
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �سيا�سية - م�ستقلة 28 صفحة- الثمن درهمان

�ص 05 

�ص 10

�ص 17

جائزة رئي�ص الدولة للخيول 
العربية تنطلق يف بلجيكا اليوم

عربي ودويل

�رشطة راأ�ص اخليمة حتذر ب�صوت 
م�صموع من الألعاب النارية

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

اأعمال بلطجة وتخريب 
للإخوان يف �صمال القاهرة

•• اأبوظبي -وام:

حتت اإ�سراف وزارة �سوؤون الرئا�سة ومتابعة �سمو 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
ال��رئ��ا���س��ة عقدت  ���س��وؤون  ال�����وزراء وزي���ر  جمل�س 
والأوق����اف  الإ���س��ام��ي��ة  لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
كارلتون  الرتز  فندق  يف  �سحفيا  م��وؤمت��را  ام�س 
برنامج  تفا�سيل  عن  خاله  اأعلنت  اأبوظبي  يف 
�سيوف �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة من العلماء 

خال �سهر رم�سان املبارك.
املزروعي  ال��دك��ت��ور ح��م��دان م�سلم  ���س��ع��ادة  ورف���ع 
الإ�سامية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
والأوق�����اف خ��ال امل��وؤمت��ر اأ���س��م��ى اآي���ات التهاين 
والتربيكات مبنا�سبة قرب �سهر رم�سان املبارك 

اإىل م��ق��ام ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه 
جمل����س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
اإخوانهما  واإىل  اهلل  رع������اه  دب��ي  حاكم  ال�����وزراء 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
اأول �س�����مو ال�سيخ حممد  الإم��ارات واإىل الفريق 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عه�����د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واإىل جميع اأولياء 
العهود وال�سيوخ و�سعب الإمارات و�سعوب العامل 

الإ�سامي .. 
�سائا املوىل العلي القدير اأن يهله عليهم باليمن 

والإميان وموفور ال�سحة وال�سامة.
)التفا�سيل �س2(

ح�كم راأ�س اخليمة ي�أمر 
ب�لإفراج عن 210 �سجن�ء 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ام���ر ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب��ن �سقر 
راأ�س  ح��اك��م  الع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
مبنا�سبة  �سجناء   210 ع��ن  ب��الإف��راج  اخليمة 
املن�ساأة  ن��زلء  من  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  حلول 
ممن  اخليمة  راأ����س  يف  والعقابية  ال�ساحية 
يق�سون عقوبات متفاوتة وابعاد غري املواطنني 
خارج الباد تنفيذا لاأحكام ال�سادرة بحقهم. 
وي����اأت����ي ه����ذا الم�����ر يف اط�����ار ح���ر����س �ساحب 
ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة على اعطاء ال�سجناء 
جديدة  حياة  لبدء  اخ��رى  فر�سه  عنهم  املفرج 

وللتخفيف من معاناة ا�سرهم.
)التفا�سيل �س5(

   

الإخوان يف رق�سة الديك الذبيح..!
•• الفجر:

مل نكن يف حاجة اإىل ذاك امل�سهد الدراماتيكي يف القاهرة وغريها من 
وحقيقتهم  الدموي  الإخ��وان  وجه  من  لنتاأكد  امل�سرية،  املحافظات 
و�سّجلهم  امل��ح��ط��ات  ب��ه��ذه  ح��اف��ل  فتاريخهم  والإره��اب��ي��ة،  الفا�سية 

مكتوب بالأحمر الفاقع.
التي  امل�سري  ال��راب  على  املوزعة  اجلرمية  خ��ال  من  اأعلنوا  لقد 
ال�سيا�سي، راف�سني بذلك  كاأداة للتعبري  انحيازهم للعنف  ارتكبوها 
التوافقية املقرحة عليهم، متم�سكني ب�سرعية ال�ستفراد  ال�سرعية 
بت�سليم  واأمنها  م�سر  ا�ستقرار  مقاي�سني  والغت�ساب،  وال�ستحواذ 
رموزهم  وبقاء  الفا�سل،  بحكمهم  �سعب م�سر  املطلقة من  الأغلبية 

الفا�سلة يف اإدارة �سوؤونها.
الإخ��وان مل يقتنعوا  اأّن  اإىل  العنف، ي�سري بجاء  اإىل  اللجوء  وهذا 
بعد اأنهم اأّول من قاموا بالنقاب حني انقلبوا على اأحام امل�سريني 
واآمالهم واأهداف ثورتهم، وان مر�سي هو من انقلب على نف�سه �ساعة 
بكر�سي  وت�سّبث  �سعبه،  على  احل���رب  ف��ارق��ة،  ع��ن��اد  حلظة  يف  اأع��ل��ن، 
�سحبه �سباب م�سر من حتته. مبعنى اأخر اأّن من اأزاحهم واأقالهم من 
مب�ساركة  ويروجون  يزعمون  كما  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  لي�س  احلكم، 
ابواق التنظيم الدويل لاإخوان، واإمنا عزلتهم حماقتهم، واأ�سقطتهم 

اأخطاوؤهم وجهلهم وف�سلهم يف اإدارة �سوؤون دولة بحجم م�سر.
اإىل م�ساحلة  الذاتي، وال�سعي  الإق��رار بهذا الإخفاق والعجز  وبدل 
لهم  ترك  وقد  وموؤ�س�ساته،  واأح��زاب��ه  طوائفه  مبختلف  املجتمع  مع 
اختاروا  ب��ذل��ك،  للقيام  مفتوحا  ال��ب��اب  الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة  ب��ي��ان 
العنف �سبيا  ليوؤكدوا مقولة نابليون بونابرت الدولة نحن وبعدنا 

الطوفان. 
)التفا�سيل �س10(

اإعالن تف��سيل برن�مج �سيوف رئي�س الدولة خالل �سهر رم�س�ن 

عنا�سر من اجلي�س احلر يحتفلون با�سابة هدف لقوات النظام يف دير الزور

مايني امل�سريني يزحفون اىل ميدان التحرير لاحتفال باإ�سقاط مر�سي والتاأكيد على ال�سرعية لل�سعب

النيابة تقرر حب�ض ال�ساطر واأبو ا�سماعيل وتاأمر بالقب�ض على العريان والبلتاجي وحجازي

املاليني يحت�سدون يف مي�دين م�سر لت�أكيد �سرعية ال�سعب
قنا�ض الإخوان يعرتف بتلقي الأموال والأ�سلحة لقتل املتظاهرين وكهربة �سور مقر اجلماعة باملقطم

•• عوا�صم-وكاالت:
وا�سلت القوات النظامية ب�سوريا 
حم�س  ع���ل���ى  امل���ك���ث���ف  ق�����س��ف��ه��ا 
ا�ستعادة  بهدف  ال�سمايل  وريفها 
املحا�سرة  املدينة  على  ال�سيطرة 

منذ اأ�سهر. 
ال�سوري  املر�سد  اأك��د  جهته  م��ن 
حل���ق���وق الإن���������س����ان م��ق��ت��ل نحو 
�سبعني �سخ�سا مبناطق خمتلفة. 
���س��وري��ون �سورا  ن��ا���س��ط��ون  وب���ث 
تظهر ق�سف قوات النظام لأحياء 
عن  اأ�سفر  مما  القدمية،  حم�س 

حرائق يف املدينة.
باملدفعية  ال��ق�����س��ف  وت���وا����س���ل 
ال���ث���ق���ي���ل���ة وال������ه������اون وراج����م����ات 
وتلبي�سة  الغنطو  ال�سواريخ على 
�سمال  الكبرية  وال���دار  والر�سنت 
اإىل دمار وا�سع  اأدى  حم�س، مما 

يف املباين ال�سكنية.
حم�س  يف  ن�������س���ط���اء  وو�������س������ف 
واملدفعية  اجل����وي����ة  ال�������س���رب���ات 
النظامية  ال���ق���وات  ت�سنها  ال��ت��ي 
و�سرح  خ���اط���ف���ة.  ح�����رب  ب���اأن���ه���ا 
لوكالة  احلم�سي  ي��زن  النا�سط 
�سكايب  ع��رب  الفرن�سية  الأن���ب���اء 
الأكرث �سخونة يف  باأن اجلبهتني 
حم�س هما حيا باب هود )و�سط( 

واخلالدية )�سمال(.
ومن جهته اأكد نا�سط اآخر يدعى 
حممود احلم�سي لنف�س الوكالة 
اأن احلملة الع�سكرية التي ي�سنها 

ال����ن����ظ����ام م�������س���ت���م���رة م���ن���ذ اأك����رث 
م���ن ع���ام و���س��ه��ر ب��ه��ج��م��ات برية 
م���ن ج��م��ي��ع اجل���ب���ه���ات وامل���ح���اور 
الأ�سلحة  اأن����واع  بجميع  وق�سف 
وال��راج��م��ات وال��ه��اون م��ع غارات 
م�ستمرة للطريان، م�سريا اإىل اأن 
الآن هو حماولة  ا�ستداد احلملة 
لإن����ه����اء امل���ع���رك���ة ج���غ���راف���ي���ا من 
ج��ان��ب ق���وات ال��ن��ظ��ام. واأك���د هذا 
النا�سط احلم�سي م�ساركة حزب 

اهلل اللبناين يف احلملة.
وكان الأ�سبوع الأخري هو الأكرث 
ت��ع��اين من  ال��ت��ي  عنفا يف حم�س 
اأ�سهر، والتي ت�سري  احل�سار منذ 
تقديرات الأمم املتحدة اإىل اأن ما 
مدين  اآلف  واأربعة   2500 بني 

حما�سرون داخلها.
ال�سوري  املر�سد  قال  جهته،  من 

�سبعني  نحو  اإن  الإن�سان  حلقوق 
من  اأك���رث  بينهم  ق��ت��ل��وا  �سخ�سا 
خ��م�����س��ني م���ن ال����ث����وار وال���ق���وات 
النظامية خال مواجهات جرت 

اأم�س الأول .
اأن ح�سيلة  واأكد املر�سد يف بيان 
القتلى من املدنيني ارتفعت اأم�س 
اإىل 28، م�سريا اإىل اأن ال�سحايا 
حلب  حم���اف���ظ���ات  اإىل  ي��ن��ت��م��ون 
وريف دم�سق وحم�س ودير الزور 

ودم�سق ودرعا وحماة واإدلب.
وت�سهد بقية املحافظات ال�سورية 
التي  اإدل��ب  اأمنية، منها  تطورات 
اأع��ل��ن اجلي�س ال�����س��وري احل��ر يف 
وقت �سابق اأنه بداأ معركة اإع�سار 
حيث  ال��زاوي��ة،  جبل  يف  اجلبلني 
ا���س��ت��ب��ك م���ع ق����وات ال��ن��ظ��ام على 

اأطراف منطقة حممبل.

•• القاهرة-وكاالت:

خ���رج م��اي��ني امل�����س��ري��ني ام�س 
اإىل  جم��ددا يف م�سريات حا�سدة 
بالقاهرة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل���ي���ادي���ن 
على  ت�����اأك�����ي�����داً  وامل�����ح�����اف�����ظ�����ات 
 30 ل��ث��ورة  ال�سعبية  ال�سرعية 
ا�ستكمال  ج�����اءت  ال���ت���ي  ي��ول��ي��و 
اأطاحت  والتي  يناير   25 لثورة 
ب����ن����ظ����ام الخ������������وان امل���ج���رم���ني 
الهاوية  الباد اىل  قادوا  الذين 
جدوى  ب��غ��ري  الآن  وي���ح���اول���ون 
اب�سع  م�ستخدمني  فتنة  افتعال 
وقد  وال��ت��دم��ري..  القتل  و�سائل 
���س��رب امل�����س��ري��ون جم����ددا اروع 
مثال على التاحم بني خمتلف 
العظيم  وجي�سه  ال�سعب  اطياف 

يف وجه جماعة من الرهابيني.
اأ���س��راب من �ساح اجلو  وحلَّقت 
اأجواء  يف  ام�����س  م�ساء  امل�����س��ري، 
املحافظات  م��ن  وع���دد  ال��ق��اه��رة 
الذين  امل��واط��ن��ني  مل��اي��ني  حتية 
احتفاًل  ب��امل��ي��ادي��ن  ي��ح��ت�����س��دون 
ب��ع��زل ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق حممد 

مر�سي.
وق������ام������ت ع��������دة اأ���������س��������راب من 
امل���ق���ات���ات ب��ا���س��ت��ع��را���س��ات فوق 
اأجواء ميدان التحرير يف و�سط 
ال����ق����اه����رة وق�������س���ر الحت����ادي����ة 
امليادين  اأج��واء  وف��وق  الرئا�سي، 

يف املقطم.
وق����ال ال��ب��ل��ت��اج��ي ل���روي���رز اإنه 
منذ  عليه  القب�س  يلقى  اأن  ك��اد 
يومني عندما حاول نحو ع�سرة 
رج���ال مب��اب�����س م��دن��ي��ة خطفه 
م�����ن و�����س����ط الح����ت����ج����اج����ات يف 
زاعما   ال��ع��دوي��ة،  راب��ع��ة  منطقة 
امل�سلمني  الإخ�����وان  م���وؤي���دي  اأن 
م��ن��ع��وه��م وق������ال اأن������ا ه���ن���ا ولن 

اأغادر.
ال�سابع  اليوم  �سحيفة  وبح�سب 
فقد واجهت النيابة مهدي عاكف 
مر�سد جماعة الإخوان امل�سلمني 
الإخوان  قنا�س  باأقوال  ال�سابق، 
اعرف  الذي  م�سطفى حممد، 
ملحاولتهم  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب��ق��ت��ل 
ذلك  واأن  وح��رق��ه،  املقر  اقتحام 
قيادات  م���ن  اأوام�������ر  ع��ل��ى  ب���ن���اء 
ال��ت��ي م��دت��ه��م مببالغ  الإخ������وان 

مالية والأ�سلحة الازمة.
الإدلء  ال��ب��داي��ة  وق���د رف�����س يف 
اإل  املحر�سة،  القيادات  باأ�سماء 
 250 اأنه كان ب�سحبته  اأكد  اأنه 
وبحوزتهم  امل��ب��ن��ى  ع��ل��ى  ع�����س��واً 
اآلية،  وب���ن���ادق  ب��ن��ادق خ��رط��و���س 
كما قاموا بكهربة �سور املقر ملنع 
املبنى  اق��ت��ح��ام  م��ن  املتظاهرين 
وجهزوا خراطيم للمياه حت�سبا 

لوقوع اأي حريق.
الذي  الإخ����وان  قنا�س  واأ���س��اف 

عليه،  القب�س  املتظاهرون  األقى 
اأن������ه ف�����ور ن���ف���اد ال�����ذخ�����رية من 
�سطح  باأعلى  املتواجدين  معظم 
الأبواب  من  هاربني  ف��روا  املقر، 
يتمكن من  اأن��ه مل  اإل  اخللفية، 
املتظاهرين  قيام  ب�سبب  الهرب 

مبحا�سرته.
املتهمني وهو  اأح��د  اع��رف  كما 
امل�ست�سار  اأم���ام  اجلن�سية  ���س��وري 
العام  امل��ح��ام��ي  من�سور  ح��م��دي 
القاهرة  و���س��ط  ل��ن��ي��اب��ات  الأول 
ب���اأن ق���ي���ادات م��ن ح���زب احلرية 
واآخرون  هو  اأح�سرته  والعدالة 
م�����ن ال���������س����وري����ني امل����وج����ودي����ن 
مبالغ  واع���ط���ت���ه���م  ب���ال���ق���اه���رة 
نارية  اأ�سلحة  و�سلمتهم  مالية 
وجمموعة من الطلقات النارية 
وكلفوهم  م���ن���ه���م  واح�������د  ل���ك���ل 
التحرير  م��ي��دان  اإيل  ب��ال��ت��وج��ه 
بامليدان  املعت�سمني  ومهاجمة 
بينما  عليهم،  ال��ن��ريان  واإط���اق 
امل��ت��ه��م الثاين  ا���س��ت��ج��واب  ت��ع��ذر 
بامل�ست�سفي  امل�ساب والذي يرقد 
متاثله  حل���ني  راأ����س���ه  يف  ب���ج���رح 
لل�سفاء، وقد اأمرت النيابة بطلب 
حتريات ومعلومات جهاز الأمن 
العامة  وامل����خ����اب����رات  ال���وط���ن���ي 
املحر�سني  ح������ول  واحل����رب����ي����ة 
التي  الأح���داث  لهذه  واملنفذين 

روعت امل�سريني.

املحافظات  من  بعدد  الرئي�سية 
حيث يحت�سد مايني املواطنني 
ال�سابق  الرئي�س  بعزل  احتفاًل 
اعتربوه  ال����ذي  م��ر���س��ي  حم��م��د 
الباد  �����س����وؤون  اإدارة  يف  ف�����س��ل 
خال  اأو�ساعها  بردي  وت�سبب 

عام من حكمه.
امل�سرية  ال��ن��ي��اب��ة  ق�����ررت  وق����د 
ام�����س حب�س الره��اب��ي��ني خريت 
اإ�سماعيل  اأب���و  وح����ازم  ال�����س��اط��ر 
15 يوما، على ذمة التحقيقات 

ب��ت��ه��م��ة ال��ت��ح��ري�����س ع���ل���ى قتل 
م��ت��ظ��اه��ري��ن يف حم��ي��ط جامعة 

القاهرة الأ�سبوع املا�سي.
وك���ان���ت الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة قد 
ال����ذي ي�سغل  ال�����س��اط��ر  اع��ت��ق��ل��ت 
للمر�سد  الأول  ال��ن��ائ��ب  م��وق��ع 
العام لاإخوان امل�سلمني وكذلك 
اأب�����و اإ���س��م��اع��ي��ل م��وؤ���س�����س حزب 
الإ�سامي  ال��ت��وج��ه  ذي  ال��راي��ة 
م�������س���اء اجل���م���ع���ة ب���ع���د ����س���دور 
قرارات �سبط واإح�سار ب�ساأنهما 

من النيابة العامة.
النيابة  ق���ررت  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
ع�سام  واإح�����س��ار  �سبط  ال��ع��ام��ة 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س حزب  ال����ع����ري����ان 
احل���ري���ة وال���ع���دال���ة امل��ن��ب��ث��ق عن 
امل�سلمني،  الإخ����������وان  ج���م���اع���ة 
وك�����ذل�����ك ال�����ق�����ي�����ادي ب����احل����زب 
حم���م���د ال���ب���ل���ت���اج���ي وال���داع���ي���ة 
حجازي  ����س���ف���وت  الإ�����س����ام����ي 
لتهامهم بالتحري�س على قتل 
الإر�ساد  اأمام مكتب  املتظاهرين 

ت���ف���ج���ر خ������ط ل���ل���غ����ز ع�سرات القتلى وق�سف مكثف على حم�س وريفه�
امل�����س��ري��ة  ����س���ي���ن����ء  يف 

•• القاهرة-ا.ف.ب:

نا�سطني  ان  ع���ي���ان  ���س��ه��ود  اأك�����د 
قاموا بتفجري انبوب للغاز يربط 
بني م�سر والردن ام�س الحد يف 

�سبه جزيرة �سيناء امل�سرية.
لوكالة  ال��ع��ي��ان  ال�����س��ه��ود  وق�����ال 
وقع  الن��ف��ج��ار  ان  ب��ر���س  فران�س 
ب��ال��ق��رب م��ن م��دي��ن��ة ال��ع��ري�����س..
وت�سهد هذه املنطقة اعمال عنف 
الرئي�س  ازاح�����ة  م���ع  ت�����س��اع��دت 
ال����س���ام���ي حم��م��د م��ر���س��ي عن 

ال�سلطة.
فقد �سيطر ا�ساميون على مقر 
حمافظة �سمال �سيناء يف مدينة 
ال��ع��ري�����س ال�����س��ب��ت ورف���ع���وا عليه 
افاد  كما  ���س��وداء،  ا�سامية  راي��ة 

مرا�سل لوكالة فران�س بر�س.
وا�ساف املرا�سل ان قوات اجلي�س 
مبنى  م��ن  ان�سحبت  وال�����س��رط��ة 

املحافظة وحميطه.
ال�سرطة  وقتل خم�سة من رجال 
�سنها  ه����ج����م����ات  يف  وج������ن������دي 
�سيناء  ����س���م���ال  يف  ا����س���ام���ي���ون 

اجلمعة.
وب����ع����د ال������ث������ورة ال����ت����ي اط���اح���ت 
امل�سري ح�سني مبارك  بالرئي�س 
يف 2011، �سهدت �سيناء �سل�سلة 
انابيب  ع���ل���ى  ال���ه���ج���م���ات  م�����ن 
ال��غ��از ال��ت��ي مت��د ا���س��رائ��ي��ل اي�سا 
الهجمات  ه��ذه  لكن  امل���ادة.  بهذه 

تراجعت منذ حواىل عام.

واجلرحى  القتلى  ع�سرات 
ال����ع����راق  يف  ب���ه���ج���م����ت 

•• بغداد-يو بي اآي:

م�سرعهم  اأ�سخا�س  ع�سرة  لقي 
الأح������د ب��ي��ن��ه��م ���س��ت��ة م���ن رج���ال 
الأمن، وجرح الع�سرات يف �سل�سلة 
م����ن ال���ه���ج���م���ات وال���ت���ف���ج���ريات 
����س���رب���ت اأن�����ح�����اء م���ت���ف���رق���ة من 

العراق.
م�سلحا  اإن  اأم��ن��ي  م�����س��در  وق���ال 
ق��ت��ل يف ا���س��ت��ب��اك م��ع ق���وة تابعة 
كانت  الع�سكرية  لا�ستخبارات 
الطريق  ع��ل��ى  اع��ت��ق��ال��ه  حت����اول 
ال��ت��اج��ي �سمال  ق�����س��اء  ال��ع��ام يف 
اأُ�سيب قا�سي  بغداد. ويف تكريت 
�سامراء  ق�ساء  ا�ستئناف  حمكمة 
ال����ت����اب����ع ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة ب����ج����روح 
اأفراد  اأرب��ع��ة م��ن  خ��ط��رية، وقتل 
نا�سفة  ع��ب��وة  ب��ان��ف��ج��ار  ح��م��اي��ت��ه 

مبوكبه و�سط املدينة.
اأثناء  م�سلح  بهجوم  مدين  وُقتل 
ن��وم��ه ب��ح��دي��ق��ة م��ن��زل��ه يف قرية 
ال�سرقاط  ق�ساء  �سمال  العيثة 
املدينة  يف  وقتل  تكريت،  ب�سمال 
اأي�����س��ا ���س��رط��ي واأُ����س���ي���ب ثاثة 
نا�سفة  ع��ب��وة  ب��ان��ف��ج��ار  ب���ج���روح 

ا�ستهدفت دوريتهم.
عبوة  انفجرت  اأي�سا  تكريت  ويف 
ن��ا���س��ف��ة اإىل ج��ان��ب ال��ط��ري��ق يف 
اأثناء  املدينة  �سمال  بيجي  ق�ساء 
مرور دورية تابعة لل�سرطة، مما 
واإ�سابة  �سرطي  اأ�سفر عن مقتل 

ثاثة بينهم �سابط نقيب.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:11            
الظهر.......    12:28  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   07:16  
الع�ساء......   08:46
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قوات الحتالل تعتقل ع�سرات الفل�سطينيني

كري يف جولة �س�د�سة لإحي�ء املف�و�س�ت 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اعتقلت قوات الإحتال الإ�سرائيلي فجر ام�س 30 فل�سطينيا يف مناطق 
رام اهلل ونابل�س وجنني وبيت حلم واخلليل والقد�س املحتلة. 

كما اندلعت مواجهات عنيفة يف قرية دير قدي�س قرب رام اهلل بني اأهايل 
القرية وقوات الحتال ال�سرائيلي جراء قيام قوات الحتال بالت�سدي 
مل�سرية �سلمية نظمها اأهايل القرية رف�سا للتو�سع ال�ستيطاين وم�سادرة 
ما يقارب 200 دومن ل�سالح م�ستوطنة نيلي املقامة على اأرا�سي القرية. 
اأحدهم م�ساب بقنبلة غاز  واعتقلت قوات الحتال ثاثة فل�سطينيني 

يف �سدره.
ام�س  اإ�سرائيلية  �سحفية  م�سادر  فيه  ك�سفت  ال��ذي  الوقت  يف  ه��ذا  ج��اء 
الأحد اأن وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي �سيعود هذا الأ�سبوع اإىل 
منطقة ال�سرق الأو�سط ملوا�سلة جهوده الرامية اإىل اإحياء عملية ال�سام 

وا�ستئناف املفاو�سات املبا�سرة بني الفل�سطينيني واإ�سرائيل.
اإىل  �سي�سل  ك��ريي  ف��اإن  وهاآرت�س،  اأح��رون��وت  يديعوت  ل�سحيفتي  ووفقا 
للمنطقة منذ توليه من�سبه  ال�ساد�سة  زيارته  الأ�سبوع يف  نهاية  املنطقة 

يف فرباير �سباط املا�سي.
وكان كريي اأنهى جولته اخلام�سة يف املنطقة يف الثاثني يونيو حزيران، 
باأنها حققت  اأك��د  اأج��رى حم��ادث��ات مكثفة مع اجلانبني يف مهمة  حيث 
تقدما حقيقيا، لكن بع�س الفل�سطينيني اأكدوا اأنه ل يوجد اخراق قد 

يوؤدي اإىل اإعادة اإطاق املفاو�سات املبا�سرة املتعرثة.
وترك كريي بعد مغادرته املنطقة اثنني من م�ست�ساريه، اأحدهم م�ست�ساره 
ل�سوؤون عملية ال�سام، فرانك ليفين�سطاين الذي اأجرى حمادثات مكثفة 

يف اإ�سرائيل ورام اهلل دون التو�سل لأي اتفاق.
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الداخلية تنظم اأول ملتقى ل�سرك�ء اجلن�سية والإق�مة
ع��ن اإي��ج��اد وت��ط��وي��ر ف��ر���س ���س��راك��ات ج��دي��دة ول�سمان ال��ت��ب��ادل املعريف 
تاقي  نتيجة  حت��دث  ق��د  ال��ت��ي  العقبات  تذليل  �سبل  وب��ح��ث  وال��ث��ق��ايف 
اجلل�سة  يف  ناق�س  حيث  ع��دة  عمل  جل�سات  امللتقى  وت�سمن  امل�����س��ال��ح. 
ا�ستعرا�س  ..ومت  الداخلية  وزارة  منظور  م��ن  ال�سراكة  مفهوم  الأوىل 
ثاث اأوراق عمل. ففي الورقة الأوىل مت عر�س دليل عمل ال�سراكة ويف 
الورقة الثانية مت عر�س جتربة ال�سراكة للقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي 
لاإقامة  العامة  الإدارة  ال�سوء على جتربة  الثالثة  الورقة  وا�ستعر�ست 
و�سوؤون الأجانب بدبي. ويف اجلل�سة الثانية متت مناق�سة مفهوم ال�سراكة 
ناق�ست  عمل  ورق��ت��ي  عر�س  مت  حيث  اخلارجيني  ال�سركاء  منظور  م��ن 
مع  الأملانية  وال�سرطة  الأ�سرالية  للقن�سلية  ال�سراكة  جتربة  الأوىل 
وزارة الداخلية. ويف الورقة الثانية مت عر�س جتربة ال�سراكة بني �سركة 

دو وقطاع اجلن�سية والإقامة واملنافذ.

ي�سرف على 50 باملائة من خدمات وزارة الداخلية وهذا مادفعنا لتنويع 
جميع  م��ع  الداخلية  ب���وزارة  الت�����س��ال  منهجية  �سمن  توا�سلنا  ق��ن��وات 
املعنيني من متعاملني و�سركاء وموظفني وموردين وجمتمع يف اإمارات 
الدولة كافة عرب اإدارات القطاع الإقليمية لعر�س خطتنا ال�سراتيجية 
اأعلى  لتحقيق  واقراحاتهم  تطلعاتهم  ومعرفة  احتياجاتهم  ودرا���س��ة 
وممار�سات  ثقافة  تاأ�سيل  يف  �سي�سهم  امللتقى  اأن  وب��ني  الر�ساء.  درج��ات 
و�سي�سكل  امل�ستقبل..  ن��ح��و  الن��ط��اق��ة  نقطة  وجعلها  ال�����س��راك��ة  اإدارة 
امللتقى فر�سة ملعرفة احتياجاتنا احلالية وتطلعاتنا امل�ستقبلية ومعرفة 
تطور  اخلروج مببادرات م�سركه  اآما  الإبداعية  والأفكار  القراحات 
اأداء حمددة  موؤ�سرات  وتاأ�س�س مببادرات جمتمعية م�سركه وفق  الأداء 
الدكتور  العميد  اأ�سار  جانبه  من  ال�سراكة.  ه��ذه  فاعلية  قيا�س  ت�سمن 
و�سوؤون  لاإقامة  العامة  الإدارة  مدير  �ساحوه  بن  �سعيد  علي  عبداهلل 

الأجانب بال�سارقة اإىل اأن هذا امللتقى ياأتي انطاقا من توجه حكومتنا 
وتطويرها  بها  الرتقاء  نحو  و�سعيها  ال�سراكة  منهجية  على  وتركيزها 
خللق �سبكة كبرية من العاقات الإنتاجية بني موؤ�س�سات القطاعني العام 
واخلا�س وتعميق اأ�س�س ال�سراكة على امل�ستوى املحلي واخلارجي. وقال اإن 
وزارة الداخلية تعترب ال�سراكة اأحد اأهم مبادئ ومرتكزات ا�سراتيجيتها 
وذلك للدور الفعال الذي متثله يف ت�سهيل تنفيذ بع�س املهام والأن�سطة 
املنوط بالوزارة القيام بها. وذكر اأنه مت اعتماد دليل لعمل ال�سركاء وهو 
يتناول ب�سيء من التف�سيل ح�سر وحتديد ال�سركاء ور�سم اإطار لعاقة 
اإدارتها وتقييمها وبيان مقومات اختيار ال�سركاء واآلية مذكرات التفاهم 
العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  ع��ام  كل  ال�سركاء  مع  النتائج  وحتليل  وتوثيق 
امللتقى ي�سكل  اإن هذا  ال�سركات. وقال  املتوقعة من تلك  امل�سافة  القيمة 
فر�سة لعر�س التجارب الداخلية واخلارجية يف جمال ال�سراكة وللبحث 

•• ابوظبي-وام:

نظمت وزارة الداخلية ممثلة يف قطاع اجلن�سية والإقامة واملنافذ امللتقى 
امللتقى  ..و�سهد  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  بغرفة  ام�س  لل�سركاء  الأول 
اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�سوؤون 
اجلن�سية  اإدارات  مديري  بح�سور  بالإنابة  واملنافذ  والإق��ام��ة  اجلن�سية 
والإق��ام��ة وامل��ن��اف��ذ ب��ال��دول��ة وع���دد م��ن ���س��رك��اء ال��ق��ط��اع. واأك���د اخلييلي 
روؤي��ة احلكومة  املنبثقة عن  الداخلية  وزارة  روؤي��ة  احلر�س على جت�سيد 
باأن تكون الإمارات اأف�سل دول العامل اأمنا و�ساما لفتا اإىل اأن القطاع 
تبنى توجها ا�سراتيجيا باأن يكون اأكرث قطاعات وزارة الداخلية متيزا 
لتحقيق اأهداف الوزارة للمرحلة املقبلة ومن اأهمها تعزيز ثقة اجلمهور 
واملنافذ  والإق��ام��ة  اجلن�سية  قطاع  اإن  وق��ال  املقدمة.  اخل��دم��ات  بكفاءة 

مرور اأبوظبي يطلق م�سروع ال�س�ئق الذكي للحد من احلوادث املرورية ال�سوؤون الإ�سالمية والأوق�ف تعلن تف��سيل برن�مج �سيوف �س�حب ال�سمو رئي�س الدولة
•• اأبوظبي-وام:

والدوريات يف  املرور  اأعلنت مديرية 
اإط��اق م�سروع  اأبوظبي عن  �سرطة 
ال��ذك��ي �سمن م��ب��ادرة معا  ال�����س��ائ��ق 
ل���ل���ح���د م����ن احل���������وادث امل�����روري�����ة . 
ال���ذي يعد الأول   � امل�����س��روع  وي��ه��دف 
اإىل   � العامل  من نوعه على م�ستوى 
م�ستويات  وحت�����س��ني  ت��ط��وي��ر  دع����م 
اإتاحة  خال  من  املرورية  ال�سامة 
وتقييم  ملراقبة  ال�سائق  اأم��ام  املجال 
تقوميها.  على  واحلر�س  �سلوكياته 
مراحل  على  امل�سروع  تطبيق  وياأتي 
من  جم��م��وع��ة  منها  ك��ل  تلبي  ع���دة 
جميعها  تتكامل  املرحلية  الأه���داف 
تدعم  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ���ط���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
خ��ل��ق م��ن��اخ م����روري اآم����ن ي��ن��ب��ع من 
العميق  وف��ه��م��ه��م  ال�����س��ائ��ق��ني  وع���ي 
وذلك  امل��روري��ة  ال�سامة  ملتطلبات 
وفقا ملا خل�س اإليه املوؤمتر ال�سحفي 
اأبوظبي  م���رور  ام�����س يف  ال���ذي عقد 
اأربع  اإىل  الأوىل  املرحلة  وت�ستند   .
ن��ق��اط رئ��ي�����س��ي��ة م���ن خ���ال اإط���اق 
الذكية  الهواتف  تطبيق خا�س على 
يتيح لل�سائق حتديد �سرعة مركبته 
امل�سموح  ال�سرعة  بحدود  ومقارنتها 
ي�سلكه  ال������ذي  ال���ط���ري���ق  ع���ل���ى  ب���ه���ا 
حتديد  ن���ظ���ام  ت���وف���ري  اإىل  اإ����س���اف���ة 
املواقع واملرتبط بالأقمار ال�سناعية 
وال�����ذي ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الو�سول  اإم��ك��ان��ي��ة  اأه��م��ه��ا  امل��م��ي��زات 
اأق�����س��ر وق���ت ممكن  امل��رك��ب��ة يف  اإىل 
تعر�سها  ح����ال  يف  ال���دع���م  ل��ت��ق��دمي 

•• اأبوظبي -وام:

زايد  ال�سيخ من�سور بن  �سمو  الرئا�سة ومتابعة  �سوؤون  اإ�سراف وزراة  حتت 
ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة عقدت الهيئة  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
العامة لل�سوؤون الإ�سامية والأوقاف ام�س موؤمترا �سحفيا يف فندق الرتز 
�ساحب  �سيوف  برنامج  تفا�سيل  عن  خاله  اأعلنت  اأبوظبي  يف  كارلتون 

ال�سمو رئي�س الدولة من العلماء خال �سهر رم�سان املبارك.
ورفع �سعادة الدكتور حمدان م�سلم املزروعي رئي�س الهيئة العامة لل�سوؤون 
الإ���س��ام��ي��ة والأوق�����اف خ��ال امل��وؤمت��ر اأ���س��م��ى اآي���ات ال��ت��ه��اين والتربيكات 
مبنا�سبة قرب �سهر رم�سان املبارك اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل واإىل اإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام 
الإمارات واإىل الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
العهود  اأول��ي��اء  جميع  واإىل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
وال�سيوخ و�سعب الإمارات و�سعوب العامل الإ�سامي .. �سائا املوىل العلي 

القدير اأن يهله عليهم باليمن والإميان وموفور ال�سحة وال�سامة.
على  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والعرفان  ال�سكر  امل��زروع��ي  ووج��ه 
العلماء  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  نخبة  با�ست�سافة  واهتمامه  �سموه  مكرمة 
وكبارا  �سغارا  اأهلنا  بني  احلنيف  ديننا  تعاليم  ن�سر  يف  ي�ساهمون  الذين 
رجال ون�ساء مواطنني ومقيمني .. موؤكدا اأن هذه املكرمة ال�سامية توؤكد 
حر�س �سموه على تنمية الوعي الديني بتعاليم الإ�سام ال�سمحة بني اأبناء 
اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  واأ���س��األ  اجل��زاء  خري  تعاىل  اهلل  فجزاه  جمتمعنا 

يجعلها يف موازين ح�سناته.
ومبتابعة  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  اإ�سراف  حتت  ت�ستقبل  الدولة  اأن  واأو�سح 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان يف �سهر رم�سان كوكبة من ال�سادة 
العلماء والفقهاء �سيوفا مكرمني لإحياء ليايل ال�سهر الف�سيل مبجال�س 
العلم واإلقاء املحا�سرات يف امل�ساجد وتنظيم الندوات يف املوؤ�س�سات املجتمعية 
الدينية  ال��ربام��ج  يف  وامل�ساركة  الرم�سانية  املجال�س  يف  امل��واع��ظ  واإل��ق��اء 
لتنمية  الإماراتية  والإذاع��ات  املحلية  الف�سائيات  الهادفة يف  والجتماعية 
الوعي الديني وغر�س القيم الإ�سامية وزيادة امل�ساعر الإميانية واغتنام 

الأجواء الرم�سانية.

الهيئة  عام  مدير  الكعبي  مطر  حممد  الدكتور  �سعادة  حتدث  جانبه  من 
الإ�سامية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  نظمته  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خال 
والأوقاف عن تفا�سيل الربنامج مو�سحا اأنه مت ال�ستعداد ل�ستقبال 30 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  البارزين  والوعاظ  والفقهاء  العلماء  من  عاملا 
وجميعهم من الأعام املعروفني بالو�سطية والعتدال واأ�سحاب احل�سور 

اجلماهريي ويحظون باحرام وتقدير اجلمهور.
ال�سهر  خ��ال  �ستقام  فعالية   984 �ستنظم  املنظمة  اللجنة  اأن  واأو���س��ح 
مثل  والر�سمية  املجتمعية  املوؤ�س�سات  يف  حما�سرة   314 منها  الف�سيل 
القوات امل�سلحة ووزارة الداخلية وموؤ�س�سة التنمية والأ�سرية بالإ�سافة اإىل 
�ساة  وبعد  الع�سر  �ساة  بعد  ال�سيوف  العلماء  يلقيها  حما�سرة   670
الت�سامح  امل�ساجد اجلامعة على م�ستوى الدولة لن�سر ثقافة  الراويح يف 
النفو�س  الوطن يف  والرحمة وقيم العتدال والو�سطية وتعزيز قيم حب 

والتاحم املجتمعي بني اأفراد املجتمع يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
تلقى  التي  الرم�سانية  الأم�سيات  م��ن  ع��ددا  اأي�سا  الفعاليات  وتت�سمن 
فيها حما�سرات من ال�سادة العلماء ال�سيوف ويتم فيها تنظيم م�سابقات 

رم�سانية وتوزيع جوائز ت�سجيعية بالإ�سافة اإىل م�ساركات �سعرية.
ال�سيخ  بجامع  الراويح  �ساة  عقب  يوميا  در�سا  الفعاليات  تت�سمن  كما 
زايد الكبري يف اأبوظبي يتم بثه عرب اأثري اإذاعة القراآن الكرمي يف اأبوظبي 
اأبوظبي  تلفزيون  الإم��ارات مب�ساركة  قناة  يومي على  تلفزيوين  وبرنامج 
يتم فيه ا�ست�سافة العلماء ال�سيوف يف برنامج وذكر طوال فرة اإقامتهم 
ال�ساد�سة م�ساء ويذاع من جامع ال�سيخ زايد  من ال�ساعة اخلام�سة وحتى 
الكبري يف اأبوظبي ونقل ل�ساة الراويح من جامع ال�سيخ زايد الكبري يف 

اأبوظبي يعقبه در�س يومي منقول على الهواء مبا�سرة.
الثامنة  ال�ساعة  بني  ما  النور  �سباح  برنامج  �سمن  ال�سيوف  و�سي�سارك 
وبرنامج مكارم  اأبوظبي  الكرمي من  القراآن  اإذاع��ة  على  والتا�سعة  �سباحا 
الأخ��اق الذي يذاع كل �سبت خال �سهر رم�سان ما بني ال�ساعة الثانية 

ع�سرة ظهرا والواحدة عرب موجات اإذاعة القراآن الكرمي من اأبوظبي.
وقدم رئي�س الهيئة واملدير العام ال�سكر للموؤ�س�سات الإعامية وال�سحفية 
واحل�سور من ال�سحفيني والإعاميني لهتمامهم بابراز هذا الربنامج 
بجعل  الر�سيد  القيادة  لهتمام  نظرا  للجمهور  اليومية  فعالياته  ون�سر 
والتفقه  القراآن  �سهرا مميزا مبدار�سة  الإم��ارات  دول��ة  املبارك يف  رم�سان 

بدين اهلل.

ث����ورة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال��ع��م��ل امل����روري 
يف  امل��رك��ب��ات  �سائقي  جميع  ي�سع  اإذ 
املرورية  م�سوؤولياتهم  اأم��ام  الإم��ارة 
م����ن خ�����ال اإت����اح����ة ال���ف���ر����س���ة لهم 
اأثناء  ���س��ل��وك��ي��ات��ه��م  ع��ل��ى  ل��ي��ت��ع��رف��وا 
التقييم  ميزان  يف  وو�سعها  القيادة 
قائمة  يف  ترتيبهم  ع��ل��ى  وال���وق���وف 
هوؤلء ال�سائقني على م�ستوى تلبية 
والوفاء  امل��روري��ة  ال�سامة  ق��واع��د 
مب���ع���اي���ريه���ا واإع���������ادة ال���ع���م���ل على 
احلاجة  اقت�ست  ح���ال  يف  تقوميها 
ذلك . واأ�سار العميد احلارثي اإىل اأن 
اأحد اأهم خ�سائ�س التطبيق املذكور 
هو ت�سجيله للتزام ال�سائقني بعدم 
ا�ستخدام الهواتف املتحركة واإر�سال 
القيادة  اأث���ن���اء  ال��ن�����س��ي��ة  ال��ر���س��ائ��ل 
حال  يف  ال�����س��م��اع��ات  ا���س��ت��خ��دام  اأو 
ال�سرورة مبا ل يوؤثر على تركيزهم 
حاليا  العمل  ويجري  القيادة  اأثناء 
اآل���ي���ة ح�����س��اب��ي��ة �سمن  ع��ل��ى و����س���ع 
اإ�سافة  اأو  بخ�سم  ت��ق��وم  التطبيق 
نقاط اإىل ر�سيد ال�سائقني بناء على 
وعدم  ال�����س��رع��ة  ب�����س��واب��ط  تقيدهم 
جدير  امل��ت��ح��رك.  الهاتف  ا�ستخدام 
التي  امل��ع��ل��وم��ات  اأن ج��م��ي��ع  ب��ال��ذك��ر 
البيانات  ق��اع��دة  يف  تخزينها  �سيتم 
ولن  وح���ده���م  ال�����س��ائ��ق��ني  �ستخ�س 
داخلية  اأخ���رى  اأط����راف  اأي���ة  تتمكن 
اأو  عليها  الط����اع  م��ن  خ��ارج��ي��ة  اأو 
ا�ستخدامها لأي غر�س كان وهدفها 
الأول والأخري �سيكون حتفيزي من 
حت�سني  م��ن  ال�سائقني  متكني  اأج��ل 

�سلوكياتهم املرورية .

الطريق.  ع��ل��ى  م�سكلة  اأو  حل����ادث 
بقاعدة  اأي�����س��ا  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وي��رت��ب��ط 
ترتيب  تتيح حت��دي��ث  ذك��ي��ة  ب��ي��ان��ات 
ال�سائقني على م�ستوى الإم��ارة بعد 
بها مبركباتهم  ي��ق��وم��ون  رح��ل��ة  ك��ل 
وذلك للوقوف على مدى التزامهم 
امل���������روري على  اأدائ�����ه�����م  ب��ت��ح�����س��ني 
ال���ط���رق���ات وب���ال���ت���ايل خ��ل��ق اأج�����واء 
املن�سود  الهدف  تر�سي  املناف�سة  من 
املرورية  ال�����س��ام��ة  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  يف 
الأر�س  على  ملمو�سا  واقعا  وجعلها 
حيث مينح ال�سائق املت�سدر للقائمة 
اآلف  ع�سرة  قيمتها  �سهرية  ج��ائ��زة 
درهم لتكون مبثابة تكرمي جلهوده 
اأب��وظ��ب��ي يف  م���رور  يف دع���م م�ساعي 
تعميم قواعد ال�سامة املروية لدى 
العميد  واأك��د  املجتمع.  اأف��راد  جميع 
احلارثي  اأح���م���د  ح�����س��ني  م��ه��ن��د���س 
م��دي��ر م��دي��ري��ة امل����رور وال���دوري���ات 
هذا  على  تعقيبا  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 

اأن  ال�سبق الذي انفردت به املديرية 
ريادتها  اليوم  اأبوظبي ت�سجل  مرور 
عامليا مرة اأخرى من خال التزامها 
�سائقي  ل��دى  ال��وع��ي  م�ستوى  برفع 
املركبات وجعلهم �سريكا ا�سراتيجيا 
يف جهودها لن�سر ال�سامة املرورية. 
واأو�سح اأن هذه كانت هي روؤية مرور 
الذي  الأول  ال���ي���وم  م��ن��ذ  اأب���وظ���ب���ي 
للحد من  معا  م��ب��ادرة  فيه  اأط��ل��ق��ت 
ا�ستطاعت  والتي  املرورية  احل��وادث 
املتحدة  الأمم  ثقة  نيل  من خالها 
املرورية  ل��ل�����س��ام��ة  داع���م���ة  ك��ه��ي��ئ��ة 
يف  العاملية  ئي  م.  اأ.  بجائزة  وال��ف��وز 
املا�سي  يناير  �سهر  خال  نيويورك 
بجائزة  بالفوز  اجل��ه��ود  توجت  كما 
املرورية  لل�سامة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
واأعرب   . م��وؤخ��را  الثانية  دورت��ه��ا  يف 
ال�سائق  م�سروع  باطاق  فخره  عن 
الذكي الأول من نوعه على م�ستوى 
ي�سكل  اأن  املنتظر  م��ن  ال��ذي  ال��ع��امل 
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اإجن�زات تتع�ون مع موؤ�س�سة الإم�رات لتنمية ال�سب�ب لدعم م�سروع تك�تف الرم�س�ين 2013
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �سركة اإجنازات لنظم البيانات دعمها م�سروع تكاتف الرم�ساين 
اإطار  ..يف  ال�سباب  لتنمية  الإم���ارات  موؤ�س�سة  ل�  التابع   2013 لعام 
الإجتماعية  م�سوؤوليتها  من  وكجزء  املجتمع  خدمة  جتاه  التزامها 
م��ن خ���ال دع���م امل�����س��اري��ع وامل���ب���ادرات اخل��ريي��ة ل���رد ال��دي��ن للوطن 
واملجتمع. وانطلق م�سروع تكاتف الرم�ساين يف العام 2007 لن�سر 
فكرة امل�سوؤولية الإجتماعية من خال العمل التطوعي و�ساهم منذ 
اإطاقه يف ترميم امل�ساجد ومنازل الأ�سر املتعففة وتغطية احتياجات 
اإبراهيم  وق��ال  واملعي�سية.  وال�سحية  واملدر�سية  الغذائية  العائات 
لري الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإجنازات لنظم البيانات يف ت�سريح 
جهود  بف�سل  ناجحة  موؤ�س�سة  اأ�سحت  ال�سركة  اإن  املنا�سبة  بهذه  له 

املتعففة من  الفئات  الإم��ارات��ي خا�سة جت��اه  املجتمع  لل�سركة جت��اه 
احلايل  للعام  الرم�ساين  تكاتف  م�سروع  اأن  واأو���س��ح��ت   . املجتمع 
التطوع ويركز على  ن�سر ثقافة  املتطوعني يف  دور  تعزيز  يقوم على 
واجلهات  الأ���س��ر  م��ع  ح���وار  فتح  �سيتم  حيث  الجتماعية  اجل��وان��ب 
امل�ستفيدة من امل�ساعدات لتو�سيح عنا�سر مهمة على راأ�سها القدرة 
على حت�سني الو�سع املعي�سي لاأ�سر من خال ثقافة الدخار والبعد 
املوارد  تعظيم  على  الركيز  مع  اجلوانب  الإ���س��راف يف خمتلف  عن 
املتوفرة عند كل جهة اأو اأ�سرة يتم زيارتها خال احلملة. ي�سار اإىل اأن 
موؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�سباب هي موؤ�س�سة نفع اإجتماعي م�ستقلة 
يتم  التي  امل��ب��ادرات  اإط��اق  لت�سهيل  اأبوظبي  اإم��ارة  حكومة  اأن�ساأتها 
متويلها من القطاعني العام واخلا�س لرفع وتطوير كفاءات ال�سباب 
يف خمتلف اأنحاء الإمارات. واأجنزت املوؤ�س�سة جمموعة من املبادرات 

رم�سان  �سهر  خال  حتر�س  ال�سركة  اأن  وتكاتفهم..م�سيفا  اأبنائها 
التعاون مع  الإم���ارات عليها من خال  املبارك على رد حق جمتمع 
الأك��رب يف  الف�سل  لها  يعود  التي  ال�سباب  لتنمية  الإم��ارات  موؤ�س�سة 
مع  تتنا�سب  التي  اخلريية  والأع��م��ال  الأن�سطة  من  �سل�سلة  اإط��اق 
الرم�ساين  تكاتف  م�سروع  ومنها  وقيمه  الف�سيل  ال�سهر  م��ب��ادئ 
امل���ب���ادرات اخل��ريي��ة يف  اأن ت�سهم ه���ذه  اأم��ل��ه  . واأع����رب ع��ن   2013
املتعففني  واملحتاجني  وال��ف��ق��راء  امل�ساكني  وج���وه  على  ب�سمة  ر���س��م 
وودكرافت  كلري  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن  ال��ك��رمي.  رم�سان  �سهر  خ��ال 
�سكرها  ع��ن  ال�سباب  لتنمية  الإم����ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
وتقديرها لدور �سركة اإجنازات لنظم البيانات يف دعم م�سروع تكاتف 
الدعم يعك�س  اإن هذا  التوايل. وقالت  الثاين على  الرم�ساين للعام 
الجتماعية  امل�سوؤولية  جت�سيد  على  القائمة  الأ�سيلة  ال�سراكة  قيم 

من  األفا   28 حل��وايل  امل�ساعدة  وقدمت  باحلياة  والناب�سة  املتنوعة 
ال�سباب الإماراتي لتمكينهم من امل�ساهمة الإيجابية يف جمتمعاتهم 
وبالتعاون مع نظرائها  القطاع اخلا�س  اإىل جنب مع  وعملت جنبا 
اأعمال  العام لتقدمي قيمة اجتماعية م�سافة من خال  القطاع  يف 
والقيادة  الجتماعي  الإدم��اج  عنا�سر  على  وتركز  الجتماعي  النفع 
البيانات  اإجن��ازات لنظم  املحلي. وتعترب  املجتمع  واإ�سراك  والتمكني 
تكنولوجيا  خ��دم��ات  تعهيد  جم���ال  يف  ال���رائ���دة  ال�����س��رك��ات  اإح����دى 
وذلك  امل��دارة  البيانات واخلدمات  وتوفري خدمات مراكز  املعلومات 
من خال اأول مركز بيانات معتمد من الفئة الرابعة والأكرث تطورا 
للم�سوؤولية  �سامل  برنامج  ال�سركة  ومتتلك  املنطقة.  م�ستوى  على 
اخلريية  املنظمات  مع  ثابتة  �سراكات  بناء  اإىل  يهدف  الإجتماعية 

البارزة يف الإمارات.

حمدان بن زايد ي�سدر قرارا ب�إع�دة ت�سكيل جمل�س اأمن�ء ج�معة اأبوظبي

حتديد مواعيد دوام مراكز خدمة العمالء يف مرور اأبوظبي خالل رم�س�ن

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
ال���غ���رب���ي���ة رئ���ي�������س جم��ل�����س اأم���ن���اء 
باإعادة  اأب���وظ���ب���ي..ق���رارا  ج��ام��ع��ة 
اجلامعة  اأم���ن���اء  ت�����س��ك��ي��ل جم��ل�����س 
يف  املجل�س  وي�سم  �سموه.  برئا�سة 
ال�سيخ  من..معايل  كا  ع�سويته 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة 
ومعايل  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ا 
ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 
نهيان رئي�س هيئة اأبوظبي للثقافة 
وال�سياحة ومعايل حميد بن حممد 
الربية  وزي�����ر  ال��ق��ط��ام��ي  ع��ب��ي��د 

ب���ن ���س��ل��ي��وي��ح ال��ق��ب��ي�����س��ي و خدمي 
ال���درع���ي وع��ب��د احلميد  ع���ب���داهلل 
الأحبابي  �سحمي  ظ��اف��ر  و  �سعيد 
ال��غ�����س��ني وعلي  وق�������س���ي حم���م���د 
رئي�س  الظاهري  �سعيد بن حرمل 
اأبوظبي التنفيذي  جمل�س جامعة 
والربوفي�سور نبيل اإبراهيم مدير 
اأ�ساد  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب��ه��ذه  اجل��ام��ع��ة. 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب���رع���اي���ة  ن��ه��ي��ان 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  واإخوانهما 

م�سريتها قبل عقد من الزمان يف 
اأن تكون منارة  حتقيق ر�سالتها يف 
ال�سخ�سية  تبني  وامل��ع��رف��ة  للعلم 
وهويتها  بقيمها  املعتزة  الطابية 
واملنفتحة  والإ���س��ام��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ماي�سهده  كل  على  ذات��ه  الوقت  يف 
العامل من تطور وتقدم يف خمتلف 
�سموه  واأك������د  وامل�����ع�����ارف.  ال���ع���ل���وم 
اأهمية الدور الذي يقوم به جمل�س 
جامعة  ر�سالة  حتقيق  يف  الأم��ن��اء 
رائدة  وطنية  كموؤ�س�سة  اأب��وظ��ب��ي 
فيما تطرحه من برامج اأكادميية 
 .. وجمتمعية  تعليمية  وم��ب��ادرات 
اأه��م��ي��ة جهود  اإىل  ���س��م��وه  م�����س��ريا 
هذا املجل�س الذي ي�سم نخبة من 
امل�سوؤولني يف خمتلف التخ�س�سات 

ميثاء  الدكتورة  ومعايل  والتعليم 
دولة  وزي��رة  ال�سام�سي  �سامل  بنت 
البواردي  اأح��م��د  حم��م��د  وم��ع��ايل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئي�س  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
اللجنة التنفيذية يف اإمارة اأبوظبي 
ومعايل نا�سر بن اأحمد ال�سويدي 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
اأب���وظ���ب���ي وم���ع���ايل اأح���م���د بن  يف 
ع��ام وزارة  اأم��ني  حممد احلمريي 
���س��ع��ي��د عيد  و  ال���رئ���ا����س���ة  �����س����وؤون 
خلريباين  نا�سر  وال��ل��واء  الغفلي 
�سمو  ملكتب  العام  الأم��ني  النعيمي 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
ال�سايغ  ع��ل��ي  واأح���م���د  ال��داخ��ل��ي��ة 
وزكي اأنور ن�سيبة امل�ست�سار الثقايف 
حممد  و  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  يف 

قادرة على مواكبة التطور العلمي 
الذي ي�سهده الع�سر. واأعرب �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ 
عن اعتزازه بالدور الوطني الرائد 
اأبوظبي  جامعة  ب��ه  تنه�س  ال��ذي 
باعتبارها موؤ�س�سة اأكادميية وطنية 
تنطلق من دولة الإمارات العربية 
املتحدة اإىل خمتلف �سعوب العامل 
تنقل  احل�ساري  للتوا�سل  كج�سر 
منظومة  اجل���ام���ع���ة  خ���ال���ه  م���ن 
القيم والتقاليد الأ�سيلة مبجتمع 
الإم���ارات وتعزز من خ��ال دورها 
ال��ع��ل��م��ي وال��ف��ك��ري م��ن��اخ الإب�����داع 
اأبوظبي  اإم��������ارة  ت�����س��ه��ده  ال������ذي 
والدولة .. موؤكدا �سموه اأن جامعة 
انطاق  م���ن���ذ  جن���ح���ت  اأب���وظ���ب���ي 

والفريق  الإم���ارات  حكام  لاحتاد 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
 .. للتعليم  اأبوظبي  رئي�س جمل�س 
التي  احل�سارية  النه�سة  مب�سرية 
ت�سهدها دولتنا يف جميع املجالت 
وخا�سة قطاع التعليم. واأكد �سموه 
اأن التعليم �سيظل خري ا�ستثمار يف 
 - اإي���اه  ماعلمنا  وه���ذا  الأمم  ب��ن��اء 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل - الوالد 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
انطلقت  ح��ي��ث  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب   -
الوطن وتقدمه من خال  نه�سة 
الهتمام بالتعليم وتوظيف املوارد 
متعلمة  اأج��ي��ال  لبناء  والم��ك��ان��ات 

ال�سراكة  م��ن  مب��اي��ع��زز  التنموية 
اجلامعة  ب����ني  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
واملجتمع ويفتح اآفقا وا�سعة اأمامه 
ا�سراتيجية  تنفيذ  يف  ل��ل��ت��ع��اون 
جامعة اأبوظبي وتطوير م�سريتها 
احتياجات  وا�ست�سراف  الأكادميية 
خال  من  الدولة  يف  العمل  �سوق 
التمكني  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  حم������اور 
اأجندة  للحكومة الر�سيدة وكذلك 
اإمارة  حلكومة  ال��ع��ام��ة  ال�سيا�سة 
القت�سادية  وروؤي���ت���ه���ا  اأب���وظ���ب���ي 
من  ب���ه���ا  وم����اي����رت����ب����ط   2030
اجلامعة  ت��ط��رح��ه��ا  ت��خ�����س�����س��ات 
وتلبي  متخ�س�سة  ك���وادر  لتاأهيل 
متطلبات  اجل��ام��ع��ة  خ��ال��ه��ا  م��ن 

اقت�ساد املعرفة. 

•• اأبوظبي-وام:

والدوريات  امل��رور  ح��ددت مديرية 
الدوام  مواعيد  اأبوظبي  ب�سرطة 
التابعة  ال��ع��م��اء  خ��دم��ة  مب��راك��ز 
اأبوظبي  م���ن  ك���ل  يف  ل��ل��م��دي��ري��ة 
وال���غ���رب���ي���ة خ����ال �سهر  وال���ع���ني 
رم�������س���ان امل����ب����ارك ت��ي�����س��ريا على 
املعاين  مع  يتوافق  مبا  املراجعني 
الروحية لل�سهر الف�سيل. واأو�سح 

الغربية  باملنطقة  العماء  خدمة 
�سباحا  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�����س��اع��ة  م���ن 
ونا�سد  ال��ظ��ه��ر.  بعد  الثانية  اإىل 
�سامتك  حملة  اإط���ار  يف  ال�سحي 
ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات ال���س��ت��ف��ادة من 
الف�سيل  لل�سهر  الروحية  املعاين 
م��ن خ���ال احل��ر���س ع��ل��ى حقوق 
ي�ساركونهم  ال����ذي����ن  الآخ�����ري�����ن 
اإيقاف  ب��ع��دم  ب��الل��ت��زام  ال��ط��ري��ق 
�ساة  اأث��ن��اء  ع�سوائيا  مركباتهم 

حملة توعية رم�سانية حتت �سعار 
الإع���ام  اإدارة  تنفذها  �سامتك 
الأم���ن���ي ب���الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ملكتب 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  �سمو 
ا�ستكمال  ..وتاأتي  الداخلية  وزير 
التي  ال��دوري��ة  التوعية  حل��م��ات 
اإطار  يف  اأبوظبي  �سرطة  تطلقها 
ال�ستعدادات لقدوم �سهر رم�سان 
ا�ستنفار  �سمن  والأع��ي��اد  امل��ب��ارك 
اجل���ه���ود امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��اأم��ني راحة 

ال�سحي  اهلل  ع��ب��د  اأح��م��د  ال��ع��ق��ي��د 
امل�ساندة  اخل���دم���ات  ق�����س��م  رئ��ي�����س 
العماء  خ����دم����ة  م����رك����ز  م����دي����ر 
يف م���دي���ري���ة امل������رور وال����دوري����ات 
مراكز  اأب�����وظ�����ب�����ي..اأن  ب�����س��رط��ة 
اأبوظبي  من  بكل  العماء  خدمة 
دوام  خ���ال  م��ن  �ستعمل  وال��ع��ني 
الكرمي  ال�����س��ه��ر  ط�����وال  م�����س��ت��م��ر 
واإىل  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  من 
ال�ساد�سة م�ساء ..كما تعمل مراكز 

ب���ق���وان���ني ال�����س��ري وامل�������رور خال 
ال�سرعات  وخف�س  الكرمي  ال�سهر 
خ��ا���س��ة ق��ب��ل ���س��اة امل��غ��رب وعدم 
احلمراء  ال�سوئية  الإ�سارة  جتاوز 
والن���ت���ب���اه ورب�����ط ح�����زام الأم�����ان 
باليد  ال��ه��ات��ف  ا���س��ت��خ��دام  وع����دم 
القيادة وترك م�سافة كافية  اأثناء 
ملفاجاآت  والن��ت��ب��اه  املركبات  خلف 
العمليات  اإدارة  وك��ان��ت  ال��ط��ري��ق. 
ال�سرطية ب�سرطة اأبوظبي اأطلقت 

اإغ�����اق خمارج  ال���راوي���ح وع����دم 
وم��داخ��ل امل��واق��ف واإع���اق���ة حركة 
املركبات بالوقوف خلفها و�سرورة 
ات��ب��اع ت��وج��ي��ه��ات ع��ن��ا���س��ر �سرطة 
امل�������رور خ�����س��و���س��ا اأم�������ام امل���راك���ز 
التي  التجارية  واملناطق  التجارية 
ودعاهم  م��روري��ا  ازدح��ام��ا  ت�سهد 
املنا�سبة  الأوق��������ات  اخ���ت���ي���ار  اإىل 
للت�سوق لتفادي الزدح��ام . و�سدد 
ال�����س��ح��ي ع��ل��ى �����س����رورة الل���ت���زام 

وتت�سمن  اجل���م���ه���ور.  و����س���ام���ة 
املبادرات  م��ن  جم��م��وع��ة  احل��م��ل��ة 
ال����ت����ي ت�������س���ت���م���ل ع����ل����ى ال����ربام����ج 
والروحانية  الإن�سانية  والأن�سطة 
الإدارات  خم��ت��ل��ف  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
اخلدمية التابعة لوزارة الداخلية 
ب�ستى  ال�سائمني  ع��ن  للتخفيف 
املجال  ����س���واء يف  امل��م��ك��ن��ة  ال�����س��ب��ل 
واملجتمعي  الأم���ن���ي  اأم  امل������روري 

والوقائي بوجه عام.

