  اأث���ارت  التي  العني  حركة  تتبع  ميزة 
5 على  اآي��ف��ون  ت��ف��وق  اأخ����رى،  ب�شكل خ��ا���س. لكن م��ن جهة 
بقية الهواتف من حيث ال�شجة التي اأثارها يف يوم اإطالقه، 
حيث ر�شدت الدرا�شة 1.7 مليون حمادثة حول الهاتف على 
حديث  األ��ف   300 ب�  مقارنًة  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 
اإىل جالك�شي  اإ�شارة  األ��ف   140 10 و  حول بالك بريي زد 

اإ�س 4 و45 األف اإ�شارة اإىل لوميا 920

اأ�سحاب اآيفون 5 الأكرث تذمرًا من هواتفهم

لوف هيويت تغادر تويرت
اأعلنت النجمة الأمريكية، جنيفر لوف هيويت، عن عزمها اإقفالها ح�شابها على موقع 

تويرت ب�شبب التعديات وال�شلبية التي كانت ت�شلها عربه. وقالت النجمة يف تغريدات 
التي يختار  والتهديدات  ال�شلبية  اإنه لالأ�شف، ومع كل   ، على ح�شابها على تويرت 

النا�س اإر�شالها يل عرب املوقع، اأعلن بحزن اأن تويرت مل يعد بنا�شبني.
واأ�شافت لقد ا�شتمتعت بكل الطيبة واملحبة والدعم الذي وجدته، غري اأنها اأ�شارت 
اأن تكون  اأن احلياة يجب  املوقع. واعتربت  ا�شرتاحة من هذا  اإىل حاجتها لأخذ 

مليئة بالإيجابية والدعم، ل بالتهديدات والإ�شارات ال�شلبية .
وخل�شت اإىل القول اإىل الذين جعلوا من جتربتي يف تويرت جتربة �شعيدة، ال�شكر 

من �شميم قلبي . وكانت املمثلة اأعلنت يف حزيران يونيو املا�شي اأنها تنتظر مولودها 
الأول من زوجها براين هالي�شاي.

 