على منت �سفينة خ�سبية حمملة باخل�سراوات

جم�رك دبي حتبط حم�ولة تهريب )2( كيلو غرام من املواد املمنوعة واملخدرة 

هيئة املعرفة تعتمد الكا�سف الإلكرتوين يف الت�سديق

 ال�سه�دات الذكية مت�حة لطلبة املدار�س اخل��سة يف دبي

الوطني للوث�ئق والبحوث ي�س�رك مبعر�س وظ�ئف اأبوظبي الإلكرتوين

الهالل الأحمر فرع العني يوزع بط�ق�ت املر الرم�س�ين على الفقراء واملتعففني

•• دبي-الفجر:

اأحبطت جمارك دبي عملية تهريب )2( كيلوجرام من 
مفت�سيها  كفاءة  بف�سل  وذل��ك  املخدرة،  احل�سي�س  م��ادة 
املتابعة  اإىل  ت�ستند  ال��ت��ي  التفتي�س  ت��ق��ن��ي��ات  وت��ط��ور 
�سعيد  على  املراكمة  واخل��ربات  للمعلومات  الدقيقة 
دبي،  ج��م��ارك  مفت�سو  �سبط  وق���د  ال�����س��ب��ط.  عمليات 
املمنوعة  امل��واد  ه��ذه  احلمرية  ميناء  جمارك  مركز  يف 
يف  خمباأتني  كانتا  لفافتني  يف  و�سعت  اأك��ي��ا���س  ب��داخ��ل 
قمرة القيادة على منت �سفينة خ�سبية قادمة وحمملة 

باخل�سروات. 
وبعد التاأكد من كون هذه امل��واد هي من امل��واد املخدرة 
�سبطها  مت  التي  وامل���واد  الطاقم  حتويل  مت  املمنوعة، 
بالإ�سافة اإىل اأوراق التحقيق اإىل الإدارة العامة ملكافحة 

املخدرات ب�سرطة دبي لإ�ستكمال الجراءات الازمة.
وقال ال�سيد بطي الظفري، مدير اإدارة املراكز ال�ساحلية، 

اأن عملية �سبط هذه املواد ت�ساف اإىل �سجل النجاحات 
واإحباط  ال��دائ��رة يف مكافحة  به  ال��ذي حتظى  احلافل 
حماولت التهريب ومفت�سو اجلمارك الذين يتمتعون 
بح�س اأمني عايل واإمكانيات ذات م�ستوى متطور، حيث 
حتر�س جمارك دبي على تقدمي اأف�سل برامج التدريب 
بواجباتهم  للقيام  موؤهلني  اأ�سبحوا  الذين  ملفت�سيها 

على اأكمل وجه.
ويجري تدريب فرق التفتي�س يف جمارك دبي با�ستمرار 
اكت�ساف  وكيفية  التهريب  وو�سائل  وط��رق  اآل��ي��ات  على 
واملقيدة،  املحظورة  املواد  قوائم  التي تدخل  املواد  كافة 
وذل���ك م��ن خ��ال ا���س��ت��خ��دام اأح���دث و���س��ائ��ل التفتي�س، 
يف  املعلومات  تقنية  اأنظمة  م�ستويات  باأعلى  املدعومة 
احلدود  مراقبة  تعزيز  ي�سمن  مب��ا  اجلمركي،  العمل 
وامل��ن��اف��ذ وت��ط��وي��ر الأج���ه���زة وامل���ع���دات امل�����س��ان��دة لهذه 
العمليات يف اإطار الأهداف الأمنية التي تعمل دبي على 

حتقيقها.

•• دبي- حم�صن را�صد

ك�سفت هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية يف دبي عن اأ ال�سهادة الذكية اأ�سبحت 
يف متناول الطلبة املدار�س اخلا�سة يف دبي، وت�سديق ال�سهادات الأكادميية 
 QR للمدار�س اإلكرونياً عرب ال�ستفادة من خا�سية الكا�سف الإلكروين
بهدف اإتاحة مزيد من املرونة لأولياء الأمور واملدار�س فيما يتعلق عمليات 
ا�ستخراج وت�سديق ال�سهادات التعليمية للطلبة، وتاأتي املبادرة متا�سياً مع 
برنامج احلكومية الذكية حلكومة دبي، والتي تهدف اإىل توفري اخلدمات 

احلكومية للمتعاملني ب�سكل �سل�س ومبا�سر.
اأن خدمة  الهيئة،  املتعاملني يف  الرحمن نا�سر رئي�س عاقات  واأف��اد عبد 
ت�سديق ال�سهادات من خال النظام اللكروين للمدار�س متوفرة حالياً، 
حيث ي�سمح النظام الذي يرتبط ب�سبكة املدار�س اخلا�سة بدبي، للمتعاملني 
الكمبيوتر  اأجهزة  خال  من  للطلبة  التعليمية  ال�سهادات  على  احل�سول 
والهواتف الذكية، م�سرياً اإىل اأن الهيئة انتهت من اإ�سدار ال�سهادات مبا�سرة 
مبجرد ا�ستامها من املدار�س مت�سمنًة عامة الت�سديق QR التي تبني 
ال�سجل الأكادميي للطاب، وتعمل الهيئة خال الفرة املقبلة على منح 

املدار�س خا�سية احل�سول على الن�سخة النهائية لل�سهادة ب�سكل مطبوع اأو 
الكروين PDF بحيث ميكن احل�سول على ال�سهادة امل�سدقة اإلكرونياً.  
واأو�سح نا�سر اأنه، ينبغي على جميع الطلبة الراغبني يف الت�سجيل مبدار�س 
خا�سة يف دبي اأو خارجها تقدمي وثائق و�سهادات م�سّدقة قبل اللتحاق يف 
اأي مدر�سة جديدة بدبي، وي�سمن النظام اجلديد عمليات الإجناز ال�سريع، 
خال  من  امل��دار���س،  بني  الطاب  لنقل  اجلديد  النظام  ا�ستخدام  وميكن 

تقدمي �سهادات النتقال من مدر�سة اإىل اأخرى.
واأكد اأن املدار�س اخلا�سة يف دبي خ�سعت لعدد من ور�س العمل والدورات 
ب�سكل  للمدار�س  الإلكروين  النظام  حول  الهيئة  وّفرتها  التي  التدريبية 
امل��دار���س بفوائد  الإداري���ني يف  ع��ام، وم��ا يتعلق بتوفري اخلدمات وتعريف 

برنامج الت�سديق اللكروين.
الإلكروين  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  الهيئة  يف  املتعاملني  ع��اق��ات  رئي�س  ول��ف��ت 
اأكرث  العملية  جعل  جت��اه  ي��دف��ع  ���س��وف  الأك��ادمي��ي��ة  ال�����س��ه��ادات  لت�سديق 
الهيئة ب�سدد  اأن  اإىل  واأولياء الأمور والطاب، م�سرياً  مائمة للمدار�س 
طرح مزيد من اخلدمات الذكية قريبا ، موؤكداً جاهزية الهيئة لت�سديق 

جميع ال�سهادات اإلكرونياً، من خال هذه املبادرة.

•• ابوظبي-وام:

املري  بطاقات  بالعني  الأحمر  الهال  هيئة  فرع  وزع 
والفئات  وامل��ع��وزة  املتعففة  الأ���س��ر  على  ال��رم�����س��اين 
الفقرية امل�ستحقة امل�سجلة لدى فرع الهيئة مبنطقة 
املرخانية بالعني. وذكر �سامل الري�س العامري مدير 
وبالتعاون مع اجلهات  الفرع  ان  بالعني  الهال  فرع 
واملح�سنني  اخلا�سة  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  الر�سمية 
ا�ستكمل  بالعني  واملقيمني  املواطنني  من  واخلريين 
لتنفيذ  الكرمي  رم�سان  �سهر  ل�ستقبال  ا�ستعداداته 
اخلريية  والفعاليات  والإن�سانية  ال��ربام��ج  من  ع��دد 

امل�ساحبة حلملة �سهر رم�سان املقبل.
األف   750 م��ب��ل��غ  ر���س��د  ال���ه���ال  ف���رع  اأن  واو����س���ح   
لت�سرف  ال��ع��ام  لهذا  الرم�ساين  امل��ري  مل�سروع  دره��م 
مل�ستحقيها قبل وقت كاف من حلول ال�سهر الف�سيل 

املواد  احتياجاتها من  الأ�سر من توفري  تتمكن  حتى 
الرم�سانية والغذائية ال�سرورية 

�سوف  بالعني  الرم�ساين  امل��ري  م�سروع  ب���اأن  م��وؤك��دا 
اأ�سرة من الأ�سر املحتاجة   953 ت�ستفيد منه الف و 
الإن�ساين  بعطائه  الأح��م��ر  ال��ه��ال  ي�ستهدفها  التي 
واخلريي وامل�سجلة ويبلغ عدد اأفرادها ت�سعة الف و 
�سينفذ  بالعني  الهال  اأن فرع  وا�سار اىل  ف��ردا.   34
املجتمعية  والأن�سطة  الإن�سانية  ال��ربام��ج  من  ع��ددا 
املبارك الذي انطلقت حملته  ال�سهر  اخلريية خال 
حياتكم  ننري  بعطائكم  �سعار  حتت  موؤخرا  الر�سمية 
الداعمني  واخل�����ريي�����ن  امل��ح�����س��ن��ني  جل�����ذب  وذل������ك 
التي  اخلريية  الأح��م��ر  الهال  لأن�سطة  الأ�سا�سيني 
تهدف اإيل تعزيز الإح�سا�س بامل�سوؤولية الإن�سانية التي 
واملحتاجني  ال�سعفاء  الأحمر جتاه  الهال  يتحملها 

داخل الدولة وخارجها. 

•• ابوظبي-الفجر:

للمركز  الأوىل  امل�����س��ارك��ة  لق���ت 
والبحوث  ل���ل���وث���ائ���ق  ال���وط���ن���ي 
ال����رئ����ا�����س����ة  ���������س��������وؤون  -وزارة 
م���ن معر�س  ال���راب���ع���ة  ب����ال����دورة 
وظ���ائ���ف اأب���وظ���ب���ي الإل���ك���روين 
 E-fair Abu dhabi
املتاح  الإل����ك����روين  امل���وق���ع  ع���رب 
والإجنليزية،  العربية،  باللغات 
من  متميزاً  جناحاً  والفرن�سية- 
الوظائف  ع��ل��ى  الإق����ب����ال  ح��ي��ث 
الطلبات  وك��م��ي��ة  ف��ي��ه،  ال�����س��اغ��رة 
ال��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا م���ن ال���راغ���ب���ني يف 

التوظيف.
تلبية  هذه  املركز  م�ساركة  وتاأتي 
ت�ستهدف  ال���ت���ي  اأب�������س���ر  مل����ب����ادرة 
م�ساركة الكوادر الوطنية، واإمياناً 
من املركز باأهمية ا�ستقطاب هذه 
ال��ك��ف��اءات وال���ك���وادر امل��واط��ن��ة يف 
ال�سلة  ذات  ال��وظ��ائ��ف  خم��ت��ل��ف 
بتخ�س�ساته، وتطبيقاً ملا ت�سمنته 
خطته الإ�سراتيجية )2013-

.)2015
وت�سهل م�ساركة املركز يف معر�س 
وظ���ائ���ف اأب���وظ���ب���ي الإل���ك���روين 
عملية توظيف الكفاءات واملواهب 
م���ن امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ومن 
خمتلف اأنحاء العامل يف اأبوظبي؛ 
اأ�سحاب  م�سلحة  يف  ي�����س��ب  م��ا 
الوظيفة.  عن  والباحثني  العمل 

للمركز  ي��ت��ي��ح  امل���ع���ر����س  ولأن 
الكفاءات  اإىل  ال��و���س��ول  ف��ر���س��ة 
مقابات  واإج�����������راء  وامل������واه������ب 
الوقت  يف  وي�سر،  ب�سهولة  معها 
املر�سحون  ف��ي��ه  ي�ستطيع  ال���ذي 
للوظائف الو�سول اإىل الوظائف 

ال�ساغرة يف املركز. 
للوثائق  الوطني  املركز  ويتطلع 
اإعداد الكوادر املواطنة  والبحوث 
الوثائق  اإدارة  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
الورقية والإلكرونية التي تلبي 
دولة  الأر���س��ي��ف��ات يف  م��ت��ط��ل��ب��ات 
الإمارات العربية املتحدة، وف�سًا 
الكوادر  ا�ستقطاب  عن جهوده يف 
ال�������س���اب���ة امل���واط���ن���ة يف جم����الت 

تخ�س�سه فهو يعمل على اإمنائها 
بالتدريب  ����س���واء  وت���ط���وي���ره���ا، 
يف  الدرا�سة  مبتابعة  اأو  الداخلي 
جمال  يف  الدقيقة  التخ�س�سات 
ال��ت��وث��ي��ق والأر����س���ف���ة، ويف حفظ 
واأع��م��ال الرميم  الوطن،  ذاك��رة 
وخدمات املكتبة والبحث العلمي 
والتوثيق،  الفهر�سة  وتفا�سيل 
ملتخذي  مقتنياته  اإتاحة  واآل��ي��ات 
الباحثني،  وج����م����ه����ور  ال�����ق�����رار 
الفر�س  من  العديد  اإىل  اإ�سافة 
واملالية  الإداري���������ة  امل����ج����الت  يف 

والتقنية. 
عدداً  نظم  اأن  للمركز  �سبق  وق��د 
ملوارده  التدريبية  ال����دورات  م��ن 

ال���ب�������س���ري���ة، ك���م���ا ن���ظ���م م����وؤمت����راً 
على  فيه  رك��ز  الب�سرية  ل��ل��م��وارد 
اح���ت���ي���اج���ات �����س����وق ال���ع���م���ل من 
املتخ�س�سني يف جمالت الأر�سفة 
واملعلومات،  واملكتبات  وال��وث��ائ��ق 
على  ال�سوء  ت�سليط  جرى  وفيه 
اأق�سام متخ�س�سة يف  وج��ود  عدم 
الأر�سيفية  اهتماماته  جم���الت 
وال����ت����وث����ي����ق����ي����ة وامل���ع���ل���وم���ات���ي���ة 

واملكتبية
 واأ�سفرت ترجمة بع�س تو�سيات 
ذلك املوؤمتر عن ا�ستحداث اأق�سام 
املطلوبة  التخ�س�سات  لتدري�س 
ال�����دول�����ة  ج����ام����ع����ات  ب���ع�������س  يف 

ومعاهدها.
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املركز الوطني للت�أهيل ينتقل اإىل مقره اجلديد
جمتمعهم ومع حميطهم كما توؤهل ذويهم وتدعمهم نف�سياً وتّوعي 
املركز يف  به  يقوم  اإىل  بالإ�سافة  التوعية  برامج  املجتمع من خال 
والدرا�سات  للبحوث  م�سدر  مبثابة  تكون  بيانات  قاعدة  بناء  اإط��ار 
وطنية  ك��وادر  وتاأهيل  الوقاية  و�سبل  الإدم���ان  ع��اج  يف  املتخ�س�سة 
النف�سي  والإر���س��اد  وال��ع��اج  التاأهيل  مبتطلبات  القيام  على  ق���ادرة 
يلتزم  املركز  واأن  �سيما  التوعوي  والتثقيفي  والوقائي  والجتماعي 
مبداأ  على  ت��ق��وم  ومتميزة  و���س��ارم��ة  وا�سحة  واإج�����راءات  ب�سيا�سات 
اإعادة  ي�سهم يف  املر�سى مما  على خ�سو�سية  التامة حفاظاً  ال�سرية 
يف  م�ساعدتهم  جانب  اإىل  املجتمع  م��ع  �سريعاً  واإدم��اج��ه��م  تاأهيلهم 

احل�سول على فر�س عمل وتعليم منا�سبة لهم.

على الأداء العام للمركز بكل عنا�سره وجميع خدماته التي يقدمها 
ال�سعادة مقابل  �سارع  املقر اجلديد للمركز يف  للفرد واملجتمع. يقع 
للكادر  ويوفر  وبالرحابة  بالت�ساع  ويت�سم  الريا�سي  اأبوظبي  ن��ادي 
الوظيفي وللمتعاملني معه خمتلف الظروف املريحة ويهيئ اأجواء 

جديدة وجيدة لكا الطرفني.
واأكد �سعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام املركز الوطني للتاأهيل 
اجلودة  من  املزيد  العمل  على  �سي�سفي  املبنى  هذا  اإىل  النتقال  اأن 
برعاية  عليها  وا�ستمر   2002 عام  اإن�سائه  منذ  املركز  تبناها  التي 
خا�سة من القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س دولة المارات العربية املتحدة – حفظه اهلل – واهتمام 

ودعم من الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، ومتابعة م�ستمرة من 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �سوؤون الرئا�سة.
اليوم  امل��رك��ز  يقدمه  م��ا  اإن  الغافري  حمد  الدكتور  �سعادة  واأ���س��اف 
والأولويات  تبناها  التي  الإ�سراتيجية  اخلطة  من  ج��زءاً  اإل  لي�س 
التي تقوم على تقدمي كافة الو�سائل املتاحة لعاج وتاأهيل مر�سى 
الإدم����ان م��ن م��واط��ن��ي دول���ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة وذل���ك من 
وال�سحية  العاجية  الربامج  من  متكاملة  منظومة  تنفيذ  خ��ال 
النف�سية والوقائية والتوعوية التي توؤهل املر�سى لاندماج ثانية يف 

•• ابوظبي-الفجر:

اعلن مركز الوطني للتاأهيل عن انتقاله اإىل مقره اجلديد انطاقاً 
والتي  املركز  يتبناها  التي  �سيا�سة اجل��ودة  ال�ستمرار يف تطبيق  من 
اأرقى واأحدث خدمات العاج والتاأهيل والتوعية  اإىل تقدمي  تهدف 
ملر�سى الإدمان ولذويهم وملجتمعهم واإىل توظيف اأ�سحاب الكفاءات 
واخلربات يف هذا املجال من اأجل احلفاظ على امل�ستويات التي حققها 
حتى الآن ورغبة منه بال�ستمرار يف تقدمي خدمات مميزة للمر�سى 
ولذويهم وللبيئة التي يعي�سون فيها وحتقيق م�ستويات اأف�سل على 
اإيجاباً  ينعك�س  الوظيفي مما  للكادر  النف�سية  الراحة  توفري  �سعيد 

�سندوق الزواج ينظم اأول اح�طة اإعالمية

تت�سمن اإ�سدار دليل للخدمات وتقدميها يف مراكز مت

بلدية الغربية تنفذ خمطط� تطويري� للخدم�ت البلدية ي�سهل ح�سول املراجعني عليه�

بتخطيط  املتعلقة  العمليات  على 
وتق�سيم ا�ستخدامات املدن وكذلك 
ذات  وال��ق��واع��د  ال�سيا�سات  ا���س��دار 
ع��ل��ى عمليات  ال�����س��ل��ة والإ����س���راف 

•• املنطقة الغربية – الفجر:

بداأت بلدية املنطقة الغربية تنفيذ 
للخدمات  ت����ط����وي����ري  خم���ط���ط 
ت�سهيل  مب��ق��ت�����س��اه  ي��ت��م  ال��ب��ل��دي��ة 
ح�سول جميع املراجعني على كافة 
اخلدمات البلدية باقل وقت وادين 
جمهود وفق اأعلى معايري اجلودة 
والتميز انطاقا من روؤية البلدية 
ن��ظ��ام بلدي  ت��وف��ري  ال��رام��ي��ة اىل 
التنمية  ي��ح��ق��ق  ع��امل��ي��ة  ك���ف���اءة  ذو 
معايري  ويعزز  املن�سودة  امل�ستدامة 
ابوظبي  اإم�����ارة  يف  احل���ي���اه  ج����ودة 
معمارية  منظومة  حتقيق  بهدف 
الغالية من  البقعة  متكاملة لهذه 
العمراين  امل�ستوى  ولرفع  الوطن 

فيها وتعزيزيها باخلدمات واملرافق 
العامة الازمة لتوفري كافة �سبل 

العي�س الكرمي للمواطنني.
واو�������س������ح ح����م����د ������س�����امل ب����رط����اع 
العاقات  ادارة  م��دي��ر  ال��ه��ام��ل��ي 
الغربية  املنطقة  ببلدية  ال��ع��ام��ة 
للخدمات  التطويري  املخطط  ان 
البلدية يت�سمن على ا�سدار دليل 
املقدمة  البلدية  اخل��دم��ات  لكافة 
عليها  احل�سول  و�سبل  للجمهور 
حيث ي�سع الدليل جميع اخلدمات 
املنطقة  ب��ل��دي��ة  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
الغربية يف متناول امل�ستفيدين من 
تلك اخلدمات �سواء من مواطنني 
ومقيمني و�سركات خا�سة وان تلك 
الإ�سراف  لت�سمل  تت�سع  اخلدمات 

خ��ال دق��ائ��ق م��ع��دودة مم��ا ي�سهل 
الغربية اجناز  املنطقة  �سكان  على 
ب���اأق���ل وق����ت و ادين  م��ع��ام��ات��ه��م 
اإىل مراجعة  جمهود دون احلاجة 
لجناز  اإدارة  او  مكتب  م��ن  اأك���رث 
معاملة واحدة . كما حر�ست بلدية 
الغربية على و�سع تلك اخلدمات 
اللكروين  امل��وق��ع  على  البلدية 
يتم  اوىل  كمرحلة  وذل��ك  للبلدية 
اجلمهور  ت���ع���ري���ف  خ���ال���ه���ا  م����ن 
املقدمة  ب��اخل��دم��ات  وامل���راج���ع���ني 
وامل�ستندات  لل�سكان  البلدية  عرب 
امل���ط���ل���وب���ة ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى تلك 
اخلدمات يعقبها مرحلة ثانية يتم 
القادمة  الفرة  خال  مبقت�ساها 
اخلدمات  ت��ل��ك  ا���س��ت��م��ارات  ط����رح 

و�سيانة  وحتديث  وتوزيع  ا�سدار 
اإ�سدار  وعمليات  املكانية  البيانات 
اىل  وال�ستجابة  البناء  تراخي�س 
ك��م��ا تقوم  ال����ط����وارئ والأزم���������ات 
للهيئات  ال��دع��م  بتقدمي  البلدية 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
الريا�سية والجتماعية والثقافية 
واملهرجانات  الوطنية  واملنا�سبات 

والفعاليات .
واأ�ساف الهاملي ان خطة التطوير 
كافة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  اأي�����س��ا  ت�ستمل 
مراكز  اىل  ال���ب���ل���دي���ة  اخل����دم����ات 
املتكاملة   احل��ك��وم��ي��ة  اخل����دم����ات 
الغربية وذلك  مت  يف جميع م��دن 
على  امل��راج��ع��ني  ح�سول  لت�سهيل 
ت��ل��ك اخل���دم���ات م���ن م��ك��ان واحد 

•• ابوظبي – فوؤاد علي:

اع����ل����ن ����س���ن���دوق ال���������زواج اأن�������ه مت 
للن�سف  ال���������زواج  م���ن���ح���ة  �����س����رف 
بلغ  و  احل������ايل  ال����ع����ام  م����ن  الأول 
دره���م  م��ل��ي��ون   56.900.000
م�ستفيد   1510 ل�  دفعات   4 على 
ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع���دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 
املا�سي  للعام  ال��زواج  �سندوق  منح 
املقدمة  ال��دف��ع��ات  جلميع   2012
اجمايل  مببلغ  م�ستفيداً   2851
مليون   170.170.000 ب��ل��غ 
منحة  ت����ق����دمي  مت  ح���ي���ث  دره��������م 
و �سوابط  ���س��روط  ���س��م��ن  ال�����زواج 
معينة تتعلق بعمر الزوج و الزوجة 
ق���د حر�س  و  ال�����س��ه��ري  ال���دخ���ل  و 
ال����زواج على زي���ادة �سقف  ���س��ن��دوق 
ال���دخ���ل ال�����س��ه��ري ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��د يف 
األف   20 اإىل  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  نهاية 
دره�����م ب�����دًل م���ن 19 األ�����ف دره���م 
قاعدة  ات�ساع  خاله  من  ت�ستهدف 

امل�ستفيدين من منحة الزواج .
اأع�����را������س   8 ال���������س����ن����دوق  ن���ظ���م  و 
خمتلفة  اأرج��اء  يف  اأقيمت  جماعية 

الأوىل  الع���ام���ي���ة  الإح����اط����ة  اإن 
يف  ت��اأت��ي  ال����زواج  ���س��ن��دوق  ملوؤ�س�سة 
اطار �سيا�سة حكومية را�سخة توؤكد 
بني  التوا�سل  يف  ال�سفافية  اأهمية 
واجلمهور  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
ك�سريك  الع�������ام  دور  واأه���م���ي���ة 
ا�سراتيجي للحكومة واأحد قنوات 
ه����ذا ال��ت��وا���س��ل م��و���س��ح��ًة حر�س 
موؤ�س�سة �سندوق الزواج على اإقامة 
و�سائل  مع  التعاون  اأوا���س��ر  اأف�سل 
العام وتوفري كل ما حتتاجه من 
الق�سايا  ح��ول  وب��ي��ان��ات  معلومات 
اخت�سا�ساتها  �سمن  ت��دخ��ل  ال��ت��ي 
واأ�سارت  ال�سيا�سة.  ل��ه��ذه  ت��ن��ف��ي��ذاً 
يف  تركز  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  معاليها 
ق�سايا  على  الع��ام��ي��ة  اإح��اط��ت��ه��ا 
ت�ستحوذ قدراً كبرياً من اهتماماتها 
املوؤ�س�سة  ور�سالة  بروؤية  لرتباطها 
اإم��ارات��ي��ة متما�سكة  اأ���س��رة  ب��ن��اء  يف 
وم�ستقرة والرتقاء بالوعي الأ�سري 
القيم  ال�سباب واحلفاظ على  لدى 
تعزيزها  اأج�������ل  م����ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��رك��ي��زة الأ���س��ا���س��ي��ة يف 

بناء املجتمع وا�ستقراره.

�سوؤال   100 الناجح وكتاب  ال��زواج 
وجواب حول حياتك الأ�سرية ت�سهم 
العاقة  ت��وث��ي��ق  يف  مبا�سر  ب�سكل 
ب���ني ال�����س��ن��دوق وف��ئ��ة ال�����س��ب��اب يف 
اخلربة  ت��ق��دمي  اأن  اإذ  ال����زواج،  �سن 
حياتهم  بناء  يف  خا�سة  اأهمية  لها 
الزواج  دليل  كتاب  ويعد  الأ�سرية. 
املتخ�س�سة  ال��ك��ت��ب  م���ن  ال���ن���اج���ح 
القليلة التي تعنى بتثقيف ال�سباب 
ومهاراتهم  مب��ع��ارف��ه��م  والرت���ق���اء 
ح����ول ب���ن���اء احل���ي���اة الأ����س���ري���ة اأم���ا 
100 �سوؤال وج��واب فقد مت  كتاب 
ال�سباب  ل�ستف�سارات  وفقا  اع��داده 
�سواء من خال برامج ال�ست�سارات 
الإلكرونية اأو املبا�سرة عرب اخلط 
دليل  ك���ت���اب  ي���ط���رق  و   . ال�����س��اخ��ن 
حماور  ع���دة  اإىل  ال��ن��اج��ح  ال������زواج 
الإخ��ت��ي��ار قبل  ال���زواج و  منها حلم 
القرار و التوافق و عملية التوا�سل 
حل  األ��ي��ات  و  الزوجية  الواجبات  و 
ال�سراكة  و  ال���زوج���ي���ة  اخل���اف���ات 
ب��ني ال��زوج��ني يف ت��رب��ي��ة الأب���ن���اء و 
اجل��وان��ب الإق��ت�����س��ادي��ة ل��اأ���س��رة . 
ال�سام�سي  ميثاء  الدكتورة  وت��اأم��ل 

امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ  و  ال��دول��ة  يف 
م���ن ه����ذه الأع����را�����س خ����ال العام 
ذلك  ج��اء   . معر�ساً   335 املا�سي 
الدكتورة  معايل  ا�ستعرا�س  خال 
دولة  وزيرة  ال�سام�سي  �سامل  ميثاء 
رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق الزواج 
الحاطة العامية الدورية الوىل 
التي عقدت اأم�س يف فندق �سنغريا 
على  ال�سوء  �سلطت  و  اأبوظبي  يف 
باملوؤ�س�سة  ال�����س��ل��ة  ذات  م��وا���س��ي��ع 
املتمثل  اجلديد  احليوي  وامل�سروع 
يف �سدور كتاب دليل الزواج الناجح 
وك��ت��اب 100 ���س��وؤال وج���واب حول 

حياتك الأ�سرية .
الإعامية  الإح���اط���ة  ع��ق��د  وي��اأت��ي 
اإطار  يف  ال����زواج  ���س��ن��دوق  ملوؤ�س�سة 
ت����وج����ه احل����ك����وم����ة الحت������ادي������ة يف 
اأف�سل  ل��ت��ب��ن��ي  الم����������ارات  دول�������ة 
احلكومي  الت���������س����ال  مم����ار�����س����ات 
الراأي  ت�سغل  التي  املوا�سيع  وطرح 
وال��دويل، ومبا ي�سهم  املحلي  العام 
املبا�سر  ال��ت��وا���س��ل  اآل��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
م�����ع و�����س����ائ����ل الع������������ام. وق����ال����ت 
ال�سام�سي  ميثاء  الدكتورة  معايل 

الهدف  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأو����س���ح���ت 
م��ن اخ��ت��ي��ار ه���ذه امل��و���س��وع��ات هو 
و�سرائح  اأف������راد  خم��ت��ل��ف  ت��ع��ري��ف 
امل��ج��ت��م��ع ب���ه���ذه ال��ق�����س��اي��ا وم���دى 
على  وانعكا�سها  اأن�سطتها  م�ساهمة 
املجتمع. واأ�سادت بدور العاميني 
وامل��وؤ���س�����س��ات الع��ام��ي��ة يف اب���راز 
وتعزيز دور اجلمهور وا�سهاماته يف 

بلوغ اأهداف التنمية امل�ستدامة.
ال���دك���ت���ورة ميثاء  م���ع���ايل  واأك�������دت 
�سندوق  م��وؤ���س�����س��ة  اإن  ال�����س��ام�����س��ي 
تعمل  ال��زواج هي موؤ�س�سة احتادية 
الماراتية  الأ���س��رة  ب��ن��اء  يف جم��ال 
تقدمي خدمات متعددة  من خال 
ل����ارت����ق����اء ب�����دوره�����ا ال�����ري�����ادي يف 
امل��ج��ت��م��ع الم���ارات���ي ح��ي��ث و�سعت 
امل��وؤ���س�����س��ة جم��م��وع��ة م���ن ال�����روؤى 
اإىل  ال���رام���ي���ة  وال����س���رات���ي���ج���ي���ات 
ال����ه����دف مم����ا يوفر  حت��ق��ي��ق ه�����ذا 
ل�����اأ������س�����رة الإم������ارات������ي������ة الأم��������ان 
والجتماعي  النف�سي  وال�ستقرار 
ويعزز متا�سكها واأ�سالتها وهويتها. 
اأن التجارب املعرفية  وتطرقت اإىل 
والعلمية التي ت�سمنها كتاب دليل 

ه����ذه  ال���ع���ل���م���ي���ة  م�������س���اه���م���ت���ه���ا  يف 
يحتاجه  مل��ا  ت��وع��وي��ة  روؤى  ت��ق��دمي 
ال�سباب من خمزون معريف يرتقي 
زواج  ب��ن��اء  يف  تطلعاتهم  مب�ستوى 
وم�ستقرة.  متما�سكة  واأ�سرة  ناجح 
و األزم �سندوق الزواج املقبلني على 
الزواج بح�سور دورات و حما�سرات 
برنامج اعداد للح�سول على املنحة 
الذي كان له الدور الأكرب يف تاأهيل 
ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات امل��ق��ب��ل��ني على 
الزواج من اجل بناء اأ�سرة اماراتية 
م�������س���ت���ق���رة و م���ت���م���ا����س���ك���ة ع�����رب 6 
ن�سر  يف  ت�سهم  توعوية  حما�سرات 
يقت�سر  ل  حيث  الأ���س��ري��ة  الثقافة 
امل�ستفيدين  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا 
ل��ل��م��ن��ح��ة ف��ق��ط ب���ل مي��ك��ن جلميع 
املحا�سرات  ح�سور  املجتمع  فئات 
ال��ت��وع��وي��ة ك��م��ا ق��ام��ت امل��وؤ���س�����س��ة يف 
اإل��زام��ي��ة ح�سور  بتبني  ال��ع��ام  ه��ذا 

الفتيات اإىل برنامج اعداد .
كما �ساهم برنامج نحن يف خدمتكم 
حتت �سعار التوا�سل مع املدار�س يف 
ت��وط��ي��د ال��ع��اق��ة ب���ني امل��وؤ���س�����س��ة و 
على  العمل  و  امل��دار���س  الطاب يف 

امل��راج��ع من  ليتمكن  امل��وق��ع  ع��رب 
ال�ستمارات  ت��ل��ك  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
ق���ب���ل ال����ت����وج����ه مل���ق���ر م�����راك�����ز مت 
اخلدمات  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
قبل ان يتم يف وق��ت لح��ق تقدمي 
عرب  مبا�سر  ب�سكل  اخلدمات  تلك 
املوقع اللكروين للبلدية . واكد 
الهاملي ان بلدية املنطقة الغربية 
�سكان  مع  التوا�سل  على  حري�سة 

املنطقة الغربية وجمهور املنتفعني 
ب���خ���دام���ات���ه���ا وذل�������ك م����ن خ���ال 
املبا�سرة  الت�سال  و�سائل  خمتلف 
وغ�����ري امل���ب���ا����س���رة مل���ع���رف���ة ارائ���ه���م 
ب�سان  والط��اع على مقرحاتهم 
اليهم  املقدمة  البلدية  اخل��دم��ات 
مبا  وتطويريها  جتويدها  بهدف 
ينعك�س ب�سكل ايجابي على خطط 
وان  خا�سة   . امل�ستقبلية  التطوير 

ال��ب��ل��دي��ة ت��ع��م��ل ج���اه���دة م���ن اجل 
تر�سيخ القواعد ال�سا�سية لتطوير 
وان�ساء  الغربية  املنطقة  وحتديث 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن طرق 
وتطوير  وجتميل  وان����ارة  داخ��ل��ي��ة 
اخلدمية  امل���راف���ق  وان�������س���اء  امل����دن 
واحلدائق  ال���س��واق  مثل  املختلفة 
واملتنزهات اىل جانب ان�ساء امل�سالخ 

ومواقف ال�سيارات وغريها. 

ب��ن��اء ق��ن��اة ل��ل��ت��وا���س��ل م��ع الطاب 
الإيجابية  القيم  تعزيز  اج��ل  م��ن 
ح��ول ال��زواج و الأ���س��رة و تزويدهم 
مب����ه����ارات و م��ع��ل��وم��ات ���س��ح��ي��ة و 
اجتماعية و بيئية و حتى ل يقت�سر 
يف ذهن الطالب باأن �سندوق الزواج 
يقدم الدعم املادي فقط بل ي�سعى 
و  ال���زواج  على  املقبلني  تاأهيل  اإىل 
يركز الربنامج على طلبة الثانوية 
بناء  ب��اأ���س�����س  ت��ث��ق��ي��ف��ه��م  و  ال��ع��ام��ة 
الزواج  ت�سجيع  و  ال�سعيدة  الأ�سرة 
تكاليف  تخفي�س  و  املواطنات  من 

الزواج .
و قام �سندوق الزواج باإجراء درا�سة 
عن  للك�سف  ا�ستطاعية  ميدانية 

تكوين  بقواعد  ال�سباب  وعي  مدى 
الدرا�سة  ك�سفت  و  ال�سليمة  الأ�سرة 
ال�سباب  وع���ي  ن�سبة  اأن  امل��ي��دان��ي��ة 
ال�سليمة  الأ����س���رة  ت��ك��وي��ن  ب��ق��واع��د 
منحة  م�����ن  امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن  ل������دى 
 73% يقارب  ما  بلغت  ال�سندوق 
ح��ي��ث ت���وؤك���د ه����ذه ال��ن�����س��ب��ة مدى 
تاأثري اجلهود التي تبذلها اجلهات 
ال�سباب  تثقيف  اإىل  الإج��ت��م��اع��ي��ة 
احلياتية  ب���امل���ع���ارف  ت���زوي���ده���م  و 
تكاليف  م��و���س��وع  ���س��م��ن��ه��ا  م���ن  و 
الدخيلة  ال�سلبية  العادات  و  الزواج 
على جمتمع الإم���ارات و التي تقع 
بعد  ال��زوج��ني  عاتق  على  نتائجها 

الإنتهاء من مرا�سيم الزواج .

نقلة نوعية يف خدم�ت الهوية يف الفرتة املقبلة اإح�س�ء اأبوظبي يختتم العمل امليداين يف موؤ�سر الإم�رات الثق�يف 2013
تت�سمن جتديد البط�ق�ت من خالل الهواتف الذكية •• ابوظبي-وام:

اخلا�س  امليداين  العمل  من  انتهائه  عن  اأبوظبي  الإح�ساء  مركز  اأعلن 
تطلقه  ال��ذي  اأبوظبي  ب��اإم��ارة   2013 الثقايف  الإم���ارات  موؤ�سر  بقيا�س 
التوايل  ع��ل��ى  ال��راب��ع  ل��ل��ع��ام  املجتمع  وتنمية  وال�����س��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
جمع  ا�ستغرق  حيث  بالدولة  الإح�سائية  املراكز  من  عدد  مع  بالتعاون 
اأن  اأيام �سبقها تدريب الباحثني امليدانيني. واأكد املركز  البيانات خم�سة 
والتعرف على  العام  ال��راأي  اأهم موؤ�سرات  الوقوف على  اإىل  امل�سح هدف 
اأن موؤ�سر  اإىل  ال�سائدة يف املجتمع ..م�سريا  الثقايف والجتاهات  الو�سع 
الإمارات الثقايف اعتمد على اإجراء درا�سة ميدانية ا�ستطاعية ارتكزت 
على زيارة الباحثني امليدانيني لاأ�سر املواطنة با�ستخدام اأ�سلوب املقابلة 
املبا�سرة لل�سخ�س امل�ستهدف لت�سكل هذه الأ�سر يف جمملها عينة �ساملة 
تغطي التنوع داخل املجتمع الإماراتي �سمن متغريات الدرا�سة من حيث 
واأو�سح  ال�سكن.  ومنطقة  التعليمي  وامل�ستوى  العمرية  والفئة  اجلن�س 
مركز الإح�ساء اأبوظبي اأن عينة امل�سح التي مت التطبيق عليها تكونت من 
320 اأ�سرة مواطنة بحيث مت اختيار فرد من كل اأ�سرة وقد مت التوزيع 
اأبوظبي  مدينة  يف  اأ�سخا�س   210 بواقع  الثاث  الإم���ارة  مناطق  على 
من  الغربية  املنطقة  يف  �سخ�سا  و30  ال��ع��ني  مدينة  يف  �سخ�سا  و80 
املواطنني واملواطنات من عمر 18 �سنة فاأكرث وذلك حر�سا على تنويع 
عن  املوؤ�سر  تعبري  ي�سمن  مبا  املناطق  كافة  و�سمولية  ال�سكنية  املناطق 
امل�ستهدفة. واأكد املركز حر�سه على م�ساندة دور  اخل�سائ�س احلقيقية 
بالدولة يف  الإح�سائية  املجتمع واملراكز  الثقافة وال�سباب وتنمية  وزارة 
اإجناز هذا املوؤ�سرانطاقا من كونه اجلهة الر�سمية املخت�سة باإ�سدار اأي 
اإح�ساء عن اإمارة اأبوظبي واأرقام املركز هي املعتمدة. وقد ن�س التعميم 
التنفيذي لاإمارة على  املجل�س  اأ�سدره  الذي   2011 ل�سنة  واحد  رقم 
اإلزام كافة الدوائر واجلهات احلكومية وغري احلكومية يف الإمارة باأخذ 
اإح�سائي يف  اأي م�سح ميداين  اإج��راء  موافقة املركز والتن�سيق معه قبل 
الفنية  وامل��ع��اي��ري  والت�سنيفات  بالتعريفات  ال��ت��ام  الل��ت��زام  م��ع  الإم����ارة 
الإح�سائية املعتمدة من املركز اإ�سافة اإىل احل�سول على موافقة املركز 
اأبوظبي وتزويد املركز  اإمارة  اأي بيانات اإح�سائية حول  كتابيا قبل ن�سر 
بجميع البيانات واملعلومات التي يحتاجها لأداء دوره على الوجه الأكمل 
با�ستيفاء  امليدانية  امل�سوح  اإج���راء  اأث��ن��اء  املركز  موظفي  مهمة  وت�سهيل 
ال�ستبيانات واإعطاء البيانات املطلوبة بالكيفية وح�سب الربنامج الزمني 
املعد لهذا الغر�س وغريها من النقاط الهامة. ويف �سياق ا�سراتيجية 
اجلهات  م��ع  الوثيق  وال��ت��ع��اون  اجل��ه��ود  تن�سيق  على  يعمل  ف��اإن��ه  امل��رك��ز 
العلمي وجميع  البحث  ومراكز  واجلامعات  احلكومية وغري احلكومية 

لإيجاد  �سعيا  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الإح�سائية  بالأن�سطة  املعنيني  ال�سركاء 
وامل�ستخدمني  واملعلومات  لاإح�ساءات  املنتجني  بني  فاعلية  اأكرث  حوار 
اأبوظبي  اإم��ارة  امل��وارد الإح�سائية يف  لها بهدف ال�ستفادة الق�سوى من 
واإعداد نظام اإح�سائي �سامل يرتكز على اأ�س�س علمية متينة تتوافق مع 
الإح�سائي لاإمارة يف م�ساف  النظام  لو�سع  الدولية  املمار�سات  اأف�سل 
النظم العاملية املتقدمة من حيث جودة الإح�ساءات و�سلتها مبتطلبات 
ا�ستثمار  نف�سه  الوقت  ..ويف  وحداثتها  دقتها  وم��دى  لها  امل�ستخدمني 
والقيام  م��رم��وق��ة  عاملية  اإح�سائية  م��راك��ز  م��ع  وال�����س��راك��ات  ال��ع��اق��ات 
مع  بالتعاون  ال�سراتيجية  الإح�سائية  امل�سروعات  م��ن  ع��دد  بتنفيذ 
هذه املراكز. واأ�ساد املركز بالتعاون مع الوزارة يف اإجراء هذا املوؤ�سر الهام 
موؤكدا اأهميته يف تلبية اأهداف ا�سراتيجية الوزارة والتي تتمثل يف دعم 
الثقافية ورفع م�ستوى الوعي بالثقافة الإماراتية واملحافظة  الأن�سطة 
مع  والتن�سيق  التكامل  وتعزيز  مقوماتها  وتعزيز  الوطنية  الهوية  على 
القطاعني العام واخلا�س وبناء �سراكات فعالة من خال الوقوف على 
منهجية  عرب  الإماراتي  املجتمع  داخل  واملجتمعية  الثقافية  القيم  اأهم 
اإىل نتائج وتو�سيات ومبادرات  واآلية تنفيذ مدرو�سة ومطورة للو�سول 
ن�سرها  على  ال����وزارة  حتر�س  التي  املجتمعية  القيم  تعزيز  �ساأنها  م��ن 
التنموي  احل���راك  ت��اأث��ري  م��دى  على  التعرف  اإىل  ..اإ���س��اف��ة  املجتمع  يف 
وال�سراتيجي الذي �ساد الدولة بعد �سل�سلة من الإجراءات والن�ساطات 
املحلية  وال��دوائ��ر  والهيئات احلكومية  ال���وزارات  بها خمتلف  تقوم  التي 
بتاأثري  واملرتبطة  ال�سابقة  واملوؤ�سرات  الدرا�سات  نتائج  انبثقت عن  التي 
وزارة  ب��ني  م�سرك  فريق  وك��ان  والجتماعية.  القت�سادية  ال��ت��غ��ريات 
عقد  قد  اأبوظبي  الإح�ساء-  ومركز  املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة 
اجلانبني  بني  امل�سرك  التعاون  لبحث  �سابق  وق��ت  يف  مو�سعا  اجتماعا 
امليدانني  الباحثني  واخ��ت��ي��ار  للتنفيذ  ال��ازم��ة  الزمنية  امل��دة  وحت��دي��د 
للتنفيذ و�سائر الإجراءات ذات ال�سلة. من جانب اآخر اأكد مركز الإح�ساء 
- اأبوظبي اأن كل املعلومات الواردة يف املوؤ�سر تت�سم بال�سرية التامة وغري 
املوؤ�سر  على  امل�سرفة  اللجنة  نطاق  عليها خارج  بالطاع  م�سموح لأحد 
والثقافية  الجتماعية  الجت��اه��ات  بقيا�س  واملعنية  الإم��ارات��ي  الثقايف 
والوطنية واأهم القيم املجتمعية التي يوؤمن بها ويطبقها يف حياته مما 
ي�ساعد على معاجلة اأي م�سكات اأو موؤ�سرات �سعيفة والنهو�س مب�سرية 
الدولة وم�ساريعها ال�سراتيجية مبا ي�سمن التنمية الثقافية ال�ساملة 
امل�ساركة يف  الأ�سر الإماراتية  املركز دعا  اإليها الدولة. وكان  التي ت�سعى 
الدرا�سة اىل التعاون مع الباحثني املعتمدين والذين مت اختيارهم بعناية 
التي  والأخاقية  والأكادميية  املهنية  ال�سفات  وتتوفر فيهم كل  خا�سة 

ت�سمن قيامهم باملهمة على خري وجه. 

•• اأبوظبي -وام:

اأك���د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي حم��م��د اخل����وري م��دي��ر ع���ام هيئة 
الإمارات للهوية اأن الأ�سهر القليلة املقبلة �ست�سهد نقلة نوعية يف خدمات 
الهيئة بحيث يتم تقدميها عرب الهواتف الذكية والقنوات الإلكرونية. 
وقال الدكتور اخلوري اإن الهيئة تعمل على دمج تطبيقات بطاقة الهوية 
�سمن متطلبات احلياة اليومية للنا�س ب�سكل ي�ساهم يف اخت�سار الوقت 
واجلهد والتكلفة املالية عليهم وذلك بالتعاون مع العديد من اجلهات 
واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف الدولة. واأ�سار خال اإحاطة اإعامية 
عقدتها الهيئة يف مقرها باأبوظبي ام�س اإىل اأن الهيئة تعمل حاليا على 
اإحداث نقلة نوعية يف بنيتها التحتية واإمكاناتها التقنية بحيث تتمكن 
من تقدمي خدماتها وفقا لأرقى امل�ستويات العاملية. و ا�ساف ان الهيئة 
القريبة  الفرة  خ��ال  املبتكرة  اخل��دم��ات  من  ع��دد  تطوير  على  تعمل 
ت�سمل  الذكية  والأج��ه��زة  ال��ه��وات��ف  خ��ال  م��ن  تقدميها  �سيتم  املقبلة 
املتحرك  الهاتف  الفرد من خال  واإثبات هوية  الهوية  بطاقة  جتديد 
اإىل جانب م�سروعات اأخرى ت�ساهم يف دمج العديد من اخلدمات �سمن 
بطاقة واحدة هي البطاقة التي ت�سدرها هيئة الإمارات للهوية. واو�سح 
اأن الهيئة تركز يف م�ساريعها احلالية على ت�سهيل عملية تقدمي اخلدمات 
احلكومية من خال تطوير تطبيقات مبتكرة لت�سهيل عملية التعرف 
على الهويات واإثباتها من بالعتماد على بطاقة الهوية الذكية مبا ي�سهم 
يف حماية وتاأمني التعامات الإلكرونية ومنع انتحال هوية الفرد يف 
التعامات على �سبكة الإنرنت اإىل جانب متكني ال�ستفادة من خدمات 
مزودي اخلدمة الإلكرونية يف الدولة بال�سكل الأمثل. واأ�سار الدكتور 
�سجعت  الهيئة  تطورها  التي  ال�سراتيجية  امل�ساريع  اأن  اإىل  اخل��وري 
ال�سعي  اإىل  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  من  الكثري 
نحو ال�ستفادة من بطاقة الهوية والتي �ساهمت يف اخت�سار الزمن الذي 
ي�ستغرقه اإجناز املعامات يف العديد من اجلهات وبن�سب كبرية مكنتها 
واأكد  معها.  املتعاملني  ر���س��ا  م��ع��دلت  ورف���ع  اإنتاجيتها  م�ساعفة  م��ن 
الدكتور اخلوري اأن هيئة الإمارات للهوية حتر�س على حتقيق الإبداع 
لإجناز  الأوىل  ال�سفوف  يف  تكون  واأن  احلكومية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف 
التحول نحو احلكومة الذكية نظرا لدور منظومة اإدارة الهوية املتقدمة 
مقدمتها  ويف  الإلكرونية  احلكومة  م�ساريع  متكني  يف  تطورها  التي 
الهوية  ال��دول��ة وم�����س��روع  م��ع موؤ�س�سات  الإل���ك���روين  ال��رب��ط  م�����س��روع 
الرقمية ومبا ميكن من توفري اخلدمات احلكومية وت�سهيل و�سولها 
للمتعاملني يف اأي مكان وزمان وبالتايل حتقيق ال�سعادة للنا�س. واأ�سار 
اإىل اأن م�سروع الربط الإلكروين الذي تطوره الهيئة يتيح التحقق من 

بيانات املواطنني واملقيمني عن طريق تطبيقات بطاقة الهوية وب�سورة 
اأنظمة اجلهات احلكومية  ترابط  اأم��ام  الطريق  اآمنة وموثوقة وميهد 
مبا ي�سهم يف تب�سيط الإجراءات والق�ساء على الروتني وبالتايل و�سع 
لارتقاء  احلديثة  التكنولوجيا  تعتمد  التي  ال��دول  طليعة  يف  الدولة 
اأن  باخلدمات احلكومية التي تقدمها ل�سكانها. ونوه الدكتور اخلوري 
الهيئة تنفذ حاليا م�سروعا لت�سهيل عملية ت�سليم البطاقات للمتعاملني 
من خال اأك�ساك اإلكرونية يتم و�سعها يف الأماكن العامة مثل مراكز 
بطاقته من خالها م�سريا  على  املتعامل احل�سول  وي�ستطيع  الت�سوق 
اإىل اأن امل�سروع �سينفذ ب�سكل جتريبي خال ال�سهرين املقبلني يف اإمارتي 
الفجرية وراأ�س اخليمة ليتم تعميمه على جميع اإمارات الدولة يف حال 
جناح التجربة لتنويع قنوات ا�ستام البطاقة. ولفت الدكتور اخلوري 
املتاحة  الإلكرونية  ا�ستمارتها  الهيئة تعمل حاليا على تطوير  اأن  اإىل 
يف  منها  ال�ستفادة  للمتعاملني  ميكن  والتي  الإل��ك��روين  موقعها  على 
عملية اإ�سدار بطاقة هوية لت�سبح ا�ستمارة ذكية ميكن ا�ستخدامها من 
خال الهواتف املتحركة م�سريا اإىل اأن عدد م�ستخدمي ال�ستمارة عرب 
ال�100  املا�سي  اأبريل  اإطاقها يف �سهر  املوقع الإلكروين جتاوز منذ 

األف م�ستخدم.
 من جانب اآخر اأكد الدكتور اخلوري حر�س الهيئة على مواكبة توجيهات 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بالتوا�سل املبا�سر والدوري وال�سفاف 
مع و�سائل الإعام املختلفة من خال عقد اللقاءات املبا�سرة واملفتوحة 
ال�ستف�سارات  على  والإج��اب��ة  وم�ساريعها  الهيئة  م��ب��ادرات  ل�سرح  معها 
والت�ساوؤلت التي تهم املجتمع. من جهتها قدمت عائ�سة الري�سي مديرة 
عر�سا  الإعامية  الإح��اط��ة  خ��ال  الهيئة  يف  املركزية  العمليات  قطاع 
من  لا�ستفادة  الهيئة  تطورها  التي  اخل��دم��ات  م��ن  للعديد  تطبيقيا 
تطبيقات بطاقة الهوية عرب الهواتف املتحركة ومنها جتديد البطاقة 
التطبيقات  من  والعديد  الطريان  تذاكر  وحجز  املتحرك  الهاتف  عرب 
العبدويل  نا�سر  وق��دم  �سواء.  واملوؤ�س�سات على حد  الأف��راد  تخدم  التي 
مدير اإدارة دعم مراكز الت�سجيل يف الهيئة عر�سا حول الإجنازات التي 
حققتها الهيئة خال عام 2012 وعلى راأ�سها اإجناز ال�سجل ال�سكاين 
لدولة الإمارات العربية املتحدة واملراحل التي مر بها تطوير النظام اإىل 
جانب ملحة موجزة عن اخلطة ال�سراتيجية احلالية للهيئة 2013-

ختام  ويف   .2014-2016 اجلديدة  ال�سراتيجية  وخطتها   2010
تقديرا  الإعاميني  ع��ددا من  الهيئة  ع��ام  �سعادة مدير  ك��رم  الإح��اط��ة 
الإمارات  هيئة  وفعاليات  ن�ساطات  تغطية  يف  وم�ساهماتهم  جلهودهم 

للهوية واإبراز مبادراتها واإجنازاتها الوطنية.
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ح�كم راأ�س اخليمة ي�أمر ب�لإفراج عن 210 �سجن�ء 
•• را�س اخليمة-وام:

القا�سمي ع�سو  �سعود بن �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  امر �ساحب 
 210 ع��ن  ب���الإف���راج  راأ����س اخليمة  الع��ل��ى ح��اك��م  املجل�س 
نزلء  م��ن  امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  ح��ل��ول  مبنا�سبة  �سجناء 
املن�ساة ال�ساحية والعقابية يف را�س اخليمة ممن يق�سون 
عقوبات متفاوتة وابعاد غري املواطنني خارج الباد تنفيذا 

لاأحكام ال�سادرة بحقهم.
 وياأتي هذا المر يف اطار حر�س �ساحب ال�سمو حاكم را�س 
اخرى  فر�سه  عنهم  امل��ف��رج  ال�سجناء  اع��ط��اء  على  اخليمة 

ووجه  ا�سرهم.  معاناة  من  وللتخفيف  جديدة  حياة  لبدء 
�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد 
الج����راءات  ب��ات��خ��اذ  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  اخليمة  را����س 
اخليمة  را����س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  ام��ر  لتنفيذ  ال��ازم��ة 
العقابية  املن�ساة  نزلء  من  بالعفو  امل�سمولني  عن  بالإفراج 
وال�ساحية يف را�س اخليمة وبالتن�سيق مع القيادة العامة 

ل�سرطة را�س اخليمة.
العام  النائب  حميمد  �سعيد  ح�سن  امل�ست�سار  �سعادة  وق��ال   
لإمارة را�س اخليمة ان مكرمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س العلى حاكم را�س اخليمة 

بالعفو عن بع�س املحكوم عليهم ياأتي يف اطار حر�س �سموه 
يف  الن��دم��اج  مل��ع��اودة  الفر�سة  بالعفو  امل�سمولني  منح  على 
ن�سيج املجتمع وحر�س �سموه على ادخال ال�سرور والبهجة 
اىل قلوب عائات املفرج عنهم وذويهم. وتوجه النائب العام 
بال�سكر اىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
ال�سامي الذي ادخل البهجة وال�سعادة يف نفو�س  على امره 
ال�سر التي تنتظر اللتقاء بذويها .. كما توجه بال�سكر اىل 
على  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  اخليمة  را���س  عهد  ويل  �سمو 
العامة  للنيابة  يوليها  والتي  وامل�ستمرة  الدائمة  متابعته 

والق�ساء يف را�س اخليمة.

ح�كم اأم القيوين يهنيء ه�تفي� متيم 
بن حمد لتوليه مق�ليد حكم قطر 

•• اأم القيوين-وام:

اأجرى �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعا ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين الليلة قبل 
املا�سية ات�سال هاتفيا مع اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر .. هناأه 

خاله بت�سلمه مقاليد احلكم يف باده. 
ومتنى �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعا ل�سمو ال�سيخ متيم بن حمد التوفيق وال�سداد. 

تبداأ بفرحة وتنتهي بح�سرة  

�سرطة راأ�س اخليمة حتذر ب�سوت م�سموع من الألع�ب الن�رية
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

���س��م��ن م���ب���ادرات���ه���ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة – 
خلق  اإىل  ال����ه����ادف����ة  الإن�������س���ان���ي���ة 
اأطلقت  وم�����س��ت��ق��ر،  اآم����ن  جم��ت��م��ع 
بالتعاون  ال�سرطة املجتمعية  اإدارة 
الأ�سلحة  ق�����س��م  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
العامة  ب���ال���ق���ي���ادة  وامل���ت���ف���ج���رات 
اخل���ي���م���ة، حملة  راأ��������س  ل�����س��رط��ة 
ت���وع���وي���ة حت����ت ����س���ع���ار )الأل����ع����اب 
وتنتهي  ب���ف���رح���ة  ت����ب����داأ  ال���ن���اري���ة 
ا�ستعدادات  �سمن  وذل��ك  بح�سرة( 
رم�سان  �سهر  با�ستقبال  الإدارة 
ال�����ك�����رمي، وذل��������ك مب����رك����ز امل���ن���ار 

على م�سريات الطفل فى الأعياد 
تعترب  حيث  اخلا�سة،  واملنا�سبات 
املفرقعات  ا����س���ت���خ���دام  ظ����اه����رة 
الظواهر  م��ن  ال��ن��اري��ة  والأل���ع���اب 
الطفل  حل��م��اي��ة  وذل���ك  ال�سلبية، 

من اأ�سرارها اجل�سيمة.
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  وط���ال���ب    
الألعاب  ا���س��ت��رياد  ت��رغ��ب يف  ال��ت��ي 
ال��ن��اري��ة احل�����س��ول ع��ل��ى ترخي�س 
راأ�س  ل�سرطة  العامة  القيادة  من 
اخل���ي���م���ة، م����وؤك����دا ع���ل���ى ����س���رورة 
الألعاب  اإط����اق  م��واق��ع  ت��ك��ون  اأن 
النارية بعيدة عن الكثافة ال�سكانية 
املدار�س  اأو  ال�سكنية  التجمعات  اأو 

واجلامعات . وقال ان التعامل مع 
تلك املواقع ينبغي ان يتم مبوجب 
ال��ك�����س��ف ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل ك����وادر 
موؤهلة ومدربة من ق�سم الأ�سلحة 
وعيار  ن��وع  لتحديد  وامل��ت��ف��ج��رات، 
وارتفاع الألعاب النارية التي ميكن 
اأن  اإىل  م�سريا  املوقع  يف  اإطاقها 
الإدارة قامت بتوزيع الربو�سورات 
التوعوية ملرتادي املركز التجاري، 
وت���وزي���ع ال��ه��داي��ا ع��ل��ى الأط���ف���ال، 
ب��اأن احلملة م�ستمرة بهدف  ون��ّوه 
الألعاب  خم��اط��ر  م��ف��ه��وم  ت��ع��زي��ز 
وعلى  اأط���ف���ال���ن���ا  ع���ل���ى  ال����ن����اري����ة 
اجلميع، مطالباً اجلميع بالتعاون 

مع اإخوانهم رجال ال�سرطة للحد 
توؤثر  التي  ال�سلبية  الظواهر  من 

بال�سلب عليهم .
التوعوي  ب���احل���دث  ����س���ارك  ق���د  و 

جم���م���وع���ة ك����ب����رية م����ن اجل���ه���ات 
امل�����س��ارك��ة و اأب����رزه����ا م��ت��ط��وع��ي ) 
ب�سكل  ���س��اه��م��وا  ال���ذي���ن   ) ت��ك��ات��ف 
ال���ف���رح���ة لدى  ا����س���اع���ة  ك���ب���ري يف 

الر�سم  بفن  قاموا  حيث  الأط��ف��ال 
بع�س  ن��ظ��م��وا  و  وج���وه���ه���م  ع��ل��ى 
ن����ال����ت على  ال����ت����ي  ال���رف���ي���ه���ي���ة 

ا�ستح�سان اجلميع . 
التجاري براأ�س اخليمة.

وق�����ال امل���ق���دم ع���ب���داهلل امل���زروع���ي 
املجتمعية  ال�����س��رط��ة  ق�سم  رئ��ي�����س 
اأنه من املهم جداً املراقبة الدائمة 

الأ�سغ�ل والتثقيف ال�سحي تتفق�ن على �سراكة ا�سرتتيجية

غرفة عجم�ن ت�ست�سيف حم��سرة دينية بعنوان رم�س�ن بني ال�ستعداد وال�ستقب�ل

جلنة الأ�سر املتعففة ب�أم القيوين تقدم م�س�عدات بقيمة 770 األف درهم خلرية النعيمي بعجم�ن

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

ويف  املجتمعية  ال�����س��راك��ة  اإط����ار  يف 
ال�سحة  مب�ستويات  الإرتقاء  �سبيل 
الوعي  م�������س���ت���وى  ورف������ع  ال���ع���ام���ة 
راأ�س  منطقة  كل  اأب��رم��ت  ال�سحي، 
اإدارة  يف  مم��ث��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل��ي��م��ة 
ال�سحي ودائرة  التثقيف والع��ام 
براأ�س  العامة  واخلدمات  الأ�سغال 
و�سراكة  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  اخل��ي��م��ة 
ا�سرتيجية ملدة �سنة واحدة تنبني 
والتن�سيق بني  التعاون  اأ�سا�س  على 

الن�سج  ت���ع���ك�������س  الت����ف����اق����ي����ة  ان 
ال�سراتيجي الذي باتت تتمتع به 
الدائرة كما ان هذا التوجه يتما�سى 
م���ع ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ح��ك��وم��ة را����س 
اخليمة يف تو�سيع قاعدة ال�سراكات 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
الإمارة،م�سريا اىل ما مت يف ال�سابق 
من  ك��ل  م��ع  للدائرة  اتفاقيات  م��ن 
هيئة الهال الأحمر واإدارة منتدى 

الرم�س. 
وم����ن ج��ه��ت��ه اأو����س���ح���ت م��ه��رة بان 
تاأتي  الأ�سغال  دائ��رة  مع  الإتفاقية 

عجلة  دف�����ع  ���س��ب��ي��ل  يف  ال���ط���رف���ني 
ال���ت���ق���دم وال���ت���م���ي���ز يف اخل����دم����ات 

ال�سحية والتعزيز ال�سحي.
الأ�سغال  دائ������رة  ج���ان���ب  م���ن  وق����ع 
العامة ال�سيد املهند�س اأحمد حممد 
ال�سغال  دائ�����رة  م���دي���ر  احل���م���ادي 
واخل����دم����ات ال��ع��ام��ة ب��ي��ن��م��ا وقعت 
من جانب املنطقة الطبيةالأ�ستاذة 
م���ه���رة حم��م��د ب���ن ����س���راي مدير 
ال�سحي  والع����ام  التثقيف  ادارة 

مبنطقة راأ�س اخليمة الطبية. 
وع���ق���ب ال���ت���وق���ي���ع ق�����ال احل���م���ادي 

ال�سراتيجية  ال�����س��راك��ة  اإط����ار  يف 
ل��ك��اف��ة م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع املحلي 
بهدف حتقيق امل�سوؤولية املجتمعية 
اإدارة  واأن  امل��ج��ت��م��ع،  ���س��ح��ة  ن��ح��و 
التثقيف والإعام ال�سحي ويف ظل 
دورات  بتنفيذ  �ستقوم  املذكرة  هذه 
تثقيفية  وحم���ا����س���رات  ت��دري��ب��ي��ة 
الوعي  م�����س��ت��وى  رف����ع  اىل  ت��ه��دف 
ال�سحي للموظفني بدائرة الأ�سغال 
الدائرة  ع���م���اء  وك���ذل���ك  ال��ع��ام��ة 
ال�سحي  التثقيف  اىل  ب��ال���س��اف��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي م����ن خ�����ال ال����زي����ارات 

ت�سميم  يف  وال���ت���ع���اون  امل���ي���دان���ي���ة 
الو�سائل التثقيفية املختلفة .

املذكرة  ت��وق��ي��ع  ج��ل�����س��ة  خ���ت���ام  ويف 
ا���س��اد ال��ط��رف��ان ب��ان احل��ف��اظ على 
���س��ح��ة الأف�������راد والأ�����س����ر ي��ع��د من 
ال����ذي ت�سعى  ال�����س��ام��ي��ة  الأه������داف 
مبختلف  ال�������دول�������ة  ل���ت���ح���ق���ي���ق���ه 
بال�سافة  وقطاعاتها  موؤ�س�ساتها 
ال�سحة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ان  اىل 
م�سوؤولية م�سركة ت�ساهم فيها كل 
املجتمعية  واملوؤ�س�سات  القطاعات 

احلكومية منها واخلا�سة.

•• عجمان ـ الفجر

حتت عنوان رم�سان بني ال�ستعداد 
وال�ستقبال ا�ست�سافت غرفة جتارة 
و���س��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ب���ال���ت���ع���اون مع 
ال�سامية  لل�سئون  العامة  الهيئة 
والأوق��اف بعجمان حما�سرة دينية 
�سهر  ل�ستقبال  ال���س��ت��ع��داد  �سمن 
األقاها  وال����ت����ي  ال����ك����رمي  رم�������س���ان 
اجلاي،  عبدالرزاق  ال�سيخ  ف�سيلة 
اأحد �سيوف الهيئة العامة لل�سئون 
للدولة،  والوق���������اف  ال����س���ام���ي���ة 
�سامل  ����س���ع���ادة  امل���ح���ا����س���رة  و����س���ه���د 

اأه���م���ي���ة ت�������اوة ال������ق������راآن ال���ك���رمي 
وحفظ اآياته ، وم�ساعفة احل�سنات 
وال�سيئات،  ال��ذن��وب  ع��ن  والق����اع 
ي�ستفيد  اأن  لأح����د  لمي��ك��ن  ق��ائ��ا 
كان  اإذا  اإل  له  املتاحة  الفر�س  من 
اجلميع  ط��ال��ب  كما   ، لها  م�ستعدا 
ب����اإع����داد ال��ن��ف�����س وال��ق��ل��ب وال�����روح 
جمرد  لن  رم�������س���ان  ل����س���ت���ق���ب���ال 
ا�ستقبالنا لل�سهر الكرمي يعد نعمة 

عظيمة مْن اهلل علينا بها.   
وحول حر�س غرفة جتارة و�سناعة 
ع��ج��م��ان ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د من 
واملجتمعية  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

ال�سويدي، مدير عام الغرفة وعددا 
الغرفة  وم���وظ���ف���ي  م�����س��ئ��ويل  م���ن 
ب���ج���ان���ب م���وظ���ف���ني م����ن ال����دوائ����ر 

املحلية بالمارة.
عبدالرزاق  ال�سيخ  ف�سيلة  و���س��دد 
ال�ستعداد  اه���م���ي���ة  ع���ل���ى  اجل������اي 
النا�س  يخطط  وان  الكرمي  لل�سهر 
لدنياهم،  يخططون  كما  لآخرتهم 
وا���س��ت��ن��ك��ر ال����س���ت���ع���داد امل������ادي من 
دون  الكرمي  لل�سهر  الكثريين  قبل 
الكرمي  ال�سهر  بف�سائل  اله��ت��م��ام 

وال�ستفادة منها.
ك��م��ا ت��ط��رق خ���ال امل��ح��ا���س��رة اىل 

�سمن  الكرمي  رم�سان  �سهر  خال 
�سعيها للتوا�سل املجتمعي مع كافة 
ال�سام�سي،  اإميان  او�سحت  الفراد، 
مدير اإدارة دعم الع�ساء وامل�سئولية 
تنفذ  �سوف  الغرفة  ان   ، املجتمعية 
واملحا�سرات  الفعاليات  م��ن  ع���ددا 
حما�سرتني  ومنها   ، الرم�سانية 
خ���ال ���س��ه��ر رم�����س��ان ، ك��م��ا تقوم 
بالتعاون مع هيئة العمال  الغرفة 
وجبات  بتقدمي  بعجمان  اخل��ريي��ة 

الفطار لحد امل�ساجد بالمارة.
واأ����س���اف���ت اإمي������ان ال�����س��ام�����س��ي، اأن 
تنفيذ  على  كذلك  حر�ست  الغرفة 

القت�سادي  ال��رم�����س��اين  امل��ج��ل�����س 
حتت مظلة رم�سان عجمان كونها 
بداية  وذل��ك  الفعاليات،  رع��اة  اأح��د 
م���ن ال���ع���ام امل��ن�����س��رم مل��ن��اق�����س��ة اهم 
المور والق�سايا القت�سادية والتي 
و�سوف  املجتمع،  �سرائح  كافة  تهم 
رم�سانيا  جمل�سا  العام  ه��ذا  تنظم 
امل�سئولية  ع��ن��وان  حت��ت  اق��ت�����س��ادي��ا 
مب�ساركة  ل��ل�����س��رك��ات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
بال�سافة  الدارة  جمل�س  اأع�����س��اء 
و�سباب  امل�������س���ئ���ول���ني  م����ن  ل��ن��خ��ب��ة 
العمال بهدف مد ج�سور التوا�سل 
بني القطاعني اخلا�س واحلكومي.

•• عجمان ـ حممد بدير 

املوقعة  ال�سراكة  لتفاقية  تفعيا 
ب���ن را�سد  ب���ني م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د 
عجمان  يف  اخل����ريي����ة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وجلنة الأ�سر املتعففة باأم القيوين 
بدبي،  ال��رب  دار  جلمعية  التابعة 
باأم  املتعففة  الأ���س��ر  جلنة  منحت 
 200 ماليا قدره  القيوين مبلغا 
األف درهم خلريية النعيمي بهدف 
���س��ي��ان��ة خم�سة  م�����س��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ 
م���ن���ازل م��ت��ه��ال��ك��ة ل��ل��م��واط��ن��ني يف 

عجمان.
وب��ي��ن��ت ال�����س��ي��خ��ة ع����زة ب��ن��ت عبد 
اهلل النعيمي، املدير العام ملوؤ�س�سة 
حميد بن را�سد النعيمي اخلريية 

دره����م خال  األ����ف   770 ب��ق��ي��م��ة 
منها  الآن،  ح��ت��ى  اجل�����اري  ال���ع���ام 
 270 و  األ��ف دره��م لاأيتام،   50
األ��ف دره��م اإل��ك��رون��ي��ات، و 170 
األ���ف دره���م للمري ال��رم�����س��اين، و 
 200 و  األ��ف دره��م للتعليم،   80
بيوت  خم�سة  ل�سيانة  دره��م  األ��ف 
متهالكة، ومن بينها وفرت اللجنة 
تكييف  ج���ه���از   80 ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 
ل��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ال�����س����ر، واأك�����دت 
ترتكز  الت��ف��اق��ي��ة  ب��ن��ود  اأن  ع��ل��ى 
الجتماعي  التكافل  تعزيز  على 
والن���������س����اين وت���وح���ي���د ال��������روؤى، 
من  العديد  تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة 
امل�����س��روع��ات اخل���ريي���ة ب��ع��ج��م��ان ، 
خ�سو�ساً لاأيتام والأ�سر املتعففة، 

ت�سمنت  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  بعجمان، 
دع�����م ال���ل���ج���ن���ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة، من 
تنفيذ  ومنها  م�ساريع  عدة  خال 
�سيانة خم�سة بيوت لأ�سر مواطنة 
النتهاء  مت  ع��ج��م��ان،  يف  متعففة 
العمل  زال  وم��ا  بيتني،  تنفيذ  من 
املنازل، كما  باقي  تنفيذ  جار على 
اأن��ه مت احل�سول على  اأ���س��ارت اىل 
لنحو  الآن  حتى  اللجنة  من  دع��م 
500 اأ�سرة حيث بداأت املوؤ�س�سة يف 
مت  كما  امل�ستحقني،  على  توزيعها 
امل��ري الرم�ساين  ت��وزي��ع  ال��ب��دء يف 
م��ن��ذ ال��ع�����س��رة الواخ�����ر م��ن �سهر 

�سعبان.
واأو�سحت ال�سيخة عزة اأن املوؤ�س�سة 
م�ساعدات  ال���ل���ج���ن���ة  م����ن  ت��ل��ق��ت 

و�سيانة امل�ساكن. 
ع���ل���ي ح�سن  اأ������س�����ار  م����ن ج���ان���ب���ه 
ال���ع���ا����س���ي، رئ���ي�������س جل���ن���ة الأ����س���ر 
التابعة  ال��ق��ي��وي��ن  ب�����اأم  امل��ت��ع��ف��ف��ة 
ب��اأن قيمة  بدبي  الرب  دار  جلمعية 
اللجنة  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ان��ة 
جاءت من قبل فاعل خري من اأبو 
تعاون  هناك  اأن  اإىل  ظبي،م�سريا 
وفق  للم�ستحقني  ودع��م  وتن�سيق 
الأيتام  دعم  يت�سمن  مبا  املذكرة، 
والتعليم،  ال���رم�������س���اين  وامل������ري 
و�سيانة امل�ساكن الذي مت اإ�سافته 
على  العمل  �سيتم  كما  العام،  ه��ذا 
ا���س��اف��ة ب��ن��ود دع���م ج��دي��دة خال 

الفرة املقبلة.
واأ�����س����اف ق��ائ��ا اأن���ن���ا ن�����س��ع��ى لأن 

للموؤ�س�سة  الرئي�س  الداعم  نكون 
للعمل  ون�����س��ع��ى  امل��ق��ب��ل،  ال���ع���ام  يف 
اإ�سافة بنود دعم يف جمالت  على 
جديدة لاأ�سر املتعففة، منوها اأن 
جلنة الأ�سر املتعففة التي تاأ�س�ست 
2005، من قبل جمعية دار  عام 
ام  يف  الرئي�سي  مقرها  ويقع  الرب 
يف  وح�سور  اأن�سطة  لها  القيوين 
وراأ���س اخليمة،  وال�سارقة  عجمان 
وت�������س���م���ل الأي�����ت�����ام امل�����س��ج��ل��ني يف 
القيوين  وام  وع��ج��م��ان  ال�����س��ارق��ة 
الأ�سر  وت���راع���ي  اخل��ي��م��ة،  وراأ������س 
امل��ت��ع��ف��ف��ة ال����ت����ي ن�������س���ل ل���ه���ا عن 
اخ�سائيني  او  م��ع��رف��ني،  ط��ري��ق 
واملناطق  امل��دار���س  اأو  اجتماعيني 
جلنة  رئي�س  واأو���س��ح   . التعليمية 

اأن  القيوين،  ب���اأم  املتعففة  الأ���س��ر 
وتتعامل  وت�ساعد  ت��دع��م  اللجنة 
مع 3700 اأ�سرة، بحيث يقدم لها 
وامل�ساعدة،  الدعم  اأ�سكال  خمتلف 

للوافدين  درا�سية  منح  بينها  من 
امل�ستحقني، مو�سحا اأنه مت �سرف 
كم�ساعدات  دره�����م  م��ل��ي��ون   12
، ويف  املا�سي  العام  متنوعة خال 

اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 
مت �سرف 7 مايني دره��م، وكان 
املري  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  م�ساريعها  اآخ���ر 

الرم�ساين.

دائرة الثق�فة والإعالم ب�ل�س�رقة تنظم حم��سرة حول روؤية الهالل 
•• ال�صارقه-وام:

ن��ظ��م��ت دائ�������رة ال���ث���ق���اف���ة والإع�������ام 
ال�سارقة  مب��ك��ت��ب��ة  ام�����س  ب��ال�����س��ارق��ة 
الهال  روؤي��ة  العامة حما�سرة حول 
واحل�ساب  ال��ب�����س��ري  ال���ر����س���د  ب���ني 
اجلروان  اب��راه��ي��م  قدمها  الب�سري 
والأر�ساد  ال��ف��ل��ك  ع��ل��وم  يف  ال��ب��اح��ث 
اجل��وي��ة وامل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى القبة 

ال�سماوية يف ال�سارقة
وتناول اجلروان خال املحا�سرة عدة 
حماور منها خ�سائ�س القمر وتاأثريه 
على الر����س وت��ذب��ذب ح��رك��ة القمر 
القمرية  ال�سهور  وحت��رك  ال�سهرية 
خال ال�سنة ال�سم�سية واأوجه القمر 
الهجري  وال�سهر  القمري  ال�سهري 

للهال  الب�سرية  ال��روؤي��ة  و���س��روط 
ال��ت��ي حتد  ال��ع��وام��ل  .. م�����س��ريا اىل 
املنهجيات  وكذلك  الب�سرية  الروؤية 
ال�سهر  دخ���ول  اإث��ب��ات  يف  بها  املعمول 

القبة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  ال�����س��رع��ي. 
اأقدم  من  تعترب  بال�سارقة  ال�سماوية 
ال��ع��رب��ي ود�سنت  ال��وط��ن  ال��ق��ب��اب يف 
وت�ستقبل   1981 ف���رباي���ر   20 يف 

املهتمني  م���ن  ال������زوار  الآف  ���س��ن��وي��ا 
واملتخ�س�سني مبختلف امل�ستويات عن 
والأندية  واجلامعات  املدار�س  طريق 

املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة.

وزارة الأ�سغ�ل الع�مة تنظم 
مب�درة �سقي� امل�ء للعم�ل

 
نظمت وزارة ال�سغال العامة مبادرة �سقيا املاء التي تاأتي كاأحد القيم املهمة 

للوزارة واملتمثلة يف م�سوؤوليتها الجتماعية . 
والبناء وغريهم  الإن�ساءات  فئة عمال  امل��اء وجبة خفيفة على  توزيع  ومت 

اأثناء فرة عملهم وتنفيذهم للم�ساريع احليوية واخلدمية، يف دبي.
وبادرت ادارة الت�سال احلكومي مل�ساعدة هوؤلء العمال باعتبارهم �سركاء 

فاعلني يف املجتمع .
فريق  ت��راأ���س��ت  ال��ت��ي  النعيمي  امل��ج��ر  م���رمي  الع��ام��ي  امل�ست�سار  وذك����رت 
املتطوعني اأثناء توزيع املاء، اإن املبادرة تهدف اإىل تخفيف وطاأة احلر عن 
هذه ال�سرائح التي تعمل يف اأجواء مك�سوفة يف مو�سم ال�سيف، كما تهدف 
من  يقدمونه  ومل��ا  لهم  املجتمع  بتقدير  ال�سريحة  ه��ذه  اأف���راد  اإ�سعار  اإىل 

اإ�سهامات .
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بوملحة وامليدور يزوران مر�سى مب�درة نب�س�ت مب�ست�سفى دبي
م�ساعدة الأ�سر غري القادرة على اجراء اجلراحات القلبية لأطفالها 
املر�سى وتخفيف العبء على اأ�سر الطفال املر�سى. وقال اإن الهيئة 
تقوم من خال مبادرة نب�سات لعاج ت�سوهات قلوب الأطفال بتغطية 
النفقات العاجية للمر�سى املواطنني يف حني تتكفل موؤ�س�سة حممد 
العاج عن  تكاليف  والإن�سانية بتحمل  را�سد لاأعمال اخلريية  بن 
احلالت املعوزة والفقرية من غري املواطنني. من جانبه قال �سعادة 
الأطفال  قلوب  لعاج  نب�سات  مبادرة  اأن  بوملحة  اإبراهيم  امل�ست�سار 
التي تبنتها املوؤ�س�سة مع هيئة ال�سحة جاءت بتوجيهات من �ساحب 
تكاليف هذا  اأن  اإىل  اآل مكتوم لفتا  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
النوع من العمليات يفوق اإمكانيات الكثري من املقيمني يف الإمارات.

عن مبادرة نب�سات والجن��ازات التي حققتها املبادرة منذ انطاقها 
ا�ستفاد  14 حملة عاجية  2007 وحتى الآن حيث مت تنفيذ  عام 
اجراء  ومت   .. اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  طفا   360 م��ن  اك��رث  منها 
عبيد  الدكتور  وق��ال  لهم.  عاجية  وق�سطرة  مفتوح  قلب  عمليات 
بالتعاون  الزائر قام  الأمريكي  ال�سعودي  الفريق الطبي  ان  اجلا�سم 
م��ع ك���ادر طبي م��واط��ن خ��ال زي��ارت��ه ال��ت��ي ام��ت��دت م��ن 29 يونيو 
 13 23 طفا حيث مت اج��راء  7 يوليو بعاج  املا�سي وحتى اليوم 
ت�سخي�سية  ع��اج��ي��ة  ق�سطرة  عمليات  و10  م��ف��ت��وح  ق��ل��ب  عملية 
ال��دول��ة مثل اليمن وال�����س��ودان و�سوريا  لأط��ف��ال م��ن داخ���ل وخ���ارج 
وغريها.  والفلبني  وباك�ستان  وبريطانيا  والهند  وم�سر  وفل�سطني 

•• دبي-وام:

ال�سمو  ���س��اح��ب  م�ست�سار  ب��وم��ل��ح��ة  اإب��راه��ي��م  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  زار 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  والثقافية  الن�سانية  لل�سوؤون  دبي  حاكم 
والإن�سانية  اخلريية  لاأعمال  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 
و�سعادة املهند�س عي�سى امليدور مدير عام هيئة ال�سحة بدبي اليوم 
يتلقون  ال��ذي��ن  نب�سات  م��ب��ادرة  م��ن  امل�ستفيدين  املر�سى  الأط��ف��ال 
العاج مب�ست�سفى دبي لاطمئنان على اأو�ساعهم ال�سحية. وا�ستمع 
ب��وم��ل��ح��ة وامل���ي���دور اإىل ���س��رح م��ن ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��د حم��م��د اجلا�سم 
ا�ست�ساري ورئي�س ق�سم جراحة القلب وال�سدر بهيئة ال�سحة بدبي 

وا�سطحب املهند�س امليدور �سعادة امل�ست�سار بوملحة اإىل ق�سم العناية 
املركزة وق�سم الأطفال يف امل�ست�سفى لاطمئنان على �سحة الأطفال 
الذين خ�سعوا للعمليات اجلراحية ب�سقيها الق�سطرة والقلب املفتوح 
. واأكد �سعادة املهند�س عي�سى امليدور يف ت�سريح له اأهمية هذه املبادرة 
التي تعك�س حر�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل على 
الهتمام  اإىل  م�سريا  املر�سى  ملحتاجيها  العاجية  اخلدمات  توفري 
اخلربات  اأف�سل  ا�ستقطاب  على  ب��دب��ي  ال�سحة  هيئة  توليه  ال���ذي 
للمواطنني  العاجية  اخلدمات  لتقدمي  الهيئة  مل�ست�سفيات  العاملية 
اإىل  تهدف  نب�سات  اأن مبادرة  واو�سح  الدولة.  ار�س  واملقيمني على 

�سمن خطة وزارة ال�سغال للتوا�سل مع املتعاملني

ادارة الت�سميم تنظم ملتقى مع املك�تب ال�ست�س�رية الهند�سية

�سحة دبي تقدم خدم�ته� على مدار 24 �س�عة مبركز ند احلمر ال�سحي

اإق�مة دبي وموؤ�س�سة م�جد الفطيم اخلرية تختتم�ن فع�لي�ت برن�مج �سم�رت للرع�ية ال�سحية

وفد من القي�دات احلكومية الليبية يزور حم�كم دبي 

•• دبي-الفجر:

يف  ال�سراتيجية  خطتها  �سمن 
املتعاملني،  م��ع  التوا�سل  تعزيز 
العامة  ال����س���غ���ال  وزارة  ن��ظ��م��ت 
ادارة  م��ل��ت��ق��ى  دب�����ي  يف  مب���ق���ره���ا 
من  ال��ع��دي��د  بح�سور  الت�سميم 
ويهدف  ال����س���ت�������س���اري���ة  امل���ك���ات���ب 
العمل  ت����ع����زي����ز  اإىل  امل����ل����ت����ق����ى 
وتعريفهم  ال����س���ت�������س���اري���ني  م����ع 
فتح  اإىل  و  التطويرية  باخلطط 
م����ع خمتلف  ال���ت���وا����س���ل  ق����ن����وات 
اآرائهم  على  والتعرف  املتعاملني 
بروؤية  والتعريف  ومقرحاتهم 

البناء من خ��ال جتديد  احل��وار 
فعالية  الأك��رث  القنوات  وحتديث 
والتعرف  ال��ت��وا���س��ل  ���س��م��ان  يف 
املختلفة  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م  ع���ل���ى 
وماحظاتهم التطويرية ل�سمان 
وتقدميها  اخل����دم����ات  حت�����س��ني 

بال�سكل الأف�سل.
املهند�سة  ق��ام��ت  ال��ل��ق��اء  وخ����ال 
نائب  ل����وت����اه  ع����ب����داهلل  ����س���ري���ن���ة 
بتقدمي  ال��ت�����س��م��ي��م  ادارة  م��دي��ر 
الهيكل  �سمل  الدارة  ع��ن  عر�س 
حاليا  امل�ساريع  واأهم   ، التنظيمي 
للم�ساريع  امل�ستقبلية  وال��ن��ظ��رة 
ا�ستعرا�س  ال��وزارة ومت كذلك  يف 

ادارة  يف  الت�سجيل  ق�سم  رئ��ي�����س 
امل��ن��اق�����س��ات وال��ع��ق��ود ب��ط��رح عدد 
م��ن م��ب��ادرات ال����وزارة يف تطوير 
واأهم  ال�ست�ساريني  مع  التوا�سل 

خدمات الإدارة ، 
اأف��ادت املهند�سة  اآخ��ر  ومن جانب 
عزه �سليمان مدير ادارة الت�سميم 
امللتقى يعترب ج��زء من  ب��اأن ه��ذا 
باأهم  ل��ال��ت��ق��اء  ���س��ن��وي��ة  خ��ط��ة 
الدارة  متعاملي  فئات  وخمتلف 
، وي��ت��م م��ن خ���ال ه���ذه امللقيات 
املتعاملني  اح���ت���ي���اج���ات  ت���وث���ي���ق 
وو�سع خطط تطويرية بالتعاون 
مع الإدارات املعنية ل�سمان تلبية 

واأهداف الوزارة .
الرحيب  امللتقى  ب��داي��ة  يف  ومت 
ب��احل�����س��ور م��ن ق��ب��ل م��دي��ر اإدارة 
�سليمان  عزه  املهند�سة  الت�سميم 
والتي �سكرت يف كلمتها احل�سور 
على اهتمامهم بح�سور مثل هذه 
اأهم  م��ن  تعترب  وال��ت��ي  امللتقيات 
اإىل  لا�ستماع  الفعالة  ال��ق��ن��وات 

ماحظاتهم. 
�سليمان  ع��زه  املهند�سة  وا���س��ارت 
مدير ادارة الت�سميم اىل ان هذا 
تعزيز  على  حر�سا  ي��اأت��ي  امللتقي 
ع���اق���ات ال��ت��وا���س��ل م���ع خمتلف 
ف����ئ����ات امل���ت���ع���ام���ل���ني و ف���ت���ح ب���اب 

امل�ساريع التي تعمل الدارة عليها 
العام احلايل والتي ت�سمل  خال 
ع���ددا ك��ب��ريا م��ن امل��ب��اين المنية 
والتعليمية  واخلدمية  وال�سحية 
، ك��م��ا مت ع��ر���س اأه���م الجن����ازات 

التي حققتها الدارة.
امل��ه��ن��د���س �سريف  ث���م ق����ام  وم����ن 
وح���ي���د ال���دي���ن ب��ال��رح��ي��ب مره 
اأخرى باحل�سور وفتح باب احلوار 
والقراحات  املاحظات  ملعرفة 
التطويرية والرد على ا�ستف�سارات 
احل�سور حول اآلية طرح امل�ساريع 

على ال�ست�ساريني، 
كما قامت املهند�سة فوزية ال�سايغ 

•• دبي-وام: 

اعتبارا  بدبي  ال�سحة  هيئة  ب��داأت 
تقدمي  اجل�����اري  ي��ول��ي��و  اأول  م���ن 
للمر�سى  ال��ع��اج��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
مب��رك��ز ن��د احل��م��ر ال�����س��ح��ي على 
م���دار ال�����س��اع��ة ب��ه��دف زي����ادة ر�سا 
ال�سغط  م���ن  واحل����د  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الهيئة  م�ست�سفيات  ت�سهده  ال��ذي 
من احل��الت الغري ط��ارئ��ة. وقال 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن ك��ل��ب��ان املدير 
التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية 
ال�����س��ح��ي��ة الأول����ي����ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة اأن 
احلمر  ن��د  ���س��ح��ي  م��رك��ز  ت�سغيل 
ا�ستجابة  ياأتي  ال�ساعة  م��دار  على 

من  امل��ت��زاي��دة  احتياجاتهم  تلبي 
اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة وت�����س��اه��م يف 
اق�سام  ع���ل���ى  ال�����س��غ��ط  ت��خ��ف��ي��ف 
الهيئة.  مب�ست�سفيات  ال���ط���وارئ 
واأ�ساف اأن الهيئة قامت منذ ابريل 
الت�سجيل  ن��ظ��ام  ب��اإل��غ��اء  امل��ا���س��ي 
واملواعيد لأطباء الأ�سرة يف جميع 
الأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز 
املركز  اإىل  امل��ري�����س  ي�����س��ل  ح��ي��ث 
املوعد  ع��ل��ى  وي��ح�����س��ل  ال�����س��ح��ي 
واخلدمة العاجية ح�سب اأ�سبقية 
الو�سول وهو الأمر الذي اأدى اإىل 
النتظار  ف�����رات  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء 
ال��ط��وي��ل��ة ال��ت��ي ك���ان ي�����س��ك��و منها 
ال�سحية  املراكز  بع�س  املر�سى يف 

مناطق  يف  ن�����س��م��ة  األ����ف   60 م���ن 
والرا�سدية  �سما  ون���د  احل��م��ر  ن��د 
والورقاء  اخل��ور  وراأ���س  والقرهود 
�سيتي  في�ستيفال  دب���ي  وم��ن��ط��ق��ة 
وج���زءا م��ن منطقة م���ردف حيث 
ي���ق���دم خ���دم���ات���ه يف جم�����ال طب 
و�سحة  الن�ساء  واأم��را���س  الأ���س��رة 
والتغذية  واجل����ل����دي����ة  ال���ط���ف���ل 
املزمنة  والأم�����را������س  وال����س���ن���ان 
وفحو�س ما قبل الزواج وخدمات 
وال�������س���ي���دل���ة وح�������الت ال����ط����وارئ 
وال�سعة  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال��ب�����س��ي��ط��ة 
ان  اإىل  ولفت  ال�سحي.  والتثقيف 
ال�سحي  احلمر  ن��د  مركز  افتتاح 
ال�ساعة خلدمة  م��دار  للعمل على 

عي�سى  املهند�س  �سعادة  لتوجيهات 
ال�سحة  ع��ام هيئة  م��دي��ر  امل��ي��دور 
ح�سول  ت�سهيل  ب�����س��رورة  ب��دب��ي 
تاأخري  دون  املري�س على اخلدمة 
ويعد تطبيقا واقعيا ل�سراتيجية 
من  ح��زم��ة  تت�سمن  ال��ت��ي  الهيئة 
اإىل  الج��راءات واملبادرات الهادفة 
م��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
خدمات  لتقدمي  ال�سحي  القطاع 
املتعاملني  ر���س��ا  حت��ق��ق  م��ت��م��ي��زة 
اأهمية  واأك����د  ت��وق��ع��ات��ه��م.  وت��ف��وق 
تاأتي  التي  املتميزة  اخل��ط��وة  ه��ذه 
التي  �سل�سلة من اخلطوات  �سمن 
لتقدمي  ح��ال��ي��ا  الهيئة  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
للعماء  ومي�سرة  �سهلة  خ��دم��ات 

املر�سى  ظ���اه���رة  ع��ل��ى  وال��ق�����س��اء 
واأو�سح  باملواعيد.  امللتزمني  غري 
بالفعل على  با�سر عمله  املركز  اأن 
م���دار ال�����س��اع��ة م��ن��ذ ب��داي��ة يوليو 
ا�ستقبال  خ������ال  م����ن  اجل��������اري 
احلالت املر�سية العامة واحلالت 
الب�سيطة  وال�����ط�����ارئ�����ة  احل���������ادة 
وامل���ت���و����س���ط���ة وك����ذل����ك احل������الت 
امل��ح��ول��ة م��ن اأق�����س��ام ال���ط���وارئ يف 
امل�ست�سفيات التابعة لهيئة ال�سحة 
اتخذت  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  واأك�����د  ب���دب���ي. 
الجراءات الازمة لت�سغيل املركز 
على مدار ال�ساعة لتقدمي خدمات 
عاملية  ذات جودة ومعايري  �سحية 
اأكرث  يخدم  امل��رك��ز  اأن  ..مو�سحا 

•• دبي-وام:

التابعة  ح�������واء  جل���ن���ة  اخ���ت���ت���م���ت 
و�سوؤون  لاإقامة  العامة  ل���اإدارة 
الأجانب يف دبي..فعاليات برنامج 
الذي  ال�سحية  للرعاية  ���س��م��ارت 
نظمته بالتعاون مع موؤ�س�سة ماجد 
ن��ادي �سباط  الفطيم اخلريية يف 
دور  �سمن  امل��ب��ادرة  ت��اأت��ي  الإدارة. 

معها  تفاعل  وال��ت��ي  ال�سباب  جيل 
م��وظ��ف��ي اإق���ام���ة دب����ي م���ن جميع 
الفئات و�سارك فيها طلبة الربامج 
ال�سيفية لا�ستفادة من املعلومات 
الربنامج.  يقدمها  التي  ال�سحية 
رئي�س  امل�����ه�����ريي  خ����ل����ود  وق�����ال�����ت 
بهذه  لها  ت�سريح  يف  ح���واء  جلنة 
الربامج  ه��ذه  تنظيم  اإن  املنا�سبة 
ال��ل��ج��ن��ة يف رفع  ���س��م��ن دور  ي��اأت��ي 

للربنامج  ال��رئ��ي�����س��ي  ال���ه���دف  اأن 
العامة  ب��ال�����س��ح��ة  الرت�����ق�����اء  ه����و 
وال���وق���اي���ة م���ن الأم����را�����س وتهتم 
موجهة   .. ال�سباب  �سحة  بتعزيز 
دبي  اإق��ام��ة  و  ح��واء  للجنة  ال�سكر 
من  التي  املبادرات  ا�ست�سافة  على 
�سانها ن�سر الوعي ال�سحي وتغيري 
ال�سلوك املرتبط بالغذاء والن�ساط 

البدين.

العامة  املعلومات  لتعزيز  اللجنة 
وتثقيف موظفي الإدارة بامل�ساركة 
الروؤية  �سمن  الفعالة  املجتمعية 
تنمية  ت�����س��اه��م يف  ال��ت��ي  ال����رائ����دة 
مبادرة  تهدف  متميزة.  جمتمعية 
ال�سباب على  اإىل حث فئة  �سمارت 
ال�سحية وهو  ات��ب��اع من��ط احل��ي��اة 
املبادرة  ت�سعى  ال��ت��ي  ال�سبل  اأح���د 
اخلريية للتوا�سل من خالها مع 

م�ستوى الثقافة ال�سحية وتاأثريه 
للفرد  ال���ع���ام���ة  الإن���ت���اج���ي���ة  ع��ل��ى 
�سكرها  ع��ن  م��ع��رب��ة   .. وامل��ج��ت��م��ع 
اخلريية  الفطيم  م��اج��د  ملوؤ�س�سة 
ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��ا م���ع اإق���ام���ة دب���ي يف 
تنظيم الربنامج متمنية ا�ستمرار 
نادية  اأك��دت  التعاون . من جانبها 
غنية من�سقة الرعاية ال�سحية يف 
اخلريية  الفطيم  ماجد  موؤ�س�سة 

•• دبي-وام:

احلكومية  القيادات  وفد من  زار 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ال����ذي����ن ي�������س���ارك���ون يف 
برنامج اإعداد القادة الذي تنظمه 
احلكومية  ل��������اإدارة  دب����ي  ك��ل��ي��ة 
ب�����الإت�����ف�����اق م�����ع ه���ي���ئ���ة �����س����وؤون 
الثورة  مابعد  ليبيا  يف  املحاربني 

التي  ال�سراتيجية  اخلطة  اإىل 
وموؤ�سرات  تطبيقها  على  تعمل 
حمد  األ��ق��اه��ا  مب��ح��ا���س��رة  الأداء 
التميز  ق�������س���م  رئ����ي���������س  ث��������اين 
ال��دويل. وتعرف الوفد على اأهم 
حماكم  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
عملية  م��ن  ب���دءا  ملتعامليها  دب��ي 
والإج�������راءات  ال��ق�����س��ي��ة  ت�سجيل 

�سالة  يف  املقدمة  اخلدمات  على 
اخل����دم����ات امل���رك���زي���ة ن���اي���ف من 
الإلكرونية  اخل����دم����ات  ب��ي��ن��ه��ا 
للت�سهيل  اأع����دت  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
مثل  واملتعاملني  املراجعني  على 

نربا�س و برزة .
الأحوال  �سالة  ال��وف��د  زار  كما   .

ال�سخ�سية. 

ام�س حماكم دبي لاطاع على 
فيها  امل��ت��وف��رة  املمار�سات  اأف�سل 
جا�سم  ال��ق��ا���س��ي  وا���س��ت��ع��ر���س   .
البتدائية  امل��ح��اك��م  رئي�س  ب��اق��ر 
بح�سور عدد من مدراء الإدارات 
وامل�سوؤولني يف حماكم دبي خال 
ملحاكم  التنظيمي  الهيكل  اللقاء 
دبي والإدارات والأق�سام بالإ�سافة 

وو�سول  املحاكم  عمل  يف  املتبعة 
اإىل تنفيذ الأحكام 

التقنية  اخلدمات  اإىل  بالإ�سافة 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا حماكم 
دبي للمتعاملني واملوظفني وذلك 
التقا�سي.  عملية  تي�سري  بهدف 
يف  ميدانية  بجولة  ال��وف��د  وق���ام 
اطلع  دب��ي حيث  ���س��الت حماكم 

اإ�سراتيجية  وفق  املتطلبات  هذه 
، ك��م��ا ذكرت  ال������وزارة  وت��وج��ه��ات 
باأهمية توا�سل املتعاملني الدائم 
خال  م���ن  ال����س���غ���ال  وزارة  م���ع 

قنواتها املعتمدة للتوا�سل اأو من 
للحكومة  حكومتي  موقع  خ��ال 
الحتادية يف نظامي القراحات 

وال�سكاوي.

كما مت خال امللتقى دعوة املكاتب 
للم�ساركة  الهند�سية  ال�ست�سارية 
يف مبادرات وزارة ال�سغال العامة 

املجتمعية.

املر�سى واملراجعني ياأتي ا�ستكمال 
لاإجراءات التي قامت بها الهيئة 
ال�سغط  للحد من  �سابق  وق��ت  يف 

الطوارئ  اق�����س��ام  ت�����س��ه��ده  ال����ذي 
مب�ست�سفيات الهيئة حيث مت منذ 
مركزي  ت�سغيل   2010 اب���ري���ل 

ال�����س��ف��ا وامل���م���زر ال�����س��ح��ي خال 
ملراجعي  الأ����س���ب���وع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة 

املراكز ال�سحية يف اإمارة دبي.

جمعية دبى اخلرية توزع املر الرم�س�نى على15 األف اأ�سرة 

�سي�رة اآمر تنجز املع�مالت يف مبنى 
وزارة العمل بدبي ليوم واحد

بتكلفة  وم��وري��ت��ان��ي��ا  وج��ام��ب��ي��ا  ال�����س��ن��غ��ال  منها  دول  ارب���ع 
اأن اجلمعية تعتمد يف  األ��ف دره��م. واأو���س��ح م�سمار   100
حملتها على عدد من املتطوعني وما يقرب من 42 طاولة 
جلمع التربعات يف املراكز التجارية واجلمعيات التعاونية 
وبع�س امل�ساجد م�سيدا بالدور الذي تقوم به موؤ�س�سة دبي 
عام من خال  كل  دعم اجلمعية  الإن�سانية يف  الإ�سامي 
تقدم  التي  اخل��ريي��ة  الفطيم  ماجد  وموؤ�س�سة  امل��ال  زك��اة 
الغذائية  للمواد  كوبونات  يف  يتمثل  ماليا  دعما  للجمعية 
ت����وزع ع��ل��ى األ����ف و800 اأ����س���رة وب��ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة 346 
اإط��اق اجلمعية  اأن  اإىل  اأحمد م�سمار  واأ�سار  األ��ف دره��م. 
اأهل  م��ع  التوا�سل  هدفه  ال�سنوية  الرم�سانية  حلملتها 
للجمعية  و�سدقاتهم  زكاتهم  لتقدمي  واملح�سنني  اخل��ري 
ودعم  واملحتاجة  الفقرية  الأ�سر  وم�ساعدة  دعم  اأج��ل  من 
م�����س��اري��ع خ��ريي��ة دب���ي الإن�����س��ان��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة داخ���ل الدولة 
املح�سنني للجمعية يدعم  اأن م�ساندة  اإىل  وخارجها لفتا 
بقوة ما تقوم به من جهود يف اأداء عملها وتقدمي خدماتها 
للفقراء واملحتاجني.. مقدما ال�سكر والتقدير اإىل هوؤلء 
للجمعية  الداعمة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  واإىل  املح�سنني 
الإ�سامي  دب��ي  موؤ�س�سة  وخا�سة  الرم�سانية  وللحملة 
ماجد  وموؤ�س�سة  الإ�سامي  دبي  لبنك  التابعة  الإن�سانية 
���س��ت��ب��داأ يف ت�سلم  ال��ف��ط��ي��م اخل���ريي���ة. ون����وه ان اجل��م��ع��ي��ة 
التوا�سل  و�سبكات  الن�سية  الر�سائل  التربعات عن طريق 
لتقدمي  اجلمعية  واأه�����داف  ل��روؤي��ة  حتقيقا  الج��ت��م��اع��ي 

خدمة متميزة لأفراد املجتمع.

•• دبي-وام:

على  الرم�ساين  امل��ري  توزيع  اخلريية  دب��ي  جمعية  ب��داأت 
اأ���س��رة داخ���ل ال��دول��ة م��ن امل��واط��ن��ني واملقيمني  15 ال���ف 
اجلمعية  حملة  �سمن  دره��م  األ��ف  و750  مليون  بقيمة 
الأرز  الرم�ساين  املري  .وي�سمل   2013 لعام  الرم�سانية 
اأحمد حممد  وال�سكر والزيت ومعجون الطماطم. و ذكر 
توزيع  اإن  دبي اخلريية  العام جلمعية  ال�سر  اأمني  م�سمار 
الرئي�سي  ومقرها  خ��ال خم��ازن اجلمعية  م��ن  يتم  امل��ري 
بديرة وبالتعاون مع �سركاء اجلمعية يف كثري من مناطق 
ت�سمل  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  اجلمعية  حملة  ان  اإىل  لف��ت��ا  ال��دول��ة 
ال�سائم داخل  اإفطار  اإىل املري الرم�ساين م�سروع  اإ�سافة 
درهم  األ��ف  و125  مليون  بقيمة  م�سجدا   25 يف  الدولة 
األف  و672  مليون  بقيمة  الدولة  خ��ارج  ال�سائم  واإفطار 
الفطر  زك��اة  األ��ف   40 تقدمي  احلملة  ت�سمل  كما  دره���م. 
يتم اإخراجها ب�سكل عيني بقيمة 800 األف درهم وتوزيع 
ك�سوة العيد على 5 اآلف م�ستفيد بقيمة 143 األف درهم. 
خارج  الرم�ساين  املري  �سرف  تعتزم  اجلمعية  ان  وا�ساف 
اأ�سحاب  اأفريقيا من خال  11 دول��ة يف غرب  الدولة يف 
ولفت  دره��م..  األف   328 بقيمة  �سيدوها  الذين  امل�ساجد 
ال��دول��ة �سيتم يف  ال�����س��ائ��م خ���ارج  اإف��ط��ار  اأن م�����س��روع  اإىل 
وتايلند  والفلبني وكمبوديا  اأندوني�سيا  ت�سمل  دول  ثماين 
ومايل واأوغندا وال�سودان ولبنان م�سريا اىل ان اجلمعية 
يف  ال�سائم  اإف��ط��ار  لتنظيم  ال��دول��ة  �سفارات  م��ع  تتوا�سل 

وحدة الرعاية العمالية املتنقلة التابعة لوزارة العمل 
تعدد قنوات اخلدمة حيث  روؤي��ة  اي�سا  والتي جت�سد 
وا�ستقبال  للعمال  والتوجيه  الرعاية  خدمات  تقدم 
ال��ت��ي د�سنها م��ع��ايل �سقر  ���س��ك��اواه��م داخ���ل ال��وح��دة 
غبا�س خال احتفالت الوزارة باليوم العاملي للعمال 

يف العام 2012 .
انه  العمل  ل�����س��وؤون  امل�ساعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  واأو���س��ح   
والعمل  اآم���ر  �سيارة  ا�ست�سافة  جت��رب��ة  تقييم  �سيتم 
على تكرارها م�ستقبا وفقا لآلية حمددة تقوم على 
اأ�سا�س تكامل الدوار بني وزارة العمل و الدارة العامة 
ا�ست�سافة  وتاأتي  دب��ي.  يف  الجانب  و�سوؤون  لاإقامة 
التوجيه  ادارة  نفذتها  م��ب��ادرة  على  بناء  اآم��ر  �سيارة 
الرامية اىل  املبادرات  العمل وذل��ك يف اط��ار  يف وزارة 
ال�سراتيجيني.  ال���وزارة  �سركاء  مع  التعاون  تعزيز 
بديوان  اآمر  �سيارة  تواجد  بتجربة  متعاملون  واأ�ساد 
وزارة العمل بدبي خ�سو�سا وانها اتاحت لهم املجال 
لإجناز معاماتهم اخلا�سة بالإدارة العامة لاإقامة 

و�سوؤون الجانب يف دبي خال وجودهم يف الوزارة.

•• دبى -وام:

�سيارة  بدبي  بديوانها  ام�س  العمل  وزارة  ا�ست�سافت 
اآمر التابعة لاإدارة العامة لاإقامة و�سوؤون الجانب 
ال�سلة  ذات  الدارة  م��ع��ام��ات  اجن���از  ب��ه��دف  دب��ي  يف 
واإلغائها  العمل  واإق��ام��ات  ب��اأن��واع��ه��ا  ال��دخ��ول  ب���اذون 
بوابة  بطاقة  ا�ستخراج  اإىل  اإ�سافة  الو�سع  وتعديل 

الإمارات الإلكرونية.
 واأ����س���اد ���س��ع��ادة حميد ب��ن دمي��ا���س ال�����س��وي��دي وكيل 
اطاعه  خ��ال  العمل  ل�سوؤون  امل�ساعد  العمل  وزارة 
واحد  ليوم  ا�ستمرت  التي  املعامات  اجناز  اآلية  على 
واأنها  خ�سو�سا  اآم��ر  �سيارة  تقدمها  التي  باخلدمات 
جت�سد روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي ب�����س��رورة ت��ع��دد ق��ن��وات اخلدمة 
عليهم  ي�سهل  ال���ذي  بال�سكل  للمتعاملني  امل��ق��دم��ة 
تتطلب  متعاملني  وج��ود  ظ��ل  يف  معاماتهم  اجن��از 
اىل  �سعادته  وا�سار  اليهم.  اخلدمة  و�سول  ظروفهم 
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•• اخلرطوم -وام:

بعث �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
اأحمد كرتي وزير اخلارجية  اإىل معايل على  ر�سالة خطية 

ال�سوداين تت�سل بالعاقات الثنائية بني البلدين.
ال�سحي  �سليمان  اأحمد  ح�سن  �سعادة  الر�سالة  بت�سليم  ق��ام 
�سفري الدولة لدى جمهورية ال�سودان وذلك خال ا�ستقبال 
معايل وزير اخلارجية ال�سوداين له. واأ�ساد الوزير ال�سوداين 

 .. ال�سقيقني  البلدين  بني  تربط  التي  املتميزة  بالعاقات 
حتى  وتطويرها  بها  للنهو�س  العمل  على  حر�سه  م��وؤك��دا 
�سعادة  اأكد  الأ�سقاء. من جهته  ت�سبح مثال للعاقات بني 
ال�سحي حر�س دولة الإمارات الدائم على تعزيز عاقاتها 
وذل��ك حتقيقا  امل��ج��الت  ال�����س��ودان يف خمتلف  م��ع  الثنائية 
روابط  م��ن  وان��ط��اق��ا  البلدين  ب��ني  امل�سركة  للم�سلحة 
الأخ�����وة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وال�����س��ع��ب��ني ال�سقيقني 

و�سول لتحقيق طموح وروؤى قيادتي و�سعبي البلدين.

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة الإم�������ارات ل��ل��ه��وي��ة ع���ن حت��دي��د ال����دوام 
الر�سمي يف مراكز الت�سجيل التابعة لها على م�ستوى 

الدولة خال �سهر رم�سان املبارك.
���س��ي��ك��ون ع��ل��ى ف��رت��ني الأوىل  ال�����دوام  اأن  واأو���س��ح��ت 
وحتى  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  م��ن  وت��ب��داأ  �سباحية 
الثانية  م��ن  وت��ب��داأ  م�سائية  والثانية  ظ��ه��را  ال��واح��دة 
ع�سرة والن�سف ظهرا وحتى اخلام�سة والن�سف م�ساء. 
وحددت الهيئة �ساعات الدوام الر�سمي ملوظفي اإداراتها 
من  ي��ك��ون  بحيث  الف�سيل  ال�����س��ه��ر  خ���ال  وم��ك��ات��ب��ه��ا 

التا�سعة �سباحا وحتى الثانية من بعد الظهر.

�سهر  حلول  مبنا�سبة  للهوية  الإم����ارات  هيئة  ورف��ع��ت 
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  املبارك  رم�سان 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
الدولة رئي�س  اآل مكتوم نائب رئي�س  حممد بن را�سد 
اإخوانهما  واإىل  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الإمارات  اأ�سحاب ال�سمو 
مبوفور  عليهم  يعيده  اأن  القدير  العلي  اهلل  �سائلة   ..

ال�سحة والعافية.
الإم��ارات واملقيمني على  الهيئة �سعب دولة  كما هناأت 
اأر�سها بهذه املنا�سبة الكرمية .. موؤكدة حر�سها على 
ال�سهر  خ���ال  للمتعاملني  اخل���دم���ات  اأرق����ى  ت��ق��دمي 

الف�سيل وعلى مدار العام مبا ي�سمن تخفيف الأعباء 
و�سل�سلة  ���س��ري��ع��ة  خ���دم���ات  وت���وف���ري  امل���راج���ع���ني  ع���ن 
ان��ط��اق��ا م��ن ق��ي��م ال��ه��ي��ئ��ة ال��را���س��خ��ة ب��ال��رك��ي��ز على 
ال�سراتيجية  قيمها  حم���ور  ب��اع��ت��ب��اره��م  املتعاملني 

واأبرز اأولوياتها.
اخلوري  حممد  علي  املهند�س  الدكتور  �سعادة  وتوجه 
مدير عام هيئة الإمارات للهوية باأ�سمى اآيات التهاين 
اإدارة  الدولة وملجل�س  الر�سيدة يف  للقيادة  والتربيكات 
هيئة الإمارات للهوية ولكافة مدراء وموظفي الهيئة 
العزيز  امل��وىل  داعيا   .. الكرمي  ال�سهر  حلول  مبنا�سبة 
الدولة  على  الكرمية  املنا�سبة  ه��ذه  يعيد  اأن  القدير 

وقيادتها و�سعبها باخلري واليمن والربكات.

نهي�ن بن مب�رك يفتتح ح�س�نة ال�سن�فر مبنطقة الكرامة ب�أبوظبي 

الم�رات للهوية تن�سم اىل جمل�س الأجندة الع�ملية لأنظمة الأمن الجتم�عي

اجتماع تن�سيقي للوطني لالإعالم مع املناطق الإعالمية احلرة 

بحث اآلية تطبيق قرار جمل�س الوزراء ب�س�أن الر�سوم املقررة على اخلدم�ت الإعالمية 

عالج 150 �سيدة من م�سكالت احلمل والولدة

الربف�سور الزائر بدر الدين اأحمد ا�ست�س�ري اأمرا�س الن�س�ء 
واحلمل يختتم مهمته مب�ست�سفى �سقر 

فريق طوارئ اأبوظبي يعقد اجتم�عه اخل�م�س

ال�سيطرة على حريق يف بن�يتني 
جت�ريتني ب��سن�عية العني 

فيلم ال�سلحف�ة يعر�س على منت رحالت 
طران الحت�د

ر�س�لة من عبداهلل بن زايد 
لوزير خ�رجية ال�سودان 

الهوية حتدد مواعيد العمل يف مراكزه� خالل رم�س�ن

•• اأبوظبي-وام:

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  افتتح 
وال�سباب  ال���ث���ق���اف���ة  وزي������ر  ن���ه���ي���ان  اآل 
ال�سنافر  ح�سانة  ام�س  املجتمع  وتنمية 
ح�سر   .. ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ك��رام��ة  مبنطقة 
اأول  ت���ع���د  ال����ت����ي   � احل�������س���ان���ة  اف���ت���ت���اح 

ت��ن��م��ي��ة مهارات  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ح�����س��ان��ة 
ال�سيخ حممد   � الط��ف��ال  ل���دى  احل��ي��اة 
وموزة  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن 
ب���وزارة  ال��ط��ف��ل  اإدارة  م��دي��رة  ال�����س��وم��ى 
ال�������س���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة واح���م���د حممد 
اإدارة  ���س��ال��ح ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س 
افتتاحه  عقب  معاليه  وق��ام  احل�سانة. 

موقع احل�سانة على ال�سبكة العنكبوتية 
للح�سانة  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��ب��ن��ى  يف  ب��ج��ول��ة 
تدر�س  درا�سية  ف�سول  �ستة  ي�سم  الذي 
فيها اللغة العربية والربية ال�سامية 
وال�سينية  وال��ف��رن�����س��ي��ة  والجن��ل��ي��زي��ة 
ع��ل��ى اأي������دي م��ع��ل��م��ني وم�����س��رف��ني من 
اىل  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال���ك���ف���اءة  اخل�����ربة  ذوي 

والعيادة  ا�سافة  الريا�سة  قاعات  جانب 
عن  مف�سل  �سرح  اىل  وا�ستمع  واملطعم 
ما تقوم به احل�سانة من قبل القائمني 
على هذا امل�سروع . واأو�سح اأحمد حممد 
تطبق  احل�����س��ان��ة  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  ���س��ال��ح 
املناهج  اح����د  وه����و  م��ن��ت��ي�����س��وري  م��ن��ه��ج 
ال��ت��ي حققت جن��اح��ات عاملية  ال��رب��وي��ة 

بتنمية  تهتم  التي  الط��ف��ال  تن�سئة  ف��ى 
يف  ت��ك��ام��ل��ي��ة  ب�����س��ورة  ال��ط��ف��ل  �سخ�سية 
والروحية  والعقلية  النف�سية  النواحي 
اميانها  م��ن  انطاقا  وذل��ك  واحلركية 
الطفولة  التعليم فى مرحلة  بان هدف 
امل��ب��ك��رة يعتمد ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��رغ��ب��ة يف 
طبيعة  مع  يتما�سي  ومبا  ال�ستك�سافات 

الطفل وعمليات التطور والتعلم لديه . 
واأ�سار اإىل اأن احل�سانة توفر بيئة حمفزة 
من  الط��ف��ال  ليتمكن  بدقة  وخمططة 
ال�سا�سية  احل��ي��ات��ي��ة  ال���ع���ادات  ت��ط��وي��ر 
التي  الف��ك��ار  وتكوين  امل��ه��ارات  وتنمية 
وتعلم  اب���داع���ي  لتفكري  ���س��روري��ة  ت��ع��د 
اإىل  .. لفتا  ي�ستمر معهم طوال حياتة 

12 مقعدا لاطفال  اأن��ه مت تخ�سي�س 
ذات الدخل املحدود بالتعاون مع الهال 
الزكاة  و����س���ن���دوق  الم����ارات����ى  الح���م���ر 
زايد  وموؤ�س�سة  الجتماعية  وال�����س��ئ��ون 
لاعمال اخلريية . وك�سف الرميثي عن 
م�سروع يتم اطاقه قريبا وهو م�سروع 

ح�سانة ال�سنافر املتنقلة.

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  الأج���ن���دة  جمل�س  اإىل  للهوية  الإم�����ارات  هيئة  ان�سمت 
العاملي  القت�سادي  للمنتدى  التابع  الجتماعي  الأم��ن  لأنظمة 
ب�سفة ع�سو ممثلة ب�سعادة مديرها العام الدكتور املهند�س علي 
حممد اخلوري وذلك تلبية لدعوة ر�سمية من الربوف�سور كلوز 
الهيئة  اأعلنت  كما  املنتدى.  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�س�س  �سواب 
عن م�ساركتها ممثلة مبديرها العام كع�سو رئي�س يف قمة جمل�س 
املنتدى  مع  بالتعاون  الدولة  ت�ست�سيفها  التي  العاملية  الأجندة 
واملزمع عقدها  التوايل  ال�ساد�سة على  للمرة  العاملي  القت�سادي 
يف اأبوظبي خال الفرة من 18 اإىل 20 نوفمرب املقبل. واأكد 
هيئة  ع��ام  مدير  اخل���وري  حممد  علي  املهند�س  الدكتور  �سعادة 
العاملية  الأجندة  كع�سو يف جمل�س  اختياره  اأن  للهوية  الإم��ارات 
الأجندة  جمال�س  �سبكة  عن  املنبثق  الجتماعي  الأم��ن  لأنظمة 
الإم���ارات ومتيز  دول��ة  روؤي��ة  وا�سح على جن��اح  دليل  العاملية هو 
جتربتها يف بناء جمتمع اآمن ملواطنيها وللمقيمني فيها. وا�ساف 
التي  العاملية  الأج��ن��دة  جمال�س  �سبكة  اأع�ساء  كاأحد  اختياره  اإن 
الكربى  العاملية  التحديات  ملواجهة  حلول  تطوير  مهام  تتوىل 
هو مبثابة اعراف عاملي مبا حققته دولة الإمارات ممثلة بهيئة 
لإدارة  متقدمة  منظومة  تطوير  �سعيد  على  للهوية  الإم���ارات 

الهوية الذكية تهدف لتعزيز الأمن الوطني والفردي والرقمي 
على  وللمقيمني  ملواطنيها  والأم����ان  الأم���ن  ت��وف��ري  اإىل  و���س��ول 
اأر���س��ه��ا ول���زواره���ا. ورف���ع ال��دك��ت��ور اخل���وري اأ���س��م��ى اآي���ات ال�سكر 
راأ���س��ه��ا �ساحب  وع��ل��ى  ل��ل��دول��ة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ع��رف��ان 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
التي تقود الإمارات من اإجناز اإىل اإجناز ومن متيز اإىل اآخر والتي 
جعلت للدولة منجزات باتت حمط اأنظار العامل. كما اأعرب عن 
�سكره وامتنانه للفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ول�سمو  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
رئي�س  الوطني  الأم��ن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�سيخ 
ال�سيخ �سيف  الإم��ارات للهوية وللفريق �سمو  اإدارة هيئة  جمل�س 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الدعم  على  للهوية  الإم����ارات  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
وكوادرها  للهوية  الإم����ارات  لهيئة  يقدمونه  ال��ذي  ال��احم��دود 
الوطنية لتحقيق اأهدافها ور�سالتها يف �سبيل تعزيز اأمن املجتمع 
وتناف�سية الإم��ارات. واعترب الدكتور اخلوري اأن اختياره كع�سو 
اإماراتي  العاملية هو �سرف كبري له كمواطن  يف جمل�س الأجندة 
رفع  يف  امل�ساهمة  اأولوياته  مقدمة  يف  ي�سع  حكومي  وكم�سوؤول 
عامليا.  تناف�سيتها  وتعزيز  الأمم  بني  عاليا  الإم���ارات  دول��ة  راي��ة 
اأك��رب قاعدة  بامتاك  للهوية  الإم���ارات  ان جن��اح هيئة  ا�ساف  و 

على  امل��دجم��ة  الإل��ك��رون��ي��ة  احليوية  املدنية  لل�سجات  بيانات 
م�ستوى العامل �سمن نظام ال�سجل ال�سكاين لدولة الإمارات وفقا 
لاأكادميية الدولية لاأرقام القيا�سية كان له �سدى عاملي وا�سع 
و�سجع الكثري من دول العامل للحذو حذو الإم��ارات وال�ستفادة 
من جتربتها التي بداأت جتني ثمار روؤية قيادتها الر�سيدة والفذة 
التي ت�ست�سرف امل�ستقبل وت�سعى جلعل الإمارات من اأف�سل دول 
العامل بحلول العام 2021. واأكد الدكتور اخلوري حر�س هيئة 
وامل�ساهمة  عامليا  ال��دول��ة  تناف�سية  تعزيز  على  للهوية  الإم���ارات 
يف ت��ع��زي��ز الأم����ن ال��وط��ن��ي وال���ف���ردي وال��ت��ح��ول ن��ح��و احلكومة 
اإدارة  منظومة  م��ن  بال�ستفادة  املعرفة  واقت�ساد  الإل��ك��رون��ي��ة 
الهيئة  تطورها  التي  ال�سراتيجية  وامل�ساريع  املتقدمة  الهوية 
ويف مقدمتها م�سروع الربط الإلكروين مع املوؤ�س�سات احلكومية 
الأجندة  �سبكة جم��ال�����س  وت�����س��م   . ال��رق��م��ي��ة  ال��ه��وي��ة  وم�����س��روع 
العاملي جمموعة خمتارة  القت�ساد  اأ�س�سها منتدى  التي  العاملية 
بناء  الأ�سا�سية  العاملية  املو�سوعات  يف  املتخ�س�سني  اخل��رباء  من 
على دعوات خا�سة حيث تعترب هذه املجال�س مبثابة مركز دويل 
العاملي والعامل..  املنتدى القت�سادي  التي تدعم  الأفكار  لتبادل 
اإىل   15 ب��ني  م��ا  منها  ك��ل  ي�سم  جمل�سا   80 ال�سبكة  وتت�سمن 
والأكادمييني  الأعمال واحلكومات  عامليا من خرباء  20 خبريا 

واملجتمع املدين. 

•• ابوظبي-وام:

لاإعام  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  ع��ق��د 
ام�س اجتماعا تن�سيقيا مع املناطق 
اآلية  ل��ب��ح��ث  احل������رة  الإع����ام����ي����ة 
رقم  ال���وزراء  ق��رار جمل�س  تطبيق 
الر�سوم  ب�ساأن   2013 ل�سنة   12
الإعامية  اخل��دم��ات  على  امل��ق��ررة 
والتي  املناطق احلرة  تقدمها  التي 
القرار  ت�سمن  القرار حيث  �سملها 
اأن�����واع اخلدمات  ل��ب��ع�����س  حت���دي���دا 

الإعامية التي يقدمها املجل�س يف 
املناطق الإعامية احلرة والر�سوم 

املقررة عليها.
�سعيد  ����س���ع���ادة  الج���ت���م���اع  ت����راأ�����س 
املدير  الدرمكي  ب��دوه  ب��ن  ع��ب��داهلل 
الإعامية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املنطقة  ه��ي��ئ��ة  مم��ث��ل��ي  ب��ح�����س��ور 
وهيئة  ب����اب����وظ����ب����ي  الإع�����ام�����ي�����ة 
والإعام..حيث  للثقافة  الفجرية 
مت ا�ستعرا�س اخلدمات الإعامية 
التي �سملها القرار والآلية املنا�سبة 

�سعيد عبداهلل بن  لتنفيذها. وقال 
ال��ق��رار اجلديد  ان  الدرمكي  ب��دوه 
ت�سمن التاأكيد على ما ت�سمنه قرار 
جمل�س الوزراء املوقر رقم 70 13 
ل�سنة 2007 ب�سان تنظيم ممار�سة 
للراخي�س  احل��رة  املناطق  بع�س 
احل�سول  ب�������س���رورة  الإع����ام����ي����ة 
وال�سريحة  املكتوبة  املوافقة  على 
الوطني لاإعام قبل  املجل�س  من 
اإعامية  ت��راخ��ي�����س  اأي����ة  اإ�����س����دار 
م��ت��ع��ل��ق��ة ب��اأن�����س��ط��ة ال��ب��ث الإذاع�����ي 

ال�سحف  اإ���س��دار  اأو  والتلفزيوين 
..اما  والكتب  والدوريات  واملجات 
فيجب  الإع��ام��ي��ة  الأن�سطة  بقية 
اأن متار�س وفقا للقوانني والأنظمة 

املعمول بها يف هذا ال�ساأن.
األيه  ا���س��ت��ع��را���س  ان����ه مت  واو����س���ح 
امل���ق���ررة مقابل  ال��ر���س��وم  حت�����س��ي��ل 
خ�����دم�����ات امل����را�����س����ل����ني الأج�����ان�����ب 
الإعامية  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
احلرة . واكد ان هذا الجتماع ياتي 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اط���ار ح��ر���س  يف 

لاعام على التن�سيق مع خمتلف 
والت�ساور  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  ال�����س��رك��اء 
اخلدمات  تطوير  اج��ل  م��ن  معهم 
و�سيطبق  امل��ج��ل�����س.  يقدمها  ال��ت��ي 
-7-30 تاريخ  من  اعتبارا  القرار 
من  ي��وم��ا  �ستني  ب��ع��د  اأي   2013
الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ 
اأية  اأو جتديد  اإ���س��دار  يتم  ول��ن   ..
تراخي�س بعد هذا التاريخ اإل وفقا 
ال����وزراء  ق����رار جم��ل�����س  مل��ا ت�سمنه 

امل�سار اإليه. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر  

مدير  النعيمي  عي�سى  ي��ا���س��ر  ال��دك��ت��ور  اأك���د 
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  منطقة 
ي��ق��وم بها اخل���رباء والأطباء  ال��ت��ي  ال��زي��ارات 
امل��ع��رف��ة و�سقل  ت��ع��زي��ز  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ني يف 
ي���ن���ع���ك�������س على  ال����ط����ب����ي����ة، مم�����ا  اخل����������ربات 
ال��ط��ب��ي��ة املقدمة  ت��ق��دم وت��ط��وي��ر اخل���دم���ات 
للمراجعني وزيادة كفاءة الأطباء العاملني يف 

التخ�س�سات املختلفة .
جاء ذلك يف اأعقاب ور�سة العمل التي نظمها 
ا�ست�ساري  اأح���م���د  ب���درال���دي���ن  ال���ربوف�������س���ور 

الأمومة  وال������ولدة وط���ب  ال��ن�����س��اء  اأم���را����س 
قطر  يف  الطبية  ك��ورن��ي��ل  بجامعه  واجل��ن��ني 
والتي ا�ستمرت ملدة اأ�سبوع كامل يف م�ست�سفى 
�سقر وا�ستملت على برنامج تدريبي لعدد من 
طبيبات الن�ساء والتوليد واأطباء وفنيي ق�سم 

الأ�سعة واملوجات ال�سوتية بامل�ست�سفى.
ال�ست�ساريني  اأح��د  زي���ارة  ان  النعيمي  وت��اب��ع 
امل���رم���وق���ني يف ط����ب ال���ن�������س���اء وال���ت���ول���ي���د يف 
امل��ن��ط��ق��ة ع���زز م���ن اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة لعاج 
يف  مب��ا  ع��ام  ب�سكل  للن�ساء  ال�سحية  ال��ِرع��اي��ة 
ذلك احلوامل، وا�ستقبال العديد من حلالت 
وت�سخي�سها عاوة على معاجلة ال�سطرابات 

الأم  و�سحة  وال����ولدة  باحلمل  العاقة  ذات 
�سامة  على  مبا�سر  ت��اأث��ري  لها  يكون  وال��ت��ي 

اجلنني.
وم���ن ج��ان��ب��ه ���س��ك��ر ال��ربوف�����س��ور ب���در الدين 
م��ن��ط��ق��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى هذه 
يف  ال���س��ت��ف��ادة  للجميع  متمنياً  الإ�ست�سافة 
دورة  يف  متثلت  وال��ت��ي  العلمية  الور�سة  ه��ذه 
تدريبية لاأطباء يف جمال الفحو�سات فوق 
ل��ل��ح��وام��ل ل��ع��اج ج��م��ي��ع م�ساكل  ال�����س��وت��ي��ة 
الطبيبات  واإط���اع  الن�ساء  واأم��را���س  احلمل 
لاإ�ستفادة  املختلفة  احل��الت  على  املتدربات 

منها خال عملهم بامل�ست�سفى.

اآم��ن��ة ال�����س��وي��دي.. م�سوؤولة  اأم����ا  ال��دك��ت��ورة 
الرعاية  ب�������اإدارة  امل�����س��ت��م��ر  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الطبي  الفريق  اأن  اأو�سحت  الأولية  ال�سحية 
ال���زائ���ر ت���ك���ون م���ن اأرب���ع���ة ط��ب��ي��ب��ات م���ن كل 
واإجن��ل��را والإم�����ارات وقد  م��ن قطر وم�سر 
م�ساكل  خمتلف  يف  ���س��ي��دة   130 فح�س  مت 
احلمل والولدة مبتو�سط 20 حالة يف اليوم 

تقريباً.
الدين على  اأكد الربوفي�سور بدر  ويف اخلتام 
اإط��ار برنامج  ال��زي��ارات يف  اأهمية تكرار ه��ذه 
الفنية  وال��ك��وادر  ل��اأط��ب��اء  امل�ستمر  التعليم 

ومتابعة التقدم يف هذا املجال.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  باإمارة  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  فريق  عقد 
اللواء  ب��رئ��ا���س��ة   2013 ل��ع��ام  ام�����س الج��ت��م��اع اخل��ام�����س 
ل�سرطة  العام  القائد  نائب  الكتبي  عبيد  الدكتور  الركن 
اأبوظبي رئي�س الفريق. مت خال الجتماع ا�ستعرا�س عدد 
ال�ستجابة  العام خلطة  الإط��ار  بينها  املو�سوعات من  من 
للطوارئ النووية باملحيط اخلارجي ملحطة براكة للطاقة 

باملحيط اخلارجي للمحطة  ال�سامة  النووية ومتطلبات 
اللواء  الج��ت��م��اع  . ح�سر  الوقائية  الإج�����راءات  ي��ع��زز  مب��ا 
اأح��م��د ن��ا���س��ر ال��ري�����س��ي م��دي��ر ع���ام العمليات امل��رك��زي��ة يف 
�سرطة اأبوظبي نائب رئي�س الفريق ومعايل الدكتور مغري 
اخلييلي مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم ومعايل ماجد 
خلفان  وحممد  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة  رئي�س  املن�سوري 
الأزمات والكوارث  الوطنية لإدارة  الهيئة  الرميثي رئي�س 

وعدد من امل�سوؤولني.

•• ابوظبي-وام:

متكنت فرق التدخل ال�سريع يف املنطقة ال�سناعية وزاخر 
وال��ه��ي��ل��ي ومركز  العقابية  م��رك��زي  م��ن  ب��ف��رق  م��دع��م��ة 
الدفاع املدين يف الظاهر من ال�سيطرة على حريق �سب يف 
العني.  ال�سناعية مبدينة  املنطقة  بنايتني جتاريتني يف 
وتعود تفا�سيل احلادث اإىل تلقي باغ من غرفة عمليات 
���س��رط��ة ال��ع��ني ي��ف��ي��د ب��وج��ود ح����ادث ح��ري��ق يف بنايتني 
جتاريتني باملنطقة ال�سناعية بالعني يف ال�ساعة الثالثة 
من ع�سر ال�سبت فتم حتريك فرق التدخل ال�سريع على 
 4 نحو  امل��اء يف  بوا�سطة  احلريق  اإخ��م��اد  وبا�سرت  الفور 

والتي  والعزل  واملراقبة  التربيد  عمليات  تبعتها  �ساعات 
اأي  وق��وع  ي�سفر احل��ادث عن  �ساعات. ومل   10 ا�ستمرت 
الدرمكي  ع��ني  امل��ق��دم حمر  ونا�سد  وف��ي��ات.  او  اإ���س��اب��ات 
واملقيمني  املواطنني  العني  املدين يف  الدفاع  اإدارة  مدير 
الازمة  وال�سامة  الوقاية  باإجراءات  اللتزام  ب�سرورة 
�ساعات  خ��ال  خ�سو�سا  الكهربائية  املفاتيح  واإغ����اق 
الليل ..م�سددا على اأهمية التاأكد من �ساحية الأ�ساك 
م��ن طاقتها  ب��اأك��رث  امل��ح��ولت  وع��دم حتميل  الكهربائية 
خا�سة مع دخول ف�سل ال�سيف وارتفاع حرارة اجلو التي 
تلعب دورا كبريا يف ا�ستعال الأ�ساك الكهربائية وماتزال 

التحقيقات جارية ملعرفة اأ�سباب احلادث.

•• اأبوظبي-وام:

ت��ع��ر���س ���س��رك��ة ط����ريان الحت�����اد ال��ف��ي��ل��م الإم���ارات���ي 
املجل�س  م��ن  ب��اإ���س��راف  اإن��ت��اج��ه  مت  ال���ذي  ال�سلحفاة 
اإىل  رحاتها  جميع  م��نت  على   .. ل��اإع��ام  الوطني 
خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل. وك����ان ف��ي��ل��م ال�����س��ل��ح��ف��اة قد 
با�ستح�سان كبري خال فرة عر�سه يف جناح  حظي 
 2012 اإك�سبو  معر�س  يف  امل�����س��ارك  الإم����ارات  دول���ة 
ك���وري���ا اجلنوبية.  ي��و���س��و يف  م��دي��ن��ة  اأق���ي���م يف  ال����ذي 
املهمة  العاملية  اجل��وائ��ز  م��ن  العديد  الفيلم  وح�سد 
الدويل  الإع��ام  مهرجان  يف  الذهبية  اجلائزة  منها 
الإذاعة  مهنيي  وجائزة  الأملانية  هامبورغ  مدينة  يف 
عايل  فيلم  كاأف�سل  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  والتلفزيون 
ال��دق��ة ل��ل��ع��ام 2012 واجل���ائ���زة ال��ذه��ب��ي��ة ع��ن فئة 

الأفام البيئية يف مهرجان كان ال�سينمائي لاأفام 
 .2012 للعام  والتلفزيونية  ال�سينمائية  الق�سرية 
قائمة  اإىل  الفيلم  ل��اإع��ام  الوطني  املجل�س  و���س��م 
الأفام املت�سمنة يف القناة اخلا�سة التي اأن�ساأها على 
موقع يوتيوب حتت ا�سم اأفام عن الإمارات . يربز يف 
الظهوري  اأحمد  املواطن  للفتى  املتميز  الأداء  الفيلم 
بدور علي الذي ي�سمم على الت�سدي خلطر الأكيا�س 
من  الإم���ارات  يف  البحرية  البيئة  على  البا�ستيكية 
خال حظر ا�ستخدام الأكيا�س غري القابلة للتحلل. 
وياأتي رد فعل علي هذا نتيجة ما ي�سعر به من حزن 
ب�سبب نفوق لوؤلوؤة ال�سلحفاة التي كانت حمط درا�سة 
لأكرث من /40 عاما بعد اأن ابتلعت كي�سا با�ستيكيا 
معتقدة اأنه قنديل بحر مما اأدى اإىل ان�سداد جهازها 

اله�سمي ونفوقها. 
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•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام 
على  امل��رك��ز  حر�س  للتاأهيل  الوطني  امل��رك��ز 
اللتزام بتطبيق �سيا�سة اجلودة لتقدمي اأرقى 
والتوعية  والتاأهيل  العاج  خدمات  واأح��دث 
واإىل  وملجتمعهم  ول��ذوي��ه��م  الإدم����ان  ملر�سى 
اأ�سحاب الكفاءات واخلربات يف هذا  توظيف 
انتقال  له مبنا�سبة  ت�سريح  وقال يف  املجال. 
املقر الإداري للمركز اإىل مقر جديد يف �سارع 

الريا�سي..اأن  اأبوظبي  نادي  مقابل  ال�سعادة 
اإن�����س��اء مقر ج��دي��د للمركز هو  ال��ه��دف م��ن 
حتى  حققها  ال��ت��ي  امل�ستويات  على  احل��ف��اظ 
تقدمي  يف  ال���س��ت��م��رار  يف  م��ن��ه  ورغ���ب���ة  الآن 
وللبيئة  ولذويهم  للمر�سى  متميزة  خدمات 
التي يعي�سون فيها وحتقيق م�ستويات اأف�سل 
للكادر  النف�سية  ال��راح��ة  توفري  �سعيد  على 
الوظيفي مما ينعك�س اإيجابا على الأداء العام 
التي  خدماته  وجميع  عنا�سره  بكل  للمركز 
الغافري  واأ���س��اف  واملجتمع.  للفرد  يقدمها 

على  �سي�سفي  اجل��دي��د  املبنى  اإىل  الن��ت��ق��ال 
العمل املزيد من اجلودة التي يتبناها املركز 
عليها  وا���س��ت��م��ر   2002 ع���ام  اإن�����س��ائ��ه  م��ن��ذ 
برعاية خا�سة من القيادة احلكيمة ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل واهتمام ودعم من الفريق 
اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات  عهد 
ال�سيخ  من�سمو  م�ستمرة  ومتابعة  امل�سلحة 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة . واأ�ساف اأن ما 
يقدمه املركز اليوم لي�س اإل جزءا من اخلطة 
الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ن��اه��ا والأول����وي����ات 
املتاحة  الو�سائل  كل  تقدمي  على  تقوم  التي 
لعاج وتاأهيل مر�سى الإدم��ان من مواطني 
امل��ت��ح��دة وذل���ك من  دول���ة الإم�����ارات العربية 
خال تنفيذ منظومة متكاملة من الربامج 
والوقائية  النف�سية  وال�����س��ح��ي��ة  ال��ع��اج��ي��ة 
ال��ت��ي ت��وؤه��ل امل��ر���س��ى لاندماج  وال��ت��وع��وي��ة 
واأو�سح  حميطهم.  ومع  جمتمعهم  يف  ثانية 

املر�سى  ذوي  ت����وؤه����ل  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة  ان 
خال  من  املجتمع  وتوعي  نف�سيا  وتدعمهم 
برامج التوعية اإ�سافة اإىل ما يقوم به املركز 
يف اإط����ار ب��ن��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ت��ك��ون مبثابة 
يف  املتخ�س�سة  وال��درا���س��ات  للبحوث  م�سدر 
كوادر  وتاأهيل  الوقاية  و�سبل  الإدم���ان  ع��اج 
التاأهيل  القيام مبتطلبات  وطنية قادرة على 
والجتماعي  ال��ن��ف�����س��ي  والإر�����س����اد  وال���ع���اج 
واأن  ل�سيما  التوعوي  والتثقيفي  والوقائي 
وا�سحة  واإج�����راءات  ب�سيا�سات  يلتزم  امل��رك��ز 

ال�سرية  مبداأ  على  تقوم  ومتميزة  و�سارمة 
مما  املر�سى  خ�سو�سية  على  حفاظا  التامة 
ي�سهم يف اإعادة تاأهيلهم واإدماجهم �سريعا مع 
املجتمع بجانب م�ساعدتهم يف احل�سول على 
فر�س عمل وتعليم منا�سبة لهم. واأكد مدير 
عام املركز الوطني للتاأهيل انطاقا من كل 
ما �سبق فاإن كل ما يحققه املركز من خطوات 
اإمن���ا ه��و ج���زء م��ن ال�����روؤى ال��ت��ي متكنه من 
الو�سول اإىل اأرقى امل�ستويات يف جمال رعاية 

الفرد واملجتمع على حد �سواء.

الداخلية تطلق البوابة اجليومك�نية الأمنية الحت�دية

ن��سئة ال�س�رقة ي�س�ركون يف برن�مج املر�سد املتميز مبتحف احل�س�رة الإ�سالمية

مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلوم�ت يكرم 
عددا من الهيئ�ت احلكومية 

فن�نة قطرية تهدي اأمريكية ال�س�رقة لوحة 
فنية بقيمة 150 الف درهم 

برن�مج رم�س�ين ح�فل ب�لفع�لي�ت لن�دي دبي لل�سح�فة

مدير املركز الوطني للت�أهيل يوؤكد اللتزام بتقدمي اأرقى خدم�ت العالج والتوعية للمر�سى

•• ابوظبي-وام:

ن��ا���س��ر الري�سي  اأح��م��د  ال��ل��واء  اأط��ل��ق 
مدير عام العمليات املركزية بالقيادة 
الإ�سدار  اأب��وظ��ب��ي  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
اجليومكانية  ال���ب���واب���ة  م���ن  الأول 
الأمنية الحتادية والتي تعترب الأوىل 
املنطقة من  م�ستوى  نوعها على  من 
التطبيق  و�سمولية  موؤ�س�سية  حيث 
اخلرائط  ع�سرات  البوابة  .وتت�سمن 
�سممت  وال��ت��ي  والرقمية  ال�سرطية 
وطورت حمليا وبالأخذ باآراء وجهود 
ال���دول���ي���ني يف جم����ال نظم  اخل�����رباء 
امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة خل��دم��ة اأكرث 
من ثماين ع�سرة جهة واإدارة �سرطية 
على  ال�سرطة  مراكز  وجميع  واأمنية 
اإجن���از هذا  وي��اأت��ي  ال��دول��ة.  م�ستوى 
الداخلية  وزارة  روؤي��ة  �سمن  امل�سروع 
وجت�سيدا لتوجيهات القيادة ال�سرطية 
والأمنية  ال�سرطية  الإدارات  بتمكني 

ب��ال��دول��ة م��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن اأحدث 
والعلمية  اجل��ي��وت��ق��ن��ي��ة  امل�����س��ت��ج��دات 
واملعلومات  ب���امل���ع���رف���ة  وجت���ه���ي���زه���ا 
ت�ساعدها  ال��ت��ي  ال�����س��رط��ي��ة  امل��ك��ان��ي��ة 
موؤ�س�سة  اأف�����س��ل  ل��ت��ك��ون  اأع��م��ال��ه��ا  يف 
العامل  م�ستوى  على  واأمنية  �سرطية 
من  �سريحة  لأك��رب  املعلومة  واإي�سال 
العاملني بامليدان واملكاتب ال�سرطية. 
ث���م���رة للجهود  الإجن������از  ه����ذا  وي���ع���د 
امل��ت��وا���س��ل��ة ال��ت��ي ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا مركز 
امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة الأمني  ن��ظ��م 
اجلغرافية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف 
املعيارية والتي ت�سكل الإطار املوؤ�س�سي 
اجلغرافية  والتطبيقات  ل��ل��خ��دم��ات 
والتي  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الأمنية 
قاعدة  وب��ن��اء  ت�سميم  على  ا�ستملت 
موحدة  معيارية  جيومكانية  بيانات 
تعترب واحدة من اأكرب قواعد البيانات 
ال�سرطية  لا�ستخدامات  اجلغرافية 
ال�سرطية  امل��وؤ���س�����س��ات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

لحتوائها  ال�����ع�����امل  يف  والأم�����ن�����ي�����ة 
البيانات  م���ن  ال��ط��ب��ق��ات  م��ئ��ات  ع��ل��ى 
الأمنية  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة  اجل��غ��راف��ي��ة 
البيانات  قواعد  مع  بتكاملها  وتتميز 
الأخرى امل�ستخدمة بوزارة الداخلية. 
تد�سني  اأن  ال��ري�����س��ي  ال����ل����واء  واأك������د 
يعزز  الأم��ن��ي��ة  اجليومكانية  ال��ب��واب��ة 
ال�سرطية  الأنظمة  منظومة  فعالية 
بوزارة  حاليا  امل�ستخدمة  والأم��ن��ي��ة 
اإ����س���اف���ة جديدة  وي�����س��ك��ل  ال��داخ��ل��ي��ة 
ت���وف���ره ه���ذه البوابة  م���ن خ���ال م���ا 
اخلرائط  م���ع  ت��ف��اع��ل��ي��ة  اأدوات  م���ن 
اخلا�سة  وال���ب���ي���ان���ات  الإل���ك���رون���ي���ة 
با�ستخدام  والأمني  ال�سرطي  بالعمل 
والأنظمة  املعلومات اجلغرافية  نظام 
بناء  ي�سهم يف  الأخ����رى مب��ا  الأم��ن��ي��ة 
تتوازى  �ساملة  اأم��ن��ي��ة  ا�سراتيجية 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  م���ع 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  وح���ك���وم���ة 
الرائد  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن  امل���ت���ح���دة. 

مركز  مدير  املن�سوري  �سالح  حممد 
الأمني  امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة  ن��ظ��م 
اأنه  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
امل�سروع  تنفيذ هذا  اأثناء  مت احلر�س 
ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل وال��رب��ط امل��ب��ا���س��ر مع 
مبجتمع  ال���س��رات��ي��ج��ني  ���س��رك��ائ��ن��ا 
البيانات اجليومكانية باإمارة اأبوظبي 
وال����دوائ����ر امل��ح��ل��ي��ة والحت����ادي����ة ذات 
اجلغرافية  املعلومات  بنظم  العاقة 
والإم�����ارات الأخ���رى ب��ال��دول��ة وركزنا 
واملوا�سفات  امل��ع��اي��ري  ا���س��ت��خ��دام  على 
اأف�سل  وت���ط���ب���ي���ق  ع���امل���ي���ا  امل���ع���ت���م���دة 
امل��م��ار���س��ات ال��دول��ي��ة م��ن اأج���ل �سمان 
اجليومكانية  اخل����دم����ات  دمي����وم����ة 
املعلومات  وتوفري  ال�سرطية  للجهات 
اجلودة  والعالية  الدقيقة  اجلغرافية 
كافة  ل��دع��م  مبتكرة  ح��ل��ول  وت��ط��وي��ر 
والتخطيط  ال�����س��رط��ي  ال��ع��م��ل  م��ه��ام 
الهدف  لتحقيق  �سعيا  القرار  واتخاذ 
اأف�سل مركز  ال�سراتيجي باأن نكون 

ن��ظ��م م��ع��ل��وم��ات ج��غ��راف��ي��ة اأم���ن���ي يف 
ال�سرطة  اأج���ه���زة  اأك�����رث  م���ن  واح�����دة 
ت�سكل  اأن  ون���اأم���ل  م��ي��دان��ي��ا  ف��ع��ال��ي��ة 
ب���داي���ة موفقة  ال���ب���واب���ة م��رح��ل��ة  ه���ذ 
يف  اجليومكانية  اخل��دم��ات  م��ن  ملزيد 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب. واو����س���ح ان���ه مت 
ت��ط��وي��ر ال���ب���واب���ة ب��ا���س��ت��خ��دام اأح����دث 
اإ�سدارات  واآخ��ر  اجلغرافية  التقنيات 
املكانية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ربجم��ي��ات 
على م�ستوى العامل.. كما مت تطبيق 
للتكامل  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
اجلغرافية  امل��ع��ل��وم��ات  اأن��ظ��م��ة  ب���ني 
والأنظمة ال�سرطية. وا�ساف ان هذه 
اخل���دم���ة امل��وج��ه��ة ل�����س��ب��اط واأف�����راد 
ت�سكل  والأم��ن��ي��ة  ال�سرطية  الإدارات 
املرحلة الأوىل من منظومة اخلدمات 
والتطبيقات اجليومكانية التي يعمل 
امل���رك���ز ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا ���س��م��ن روؤي����ة 
اأب��وظ��ب��ي يف  ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة 
تطوير قدرات وكفاءات املوارد الب�سرية 

وجتهيزها باملعرفة والتقنية املتطورة 
كفاءة  بكل  مبهامها  للقيام  ال��ازم��ة 
و�سامة  اأم��ن  على  للحفاظ  واق��ت��دار 
جاهزيتها  م���ن  ي��ع��زز  ومب���ا  امل��ج��ت��م��ع 
ور�سم  ال��ط��وارئ  حل��الت  لا�ستجابة 
ملواجهة  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة  خ��ط��ط��ه��ا 

الأزمات والكوارث. اجلدير بالذكر اأن 
ع��دة خدمات  البوابة تعد واح��دة من 
الأمني  )اة���س(  ملركز  اأمنية  جغرافية 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  تعتمد  وال��ت��ي 
اجلغرافية الأمني الحتادية التي مت 
حازت  والتي  العام  بداية  يف  اإطاقها 

ع��ل��ى ج��وائ��ز ع��امل��ي��ة ع���دة ك����اأول بنية 
املنطقة  اأم��ن��ي��ة يف  ج��غ��راف��ي��ة  حت��ت��ي��ة 
ت�����س��م��ن ا����س���ت���م���راري���ة الأع����م����ال من 
للنظم  رئي�سي  ب��ي��ان��ات  م��رك��ز  خ���ال 
بيانات  ومركز  اجلغرافية  واملعلومات 

رديف للتعايف من الكوارث. 

•• ال�صارقة-الفجر:

ملركز  املنت�سبني  النا�سئة  م��ن  جم��وع��ة  ���س��ارك 
ملراكز  ال��ع��ام��ة  ل�����اإدارة  ال��ت��اب��ع  وا���س��ط  نا�سئة 
امل��ج��ل�����س الأعلى  اإح�����دى م��وؤ���س�����س��ات  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
برنامج  فعاليات  يف  بال�سارقة،  الأ�سرة  ل�سوؤون 
ال�سارقة  متحف  نظمه  ال��ذي   ، املتميز  املر�سد 
اخلام�سة  دورت�����ه  يف  الإ���س��ام��ي��ة  ل��ل��ح�����س��ارة 
الإر�ساد  مهنة  تو�سيح  بهدف  2013م،  لعام 
جديد  جيل  تاأ�سي�س  يف  وامل�ساهمة  ال�سياحي 
من املر�سدين الإماراتيني، واإك�سابهم اخلربات 
واملهارات الازمة للقيام بدور فّعال يف املجتمع. 
وا�ستملت فعاليات الربنامج على جمموعة من 
التي  املختلفة  والأن�����س��ط��ة  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ف��ق��رات 
ا�ستمرت على مدار 4 اأيام، حيث ت�سمنت دورة 
ال�سياحي  الإر���س��اد  اأ�سا�سيات  بعنوان  تدريبية 

، ق��دم��ه��ا ك���ل م���ن ع��ل��ي��اء الأن�������س���اري واأم����رية 
احلو�سني وف�سل اآل علي املر�سدين ال�سياحيني 

يف متحف ال�سارقة للح�سارة الإ�سامية.
ملفهوم  تف�سيلي  ���س��رح  ع��ل��ى  ال����دورة  واح��ت��وت 
ال�سياحي،  الإر�����س����اد  واأ����س���ا����س���ي���ات  ال�����س��ي��اح��ة 
وت���ع���رف ال��ن��ا���س��ئ��ة م���ن خ��ال��ه��ا ع��ل��ى مهارات 
ال�سياحية  امل��ج��م��وع��ات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  وف���ن���ون 
م���ن خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة، ف�����س��ًا عن 
يتمتع  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال�����س��ف��ات  اإىل  ال��ت��ع��رف 
القدرة  يف  تتمثل  التي  ال�سياحي،  املر�سد  بها 
املجموعات  م��ع  التعامل  اأث��ن��اء  البت�سام  على 
العبارات  ج���ان���ب  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
على  ال��ق��درة  عن  ف�سًا  املختلفة،  الرحيبية 
تقدمي ملخ�س �سامل ملكان الزيارة ال�سياحية، 
الربنامج،  يف  امل�����س��ارك��ون  النا�سئة  ت��ع��رف  كما 
يواجهها  التي  ال�سعوبات  اجتياز  كيفية  اإىل 

املر�سد ال�سياحي، مثل فنون التعامل مع اأ�سئلة 
من  اأم  الإعاميني،  من  كانوا  �سواء  الزائرين 

اأفراد املجموعات ال�سياحية.
ك��م��ا ا���س��ت��م��ل ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
الباور  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  ال��ت��ق��دمي��ي��ة  ال���ع���رو����س 
ال��ت��ع��ري��ف مبتحف  ب��وي��ن��ت، مت م���ن خ��ال��ه��ا 
احل�سارة الإ�سامية ومرافقه املتعددة، ف�سًا 

عن الطرق املختلفة ل�سرح قطعة فنية.
واأع��ق��ب ذل���ك ا���س��ط��ح��اب امل�����س��ارك��ني يف جولة 
تفقدية للتعرف على متحف ال�سارقة للح�سارة 
الإ�سامية واأق�سامه املتعددة، التي ت�ستمل على 
للمعار�س  اأخ��رى  وقاعة  اأ�سا�سية،  قاعات  �ست 

التي تقام على مدار العام.
و����س���م ب��رن��ام��ج امل��ر���س��د امل��ت��م��ي��ز ور����س���ة عمل 
من  امل�ساركون  ت��درب  اأن��ام��ل  بعنوان  تدريبية 
امللون  ال��رم��ل  ا�ستخدام  تقنيات  على  خالها 

لعمل لوحات ومناذج فنية با�ستخدام النقو�س 
الإ�سامية. 

امل��ر���س��د املتميز  ب��رن��ام��ج  واخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات 
تعتمد على  التي   ، الكنز  البحث عن  مب�سابقة 
���س��رع��ة الإج���اب���ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن الأ�سئلة 
والتي  امل��ت��ح��ف،  اأم��اك��ن متفرقة يف  امل��خ��ب��اأة يف 
تر�سد بدورها اإىل حتديد املكان الذي يتواجد 
يف  النا�سئة  مراكز  م�ساركة  وتاأتي  الكنز.  فيه 
الإر�ساد  مفهوم  تعزيز  ب��ه��دف  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
ال�سياحي يف نفو�س النا�سئة واإك�سابهم مهارات 
ال�سياحية  امل��ع��امل  لأب����رز  وال��ت��ق��دمي  ال��ع��ر���س 
والراثية لإمارة ال�سارقة، ف�سًا عن تدريبهم 
املجموعات  مع  والتعامل  الت�سرف  فنون  على 
فعاليات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  مت��ه��ي��داً  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
م�سروع تعرف على بادي الذي تنظمه الإدارة 

العامة ملراكز النا�سئة. 

•• ابوظبي -وام:

املن�سوري  لحج  را�سد  �سعادة  كرم 
مدير عام مركز اأبوظبي لاأنظمة 
من  ع��ددا  واملعلومات  الإلكرونية 
اأف�سل  الهيئات احلكومية �ساحبة 
مبرور  2012احتفاء  عام  يف  اأداء 
اإن�����س��اء مركز  ع��ل��ى  ���س��ن��وات  خم�س 
وتقديرا  اأبوظبي  حكومة  ات�سال 
يف  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  للجهود 
تقدمي اخلدمة الأف�سل لعمائها.  
ه���ام�������س ملتقى  ع���ل���ى  ذل�����ك  ج�����اء 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ات�����س��ال  م���رك���ز 
فعالياته  ج�����رت  ال������ذي   2013
م����وؤخ����را و�����س����ارك ف��ي��ه اأك�����رث من 
الت�سال  قنوات  روؤ�ساء  من   100
الهيئات  قائمة  و�سملت  احلكومي 
للجودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  امل��ك��رم��ة 
وامل����ط����اب����ق����ة وجم���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
ل�سرطة  العامة  والقيادة  للتعليم 
والإدارة  ال��ع��ني  وب��ل��دي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
الأجانب  و�سوؤون  لاإقامة  العامة 
ودائ����رة ال��ق�����س��اء اأب��وظ��ب��ي ومركز 
اأب��وظ��ب��ي ودائ����رة املالية  الح�����س��اء 
اأب���وظ���ب���ي ومركز  ال��ب��ي��ئ��ة  وه��ي��ئ��ة 
تنظيم النقل ب�سيارات الأجرة. ويف 

املنا�سبة  بهذه  األقاها  التي  الكلمة 
للجهود  ال�����س��ك��ر  امل��ن�����س��وري  وج���ه 
اجلهات  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
تقدمي  �سبيل  تكرميها يف  التي مت 
اخل��دم��ة الأف�����س��ل ل��ع��م��اء مركز 
ات�سال حكومة اأبوظبي منوها اإىل 
يف  الر�سيدة  احلكومة  تطلعات  اأن 
حتقيق روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
القت�سادية  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
معريف  اقت�ساد  بناء  على  القائمة 
العمل  املزيد من  بذل  منا  تتطلب 
واجلهد ل�سيما واأن مركز اأبوظبي 
واملعلومات  الإلكرونية  لاأنظمة 
ه��و اجل��ه��ة امل�����س��وؤول��ة ع��ن توجيه 
دفة برنامج احلكومة الإلكرونية 
اأن  املن�سوري  واأ���س��اف  الإم���ارة.  يف 
ال��ع��ام يف  ه��ذا  ي��اأت��ي  امللتقى  انعقاد 
اأبوظبي  م��رك��ز  اح��ت��ف��الت  خ�سم 
واملعلومات  الإلكرونية  لاأنظمة 
بفوز مركز ات�سال حكومة اأبوظبي 
الأمم  ج��ائ��زة  يف  الأوىل  ب��امل��رت��ب��ة 
املتحدة الدولية عن فئة التعريف 
احلكومية  ب���ال����س���رات���ي���ج���ي���ات 
م�سريا  الرقمي  للع�سر  ال�ساملة 
اإىل الدور الذي �سيلعبه هذا الفوز 

اأبوظبي  حكومة  مكانة  تعزيز  يف 
احلكومات  خ��ارط��ة  على  ال��ري��ادي��ة 
امل���ت���م���ي���زة. ول���ف���ت مدير  ال��ع��امل��ي��ة 
لاأنظمة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ع�����ام 
الإلكرونية واملعلومات اإىل اأن هذا 
الإجن��از الذي حققه مركز ات�سال 
حكومة اأبوظبي بعد تاأ�سي�سه بنحو 
خ��م�����س ���س��ن��وات ي��ع��ت��رب خ��ري دليل 
واخلدمات  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود  على 
ت��ق��دم��ه��ا حكومة  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة 
هذا  يوؤكد  كما  لعمائها  اأبوظبي 
الفوز اأي�سا على م�ستوى اخلدمات 
املتقدم التي يوفرها املركز وب�سكل 
اأ���س��ه��م يف تعزيز  م��ب��ت��ك��ر وه����و م���ا 
ت��ق��دم��ه��ا حكومة  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
على  وتعليقا  للجمهور.  اأب��وظ��ب��ي 
التكرمي الذي ح�سل عليه جمل�س 
�سعود  اأع������رب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اأب���وظ���ب���ي 
النيادي مدير اإدارة خدمة العماء 
املكرمة  الهيئات  اإحدى  املجل�س  يف 
ملركز  وتقديره  �سكره  خال�س  عن 
الإلكرونية  ل��اأن��ظ��م��ة  اأب��وظ��ب��ي 
الكبري  ال������دور  ع��ل��ى  وامل���ع���ل���وم���ات 
الذي يبذله يف �سبيل توثيق عاقة 
املجتمع  م��ع  احلكومية  املوؤ�س�سات 
ح�سول  اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل��ح��ل��ي 

جمل�س اأبوظبي للتعليم على هذه 
متوا�سل  جلهد  نتاج  ه��و  اجل��ائ��زة 
ع��رب ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ب��ني اإدارة 
وبقية  املجل�س  يف  اجلمهور  خدمة 
الإدارات واملكاتب الإقليمية واإدارات 
املدار�س حيث مت و�سع ا�سراتيجية 
الرتقاء  ا�ستهدفت  �ساملة  تطوير 
وفق  الإل����ك����رون����ي����ة  ب����اخل����دم����ات 
خ��ط��ة زم��ن��ي��ة م��ع��ت��م��دة م���وؤك���دا اأن 
ب����������اإدارة خدمة  امل���ج���ل�������س مم���ث���ا 
على  املحافظة  اإىل  ي�سعى  العماء 
لاأف�سل  وال��ت��ط��ل��ع  م��ك��ت�����س��ب��ات��ه 
بالت�سهيل على عماء  فيما يتعلق 
على  اإيجابا  ينعك�س  مب��ا  املوؤ�س�سة 
اجلمهور  وثقة  الذهنية  �سورتها 
بها. يذكر اأن مركز ات�سال حكومة 
الرقم  ه���و   800555 اأب��وظ��ب��ي 
اجلمهور  م���ع  ل��ل��ت��وا���س��ل  امل���وح���د 
ويقدم خدمات اأكرث من 50 جهة 
اجلهات  وب��ع�����س  حملية  حكومية 
الحتادية حيث يجري حاليا دمج 
ل��ه��ذه اجلهات  امل��ج��ان��ي��ة  الأرق�������ام 
800555. وقد  لرقم  وحتويلها 
وحتى  تد�سينه  م��ن��ذ  امل��رك��ز  تلقى 
نهاية يونيو من العام احلايل اأكرث 

من /700 األف حالة . 

•• اأبوظبي-وام:

الإلكرونية  ل��األ��ع��اب   54 ف���ور  ت��و  اأك��ادمي��ي��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
بال�سراكة مع �سركة يوبي�سوفت العاملية املتخ�س�سة يف اإنتاج 
ون�سر منتجات الرفيه التفاعلي.. بتخريج الدفعة الأوىل 
من طاب دورة ت�سميم وتطوير الألعاب الإلكرونية التي 
فور  تو  مقر  يف  التخرج  حفل  واأقيم  �سهرا.   16 ا�ستمرت 
54 الذراع التجاري لهيئة املنطقة الإعامية يف اأبوظبي 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي  ن���ورة  ���س��ع��ادة  بح�سور 
54 ويانيك تيلري  اأبوظبي تو فور  املنطقة الإعامية يف 
املحا�سر  بيل  وماثيو  اأبوظبي   - ليوبي�سوفت  العام  املدير 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  وي��ت��م��ي��ز  الأك���ادمي���ي���ة.  ال��رئ��ي�����س��ي يف 
يف  ومبتكرة  مناهج جديدة  بتطبيقه  لاأكادميية  ال�سامل 
التعليم والتدريب املتخ�س�س الأمر الذي اأتاح للخريجني 
يف  بالعمل  لهم  ت�سمح  التي  املهارات  كل  اكت�ساب  الثمانية 
الإل��ك��رون��ي��ة. وي��ه��دف الربنامج  الأل��ع��اب  جم��ال تطوير 
ال�سريع  الإلكرونية  الألعاب  قطاع  احتياجات  تلبية  اإىل 
النمو والتطور يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
على  الإلكرونية  الأل��ع��اب  ت�سهدها  التي  الطفرة  ظل  يف 
ومتحورت  ال��ل��وح��ي��ة.  والكمبيوترات  املتحركة  ال��ه��وات��ف 
يتم على  التي  الرئي�سية  املفاهيم  التدريبية حول  ال��دورة 
اأ�سا�سها حتليل الألعاب واإنتاجها وا�ستخدامها اإ�سافة اإىل 
وعمل  الأل��ع��اب.  اختبار  واأهمية  املحتوى  تطوير  مهارات 
الطاب على عدد من امل�ساريع منها لعبة �سباق ال�سيارات 
ب��اي اخل��ا���س بالتطبيقات  امل��ت��وف��رة على م��وق��ع ج��وج��ل 
واكت�سب خريجو  الأندرويد.  نظام  املتوافقة مع  والألعاب 
الأكادميية جمموعة وافرة من املهارات الازمة للعمل يف 

املنطقة  الإلكرونية يف  الألعاب  �سناعة  خمتلف جمالت 
حيث ح�سل عدد منهم على تدريب وظيفي يف يوبي�سوفت- 
اأبوظبي ووظائف بدوام كامل. وقالت �سعادة نورة الكعبي 
يف  الإعامية  املنطقة  اإن  التخرج  حفل  خ��ال  كلمتها  يف 
اأبوظبي افتتحت اأكادميية تو فور 54 لاألعاب الإلكرونية 
بال�سراكة مع يوبي�سوفت خال �سهر مار�س 2012 وهي 
املنت�سرة حمليا مت  باأن الألعاب الإلكرونية  على علم تام 
الهدف  اأن  واأو���س��ح��ت  اخل����ارج.  يف  وت��ط��وي��ره��ا  ت�سميمها 
العربي  العامل  ومتكني  �سبابنا  مهارات  تطوير  الرئي�سي 
م��ن اإن�����س��اء األ��ع��اب الإل��ك��رون��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع ثقافة 
امل�سروع  اأن  الكعبي  واأ���س��اف��ت  ال��ع��رب��ي��ة.  منطقتنا  وبيئة 
وتوظيف  احل��ف��ل  خ��ال  ال��ط��اب  ال���ذي عر�سه  امل�سرك 
على  دليل  خ��ري  يعترب  القطاع  ه��ذا  يف  اخلريجني  بع�س 
تفاين  بف�سل  وذل��ك  اأهدافها  الأكادميية يف حتقيق  جناح 
فاخرة  الإم��ارات��ي��ة  الطالبة  اأك���دت  جانبها  م��ن  ال��ط��اب. 
للتدريب  متميزة  فر�سة  كونها  ال��دورة  اأهمية  املن�سوري 
اأيدي  اأبوظبي وعلى  الإلكرونية يف  الألعاب  على تطوير 
املجال..  ه��ذا  يف  ال��وا���س��ع��ة  اخل���ربة  ذوي  م��ن  حما�سرين 
يف  ت�����س��اع��ده��ا  قيمة  ذات  م���ه���ارات  اكت�سابها  اإىل  م�����س��رية 
يف  داخلية  كمتدربة  العمل  بدء  متمنية   .. املهنية  حياتها 
يوبي�سوفت - اأبوظبي خال الأ�سهر القليلة املقبلة. يذكر 
اأنه يتم ت�سغيل اأكادميية توفور 54 لاألعاب الإلكرونية 
54 - تدريب  اإدارة توفور  بال�سراكة مع يوبي�سوفت حتت 
املزود الرائد للدورات التدريبية العاملية امل�ستوى يف جمال 
اأن تن�سم الدفعة الثانية  الإعام والرفيه. ومن املتوقع 
من الطاب اإىل اأكادميية الألعاب الإلكرونية خال �سهر 

�سبتمرب من العام 2013.

•• ال�صارقة-وام:

موؤخرا  ال�سارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  ت�سلمت 
لوحة فنية هدية من الفنانة القطرية الت�سكيلية 

اأمل العاثم حتمل عنوان حوار الذات وهي بقيمة 
مقتنيات  ملجموعة  و�ستن�سم  دره���م  ال��ف   150
اجلامعة من الأعمال الفنية. جاءت هذه املبادرة 
للفنانة الت�سكيلية خال زيارة قامت بها للجامعة 

حيث التقت بالدكتور توما�س هوك�ستيتلر مدير 
اجلامعة بالوكالة والدكتورة ندى مرت�سى �سباح 
التطوير وعاقات  ل�سوؤون  نائب مدير اجلامعة 

اخلريجني.

•• دبي-وام:

ان��ه��ى ن����ادي دب����ي ل��ل�����س��ح��اف��ة ا���س��ت��ع��دادات��ه ل����دورة 
ينظم  حيث  ع�سرة  الثانية  الرم�سانية  الفعاليات 
�سل�سلة من املجال�س والأن�سطة الثقافية والإعامية 
والج���ت���م���اع���ي���ة امل���ت���ن���وع���ة مب�������س���ارك���ة ن���خ���ب���ة من 
ال�سخ�سيات العامة وكبار امل�سوؤولني و�سناع القرار 
وبح�سور ممثلي و�سائل الإعام وال�سباب واملهتمني. 
وذكرت منى بو�سمرة مدير نادي دبي لل�سحافة اأن 
ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ���س��ي��ت��وىل ال���ن���ادي تنظيمها 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  تاأتي  الف�سيل  ال�سهر  خال 
بهذا  �سراكة  اتفاقية  الطرفان  وقع  حيث  ات�سالت 
اخل�سو�س انطاقا من حر�س النادي على تفعيل 
لاأخذ  ال��رائ��دة  الوطنية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
جديد  م�ستوى  اإىل  ال�سنوي  الفكري  املحفل  بهذا 
الرم�سانية  الفعاليات  واأن  ل�سيما  الم��ت��ي��از  م��ن 
ل��ل��ن��ادي اأ���س��ب��ح��ت حت��ظ��ى ب��ق��در ك��ب��ري م��ن اهتمام 
املجتمع املحلي نظرا حليوية املو�سوعات املطروحة 
للنقا�س وبناء على متيز املجال�س الرم�سانية التي 
ا�ست�سافها النادي خال ال�سنوات الأخرية. ولفتت 

اىل ان فعاليات النادي جنحت يف ا�ستقطاب اهتمام 
الرائدة خا�سة واأن  املوؤ�س�سات الوطنية  العديد من 
متجدد  كج�سر  كبري  ب��دور  اأ�سهمت  الفعاليات  تلك 
وو�سائل  املوؤ�س�سات  بني  التوا�سل  تعزيز  يف  ي�ساهم 
الإع����ام م��ن��وه��ة ب��رواب��ط ال��ت��ع��اون ال��وط��ي��دة التي 
ات�سالت  و  لل�سحافة  دب��ي  ن��ادي  بني  جمعت  طاملا 
منذ تاأ�سي�س النادي يف العام 1999 حيث �ساهمت 
ومبادرته  فعالياته  من  العديد  اإجن��اح  يف  املوؤ�س�سة 
مب�سوؤولياتها  ال��ن��م��وذج��ي  ال��ت��زام��ه��ا  م��ن  ان��ط��اق��ا 
املجتمعية. واو�سحت ان الفعاليات الرم�سانية لهذا 
العام �ستت�سمن جمموعة من املجال�س ذات الطابع 
باقة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  اأج����ل  م��ن  الج��ت��م��اع��ي 
ال�سلة  والوثيقة  املهمة  واملو�سوعات  الق�سايا  من 
اإط����ار ميتاز  يف  ال��ن��ق��ا���س  ���س��ي��ج��ري  ح��ي��ث  باملجتمع 
الر�سمية  ال��ق��وال��ب  ع��ن  ويبتعد  ال��ودي��ة  ب���الأج���واء 
التقليدية.  وامل��وؤمت��رات  الندوات  يف  عليها  املتعارف 
التنفيذي  الرئي�س  الأح��م��د  علي  ذك��ر  ناحيته  م��ن 
لات�سال املوؤ�س�سي يف ات�سالت ان ات�سالت حتر�س 
الإعام  قطاع  مع  ا�سراتيجية  �سراكات  بناء  على 
والتقنية  الفنية  املتطلبات  بكل  ورف���ده  ال��دول��ة  يف 

توؤمن  حيث  الإعامية..  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 
ات�سالت مب�سوؤوليتها يف دعم قطاع الإعام يف دولة 
الإمارات وت�سعى ب�سكل دائم لتقدمي اأف�سل مالديها 
لتعزيز وتطوير خدماتها ل�سركائها الإعاميني من 
خال توفري اأف�سل احللول والربامج التكنولوجية 
التي  الت�����س��الت  تقنيات  اأح���دث  وت��وف��ري  املتقدمة 
اإطار  املعلومات وتناقلها �سمن  ت�سهل عملية تبادل 
روؤيتها يف دعم عملية النتقال نحو الإعام اجلديد 
الذي بات يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على و�سائل وتقنيات 
نادي  فعاليات  ج��دول  ومي��ت��از   . احلديثة  الت�سال 
يف  بالتنوع  العام  لهذا  الرم�سانية  لل�سحافة  دب��ي 
الطرح والنقا�س حيث �ست�سمل مو�سوعات ذات طابع 
عاوة  اجتماعي  منحى  ذات  واأخ����رى  تكنولوجي 
بقطاع  خا�سة  ب�سورة  تعنى  التي  املو�سوعات  على 
الإعام وذلك مب�ساركة عدد من رموز العمل العام 
املطروحة  ب��امل��و���س��وع��ات  وامل��ع��ن��ي��ني  واملتخ�س�سني 
دبي  مركز  مبقر  الرم�سانية  فعاليات  �ستقام  حيث 
التجاري العاملي و�سيتم الإع��ان عنها تباعا خال 
امل�ساركة  لعامة اجلمهور  املقبلة حيث ميكن  الأي��ام 

والدعوة مفتوحة لكل من يرغب يف احل�سور.

 تو فور 54 لالألع�ب الإلكرتونية تخرج الدفعة الأوىل 
من دورة ت�سميم وتطوير الألع�ب الإلكرتونية
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الناطق  الإع��ام  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  املومني  الدكتور حممد  اأك��د 
�ستت�سلم  الأردن��ي��ة  ال�سلطات  اأن  الأردن��ي��ة  احلكومة  با�سم  الر�سمي 
عمر حممود حممد عثمان امللقب باأبي قتادة  الذي رحلته بريطانيا 
الأردن��ي��ة  برا   الأنباء  لوكالة  ت�سريح  واأ�ساف يف  الأردن  اإىل  ام�س 
اأنه نتيجة للتعاون والتن�سيق بني احلكومتني الأردنية والربيطانية 
يف �سبيل حتقيق العدالة اجلنائية �سيتم ت�سلم  اأبي قتادة  للتحقيق 
معه وحماكمته عن تهم اأدين فيها بهجمات اإرهابية عامي 1999 
و2000 يف عمان. وقال املومني اإن الد�ستور والت�سريعات الأردنية 
بالنزاهة  يتمتع  الذي  الأردين  الق�ساء  اأمام  العادلة  املحاكمة  تكفل 
والعدل واحرام حقوق الإن�سان واأكد اأن جلب  اأبو قتادة  ميثل ر�سالة 
باأنهم �سيخ�سعون  الأردنية  العدالة  الفارين من وجه  وا�سحة لكل 
للمحاكمة اأمام الق�ساء واأ�سار اإىل اأن احلكومة حري�سة على توخي 
اأعلنت  لهذا  قتادة   اأب��و  ملف  مع  التعامل  يف  وال�سفافية  امل�سداقية 

جلبه عندما غادر بالفعل الأرا�سي الربيطانية يف طريقه لاأردن. 

اخفقت طائرة بوينغ 777 تابعة ل�سركة الطريان الكورية اجلنوبية 
فران�سي�سكو  �سان  مطار  يف  وا�ستعلت  الهبوط  يف  ايرلينز  ا�سيانا 
قتيلني  ���س��ق��وط  اىل  ادى  امل����درج، مم��ا  ذي��ل��ه��ا  ���س��دم  ب��ع��دم��ا  ال�سبت 

�سينيني واكرث من 180 جريحا.
جرحوا  و182  ق��ت��ا  �سخ�سني  ان  ر�سمية  ح�سيلة  اآخ���ر  واف����ادت 
307 �سخ�سا كانوا على  ا�سل  ب��اذى، من  راكبا مل ي�سابوا  و123 

منت الطائرة من م�سافرين وافراد الطاقم.
واكد م�سوؤول يف وزارة النقل الكورية اجلنوبية و�سركة الطريان ان 

ال�سحيتني هما فتاتان �سينيتان مولودتان يف 1996 و1997.
التي   777 البوينغ  ط��ائ��رة  ان  اي��رلي��ن��ز  ا�سيانا  ع��ام  مدير  واع��ل��ن 
حتطمت ال�سبت يف مطار �سان فران�سي�سكو مل تكن تواجه اي م�سكلة 

ميكانيكية عند وقوع احلادث، م�ستبعدا بذلك اىل خلل فني.
وقال يون يونغ دو يف موؤمتر �سحايف يف �سيول على حد علمنا مل يكن 
هناك م�سكلة يف املحرك او م�سكلة ميكانيكية قبل احلادث الذي وقع 
18،30 بتوقيت غرينت�س واو�سح ان الطيارين اللذين  يف ال�ساعة 

كانا يقودانها حمنكان وقام كل منهما بع�سرة اآلف �ساعة طريان.
احلطام  بها  يحيط  للطائرة  لقطات  التلفزيون  حمطات  وعر�ست 
المامي  اجل��زء  كل  �سقف  انتزع  بينما  ج�سمها  عن  منف�سل  وذيلها 
منها. وما زالت ا�سباب احلادث جمهولة. لكن �سهادات عدة افادت ان 
ذيل الطائرة ا�سطدم باملهبط مما ادى اىل خلل يف توازن الطائرة 
وانف�سال جزئها اخللفي عن بقية ج�سمها وكتب م�سوؤول يف جمموعة 
�سام�سونغ لل�سناعات اللكرونية ديفيد اون على ح�سابه على توير 
�سقطنا يف مطار �سان فران�سي�سكو. الذيل )الطائرة( انف�سل. معظم 

ال�سخا�س �ساملون على ما يبدو. امر �سريايل .

اعلن اطفائي لوكالة فران�س بر�س ان 80 �سخ�سا على القل فقدوا 
يف بلدة لك ميغانتيك يف مقاطعة كيبيك الكندية اثر خروج قطار 
لنقل النفط اخلام عن �سكته وانفجار حمولته مما ا�سفر عن تدمري 
كان  ا�سمه  ذكر  الطفائي طالبا عدم  وق��ال  البلدة.  و�سط  جزء من 
هناك خم�سون �سخ�سا على القل يف احلانة ومل يبق �سيء ، م�سريا 
اىل ان العديد من املباين الخرى كان ن�سيبها اي�سا الدمار يف هذه 
البلدة الواقعة على بعد 250 كلم �سرق مونريال وا�ساف ان النفط 
امل�ستعل دمر املبنى.  وليل ال�سبت انفجرت اربع عربات �سهاريج على 
القطار ينقلها لدى خروجه عن  بالنفط اخل��ام كان  الق��ل حمملة 
واجرب  ن�سمة  الف  �ستة  �سكانها  ع��دد  البالغ  البلدة  ه��ذه  يف  �سكته 
النفجار الفني من �سكان البلدة على القل على اخائها وادى اىل 
اذاعة  اربعني مبنى. وكانت  ا�سرار كبرية بحواىل  او احلاق  تدمري 
كندا اعلنت ان حواىل �ستني �سخ�سا فقدوا يف البلدة بعد النفجار. 
املرحلة  ه��ذه  يف  ب��روين  مي�سال  كيبيك  �سرطة  با�سم  الناطق  وق��ال 
تبقى احل�سيلة على حالها. ما زلنا نتحدث عن �سقوط قتيل واحد . 

لكنه ا�ساف نتوقع ان يكون عدد القتلى اكرب من ذلك .

عوا�صم

عمان

لك ميغانتيك

�صان فران�صي�صكو

احلر يوؤكد اإر�س�ل 
اأ�سلحة يوميً� جلبهة حم�س

•• عوا�صم-وكاالت:

اإر�سال دفعات متتالية  اإدري�س  �سليم  اللواء  اأركان اجلي�س احلر  اأكد رئي�س 
من الأ�سلحة والذخرية ب�سكل يومي اإىل قيادة جبهة حم�س، واأكدت هيئة 

الأركان على وجود وثائق بكل ما مت ت�سليمه جلبهة حم�س.
ال��ذي تتلقى فيه حم�س  ال��ت��وايل  التا�سع على  اليوم  اإدري�����س يف  اأت��ى ك��ام 
الهجمة الأعنف عليها، حيث ل يزال حي اخلالدية يتلقى اأعنف ال�سربات 

الربية واجلوية.
حي  على  العنيف  الق�سف  بتجدد  ال�سورية  للثورة  العامة  الهيئة  واأف��ادت 
اخلالدية من املدرعات املتواجدة على اأطراف احلي، والتي حتاول اقتحامه 
من عدة حماور، حيث تدور معارك طاحنة بينها وبني اجلي�س احلر، الذي 

اأحبط كل حماولت التقدم حتى الآن.
�سهود عيان قالوا للعربية اإنه منذ �ساعات الفجر الأوىل ام�س قامت قوات 
الأ�سد املدعومة مبيلي�سيا حزب اهلل اللبناين، ب�سن هجمات �سر�سة ووا�سعة 
الفتاكة من مدفعية  الأ�سلحة  اأنواع  على كافة اجلبهات، م�ستخدمة كافة 
ثقيلة وراجمات �سواريخ وطريان حربي، يف حماولة جديدة لقتحام حي 
اخلالدية من عدة حماور، يف وقت يقوم اجلي�س احلر بالت�سدي ملحاولت 

التقدم تلك.
ويركز الق�سف العنيف اأي�سا على اأحياء حم�س القدمية من مراكز جتمع 
واملناطق  اجلوية  الكلية  يف  اهلل  ح��زب  وميلي�سيا  وال�سبيحة  النظام  ق��وات 
ومن  املدينة  �سرقي  ال��زه��راء  وح��ي  ال�سباع  ب��اب  حي  مثل  للنظام  املوالية 

الكلية احلربية وفرع اأمن الدولة.

ترحيب دويل باجلربا رئي�سًا لالئتالف ال�سوري

الغرب ي�سعى لتوثيق الكيم�وي يف حم�س 

اإ�سابة �سابط وجندي بانفجار عبوة نا�سفة 

مط�لب�ت بنزع ال�سالح غر ال�سرعي يف لبن�ن
•• بريوت-وكاالت:

طالب املجل�س ال�سرعي الإ�سامي 
ب��ن��زع م��ا �سّماه  ل��ب��ن��ان  الأع���ل���ى يف 
اأيدي  م��ن  ال�سرعي  غ��ري  ال�����س��اح 
اللبنانية. وقال  التنظيمات  جميع 
م�سقاوي  ع���م���ر  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
ال�سيا�سة  واق����ع  م���ن  اخل�����روج  اإن 
اإل عن  يكون  القائمة ل  اللبنانية 
�سائر  ال�ساح من  نزع هذا  طريق 
والتم�سك  والتنظيمات،  الأي����دي 
الأمني  ح�سورها  يف  الدولة  بقوة 
وال��ق�����س��ائ��ي والج��ت��م��اع��ي وب���دور 
اجل���ي�������س ال���ل���ب���ن���اين والأج������ه������زة 
باجلي�س  املجل�س  واأه��اب  الأمنية. 
وال����ق���������س����اء ال����ت����ع����ام����ل ب���ع���دال���ة 
و�سفافية واأريحية وطنية عالية يف 
معتربا   ، والع��ت��ق��الت  املاحقات 
ما  امل��ق��اوم��ة  ���س��راي��ا  ي�سمى  م��ا  اأن 
هي اإل ملي�سيات فو�سوية معروفة 
اإثارة  واأهدافها  والنتماء،  التوجه 
الفنت يف اأكرث من منطقة لبنانية، 
وه��ي خ��ارج��ة ع��ن ال��ق��ان��ون، الأمر 
اجلهات  م�ساءلة  ي�ستوجب  ال��ذي 

الداعمة واملنظمة لها . 
اجتماعا  راأ���س  قد  م�سقاوي  وك��ان 
البحر  ا�ستثنائيا يف جمعية جامع 
�سيدا،  يف  ال�����س��ام  اخل����ريي����ة-دار 
ح�سره مفتي زحلة والبقاع ال�سيخ 

خليل املي�س والأع�ساء.

تفجريات  الأخ���������رية  الأ����س���اب���ي���ع 
العبوات النا�سفة يف منطقة البقاع 
يف �سرقي لبنان التي ت�سم مناطق 
اللبناين،  اهلل  حل���زب  ع���دة  ن��ف��وذ 
ارتباطها  الأمنية  امل�سادر  وترجح 

بالنزاع يف �سوريا املجاورة.
نا�سفتان  ع���ب���وت���ان  ك����ان����ت  ف���ق���د 
حزيران  ي��ون��ي��و   28 يف  ان��ف��ج��رت��ا 
مدينة  يف  ال����ع����ام  ال���ط���ري���ق  ع���ل���ى 
زحلة �سرق ا�ستهدفتا موكبا اأمنيا، 
اأم����ن����ي، يف حني  ب��ح�����س��ب م�����س��در 
اأن��ه موكب  الإع���ام  اأك���دت و�سائل 
حلزب اهلل اللبناين مل ي�سب اأحد 
فيه ب����اأذى، وت��اب��ع ���س��ريه م��ن دون 
نا�سفة  عبوة  انفجرت  كما  توقف. 
يف  ح��زي��ران  يونيو  م��ن  العا�سر  يف 
منطقة تعنايل يف البقاع يف موكب 
اآخر قيل اإنه حلزب اهلل اأي�سا وتابع 

طريقه نحو احلدود ال�سورية.
وا�ستهدف حاجز للجي�س اللبناين 
اأكرث  البقاع  يف منطقة عر�سال يف 
من مرة باإطاق نار من م�سلحني 
جنود  ثاثة  مقتل  يف  ت�سبب  مم��ا 
يف م��اي��و اأي�����ار. وت��ت��ن��ق��ل احل����وادث 
الأمنية بني املناطق اللبنانية منذ 
اأكرث من  بدء النزاع ال�سوري قبل 
اللبنانيني  انق�سام  نتيجة  عامني، 
ال�سوري  ل��ل��ن��ظ��ام  م���وؤي���دي���ن  ب���ني 
ومناه�سني له، يف ظل ت�سعيد حاد 

يف اخلطاب املذهبي وال�سيا�سي.

ط���ري���ق ال��ه��رم��ل ال������دويل امل�����وؤدي 
ال�سورية،  ح��م�����س  حم��اف��ظ��ة  اإىل 
ثاثة  اإ�����س����اب����ة  يف  ت�����س��ب��ب  مم����ا 
عن�سران  بينهم  بجروح  اأ�سخا�س 
امل�سدر  واأ������س�����اف  اجل���ي�������س.  م����ن 
انفجرت  ث��ان��ي��ة  ن��ا���س��ف��ة  ع��ب��وة  اأن 
و�سولها  ع��ن��د  للجي�س  ���س��ي��ارة  يف 
امراأة يف  واأ�سيبت  لتفقد احلادث، 
وجندي  و�سابط  الأوىل  ال�سيارة 
يف ال�����س��ي��ارة ال��ث��ان��ي��ة. وت���ك���ررت يف 

تراجع  اأم��ام  املجل�س  بيان  وتوقف 
الأ�سباب  معاجلة  يف  ال��دول��ة  دور 
التي اأدت اإىل هذه الأحداث الأخرية 
يف ���س��ي��دا، وك����ان ع��ل��ى ال���دول���ة اأن 
تعاجله ب�سكل حازم ومتوازن ومن 
حيث  وا���س��ت��ث��ن��اءات،  ان��ح��ي��از  دون 
امل��راق��ب .  ب���دور  اأ���س��ف  اكتفت بكل 
اأ���س��ي��ب ���س��اب��ط وجندي  م��ي��دان��ي��اً 
ع���ل���ى طريق  ب����ج����روح  ل���ب���ن���ان���ي���ان 
مدينة الهرمل �سرقي لبنان قرب 

ام�����س، وقال  ���س��وري��ا �سباح  ح���دود 
م�سدر ع�سكري لبناين اإن احلادث 
وقع حينما ا�ستهدفت عبوة نا�سفة 
فجرت عن ُبعد اآلية ع�سكرية تابعة 

للجي�س اللبناين. 
الأنباء  لوكالة  اأمني  م�سدر  وقال 
الفرن�سية اإن عبوة نا�سفة انفجرت 
م��دن��ي��ة خ���ال مرورها  ���س��ي��ارة  يف 
من  م��ر  مائتي  ح���واىل  بعد  على 
ح���اج���ز ل��ل��ج��ي�����س ال���ل���ب���ن���اين على 

•• غزة-يو بي اأي:

الربي  رف��ح  معرب  اإغ���اق  ام�س  امل�سرية،  ال�سلطات  وا�سلت 
مع قطاع غزة، لليوم الثالث على التوايل وقالت هيئة املعابر 
واحلدود بغزة، اإن ال�سلطات امل�سرية اأبلغتها با�ستمرار اإغاق 
امل�سرية  ال�سلطات  واأغلقت  التوايل  على  الثالث  لليوم  املعرب 
املعرب يوم اجلمعة املا�سي عقب موجة ا�ستباكات واحتجاجات 
امل�سري حممد  الرئي�س  �سيناء والعري�س على عزل  كبرية يف 
مر�سي. وقال م�سدر اأمني اأن اإغاق املعرب قطع ال�سبل مبئات 
الذين  املعتمرين  ع�����س��رات  بينهم  اخل���ارج  يف  الفل�سطينيني 
الفل�سطيني  امل�سدر  وق��ال   . ال��ع��ودة  ق��ادري��ن على  ي��ع��ودوا  مل 
�سيناء  التي تعي�سها م�سر، ومنطقة  الأو�ساع اخلا�سة  نتفهم 
ال��دائ��رة لأن  ه��ذه  م��ن  املعرب  اإخ���راج  ن��اأم��ل  ولكننا  والعري�س، 
وبينهم  للم�سافرين  عديدة  اأزم��ات  �سي�سبب  اإغاقه  ا�ستمرار 
طلبة ومر�سى وغريهم . وكانت احلكومة الفل�سطينية املقالة 
رفح  باإعادة فتح معرب  امل�سري  ال�سبت، اجلي�س  بغزة، طالبت 

الربي، جنوب القطاع.

روم�ني� توقف 33 مه�جرًا �سوريً�حمكمة اأمن الدولة يف الأردن تت�سلم اأبو قت�دة 
•• بوخار�صت-ا ف ب:

ن�ساء  بينهم  �سوريا   33 ال�سود  البحر  اوقفوا يف  عنا�سرهم  ان  ام�س  الروماين  ال�سواحل  اعلن خفر 
واطفال كانوا يحاولون الو�سول اىل اوروبا على منت �سفينة �سراعية وكان مهربان تركيان على منت 

ال�سفينة التي مل تكن ترفع علما ور�سدت على بعد حواىل �سبعة اميال من ال�سواحل الرومانية.
ومت مواكبة ال�سفينة ال�سراعية حتى ال�سواحل الرومانية وقال خفر ال�سواحل يف بيان �سمحت التحقيقات 
بك�سف وجود 20 رجا على منت ال�سفينة وثماين ن�ساء و�سبعة اطفال اي 33 مواطنا �سوريا ا�سافة 
اىل املهربني الركيني وا�ساف البيان ان ال�سوريني قالوا انهم طلبوا من الركيني امل�ساعدة لدخول 
التي هي  املجر  بلد ع�سو يف ف�ساء �سنغن ورومانيا لي�ست ع�سوا يف ف�ساء �سنغن لكن لها حدود مع 
دولة ع�سو. وقال خفر ال�سواحل لفرا�س بر�س انها اول حالة بهذا احلجم يف البحر ال�سود منذ نهاية 
2011 ويخ�سع املهاجرون ال�سوريون لتحقيق لدخولهم ب�سورة غري م�سروعة الرا�سي الرومانية، 

واملهربان الركيان جلذبهما زبائن وم�ساعدتهم على عبور حدود ب�سكل غري �سرعي.

الطائرة  دخوله  اأث��ن��اء  اأبي�س  جلبابا  مرتديا  عاما(   53( البالغ  الأ���س��ل 
التابعة ل�ساح اجلو امللكي يف قاعدة نورثولت الع�سكرية غربي لندن.

وقالت وزيرة الداخلية الربيطانية ترييزا ماي التي اأحبطت �سل�سلة من 
الأحكام الق�سائية جهودها لرحيل اأبو قتادة من الباد رحل هذا الرجل 

اخلطري من اأرا�سينا الآن كي ميثل اأمام العدالة يف بلده .
ترحيله قد  اإ�سرار هذه احلكومة على  لأن  �سعيدة  اإنني  بيان  واأ�سافت يف 
حتقق واإننا اأجنزنا يف نهاية املطاف ما كانت تطالب به منذ زمن حكومات 

�سابقة والربملان واجلمهور الربيطاين .
وقالت ماي اإن بريطانيا حتتاج الآن اإىل اإلقاء نظرة فاح�سة على قوانينها 
املتاحة  الطعون  من  العديدة  ال�سرائح  حل��ذف  الإن�سان  بحقوق  اخلا�سة 

لرعايا اأجانب ممن ن�سعى اإىل ترحيلهم .

•• عمان-وكاالت:

و�سل رجل الدين عمر حممود عثمان املعروف با�سم اأبو قتادة فجر ام�س 
املدعي  اإىل  املرافقون  الربيطانيون  �سلمه حرا�سه  عمان، حيث  اإىل مطار 
اتفاقية موقعة بني  وذل��ك مبوجب  ب����الأردن،  ال��دول��ة  اأم��ن  ال��ع��ام ملحكمة 

بريطانيا والأردن.
الأنباء  لوكالة  ا�سمه  الك�سف عن  اأردين طلب عدم  م�سوؤول حكومي  وقال 
الفرن�سية اإن اأبو قتادة و�سل اإىل عمان على منت طائرة بريطانية. واأ�ساف 
اإىل  ت�سليمه  ال��ذي مت  ق��ت��ادة  اأب��و  راف��ق��وا  واأردن��ي��ني  اأن حرا�سا بريطانيني 

املدعي العام ملحكمة اأمن الدولة التي تقع بالقرب من املطار الع�سكري.
وبثت قنوات التلفزة الربيطانية م�ساهد ظهر فيها اأبو قتادة الفل�سطيني 

اإغالق معرب رفح لليوم الث�لث 

وزي�������ر�  واأع���������������������������رب  ال���������س����وري، 
اخلارجية وليام هيغ عن تطلع�������ه 
القيادة  للعمل عن قرب معه ومع 
املعار�س�������ة  مل�����س��اع��دة  اجل���دي���دة 
روؤيته������ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال�����س��وري��ة 
والدميقراطية  احل�����رة  ل�����س��وري��ا 

واملتعددة الأعراق .
وك����ان اجل���رب���ا امل��ن��ت��خ��ب مل���دة �ستة 
اأ�سهر قد ح�سل يف الدورة الثانية 
ل��اق��راع ال��ت��ي اأج��ري��ت يف اليوم 
ال��ث��ال��ث م��ن اج��ت��م��اع��ات الئتاف 
55 �سوتا من  اإ�سطنبول، على  يف 
لائتاف  العامة  الهيئة  اأ���س��وات 

مقابل 52 مل�سطفى ال�سباغ.

اأك����رب م��ن وح����دة ال��ه��دف وتعزيز 
كممثل  ال�سوري  الئتاف  تنظيم 

�سرعي لل�سعب ال�سوري .
للخارجية  ب����ي����ان  يف  ج������اء  ك���م���ا 
اأن  ت��اأم��ل  وا�سنطن  اأن  الأم��ريك��ي��ة 
يتمكن املجل�س اجلديد من تنظيم 

اأقطاب املعار�سة وتوحيدها.
بانتخاب  ف��رن�����س��ا  رح��ب��ت  ب���دوره���ا 
اجلربا رئي�سا لائتاف ال�سوري، 
واع��ت��ربت اأن ه��ذا الن��ت��خ��اب يعزز 
ك��� ممثل �سرعي  م��وق��ع الئ��ت��اف 

لل�سعب ال�سوري .
اخلارجية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وراأى 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ف��ي��ل��ي��ب لل��ي��و اأن����ه يف 

ق�سف منطقة من ثم اإدخال عامل 
كيمياوي يف املعركة .

اأن  واأ����س���ارت ���س��ن��دي ت��ل��غ��راف اإىل 
ق������وات ال���ن���ظ���ام ال�������س���وري ووف���ق���اً 
خالد  م�سجد  ا�ستهدفت  للتقارير 
ب�����ن ال����ول����ي����د يف ح�����ي اخل���ال���دي���ة 
���س��ي��ط��رت على  اأن  ب��ع��د  ب��ح��م�����س، 
الرئي�سية يف  امل��ب��اين  م��ن  ال��ع��دي��د 
امل���ج���اور يف املدينة  ب���اب ه���ود  ح��ي 

القدمية.
اأحمد  ان���ت���خ���اب  ل���ق���ي  ذل������ك،  اىل 
الوطني  لائتاف  رئي�سا  اجلربا 
ال�سورية،  واملعار�سة  الثورة  لقوى 
وبينما  وع���رب���ي���ا،  دول���ي���ا  ت��رح��ي��ب��ا 
اأنها  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  اأع���ل���ن���ت 
فرن�سا  قالت  معه،  للعمل  تتطلع 
اإنها �ستوا�سل العمل مع الئتاف 
اإىل  للتو�سل  اجل���دد  وم�����س��وؤول��ي��ه 
حل �سيا�سي يتيح بناء �سوريا حرة 

ودميقراطية.
البيت  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث���ة  وق����ال����ت 
الأبي�س جني ب�ساكي يف بيان ناأمل 
اأن نحقق تقدما جنبا اإىل جنب مع 
الرئي�س اجلربا ملنع النهيار التام 
ل�����س��وري��ا و���س��ق��وط��ه��ا يف ح��ال��ة من 
الفو�سى . واأكد البيان اأن الوليات 
املتحدة تتطلع اإىل توا�سل اجلربا 
والقادة اجلدد املنتخبني مع جميع 
قدر  وحتقيق  ال�سورية  الطوائف 

•• عوا�صم-وكاالت:

تلغراف  ���س��ن��دي  �سحيفة  ذك����رت 
وك����������الت  اأن  الأح���������������د  ام���������������س 
ت�سعى  ال���غ���رب���ي���ة  ال����س���ت���خ���ب���ارات 
قوات  ا�ستخدام  على  اأدل��ة  لتاأمني 
كيمياوية  اأ�سلحة  ال�سوري  النظام 
يف هجوم �سنته موؤخرا يف حم�س، 

مع تكثيف هجومها على املدينة. 
وقالت ال�سحيفة اإن طواقم طبية 
حم�س  يف  املعار�سة  ملقاتلي  تابعة 
عاجلت �سحايا عانوا من �سعوبات 
لدخان  تعر�سهم  بعد  التنف�س  يف 
اأُ�سيب  اأبي�س ت�ساعد من م�سجد 
الأمامية  اخل���ط���وط  يف  ب��ق��ذي��ف��ة 

باملدينة.
�سوريني  ن��ا���س��ط��ني  اأن  واأ����س���اف���ت 
اتهموا العامل بالف�سل يف التحرك 
بادهم  يف  النظام  ا�ستخدام  �سد 
والغازات  ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة  ل��اأ���س��ل��ح��ة 
ال�سامة لكت�ساب ميزة تكتيكية يف 
معركة حم�س، وذكر ممثل املدينة 
املعار�س  ال�������س���وري  الئ���ت���اف  يف 
ال����ق����وات  اأن  ال�������س���م���ايل  وا�����س����ف 
اأ�سلحة الدمار  النظامية ت�ستخدم 
حم�س،  على  الهجوم  يف  ال�سامل 

و�سط �سمت املجتمع الدويل.
اأن م�سدراً  اإىل  واأ�سارت ال�سحيفة 
الغربية جلمع  م�ساركاً يف اجلهود 

هجمات  ع����ن  الأدل����������ة  واخ����ت����ب����ار 
الأ�سلحة الكيمياوية يف �سوريا قال 
م�ستعدة  ال��غ��رب��ي��ة  احل��ك��وم��ات  اإن 
الهجوم  تقارير  على  ب�سرعة  للرد 
بعوامل كيمياوية يف مدينة حم�س 

اخلمي�س املا�سي.
القلق  اأن  امل�������س���در  ع����ن  ون���ق���ل���ت 
الأكرب للغرب هو اأن نظام الرئي�س 
يف  �سيئا  �سي�ستخدم  الأ���س��د  ب�سار 
قواته  لإع����ط����اء  ح��م�����س  م��ع��رك��ة 
اإ����س���اف���ي���ة، ويف ح����ال متكن  م���ي���زة 
م���ن ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ح��م�����س من 
دون الكثري من التدخل فاإن ذلك 

�سيمنحه دفعة كبرية.
بريطانيا  اأن  ال�سحيفة  وذك����رت 
املتحدة وفرن�سا جمعت  والوليات 
عينات من مواقع عديدة تثبت اأن 
احلكومة ال�سورية ا�ستخدمت غاز 

ال�سارين �سد �سعبها.
الأ�سلحة  خ���ب���ري  اإىل  ون�������س���ب���ت 
لفوج  ال�سابق  القائد  الكيمياوية 
الإ�سعاعية  الهجمات  مع  التعامل 
وال���ك���ي���م���ي���اوي���ة واجل���رث���وم���ي���ة يف 
دي  هامي�س  ال��ربي��ط��اين  اجل��ي�����س 
اإن �سورا  ق��ول��ه  ب��ري��ت��ون غ����وردون 
لغاز  حمتما  ا�ستخداما  اأظ��ه��رت 
الأع�����س��اب اأو ل�����س��اح حم��ظ��ور يف 
الهجوم على حم�س وهو بالتاأكيد 
جزء من منط وا�سح يتم مبوجبه 

ال��وق��ت ال���ذي ي����زداد ق��م��ع النظام 
ال�سوري خ�سو�سا يف حم�س، فاإنه 
الدعم لائتاف  تعزيز  املهم  من 
ول���ق���ي���ادت���ه ل���ك���ي ي�����س��ت��ف��ي��دوا من 
الو�سائل التي تتيح حماية ال�سكان 

وتلبي حاجاتهم الطارئة.
فرن�سا  اأن  امل����ت����ح����دث  واأع������ل������ن 
الئتاف  م���ع  ال��ع��م��ل  ���س��ت��وا���س��ل 
اإىل  للتو�سل  اجل���دد  وم�����س��وؤول��ي��ه 
حل �سيا�سي يتيح بناء �سوريا حرة 

ودميقراطية.
الربيطانية  اخل��ارج��ي��ة  وق��دم��ت 
التهنئة  �سابق  وق��ت  من جهتها يف 
لائتاف  اجل�����دي�����د  ل���ل���رئ���ي�������س 

الحتالل ي�سن 
حملة اعتق�لت يف ال�سفة

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

31 فل�سطينياً، خال حملة دهم وا�سعة فجر  اعتقل اجلي�س الإ�سرائيلي 
ام�س يف اأرجاء متفرقة من ال�سفة الغربية. وقال م�سدر اأمني فل�سطيني 
ليونايتد بر�س انرنا�سونال، اإن القوات الإ�سرائيلية �سنت حملة اعتقالت 
هي الأو�سع يف الآونة الأخرية،م�سيفا اأن العتقالت جرت يف نابل�س وجنني 
اأ�سارت اىل  واخلليل وبيت حلم، والقد�س، ورام اهلل. وكانت تقارير �سابقة 
الر�سمية  الفل�سطينية  النباء  وكالة  وذك��رت  فل�سطينيني.  �سبعة  اعتقال 
)وفا( ان قوة ا�سرائيلية موؤللة اقتحمت عدة احياء يف مدينة نابل�س، واأجرت 
عمليات تفتي�س وا�سعة يف عدد من احيائها، قبل ان حتا�سر بع�س منازل 
املواطنني وتعتقل عددا منهم . واأ�سافت انه مت اعتقال كل من: خالد اأبو 
زعرور، وحممد الناطور، واأحمد الناطور، وكرم من�سور، وحممود ال�سامي، 
وم�سعب ال�سامي. من جهة اأخرى نقلت )وفا( عن م�سدر اأمني فل�سطيني 
اأن قوات الحتال اعتقلت ال�ساب علي جمال خلف )23عاما( بعد  قوله 
مداهمة منزل ذويه يف بلدة برقني وي�سار اىل ان اجلي�س ال�سرائيلي ينفذ 

ب�سكل �سبه يومي حمات اعتقال يف مدن ال�سفة وبلداتها.

مقتل م�سلحني اثنني 
يف ا�ستب�ك بداغ�ست�ن 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

الرو�سية  ال�سلطات الأمنية  اأعلنت 
اثنني  م�سلحني  مقتل  ع��ن  ام�����س 
بداغ�ستان  بويناك�سك  مدينة  يف 
وكالة  ون��ق��ل��ت  ال���ق���وق���از  ب�����س��م��ال 
)نوفو�ستي(  ال��رو���س��ي��ة  الأن����ب����اء 
داغ�ستان  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ع��ن 
ان رج���ال ال�����س��رط��ة ا���س��ت��وق��ف��وا 3 
اإل  هويتهم  م��ن  للتاأكد  ا�سخا�س 
ان��ه��م ف��ت��ح��وا ال��ن��ار ع��ل��ى ال�سرطة 

وتواروا عن النظار.
امل�سلحني  ال�سرطة  رج��ال  ولح��ق 
ومت�����ك�����ن�����وا م�������ن حم���ا����س���رت���ه���م 
فيما  منهم  اث��ن��ني  على  والق�ساء 

متكن الثالث من الفرار.
ال��وزارة ان القتيلني هما  واأ�سافت 
م��ن اأع�����س��اء جمموعة ���س��ارك��ت يف 
يف  لل�سرطة  خمفر  على  ال��ه��ج��وم 
وابتزت   ،2012 ع��ام  بيوناك�سك 
الم������وال م���ن جت����ار حم��ل��ي��ني عن 
قتل  اأو  بقتلهم  ال��ت��ه��دي��د  ط��ري��ق 
اأف��راد من عائلتهم وعرث يف مكان 
ر���س��ا���س��ني وم�سد�س  ع��ل��ى  احل����ادث 

وقنبلتني يدويتني.
القوقاز  ���س��م��ال  م��ن��ط��ق��ة  وت�����س��ه��د 
ت�سم  وال�������ت�������ي  ع������������ام،  ب���������س����ك����ل 
ال�سي�سان  امل�سطربة  اجلمهوريات 
من  العديد  واأنغو�سيا،  وداغ�ستان 
م�سّلحون  ي�سّنها  ال��ت��ي  الهجمات 
الإحتادية  وال��ق��وات  ال�سرطة  �سد 

وامل�سوؤولني املحليني.
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ال�سرطة تفرق اآلف املتظ�هرين يف ا�سطنبول
•• ا�صطنبول-ا ف ب:

الركية  ال�������س���رط���ة  ا���س��ت��خ��دم��ت 
الغازات امل�سيلة للدموع وخراطيم 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن من  اآلف  مل��ن��ع  امل��ي��اه 
من الو�سول اىل �ساحة تق�سيم يف 
احلركة  معقل  ا�سطنبول،  و���س��ط 
كما  احلكومة،  على  الحتجاجية 

افاد �سحافيو فران�س بر�س.
لدعوة  تلبية  ال��ت��ظ��اه��رة  وج����اءت 
تق�سيم  ت�����س��ام��ن  جم��م��وع��ة  م���ن 
املتظاهرون بعنا�سر  وقد ا�سطدم 
كانوا  ال�سغب  �سرطة مكافحة  من 
�ساحة  اىل  ال���ط���ري���ق  ي���ق���ط���ع���ون 
يف  ال��ت��ف��رق  على  واج����ربوا  تق�سيم 
يتفرقوا  ان  قبل  املجاورة  ال�سوارع 
املخ�س�سة  ال���س��ت��ق��ال  ج����ادة  يف 
الفرعية  ال�������س���وارع  وك���ل  ل��ل��م�����س��اة 

الخرى.
امل����زودون  الم���ن  عنا�سر  وان��ت�����س��ر 
بدروع واقنعة واقية من الغاز، بعد 
ذلك حول ال�ساحة ومنعوا ل�ساعات 
عودة املحتجني الذي ابقوا بعيدين 
باطاق قنابل م�سيلة للدموع من 
وق��ت لآخ��ر وح��واىل منت�سف ليل 
ال�سرطة  ت��راج��ع��ت  الح���د  ال�سبت 
وفتحت ال�ساحة وال�سوارع املحيطة 

بها.
وذك���رت و���س��ائ��ل الع���ام الركية 
ع�سرات  اع���ت���ق���ل���ت  ال�������س���رط���ة  ان 
ال������س�����خ�����ا������س وق�����������ال حم����اف����ظ 

اجلي�س اجلزائري 
يقتل 7 م�سلحني

 يف البويرة 
•• اجلزائر-يو بي اأي:

ام�س  جزائري  اأمني  م�سدر  اأعلن 
عن مقتل 7 من عنا�سر اجلماعات 
�سد  للجي�س  ق�����س��ف  يف  امل�����س��ل��ح��ة 
جمموعة م�سلحة يف ولية البويرة 
ال��ع��ا���س��م��ة اجلزائر  ���س��رق  ���س��م��ال 
اجلزائري  الإخ��ب��اري  املوقع  ونقل 
اخل��ا���س )ك��ل �سيء ع��ن اجلزائر( 
اإرهابيني   7 اإن  قوله  امل�سدر  ع��ن 
قتلوا يف ق�سف للجي�س نفذه ليل 
اأع����ايل جبال  امل��ا���س��ي يف  اجل��م��ع��ة 
ال�سريعة ببلدية العجيبة يف ولية 
�سمال  كيلومرا   120( البويرة 
ال��ع��ا���س��م��ة( ���س��د جمموعة  ���س��رق 

م�سلحة.
العملية  اأن  اإىل  امل�����س��در  واأ�����س����ار 
ج����اءت ب��ع��د ث��اث��ة اأي����ام م��ن قيام 
اجلي�س بتم�سيط املنطقة بحثا عن 
لفتا  امل�سلحة،  اجلماعات  عنا�سر 
امل�سلحني  ج��ث��ث  ن��ق��ل  مت  اأن����ه  اإىل 
يف  اأم�سداله  بلدية  م�ست�سفى  اإىل 

البويرة.
وتعترب جبال ال�سريعة الواقعة بني 
بوعريريج  وب��رج  البويرة  ولي��ت��ي 
تنظيم  يتخذها  التي  املناطق  من 
القاعدة يف باد املغرب الإ�سامي 

معاقل له.

ي��ل��غ��ي امل�����س��روع ال����ذي ي��ه��دف اىل 
حرمان حديقة جيزي من هويتها 

وحرمان م�ستخدميها منها .
املواجهات  ه��ذه  من  �ساعات  وقبل 
حذر موتلو املتظاهرين من حتدي 
ق���رار م��ن��ع ال��ت��ظ��اه��ر وال��ت��ج��م��ع يف 
ت�سريح  يف  وق����ال  تق�سيم  ���س��اح��ة 
حديقة  فتح  اع���ادة  ن��ن��وي  �سحايف 
جيزي الحد او الثنني على ابعد 
ا�ستخدامها  متاحا  ليكون  تقدير 

من قبل جميع املواطنني .

ع���وين موتلو  ا���س��ط��ن��ب��ول ح�����س��ني 
ان  توير  موقع  على  ح�سابه  على 
رج���ل���ني متهمني  امل���وق���وف���ني  ب���ني 
بال�ساح  م��ت��ظ��اه��ري��ن  مب��ه��اج��م��ة 
ت�سامن  جمعية  ودع���ت  الب��ي�����س 
تق�سيم اىل التظاهر من اجل منع 
م�����س��روع ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��دي��ق��ة جيزي 
ازالتها  ع���ن  الع�����ان  اث�����ار  ال���ت���ي 
احلركة الحتجاجية يف 31 ايار-

مايو املا�سي.
وكانت حمكمة ادارية يف ا�سطنبول 

الغت مطلع حزيران يونيو املا�سي 
�ساحة  ت���اأه���ي���ل  م�������س���روع  جم���م���ل 
تق�سيم بحجة انه مل تتم ا�ست�سارة 
ينتهك  امل�����س��روع  ه��ذا  وان  ال�سكان 
هذا  املتظاهرون  واعترب  هويتهم. 
�سوى  يعلن عنه  ال���ذي مل  ال��ق��رار 

قبل ايام انت�سارا لهم.
يف  اعلنت  تق�سيم  ت�سامن  وك��ان��ت 
لن�سلم  حديقتنا  اىل  �سنعود  بيان 
من  ال�سكان  منعوا  الذين  بنزاهة 
الذي  الق�سائي  ال��ق��رار  دخ��ول��ه��ا، 

الرتدد بتعيني الربادعي ب�ل�سحف الأمريكية 
•• وا�صنطن-وكاالت:

امل�سري  املعار�س  بنباأ تعيني  الأمريكية  ال�سحف  اهتمت 
ب��احل��ك��وم��ة املوؤقتة  ل���ل���وزراء  ال���ربادع���ي رئ��ي�����س��ا  حم��م��د 
اجلديدة بالباد ونباأ نفي ذلك، وعلقت على هذا الردد 
يف الأمر، كما كتبت يف تقييم �سخ�سيته وتاأثري نباأ تعيينه 
على امل�سهد ال�سيا�سي وما اإذا كان مبقدوره اإعادة ال�ستقرار 
مل�سر. واتفقت هذه ال�سحف على اأن الربادعي، ورغم اأنه 
يتمتع مب�سداقية يف الأو�ساط الدولية، ل يتمتع ب�سعبية 
من  لها  تقرير  يف  بو�ست  وا�سنطن  وقالت  م�سر.  داخ��ل 
القاهرة اإن تعيني الربادعي غري منا�سب ل�سعف قاعدته 

ل  ال��ذي  الأم��ر  ال�سعبية  للكاريزما  وافتقاره  النتخابية 
ي�ساعد يف تقريب املجموعات املختلفة وتخفيف النق�سام 

احلاد مب�سر الآن.
باإمكانه  يكون  رمب��ا  ال��ربادع��ي  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
ال�ساغطة  القت�سادية  الباد  م�ساكل  حل  يف  امل�ساهمة 
بعاقاته اخلارجية خا�سة مبراكز التمويل، لكن امل�سكلة 
القوى  ب��ني  احل���اد  النق�سام  ه��ي  الآن  م�سر  يف  ال��ك��ربى 
عدم  من  ا�ستغرابها  عن  ال�سحيفة  واأع��رب��ت  ال�سيا�سية. 
اعرا�س الربادعي على تعيينه يف ظل احلكم الع�سكري 
باأنه دميقراطي �سادق،  احل��ايل، وهو الذي ي�سف نف�سه 
واأعادت اإىل الأذهان قوله يف يناير-كانون الثاين 2011 

الذي  الرئي�س  من�سب  على  ال�سباق  من  ان�سحب  عندما 
ل  �سمريي  مبارك  ح�سني  املخلوع  نظام  اإ�سقاط  اأعقب 
اأي من�سب ر�سمي ما مل  اأو  ي�سمح يل بالر�سح للرئا�سة 

يكن يف اإطار نظام دميقراطي .
ون�سرت لو�س اأجنلو�س تاميز تقريرا اأي�سا يتناول الردد 
ال��ت��وت��ر يف  يعك�س  ذل��ك  اإن  وق��ال��ت  ال���ربادع���ي،  يف تعيني 
ال�سلطة اجلديدة  و���س��ط  احل���ادة  والخ��ت��اف��ات  ال�����س��ارع 
املخاوف  تهدئة  من  وب��دل  اإن��ه  ال�سحيفة  وقالت  مب�سر 
ع��ق��ب ع���زل اجل��ي�����س ال��رئ��ي�����س حم��م��د م��ر���س��ي، اأ�سدرت 
ال�سلطات اجلديدة قرارا، رغم تراجعها عنه، ي�سب النار 

على الزيت ويزيد من توتر الو�سع ال�سيا�سي.

•• لندن-يو بي اأي:

برر رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�سبق، طوين بلري، 
حترك اجلي�س امل�سري لاإطاحة بالرئي�س حممد 
امل�سلمني  الأخ���وان  جماعة  �سجل  وه��اج��م  مر�سي، 
�سفة  من  التخل�س  يف  ف�سلها  ب�سبب  احلكومة  يف 
وكتب  احلكومة.  ت�سكيلها  بعد  املعار�سة  احل��رك��ة 
اللجنة  مبعوث  من�سب  حالياً  ي�سغل  ال��ذي  بلري، 
الرباعية لعملية ال�سام يف ال�سرق الو�سط، مقال 

املعار�سة  قوة  اأن  ام�س  اأوبزيرفر  �سحيفة  ن�سرته 
اأم���ام اجلي�س امل�����س��ري من  يف ال�����س��وارع مل ت��رك 
خيار �سوى التدخل اأو ال�سماح بانت�سار الفو�سى يف 
الباد، ويتعني علينا الآن التعامل مع �سلطة الأمر 
الواقع يف م�سر، وم�ساعدة احلكومة اجلديدة على 
اجلانب  يف  وخا�سة  ال�سرورية،  التغيريات  ادخ��ال 
القت�سادي، لتمكينها من حتقيق تطلعات ال�سعب 
ق���ادت اجلي�س  ال��ت��ي  الأح����داث  اإن  وق���ال   . امل�سري 
يواجه  جعلته  مر�سي  بالرئي�س  لاإطاحة  امل�سري 

•• الفجر:

مل نكن يف حاجة اإىل ذاك امل�سهد الدراماتيكي يف 
القاهرة وغريها من املحافظات امل�سرية، لنتاأكد 
الفا�سية  وحقيقتهم  الدموي  الإخ��وان  وجه  من 
والإره���اب���ي���ة، ف��ت��اري��خ��ه��م ح��اف��ل ب��ه��ذه املحطات 

و�سّجلهم مكتوب بالأحمر الفاقع.
ل��ق��د اأع��ل��ن��وا م��ن خ���ال اجل��رمي��ة امل���وزع���ة على 
الراب امل�سري التي ارتكبوها انحيازهم للعنف 
كاأداة للتعبري ال�سيا�سي، راف�سني بذلك ال�سرعية 
ب�سرعية  متم�سكني  عليهم،  املقرحة  التوافقية 
مقاي�سني  والغت�ساب،  وال�ستحواذ  ال�ستفراد 
املطلقة  الأغلبية  بت�سليم  واأمنها  م�سر  ا�ستقرار 
من �سعب م�سر بحكمهم الفا�سل، وبقاء رموزهم 

الفا�سلة يف اإدارة �سوؤونها.
اأّن  اإىل  بجاء  ي�سري  العنف،  اإىل  اللجوء  وه��ذا 
قاموا  م��ن  اأّول  اأن��ه��م  بعد  يقتنعوا  مل  الإخ����وان 
امل�سريني  اأح���ام  على  انقلبوا  ح��ني  ب��الن��ق��اب 
ه��و من  وان مر�سي  ثورتهم،  واأه���داف  واآم��ال��ه��م 
عناد  حلظة  يف  اأع��ل��ن،  �ساعة  نف�سه  على  انقلب 
فارقة، احلرب على �سعبه، وت�سّبث بكر�سي �سحبه 
�سباب م�سر من حتته. مبعنى اأخر اأّن من اأزاحهم 
الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  لي�س  احلكم،  من  واأقالهم 
كما يزعمون ويروجون مب�ساركة ابواق التنظيم 
ع��زل��ت��ه��م حماقتهم،  واإمن�����ا  ل����اإخ����وان،  ال�����دويل 
اإدارة  واأ�سقطتهم اأخطاوؤهم وجهلهم وف�سلهم يف 

�سوؤون دولة بحجم م�سر.
وب���دل الإق�����رار ب��ه��ذا الإخ���ف���اق وال��ع��ج��ز الذاتي، 
امل��ج��ت��م��ع مبختلف  م��ع  م�����س��احل��ة  اإىل  وال�����س��ع��ي 
طوائفه واأحزابه وموؤ�س�ساته، وقد ترك لهم بيان 
الباب مفتوحا للقيام بذلك،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
نابليون  مقولة  ليوؤكدوا  �سبيا  العنف  اخ��ت��اروا 

بونابرت الدولة نحن وبعدنا الطوفان. 
الفكر الخواين  املقيم يف  الدوغمائي  ال�سياج  اإّن 
التطورات  ق�������راءة  ح�����س��ن  ودون  دون����ه����م  ح�����ال 
واحل�����راك م���ن ح��ول��ه��م، واأع���م���اه���م ال���غ���رور عن 
التاريخية  وال��ه��زمي��ة  امل���دوي  ال�سقوط  حقيقة 
التي تنتظرهم، وظنوا اأّن امل�سريني جمّرد رعايا، 
فقط،  املر�سد  اأتباع  يتقا�سمها  غنيمة  م�سر  وان 
اإىل  �سعودهم  مبجرد  تنتهي  التاريخ  حركة  وان 
مرة  يوؤكد  للعنف  جلوءهم  اأّن  وها  احلكم،  �سّدة 
اأ�سابهم  ال���ذي  ا���س��ت��م��رار ع��م��ى الأل�����وان  اأخ����رى 

وعّجل بكتابة نهايتهم.
حماولة  العنف،  ل�ساح  ا�ستخدامهم  اأن  ن��درك 
يثبتوا  حتى  امل�سري  اجلي�س  ل���س��ت��دراج  يائ�سة 
ل��ل��ع��امل اأن���ه���م ���س��ح��اي��ا ان���ق���اب ع��ل��ي��ه��م وعلى 

الدميقراطية وال�سرعية.
 وب��ق��در م��ا ن��دع��و اجل��ي�����س امل�����س��ري اإىل تفويت 
ندعو  ما  بقدر  امل��اك��رة،  مناورتهم  على  الفر�سة 
الإطار  املواجهة يف  تويل مهمة  اإىل  �سعب م�سر 

ال�سلمي الذي اعتمدوه، ليك�سفوا البعد الدموي 
والعنيف والأهوج لهذه احلركة التي ل جتيد اإّل 

فّن املتاجرة بالدين وباآلم الب�سطاء امل�ساكني.
اإّن م�سر اليوم اأمام اختبار �سعب، �سيكون ال�سعب 
من  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ولي�س  فيه  احلا�سم  هو 
الع�سابات  ه���ذه  م���ع  امل�����س��ل��ح��ة  امل��واج��ه��ة  خ���ال 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا م��ن الإ����س���ام ال�����س��ي��ا���س��ي، واإمّن�����ا عن 
طريق مزيد عزلهم وعدم ال�ستدراج ملخططهم، 
دون  املر�سومة  الطريق  خريطة  على  والإ���س��رار 
تعديل، واإدراك اأن ما يقوم به الخوان، على عنفه 
الديك  رق�سة  مبثابة  ه��و  ودم��وّي��ت��ه،  ووح�سيته 

الذبيح.
ل��ق��د اأن����ق����ذت امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة م�����س��ر من 
جم���زرة ك��ب��رية، ول��ك��ن الإخ����وان ال��ي��وم، وبدعوة 
ارتكابها، فهل  ي�سّرون على  �سريحة ومك�سوفة، 

�سيفلحون؟ 
الف�سل الأول من ملحمة التغيري يوؤكد اأّن وعي 
اأخرى  م��رة  �سُيف�سل  لعبتهم  بخيوط  امل�سريني 
خمططهم الرامي اإىل حتويل م�سر اإىل جحيم. 
امل�سرية  الدولة  على مفا�سل  ال�سيطرة  تكن  مل 
وابراز  امل�سري،  املجتمع  من��ط  تغيري  وحم��اول��ة 
الكرب  اخل��ط��اأ  التعاي�س  يرف�س  متطرف  وج��ه 
مبثابة  الد�ستوري  الع���ان  ك��ان  فقد  ل��اخ��وان 
ال��ق��ط��ي��ع��ة م��ع ب��ق��ي��ة ال��ط��ي��ف ال�����س��ي��ا���س��ي، واأوىل 

اخلطوات يف �سيا�سة الهروب اىل الأمام.
خال  ب�������رزوا  ال��ذي��ن  الخ������وان  ان  املفارق������ة 
للوليات  تقليديني  ك��اأع��داء  املا�سي��������ة  العقود 
امل��ت��ح��دة وا����س���رائ���ي���ل، اأظ����ه����روا ب��راغ��م��ات��ي��ة، مل 
ي��ظ��ه��ره��ا ح��ت��ى ا���س��اف��ه��م يف ح��ك��م م�����س��ر هذه 
التعامل مع �سركاء  الرباغماتية غابت متاما يف 

الداخل.
ال�سيا�سات  يف  ف��ق��ط  الخ�������وان  خ���ط���اأ  ي��ك��ن  مل 
بل  والدولية،  الوطنية  القوى  موازين  وتقدير 
كان خطاأهم الب��رز يف التوا�سل والع��ام. فقد 
اتبع الخوان يف توا�سلهم مع قواعدهم وكذلك 
مع عموم امل�سريني �سيا�سة اعامية ت�ستند اىل 

التجيي�س والبلطجية.
وتقزمي اخل�سوم، واتهام كل من يخالفهم الراأي 
باأنه من الفلول واملناوئني، هذه ال�سيا�سة خلقت 
امل�سري  املجتمع  فئات  لدى  عامة  احتقان  حالة 
جتاه الخوان، وكانت النتيجة مايني نزلت اىل 

ال�سوارع يوم 30 جوان والأيام املوالية.
�سنة 2011 خرج مئات اللف من اليطاليني 
اىل ال�سوارع مطالبني با�ستقالة برل�سكوين الذي 
انتخب ب�سكل دميقراطي. مل يتم�سك برل�سكوين 
لدارة  املجال  فا�سحا  ا�ستقال  وامن��ا  بال�سرعية. 
اف�����س��ل لي��ط��ال��ي��ا. وال���ف���ارق ان ال���س��ام��ي��ني ان 
لدى  التي  كتلك  دميقراطية  جتربة  لهم  لي�س 
الي��ط��ال��ي��ني ب���ل ل��ه��م جت����ارب ع���دي���دة يف القتل 

والرهاب.

خياراً ب�سيطاً: التدخل اأو الفو�سى، على اعتبار اأن 
خروج 17 مليون �سخ�س اإىل ال�سوارع لي�ست مثل 

النتخابات، بل مظهراً مهيباً للقوة .
واأ�ساف بلري اأن تدخل اجلي�س امل�سري كان اخلطوة 
ل  دمي��ق��راط��ي��ة  ح��ك��وم��ة  م��ف��ه��وم  لأن  ال�سحيحة، 
يعني من تلقاء نف�سه اأنها حكومة فّعالة والفعالية 
اليوم هي التحدي، ول ميكن جتاهل ال�سطرابات 
ال��ت��ي وق��ع��ت يف م�����س��ر و���س��اه��م��ت و�سائل  ال��ع��ام��ة 

التوا�سل الجتماعي يف تنظيمها وتغذيتها .

بلر يدافع عن قرار الإط�حة مبر�سي ويه�جم الإخوان 

باملنا�سبة

الإخوان يف رق�سة الديك الذبيح..!

امل�لكي وب�رزاين يتفق�ن على حل اخلالف�ت 

•• القاهرة-وكاالت:

الرئي�س  اأن�����س��ار  م���ن  امل���ئ���ات  ق��ط��ع 
مر�سي،  حم��م��د  امل���ع���زول  امل�����س��ري 
ظ��ه��ر ام�����س ، ����س���ارع ���س��اح �سامل 
ال��رئ��ي�����س��ي ب�����س��م��ال ال����ق����اه����رة، ما 
م���روري  ارت���ب���اك  ح����دوث  اإىل  اأدى 
م��ر���س��ي مب�سرية  اأن�������س���ار  وان��ط��ل��ق 
دار احلر�س  اأم���ام  م��ن  امل��ئ��ات  ت�سم 
ن�سر  مدينة  ب�ساحية  اجلمهوري 
دار  حم��ي��ط  اإىل  ال���ق���اه���رة  ���س��م��ال 
القوات اجلوية ب�سارع �ساح �سامل 
الجتاهني  يف  ال�سارع  قطعوا  حيث 
خر�سانية،  وكتًا  اأح��ج��اراً  وو�سعوا 
ما ت�سبب بارتباك بحركة املرور بني 

مناطق و�سط القاهرة و�سمالها.
وحتاول عنا�سر الأمن اإقناع قاطعي 
بداأ  فيما  ف��ت��ح��ه،  ب���اإع���اده  ال��ط��ري��ق 
رجال املرور حتويل حركة ال�سيارات 

اإىل م�سارات بديلة.
وكان املئات من اأن�سار مر�سي بداأوا، 
بالقاهرة  ميادين  اإىل عدة  التوافد 
تظاهرات،  يف  للم�ساركة  ومناطقها 

دعم ملر�سي.
وو����س���ل ع����دة م���ئ���ات م���ن م���وؤي���دي 
احلر�س  دار  حم��ي��ط  اإىل  م��ر���س��ي 
اجلمهوري، وم�سجد رابعة العدوية 
ب�ساحية مدينة ن�سر، واإىل ميدان 
يف  العا�سمة،  ج��ن��وب  م�سر  نه�سة 
يف  اأع�ساء  لها  دعا  تظاهرات  بداية 
وقوى  امل�سلمني  الإخ�����وان  ج��م��اع��ة 
مليونية  ����س���ع���ار  حت����ت  اإ����س���ام���ي���ة 
يف  ال��ق��ي��ادي  ملر�سي  دع��م��اً  ال�سمود 

اجلماعة.
مر�سي  اأن�����س��ار  م��ن  اآلف  ويحت�سد 
املا�سي  اجلمعة  منذ  ميادين  بعدة 
���س��م��وه ب�سرعية  م��ا  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 

مر�سي كرئي�س منتخب للباد.
ملر�سي  املوؤيدة  التظاهرات  وحتولت 
الأربعاء  م�����س��اء  ر���س��م��ي��اً  ب��ع��د ع��زل��ه 
افتعلها  عنف  اأع��م��ال  اإىل  ال��ف��ائ��ت، 
ع�سرات  �سحيتها  راح  م��ن��ا���س��ري��ه 

القتلى ومئات امل�سابني.
من جهته اأكد اإ�سحاق اهرونوفيت�س 
الإ�سرائيلي،  الداخلي  الأم��ن  وزي��ر 
ب��ع��اق��ات جيدة  ب����اده مت��ت��ع��ت  اأن 
م��ع ح��ك��م ال��رئ��ي�����س امل��ع��زول حممد 
الأه�����رام  ل�سحيفة  وف��ق��ا  مر�سي ، 

امل�سرية. 
مظاهرات  اإن  اهرونوفيت�س  وق��ال 
30 يونيو وعزل مر�سي باأنها �ساأن 
اإ�سرائيل  يهم  وم��ا  داخ��ل��ي،  م�سري 
ع��ل��ى عاقات  م�����س��ر  ت��ب��ق��ي  اأن  ه��و 

ال�سداقة معنا. 
ومن جانبه، قال اأفيجدور ليربمان 
اخلارجية  ال�����س��ئ��ون  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
ب���ال���ك���ن���ي�������س���ت ووزي���������ر اخل���ارج���ي���ة 
ا�ستقرار  اإن  ال�����س��اب��ق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
م�����س��ر ي��خ��دم م�����س��ال��ح ب����اده، كنه 
اأ�سار اإيل اأنه ليتعني علي اإ�سرائيل 
ب�ساأن  اإع��ان موقفها  تت�سرع يف  اأن 

الأو�ساع يف م�سر. 
الرو�سي  الرئي�س  ح��ذر  جهته  م��ن 
فادميري بوتني ام�س من اأن م�سر 
تقف على حافة حرب اأهلية ونقلت 
و���س��ائ��ل اإع����ام رو���س��ي��ة ع��ن بوتني 
قوله يف لقاء مع الرئي�س الكازاخي 
ا�ستانة  يف  ن��زارب��اي��ف  �سلطان  ن���ور 
حربا  الأ���س��ف  م��ع  تعي�س  �سوريا  اإن 
الجتاه  يف  ت�سري  م�سر  واإن  اهلية، 

نف�سه.
اأمله  عن  الرو�سي  الرئي�س  واأع��رب 
ب����اأن ي��ت��م��ك��ن ال�����س��ع��ب امل�����س��ري من 
جت��ن��ب ه����ذا امل�����س��ري وك�����ان بوتني 
زي�����ارة عمل  اأ���س��ت��ان��ة يف  و���س��ل اىل 
نظريه  مع  خالها  يبحث  ق�سرية 
التكامل  تعزيز  م�سائل  ال��ك��ازاخ��ي 
املجال  يف  وتعاونهما  البلدين  ب��ني 
الدولية  وال���ق�������س���اي���ا  ال���ف�������س���ائ���ي 

امللحة.
الدفاع  وزارة  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
ال��ب��ن��ت��اج��ون ان وزي���ر  الم��ري��ك��ي��ة 
ت�����س��اك هاجل  ال����دف����اع الم���ري���ك���ي 
اج����رى ث���اث م��ك��امل��ات م���ع نظريه 

املتحدة  الوليات  ان  يف م�سر وقال 
غ���ري م���ن���ح���ازة حل����زب ���س��ي��ا���س��ي او 

جماعة بعينها يف م�سر.
ال���ذي مي�سي عطلة  اأوب��ام��ا  وع��ق��د 
كامب  منتجع  يف  ال���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة 
دي���ف���ي���د ال���رئ���ا����س���ي م�����وؤمت�����را عرب 
لامن  فريقه  اأع�ساء  م��ع  الهاتف 
للتعامل  اط���ار ج��ه��وده  ال��ق��وم��ي يف 

مع الحداث يف م�سر.
وازدادت �سكوك ادارة اأوباما يف قدرة 
م��ر���س��ي ع��ل��ى ق��ي��ادة م�����س��ر. وبينما 
ال��ولي��ات املتحدة عن قلقها  ع��ربت 
مما قام به اجلي�س ال اأنها مل تدن 
ذلك اأو ت�سفه باأنه انقاب ع�سكري 
مم���ا اأث������ار ت��ك��ه��ن��ات ب�����اأن ال���ولي���ات 

املتحدة توؤيده �سمنيا.
وكان م�سوؤول امريكي قد قال �سابقا 
ا�سمه  ن�سر  ع��دم  �سريطة  ل��روي��رز 
ان ه��اج��ل ح��ذر م��ن ان��ق��اب خال 
ات�سال اجراه مع ال�سي�سي قبل يوم 

من اطاحة اجلي�س مبر�سي.

الفتاح  ع��ب��د  اول  ال��ف��ري��ق  امل�����س��ري 
وال�سبت  اجل��م��ع��ة  ي��وم��ي  ال�سي�سي 
احل���اج���ة اىل حتول  ع��ل��ى  م�������س���ددا 

مدين �سلمي يف م�سر.
وق���ال م�����س��وؤول ام��ري��ك��ي طلب عدم 
جرت  ال��ت��ي  امل��ك��امل��ات  ان  ا�سمه  ن�سر 
بني هاجل وال�سي�سي ا�ستمرت اكرث 
الت�سالت  �ساعتني مما يظهر  من 
مع  وا�سنطن  جتريها  التي  املكثفة 
بالرئي�س  الط��اح��ة  ب��ع��د  ال�سي�سي 
املا�سي  ال����س���ب���وع  م��ر���س��ي  حم��م��د 
با�سم  امل��ت��ح��دث  ليتل  ج���ورج  وق���ال 
�سدد  م��ك��امل��ات��ه��م��ا  يف  ال��ب��ن��ت��اج��ون 
الوزير هاجل على احلاجة لتحويل 
اي�سا  وا�سار  �سلمي يف م�سر  مدين 
امل�سري  لل�سعب  الم��ن  اهمية  اىل 

وجلريان م�سر وللمنطقة.
فعل  رد  ال��ب��ن��ت��اج��ون  ي��و���س��ح  ومل 
هذه  ع��ن  الك�سف  وج���اء  ال�سي�سي. 
الت�سالت يف نف�س اليوم الذي ادان 
العنف  اوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�س  فيه 

وامر اوباما مبراجعة لتحديد مااذا 
ال�سنوية  امل��ع��ون��ة  وق��ف  يتعني  ك��ان 
5ر1  التي يبلغ حجمها  المريكية 
معظمها  يذهب  والتي  دولر  مليار 
ل��ل��ج��ي�����س امل�������س���ري وف���ق���ا مل���ا ين�س 
عليه القانون اذا اطاح جي�س بلد ما 

بزعيم منتخب ب�سكل دميقراطي.
مارتن  اجل�������رال  اي�������س���ا  وحت������دث 
دمي��ب�����س��ي رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة الرك������ان 
امل�سري  ن���ظ���ريه  م����ع  الم���ري���ك���ي���ة 
م��ن��ذ الط��اح��ة مب��ر���س��ي ومل تن�سر 
بالفريق  دميب�سي  ات�سال  تفا�سيل 
اركان  هيئة  رئي�س  �سبحي  �سدقي 

القوات امل�سلحة امل�سرية. 
عانية  ح�����ذر  دمي��ب�����س��������������ي  ول���ك���ن 
اذا  ان���ه �ستكون ه��ن��اك ع��واق��ب  م��ن 
انقابا  مبر�سي  الط��اح��ة  اع��ت��ربت 
���س��ي.ان. ملحطة  دميب�سي  وق������ال 

قوانني  ت��وج��د  الرب��ع��������������اء  ي���وم  ان 
هذه  مع  تعاملن����ا  بطريق���ة  تلزمنا 

املواقف.

وزير اإ�سرائيلي :  جمعتنا عالقات �سداقة مع مر�سي

اأعم�ل بلطجة وتخريب لالإخوان يف �سم�ل الق�هرة

البحرية الرو�سية 
تت�سلم 36 �سفينة حربية 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

اأعلنت قيادة القوات البحرية الرو�سية ام�س اأن هذه القوات �ستت�سلم 36 
�سفينة حربية يف العام 2013 وهي �سابقة يف تاريخ رو�سيا.

البحرية  ال��ق��وات  قائد  نائب  عن  الرو�سية  نوفو�ستي  اأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
بطر�سربغ  �سان  يف  دويل  دفاعي  معر�س  يف  قوله  فيدوتينكوف  األك�سندر 
اإنه خال العام 2013، �ستن�سم 36 �سفينة حربية و�سفن هجوم �سريعة 

و�سفن دعم للبحرية الرو�سية. وهذا مل يح�سل اأبداً من قبل .
اأرجاء  كل  يف  مبهمات  حالياً  تقوم  الرو�سية  احلربية  ال�سفن  اأن  واأ���س��اف 

املحيط العاملي، مع وجود 60 �سفينة قتالية حالياً يف البحر.

•• بغداد-ا ف ب:

املالكي مع رئي�س اقليم  ال��وزراء العراقي نوري  اتفق رئي�س 
للمرة  بغداد  ي��زور  ال��ذي  ب��ارزاين  م�سعود  العراق  كرد�ستان 
الوىل م��ن��ذ ن��ح��و ث���اث ���س��ن��وات، الح���د ع��ل��ى ال��ع��م��ل حلل 
اخلافات بني اجلانبني. وقال املالكي يف موؤمتر �سحايف يف 
بحثنا  العراقية  العا�سمة  و�سط  املح�سنة  اخل�سراء  املدينة 
املعطلة يف  القوانني  لتمرير  العمل  على  واتفقنا  اخلافات 
الربملان وخ�سو�سا قانون النفط والغاز . بدوره قال بارزاين 
اتفقنا على التعاون والعمل امل�سرك والت�سدي لكل ما يهدد 
 . وطنيا  واجبا  نعتربه  ام��ر  ه��ذا  م�سيفا   ، والقليم  العراق 
وزيارة بارزاين اىل بغداد، الوىل منذ نحو ثاث �سنوات، تاتي 
اقليم  ا�سابيع رئي�س حكومة  بعد زيارة مماثلة قام بها قبل 
كرد�ستان نيجريفان بارزاين وجرى خالها بحث اخلافات 
بني بغداد واربيل التي تدور خ�سو�سا حول عائدات النفط 

بارزاين  م�سعود  ال��ك��ردي  الزعيم  وي���زور  ال��ع��ام��ة.  وامل��وازن��ة 
رئي�س كردي  اول  ط��ال��ب��اين،  وق��ت يخ�سع ج��ال  ب��غ��داد يف 
للباد، لعاج من جلطة يف الدماغ يف املانيا منذ نهاية العام 
املا�سي، ما دفع باطراف �سيا�سية اىل املطالبة بانتخاب رئي�س 
تطرق  املقت�سب،  ال�سحايف  موؤمترهما  ويف  للباد.  جديد 
املالكي وبارزاين اىل الحداث يف �سوريا وقال رئي�س الوزراء 
بارزاين  2006 و�سبق وان و�سفه  الباد منذ  الذي يحكم 
بنا  حتيط  التي  الظروف  ان  اقالته،  اىل  داعيا  بالديكتاتور 
يف املنطقة حتتاج منا ليجاد مناعات للتحديات . ودعا اىل 
ر�س اجلبهة الوطنية وحل امل�ساكل باخوية وواقعية ورغبة 
م�سركة من اجل ان نح�سن بلدنا من التحديات والتوترات 
. من جهته، قال ب��ارزاين نعتقد ان هناك خافا بني بغداد 
واربيل بخ�سو�س الزمة ال�سورية لكننا �سد ت�سلط القوى 
الرهابية على احلدود امل�سركة بيننا، ونتفق مع بغداد على 

ان م�سري �سوريا بيد �سعبها .
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•• كابول-ا ف ب:

ت�ستبعد  ب����اده ل  ان  ك��ب��ري  ن���روج���ي  م�����س��وؤول  اع��ل��ن 
خف�س م�ساعدتها لفغان�ستان يف غياب تقدم ملحوظ 
الن�سان  ح���ق���وق  جم�����الت  يف  الف��غ��ان��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ومكافحة الف�ساد والتح�سري لانتخابات الرئا�سية يف 
2014. والروج من الدول التي منحت العام املا�سي 
خال موؤمتر طوكيو م�ساعدة بقيمة 16 مليار دولر 

لفغان�ستان مطالبة كابول يف املقابل با�ساحات.
واجتمع ممثلون عن اجلهات الدائنة الدولية الربعاء 
او�سلو  لكن  التعهدات  ه��ذه  تطبيق  ل��در���س  ك��اب��ول  يف 
ترى ان احلكومة الفغانية مل تلتزم بها. وقال املمثل 
هولغر  ليف  وافغان�ستان  لباك�ستان  اخلا�س  الروجي 
لر���س��ن يف ر���س��ال��ة اىل اجل��ه��ات امل��ان��ح��ة ال��دول��ي��ة ان 
ال�سلطات الروجية تاحظ با�سف بطء وعدم انتظام 
وترية ال�ساحات املتوجبة على احلكومة الفغانية . 
بر�س  فران�س  عليها  اطلعت  التي  الر�سالة  يف  وا�ساف 
الطار  لن�سر  الت�سميم  م��ن  مبزيد  ن��اأم��ل  كنا  الح��د 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  لتنظيم  ال�����ازم  الن��ت��خ��اب��ي 
الربملان  ويتاأخر  املقبل.  ني�سان-ابريل  يف  الفغانية 

الفغاين يف الت�سويت على قانون لتحديد اطار هذه 
القراع  تكرار  الدولية  ال�سرة  وتخ�سى  النتخابات 
اع��م��ال عنف  تخللته  ال���ذي   2009 ل��ل��ع��ام  ال��رئ��ا���س��ي 
وتزوير وتابع املمثل الروجي الحظ اي�سا ان الف�ساد 
خف�س  ان  م��ن  وح���ذر   . ف��ع��ال  ب�سكل  يعالج  ل  املعمم 
���س��راك��ت��ن��ا ال��ث��ن��ائ��ي��ة )م���ع اف��غ��ان�����س��ت��ان( م��ن اخليارات 
تكثيف  اىل  الف��غ��ان��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  ودع�����ا  امل���ط���روح���ة 
جهودها لالتزام بتعهداتها ، موؤكدا ان نتائج ملمو�سة 
�سرورية مع اقراب ال�ستحقاق الرئا�سي يف 2014. 
و�ستجري النتخابات الرئا�سية يف اطار ح�سا�س لنها 
���س��ت�����س��ادف م��ع الن�����س��ح��اب ال��ت��دري��ج��ي ل��ق��وة اي�ساف 
الدولية التي �سيغادر الق�سم الكرب من جنودها الباد 
نهاية 2014 يف حني احرز متمردو طالبان تقدما يف 
كابول  يف  الروجي  ال�سفري  و�سرح  املا�سية.  ال�سنوات 
نيل�س هوغ�ستفيت لفران�س بر�س يجب ان يكون هناك 
معاملة باملثل ، لكن من الوا�سح اكرث فاكرث ان الوعود 
تن�سر  التي  وال���روج  الف��غ��ان مل حت��رم  التي قطعها 
كتيبة من 166 جنديا يف افغان�ستان، تعهدت بتقدمي 
م�ساعدة قيمتها 120 مليون دولر �سنويا للباد حتى 

.2017

فنزويال وبوليفي� ونيك�راغوا تتحدى اأمريك� يف �سنودنابن عمر يبحث مع احلوثيني تطورات احلوار اليمني 
•• كراكا�س-ا ف ب:

بعر�سها العلني اللجوء مل�ست�سار املعلوماتية ال�سابق يف وكالة المن القومي المريكية ادوارد �سنودن، تتحدى فنزويا وبوليفيا ونيكاراغوا مرة 
جديدة الوليات املتحدة التي تقيم معها عاقات اقت�سادية مهمة على رغم التوتر ال�سيا�سي. وبات الرئي�س البوليفي ايفو مورالي�س ثالث رئي�س 
امريكي لتيني يبدي ا�ستعداد باده ل�ست�سافة �سنودن الذي ك�سف معلومات عن برنامج �سري امريكي للتج�س�س على الت�سالت العاملية بعد 
رئي�سي فنزويا نيكول�س مادورو ونيكاراغوا دانيال اورتيغا. ال ان هذا الخري هو الذي تلقى فقط طلبا للجوء من جانب �سنودن، على الرغم 
من ان الرئي�س البوليفي كما احلال بالن�سبة لنظريه الفنزويلي خليفة هوغو ت�سافيز، وهما اجمال يف ال�سفوف المامية عندما يتعلق المر 
بتحدي القوة الكربى يف القارة المريكية. واكد ايفو مورالي�س انه كبادرة احتجاج اريد ان اقول لاوروبيني والمريكيني ال�سماليني: الن 
�سنعطي اللجوء اىل هذا المريكي امل�سطهد من قبل مواطنيه يف حال طلب منا ذلك. نحن ل نخاف . وم�ساء اجلمعة، ابدى نيكول�س مادورو 
ا�ستعداده تقدمي اللجوء الن�ساين لل�ساب �سنودن حلمايته من ا�سطهاد اقوى امرباطورية يف العامل التي حملت عليه . اما رئي�س نيكاراغوا 
دانيال اورتيغا الذي تلقى طلب جلوء من �سنودن، فجاء رده اقل حتديا. لكن بعد م�سارعة عدد من الدول التي طلب منها �سنودن اللجوء اىل 

اعان رف�سها الطلب، اكد اورتيغا انه يف حال �سمحت الظروف فاإن نيكاراغوا �ست�ست�سيف �سنودن بكل �سرور و�ستمنحه اللجوء.

•• �صنعاء-يو بي اأي:

اأعلن قيادي يف حركة  اأن�سار اهلل  الذراع ال�سيا�سي 
اليمن  اىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  مبعوث  ان  للحوثيني 
مباحثات مع  الأح���د  ام�س  اأج���رى  ب��ن عمر  جمال 
زع��ي��م احل��وث��ي��ني ع��ب��د امل��ل��ك ب���در ال��دي��ن احلوثي 
تطورات  تناولت  الباد  ب�سمال  �سعدة  مبحافظة 

اأعمال موؤمتر احلوار الوطني.
احلوار  يف  للحرك����ة  الر�س����مي  الناط������ق  وق���ال 
الوطني علي البخيتي ليونايتد بر�س انرنا�س�����ونال 
ان املباحثات بني املبع���وث الأممي وزعي�����م احلركة 

تناولت العدي����د من الق�ساي�����ا التي ته���������م ال�س������اأن 
موؤمتر  اأعم�����ال  ت��ط��ورات  واأبرزه�������ا  اليمن�����������ي 

احلوار .
وكان بن عمر و�سل يف وقت �سابق اىل مطار �سعده 
ا�ستقباله  يعلن عنها م�سبقا،و كان يف  زي��ارة مل  يف 

قيادات ع�سكرية واأمنية و من اأن�سار اهلل .
و���س��ب��ق ل��ن ع��م��ر ان اج��ت��م��ع ب��زع��ي��م احل��وث��ي��ني يف 
احلوثيني  بزعيم  امل��ا���س��ي  الول  دي�سمرب-كانون 

الذي عر�س روؤية احلركة من كل الأحداث.
وي�سارك احلوثيون يف موؤمتر احلوار الوطني بوفد 

مكون من 35 �سخ�سا.

•• اخلرطوم-ا ف ب:

اعلن ق��ي��ادي ب��احل��زب احل��اك��م يف 
ال�����س��ودان ام�����س ان ال�����س��ودان لن 
مي�سي يف تنفيذ تهديده باغاق 
النبوب الذي يحمل انتاج اجلنوب 
الت�سدير  موانئ  اىل  النفط  من 
ان  بعد  ال�سودانية  الرا�سي  عرب 
اتفق اجلانبان على خف�س التوتر 

بينهما ال�سبوع املا�سي.
القيادي  العاطي  عبد  ربيع  وقال 
يف حزب املوؤمتر الوطني لفران�س 
ب���ر����س ان���ب���وب ال��ن��ف��ط ل���ن يغلق 
اتفقا  ال��ط��رف��ان  م�سيفا   ، الن 
بعد  العدائية  العمال  وقف  على 
اجتماع ال�سبوع املا�سي بني نائب 
رئي�س جنوب ال�سودان رياك م�سار 
ون��ظ��ريه ال�����س��وداين ع��ل��ي عثمان 

حممد طه.
اع���ل���ن  م����ف����اج����ئ����ة،  خ�����ط�����وة  ويف 
حزيران-يونيو  مطلع  ال�����س��ودان 
امل��ا���س��ي ان���ه ���س��ي��وق��ف ن��ق��ل انتاج 
ارا�سيه  النفط عرب  اجلنوب من 

خال �ستني يوما.
ب���ع���د حتذير  وج������اء ه�����ذا الم������ر 
الب�سري  عمر  ال�سوداين  الرئي�س 

املتمردين  دع�����م  م����ن  ل��ل��ج��ن��وب 
ال�����س��م��ال. ونفت  ال�����س��ودان��ي��ني يف 
لها متهمة  اتهام اخلرطوم  جوبا 
ال��وق��ت عينه اخل��رط��وم بدعم  يف 
م��ت��م��ردي��ن داخ���ل ارا����س���ي جنوب 
قال  العاطي  عبد  لكن  ال�����س��ودان 
ان الطرفني اتفقا على رفع مثل 

املوحدة  ال�سودان  دول��ة  انتاج  من 
 470 وال��ب��ال��غ  للنفط  ال�سابقة 
ال����ف ب��رم��ي��ل ي���وم���ي���ا. ل��ك��ن خط 
النبوب من مناطق النتاج حتى 
البحر  ع���ل���ى  ال��ت�����س��دي��ر  م���ي���ن���اء 
ظلت  املعاجلة  وخمطات  الحمر 

تابعة لدولة ال�سودان.

الفريقية  للجنة  ال�سكاوى  ه��ذه 
الفريقي  التابعة لاحتاد  العليا 
دول������ة جنوب  رئ���ي�������س  وي���را����س���ه���ا 

افريقيا ال�سابق ثابو مبيكي.
م�ستقلة  دول����ة  اجل��ن��وب  وا���س��ب��ح 
ال�سودان منذ عامني واخذت  عن 
ال���دول���ة اجل���دي���دة م��ع��ه��ا 75% 

اأخب�ر ال�س�عة: الإم�رات تدعم ال�سودان: لن نغلق اأنبوب نفط اجلنوب 
اإرادة ال�سعوب العربية ال�سقيقة

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�سرة  اأخبار ال�ساعة  انحياز دولة الإمارات دائما 
على  وم�ساعدتها  ال�سقيقة  العربية  ال�سعوب  اإرادة  اإىل 
جتاوز املحن والتحديات ال�سعبة التي تواجهها م�سرية 
م�سر  يف  والتنمية  لا�ستقرار  ال��ق��وي  دعمها  اأن  اإىل 
وحتت   . فيها  ال���س��ت��ق��رار  حتقيق  ج��ه��ود  م��ع  وتفاعلها 
ع��ن��وان  م��وق��ف اإم���ارات���ي ث��اب��ت  ق��ال��ت اإن م��واق��ف دولة 
املا�سية  القليلة  الأي��ام  املتحدة خال  العربية  الإم��ارات 
عربت عن انحيازها التام لإرادة ال�سعب امل�سري ودعمها 
لا�ستقرار يف م�سر كي تتجاوز هذه املرحلة النتقالية 
ففي برقية التهنئة التي بعث بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اهلل   حفظه  ال��دول��ة   رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
رئي�سا  اليمني  اأدائ���ه  بعد  من�سور  ع��ديل  امل�ست�سار  اإىل 
اأكد  النتقالية  الفرة  العربية خال  جلمهورية م�سر 
�سموه  اأن دولة الإم��ارات تتطلع اإىل اأن يتحقق لل�سعب 
امل�سري ال�سقيق كل ما ي�سبو اإليه من ا�ستقرار وازدهار 
الفريق  م��ن  �سموه  تلقاه  ال��ذي  الهاتفي  الت�����س��ال  ويف 
امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  ال�سي�سي  عبدالفتاح  اأول 
امل�سرية وزي��ر الدفاع اأكد �سموه عمق العاقات الأخوية 
بني الدولتني والدور الريادي مل�سر يف خمتلف املجالت 

ومتنى �سموه دوام الأمن وال�ستقرار مل�سر ال�سقيقة . 
واأو����س���ح���ت ال��ن�����س��رة ال��ت��ي ي�����س��دره��ا  م��رك��ز الإم�����ارات 
اأن ه���ذا املوقف  ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 
الثابت واملبدئي يعرب عن حقائق عدة اأ�سا�سية.. اأول .. 
العربية  ال�سعوب  اإرادة  اإىل  دائما  الإم��ارات  انحياز دولة 
املحن  جت���اوز  على  م�ساعدتها  على  وال��ع��م��ل  ال�سقيقة 
اإليه  اأ�سار  ما  وه��ذا  تواجهها  التي  ال�سعبة  والتحديات 
بو�سوح ال�سفري امل�سري لدى الدولة موؤخرا الذي اأكد  
الوقوف  دائما يف  على عهدها  كانت  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
م��ن مراحل  ب��ه  فيما مي��ر  امل�����س��ري  ال�سعب  ج��ان��ب  اإىل 
ثاين  اأن  واأ�سافت   . و�سعبة  فارقة  وحت��دي��ات  تاريخية 

هذه احلقائق هي م�ساندة دولة الإمارات ودعمها القوي 
مع  الإيجابي  وتفاعلها  م�سر  يف  والتنمية  لا�ستقرار 
اجلهود املبذولة لتحقيق ال�ستقرار يف هذا البلد ال�سقيق 
مبا يحفظ موؤ�س�ساته ويج�سد ح�سارته العريقة ويعزز 
دوريه العربي والدويل وهذا يعرب عن مبداأ ثابت تتبناه 
دولة الإمارات يف عاقاتها بالأ�سقاء العرب ويف �سيا�ستها 
اخل��ارج��ي��ة ب�����س��ف��ة ع��ام��ة وه���و ال��ع��م��ل دائ���م���ا مل�سلحة 
من  ممكنة  م�ساعدة  كل  وتقدمي  املنطقة  يف  ال�ستقرار 
وا�ستقرارها  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  اأمن  دعم  اأجل 
لأنها تنظر اإىل ا�ستقرار الدول العربية جميعها باعتباره 
الإقليمي  وال�ستقرار  والتنمية  الأمن  لتحقيق  �سمانة 
ال��دويل على  امل�ستوى  الإم���ارات على  اإىل  ولذلك ينظر 
والتنمية  وال�سام  وال�ستقرار  لاأمن  داعمة  قوة  اأنها 
يف املنطقة وقالت اإن ثالث احلقائق هي حر�س الإمارات 
على تدعيم العاقات مع م�سر وتعزيزها خال الفرة 
املقبلة خا�سة اأن هذه العاقات ترتكز على اأ�س�س �سلبة 
من الأخ��وة وامل�سالح امل�سركة والح��رام املتبادل على 
مدى �سنوات طويلة من التفاعل والتعاون امل�سرك يف 
املجالت كافة وهذا ما عربت عنه برقية �ساحب ال�سمو 
اإن دول��ة الإم����ارات التي  ال��دول��ة التي ق��ال فيها   رئي�س 
دائما  تتطلع  وتاريخية  اأخوية  عاقات  مب�سر  تربطها 
اإىل تطوير هذه العاقات وتر�سيخها يف جميع املجالت 
اإىل  واأ�سارت   . �سعبيهما  البلدين وخري  ملا فيه م�سلحة 
وتقديره  ���س��ك��ره  ع��ن  اأع����رب  ال�سي�سي  اأول  ال��ف��ري��ق  اأن 
بني  للعاقات  متمنيا  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب 
كما  والزده����ار  التقدم  م��ن  م��زي��دا  ت�سهد  اأن  الدولتني 
الإم���ارات  ال��دول��ة مبوقف  ل��دى  امل�سري  ال�سفري  اأ���س��اد 
القليلة  ال��ف��رة  خ��ال  امل�سري  ال�سعب  م��ع  املت�سامن 
املا�سية ومببادراتها املختلفة. واأكدت  اأخبار ال�ساعة  يف 
لدولة  الكبري  التقدير  يعك�س  هذا  اأن  اإفتتاحيتها  ختام 
لي�س يف  دوم���ا لا�ستقرار  ال��داع��م  ول��دوره��ا  الإم�����ارات 

م�سر فقط واإمنا يف باقي الدول العربية اأي�سا.

انطالق حملة النتخ�ب�ت الرئ��سية يف م�يل 

اأو�سلو ترجح خف�س م�س�عدته� لأفغ�ن�ست�ن

•• باماكو-ا ف ب:

للدورة  النتخابية  احلملة  ب���داأت 
الرئا�سية  النتخابات  من  الوىل 
يفر�س  عملية  يف  م��ايل  يف  ام�س 
التاريخ  يف  ازم���ة  اخ��ط��ر  تنهي  ان 
احلديث لهذا البلد الذي �سهد قبل 
عام ون�سف العام انقابا واحتال 
ارا�سيه من قبل جهاديني وتدخل 
اجراء  ���س��اأن  وم���ن  اج��ن��ب��ي.  جي�س 
ا�سهر  �ستة  بعد  الن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه 
الفرن�سي  بدء تدخل اجلي�س  على 
ال�ساميني  ل���ط���رد  ال����ب����اد  يف 
مايل  �سمال  يحتلون  كانوا  الذين 
ويهددون بالتقدم جنوبا، ان ينهي 
اخ��ط��ر ازم���ة يف ال��ت��اري��خ احلديث 
للباد.  ال ان مر�سحني وحمللني 
ويطالبون  الم��ر  هذا  ي�سككون يف 
املف�سلية  النتخابات  هذه  بارجاء 
خ�����س��ي��ة ح�����س��ول ا���س��ت��ح��ق��اق غري 
حم�سر له بال�سكل الكايف ما ينتج 

عنه نتائج م�سكوك ب�سحتها.
النتخابات  ه��ذه  �ساأن  من  ان  كما 
اىل  الد�ستوري  النتظام  تعيد  ان 
الباد بعد انقطاع للموؤ�س�سات اثر 
اذار-  22 يف  الع�سكري  الن��ق��اب 
الطاحة  ومت���ت   .2012 م��ار���س 
امادو  امل��ن��ت��خ��ب  ب��ال��رئ��ي�����س  حينها 
انتخابات  ق��ب��ي��ل  ت�����وري  ت���وم���اين 
الر�سح  ي��ن��وي  ي��ك��ن  مل  رئ��ا���س��ي��ة 
ب��ع��د ع�����س��ر ���س��ن��وات ق�ساها  ال��ي��ه��ا 
القائد  وت������وىل  ل���ل���ب���اد.  رئ��ي�����س��ا 

�سانوغو  ه��اي��ا  ام�����ادو  ال��ع�����س��ك��ري 
ت�سليمه  ق��ب��ل  ل���س��ب��وع��ني  احل��ك��م 
ملدنيني حتت ال�سغط الدويل. ال 
ان النقاب �سرع يف �سقوط �سمال 
م����ايل ب��ي��د امل���ت���م���ردي���ن ال���ط���وارق 
بتنظيم  املرتبطني  وال�ساميني 
ال���ق���اع���دة ال���ذي���ن ارت���ك���ب���وا خال 

ت�سعة ا�سهر جتاوزات كبرية.
القوى  ه�����ذه  ����س���ي���ط���رة  وان���ت���ه���ت 
اجلي�س  ت��دخ��ل  بفعل  ال���س��ام��ي��ة 
كانون   11 من  اعتبارا  الفرن�سي 

ي��ن��اي��ر اىل ج��ان��ب اجلي�س  ال��ث��اين 
امل���ايل ال���ذي ع��ان��ى ت��ب��ع��ات هزمية 
جيو�س  اىل  ا����س���اف���ة  ال�2012 

افريقية اخرى.
ال��ق��وات الفريقية  ومت دم��ج ه��ذه 
م���ن مت��وز-ي��ول��ي��و يف  م��ن��ذ الول 
مايل  يف  ال���س��ت��ق��رار  حفظ  مهمة 
تعد  والتي  املتحدة  لامم  التابعة 
و�ستكون  ع��ن�����س��ر   6300 ح��ال��ي��ا 
اول حتد  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
عليها  يتعني  ال��ت��ي  ال��ق��وات  ل��ه��ذه 

حفظ المن خال هذا ال�ستحقاق 
اقت�ست احلاجة  مب���وؤازرة يف ح��ال 
جندي   3200 م����ن  اك�����رث  م����ن 

فرن�سي ل يزالون يف مايل.
من  ع���ن���ا����س���ر  ه����ن����اك  ي��������زال  ول 
اجل��ه��ادي��ني يف م��ايل ق��د يغتنمون 
ال����ف����ر�����س����ة لرت�������ك�������اب ه���ج���م���ات 
م��ايل. ويتقدم  �سمال  خ�سو�سا يف 
واحدة  ام��راأة  بينهم  �سخ�سا   28
ه���ذه  م�����ن  الوىل  ال�����������دورة  اىل 

النتخابات. 

مقتل 14 جنديً� اأفغ�نيً� 
يف حوادث متفرقة

•• كابول-يو بي اأي:

اأف��غ��ان��ي��ا وجرح  14 ج��ن��دي��اً  ق��ت��ل 
عدد اآخر يف حوادث عنف متفرقة 
اأفغان�ستان، فيما قتل عدد  باأرجاء 
امل�����س��ل��ح��ني. ونقلت  ي��ح��دد م��ن  مل 
وكالة اأنباء باجهوك الأفغانية عن 
بيان لوزارة الدفاع الأفغانية ام�س 
هجمات  يف  ق�سوا  جندياً   14 اأن 
وجرح  نا�سفة  وعبوات  للم�سلحني 
وباكتيكا  ه��ل��م��ن��د  اأق���ال���ي���م  يف   3
وك���ون���ار وك���اب���ول وذك���ر ال��ب��ي��ان اأن 
ع�������دداً م����ن امل�����س��ل��ح��ني ق�������س���وا يف 
ال�ستباكات اأي�ساً يف مناطق مو�سا 

كال وميدان واأورغون و�ساروبي.
ال��ع��دد املحدد  ال�����وزارة  ت��ذك��ر  ومل 

للم�سلحني القتلى.

جرح 5 اأ�سخ��س ب�سل�سلة 
تفجرات يف الهند 

•• نيودلهي-يو بي اأي:

ب����ج����روح  اأ�����س����خ����ا�����س   5 اأ�����س����ي����ب 
�سغرية  ان��ف��ج��ارات  ب�سل�سلة  ام�����س 
ب��وذي��اً يف ولية  ا���س��ت��ه��دف��ت م��ع��ب��داً 
بهار �سمال �سرق الهند. وذكر املوقع 
اأوف  تاميز  ل�سحيفة  الل��ك��روين 
ب�سكل  وقعت  التفجريات  اأن  اإن��دي��ا 
و6   5:30 ال�����س��اع��ة  ب���ني  م��ت��ت��ال 
�سباحاً بالتوقيت املحلي وا�ستهدفت 
معبد ماهابودهي يف بود غايا املدرج 
ال��ي��ون��ي�����س��ك��و للراث  ع��ل��ى لئ���ح���ة 
ال��ع��امل��ي وق��ال��ت م�����س��ادر يف �سرطة 
غ��اي��ا اإن ب��ني اجل��رح��ى راه��ب��ان من 
امل�ست�سفى  اإىل  نقلهما  مت  ال��ت��ب��ت 
وي�����س��م امل��ع��ب��د ���س��ج��رة ب����ودي التي 
ال��ت��ن��ور حتتها  ب��ل��غ  ب����وذا  اإن  ي��ق��ال 
ومتثاًل كبريا لبوذا ورم��وزاً اخرى 

عن حياته بعد تنوره.

ال�سلم والأمن يف الباد واملنطقة 
ككل.

بني املنظمة وتايلند وذلك بزيادة 
�سمان  اأج��ل  م��ن  التعاون  تعميق 

•• ا�صطنبول-الفجر:

التقى الأمني العام ملنظمة التعاون 
اأكمل  ال��ربوف��ي�����س��ور  الإ���س��ام��ي، 
اأوغ��ل��ى، برئي�سة  اإح�����س��ان  ال��دي��ن 
وزراء تايلند ينغاك �سيناوترا يف 
يوليو  من  ال�ساد�س  يف  ا�سطنبول 
كل  الج��ت��م��اع  وح�سر  2013م 
ك�سايكل،  توفي�سا  �سورابونغ  من 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س��ة ال���������وزراء ووزي�����ر 
ال�������س���وؤون اخل���ارج���ي���ة، وع����دد من 

امل�سوؤولني رفيعي امل�ستوى.
الو�سع  ع��ل��ى  امل��ن��اق�����س��ات  ورك����زت 
بني  والعاقات  تايلند  جنوب  يف 
امل�سلمة  وامل��ج��ت��م��ع��ات  احل��ك��وم��ة 
رئي�سة  واأع��رب��ت  الإقليم.  ه��ذا  يف 

ال���وزراء ل��اأم��ني ال��ع��ام ع��ن رغبة 
ب�سورة  الن��خ��راط  يف  حكومتها 
اإيجابية مع املنظمة ب�ساأن م�ساألة 
اجلنوبية  احل����دودي����ة  الأق���ال���ي���م 
الأمن  �سمان  يف  رغبتها  واأك���دت 

وال�ستقرار يف الإقليم. 
واأع����رب الأم���ني ال��ع��ام ع��ن �سكره 
لرئي�سة الوزراء ملا اأبدته من نيات 
ح�سنة وحث ال�سلطات التايلندية 
بناء  ت����داب����ري  ع��م��ل��ي��ة  ب��ت�����س��ري��ع 
الأ�سباب  الراهنة ومعاجلة  الثقة 
اجلذرية للم�سكل من خال نهج 
�سكان  متكني  على  يعتمد  �سامل 
الأق���ال���ي���م اجل��ن��وب��ي��ة م���ن تويل 
امل�سوؤولية على �سوؤونهم الداخلية 
لل�سكان  ي�������س���م���ح  ن�����ظ�����ام  ع������رب 

امل�سلمني يف جنوب تايلند .
تايلند  وزراء  رئ��ي�����س��ة  واأخ������ربت 
الأمني العام باأن احلكومة تعمل، 
عنه  املعرب  امل�سرك  التفاهم  اإث��ر 
امل�سرك  ال�����س��ح��ف��ي  ال���ب���ي���ان  يف 
ال���ذي ���س��در ع��ق��ب زي����ارة الأمني 
2007م،  �سنة  تايلند  اإىل  العام 
الزيارة  بعد  �سدر  ال��ذي  والبيان 
امل��ب��ع��وث اخلا�س  اأج���راه���ا  ال��ت��ي 
�سنة  ت��اي��ل��ن��د  اإىل  ال��ع��ام  ل��اأم��ني 
ق���ان���ون  رف������ع  ع���ل���ى  2012م، 
حمافظات  خ��م�����س  يف  ال����ط����وارئ 
ال��ت�����س��اور مع  ب��ع��د عملية  وذل����ك 
امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة. ك��م��ا حتقق 
ال��ت��ع��ل��ي��م حيث  ت���ق���دم يف جم����ال 
املدار�س ومراكز  دعمت احلكومة 

مبمار�سة خ�سو�سياتهم الثقافية 
م�����وارده�����م  واإدارة  وال����ل����غ����وي����ة 
الطبيعية يف احرام تام لد�ستور 

الباد ول�سامة اأرا�سيها.
كما رحب الأمني العام باخلطوات 
تايلند  ح��ك��وم��ة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
حوار  لبدء  ماليزيا  مع  بالتعاون 
بناء مع اجلبهة الوطنية الثورية 
اجلماعات  اإح������دى   ،)BRN(
�سياغة  اأج������ل  م����ن  امل���ع���ار����س���ة، 
امل�ساكل  لت�سوية  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
عن  معربا  احل���وار،  عرب  الراهنة 
اأم��ل��ه يف اأن يت�سع ه��ذا احل���وار يف 
امل�ستقبل واأن يكون اأكرث �سمولية 
املنظمات  ف���ي���ه  ت���������س����ارك  ح���ت���ى 
متثل  التي  الأخ��رى  واملجموعات 

والتنمية  واحل������وار  ال��ث��ق��ة  ب���ن���اء 
الإق��ل��ي��م، وذلك  الق��ت�����س��ادي��ة يف 
من خال دعم البنك الإ�سامي 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وغ�������ريه م�����ن اأج����ه����زة 

املنظمة ووكالتها.
وجدد الأمني العام موقف املنظمة 
الداعم لكل املبادرات ال�سلمية التي 
اخلا�سة  الإن�سان  حقوق  ت�سمن 
التفاهم  تعزز  وال��ت��ي  باملواطنني 
وال��ت��ع��اون من  امل�سرك واحل���وار 
اأجل النهو�س باملجتمعات كلها يف 

تايلند ويف املنطقة ككل.
واأع�����رب�����ت رئ��ي�����س��ة ال���������وزراء عن 
مل��ا يقدمه  ال��ع��ام  ل��اأم��ني  �سكرها 
حكومة  اأن  م�����وؤك�����دة  دع�����م  م����ن 
العاقات  بتعزيز  مهتمة  بادها 

ال���ت���ي تخدم  ال���دي���ن���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأن�ساأت يف  املحليني والتي  ال�سكان 
اجلنوب بداية هذا العام وجددت 
احلكومة  رغ��ب��ة  ال�����وزراء  رئي�سة 
مل�ساكل  �سلمية  ح��ل��ول  اإي���ج���اد  يف 
اجل���ن���وب واحل�������س���ول ع��ل��ى دعم 
املنظمة يف هذا الإطار. كما اأكدت 
اأن احلكومة اتفقت مع املجموعات 
امل�سلحة املتمردة يف اجلنوب، بعد 
على  الج��ت��م��اع��ات،  م���ن  �سل�سلة 
وقف لإط��اق النار يبداأ يف �سهر 

رم�سان املبارك.
بهذه  ال�����ع�����ام  الأم����������ني  ورح���������ب 
خطوة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ال����ت����ط����ورات 
اإي��ج��اب��ي��ة اإىل الأم����ام م��ع��رب��ا عن 
عملية  يف  امل�ساهمة  املنظمة  ع��زم 

اإح�س�ن اأوغلى يتب�حث مع رئي�سة وزراء ت�يلند ب�س�أن اأو�س�ع امل�سلمني يف جنوب ت�يلند

الكوريت�ن تتفق�ن على 
ت�سغيل موقع ك�ي�سوجن 

•• �صول-رويرتز:

ات��ف��ق��ت ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة وك���وري���ا 
�ساعة مبكرة من �سباح  اجلنوبية يف 
ات���خ���اذ خطوات  ام�������س الح�����د ع��ل��ى 
كاي�سوجن  م���ن���ط���ق���ة  ف���ت���ح  لع���������ادة 
ال�سناعية التي ت�سرك الدولتان يف 
مطولة  حمادثات  بعد  وذلك  ادارتها 
ا�ستمرت اكرث من 16 �ساعة لرتيب 
ال��ت��ف��ا���س��ي��ل . وع��ق��دت امل��ح��ادث��ات يف 
هدنة  وقعت  حيث  ب��امن��وجن��وم  بلدة 
يف احلرب الكورية التي ا�ستمرت من 
عام 1950 حتى عام 1953 ليجاد 
ت�����س��غ��ي��ل ملنطقة  و���س��ي��ل��ة ل���س��ت��ئ��ن��اف 
ن����ادر للعملة  ك��اي�����س��وجن وه���ي م����ورد 
الفقرية  ال�سمالية  لكوريا  ال�سعبة 
يف  امل�سانع  ال�سمالية  كوريا  واغلقت 
عماليها  ك��ل  و�سحبت  ن�����س��ان  اب��ري��ل 
�سخ�س  ال����ف   53 ع���دده���م  ال���ب���ال���غ 
وحظرت ال�سركات الكورية اجلنوبية 
من عبور احلدود يف ذروة توترات بني 
البلدين. وقال �سوه هو رئي�س الوفد 
بعد  لل�سحفيني  اجل��ن��وب��ي  ال��ك��وري 
�ستعقدان  ال��ك��وري��ت��ني  ان  امل��ح��ادث��ات 
اجتماعا اخر يف العا�سر من يوليو يف 
املنطقة ال�سناعية من اجل ا�ستئناف 
ال��ع��م��ل��ي��ات وم���ن���ع ت��ع��ل��ي��ق ال��ع��م��ل يف 
ان  ف���ور  امل��ن��ط��ق��ة  وت��ط��ب��ي��ع  امل�ستقبل 
ح�سلنا  م�ستعدين.  اجلانبان  يكون 
على انطباع بان ال�سمال م�ستعد جدا 
يبذل  وان����ه  ك��اي�����س��وجن  م�سكلة  حل��ل 
اي�سا  واوردت  ك��ب��رية  ج��ه��ودا  اي�����س��ا 
نباأ  ال�سمالية  الكورية  النباء  وكالة 
التو�سل لتفاق الحد وقالت الوكالة 
من  �سيتاأكدان  واجلنوب  ال�سمال  ان 
كاي�سوجن  منطقة  ن�ساط  ا�ستئناف 

اعتمادا على ا�ستعدادتهما.
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العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية امل�ستقبل 

رخ�سة رقم:CN 1039075 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد مرح �سيف العلوي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد �سامل حايز املحريبي
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
للفو�سار  ال�س�����ادة/ونا�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1180135 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

احمد فهد عو�س �سالح املنهايل من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

احمد فهد عو�س �سالح املنهايل من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة رفيق كونانانيكال عبدالرحيم )%100(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

تنويه
رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�سادر  العان  اىل  بال�سارة 
رقم  التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س   2013/3/30 بتاريخ   10753
للمقاولت  اخلليج  �سرح  التجاري:  بال�سم   CN  1183183
العامة ذ.م.م. تنوه دائرة التنمية القت�سادية بانه �سقط �سهوا 

ومل تذكر التعديات التالية:
1- تعديل ا�سم جتاري اىل/�سرح اخلليج لل�سيانة العامة ذ.م.م

بال�سافة اىل التعديات الواردة يف العان ال�سابق
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

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

العامة رخ�سة رقم:CN 1033298 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عادل علي جازم عمر )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل من�سور فرج �سامل الكثريي
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مقهى وماأكولت 
ابو العبا�س رخ�سة رقم:CN 1034433 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ثابت حممد عبدالكرمي حممد ال�سيباين )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي �سعيد حميد عمهي املن�سوري

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

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
املالية  الوراق  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1043543:وال�ستثمار )المارات( ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سركة الوراق املالية وال�ستثمار �س م ب )مقفله( 
securities & investment company b s c s من 50% اىل %99

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
SICO VENTURES COMPANY SPC ا�سافة �سركة �سيكو فينتجيوز �س �س و

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جناء حممد قا�سم ال�سرياوي

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

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رميا�س �سيله وعبايه

رخ�سة رقم:CN 1131110 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عفراء خليفه �سعيد اخليلي )%25(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد هال حممد هال الكويتي )%75(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبدالكرمي غلوم حممد البلو�سي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1.20*3 اىل 1*3

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/رميا�س �سيله وعبايه

RIMAS SHEELA & ABAYA
اىل/رميا�س �سيله وعباية ذ.م.م

RIMAS SHEELA & ABAYA LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع م�ستح�سرات وم�ستلزمات التجميل - بالتجزئة )4772008(

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

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديلك�س لتجارة اللكرونيات 

والهدايا رخ�سة رقم:CN 1080902 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/ديلك�س لتجارة اللكرونيات والهدايا
DELEX ELECTRONICS & GIFTS TRADING

اىل/ديلك�س لتجارة املاب�س اجلاهزه
DELEX READYMADE TRADING

تعديل ن�ساط/حذف جتارة الجهزة اللكرونية الدقيقة - باجلملة )4652003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الدوات والواين املنزلية - بالتجزئة )4759007(
تعديل ن�ساط/حذف بيع احللي والك�س�سوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(
تعديل ن�ساط/حذف بيع البطانيات والبيا�سات اجلاهزة وال�سرا�سف - بالتجزئة )4751004(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  ال�س�����ادة/املنجد اجلديد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1147197 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل ا�سم جتاري:من/املنجد اجلديد للمقاولت العامة
NEW WAVE GENERAL CONTRACTING

اىل/املنجد اجلديد لعمال الكهربائية ال�سحية
NEW WAVE ELECTRICAL & SANITARY WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب وا�ساح التمديدات والركيبات الكهربائية )4321001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب وا�ساح الدوات والتمديدات ال�سحية )4322002(

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

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/باور ادفانتيج للمقاولت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1183263 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 0.2*0.4 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�سم جتاري:من/باور ادفانتيج للمقاولت العامة
POWER ADVANTAGE GENERAL CONTRACTING

اىل/باور ادفانتيج للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية
POWER ADVANTAGE ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTING

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

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

CN 1314478:للمقاولت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/الخطبوط الحمر للمقاولت العامة

RED OCTOPUS GENERAL CONTRACTING

اىل/كوديك�س للمقاولت العامة
CODEX GENERAL CONTRACTING

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

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

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

اوروبا لات�سالت ذ.م.م - فرع ابوظبي
 رخ�سة رقم:CN 1021912 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

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

CN 1398130:انرنت كافيه رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

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

�سي للمجوهرات ذ.م.م - فرع ابوظبي 1
 رخ�سة رقم:CN 1414890 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

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

CN 1120657:البيادر التجارية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

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

�سمارت باري�س للماب�س اجلاهزة - فرع
 رخ�سة رقم:CN 1195544 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
العامة  واملقاولت  للنقليات  ال�س�����ادة/بروة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1190549 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/را�سد عبداهلل احمد زهري الكعبي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ را�سد عبداهلل احمد زهري الكعبي من 80% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد را�سد عبداهلل زهري الكعبي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خليفة را�سد عبداهلل زهري الكعبي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 0
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/بروة للنقليات واملقاولت العامة ذ.م.م

BARWA TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING LLC
اىل/بروة للنقليات واملقاولت العامة

BARWA TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عبيد الكتبي و�سركاه 

CN 1196542:ل�ست�سارات العمال ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/عبيد الكتبي و�سركاه ل�ست�سارات العمال ذ.م.م
OBAID AL KETBI & PARTNERS BUSINESS CONSULTANCY LLC

اىل/الفاحتون لا�ست�سارات ومتثيل ال�سركات ذ.م.م
CONSULTING & CONQUERORS REPRESENTATION ENTERPRISES LLC

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

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

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جنوب اجلزيرة لعمال لل�سرياميك 

والبا�سر رخ�سة رقم:CN 1172228 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/جنوب اجلزيرة لعمال لل�سرياميك والبا�سر
GANOP ALGAZIERA PLASTER & CERAMIC WORKS

اىل/جنوب اجلزيرة لدارة العقارات
GANOP ALGAZIERA AFREAL ESTATE MANAGMENT

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(
تعديل ن�ساط/حذف تغطية الر�سيات واجلدران بالباط او الباركية او الرخام او 

ال�سرياميك او املوزاييك )4330019(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مفرو�سات العبري

رخ�سة رقم:CN 1026464 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة يو�سف احمد جمعه حميد احلو�سني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالنا�سر حممود - منعم )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد جذلن مبارك خلفان املزروعي

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*6
تعديل ا�سم جتاري:من/مفرو�سات العبري

AL ABEER FURNISHINGS
اىل/مفرو�سات العبري

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإط����ار ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة لتمكني ال�����س��ب��اب الإم���ارات���ي، وامل�����س��اع��دة يف 
لتنمية  الإم����ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت  تواجههم،  التي  التحديات  مواجهة 
ال�سباب باأبوظبي عن تعاونها مع موؤ�س�سة اأوبريي�سن هوب لطرح وتقدمي 

منهاج درا�سي جامعي حول الإدارة والثقافة املالية. 
ا�سرف  املالية  الإدارة  برنامج  من  ج��زءاً  الدرا�سي  املنهاج  ه��ذا  ويعترب 
�سح ، الذي قامت املوؤ�س�سة باإطاقه والإعان عنه موؤخراً خال ملتقى 
موؤ�س�سة الإمارات لا�ستثمار املجتمعي، والذي يهدف اإىل تثقيف ال�سباب 

وتعزيز  املالية،  ل�سوؤونهم  الفعالة  الإدارة  كيفية  الإم��ارات حول  دولة  يف 
ثقافة الدخار لديهم، ما ي�سهم يف جتنب اأو تقليل ن�سبة الديون املراكمة 
عليهم كما هو واقع احلال مع عدد متزايد من ال�سباب الإماراتي بح�سب 
الدرا�سات احلديثة.  و�سوف ينتج عن هذا التعاون تطوير منهاج درا�سي 
الإماراتي  ال�سباب  ثقافة  يعك�س  ب�سكل  املالية  والثقافة  الإدارة  ح��ول 
خمتلف  يف  اجلامعات  لطاب  تدري�سه  يتم  بحيث  املعا�سر،  وو�سعهم 
اإم���ارات ال��دول��ة م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام الأك��ادمي��ي املقبل. و���س��وف يتم تقدمي 
من  ع��دداً  امل�ساق  ويت�سمن  درا�سية،  �ساعة   4.5 بواقع  الدرا�سي  امل�ساق 
الف�سول واملو�سوعات املختلفة املتعلقة بدرا�سة ال�سلوك املايل وعاقته 

ومناق�سة  امليزانيات،  و�سع  واأدوات  الإدخ���ار،  ومفاهيم  احلياة،  باأ�سلوب 
مفهوم القرا�س، والتاأثريات الإيجابية وال�سلبية للقرو�س، بالإ�سافة 
اإىل مناق�سة مفاهيم ال�ستثمار، وجمموعة من الن�سائح املتعلقة باإقامة 

ال�ستثمارات الناجحة. 
يف  الجتماعي  الدمج  اإدارة  مديرة  ال�سام�سي  �سبحا  الدكتورة  وقالت 
الدرا�سي يف  املنهاج  �سيتم تطبيق  اأنه  ال�سباب  لتنمية  الإم��ارات  موؤ�س�سة 
العام الأكادميي اجلديد. و�سوف يكون  2013 مع بداية  اأكتوبر  اأوائل 
هذا املنهاج جزءاً من م�سروع اإر�ساد ال�سباب، حيث يلتقي اأ�ساتذة جامعات 
مع  تطوعية  ب�سورة  املجتمع  م��ن  وق��ي��ادات  الأخ���رية  ال�سنوات  وط��اب 

الأوىل  مرحلته  يف  التدري�سي  امل�ساق  لتقدمي  وذل��ك  اجلامعات  ط��اب 
اأن  ال�سام�سي  �سبحا  الدكتورة  واأ�سافت  الدولة.   يف  اجلامعات  لطاب 
امل�سروع  بهذا  ن�سل  ب��اأن  والبعيد  املتو�سط  امل��دى  على  طموحات  لدينا 
يدر�سون  ال��ذي��ن  اجلامعات  ط��اب  يتمكن  بحيث  متقدم،  م�ستوى  اإىل 
الدرا�سي  املنهاج  وت��ق��دمي  تدري�س  م��ن  الأخ���رية  الدرا�سية  ال�سنوات  يف 
هذا  ي��ق��وم  بحيث  الأوىل،  ال��درا���س��ي��ة  ال�سنوات  يف  اجلامعيني  للطاب 
امل�سروع على جهود الطاب، وي�سب يف م�سلحتهم. بالإ�سافة اإىل ذلك 
املوؤ�س�سات والهيئات التعليمية لو�سع  اإىل التوا�سل مع  ي�سعى الربنامج 

مادة الإدارة املالية �سمن املنهاج الدرا�سي املعتمد يف الدولة. 

موؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�سباب تعلن عن تطوير منهاج درا�سي حول الإدارة والثقافة املالية

خطط لتطبيق املنه�ج مطلع الع�م الك�دميي الق�دم

املال والأعمال

الإمارات ت�سارك يف املوؤمتر القت�سادي لرابطة التعاون الإقليمي للبلدان املطّلة على املحيط الهندي 

املن�سوري يوؤكد اأهمية تعزيز التع�ون الإ�سرتاتيجي يف جم�ل الأمن الغذائي بني دول الرابطة 
•• موري�صيو�س-الفجر:

تراأ�س معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
وزي����ر الق��ت�����س��اد وف���د دول����ة الإم�������ارات العربية 
امل��ت��ح��دة امل�����س��ارك يف امل��وؤمت��ر الق��ت�����س��ادي الأول 
على  املطلة  للبلدان  الإقليمي  التعاون  لرابطة 
موري�سيو�س  ا�ست�سافته  ال��ذي  الهندي  املحيط 

يومي 4 و5 يوليو 2013. 
انطاق  قبيل  املن�سوري  ال��وزي��ر  معايل  والتقى 
املوؤمتر مع معايل خافيري لوك دوفال نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء ووزير املالية والتنمية القت�سادية 
يف موري�سيو�س، حيث جرى ا�ستعرا�س العاقات 
الثنائية و�سبل الرتقاء بها مبا يواكب الإمكانات 

التي يتمتع بها كا البلدين. 
واأك������د م���ع���ايل ال����وزي����ر امل���ن�������س���وري اأه���م���ي���ة هذا 
الهند  جمهورية  حكومتي  تنظمه  ال��ذي  املوؤمتر 
التجارية  ال���ع���اق���ات  مت��ت��ني  يف  وم��وري�����س��ي��و���س 
والقت�سادية بني دول الرابطة، وتوحيد اجلهود 
التنمية  حتقيق  �سبيل  يف  الإم��ك��ان��ات  وت��وظ��ي��ف 
يف  الإ�سراتيجي  والتعاون  املن�سودة،  امل�ستدامة 

عدد من املجالت احليوية كاأمن الغذاء. 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة   وقال معاليه 
القوى  ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا يف  ت��ع��زي��ز  م�����س��األ��ة  ت����ويل 
القت�سادية ال�ساعدة املطّلة على املحيط الهندي 

اأهمية خا�سة ان�سجاماً مع خططها الإ�سراتيجية 
امل��ن��ط��ق��ة، والعمل  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ه���ذه  وال��ب��ح��ري��ة 
والعمل  ال��ت��ع��اون  ال��راب��ط��ة على حتقيق  دول  م��ع 
الهندي،  املحيط  منطقة  اقت�ساد  ب��ني  امل�سرك 

واإيجاد تكتل اقت�سادي اأكرث قوة. 
وذكر معاليه اأن اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل 
لرابطة الدول املطلة على املحيط الهندي بلغت 
2010 وارتفعت  عام  يف  دولر  تريليون   5.76
 6.68 اإىل  لت�سل   2011 ع���ام  خ���ال  قيمته 
تريليون دولر بن�سبة منو قدرت ب� %16 و�سط 
توقعات ببلوغه 9 تريليون دولر يف عام 2016. 
واأ�ساف معايل الوزير املن�سوري اأن قيمة التجارة 
اخلارجية الإماراتية غري النفطية مع جمموعة 
قرابة  بلغت  الهندي  املحيط  على  املطلة  ال��دول 

عام 2012. خال  دولر  مليار   100
اأن  اإىل  امل�ساركني  اأم���ام  كلمته  يف  معاليه  واأ���س��ار 
تطور قطاع ال�سناعات الغذائية يف الدول العربية 
ودول الرابطة اأ�سبح �سرورة اإ�سراتيجية لدعم 
الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ا���س��ت��رياد امل���واد 
معدلت  ت�سهد  باتت  ال�سناعات  وه��ذه  الغذائية، 
منو مرتفعة وحتديداً يف دولة الإمارات، وخا�سة 
ال�سناعي  القطاع  دع��م  نحو  ال��دول��ة  ت��وج��ه  بعد 
ك��ون��ه يلعب  ال��وط��ن��ي��ة،  ال�����س��ن��اع��ات  اأداء  وت��ع��زي��ز 
دوراً حمورياً يف الناجت املحلي الإجمايل و�سيا�سة 

التنويع القت�سادي التي تنتهجها الدولة .
لتعزيز  اإىل جملة من اخلطوات  املن�سوري  ونوه 
مقدمتها  ويف  الغذائية  ال�سناعات  نحو  التحول 
ال�سغرية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل���ن�������س���اآت  وت���ع���زي���ز  دع����م 
واإيجاد  وتناف�سيتها،  اإنتاجيتها  ورفع  واملتو�سطة 
حا�سنات للتطوير والبتكار لتعزيز قيام املوؤ�س�سات 
ال�سناعية ال�سغرية واملتو�سطة، وتفعيل وتطوير 
ا�ستفادة املوؤ�س�سات ال�سناعية ال�سغرية واملتو�سطة 
التعليم  وكليات  البحوث  ومعاهد  اجلامعات  من 

الفني والتدريب املهني .
وطالب معاليه بت�سجيع اإقامة م�ساريع م�سركة 
الغذائية،  ال�سناعات  الرابطة يف جمال  بني دول 
لفتاً اإىل اأن م�سكلة الغذاء مل تعد حتدياً للنظام 
الأنظمة  ل��ك��اف��ة  واإمن������ا  ف��ح�����س��ب،  الق���ت�������س���ادي 

الجتماعية وال�سيا�سية.
متتلك  ال���راب���ط���ة  دول  اأن  امل��ن�����س��وري  واأ�����س����اف 
التي  املادية  الطاقات  يف  تتج�سد  كبرية  اإمكانات 
حتويها مكامن الأر�س الوا�سعة وتربتها الزراعية 
مو�سوعي  ب�سكل  ا�ستثمرت  ل��و  ال��ت��ي  اخل�سبة، 
وع��ل��م��ي لأن��ت��ج��ت م��ن اخل����ريات امل��ادي��ة م��ا يكفي 

للكثري من �سكان دول العامل.
املن�سوري  ال��وزي��ر  اأخ��رى حث معايل  وم��ن جهة 
ال�����دول امل�����س��ارك��ة ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة ال��ك��ام��ل��ة من 
ومن  الإم���ارات  متلكها  التي  التناف�سية  املقومات 

منوهاً  �سعيد،  م��ن  اأك��رث  على  املتميزة  جتربتها 
ع��امل��ي��اً يف  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  الإم�����ارات  بح�سول 
قفزة  اأك��رب  وحتقيقها  احلكومية،  الكفاءة  جمال 
هذا  التناف�سية  جم��ال  يف  العامل  دول  جميع  بني 
العام، لت�سل اإىل املركز الثامن عاملياً، وحتقق اأي�ساً 
القت�سادي،  الأداء  جمال  يف  عاملياً  الرابع  املركز 
العاملية  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال�����س��ن��وي  ال��ك��ت��اب  ب��ح�����س��ب 
العاملية  التقارير  اأه��م  اأح��د  يعد  ال��ذي   ،2013

التي تقي�س م�ستوى تناف�سية الدول، وي�سدر عن 
املعهد الدويل للتنمية الإدارية يف �سوي�سرا . وقال 
اإمارة  اأن هذه الإجن��ازات تعزز من موقع  معاليه 
حيث   ،2020 اإك�سبو  معر�س  ا�ست�سافة  يف  دبي 
تعترب م��ن اأب����رز امل���دن امل��ر���س��ح��ة لح��ت�����س��ان هذا 
احلدث العاملي الكبري. واأبدى املن�سوري اأمله يف 
و�سع اإطار متكامل للتعاون القت�سادي والتجاري 
للبلدان  الإقليمي  التعاون  الإم��ارات ورابطة  بني 

املطلة على املحيط الهندي ميهد ملرحلة جديدة 
من ال�سراكة املثمرة املن�سودة. 

ويبلغ عدد الدول الأع�ساء بالرابطة حاليا ) 18 
 - الهند   - بنجادي�س   - ا�سراليا   : هي  دول��ة   )
اندوني�سيا - اإيران - كينيا - مدغ�سقر - ماليزيا 
�سنغافورة   - ُعمان   - موزنبيق   - موري�سيو�س   -
اأفريقيا -�سريلنكا - تنزانيا - تاياند  - جنوب 
– اليمن، بالإ�سافة  - الإم��ارات العربية املتحدة 
اإىل خم�س دول �سركاء حوار هي : ال�سني - م�سر 
ومنظمة  امل��ت��ح��دة،  اململكة   - ال��ي��اب��ان   - فرن�سا   -

املحيط الهندي لل�سياحة ع�سو مراقب . 
ك��ًا من  و�سم وف��د دول��ة الإم����ارات يف ع�سويته 
�سعادة خالد غامن الغيث م�ساعد وزير اخلارجية 
و�سعادة  اخلارجية  وزارة  يف  القت�سادية  لل�سوؤون 
الدولة  �سفري  النعيمي  البا�سه  هلل  عبدا  عي�سى 
ال�سام�سي  الفن  عبداهل  و�سعادة  باك�ستان،  لدى 
ال�سناعة،  ل�سوؤون  امل�ساعد  القت�ساد  وزارة  وكيل 
اأم���ني عام  ���س��امل  ب��ن  و���س��ع��ادة حميد حممد علي 
احتاد غرف التجارة وال�سناعة بالدولة، والوزير 
الرحمن  ع��ب��د  د.  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  امل��ف��و���س 
ق�سم  رئي�س  النيادي  العزيز  عبد  وال�سيد  ه��ادي، 
ال�ستثمارات اخلارجية بوزارة اخلارجية، وال�سيد 
م��ع��ايل وزير  م��ن مكتب  ���س��امل احل��م��راين  �سيف 

القت�ساد.

••دبي-وام:

ل��ل��ط��اق��ة يف دبي  امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى  ن���ظ���م 
الإم��������ارات للحياة  م���ع ج��م��ع��ي��ة  ب��ال��ت��ع��اون 
 30 ال��ف��ط��ري��ة دورة ت��دري��ب��ي��ة لأك����رث م��ن 
هيئة ودائرة وموؤ�س�سة يف حكومة دبي على 
م���دى ي��وم��ني ب��ح�����س��ور 60 م�����س��وؤول عن 
املحلية.  وال��دوائ��ر  بالهيئات  امل��راف��ق  اإدارة 
موا�سيع  ع��دة  التدريبية  ال���دورة  وتناولت 
الكهرباء  اإ�ستهاك  متعلقة بر�سيد  مهمة 
واملياه يف مباين املكاتب. واأكد �سعادة �سعيد 
حممد الطاير نائب رئي�س املجل�س الأعلى 
اإىل  ي�����س��ع��ى  امل��ج��ل�����س  اأن  دب����ي  ال���ط���اق���ة يف 
تر�سيد ا�ستهاك الطاقة واملياه مع �سمان 
والتي  دب���ي  اإم�����ارة  يف  البيئية  ال���س��ت��دام��ة 
املتكاملة  دب���ي  اإ���س��رات��ي��ج��ي��ة  م��ع  تتما�سى 
حت�سني  ت�����س��م��ل  ح���ي���ث   2030 ل��ل��ط��اق��ة 
باعتبارها  دب��ي  يف  الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة 
ولفت  ال�سراتيجية.  اأهدافها  من  واح��دة 
م���ع خم��ت��ل��ف اجلهات  امل��ج��ل�����س  ت���ع���اون  اىل 
احلكومية للحد ب�سكل فعال من ا�ستهاك 

ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه يف ال���دوائ���ر امل��ح��ل��ي��ة عن 
هذا  ولتحقيق  ال�ستهاك  تر�سيد  طريق 
وور�س  دورات  ع��دة  املجل�س  ينظم  ال��ه��دف 
احلكومية  وامل���وؤ����س�������س���ات  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  ع���م���ل 
اإدارة  يف  وال���ك���ف���اءات  ال����ق����درات  ل��ت��ح�����س��ني 
الطاقة و�سمان تنفيذ التدابري والجراءات 
خمتلف  يف  الطاقة  ك��ف��اءة  بتعزيز  الكفيلة 
ال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���س�����س��ات. وث��م��ن ال����دور الذي 
تقوم به جمعية الم��ارات للحياة الفطرية 
وتعاونها مع املجل�س يف تنظيم هذا التدريب 
اإ�سراتيجية تر�سيد  الذي من �ساأنه تعزيز 
من  الإم���ارة  يف  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ستهاك 
خ���ال ق��ي��ا���س ا���س��ت��ه��اك ال��ك��ه��رب��اء واملياه 
وبالتايل حتديد تقنيات الوفورات املحتملة 
واختيار التدابري املو�سى بها لتنفيذ ور�سد 
جانبه  وم��ن   . امل�ستخل�سة  النتائج  وقيا�س 
ق��ال ���س��ع��ادة اأح��م��د بطي امل��ح��ريب��ي الأمني 
دبي  يف  ل��ل��ط��اق��ة  الأع���ل���ى  للمجل�س  ال���ع���ام 
للحياة  الإم�����ارات  جمعية  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأن 
ال��ف��ط��ري��ة ي��اأت��ي يف اط����ار ت��ب��ادل اخل���ربات 
الدوائر  منها  قطاعات  عدة  مع  والتجارب 

واملوؤ�س�سات احلكومية وجمعيات النفع العام 
اجلميع  على  الفائدة  تعم  اأن  نتطلع  حيث 
م��ن خ��ال ه��ذه ال����دورات ال��ت��ي م��ن �ساأنها 
حتقيق ثقافة الر�سيد يف املوارد الطبيعية 
امل�ساهمة يف  ���س��اأن��ه��ا  وت��ع��زي��زه��ا وال��ت��ي م��ن 
للطاقة  املتكاملة  دبي  اإ�سراتيجية  حتقيق 

اإي��دا تيلي�س  ذك��رت  جانبها  وم��ن   .2030
الإم�����ارات  ب��الإن��اب��ة جلمعية  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
للحياة الفطرية اأنه من خال هذه الور�سة 
التدريبية توفر الأدوات واملهارات الأ�سا�سية 
امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ت�����س��اع��د ال��ه��ي��ئ��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
خ��ف�����س ال��ب�����س��م��ة ال��ك��رب��ون��ي��ة م���ن خال 

تر�سيد ا�ستهاك الطاقة واملياه بكفاءة مما 
يف  اإيجابي  ب�سكل  امل�ساهمة  م��ن  �سيمكنهم 
ا�سراتيجية دبي املتكاملة للطاقة 2030 
معدل  خ��ف�����س  يف  ه��دف��ه��ا  اإىل  ول��ل��و���س��ول 
املائة  يف   30 بن�سبة  ال��ط��اق��ة  على  الطلب 

بحلول عام 2030.
ط�قة ت�سدر اأول تقرير �سنوي للتنمية امل�ستدامة

•• ابوظبى-وام:

الأول  ال�سنوي  الوطنية للطاقة طاقة تقريرها  اأبوظبي  اأ�سدرت �سركة 
للتنمية امل�ستدامة. ويتناول التقرير الذي �سدر حتت عنوان م�ساهمتنا 
التي  والأه�����داف  واأدائ���ه���ا  ال�سركة  نهج   2012 امل�ستدامة  التنمية  يف 
امل�سائل  �سعيد  على  املا�سى  العام  التي حققتها يف  والإجن���ازات  و�سعتها 
الكوادر  وتطوير  العمل  مواقع  يف  وال�سامة  ال�سحة  بق�سايا  املتعلقة 

الب�سرية وحماية البيئة والعاقات املجتمعية و�سراكات العمل.
و�سمان  القيمة  من  املزيد  باإ�سافة  طاقة  �سركة  التزام  التقرير  ويعزز   
م�ستقبل م�ستدام وذلك من خال مت�سكها مببادئ امل�سوؤولية يف العمل 
وحر�سها على حماية موظفيها ولعب دور فاعل يف املجتمع واحلد من 
الأ�سرار البيئية واحلفاظ على مكانتها ك�سريك مف�سل يف الأ�سواق التي 
�سركائها من اجلهات احلكومية  الوطيدة مع  بف�سل عاقاتها  تدخلها 

واخلا�سة.
طاقة  ادارة  جمل�س  رئي�س  نائب  النعيمى  �سيف  ع��ب��داهلل  �سعادة  واك��د   
ح��ر���س ال�����س��رك��ةع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ م���ب���ادئ ال���س��ت��دام��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة �سمن 
امل�ستدامة  التنمية  �سيا�سة  دعم  فى  بذلك  ت�ساهم  التى  ا�سراتيجيتها 
باأهمية  يتمتع  التقرير  ان  اىل  ..م�سريا  ابوظبى  ام��ارة  تنتهجها  التى 
روؤية  دع��م  خ��ال  م��ن  البعيد  امل��دى  اأه���داف طاقة على  لتحقيق  بالغة 

ابوظبى القت�سادية 2030 . 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وال�سفر  التجارة  وت�سهيل  الأم��ن  لتعزيز  �سعيها  �سمن 
العامة  – الإدارة  امل��ال��ي��ة  دائ����رة  وق��ع��ت  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 
ووزارة  مع  م�سرك  تعاون  اتفاقية  اأبوظبي،  جلمارك 
اجل��م��ارك وحماية  اإدارة   - الأم��ري��ك��ي  ال��وط��ن��ي  الأم���ن 
احلدود الأ�سبوع املا�سي يف مقر اإدارة اجلمارك وحماية 

احلدود الأمريكية بوا�سنطن.
تدريبية  دورة  هام�س  على  التفاقية  ه��ذه  توقيع  ومت 
مع  بالتعاون  ابوظبي  جلمارك  العامة  الإدارة  اقامتها 
اإدارة اجلمارك وحماية احلدود الأمريكية يف العا�سمة 
�سعادة  م��ن  ك��ل  التفاقية  ووق��ع  وا�سنطن.  المريكية، 
�سعيد اأحمد املهريي، مدير عام الإدارة العامة جلمارك 
اأب��وظ��ب��ي، وك��ي��ف��ن م��اك��ال��ي��ن��ان، م�����س��اع��د م��ف��و���س اإدارة 
وذلك  ب��الإن��اب��ة،  الأمريكية  احل��دود  وحماية  اجل��م��ارك 
بح�سور لوريتا جامبل، املدير التنفيذي لإدارة التعاون 
ال�ستهداف  مركز  مدير  �ستافينوها،  و�ستيفن  ال��دويل، 
الأمريكي، اإىل جانب مدراء املراكز وعدد من م�سوؤويل 

الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي.
وتن�س التفاقية على تعزيز التعاون بني الإدارة العامة 
احلدود  وح��م��اي��ة  اجل��م��ارك  واإدارة  اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك 
الأمريكية يف جمال تقدمي التدريب وامل�ساعدات الفنية، 
تبادل اخلربات، تطوير املبادرات والتقنيات يف جمالت 
بناء  اىل  اإ���س��اف��ة  ال��ت��ج��اري��ة،  والعمليات  املخاطر  اإدارة 
املقدرة وحت�سني عمليات التفتي�س. كما ن�ست التفاقية 

على تبادل وتقا�سم املعلومات الأمنية على النحو الذي 
ت�سمح به القوانني وال�سيا�سات والتفاقيات املعمول بها 
يف الدولتني، وذلك يف اإطار من ال�سرية لأغرا�س اإنفاذ 

القانون، مكافحة الإرهاب وحتقيق الأمن العام.
و�سكر �سعادة �سعيد اأحمد املهريي يف كلمة القاها خال 
على  الأمريكي  القومي  الأم��ن  وزارة  التفاقية،  توقيع 
دعمها املتوا�سل جلمارك اأبوظبي يف جمالت التدريب 
التدريب  مبادرتي  اأهمية  على  �سدد  حيث  والتطوير، 
يف  عليهما  املن�سو�س  املقدرة  وبناء  بالتفتي�س  اخلا�سة 

الناجحة  املبادرات  اأهم  تعتربان من  واللتان  التفاقية، 
ملواجهة التحديات التي يواجهها اجلانبني. 

وق���ال ���س��ع��ادة امل��ه��ريي: ت��اأت��ي ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة يف اإطار 
ب��ح��م��اي��ة ح���دوده���م���ا م���ن املخاطر  ال���ط���رف���ني  ال����ت����زام 
كوجهة  البلدين  موقع  لتعزيز  ن�سعى  حيث  املختلفة، 
اآمنة لل�سفر والأعمال. ومن هنا، ل بد يل من الإ�سارة 
لدائرة  العليا  الإدارة  تبديه  ال��ذي  الكبري  احلر�س  اإىل 
املالية وعلى راأ�سها معايل حمد احلر ال�سويدي، رئي�س 
ال�سركاء  التعاون مع  – اأبوظبي، لتوطيد  املالية  دائ��رة 

الداخل واخل��ارج، وذلك مبا ميكننا  ال�سراتيجيني يف 
المر  الأط���راف  جلميع  امل�سركة  امل�سالح  حتقيق  من 
الذي �سي�ساهم يف دعم العمل اجلمركي وعملية حماية 
املنافذ  ع��رب  امل�سروعة  ال��ت��ج��ارة  وت�سهيل  احل���دود  اأم���ن 

اجلمركية. 
الإدارة  امل��راك��ز وم�سوؤولو  ق��ام م���دراء  الإط���ار،  ويف ه��ذه 
العامة جلمارك اأبوظبي، بزيارة اإدارة اجلمارك وحماية 
لعدد  زي����ارات ميدانية  ج��ان��ب  الأم��ري��ك��ي��ة اىل  احل���دود 
م��ن م��راك��ز اجل��م��ارك وح��م��اي��ة احل����دود الأم��ري��ك��ي��ة يف 
امل�سرك  التعاون  وليات خمتلفة، وذلك بهدف تعميق 
اأم��ن وحماية احلدود  وال��دائ��م بني اجلانبني يف جم��ال 
واملنافذ اجلمركية، حيث اط�ّلع الوفد على اأهم املهارات 
اجلمركية  امل��ج��الت  يف  املطبقة  الأمريكية  واملمار�سات 

وحماية احلدود.
يذكر ان الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي كانت قد وقعت 
لل�سحن  ال��زم��ال��ة  ب��رن��ام��ج  ات��ف��اق��ي��ة   2011 اأب��ري��ل  يف 
اإدارة اجلمارك وحماية احلدود الأمريكية،  الدويل مع 
للتمثيل اجلغرايف  ن��ظ��راً  خ��ا���س��ة  اأه��م��ي��ة  اأول��ت��ه��ا  ح��ي��ث 
الوا�سع الذي يتمتع به مكتب تطبيقات قوانني الهجرة 
واجلمارك بوزارة الأمن القومي الأمريكي، اإ�سافة اإىل 
ال�سحن  املكتب يف جمال  التي ميتلكها  الكبرية  اخلربة 
جلمارك  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأ���س��ب��ح��ت  وب���ذل���ك  ال�����دويل. 
ت�سارك  الأو���س��ط  بال�سرق  جمركية  اإدارة  اأول  اأبوظبي 
احلدود  وحماية  للجمارك  ال��دويل  ال�سراكة  بربنامج 

ل�ستهداف ال�سحنات.

الإدارة الع�مة جلم�رك اأبوظبي توقع اتف�قية تع�ون م�سرتك
 مع اإدارة اجلم�رك وحم�ية احلدود الأمريكية 

جن�ح زراعة علف ب�جرا املهجن مبزرعة بليوا املجل�س الأعلى للط�قة بدبي ينظم دورة تدريبية حول تر�سيد ا�ستهالك الكهرب�ء واملي�ه 
•• املنطقة الغربية-وام:

زار وفد اإعامي مزرعة احد املواطنني مبح�سر ام احل�سن بليوا باملنطقة 
املهجن  نابيري  ب��اج��را  اع��اف  زراع���ة  جتربة  على  للوقوف  وذل��ك  الغربية 
ا�سرف على  الذي  املزارعني  امل�سئولني من مركز خدمات  بح�سور عدد من 
التجربة الناجحة. وقال غامن الكثريي �ساحب املزرعة ان التجربة ناجحة 
اقل  ماء  كميات  وت�ستهلك  امللوحة  ن�سبة من  تتحمل  باجرا  اأع��اف  لإيجاد 
من اأعاف الرود�س مثمنا جهود مركز خدمات املزارعني الذي يحاول دائما 
وجود واإدخال حما�سيل علفية تتحمل امللوحة واإيجاد حلول واقعية مل�ساكل 
املزارعني حيث يامل املركز من املزارعني زراعة حما�سيل واعاف ي�ستفيد 
املياه  من  كميات  ت�ستهلك  التي  ال�سائدة  ل��اأع��اف  كبدائل  احل��ي��وان  منها 
هدرا. ويعترب علف باجرا ناليري هجني عبارة عن ح�سي�س ي�ستخدم كعلف 
حيواين ا�ستوائي عايل الإنتاجية اأثبت جناحه يف البيئة ال�سحراوية لدولة 
ال��ف ج��زء يف   20 اإىل  ت�سل  العالية  امللوحة  ذات  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
املليون. وتتوا�سل اإنتاجية هذا املح�سول لأكرث من 4 �سنوات بكميات كبرية 
ودرجة عالية من ال�ست�ساغة للحيوانات و ي�ستهلك هذا املح�سول من 3 اإىل 

ح�سب املناخ ال�سائد.  الواحدة  للنبتة  اليوم  يف  املاء  من  لرات   4

اأدكو تنظم ور�سة عمل ملن�ق�سة التقني�ت احلديثة حلفر الآب�ر
•• اأبوظبي-وام:

مع  بالتعاون  ادك��و  الربية  البرولية  للعمليات  اأبوظبي  �سركة  نظمت 
التقنيات  ملناق�سة  عمل  ور�سة  اأبوظبي  ف��رع  البرول  مهند�سي  جمعية 
واحده  م��رك��زي��ه  نقطه  م��ن  النفط  اب���ار  م��ن  احل��دي��ث��ه حلفر جمموعه 
بح�سور جمموعة �سركات اأدنوك بالإ�سافة لل�سركات امل�ساهمة يف �سركة 
الور�سة  تاتي  البرولية.  بالعمليات  اخلا�سة  اخلدمات  و�سركات  اأدك��و 
علي  املتزايد  الطلب  لتلبية  وال��غ��از  ال��ب��رول  اب��ار  حفر  ملتطلبات  تلبيه 

م�سادر الطاقه. 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/01/08م املودعة حتت  رقم: 167612 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/08/16م 

 با�س��م: �سنتورك فالف كونرول، ا�س. ال. 
 وعنوانه:بيهº 110، كزاكزاميندي، 26-24، 20100 ليزو، ا�سبانيا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اآمنة من التعطل للتحكم يف وت�سغيل املعدات والآليات املتحركة وت�سمل ال�سمامات  اأجهزة وتراكيب حتكم 
والقنوات وحتديدا  الأنابيب  اآليات لا�ستخدام يف خطوط  �سابهها من  وما  امل��دارة مبحركات  وال�سمامات 
للمنتجات  ول��وازم  غيار  وقطع  الكهرباء  وتوليد  وال�سرف  واملياه  والبروكيماوية  الكيماوية  ال�سناعات  يف 

املذكورة اأعاه.
 الواق�عة بالفئة:  7 

 و�سف العامة:  كتبت كلمة "CENTORK" باأحرف لتينية. 
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�سجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
HOT ICE :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 167622               بتاريخ :     08/  01/  2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�س��م:  حممد علي عبد ال�سكور
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة – ال�سارقة ، منطقة ال�سيف �س. ب :   121254 ، هاتف : 971509792638+ 

comifiperfumes@info. : فاك�س :   الربيد اللكروين ،
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والعان وادارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبى 
الواق�عة بالفئة: 35

كما هو مو�سح  والأبي�س  الأ�سود  باللون  اجنلزيتني  كلمتني  – مركبة من   Hot Ice  : العامة  و�سف 
من ال�سورة اأعاه  

ال�س��راطات: * 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /جيتندرا للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :

بتاريخ:   14 /  8  /  2004م املودعة حتت رقم : 62959 
بتاريخ:  20  /  12 /  2004م                  امل�سجلة حتت رقم : 49675 

با�س��م: �س. جنمة �سمرية لازياء ذ.م.م.
وعنوانه: دبي ، المارات العربية املتحدة  �س. ب: 46233 ، هاتف: 2258102-04 ، فاك�س: 04-3522975 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )   39   ( – )   5  /    10  /  2004 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املاب�س اجلاهزة مبا يف ذلك الحذية بجميع اأنواعها وال�سبا�سب.    
الواق�عة بالفئة   : 25

* التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : 2

ا�سم مالك العامة: �س. جنمة �سمرية لازياء ذ.م.م.
ا�سم املتنازل له : �سماء �سمرية لاأزياء )�س.ذ.م.م.(

مه�نته: جتارة
جن�سيته: المارات العربية املتحدة.

عنوانه وحمل اإقامته:  دبي ، المارات العربية املتحدة. 
�س.ب: 44185 ، هاتف : 2258102-04  فاك�س: 04-2269856

تاري�خ انت�قال امللكية:  26 /  6  /  2013  
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�سجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
CIRQUE LE SOIR :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 168998               بتاريخ :08/  02/  2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�س��م:  رايان بي�ستي
امل��ت��ح��دة( ���س. ب : ، ه��ات��ف :  اإك�����س ج��ي ، اململكة  اأو 6  اآر  ���س��ارع ك��وت��رام ، ك��روي��دون ، �سي  وع��ن��وان��ه: )19 

ryan@cirquedusoir.com : 00447950365217 ، فاك�س : 00442086541550  الربيد اللكروين
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الأن�سطة الريا�سية والرفيهية 
الواق�عة بالفئة: 41

اأمناط  مع  فنية  وبطريقة  جميل  بخط  و�سف العامة : العبارة" CIRQUE LE SOIR" مكتوبة 
الأزهار الأمريية يف الأعلى والأ�سفل وجميعها باللون الأ�سود والأبي�س.

ال�س��راطات: * 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/03/22م   املودعة حتت رقم: 170904 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�س��م: القرية العاملية – دبي )�س.ذ.م.م.( 
زاي��د، دبي، الإمارات  ال�سيخ  الإم��ارات، الطابق رقم: 49، �سارع  اأب��راج  وعنوانه:�س.ب.: 73311، مكتب ملك 

العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الأث�����اث؛ امل���راي���ا؛ اإط�����ارات ال�����س��ور؛ امل��ن��ت��ج��ات )غ���ري ال�����واردة يف ف��ئ��ات اأخ����رى( امل�����س��ن��وع��ة م��ن اخل�����س��ب اأو 
اأو  ال�سدف  اأو  احل��وت  عظم  اأو  العاج  اأو  العظام  اأو  القرون  اأو  ال�سف�ساف  اأو  اخل��ي��زران  اأو  الغاب  اأو  الفلني 
ال�سور؛  اإط��ارات  البا�ستيكية؛  امل��واد  اأو من  امل��واد  لكل هذه  البديلة  وامل��واد  املر�سوم  اأو  املحار  اأو  الكهرمان 
اخليزران  من  امل�سنوعة  املنزلية  الأ�سناف  البا�ستيك؛  اأو  اجلب�س  اأو  ال�سمع  اأو  اخل�سب  من  فنية  اأ�سغال 

 اأو الفلني اأو البا�ستيك اأو الغاب اأو ال�سف�ساف اأو اخل�سب لغايات الزينة. 
 الواق�عة بالفئة:  20 

 و�سف العامة:  كتبت عبارة " القري�ة العاملي�ة" باللغة العربية. 
 ال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�سجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
NLC Nimbus Logistics & Cargo :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 170038               بتاريخ :     29/  02/  2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�س��م:  نيمبو�س لوجي�ستيك�س لل�سحن )�س. ذ. م. م. (
وعنوانه: الوحدة 1401 ، طابق 14 ، بناية بنك برودا ، بر دبي ، دبي – الإم��ارات العربية املتحدة �س. ب :   
diwan@neelkamal.com : 43906 ، هاتف : 043275222 ، فاك�س : 043585633  الربيد اللكروين

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل؛ التعبئة ، تغليف و تخزين ال�سلع؛ تنظيم ال�سفريات.

الواق�عة بالفئة: 39
 DARK GREY CLOUD“ هي كلمة لتينية و تعني "NIMBUS " و�سف العامة : اأن كلمة
BRINGS RAIN”  )�سحابة رمادية جتلب املطر( و تعني اأي�سا “AURA” )هالة( ، وقد �سميت 
العامة التجارية " NIMBUS" لن املطر يجلب الرفاهية و ال�سعادة و نحن نريد  لعملنا احل�سول على 

نتائج جيدة  بف�سل اجلهود واخلدمات اجليدة املقدمة للعماء.
ال�س��راطات: * 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
ARKAY :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 170039               بتاريخ :29/  02/  2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�س��م:  اأركي بيفرييج�س )�س. ذ. م. م.(
وعنوانه:  برج العطار ، �سارع ال�سيخ زايد ، الوحدة 1002 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة �س. ب : ، هاتف : 

management@arkay.ae : 0551144128 ، فاك�س : الربيد اللكروين
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

لعمل  امل�ستح�سرات  و�سائر  )�سرية(  �سراب   ، الكحولية  امل�سروبات غري  و�سائر  وغازية  مياه معدنية   ، برية 
امل�سروبات و م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه.

الواق�عة بالفئة: 32
اأفريقيا و تعني القبائل اجلميلة  ، و  “ARKAY” م�ستقة من  اأن العامة التجارية  و�سف العامة : 

اأي�سا تدعى “ARKAY” الإعجاب ب�سدقهم.
ال�س��راطات: * 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/01/08م املودعة حتت رقم: 167613 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/08/16م 

 با�س��م: �سنتورك فالف كونرول، ا�س. ال. 
 وعنوانه:بيهº 110، كزاكزاميندي، 26-24، 20100 ليزو، ا�سبانيا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجهزة وتراكيب حتكم اآمنة من التعطل للعمليات ال�سناعية؛ تركيبات اإلكرونية وعتاد حا�سوب وبرجميات 
حا�سوب ملراقبة والتحكم يف العمليات ال�سناعية؛ اأجهزة وتراكيب حتكم مبا يف ذلك الو�سائل الكهربائية/

الإلكرونية للتحكم يف وت�سغيل املعدات والآليات املتحركة وت�سمل ال�سمامات وال�سمامات املدارة مبحركات 
وما �سابهها من اآليات لا�ستخدام يف خطوط الأنابيب والقنوات؛ اأجهزة وتراكيب التحليل لقيا�س اخلوا�س 
الفيزيائية واملكونات الكيمائية لل�سوائل والغازات امل�ستخدمة يف العمليات ال�سناعية وحتديدا يف �سناعات 
التحليل  وتراكيب  اأجهزة  النبعاثات؛  ومراقبة  متابعة  تطبيقات  والبروكيماوية ويف  الكيماوية  العمليات 
الهواء املحيط؛ قطع غيار ول��وازم لكافة ما تقدم  امللوثة يف  الكيمائية للمواد  لقيا�س الركيزات واملكونات 

من منتجات.
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�سف العامة:  كتبت كلمة "CENTORK" باأحرف لتينية.
 ال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 164427   بتاريخ 2011/10/27م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�س��م: اب�رو ان�د�سري�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�اك ث�ورن ك�ورت، �س.ب.1174 �ساوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأ�سرطة رقائق الأملونيوم الا�سقة لا�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ اأ�سرطة تغليف ل�سقة لكافة الأغرا�س لا�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ 
�سريط تغطية؛ �سريط تغطية للدهانات؛ موانع ت�سرب من ال�سيليكون لزجاج ال�سيارات؛ �سريط تغطية لل�سيارات؛ �سريط بويل بروبيلني ل�سق 
ثنائي املحور لا�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ �سريط اإحكام ل�سق من الكرتون لا�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ �سريط موا�سري ملون؛ مانع 
ت�سرب ملون من ال�سيليكون ل�سناعة اأطواق ال�سيارات؛ اأ�سرطة موا�سري؛ �سريط كهربائي؛ مانع ت�سرب لأنظمة العوادم ال�سائلة؛ �سريط ل�سق 
من الألياف الزجاجية لا�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ عازل من رغوة البويل اإيثيلني والبويل يوريثني؛ �سريط ل�سق من �سكرمي الألياف 
الزجاجية لا�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ �سريط حلام ل�سق لا�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ مانع ت�سرب �سوائل الأطواق لا�ستخدام 
يف ال�سيارات؛ الغاتابر�سا، اأي املطاط؛ �سريط ل�سق لل�سيارات عايل احلرارة؛ اأ�سرطة ل�سقة �سناعية؛ مواد عازلة، اأي اأ�سرطة الرغوة للعزل 
الكهربائي؛ اأ�سرطة تغطية؛ �سريط نايلون ل�سق لا�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ �سريط اأكريليك ل�سق من البويل بروبيلني لا�ستخدام 
ال�سناعي اأو التجاري؛ اأ�سرطة ل�سقة ان�سهارية من البويل بروبيلني لا�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ اأ�سرطة بويل بروبيلني ل�سقة لا�ستخدام 
ال�سيليكون لاأغرا�س  ال�سيارات؛ عازل مطاطي من  اأطواق  اإحكام لاأ�سطح؛ مطاط؛ عازل �سيليكون ل�سناعة  اأ�سرطة  اأو التجاري؛  ال�سناعي 
والتعبئة  للتغليف  اإطالة  فيلم  التجاري؛  اأو  ال�سناعي  اأ�سرطة ل�سقة متخ�س�سة لا�ستخدام  الف�سي؛  القما�س  �سريط موا�سري من  العامة؛ 
الزجاج  اإ�ساح  �سريط  اللولبية؛  واملعدنية  البا�ستيكية  اللوازم  لإحكام  تيرافلواأورواإيثيلني  البويل  عازل خيطي من  والتجارية؛  ال�سناعية 
الأمامي؛ موانع ت�سرب ل�سقة لأغرا�س ال�سد والربط ب�سكل عام؛ �سريطة تغطية؛ �سريطة تغطية للدهانات؛ �سريطة تعبئة ل�سق لا�ستخدام 

 ال�سناعي اأو التجاري؛ مانع ت�سرب من ال�سيليكون لإطارات ولوحات قيادة ال�سيارات للبا�ستك والنايلون واجللد. 
 الواق�عة بالفئة: 17 

و�سف العامة: تتكون العامة من كلمة "ABRO" املكتوبة بالأحرف الاتينية وبطريقة مميزة كما هو مو�سح يف ال�سكل املبني اأعاه.
 ال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، 
وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�سجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
FREIGHT HOUSE :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 173305               بتاريخ :09/  05/  2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�س��م:  بيت ال�سحن
 : ، هاتف   293009   : ���س. ب  املتحدة  العربية  الإم����ارات   ، دب��ي   ، ال��رم��ول   املنطقة   ، الرا�سدية  وع��ن��وان��ه: 

shahul@freighthouse.ae : 042850771  ، فاك�س : 042850772  الربيد اللكروين
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

النقل ، تغليف و تخزين ال�سلع ، تنظيم رحات ال�سفر
الواق�عة بالفئة: 39

و�سف العامة : ا�ستققنا ا�سم العامة التجارية “FREIGHT HOUSE” من ا�سم �سركتنا، وهي 
 .”FREIGHT HOUSE“ سركة تعمل يف جمال ال�سحن اجلوي والربي وهذا ما يتبني من ا�سمها�
يظهر ا�سم ال�سركة “FREIGHT HOUSE” مكتوبا باأحرف عري�سة وعلى اجلانب الأي�سر �سعار 

موؤلف من تناغم �سورتني رمزيتني ل� "�سفينة وطائرة"
ال�س��راطات: * 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ       2012/01/08م املودعة حتت رقم: 167614 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/08/16م 

 با�س��م: �سنتورك فالف كونرول، ا�س. ال. 
وعنوانه:بيهº 110، كزاكزاميندي، 26-24، 20100 ليزو، ا�سبانيا

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
املدارة  وال�سمامات  ال�سمامات  وت�سمل  التعطل  م��ن  الآم��ن��ة  التحكم  وت��راك��ي��ب  اأج��ه��زة  واإ���س��اح  �سيانة 
مبحركات وما �سابهها من اآليات لا�ستخدام يف خطوط الأنابيب والقنوات وحتديدا يف ال�سناعات الكيماوية 
والبروكيماوية واملياه وال�سرف وتوليد الكهرباء واأجهزة وتراكيب التحكم الآمنة من التعطل للعمليات 
واأجهزة  ال�سناعية  العمليات  يف  والتحكم  ملراقبة  احلا�سوبي  والعتاد  الإلكرونية  والركيبات  ال�سناعية 
وتراكيب التحكم مبا يف ذلك الو�سائل الكهربائية/الإلكرونية للتحكم يف وت�سغيل املعدات والآليات املتحركة 
الأنابيب  لا�ستخدام يف خطوط  اآليات  �سابهها من  وما  امل��دارة مبحركات  وال�سمامات  ال�سمامات  وت�سمل 

والقنوات وقطع غيار ولوازم كافة ما تقدم من منتجات.
 الواق�عة بالفئة:  37 

 و�سف العامة:  كتبت كلمة "CENTORK" باأحرف لتينية. 
 ال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�سجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
TTL TTL Shipping & Logistics LLC :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 168813               بتاريخ :05/  02/  2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�س��م:  تي تي ال �سييبنج & لوجي�ستيك�س )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه: رقم 218 ، بناية حممد �سلطان  بل�سالت ، الكرامة ، دبي �س. ب :   126010     ، هاتف : 043570603  

rashi@ttle.ae : فاك�س : 043570604  الربيد اللكروين ،
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

النقل ، تغليف و تخزين ال�سلع ، تنظيم رحات ال�سفر
الواق�عة بالفئة: 39

و�سف العامة : يدل ال�سكل الهند�سي للقطع املكافئ على الكرة الأر�سية ، كما تدل الأجنحة يف الو�سط على 
TTL مكتوبة باأحرف كبرية عليه . مت ا�ستقاق العامة التجارية من ا�سم  الهواء و املحيط مع الأحرف 

. TTL Shipping & Logistics LLC ال�سركة
ال�س��راطات: * 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة جنانة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1173913 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف غامن �سعيد عبداهلل يو�سفي احلمادي
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة جنانة للمقاولت العامة

PARADISE GENERAL CONTRACTING EST
اىل/جنانة لل�سيانة العامة

PARADISE GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية مدينة زايد ال�سناعية اجلديدة ار�س رقم 110 

مكتب رقم A-3 اىل املنطقة الغربية ليوا جفن ار�س رقم 5 حمل رقم 44
تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )4329901(

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

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

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

  
املودعة بالرقم : 53513

با�سم : بر�ستيج للتجارة العامة
وعنوانه : حمل رقم 2 ملك نوره حمد براهيم حمد الهيدان - ديرة - البطني .

امل�سجلة حتت رقم :44886  بتاريخ : 2004/2/10 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/5/31 وحتى تاريخ : 2023/5/31
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:معجنات رمز البداع
ramz al ibdaa sambosa leaves:طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة حتت رقم: 192831       بتاريخ:2013/6/5 م
با�س��م:معجنات رمز البداع

العربية  الم��ارات   ، ، فاك�س:025636229  ، هاتف: 025636331  ، ���س.ب:136273  الباهية  وعنوانه:ابوظبي 
املتحدة .

املواد  متوين  وامل�سروبات  الطعمة  توفري  خدمات   43: بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  او  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
الغذائية .

و�سف العامة:العامة عبارة عن �سكل م�ستطيل باللون ال�سفر من اجلانب الي�سر وبداخله رمز البداع 
ramz al ibdaa باللونني البني  )رمز باللون البني والبداع باللون البي�س( وب�سكل مميز ويدنوها 
باللون   sambosa leaves ويدنوها  الذهبي  باللون  �سمبو�سه  �سرائح  ال�سكل  ي�سار  وعلى  والبي�س 
�سمبو�سه  �سرائح  وا�سفل  اعلى  من  ال�سكل  ويحيط  �سمبو�سه  �سحن  �سكل  ال�سكل  ميني  واق�سى  الذهبي 

وبجانبها sambosa leaves  باللون الذهبي .  
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:موتي حمل ديلك�س هو�سيبيتاليتي �س .ذ.م.م  
MOTI MAHAL M SINCE طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية:1920 

املودعة حتت رقم: 172215       بتاريخ:2012/4/18 م
با�س��م:موتي حمل ديلك�س هو�سيبيتاليتي �س .ذ.م.م

، ف��اك�����س:3985582 ، الربيد  ، ال�سوق الكبري ، ������س.ب:231400 ، ه���ات���ف:3985572  ، ب��ردب��ي  وع��ن��وان��ه:دب��ي 
. jaitly.varun@gmail.com اللكروين

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات تقدمي امل�سروبات واملاأكولت املطاعم .
 MOTI و�سف العامة:عبارة عن دائرة باللون الرمادي ويف داخلها خط باللون البي�س وداخل اخلط
ويدنوه  الربتقايل  باللون  ميز  كبري  ب�سكل   M ال�سكل  منت�سف  ويف  الربتقايل  باللون   MAHAL

SINCE  باللون الربتقايل وال�سكل على خلفية باللون البي�س.    1920
او  العامة  عن  مبعزل   MOTI MAHAL ال�س��راطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام

بالو�ساع الخرى لعتبارها �سائعة ال�ستخدام. 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
�سامل اجلابري

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة بالرقم : 54145

با�سم : ال�سيد/زياد حممد ر�سول راة بيما
وعنوانه : المارات العربية املتحدة ، دبي ، �س.ب: 2399 ، هاتف: 042252600

امل�سجلة حتت رقم :45826  بتاريخ :2004/3/24 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/7/5 وحتى تاريخ :2023/7/5
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
�سامل اجلابري

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة بالرقم : 54146

با�سم : ال�سيد/زياد حممد ر�سول راة بيما
وعنوانه : المارات العربية املتحدة ، ابوظبي ، �س.ب: 45628 

امل�سجلة حتت رقم :43729  بتاريخ :2003/12/13 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/7/5 وحتى تاريخ :2023/7/5
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:نفايف للعطور
nefayef perfumes:طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية  

املودعة حتت رقم: 192154       بتاريخ:2013/5/23 م
با�س��م:نفايف للعطور

وعنوانه:ابوظبي ، امل�سرف ، �س.ب:2585 ، هاتف: 024431161 ، موبايل : 0502362050
وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :3 العطور .

و�سف العامة:عبارة عن �سكل مبخرة باللون البني الغامق ويخرج منها دخان باللون البني الفاحت وا�سفلها 
الغامق .   البني  باللون   nefayef perfumes نفايف للعطور باللون البني

ال�س��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838 العدد 10838 بتاريخ 2013/7/8   

اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
النقل  )ق��ط��اع  للموا�سات  الوطنية  الهيئة  تعلن 
البحري( بان ال�سادة/براري لدارة الغابات ذ.م.م 
قد تقدموا بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها 

بعد وهي:

ال�سفينة  ع��ل��ى ت�سجيل  اع��را���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�سجيل ال�سفن ابوظبي خال مدة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العان.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

المارات 7572 م براري - 1
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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•• دبي-الفجر: 

امل���ح���دودة )���س��رك��ة خ��ا���س��ع��ة ل�سلطة دبي  م��ي��ن��اف��اك��ر���س  ق��ام��ت 
ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة( م���وؤخ���را ب��ال���س��راك م��ع م��رك��ز دب���ي لل�سلع 
اإفطار عمل يف  اإح��دى هيئات حكومة دبي، بتنظيم  املتعددة، وهو 
املناق�سات  رك��زت  وق��د  العاملي.  امل��ايل  دب��ي  كابيتال يف مركز  ن��ادي 
التوجهات  اآخ��ر  مو�سوع  على  رئي�سي  ب�سكل  احل��دث  ه��ذا  خ��ال 
وامل�ستجدات يف جمال التدفقات التجارية يف دول جمل�س التعاون 
املختلفة  ال��ط��رق  على  ال�سوء  املنظمون  األ��ق��ى  حيث   ، اخلليجي 
لا�ستفادة من فر�س النمو يف املنطقة من خال دمج نظام التدفق 

املتعددة  لل�سلع  دبي  اخلا�س مبركز   )Tradeflow( التجاري
الدولية. ومن  التجارة  مينافاكر�س يف جمال متويل  مع خربة 
 )Tradeflow( التجاري  التدفق  نظام  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
الكروين  ت�سجيل  نظام  املتعددة، هو  لل�سلع  دبي  اخلا�س مبركز 
الأخ��رى يف  والأ�سول  ال�سلع  الإنرنت خا�س مبلكية  �سبكة  عرب 
للمالكني  وبالتايل ميكن  املتحدة.  العربية  الإم��ارات  دبي، ودول��ة 
تخزين ب�سائعهم داخل الدولة، ومن ثم طلب اإ�سدار �سك التدفق 
التجاري )Tradeflow( اخلا�س مبركز دبي لل�سلع املتعددة، 
الأمر الذي ي�سهل التمثيل القانوين للملكية، ومن ناحية اأخرى 
ميكن للمالكني القيام بتقدمي هذا ال�سك ك�سمان ملينافاكر�س 

يف مقابل التمويل التجاري، حيث يتم عملية ادارة واعتماد رهن 
مبركز  اخل��ا���س��ة   )Tradeflow( ال��ت��ج��اري  ال��ت��دف��ق  �سكوك 
احلاكمة  ال�سلطة  ب�سفته  امل��رك��ز  قبل  م��ن  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب��ي 
الرئي�س  بادمانابان،  اأناند  ال�سيد  �سرح  وق��د  امل��رك��زي.  وامل�سجل 
املتحققة  املزايا  تقدر  مينافاكر�س  اإن  ملينافاكر�س:  التنفيذي 
من ارتباطها مع مركز دبي لل�سلع املتعددة لعر�س متويل املخزون 
بنية  مبثابة  التكامل  هذا  نعترب  ونحن  وال�سلع،  الب�سائع  لتجار 
ال�سيولة  من  املزيد  �سخ  يف  امل�ساعدة  �ساأنها  من  مبتكرة  هيكلية 
التي يحتاجها �سوق التمويل التجاري، الأمر الذي يدعم ويرتقي 

بالنمو التجاري يف منطقة ال�سرق الأو�سط . 

مين�ف�كرت�س تت�س�رك مع مركز دبي لل�سلع املتعددة يف تقدمي حلول متويل املخزون

املال والأعمال

•• دبي- حم�صن را�صد

 ك�سف معايل الدكتور را�سد بن فهد وزير البيئة 
376 �سيادا  امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب��ات  وامل���ي���اه، ع��ن 
م��واط��ن��ا، ���س��ت��ق��دم ل��ه��ا حم��رك��ات ب��ح��ري��ة جديدة 
املواطنني  ال�سيادين  لت�سجيع  القيمة؛  بن�سف 
للتم�سك بهذه املهنة العريقة ون�سرها بني الأجيال 
ال�سابة من خال توفري الت�سهيات والإمكانيات 
، جاء ذلك يف ت�سريحات  للعمل فيها  ال�سرورية 
بدبي  احلمرية  م��رك��ز  افتتاح  هام�س  على  اأم�����س 
اأن يتم توزيع  لت�سجيل قوارب ال�سيد، من املقرر 
ه���ذه امل��ح��رك��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة يف نهاية 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجل�����اري، وق���د حتملت 
حتمل  فيما  املحركات،  قيمة  من   50% ال���وزارة 
امل�ستفيدين الن�سف الآخر من القيمة الإجمالية 
.  وقال اأن الوزارة و�سعت خطة لتحديث وتطوير 
مراكز خدمات ال�سيادين، م�سريا اإىل انه مت توفري 
امليزانية الازمة، وبداأت يف تنفيذ تلك اخلطة من 
افتتاح مركز ج��دي��دة، وذل��ك يف  اأو  خ��ال تطوير 
اإطار اهتمام احلكومة بدعم ال�سيادين، لفتا اإىل 
اأن جميع املحركات البحرية اجلديدة هي �سديقة 
للبيئة، بهدف تقليل ال�سجيج ال�سادر، وانخفا�س 
عملية  ب��اع��ت��ب��ار   ، منها  املنبعثة  ال���غ���ازات  م��ع��دل 
الحراق تتم داخليا بخاف املحركات الأخرى ، 

والتي تتم فيها عملية الحراق اخلارجي . 
على  امل����ح����رك����ات  ه�����ذه  ت����وزي����ع  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
ال�سيادين ياأتي انطاقا من الأهمية القت�سادية 
باعتباره  ال�سمكية،  ال��رثوة  لقطاع  والجتماعية 

واحدا من املوارد الطبيعية املتجددة التي ت�ساهم 
بالدولة  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  ت��ع��زي��ز  يف  ك��ب��ري  ب�سكل 
ومتثل م�سدر رزق ل�سريحة كبرية من املواطنني.
املا�سية  ال��ف��رة  ب����داأت خ���ال  ال�����وزارة  اأن  وذك����ر 
املحركات  ل���س��ت��ام  ال�����س��ي��ادي��ن  ط��ل��ب��ات  تلقي  يف 
وال���راف���ع���ات ال��ب��ح��ري��ة م��ن خ���ال م��راك��ز خدمة 
مت  حيث  ال��دول��ة  اإم���ارات  يف  لها  التابعة  العماء 
فرزها واختيار امل�ستحقني ح�سب ال�سروط املحددة 
اأع�ساء  مع  وبالتعاون  خمت�سة  جل��ان  خ��ال  من 
التعاونية  واجلمعيات  ال�سيد  تنظيم  جل��ان  م��ن 

ل�سيادي الأ�سماك. 
ال�سمكية  ال����رثوة  اإدارة  ق��ام��ت  ف��ه��د،  اب���ن  وق����ال 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��م��ع��ي��ات ال�����س��ي��ادي��ن ع��ل��ى جتهيز 
ال�سروط  من  جمموعة  وف��ق  امل�ستفيدين  اأ�سماء 
اأعطيت الأولوية يف توزيع هذا الدعم لل�سيادين 
املتفرغني للمهنة واأ�سحاب املهن الب�سيطة الذين 

يعيلون اأ�سرا كبرية . 
ال��دع��م الذي  اأه��م��ي��ة  واأك����د وزي���ر البيئة وامل���ي���اه، 
على  ت�سجيعهم  يف  ل��ل�����س��ي��ادي��ن  ال�����وزارة  ت��ق��دم��ه 
من  وتخفيفاً  املهنة،  ه��ذه  ممار�سة  يف  ال�ستمرار 
لهذه  ثمناً  دفعها  عليهم  يتعني  ال��ت��ي  التكاليف 
امل��ح��رك��ات.  وت��ع��م��ل ه���ذه امل�����س��اري��ع ع��ل��ى حت�سني 
ركيزة  باعتبارهم  التقليديني،  ال�سيادين  اأو�ساع 
رئي�سية يف العملية الإنتاجية يف القطاع ال�سمكي 
الذي يعول عليه كثرياً يف تعزيز م�سرية التنمية 

القت�سادية والجتماعية يف الدولة. 
واأكد ابن فهد، اأن تقدمي خدمات حكومية متميزة 
وم��ت��ك��ام��ل��ة تلبي اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني ه��ي من 

حكومة  اإ�سراتيجية  عليها  ترتكز  التي  امل��ب��ادئ 
اإل��ي��ه وزارة البيئة  دول��ة الإم����ارات وه��و م��ا ت�سعى 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  لتوجيهات  وف��ق��اً  وامل��ي��اه 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، ب�ساأن 
والتي  وتطويرها،  احلكومية  باخلدمات  الرتقاء 
م��ن احلكومة  ال��ت��ح��ول  �سموه يف  م��ب��ادرة  ت��واك��ب 

اللكرونية اإىل احلكومة الذكية.
بن فهد  اأحمد  را�سد  الدكتور  افتتح معايل  وك��ان 
مركز  اأم�����س)الأح��د(  �سباح  وامل��ي��اه  البيئة  وزي���ر 
لوزارة  التابع  ال�سيد  ق��وارب  لت�سجيل  احلمرية 
البيئة واملياه، بح�سور �سلطان علوان وكيل الوزارة 
امل�ساعد للتدقيق اخلارجي، واللواء حممد �سعيد 
التعاونية  دبي  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��ري 

ل�سيادي الأ�سماك.
وا�ستمع معاليه اإىل �سرح حول اآلية العمل باملركز 
واطلع  دب��ي،  مكتب  مدير  الها�سمي  ع��ادل  قدمه 
لل�سيادين  امل��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  على 
ما  اإىل  تقدم  23 خدمة  اإىل  ي�سل عددها  والتي 

يقارب 350 �سّياد مرخ�سني من الوزارة. 
اإ�����س����دار وجتديد  و ت��ت��ن��وع ه����ذه اخل���دم���ات ب���ني 
وعمالة  النوخذه  ورخ�س  ال�سيد  ق��وارب  رخ�س 
حملية،  اأ�سماك  ت�سدير  رخ�س  واإ���س��دار  ال�سيد، 
واإ�سافة اأو ا�ستبدال حمركات قوارب ال�سيد، وبيع 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سيد،  ق��وارب  وا�ستبدال  و�سطب 
الت�سريعات  ح��ول  لل�سيادين  الإر����س���ادات  ت��ق��دمي 
املنظمة ملهنة ال�سيد بهدف املحافظة على الرثوة 
من  بعدد  فهد،  اب��ن  والتقى  وتنميتها.  ال�سمكية 

ال�سيادين، وا�ستمع اإىل ماحظاتهم، واطلع على 
مقرحاتهم يف جمل�س ال�سيادين، موؤكداً اأن وزارة 
متطلبات  كافة  درا���س��ة  على  تعمل  وامل��ي��اه  البيئة 
املخزون  تعزيز  يف  ي�ساهم  ما  وتطبيق  ال�سيادين 
الإج����راءات  وتب�سيط  ال��دول��ة،  م��ي��اه  يف  ال�سمكي 
مع  بالتن�سيق  ال�سيد،  مبهنة  املتعلقة  واخلدمات 
اأهداف  م��ع  يتوافق  مب��ا  بالدولة  املعنية  اجل��ه��ات 
الوزارة الإ�سراتيجية خا�سة فيما يتعلق بتعزيز 
الأم������ن ال���غ���ذائ���ي، وت���وف���ري خ���دم���ات ذات ج���ودة 
قال  ج��ان��ب��ه  وم���ن  امل��واط��ن��ني.  لل�سيادين  ع��ال��ي��ة 
تتمثل يف  املركز  ه��ذا  اأهمية  اأن  دب��ي  مدير مكتب 
تقدمي خدمات لوج�ستية اإىل جانب دور املركز يف 
وتعزيز  بال�سيادين،  املبا�سر  والحتكاك  التوا�سل 

برامج الإر�ساد ال�سمكي وتفعيل التعاون معهم.

ت�سهيل اخلدمات اللكرتونية واملكتبة 
املقدمة لل�سيادين

قال �سلطان علوان، وكيل الوزارة امل�ساعد للتدقيق 
مراكز  وت��ط��وي��ر  حت���دي���ث  خ��ط��ة  اإن  اخل����ارج����ي، 
اخلدمات  ت�سهيل  تت�سمن  ال�����س��ي��ادي��ن  خ��دم��ات 
املقدمة لل�سيادين �سواء اخلدمات اللكرونية اأو 
املقدمة يف مكاتب ومراكز خدمة العماء التابعة 

للوزارة . 
املواطن  ال�����س��ي��اد  ت�سجيع  عملية  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اإىل  فعملت  ال����وزارة،  م��ن  خا�سا  اهتماما  اأخ���ذت 
ال�سيد  م�ستلزمات  توفري  طريق  عن  ت�سجيعهم 
اإىل تخفيف  ت�����وؤدي  وب��ال��ت��ايل  م��ن��ا���س��ب��ة  ب��اأ���س��ع��ار 
العبء املادي وزيادة الإنتاج ورفع امل�ستوى املعي�سي 

لل�سياد املواطن. 
وق���ال ع��ل��وان، اإن ال����وزارة ل ت��األ��وا ج��ه��دا يف دعم 
املواطنني  ال�سيادين  وت�سجيع  التقليدي  ال�سيد 
على ممار�سة هذه املهنة التي ت�سكل لهم م�سدراً 
للدخل، ومرتكزاً هاماً من مرتكزات الأمن الغذائي 

وموؤ�سرا للتنمية القت�سادية والجتماعية . 

خدمات  من  ي�ستفيدون  مواطنا  �سيادا   523
جمعية دبي 

جمل�س  رئي�س  امل���ري،  �سعيد  حممد  ال��ل��واء  ق��ال 
الأ�سماك،  ل�سيادي  التعاونية  دبي  جمعية  اإدارة 
اجلمعية  يف  امل�سجلني  ال�سيادين  ع��دد  بلغ  ان��ه 
�سياد   523 كان  اأن  بعد  مواطنا  �سيادا   767

قبل نحو عام اأو اأكرث بقليل . 
على  يح�سلون  ال�سيادين  ه���وؤلء  اإن  واأ����س���اف: 
خدمات عديدة من اجلمعية، وتقدم لهم الدعم 
الازم مل�ساعدتهم على ممار�سة هذه املهنة التي 

حتظى باهتمام كبري يف الدولة . 
عندها جمموعة  اأن اجلمعية  اإىل  امل��ري،  واأ���س��ار 
ال��ت��ي �ستدخل حيز  امل�����س��اري��ع والت��ف��اق��ي��ات  م��ن 
اإىل  م�سريا  املقبلة،  الفرة  خال  تابعا  التنفيذ 
اجلهات  م��ع  اتفاقية  م��وؤخ��را  وق��ت  اجلمعية  اأن 
املخت�سة بجمهورية جيبوتي ل�سترياد الأ�سماك 

من هناك . 
واأ�سار اإىل اأن اجلمعية اتفقت مع اجلهات املعنية 
اتفاقية  لتوقيع  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
ونف�س احلال  ال�سمكية،  ال��رثوة  تعاون يف جمال 

مع �سلطنة عمان.
التعاونية  دبي  اإدارة جمعية  وقال رئي�س جمل�س 
افتتحت  اجل��م��ع��ي��ة  اإن  الأ�����س����م����اك،  ل�������س���ي���ادي 
م�سنعني للثلج وجتميد الأ�سماك �سمن مقرها 
اأن  املتوقع  وم��ن  الق�سي�س،  منطقة  يف  اجلديد 
ي��ت��م اف��ت��ت��اح ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات الأخ����رى يف 
اأخرى  6 حمات  هذا املبنى قريبا، منها افتتاح 

احدها لل�سواء . 
لل�سيادين  اجلمعية  دع���م  اأه��م��ي��ة  امل����ري،  واأك����د 
العاملني يف الإمارة لتوفري احتياجات اجلمهور 
توفري  الوقت  نف�س  ويف  ال��ازم��ة،  الأ�سماك  من 
املواطنني،  الدعم للعاملني يف مهنة ال�سيد من 
مثمنا جهود حكومة دبي يف تقدمي كل من �ساأنه 

م�ساعدة ال�سيادين. 

خطة لتحديث وتطوير مراكز خدمات ال�سيادين

 البيئة : توزيع376 حمرك� بحري� مدعومة بن�سف القيمة على �سي�دين قريب�
بن فهد: تقدمي خدم�ت متميزة من اأ�س��سي�ت اإ�سرتاتيجية احلكومة

منطقة عجم�ن احلرة تفتتح مكتب� متثيلي� مبدينة مومب�ى الهندية

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�سامي،  اأبوظبي  م�سرف  اأعلن 
جمموعة اخلدمات املالية الإ�سامية 
متويل  �سفقة  امتامه  عن  الرائدة، 
اإ���س��ام��ي م�����س��رك ب��ق��ي��م��ة 1.32 
دولر(،  دره��م )360 مليون  مليار 
للخدمات  اخل��ل��ي��ج  ���س��رك��ة  ل�����س��ال��ح 
اأبوظبي  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  امل��اح��ي��ة 
م��ق��راً ل��ه��ا. وك���ان امل�����س��رف ق��د لعب 
دور املن�سق الرئي�سي الأول والوكيل 
التوثيق  عمليات  م��ن  لكل  الوحيد 
اإىل  اإ�سافة  وال�ستثمار،  الإ�سامي 

دوره كحافظ لل�سمانات.
وق�������د ����س���م���م م���������س����رف اأب����وظ����ب����ي 

ب�سكل  ال�����س��ف��ق��ة  ه����ذه  الإ����س���ام���ي 
التمويلية  الحتياجات  مع  يتنا�سب 
املاحية،  للخدمات  اخلليج  ل�سركة 
الت�سهيات  متويل  اإع���ادة  فيها  مبا 
لل�سركة،  احل����ال����ي����ة  ال���ت���م���وي���ل���ي���ة 
ل�سراء  ال������ازم  ال��ت��م��وي��ل  وت���وف���ري 
�ست�سهم  كما  اإ�سافيتني.  �سفينتني 
خمططات  تنفيذ  يف  ال�سفقة  ه��ذه 
ال�سركة ال�سراتيجية الرامية اإىل 
تو�سيع اأ�سطولها من ال�سفن، وذلك 
م��ن خ���ال اإط����اق ب��رن��ام��ج جديد 

ومكثف لبناء ال�سفن.
وق���د لق���ت �سفقة ال��ت��م��وي��ل ه���ذه ، 
ِقبل  من  كبرياً  وطلباً  وا�سعاً  اإقباًل 
ع�سرة بنوك حملية واإقليمية، حيث 

ب��ل��غ ح��ج��م الك���ت���ت���اب يف الإ����س���دار 
املعرو�س. ويف معر�س  نحو �سعفّي 
ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ه����ذه ال�����س��ف��ق��ة، قال 
العاملي  ال��رئ��ي�����س  ع��ث��م��اين،  ع����ارف 
يف  للموؤ�س�سات  امل�سرفية  للخدمات 
قمنا  الإ�سامي:  اأبوظبي  م�سرف 
ال�سركات  لتمويل  خدمات  بتاأ�سي�س 
ا�ستثمارية  م�����س��رف��ي��ة  وم��ن��ت��ج��ات 
ب�سكل  وجمهزة  عاملي،  م�ستوى  ذات 
كامل لنوفر لعمائنا حلوًل مالية 
متخ�س�سة تتنا�سب مع متطلباتهم. 
اإننا �سعداء بالتعاون مرة اأخرى مع 
املاحية،  للخدمات  اخلليج  �سركة 
من خال تزويدهم ب�سفقة متويل 
تتنا�سب مع احتياجاتهم التمويلية. 

تو�سح هذه ال�سفقة مدى التزامنا 
وامل�ساهمة  املحلية  ال�سركات  بدعم 
لعام  اأب����وظ����ب����ي  روؤي��������ة  حت��ق��ي��ق  يف 
يف  �����س����ارك  وق�����د  ه�����ذا   .  2030

ال�����س��ف��ق��ة ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ك���ٌل م��ن بنك 
وب��ن��ك اخلليج  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي 
اأوليني،  رئي�سني  كمن�سقني  الأول 
املن�سق  دور  امل�������س���رق  ب���ن���ك  ول���ع���ب 
ال��رئ��ي�����س��ي، ب��ي��ن��م��ا ����س���ارك ك���ل من 
عجمان  وم�سرف  الهال،  م�سرف 
وبنك  اإي،  ج����ي  م���ب���ادل���ة  و����س���رك���ة 
ن����ور الإ�����س����ام����ي، وم�������س���رف قطر 
املتحد  العربي  والبنك  الإ�سامي، 
مكتب  وق���دم  لل�سفقة.  كمن�سقني 
خدمات  للمحاماة  كي�س  اآن��د  واي��ت 
للجهات  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���س��ت�����س��ارات 
املمولة، فيما لعبت غيب�سون دن دور 
اخلليج  ل�سركة  القانوين  امل�ست�سار 

للخدمات املاحية.

 ل�سالح �سركة اخلليج للخدمات املالحية

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي ينظم �سفقة متويل اإ�سالمي م�سرتك بقيمة 1.32 ملي�ر درهم

•• عجمان-وام: 

ام�س  احل��رة  عجمان  منطقة  �سلطة  افتتحت 
الول اول مكتب متثيلى خارج الدولة خلدمات 
بح�سور  الهندية  م��وم��ب��اي  مبدينة  ال�سلطة 
�سعادة حممد العو�سي القن�سل العام الماراتي 
خليل  حممود  و�سعادة  الهند  جمهورية  ل��دى 
عجمان  منطقة  �سلطة  ع��ام  م��دي��ر  الها�سمي 
احلرة وال�سيد نادر الد�سوقى نائب مدير عام 
ري�سي  وال�سيد  احل��رة  عجمان  منطقة  �سلطة 
افتتاح  وي��اأت��ى  امل��ب��ي��ع��ات.  ادارة  م��دي��ر  �سومايا 
مكتب مومباى كخطوة اوىل فى ا�سراتيجية 
التو�سع اجلديدة التى تنتهجها منطقة عجمان 
امل�ساريع  من  جمموعة  تت�سمن  والتى  احل��رة 
ال�ستثمار  رقعة  ل��زي��ادة  امل�ستقبلية  التو�سعية 
اإمارة  ع���ززت  لقد  الها�سمي:  وق���ال  بعجمان. 
عجمان مكانتها على خريطة القت�ساد العاملية 
خ���ال ال�����س��ن��وات الخ����رية واأ���س��ب��ح��ت الإم����ارة 
وا�ستفادت  لاأعمال  عامليا  ا�ستثماريا  مق�سدا 
ومناخها  اجل����غ����رايف  م��وق��ع��ه��ا  م����ن  الم��������ارة 
وثقافتها الفريدة ومقوماتها الطبيعية لتعزيز 
ال�ستثمارات  وج����ذب  الق��ت�����س��ادى  ق��ط��اع��ه��ا 
ا�ستثمارية  لت�سبح بذلك قوة  ورجال العمال 

علينا  لزاما  وك��ان  ال��دول��ة.  هامة على خارطة 
تو�سعية  وخطط  بافكار  التطور  ذاك  مواكبة 
حتافظ على النمو وت�سمن ا�ستمرارية النجاح 
ف��خ��رج��ت ف��ك��رة ال��ت��و���س��ع ل��ل��رج��م اىل خطة 
متثيلية  مكاتب  ت�سمل  تو�سعية  ا�سراتيجية 
ومرونة  �سهولة  ت�سمن  ال��دول��ة  وخ��ارج  داخ��ل 
ال��و���س��ول اىل م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل����رة باقل 
عجمان  منطقة  مكتب  نفتتح  نحن  وه��ا  جهد 
خارجي  متثيلي  مكتب  ك����اأول  بالهند  احل���رة 
مع  مقارنة  املنطقة  لتلك  ال�سوق  درا���س��ة  بعد 
ال�ستفادة  ف��ى  وال��راغ��ب��ني  امل�ستثمرين  ع���دد 

�سهولة  للراغبني  ميكن  اي�سا  خدماتنا  م��ن 
ال��و���س��ول مل��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل����رة م���ن ام���ارة 
دبي من خال املكتب التمثيلى الذى �سيطلق 
ف��ى ال��رب��ع الخ���ري م��ن ال��ع��ام اجل����ارى ف�سا 
وخارج  داخ��ل  التمثيلية  املكاتب  م��ن  ع��دد  ع��ن 
اخلطة  �سمن  حينها  فى  عنها  �سيعلن  الدولة 
ال�سراتيجية التو�سعية الرامية لدعم اقت�ساد 
وا�ستعر�س  ا�ستثمارها.  ق��ن��وات  ورف��د  الم���ارة 
الها�سمي فى حديث جانبي مع �سعادة القن�سل 
ال��ع��ام ل���دى ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د خ��دم��ات �سلطة 
املراكز  اأكرث  باإعتبارها  احلرة  منطقة عجمان 

اىل  بال�سافة  باملنطقة  اجلاذبة  ال�ستثمارية 
ابرز اخلدمات ذات امل�ستوى العاملي والت�سهيات 
املقدمة من منطقة عجمان احلرة. من جانبه 
اكد الد�سوقي ان هناك تعاونا اقت�ساديا وثيقا 
مبديا  املكتب  ه��ذا  لإف��ت��ت��اح  دف��ع  البلدين  ب��ني 
كافة  لتقدمي  احل��رة  عجمان  منطقة  ا�ستعداد 
تقدمي  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي  وال��رت��ي��ب��ات  الت�سهيات 
للم�ستثمرين  وامل��ن��ت��ج��ات  اخل���دم���ات  اف�����س��ل 
ان  مبينا  اجلديد  املكتب  خ��ال  من  املتوقعني 
املناطق احلرة ال�سرع  املنطقة احلرة تعد من 
�ستوا�سل  ان��ه��ا  اىل  م�����س��ريا  امل��ن��ط��ق��ة  يف  من���وا 
التو�سع  ه���ذا  ا���س��ت��م��راري��ة  مل��وا���س��ل��ة  ج��ه��وده��ا 
املزيد  املقبلة  ال��ف��رة  �ست�سهد  ح��ي��ث  وال��ن��م��و 
التطورات التى ترتكز على العماء واخلدمات 
املقدمة لهم. وقدم الد�سوقي فى ح�سور �سعادة 
و�سعادة  الهند  جمهورية  ل��دى  العام  القن�سل 
مدير عام �سلطة منطقة عجمان احلرة �سرحا 
عجمان  منطقة  يف  ال�ستثمار  مم��ي��زات  له��م 
الج���راءات  و�سهولة  التعامل  وم��رون��ة  احل��رة 
العاقات  ���س��رورة تطوير  ال��ع��زم على  جم��ددا 
التجارة  تعزيز  و�سبل  والتجارية  القت�سادية 
البينية وال�ستثمارات امل�سركة بني امل�ستثمرين 

من الهند ومنطقة عجمان احلرة. 

•• را�س اخليمة-الفجر : 

ي��ق��وم ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن ح��م��ي��د بن 
حممد القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة 
�سركة راأ�س اخليمة ل�سناعة الأ�سمنت 
ال�ساعة  الإن�سائية يف  واملواد  الأبي�س 
8 يوليو  العا�سرة من �سباح الثنني 
بافتتاح اأعمال رفع الطاقة الإنتاجية 
اإنتاج الأ�سمنت الأبي�س رقم )  لفرن 
�سموه املوقع اجلديد  و�سيد�سن   .)  2
خلدمة التوا�سل املبا�سر بني العماء 

– امل�ستثمرين مع �سركة  – املوردين 
الأ�سمنت  ل�����س��ن��اع��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
التابعة  و�سركاتها  الأن�سائية  وامل��واد 
اللكروين  امل���وق���ع  و���س��ي��د���س��ن  ك��م��ا 
اجلديد اخلا�س بال�سركة وال�سركات 
التابعة )�سركة راأ�س اخليمة ل�سناعة 
– �سركة  الإن�سائية  وامل��واد  الأ�سمنت 
نورة راأ�س اخليمة – �سركة الطابوق 
على  امل��وق��ع  ت�سميم  ومت   ) احل��دي��ث 
على  ويحتوى  املتبعة  النظم  اأح���دث 
امل��ع��ل��وم��ات والأخ���ب���ار اخلا�سة  ك��اف��ة 

بجموعة �سركة راأ�س اخليمة ل�سناعة 
الأ�سمنت الأبي�س واملواد الإن�سائية .

اليوم افتت�ح تو�سع�ت الط�قة الإنت�جية لالأ�سمنت الأبي�س

موا�سالت الإم�رات تدعم ملف ا�ست�س�فة اإك�سبو 2020
•• دبي-وام:

اأكد �سعادة حممد عبد اهلل اجلرمن مدير عام موا�سات الإمارات اأن دولة الإمارات العربية املتحدة متلك ر�سيدا 
وافرا من اخلربة الوا�سعة والتجربة العميقة على �سعيد ا�ست�سافة كربى الفعاليات العاملية وهذا ما يوؤهلها بقوة 
للظفر بجدارة وا�ستحقاق با�ست�سافة معر�س اإك�سبو الدويل 2020 يف دبي والتفوق على الدول الأخرى املتناف�سة 
يف هذا ال�سباق العاملي. وقال اجلرمن: اإن دبي تعترب مدينة عاملية متفردة بكافة املقايي�س يف جمال البنى التحتية 
املتطورة واملنظومة التكنولوجية احلديثة وت�سندها بيئة اقت�سادية وجتارية خ�سبة ومرنة لرواد الأعمال واأ�سحاب 
ال�ستثمار كما اأنها وجهة عاملية اأوىل ل�سناعة املوؤمترات واملعار�س واملهرجانات والجتماعات اإىل جانب متتعها بتنوع 
وثراء اإيجابي يف اجلن�سيات والثقافات التي حتت�سنها وامل�ستوى العايل من الت�سامح امل�سرك والن�سجام املتبادل. 
بال�ست�سافة  للفوز  املر�سح  الإم��ارات  التي يحملها ملف  القوة  نقاط  اإن  الإم��ارات:  واأ�ساف مدير عام موا�سات 
�ستمثل عنا�سر مرجحة لدى تقييم امللف ما يجعل فر�س النجاح كبرية ومتوقعة وهذا ما يقت�سي ت�سافر جهود 
يتطلب  كما  ال�ست�سافة  ملف  دعم  يف  ال�سبل  مبختلف  اأول  للم�ساهمة  الإماراتي  املجتمع  واأف��راد  موؤ�س�سات  جميع 
ا�ستعدادا مبكرا للوفاء با�ستحقاقات ومتطلبات ما بعد الفوز كل ح�سب دوره وواجباته وامل�سوؤوليات املناطة به. وك�سف 
اأن موا�سات الإمارات حر�ست على دعم ملف ا�ست�سافة دبي للمعر�س انطاقا من التزامها بواجباتها احلكومية 
واملوؤ�س�سية وا�ستثمارا لتجربتها الطويلة يف قطاع النقل والتاأجري واخلدمات الفنية والتي تعك�س املكانة املرموقة 
التي بلغتها دولة الإمارات. وذكر اأنه مت ن�سر �سعار ا�ست�سافة اإك�سبو 2020 على عدد من املركبات التابعة لأ�سطول 
موا�سات الإمارات كما مت تزيني مباين ومواقع املوؤ�س�سة به اإ�سافة اإىل ا�ستخدام ال�سعار يف جمموعة من املرا�سات 
الإلكرونية واملطبوعات وح�سابات املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل الجتماعي ودعوة 12 الف موظف وموظفة لدعم 

ملف امل�ساركة من خال املوقع الر�سمي مللف الر�سيح وغريها من الو�سائل التعريفية امل�ساندة. 
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العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1206   عم جز   - م ع- ب- اأظ

اجلزيرة  عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�سية:  ما  رزاق  ما  مدعى/بابلو 
اجلن�سية:  ب�سار  حممد  ح�سن  فاطمة  املالك  والتطريز  للخياطة  احلمراء 
اجلزيرة    / اعانه  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات 
اجلن�سية:  ب�سار  حممد  ح�سن  فاطمة  املالك  والتطريز  للخياطة  احلمراء 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/10 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/136 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
الرحمن  مو�سي  حممد  الرحمن  حمفوظ  التنفيذ/حممد  طالب 
املاب�س  وخياطة  لتف�سيل  ا�ستربق   : �سده  املنفذ  اجلن�سية:بنغادي�س 
املاب�س  وخياطة  لتف�سيل  ا�ستربق  اعانه:  املطلوب  المارات  اجلن�سية: 
اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�سند التنفيذي ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/2854 عم جز- م ع- ب- اأظ 
طلب  لنظر  موعدا   2013/7/18 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد 
التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة 
اعاه.  ال�سند  لتنفيذ  بوا�سطة وكيل معتمد  او  العمالية �سخ�سيا  باملحكمة  

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1312 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
�سيتي�سريي  توما�س  �سيتي�سريي جو�سيف  التنفيذ/بابي�سون جو�سيف  طالب 
اللكروميكانيكية  لعمال  المارات  ا�سر   : �سده  املنفذ  الهند  اجلن�سية: 
اجلن�سية: المارات املطلوب اعانه: ا�سر المارات لعمال اللكروميكانيكية 
اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اأظ  م ع- ب-  الدعوى رقم 2013/916 عم جز-  ال�سادر يف  التنفيذي  ال�سند 
طلب  لنظر  موعدا   2013/7/21 املوافق  الحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد 
التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة 
اعاه.  ال�سند  لتنفيذ  بوا�سطة وكيل معتمد  او  العمالية �سخ�سيا  باملحكمة  

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1360 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  عامل  خور�سيد  خور�سيد  التنفيذ/�ساهد  طالب 
�سده : ايبا لل�سناعات املعدنية ذ.م.م  اجلن�سية: المارات املطلوب اعانه: 
ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  املعدنية  لل�سناعات  ايبا 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذي ال�سادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2013/812
2013/7/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة  العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1215 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/را�سيل ميا  نور نور نبي نوراجلن�سية: بنغادي�س   املنفذ �سده 
: �سركة اخل�سراء اجلديدة للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات   املطلوب 
المارات      اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  اجلديدة  اخل�سراء  �سركة  اعانه: 
التنفيذي  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  بالن�سر مبا  عنوانه: 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/537 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/22 املوافق  الثنني  يوم 
العمالية  باملحكمة   الكائنة   - التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور 
لتخاذ  تفاديا  اعاه.  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10838 بتاريخ  2013/7/8      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1833  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- الوحدة ريل ا�ستيت انف�ستمنت�س ليمتد ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سكا 1 للو�ساطة العقارية ���س.ذ.م.م     قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/28 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة ح�سوريا وقبل 
والو�ساطة  العقارية  العمال  املتخ�س�س يف  العقاري  بندب اخلبري  واملو�سوع  الدفع  الف�سل يف 
�ساحب الدور باجلدول مامل يتفق الطرفان على ت�سمية خال ا�سبوع من تاريخه تكون مهمته 
مطالعة اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم من دونها والنتقال اىل مقر 
اداء املهمة  طريف التداعي لاطاع على الوراق وامل�ستندات وال�سجات والدفاتر لتعينه على 
وحددت املحكمة مبلغ ع�سرون الف درهم كلفت املدعية ب�سدادها خزانة املحكمة على ذمة اتعاب 
وم�سروفات اخلبري.  وحددت لها  املحكمة جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/7/16. ال�ساعة 9.30 

ch.2.E.22  سباحا يف القاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/522 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

بيوت  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
العندليب للتطوير العقاري ومن ميثلها جن�سيته:  - اقام املدعي/1- ارد�سري 
بوتيمور 2- ليا خرزاي- وكيا عنهم: امري علي بورتيمور جن�سيته: عنوانه: 
هاتف   52244 ���س ب:  الول-  ال��ط��اب��ق   -8 رق���م  ب��ن��اي��ة  ���س��ي��ت��ي-  ان��رن��ت  دب���ي 
كلي- عجمان- ومو�سوعها   - برقم 2013/522 -مدين  الدعوى   0506517952
حمكمة  ام���ام  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  املحكم.  حكم  علي  بالت�سديق  املطالبة 
عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 
الق�سية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�سنة  يوليو  �سهر  م��ن   10 ي��وم  امل��واف��ق   11.00

بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/5/8
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: ا�سواء  اخلليج للتجارة العامة   )�ض.ذ.م.م(فرع  
ال�سبخة-   العنوان: مكتب ملك مركز قرقا�س- ديرة-  الرخ�سة: 517798  رقم 
ال�سكل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري: 57857 
اخلا�س  الرخي�س  الغاء  بانهاب�سدد  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
بال�سركة ال��واردة اعاه وذلك مبوجب الج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة 
.وعلى من لديه اي اعرا�س التقدم اىل دائرة التنمية القت�سادية بدبي من 
Suggest_compalin@dubaided.  خال الربيد اللكروين
الثبوتية وذلك خال )15(  امل�ستندات والوراق  gov.ae مرفقا معه كافة 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/640   جتاري كلي   

 / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �سارما   كافيتا  عليه/1-  املدعي  اىل 
اميت دهرياج بارماب- بوكالة �سركة/فور كمورنرز لعادة التكاليف واملخاطر 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  ابراهيم  قد  �سفيع حممد  وميثله: 
املوافق  الح���د  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  ال��دع��وى.  ب��ن��دب خبري متخ�س�س يف 
2013/7/14 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/621   جتاري كلي   
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  العقاري  للتطوير  زنيث  عليه/1-  املدعي  اىل 
عبدالقادر  �سفيق  مالكها/  وميثلها  الهند�سية  لا�ست�سارات  دارت��ن   / املدعي 
ك���اظ���م  ومي��ث��ل��ه: ���س��م��رية ع���ب���داهلل ع��ل��ي ق��رق��ا���س ق���د اق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
مبلغ  بدفع  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعى  الزام  ومو�سوعها 
وقدره 3.590.895.98 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب امل�ساريف.  وحددت لها 
 ch2E.22 جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/7/30 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل.   
 ق�سم الق�سايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1928    عمايل جزئي     
�س.ذ.م.م     وامليكانيكية  الكهربائية  لاعمال  الفانور  عليه/1-  املدعي  اىل 
اق��ام عليك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / روك��ان عبدال�سام قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان توؤدي له مبلغ )6844 
درهم ( والر�سوم وامل�ساريف . رقم ال�سكوى )2013/143892(   وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2013/7/21 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي  لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
الق��ل. ويف  ايام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1716    عمايل جزئي     
اىل املدعي عليه/1- الوادي الخ�سر لاعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اق��ام عليك الدعوى  ار���س��اد فقري بخ�س  قد  الق��ام��ة مبا ان املدعي / حممد 
والر�سوم  دره��م(   13539( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة  . رقم ال�سكوى )2013/141919( 
ال�ساعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2013/7/9  الثاثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
القا�سي  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2286    عمايل جزئي     
اىل املدعي عليه/1- �سركة اجادة لدارة ال�سول  جمهول حمل القامة 
عليك  اق���ام  ق��د  �سقريق  علي  عبداملنعم  ال�سيد  ت��ام��ر   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
 33589( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
درهم( و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل باكفالة .  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2013/7/17 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي  لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل.    
 ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/399  مدين كلي                  

اىل املدعى عليه/1-  عبدالودود احمد  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / ماجد حامت مط�سر     نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها 
اخطاركم  اع��اه.  املذكورة  الدعوى  2013/7/4 يف  بتاريخ  املنعقدة  
بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة 
بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2013/7/11 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم 

ch2D.18 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1611  جتاري كلي                  
جمهول  �����س.ذ.م.م   العامة  للتجارة  بياري  عليه/1-   املدعى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / �سقر انريجي �سوليو�سنز )�س.ذ.م.م(    
يف   2013/7/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  قررت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ال�سيد اخلبري  ب���ورود تقرير  اع���اه. اخ��ط��ارك��م  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
امل��ن��ت��دب يف ال���دع���وى وق���د حت����ددت ج��ل�����س��ة ي���وم ال��ث��اث��اء املوافق 
للتعقيب   ch2E.22 بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2013/7/30

على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1038 تنفيذ عمايل
العازلة  جمهول  باملواد  املباين  لتجهيز  املجد  برج  املنفذ �سده/1-  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/ ميا ن��ور ج��ان م��ا ط��ال��ب    قد 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )11458(  به  املنفذ 
.بال�سافة اىل مبلغ وقدره )688( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ص ال�سعبة            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/198 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

عبداهلل ح�سن حممد احمد العبدويل اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق على 
 ) والتطريز  للخياطة  )العجوة  التجاري  ال�سم  :تنازل يف  يت�سمن  حمرر 
امللف )20051(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�سة من دائرة 
وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان ال�سيد:حمد �سمرة علي حممد 
ال�سحي اجلن�سية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا العان.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/531 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيدة/
مرمي �سيف خمي�س حارب ال�سام�سي  اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق على 
للمالب�ض  )�سيداف  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�سمن  حم��رر  يف  التوقيع 
رقم  حت��ت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�سة   ) اجلاهزة 
امللف )23459( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان ال�سيد: حميد 
حممود حارب خمي�س ال�سام�سي اجلن�سية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8    
 اعـــــــالن       

وال��ت�����س��دي��ق��ات- خورفكان:ال�سيد/وليد  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ب����ادارة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ان���ا  ايل  ت��ق��دم   
يت�سمن  حم��رر  على  التوقيع  على  الت�سديق  وطلبا  الم����ارات   اجلن�سية:  عبيد  حممد  عبيد 
ملقاولت  الفجر  )دار  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  ن�ساط(  وا���س��اف��ة  )ت��ن��ازل 
الكهربائيةوال�سحية ( واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف مدينة خورفكان- الن�ساط 
التجاري: جتارة مقاولت فئة �ساد�سة , كهرباء, �سحي رخ�سة جتارية رقم 547708 ال�سادر  
يف دائرة التنمية القت�سادية خورفكان بتاريخ 2006/10/11م  اىل ال�سيد / نواز حممد اورانغريب 
اجلن�سية: باك�ستان حيث ان املتنازل اليه يرغب يف ا�سافة ن�ساط جديد بال�سافة اىل الن�سطة 
التك�سية  �ساد�سة، كهرباء، �سحي،  التجاري اجلديد مقاولت فئة  الن�ساط  القدمية بحيث يكون 
والر�سيات.    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على 

توقيعات ذوي ال�سان يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

اعالن باحل�سور يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2012/83 تنفيذ ات�سالت

الت�سميمية لالكرونيات  الهند�سة  املنفذ �سدها: موؤ�س�سة  اىل 
ل�ساحبها امني عبداهلل ح�سن 

بدائرة  التنفيذ  ادارة  ام��ام  باحل�سور  نخطرك  ن�سرا   عنوانها:   
الق�ساء بابوظبي للجل�سة املحددة يف ال�ساعة )8.30( من �سباح 
يوم 2013/7/8 حيث مت حتريك امللف التنفيذي من التعليق ويف 
القانونية  الج���راءات  �ستتخذ  املحكمة  ف��ان  احل�سور  ع��دم  ح��ال 

املنا�سبة.�سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2013/6/11م
 القا�سي/ ماجد عز الرجال

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 الثنني 8 يوليو 2013 العدد 10838      

اعالن باحل�سور يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2011/49 تنفيذ ات�سالت

اىل املنفذ �سدها: �سركة �سوان رفر بولز ذ.م.م 
 عنوانها: ن�سرا 

 نخطرك باحل�سور امام ادارة التنفيذ بدائرة الق�ساء بابوظبي 
 2013/7/9 ي��وم  �سباح  من   )8.30( ال�ساعة  يف  امل��ح��ددة  للجل�سة 
عدم  ح���ال  ويف  التعليق  م��ن  التنفيذي  امل��ل��ف  حت��ري��ك  مت  ح��ي��ث 
احل�سور فان املحكمة �ستتخذ الجراءات القانونية املنا�سبة.�سدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2013/6/12م
 القا�سي/ ماجد عز الرجال

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 الثنني 8 يوليو 2013 العدد 10838      

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     

اع���������������ان
 ل مانع لدى القن�سلية العامة للجمهورية اليمنية بدبي والمارات ال�سمالية بان تقوم 
املواطنه اليمنية/ يوديان عبداهلل عو�س عبداهلل والتي حتمل جواز �سفر رقم )02319227( 
)يوديان(  ا�سم  عن  بدًل  )ود(  اىل  ا�سمها  تغري  2007/10/4م من  بتاريخ  دبي  �سادر من 
بتاريخ 1988/1/30م  ابوظبي  ال�سادره من  �سهادة ميادها رقم )733/88(  واملذكورة يف 

وبح�سب الجراءات املتبعة لدى اجلهات املخت�سة يف دولة المارات العربية.
القن�سلية العامة للجمهورية اليمنية- دبي المارات العربية املتحدة.

 اجلمهورية اليمنية القن�سلية العامة  
)دبي- اأ.ع.م (

فقدان جواز �سفر
فقد  املدعو/ حممد اي��وب حق ن��واز خان 
رقم   �سفره  ج��واز   - اجلن�سية  -باك�ستاين 
)1135631(   من يجده عليه الت�سال 

بتليفون رقم 056/3877277

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/606   جت كل-م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
القي�س  �سالح  طارق  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  الول  اخلليج  مدعى/بنك 
اجلن�سية: لبنان   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعانه / ثبوت احلق 
لبنان  اجلن�سية:  القي�س  �سالح  طارق  اعانه:  املطلوب  عري�سة  على  المر  و�سحة 
اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  اخلبري  تقرير  بالن�سر)بورود  عنوانه: 
وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/7/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
 - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  8.30 �سباحاً  ال�ساعة  باحل�سور 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/4
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�سجيل العامات التجارية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم 167783         بتاريخ :     11    /  01 /  2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: فر�ساد للتجارة )�س.ذ.م.م( 
وعنوانه: �س  ب: 5451،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
البطاريات  ال��ب��ط��اري��ات،اأج��ه��زة �سحن  اأج��ه��زة �سحن  ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ب��ط��اري��ات   ، ب��ط��اري��ات  ه��وات��ف حم��م��ول��ة، 
راديو،  اأجهزة  امل��ودم،  اجهزة  الفوتوغرايف(،  كامريات)للت�سوير  �سينيمائي،  ت�سوير  الكهربائية،كامريات 
اأجهزة راديو للمركبات، اأجهزة ماحية للمركبات )اجهزة ماحية تدار باحلا�سوب(، اأجهزة ت�سغيل اأقرا�س 
فيديو رقمية، م�سجات فيديو، اقرا�س مدجمة، طابعات ت�ستخدم مع احلا�سوب،اأجهزة حا�سوب �سخ�سية 

�سغرية، �سماعات الراأ�س، الأت حا�سبة يف الفئة  )9(  
الواق�عة بالفئة  9  

 "BOXSTER" كلمة  عن  عبارة  هي  التجارية.  العامة  و�سف العامة:“BOXSTER” تظهر 
يظهر   "X"احلرف ماعدا  بي�ساء  بخلفية  ال���س��ود  باللون  الكبرية  ب��احل��روف  الجنليزية  باللغة  مكتوبة 
والبنف�سجي  الخ�سر  باللون  دوائ��ر  ثاثة  اعاها  وتظهرايل  متقطعة،  بخوط  وال�سود  الرمادي  باللون 

والزرق.
ال�س��راطات: 

اأو  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري 

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838
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مناف�سات  الإث���ن���ني  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
�ساحب  جائزة  من  الرابعة  اجلولة 
للخيول  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ال�����س��م��و 
األف  مل�سافة  قوائم  الأ�سيلة  العربية 
للخيول  واملخ�س�س  م��ر   600 و 
�سنوات فما فوق على  يف �سن خم�س 
ي�سارك  البلجيكي.  او�ستند  م�سمار 
اإجمايل  البالغ  ال�سباق  مناف�سات  يف 
ي��ورو ويعد  األ��ف   30 املالية  جوائزه 
خيول   10 بلجيكا  يف  ���س��ب��اق  اأغ��ن��ى 
جائزة  تنظيم  ياأتي  اأ�سيلة.  عربية 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الأ�سيلة ترجمة للتوجيهات ال�سامية 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  ودع��م  اهلل 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�سلحة 
ال�سيخ  ل�����س��م��و  احل��ث��ي��ث��ة  وامل��ت��اب��ع��ة 
الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان 
رئي�س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م�����س��ت�����س��ار 
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
�ساأن  لإع����اء  للفرو�سية  الإم������ارات 
الدولية  املحافل  يف  العربي  اجل��واد 
الراثية  وق��ي��م��ت��ه  م��ك��ان��ت��ه  وت��ع��زي��ز 
وال��ث��ق��اف��ي��ة. ي��ن��ظ��م ال�����س��ب��اق احتاد 

الإمارات للفرو�سية بتوجيهات �سمو 
خليفة  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
مناف�سات  ت��ت��األ��ف  ف��ي��م��ا  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��ن�����س��خ��ة ال���� 20 م��ن اجل���ائ���زة من 
ع���دة ���س��ب��اق��ات ت��ق��ام ع��ل��ى م�سامري 
اأوروبا وتهدف اإىل الرويج للخيول 
العربية الأ�سيلة وال�سياحة يف دولة 
اأبوظبي  ويف  عامة  ب�سفة  الإم���ارات 
وق���ال ط��ال��ب ظاهر  ب�سفة خ��ا���س��ة. 
امل��ه��ريي اأم����ني ال�����س��ر ال��ع��ام لحتاد 
له  ت�سريح  يف  للفرو�سية  الإم����ارات 
جائزة  تنظيم  مت  اإن��ه  املنا�سبة  بهذه 
����س���اح���ب ال�������س���م���و رئ���ي�������س ال����دول����ة 
ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة الأ����س���ي���ل���ة على 
م�سمار او�ستند يف بلجيكا بعد غياب 
ب�سبب الإ�ساحات واأعمال التجديد 
وبالتزامن مع ن�سختها ال� 20 تنفيذا 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان م�سريا  اآل  بن خليفة  �سلطان 
اإىل اأنه نقلة نوعية على �سعيد هذه 
ال��ري��ا���س��ة ال��ت��ي اأع��ل��ت ���س��اأن اجلواد 
املا�سية.  ال���ف���رة  خ����ال  ال���ع���رب���ي 
تنظيم  م����ن  ال����ه����دف  اأن  واأو������س�����ح 
�سغار  دع��م  ه��و  بلجيكا  يف  اجل��ائ��زة 
باإنتاج  ل��اه��ت��م��ام  وامل�����اك  امل���رب���ني 
ا�سم  العربية وفر�سة لرفع  اخليول 
الأ�سيلة  العربية  واخليول  اجلائزة 

من  الدولية.  الريا�سية  املحافل  يف 
ال��ع��ل��ي م�ساعد  ف��ي�����س��ل  اأك����د  ج��ه��ت��ه 
الفرو�سية  لحت�����اد  ال���ع���ام  الأم������ني 
النطاق  ب���واب���ة  ي��ع��د  ال�����س��ب��اق  اأن 
م�سمار  ع��ل��ى  ال���ك���ربى  ل��ل�����س��ب��اق��ات 
�سمو  ح��ر���س  م��ن  ان��ط��اق��ا  او�ستند 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل 
نهيان على ن�سر �سباقات اجلائزة يف 
للدولة  وال��روي��ج  الدولية  املحافل 
ب�سفة عامة ولإمارة اأبوظبي ب�سفة 
خا�سة منوها باأن م�ساركة جمموعة 
ك����ب����رية م����ن اخل����ي����ول امل���ت���م���ي���زة يف 
ال�سباق يعد جناحا يف حد ذاته. ومن 
ال�سباق  امل�����س��ارك��ة يف  اخل��ي��ول  اأب����رز 
اآل  لل�سيخ عبداهلل بن خليفة  فرحة 
ثاين باإ�سراف البان دي ميول وقيادة 
دي��ف��ي��د ب���ولن���د ف��ي��م��ا ي��ن��اف�����س على 
لريفور  كو�ساك  فروجهيل  اللقب 
بانك�س باإ�سراف بير هامر �ساي و 
باإ�سراف  زوتليت  غزال تي جلريارد 
دي  �سيمكو  اإىل  اإ�سافة  املالك  نف�س 
نف�س  ب���اإ����س���راف  ل��ف��ر���س��رب��رين  اي 
ك��و���س��اك لهوب  ف���را����س���ور  و  امل���ال���ك 
اوت��رم��ان��ز ب��اإ���س��راف م��اري��ون ويرب. 
�سانكادو  امل��ن��اف�����س��ات  يف  وي�������س���ارك 
ب���اإ����س���راف نف�س  ن���ي���ربجن  ل���ف���ران���ك 
كولك  لريني  اي  او  �سينا  و  امل��ال��ك 

�سريودا  و  كلومب  دان��ي��ال  ب��اإ���س��راف 
الهولندية  ل���ل���م���درب���ة  ب����روي����ل  دو 
باإ�سراف  ب���و����س  دي����ن  ف����ان  ك���اري���ن 
بوزوك  با�سي  بجانب  املالكة  نف�س 
ل��ف��ران��ك ج��ي��ن��ب��ريج ب��اإ���س��راف نف�س 
امل��ال��ك و دج���ار ن��ظ��ام م��ام��ورا لعبد 
الأح����د ال��ع��ام��ي ب��اإ���س��راف ج���ان دو 
رويل وكانت �سباقات جائزة �ساحب 
للخيول  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ال�����س��م��و 
هذا  انطلقت  قد  الأ�سيلة  العربية 
اأبوظبي  ن��ادي  م�سمار  على  املو�سم 
على امل�ستوي املحلي وفاز به اجلواد 
ن�سيم ل�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة باإ�سراف املدرب 
وقيادة  اجل���ه���وري  م��اج��د  ال��وط��ن��ي 
ال�سباق  يف  ب��ن��ت��ل��ي  ه����اري  ال���ف���ار����س 
املخ�س�س للخيول العربية الأ�سيلة 
 200 و  األفني  للفئة الأويل مل�سافة 
مر والبالغ اإجمايل جوائزه املالية 
مليون دره��م. و�سهد م�سمار كوراه 
الأوىل  اجلولة  فعاليات  ايرلندا  يف 
وم�سمار  ال���ع���امل���ي���ة  اجل����ائ����زة  م����ن 
فعاليات  اأم��ريك��ا  يف  داون���ز  ت�سر�سل 
م�سمار  �سه  بينما  الثانية  اجل��ول��ة 
فعاليات  ال��ف��رن�����س��ي  ك���ل���ود  ���س��ان��ت 
اجل����ول����ة ال���ث���ال���ث���ة. وك������ان ق����د توج 

اجلواد الهباب ل�سمو ال�سيخ حمدان 
ن��ائ��ب حاكم  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
دب���ي وزي���ر امل��ال��ي��ة ب��اإ���س��راف املدربة 
تاج  الفار�س  وقيادة  دوفيلد  جيليان 
من  الأويل  ل��ل��ج��ول��ة  ب��ط��ا  او����س���ي 
جائزة �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
مل�سافة  الأ���س��ي��ل��ة  العربية  للخيول 
البالغ  ق���وائ���م  م���ر   600 و  األ�����ف 
األف   32 اإج��م��ايل ج��وائ��زه ح���وايل 
كوراه  م�سمار  على  واأق��ي��م��ت  ي���ورو 
الذكري  م��ع  بالتزامن  الأي��رل��ن��دي 
انطاقتها  م��ن��ذ  ل��ل��ج��ائ��زة   20 ال���� 
اجل�����واد  وف������از   .1994 ال����ع����ام  يف 
ومربيه  ملالكه  �سبفار  بوي  فاليانت 
اآل  زاي���د  ب��ن  ط��ح��ن��ون  ال�سيخ  �سمو 
نهيان نائب م�ست�سار الأمن الوطني 
م��ارت��ي��ن��و وقيادة  رون���ال���د  ب��اإ���س��راف 
بلقب اجلولة  ار  روك��و جي  جوزيف 
الأويل  للفئة  اجل��ائ��زة  م��ن  الثانية 
والبالغ  م��ر   700 و  األ���ف  مل�سافة 
األف   100 املالية  اإج��م��ايل ج��وائ��زه 
دولر واأقيمت على م�سمار ت�سر�سل 
املامون  الأم���ريك���ي. ومت��ك��ن  داون����ز 
اآل  حمد  ب��ن  ج��وع��ان  لل�سيخ  مونلو 
ثاين باإ�سراف جان فران�سوا برينارد 
وقيادة الفار�س البلجيكي كري�ستوف 
اجلولة  بلقب  الفوز  من  �سوميلون 

جوائزه  اإج���م���ايل  ال��ب��ال��غ  ال��ث��ال��ث��ة 
واأقيمت على  ي��ورو  األ��ف   50 املالية 
الفرن�سي.  ك���ل���ود  ���س��ان��ت  م�����س��م��ار 
بناه  ال���ذي  اأو���س��ت��ن��د  م�سمار  وك���ان 
 1883 ع��ام  ال��ث��اين  ليوبولد  امللك 
بنائها  اإع��ادة  قد دم��رت مبانيه ومت 
�سباقات  ازده���رت  فيما   1947 ع��ام 
 2012 ع��ام  امل�سمار  على  اخل��ي��ول 
او�ستند  م�����س��م��ار  وي�����س��ت�����س��ي��ف   .
اخليول  ����س���ب���اق���ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
حوايل  وع��دده��ا  امل��ج��دول��ة  العربية 

10 خال عام 2013 بينهم ثاثة 
اأب����رزه����ا جائزة  م��رم��وق��ة  ���س��ب��اق��ات 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة برعاية 
احتاد الإمارات للفرو�سية . يذكر اأن 
برنامج �سباقات جائزة رئي�س الدولة 
قد بداأ يف كواره يف اإيرلندا وخ�س�س 
جولة  اأقيمت  بينما  قوائم  للخيول 
يف الوليات املتحدة الأمريكية للفئة 
يونيو  ���س��ه��ر  م���ن   15 ي����وم  الأوىل 
املا�سي فيما ا�ست�ساف م�سمار �سانت 
ك��ل��ود يف ب��اري�����س ي��وم 23 م��ن نف�س 

ال�سهر جولة خ�س�ست خليول الفئة 
يوم  اجن��ل��را  وت�ست�سيف  الأوىل. 
اجل��اري جولة  يوليو  �سهر  12 من 
ويف  الأوىل  الفئة  خليول  خم�س�سة 
الأول من �سبتمرب املقبل ت�ست�سيف 
م��و���س��ك��و ج��ول��ة م��ن ج����ولت جائزة 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ا���س��ط��ن��ب��ول يف  اإىل ج���ول���ة  اإ����س���اف���ة 
القادم وتختتم  �سبتمرب  الثامن من 
اجل��ولت على م�سمار ب��ادن ب��ادن يف 

اأملانيا.

القا�سمي،  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  اأ���س��ادت 
الكبري  ب��ال��دور  ال����دويل،  وال��ت��ع��اون  التنمية  وزي���رة 
امل�سلحة  ال����ق����وات  ����س���ب���اط  ب���ط���ول���ة  ت��ل��ع��ب��ه  ال������ذي 
ا�ستمرارية لزدهار  اأنها متثل  الرم�سانية، معتربة 
ترافقها  مع  ل�سيما  ال��دول��ة  يف  الريا�سي  الن�ساط 
انه املو�سم الذي يكون فيه  مع ف�سل ال�سيف حيث 

الن�ساط الريا�سي �سبه متوقف. 
ب��ط��ول��ة ���س��ب��اط القوات  ت��ع��ت��رب  وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا 
وفعالياتها،  ت��وق��ي��ت��ه��ا  يف  ال��رم�����س��ان��ي��ة،  امل�����س��ل��ح��ة 
لبيئة  الريا�سات، حمفزاً  كمع�سكر تدريبي يف كافة 
الريا�سة اخلاقة يف الإمارات، حيث ناحظ جدية 
كبرية لدى الريا�سيني يف املناف�سة، وهو ما يعدهم 
قائلة  املقبلة،  لا�ستحقاقات  وبدنياً  ونف�سياً  ذهنياً 
العديد  ت�سمل  اأنها  البطولة  ه��ذه  مييز  ما  اأه��م  اأن 
واجلوجيت�سو  والبولنج  كالرماية  الريا�سات،  من 
مق�سداً  ي��ج��ع��ل��ه��ا  م����ا  وه�����و  وغ����ريه����ا،  واجل��������ودو 

للريا�سيني من كافة اأرجاء العامل . 
واأ����س���اف���ت: ن��ف��خ��ر يف دول����ة الإم��������ارات مب��ث��ل هذه 
ع���امل���ي���اً، نظراً  ات����خ����ذت ط���اب���ع���اً  ال���ت���ي  ال���ب���ط���ولت 
ل�ستقطابها نخبة من اأملع النجوم يف كافة الألعاب، 
عام،  ب�سكل  املنطقة  يف  الأ�سخم  البطولة  لت�سبح 
من  امل��زي��د  لنا  ت��ق��دم  اأن  �سنة  ك��ل  يف  منها  وننتظر 
من  فيها  اأب��ط��ال  بتواجد  تتحفنا  التي  الريا�سات، 
اأبناء الدولة .  وثمنت معايل وزيرة التنمية والتعاون 
نادي  توليه بطولة  الذي  الكبري  الهتمام  ال��دويل، 
اأن  م��وؤك��دة  امل���راأة،  لريا�سة  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط 
الرم�سانية  البطولة  هذه  يعترب  الن�سائي  العن�سر 
من اأهم البطولت طوال املو�سم، ملا بها من احتكاك 

بخربات من خمتلف بقاع العامل. 
وقالت: بطولة نادي �سباط القوات امل�سلحة، متثل 

الاتي  الوطنية،  املنتخبات  لاعبات  اإع���داد  خ��ري 
بالغاً  اهتماماً  هناك  اأن  حيث  احل��دث،  يف  ي�ساركن 
على  التتويج  من�سات  اإىل  الو�سول  اأج��ل  م��ن  بهن 

ال�سعيد املحلي والإقليمي والقاري وحتى العاملي . 
وتقدمت ال�سيخة لبنى القا�سمي، باأ�سمى اآيات ال�سكر 
وال��ع��رف��ان ل��ل��دع��م ال���احم���دود واله��ت��م��ام الكبري 
حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  ال��ف��ري��ق  يوليهما  ال��ل��ذان 
القائد  اأبوظبي، نائب  اآل نهيان، ويل عهد  زايد  بن 
الأعلى للقوات امل�سلحة، و�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان، رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�سي، اإ�سافة 
للرعاية الكرمية التي يقدمها �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير 

�سوؤون الرئا�سة، لهذا احلدث الكبري. 
واختتمت معاليها ت�سريحها، بتوجيه ال�سكر للفريق 
الركن م. حممد هال الكعبي، رئي�س جمل�س اإدارة 
فندق ونادي �سباط القوات امل�سلحة، رئي�س اللجنة 

التي  الكبرية  جهوده  على  للبطولة،  العليا  املنظمة 
يبذلها يف �سبيل اإجناح البطولة، متمنية اأن تتوا�سل 
جناحات البطولة التي و�سفتها بالأبرز يف املنطقة.

قاعدة  ات�ساع  يف  ت�ساهم  البطولة  اأن  اأكد 
اللعبات

التميمي: الريا�سيون يف انتظار املوعد ال�سنوي مع 
»اأوملبياد ال�سباط«

اأك�����د ن��ا���س��ر ال��ت��م��ي��م��ي اأم�����ني ال�����س��ر ال���ع���ام لحت���اد 
اأوملبياد  اأن   ، بوك�سنج  والكيك  واجل���ودو  امل�سارعة 
للعديد  �سنوياً  موعداً  اأ�سبح  الرم�ساين  ال�سباط 
من الريا�سيني �سواء من الإمارات اأو من خارجها، 
املوعد،  ه����ذا  ي��ن��ت��ظ��رون  ب���ات���وا  ال��ري��ا���س��ي��ني  واأن 
ويح�سبون الأيام لقدومه، ملا ميثله لهم من متنف�س 
ريا�سي كبري، هياأت له الإمارات كل اأ�سباب النجاح، 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  ال��ك��رمي��ة  ال��رع��اي��ة  مقدمتها  ويف 

رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
الهام  ال���دور  وثمن  الرئا�سة.  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
لدعم  امل�سلحة  القوات  ن��ادي �سباط  به  يقوم  ال��ذي 
امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي ب��ك��اف��ه ���س��رائ��ح��ه، م���ن خال 
الفر�سة  يتيح  حيث  املفتوحة،  الرم�سانية  بطولته 
اأمام الريا�سيني لعر�س مواهبهم واملناف�سة يف هذه 
الرم�سانية  ال�سباط  اأوملبياد  اأن  موؤكدا  البطولة، 
الريا�سيني  م��ن  للعديد  ���س��ن��وي��اً  م��وع��داً  اأ���س��ب��ح��ت 
�سواء من الإم��ارات اأو من خارجها، حيث ينتظرون 
هذا املوعد ملا ميثله لهم من متنف�س ريا�سي كبري. 
�سعيد بوجود مناف�سات اجلودو  اأن الحتاد  واأ�ساف 
ات�ساع  يف  ي�ساهم  ذل��ك  لأن  ال��ب��ط��ول��ة،  فعاليات  يف 
قاعدة اللعبة ويعرف النا�س اأكرث بها، يف فرة ت�سهد 
عندما  وق��ال:  القتالية،  الفنون  لريا�سات  توهجاً 
البطولة،  اجل��ودو يف  الباهر لاعبي  امل�ستوى  نرى 
ندرك متاما مدى اأهمية بطولة نادي �سباط القوات 
امل�سلحة، وحجم قيمتها لدى امل�ساركني، حيث اغلب 
وج��ود عدد  ، خا�سة يف ظ��ل  للغاية  قوية  ال��ن��زالت 

كبري من اجلماهري املتابعة للمناف�سات .
وال�سرق  العربية  املنطقة  اأن  اإىل  التميمي  واأ���س��ار 
التي  ال��ط��ف��رة  بف�سل  لأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  الأو����س���ط 
اأحدثتها يف لعبة اجلودو، وكونها باتت بوابة املنطقة 
التخطيط  �سامة  بف�سل  الرفيع،  الفن  ه��ذا  على 
والرعاية والهتمام والنهج ال�سليم املتبع يف توطيد 
ال��ب��ط��ولت، �سواء  اأن  امل��ن��ط��ق��ة، م���وؤك���داً  اأرك��ان��ه��ا يف 
اأوملبياد ال�سباط الرم�ساين،  اأو  العاملية،  البطولت 
ل��ه��ا اأث���ره���ا ب��ا ���س��ك يف ت��و���س��ي��ع ال��ق��اع��دة وحتفيز 
اجل��م��ه��ور ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ال��ل��ع��ب��ة وخ���و����س غمارها 

م�ستقبًا كممار�سني ولي�س كمتفرجني.
ولفت ان بطولة نادي �سباط القوات امل�سلحة تثبت 

اليوم واح��دة من  اأهميتها، فباتت  يف كل ع��ام م��دى 
حيث  الإط����اق،  على  الرم�سانية  ال��ب��ط��ولت  اأه���م 
ال��ع��دي��د م���ن الأ�سماء  اك��ت�����س��اف  ي��ت��م م���ن خ��ال��ه��ا 
املحلية  الريا�سة  �سماء  يف  لمعة  لتغدوا  املغمورة 
والعربية والدولية . واأ�سار اإىل اأن ما حتقق للعبة، 
يعك�س ب�سدق ما و�سلت اإليه من تطور، كما يعك�س 
حجم القاعدة الكبرية التي حتظى بها اللعبة التي 
�سهدت م�ساركة وا�سعة من الريا�سيني، مما يوؤكد اأن 
الفردية  الألعاب  �ساحة  على  نف�سها  فر�ست  اللعبة 
اأك�سبها متيزا  الراقي الأ�سيل الذي  القتالية بفنها 
من  البارزين  الاعبني  من  العديد  مياد  لت�سهد 

املواطنني.
املحدود  ال��دع��م غ��ري  اأن  م���وؤك���داآً  ال��ت��م��ي��م��ي  وت��اب��ع 
وخا�سة  الإم�������������ارات،  ري���ا����س���ة  ب����ه  ال�������ذي حت���ظ���ى 
التي  اللعبة  الزمن يف م�سرية  اخت�سر  اجل��ودو، قد 
الإماراتية  الريا�سية  ال�ساحة  على  اأرك��ان��ه��ا  ثبتت 
اأي�سا حمطة عاملية للعبة، كما  الإم��ارات  واأ�سبحت 
املواطنني ميثلون قاعدة متينة للعبة  اأن الاعبني 
بعد اأن جنحوا يف متثيل جودو الإم��ارات يف العديد 
الإم���ارات  اإن لعبي  وق��ال  العاملية.  ال��ب��ط��ولت  م��ن 

الأوملبياد  يف  الأبطال  ومقارعة  للم�ساركة  جاهزون 
الرم�ساين، بف�سل ما لديهم من خربات واإمكانيات، 
اأو من خال برنامج  �سواء بامل�ساركة يف البطولت، 
الإعداد لهم والذي يت�سم بالإبداع مما ي�ساعد على 
خال  من  والجتماعي  والعقلي  اجل�سماين  النمو 
مثل هذه الريا�سات الفردية املفيدة والنافعة التي 
النف�س وحتمل  الدفاع عن  تعلم ممار�سيها مهارات 

امل�سوؤولية والثقة بالنف�س.
لاأوملبياد  ال���ن���ج���اح  م��ت��م��ن��ي��اً  ال��ت��م��ي��م��ي  واخ���ت���ت���م 
ال��رم�����س��اين ال���ذي ب���ات ك��ي��ان��اً ري��ا���س��ي��اً ل��ه �سهرته 
خارج الإمارات، بكل ما توافر له من دعم با حدود 
اأثبتت جدارتها  واإمكانيات كبرية وقدرات تنظيمية 
بالنجاحات  م�سيداً  املا�سية،  ال�سنوات  م���دار  على 
واجلهد  املا�سية،  الن�سخ  يف  حتققت  التي  الكبرية 
برئا�سة  عام،  كل  العليا  اللجنة  تبذله  الذي  الكبري 
الفريق الركن »م« حممد هال �سرور الكعبي رئي�س 
م�سرياً  امل�سلحة،  القوات  �سباط  نادي  اإدارة  جمل�س 
اإىل اأن النجاح الذي حتقق عرب تاريخ البطولة حتى 
الآن، يوؤكد احرافية القائمني عليها، واإل ما و�سلوا 

اإىل هذه املرحلة، يرافقهم كل هذا النجاح.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�سبورت�س  ل��دورة  املنظمة  العليا  اللجنة  اأعلنت 
�سيتي الرم�سانية الثانية خلما�سيات كرة القدم 
فندق  ام�����س يف  م��وؤمت��ر �سحفي عقدته  خ��ال 
مناف�سات  اقامة  اخليمة  ب��راأ���س  روت��ان��ا  الكوف 
ال������دورة ع��ل��ى م��ل��ع��ب ���س��ب��ورت�����س ���س��ي��ت��ي املغلق 
باملجمع الريا�سي يف الثالث من رم�سان القادم 
برعاية ذهبية ل�سركات عمار والفينيق.  وح�سر 
للحدث  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  امل��وؤمت��ر 
اأح��م��د ع��ل��ي الدباين  وال��ب��ط��ول��ة ال��رم�����س��ان��ي��ة 
و  العو�سي  اإ�سماعيل  حممد  الأع��م��ال  ورج���ل 
اأحمد يو�سف العو�سي مدير البطولة واإبراهيم 
ال��زع��اب��ي ن��ائ��ب م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة وخ��ال��د ح�سن 
النقبي رئي�س جلنة العاقات والإعام وجا�سم 
فاطمي  و�سفيان  التنظيم  جلنة  رئي�س  حممد 
مدير اللجنة الفنية وطارق النجومي �سكرتري 
ال��ب��ط��ول��ة وج��م��ي��ع ممثلي ال��ف��رق امل�����س��ارك��ة يف 
احل�����دث ال���رم�������س���اين الأب�������رز يف اإم�������ارة راأ�����س 

اخليمة.

تخليدا لذكرى املرحوم 
ال���دب���اين رئ��ي�����س اللجنة  اأح���م���د ع��ل��ي  واأع���ل���ن 
العام  ه��ذا  �ستحمل  ال���دورة  اأن  للبطولة  العليا 
اآل عبد  ب��اإذن اهلل عبد اهلل يو�سف  ا�سم املرحوم 
لدولة  الكثري  ق��دم  لرجل  ووف���اءاً  تقديراً  اهلل 
راأ����س اخليمة حيث حر�ست  واإم����ارة  الإم����ارات 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ح��دث ع��ل��ى تنفيذ 
العديد من  لها  ال��دورة  لأن  نظراً  البادرة  هذه 
املبادرات املجتمعية التي حتر�س على تنفيذها 

واإقامتها.
�سيتي  �سبورت  �سركة  حر�س  ال��دب��اين  واأ���س��اف 
التوايل  ال��ث��اين على  للعام  ال���دورة  اإق��ام��ة  على 
و���س��ط اه��ت��م��ام ك��ب��ري لق��ت��ه ال��ع��ام امل��ا���س��ي من 
امل�����س��وؤول��ني وم�����س��ارك��ة ن��وع��ي��ة يف ال����دورة التي 
تتجدد انطاقتها هذا العام ملوا�سلة النجاحات 
البطولة  اإقامة  الهدف من  اإن  الدباين  وقال   ،
ه��و توطيد رواب���ط الأخ���وة ب��ني ف��ئ��ات املجتمع 
وا�ستقطاب ال�سباب واحتوائهم من وقت الفراغ 

يف اأم�سيات ريا�سية واجتماعية هادفة.
اأن ال���دورة ه��ذا العام اأطلقت  اأك��د ال��دب��اين  كما 
اأي�����س��اً وه��ي دع���وة ك��ل املوهوبني  م��ب��ادرة ثانية 

لديهم  ممن  وغريهم  وم�سورين  معلقني  من 
البطولة  يف  التواجد  مواهبهم  لإب��راز  الرغبة 
و�ستوفر له اللجنة العليا للحدث كل املتطلبات 
الدباين  وقدم  وتنميها.  ت�سقل موهبتهم  التي 
م�ساركتهم  على  تكاتف  لأع�ساء  ال�سكر  كذلك 
وجهودهم  الآخ���ر  بعد  ع��ام��اً  وال��اف��ت��ة  املميزة 

بارزة وي�سكرون عليها.

رعاية احلدث 
اإ�سماعيل  حم��م��د  الأع���م���ال  ل��رج��ل  ك��ل��م��ة  ويف 
اأو�سح على  للبطولة  الذهبي  الراعي  العو�سي 
اأنهم حر�سوا على رعاية هذا احلدث الريا�سى 
للمرة الثانية على التوايل ، اإميانا منهم بدور 
الريا�سة وتقديراً للمغفور له باإذن اهلل عبد اهلل 
يو�سف اآل عبد اهلل الذى اأطلق ا�سمه على هذه 
العليا  اللجنة  عليها  ت�سكر  ب��ادرة  وه��ي  ال���دورة 

املنظمة للحدث برئا�سة الأخ اأحمد الدباين.
وم����ن ج��ان��ب��ه اأع���ل���ن اأح���م���د ال��ع��و���س��ي مدير 
البطولة باأن كل الرتيبات التنظيمية والفنية 
اللجان  لها  و�سكلت  ال���دورة  لن��ط��اق  اكتملت 
املنظمة واجلهات امل�ساعدة مبا ي�سهم يف اإجناح 

الدورة. وذكر العو�سي اأن اللجنة املنظمة العليا 
ر�سدت العديد من اجلوائز النقدية للفائزين 
البطل  الأول  ال��ف��ري��ق  يح�سل  حيث  الأوائ�����ل، 
مبلغ  على  التذكارية  العينية  اجل��وائ��ز  بجانب 
35 األف درهم، وللثاين 15 األف درهم وجوائز 
لهداف واأف�سل لعب واأف�سل حار�س بالبطولة 
العينية  اجل��وائ��ز  م��ن  ال��ع��دي��د  تخ�سي�س  ومت 
كما   ، للجمهور  اليومية  القيمة  وال��ت��ذك��اري��ة 
التي  امل��ف��اج��اآت  م��ن  العديد  البطولة  �ستتخلل 

�ستنال ا�ستح�سان احل�سور من اجلماهري.
الدورة  م��ب��اري��ات  ك��ل  اأن  البطولة  م��دي��ر  واأك���د 

اأ���س��ن��دت لكوكبة م��ن احل��ك��ام ال��دول��ي��ني يف ظل 
املنظمة  اللجنة  بني  وامل�ستمر  القائم  التعاون 

واحتاد كرة القدم.
واأ����س���ار اأح���م���د ال��ع��و���س��ي م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة اإىل 
الائحة  اأع����دت  للبطولة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
التنظيمية لبطولة �سبورت�س �سيتي الرم�سانية 
الثانية خلما�سيات كرة قدم القدم ،كذلك احلال 
بالن�سبة لائحة الكرة ومت توزيعها ومناق�ستها 

م�ساء اأم�س مع جميع اإداريي الفرق امل�ساركة . 

مرا�سم القرعة

وقد اأجريت بعد ذلك مرا�سم القرعة خلما�سيات 
على  مق�سماً  فريقاً   12 ت�سم  التي  القدم  كرة 
يف  مناف�ساتها  تنطلق  وال��ت��ي  جم��م��وع��ات  ارب���ع 
الثالث من رم�سان وتبداأ مبارياتها يف العا�سرة 
 3 الأوىل  املجموعة  و�سمت  م�ساءاً،  والن�سف 
نادينا   ، ال�سمال  ري��ح   ، راك  األيك�س  وه��ي  ف��رق، 
خلف  جمل�س  الثانية  املجموعة  �سمت  فيما   ،
وال�سهابي وهايفي، اأما الثالثة ت�سم اإدارة املهام 
اجلوكر،  وك��راج  ماجد  بن  وجمموعة  اخلا�سة 
الإم���ارات  ت�سم  والأخ���رية  الرابعة  واملجموعة 

والغوا�س وفاين فري.

ج����ئ���زة رئ���ي����س ال���دول���ة للخي�����ول العربي��������ة تنط�ل�������ق يف بلجيك���������� الي���������وم

ثمنت دور القيادة يف اإجناح البطولة 

لبنى الق��سمي: بطولة �سب�ط القوات امل�سلحة ب�تت مق�سدًا لري��سيي الع�مل

تخليدًا للمرحوم عبداهلل يو�سف 

دورة �سبورت�س �سيتي الث�نية ت�ستكمل اإجراءات انطالقته� يف الث�لث من رم�س�ن

 ت���وج ���س��ع��ادة ه�����س��ام ال��ط��اه��ر الأم����ني العام 
فرق  اأبطال   ، لل�سطرجن  الأ�سيوي  لاحتاد 
ال�سطرجن الديناميكي املختلط التي اأقيمت 
يف �سالة الألعاب الريا�سية جلامعة يون�سي 
الكورية  ان�سون  يف جزيرة �سونغ دو مبدينة 
ال�سيوية  الدورة  اجلنوبية �سمن مناف�سات 

لألعاب ال�سالت املغلقة والألعاب القتالية. 
اأه��م��ي��ة ه����ذا التجمع  واأك�����د ال��ط��اه��ر ع��ل��ى 
الأ�سيوي الريا�سي احلا�سد يف تنمية املعارف 
واملناف�سة  وال���ث���ق���اف���ات  اخل������ربات  وت����ب����ادل 

الريا�سية للو�سول اإىل من�سات التتويج . 
ال�سطرجن  ف������رق  م���ن���اف�������س���ات  يف  ������س�����ارك 
يف  تناف�سوا  دول��ة   20 املختلط  الديناميكي 
املرحلة التمهيدية على مدار خم�س جولت 
الفرق  تاأهلت  ثم  ال�سوي�سري  للنظام  وفقا 
الأربعة الأوىل اإىل الت�سفيات النهائية التي 
باللقب  ال�سيني  التنني  تتويج  عن  اأ�سفرت 
تاركا املركز الثاين ملنتخب اللجان الأوملبية 
غري امل�ستقلة ) والذي يتكون ب�سكل اأ�سا�سي 
ح�سدت  بينما   ) الهند  ولعبات  لعبي  من 

املركز  اإي��ران يف  الثالث وحلت  املركز  فيتنام 
الرابع.

بالدورة  ال�����س��ط��رجن  م��ن��اف�����س��ات  يف  ي�����س��ارك 
دول���ة   25 مي��ث��ل��ون  ولع���ب���ة  لع����ب   118
ال�سطرجن  ف��ئ��ات ه��ي  ارب��ع��ة  ي��ت��ن��اف�����س��ون يف 
وال�سطرجن  ذك������ور(  )ف������ردي  ال��ك��ا���س��ي��ك��ي 
وال�سطرجن  ان������اث(  )ف������ردي  ال��ك��ا���س��ي��ك��ي 
وال�سطرجن  خم��ت��ل��ط(  )ف���رق  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي 

اخلاطف )فرق خمتلط(. 
هى  ال�سطرجن  م�سابقة  ان  بالذكر  اجلدير 

12 لعبة معتمدة يف ال��دورة ال�سيوية  احد 
ابرزها  القتالية  واللعاب  ال�سالت  للعاب 
وال�سباحة  )فوت�سل(  لل�سالت  ال��ق��دم  ك��رة 
والبلياردو  والبولينغ  الق�سرية  للم�سافات 
والكيك بوك�سينغ وت�سري الرقام اىل م�ساركة 
و  ذك����ور(   1141( ولع��ب��ة  1712 لع���ب 
ا�سل  دول��ة م��ن   42 ان���اث( ميثلون   571(
45 دولة ع�سوا باملجل�س الوملبي ال�سيوي 
وافغان�ستان  ال�سمالية  ك��وري��ا  اع��ت��ذار  بعد 

وتيمور ال�سرقية عن امل�ساركة . 

ه�س�م الط�هر يتوج اأبط�ل ال�سطرجن الدين�ميكي يف اآ�سيوية األع�ب ال�س�لت 

املرحوم . عبداهلل يو�سف
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توج اجلواد �سامي يف بقيادة الفار�س جيان �سان�سيز 
بطا للجولة ال�ساد�سة ل�سباق كاأ�س ال�سيخ زايد بن 
الهولندية  الفار�سة  توجت  كما  نهيان  اآل  �سلطان 
�سيك  ه��وت  وان  اجل��واد  �سهوة  على  فيثاك  ليوين 
ب��ط��ل��ة ل��ل��ج��ول��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل�سمو 
 . اإي��ف��ه��ار  لل�سيدات  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة 
الول  ام�س  اقيما  اللذين  ال�سباقني  يف  ذل��ك  ج��اء 
مبنطقة  العريق  الرملي  بلي�سانتون  م�سمار  على 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  فران�سي�سكو  ���س��ان  يف  الم��ي��دا 
من  اخلام�سة  الن�سخة  فعاليات  �سمن  الأمريكية 
نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان 
الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
العاملي للخيول العربية ال�سيلة. يت�سمن املهرجان 
له  املغفور  ك��اأ���س  �سموه  م��ن  بتوجيهات  يقام  ال��ذي 
العامل  وبطولة  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات ايفهار 
واملوؤمتر العاملي ل�سباقات اخليول العربية - تولوز 
2013 - وكاأ�س الوثبة �ستد وتنظمه هيئة ابوظبي 

الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  مع  بالتن�سيق  لل�سياحة 
وبالتعاون مع هيئة الإمارات ل�سباق اخليل والحتاد 
ال����دويل خل��ي��ول ال�����س��ب��اق ال��ع��رب��ي��ة اإف��ه��ار وجمعية 
اخليول العربية الأ�سيلة وبدعم من الهيئة العامة 
ل��رع��اي��ة ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة وط�����ريان الإم������ارات 
ال�سياحي  وال���س��ت��ث��م��ار  ال��ت��ط��وي��ر  ���س��رك��ة  ب��رع��اي��ة 
القاب�سة  واأراب���ت���ك  لا�ستثمار  اب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ة 
ل��ا���س��ت��ث��م��ار و�سركة  واأري�����ج الأم������ريات وال���را����س���د 
العواين والحتاد الن�سائي العام وجلنة ريا�سة املراأة 
الن�سائية  للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة  واأكادميية 
ن���ادر �سعب  وال��دك��ت��ور  وك��اب��ال  و���س��ا���س لا�ستثمار 
لل�سيد  ال����دويل  وامل��ع��ر���س  �ستد  ال��وث��ب��ة  وم���زرع���ة 
والوثبة  للفرو�سية  اأب��وظ��ب��ي  ون����ادي  وال��ف��رو���س��ي��ة 
وري�سنج  -ج��ن��ة-  ال�����س��رق��ي  ال��ق��رم  واأج��ن��ح��ة  �سنر 
تاألقه  امل��ه��رج��ان  ووا���س��ل  ت��ول��وز.  وم�سمار  بو�ست 
ال�سواء  خطف  يف  بنجاحه  العاملية  امل�سامري  على 
على م�سمار بلي�سانتون الرملي العريق من خال 
زاد  ال��ذي  المريكي  اجلمهور  من  الكبري  الق��ب��ال 

وح��ر���س على متابعة  األ���ف متفرج   15 ع��ن  ع���دده 
ال�سيخ زايد وال�سيخة فاطمة وكذلك  �سباقي كا�س 
املهرجان  وج��ده  ال��ذى  الكبري  العامي  الهتمام 
يف  و���س��ارك  املختلفة.  العاملية  الع���ام  و�سائل  م��ن 
�سباق اجلولة ال�ساد�سة لكا�س املغفور له ال�سيخ زايد 
العربية  للخيول  املخ�س�س  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
10 خ��ي��ول مل�سافة  ف��م��اف��وق  ���س��ن��وات   3 م��ن ع��م��ر 
1200 م��ر وب��ل��غ اإج���م���ايل ج���وائ���زه امل��ال��ي��ة 30 
الفار�س  بقيادة  يف  �سامي  اجل���واد  وف��از  دولر  األ��ف 
جيان �سان�سيز والذي تعود ملكيته لاأمريكي �سام 
الأمريكية  املدربة  تدريبه  على  وي�سرف  في�سكو�س 
ديان �سكنري باملركز الأول حيث ت�سدر ال�سباق من 
بدايته اىل نهايته ليتوج بطا للجولة بفارق اأكرث 
اأط���وال ع��ن اجل���واد ج��ويل بريت بقيادة  م��ن �سبعة 
ل�سام  ملكيته  تعود  ال��ذي  فلورن�س  اإ���س��وان  الفار�س 
في�سكو�س اأي�سا وتدربه نف�س املدربة. وحل يف املركز 
الثالث املر�سح الأول اجلواد �سو بيج اإذ بير بقيادة 
املر�سح  الرابع  املركز  كاديللو وج��اء يف  اآب��ل  الفار�س 
الفار�س فريدي  اأورديني�سون بقيادة  الثاين اجلواد 
ليوين  الهولندية  الفار�سة  واإن�سمت  رودري��ي��ج��و. 
فيثاك لقائمة الفار�سات املتاأهات للجولة النهائية 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  ل�سمو  العامل  لبطولة 
اأبوظبي  العا�سمة  يف  �ستقام  التي  افهار  لل�سيدات 
يوم 10 نوفمرب القادم وذلك بعد جناحها يف الفوز 
باملركز الأول للجولة الثامنة ملونديال اأم الإمارات 
التي بلغت م�سافتها 1200 مر و�سارك فيها 10 
فار�سات من اوروبا واأمريكا وبلغ اإجمايل جوائزها 
ليوين  الفار�سة  ف��وز  وج��اء  دولر.  25األف  املالية 
ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل����واد وان ه���وت ���س��ي��ك مل��ال��ك��ه وارن 
�سيلي با�سراف املدربة هيلني �سيلي بفارق رقبة عن 
الفار�سة الأمريكية �ساندي بيتي علي �سهوة اجلواد 
لينا�س هوت فيلي ملالكه �سام فا�سكو�س وي�سرف على 

تدريبه املدربة ديانا �سكير.

وجاءت يف املركز الثالث الفار�سة الإيرلندية هيلني 
موين على �سهوة اجلواد هاى هوب�س جي اإل ملالكه 
دال بارتني وي�سرف على تدريبه املدربة ديانا �سكير 
ميلينا  الهولندية  الفار�سة  الرابع  املركز  يف  وحلت 
ملالكه جون  ب��اى  كنتاكي  ب��ات على �سهوة اجل��واد 
الفائزين  بتويج  وق��ام  اإي��ل��ون.  تيمي  ويدربه  جي�س 
�سفارة  ممثل  النعيمي  عو�س  خلفان  ال�سوطني  يف 
ال��دول��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وعدنان 
�سلطان مدير نادي ابوظبي للفرو�سية ولرا �سوايا 
اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  مديرة 
الدويل  بالحتاد  الن�سائية  ال�سباقات  رئي�سة  نهيان 
بدران  ودودة  والدكتورة  العربية  اخليول  ل�سباقات 
العربية  امل����راأة  ملنظمة  الأع��ل��ى  املجل�س  م�ست�سارة 
والدكتورة لولوة العو�سي املحامية وع�سوة جمل�س 
عن  مم��ث��ا  النعيمي  و���س��ي��ف  البحريني  ال�����س��ورى 
�سركة العواين اإحدى ال�سركات الراعية للمهرجان 
ورئي�س جمعية اخليول العربية بكاليفورنيا. واأكد 
خلفان عو�س النعيمي ممثل �سفارة دولة المارات 
العربية املتحدة يف الوليات املتحدة المريكية بان 
دولة المارات حري�سة علي تنظيم فعاليات مثمرة 
املتحدة  الوليات  يف  ايجابية  وم�ساركات  ومتنوعة 
الر�سيدة  ال�سيا�سية  القيادة  بتوجيهات  المريكية 
زايد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  م��ن  وب��دع��م  للدولة 
ال��وزراء وزير �سوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
للخيول  العاملي  �سموه  مهرجان  اأن  وق��ال  الرئا�سة 
اىل  ت��دع��و  ال��ت��ي  الفعاليات  تلك  ب��ني  م��ن  العربية 
ال��ف��خ��ر والع�����زاز مل��ا ميثله ه���ذا م��ن دور م��وؤث��ر يف 
تعريف ال�سعب المريكي بثقافة وح�سارة المارات 
واع���ت���زازه���ا ب��راث��ه��ا ال���س��ي��ل. وا����س���اف ان جناح 
امريكا  يف  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان 
حد  اىل  ا�سهم  املا�سية  الأرب���ع  ال�سنوات  م��دار  على 
الفرو�سية  ريا�سة  ع��ن  امل�سوؤولني  حر�س  يف  كبري 
ا�ستمرارية  على  الم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف 

اإىل  ال�سكر  النعيبمي  ووج��ه  امل��ه��رج��ان.  ا�ست�سافة 
الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي 
الأ�سرية رئي�سة املجل�س العلى لاأمومة والطفولة 
ام المارات على دعم �سموها الا حمدود للريا�سة 
الذي  البالغ  والهتمام  املجالت  �ستى  يف  الن�سائية 
عام  ب�سكل  الدولة  يف  امل��راأة  لريا�سة  �سموها  توليه 
وحر�سها على دعم وموؤازرة وم�ساندة �سموها للفتاة 
الإماراتية لإبراز ن�ساطها كعن�سر فعال يف املجتمع. 
واأكدت لرا �سوايا اأن تطور املهرجان وجناحه من 
عام اإىل عام يعود الف�سل يف حتقيقه لدعم ومتابعة 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان ورعاية �سمو 
واأعلنت  الإم����ارات  اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
حمطة  �سي�سهد  ال��ع��ام  ه���ذا  م��ه��رج��ان  اأن  ���س��واي��ا 
جولت  م��ن  جولة  �ستقام  حيث  اأمريكا  يف  ج��دي��دة 
كا�س ال�سيخ زايد يف لو�س اأجنلو�س يوم 11 �سبتمرب 
العام  امل��ه��رج��ان يف  �سي�ساف جل���ولت  ك��م��ا  ال��ق��ادم 
الوثبة يف  كا�س  �سباقات  ث��اث ج��ولت من  ال��ق��ادم 

كلورادو بامريكا اي�سا. من جانبها اأكدت الدكتورة 
بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  اأن مهرجان  ب��دران  ودودة 
حدثا  يعد  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د 
رائ��ع��ا ا���س��اد ب��ه اجلميع م��ن خ��ال جن��اح��ه يف نقل 
العامل  دول  اإىل  العريق  وتراثها  العربية  الثقافة 
ل�سمو  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  اأن  م���وؤك���دة  ق���ارات���ه  بجميع 
م�سدر  تعد  لل�سيدات  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
فخر للمراأة العربية خا�سة والعاملية عامة وان هذا 
لي�س بغريب على ايادي �سموها البي�ساء وحر�سها 
على الهتمام باملراأة يف كافة املجالت وما كان لذلك 
الماراتية  امل���راأة  ل��ه  و�سلت  فيما  اليجابي  ال���دور 
خا�سة والعربية عامة من مكانة مرموقة يف كافة 
املجالت. وقالت ان ا�ستمرارية مثل هذه الفعاليات 
بدعم ورعاية �سموها �سيحقق املزيد من النجاحات 
للمراأة العربية موؤكدة ان الدعم الذي يقدمه �سمو 
للمهرجان جنح  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور 
يف الو�سول به للعاملية لتحقيق الأهداف التي نظم 

من اأجلها.

ال�سبا  ن����د  ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأج�������رت 
ال��رم�����س��ان��ي��ة م��را���س��م ق���رع���ة ب��ط��ول��ة ك����رة قدم 
للم�سابقة  املباريات  برنامج  واعتمدت  ال�سالت 
التي  ال��ك��ربى  الريا�سية  البطولة  يف  تقام  التي 
 11( امل��ق��ب��ل  اخلمي�س  ي���وم  مناف�ساتها  تنطلق 
�سهر  الثاين من  وتتوا�سل حتى  اجل��اري(  يوليو 
اأغ�سط�س املقبل حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي، 
رئي�س جمل�س دبي الريا�سي، وتت�سمن مناف�سات 
ريا�سية يف : الكرة الطائرة ، وريا�سة بادل تن�س 
اإىل  الهوائية  الدراجات  �سباق  اجل��ري،  احلديثة، 
ج��ان��ب ك��رة ق��دم ال�����س��الت مب�ساركة مم��ي��زة من 
مت  والتي  عامليني  ريا�سيني  وجن��وم  حملية  ف��رق 
مايني  ث��اث��ة  ت��ب��ل��غ  م��ال��ي��ة  ج���وائ���ز  تخ�سي�س 

للفائزين باألقابها.
وقام باإجراء مرا�سم القرعة مبقر البطولة ح�سن 
عدد  بح�سور  البطولة  مدير  امل��زروع��ي  اهلل  عبد 
اللجنتني  واأع�����س��اء  املنظمة  اللجنة  اأع�ساء  م��ن 
مدراء  ال��ق��رع��ة  ح�سر  ك��م��ا  وامل�����س��اب��ق��ات،  الفنية 
الفرق امل�ساركة يف البطولة الذين متت اإحاطتهم 
ب�سروط وتعليمات البطولة وقام مدير البطولة 
با�ستعرا�س الائحة الفنية والتوقيتات الزمنية 
الفرق  األوان قم�سان  اعتماد  وكذلك  للمناف�سات 
رئي�س  العامري  حممد  ح��م��دان  وق��ال  امل�ساركة. 
جلنة امل�سابقات مت حتديد روؤ�ساء املجموعات بناء 
على نتائج العام املا�سي قبل اأن يتم تق�سيم الفرق 
 5 ب��واق��ع  جمموعات،  اأرب���ع  على  امل�ساركة  ال�20 

ف���رق يف ك���ل جم��م��وع��ة ال��ت��ي ���س��ت��ت��ن��اف�����س بنظام 
الدوري املجزاأ من مرحلة واحدة يف الدور الأول، 
اأن يتاأهل �ساحبي املركز الأول والثاين من  على 
ال��ذي يقام  النهائي  ال��دور ربع  اإىل  كل جمموعة 
بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة و�سول اإىل 

الدور ن�سف النهائي ومنه اإىل املباراة النهائية .
واأ�ساف العامري ا�سفرت القرعة عن جمموعات 
متوازنة فنيا، حيث ت�سم املجموعة الأوىل، فرق: 
وا�ستوديو   PVG  ،NAS ال��ط��ف،  اجل���وك���ر، 
زعبيل، فيما �سمت املجموعة الثانية: ور�سان 11، 
وا�سطبات  احلر�س  داي��ف،  �سكاي  ف��زاع،  ا�سطبل 
فزاع 3، ويف املجموعة الثالثة: حممد بن مكتوم، 

املكتب، ال�سارة، اخلوانيج و زعبيل ، ويف املجموعة 
النامو�س،  العا�سفة،  �سقور  ال��ن��ريان،  ال��راب��ع��ة: 
بتوزيع  املنظمة  اللجنة  وقامت   . مرغم وجمريا 
برنامج املباريات على مدراء الفرق امل�ساركة حيث 
يوم  الأول  ال��دور  مناف�سات  تنطلق  اأن  املقرر  من 
يوليو   28 حتى  وت��ت��وا���س��ل  اجل���اري  يوليو   18
اجلاري، على اأن يقام الدور ربع النهائي يوم 30 
يوليو اجل��اري، وال��دور الن�سف النهائي يوم 31 
اأن تقام املباراة النهائية يوم  يوليو اجلاري، على 

2 اأغ�سط�س املقبل.
�سهدت  ال�����س��الت  ق���دم  ك���رة  مناف�سات  اأن  ي��ذك��ر 
املا�سية،  ال�سنوات  خ��ال  رفيعة  فنية  م�ستويات 

املتقاربة  وال��ن��ت��ائ��ج  ب���الإث���ارة  متيزها  ج��ان��ب  اإىل 
اأ�سحاب  من  الاعبني  من  نخبة  مل�ساركة  نظرا 
املنظمة  اللجنة  ح���ددت  وق���د  امل��ت��م��ي��زة،  امل���ه���ارات 
مع  الراويح  �ساة  بعد  يوميا  املناف�سات  اإقامة 
فتح الأب��واب اأمام اجلماهري لنيل فر�سة متابعة 
باملناف�سات  ح��اف��ل��ة  اأوق���ات���ا  وق�����س��اء  امل��ن��اف�����س��ات 
جمهور  ب��اأن  علما   ، الفنية  واللمحات  الريا�سية 
ال��ب��ط��ول��ة ���س��ي��ن��ال ف��ر���س��ة ال���ف���وز ب��ال��ع��دي��د من 
اجلوائز التي �ستوزع يوميا وهي عبارة عن اأجهزة 
الكرونية حديثة، بالإ�سافة اإىل اجلائزة الكربى 
 570 لكز�س  �سيارة  وه��ي  للجمهور  املخ�س�سة 

رباعية الدفع.

تكثيف ال�ستعدادات

املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  ك���ث���ف���ت  اآخ�������ر  ����س���ع���ي���د  ع���ل���ى 
ت�سمها  التي  الريا�سية  للم�سابقات  ا�ستعداداتها 
الطرق  البطولة، حيث كانت قد حددت م�سارات 
اخلارجية يف الطرق ملناف�سات الدراجات الهوائية 
وال�سباق  ك��ي��ل��وم��را   70 مل�����س��اف��ة  �ستمتد  ال��ت��ي 
بالتعاون  وذل��ك  كلم   10 مل�سافة  للجري  ال��دويل 
مع احتادي الإم��ارات للدراجات الهوائية والعاب 
بكوادرهما  ال���س��ت��ع��ان��ة  �سيتم  وال��ل��ذي��ن  ال��ق��وى 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة ل���اإ����س���راف ع��ل��ى مراحل 
ال�سباقني وحتديد الفائزين بهما، كما مت جتهيز 

قاعة ريا�سية حديثة �ست�ست�سيف مناف�سات: كرة 
ق��دم ال�����س��الت ك��رة ال��ط��ائ��رة وال��ب��ادل تن�س عرب 
الكبري  احل��دث  حجم  يائمان  حديثني  ملعبني 
والاعبني البارزين امل�ساركني، حيث مت ت�سجيل 
كرة  مناف�سات  يف  فريقا   16 م�ساركة  واع��ت��م��اد 
تن�س  البادل  مناف�سات  يف  فريقا   24 و  الطائرة 
م�ساركة  اإىل جانب   ، اإماراتية  ف��رق   8 بينها  من 
4 من اأف�سل 7 لعبي بادل تن�س يف العامل وهم 
اأول  امل�سنف  ب��وج��ي  ف��رين��ان��دو   : الرجنتينيون 
عامليا ، �سانيو غوترييز امل�سنف رابع عامليا ، �سيبا 
اليماندي  تيتو   ، عامليا  خام�س  امل�سنف  ن���ريون 

امل�سنف �سابع عامليا.

تتويج اجلوادين �س�مي يف ووان هوت �سيك ب�سب�قني ملهرج�ن من�سور بن زايد للخيول يف �س�ن فران�سي�سكو

اللجنة املنظمة لبطولة ند ال�سب� الرم�س�نية جتري قرعة كرة القدم وتعتمد جدول املب�ري�ت

اليوم.. موؤمتر �سحفي لالإعالن عن الن�سخة 
الث�نية لك�أ�س من�سور بن زايد لكرة القدم 

يعقد اليوم الثنني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا موؤمترا �سحفيا 
مقر  يف  الريا�سي  ابوظبي  وجمل�س  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  بني  م�سركا 
الثانية  الن�سخة  تنظيم  لاإعان عن  وذل��ك  ابوظبي،  بكورني�س  الأخ��ري 
�سوء  يف  البطولة  وتقام   .  2013 القدم  لكرة  زاي��د  بن  من�سور  لكاأ�س 
وجمل�س  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزارة  بني  وال�سراكة  التعاون  اتفاقية  برامج 
الريا�سية  وامل�سابقات  الأن�سطة  لتفعيل  وال�ساعية  الريا�سي  ابوظبي 
الريا�سة  يخدم  مي��ا  لها،  التابعة  احلكومية  واجل��ه��ات  ال���وزارة  ملنت�سبي 

املجتمعية .

نظم نادي احلمرية الريا�سي الثقايف جمموعة كبرية من الفعاليات 
من  ع���ددا  �سملت  فعالياته  يف  للمنت�سبني  والرفيهية  الريا�سية 
وتطوير  ال��اع��ب��ني  ت��اأه��ي��ل  اإىل  ت��رم��ي  ال��ت��ي  وال��ري��ا���س��ات  امل�سابقات 
للنادي  اخلارجية  بال�ساحات  وذلك  البدنية  لياقتهم  ورفع  قدراتهم 
القدم  ل��ك��رة  دوري  �سملت  الفعاليات  امل��غ��ط��اة.  الريا�سية  وال�سالة 
تناف�س فيه اجلميع بروح عالية كما و�سهد امل�ساركون م�سابقات التيلي 
مات�س واألعابا ترفيهية م�سوقة اكت�ست مبناف�سات جميلة عززت روح 
امل�ساركني  التاآخي والإيثار بني  املوجودين واأظهرت قيم  الأخوة بني 
الفردية  وال�سباحة  الطائرة  كرة  يف  دوري  بجانب  النادي  بفعاليات 
واجلماعية كما ا�ستمل الربنامج على م�سابقات حرة وبع�س الألعاب 
ال�سعبية الإماراتية يف اإطار حر�س اإدارة النادي على اإك�ساب امل�ساركني 
رائ��ع ميثل  تناف�سي  وامل��ع��ارف والريا�سات يف جو  امل��ه��ارات  جملة من 

ترجمة لروؤى وخطط جمل�س اإدارة نادي احلمرية يف اإقبال امل�ساركني 
على الفعاليات وا�ستقطابهم فيها .

واأكد را�سد غامن ال�سام�سي ع�سو جمل�س اإدارة نادي احلمرية وم�سرف 
عام الن�ساط على اأهمية تنظيم النادي لتلك اللقاءات بني امل�ساركني 
ودجمهم يف فرق جماعية من �ساأنها اأن تعزز البنى اجل�سمية والعقلية 
للم�ساركني على اختاف اأعمارهم وتعمل على تنميها كما وت�سجع روح 
والراثية  والعلمية  الثقافية  الأخ��رى  اإىل منا�سطهم  ليعودوا  املودة 
وقد ح�سدوا من املتعة واملحبة ما ي�ساعدهم على اإجناح برناجمهم . 
واأ�سار اإىل اأن العدد الكبري املردد على اأروقة و�سالت النادي وبعد اأن 
جتاوز 480 م�ساركا يدعو اإىل الفخر بهذا العدد الذي اختار نادي 
وال�ستمتاع  ال�سيفية  العطلة  تلك  خال  متنف�سه  ليكون  احلمرية 

بالربامج املختلفة وامل�ساركة يف الن�ساط الريا�سي والرفيهي .

ن�دي احلمرية ينظم فع�لي�ت ري��سية وترفيهية ملنت�سبيه 

اجريت يف العا�سمة البحرينية املنامة ام�س قرعة مناف�سات 
التا�سعة  ن�سختها  يف  القدم  لكرة  اخلليجية  الأندية  بطولة 
وال��ع�����س��ري��ن. وب��ح�����س��ب وك���ال���ة الن���ب���اء ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة �سمت 
ال�سعودي  والرائد  الكويتي  اجلهراء  فرق  الأوىل  املجموعة 
الثانية فرق املحرق  و�سحم العماين بينما �سمت املجموعة 
يف  وج��اء  الإم��ارات��ي  وال�سباب  ال�سعودي  وال�سعلة  البحريني 
الإماراتي  والن�سر  القطري  اخل��ور  ف��رق  الثالثة  املجموعة 
والب�سيتني البحريني و�سمت املجموعة الرابعة فرق الن�سر 
ويقام  العماين.  والنه�سة  القطري  واخلريطيات  الكويتي 
ويتاأهل  واإي��اب��ا  ذه��اب��ا  مرحلتني  م��ن  للبطولة  الأول  ال���دور 
الأول والثاين من كل جمموعة اإىل دور الثمانية الذي �سيقام 
بنظام املباراة الواحدة فقط على اأر�س مت�سدر املجموعة يف 
الدور الأول ثم بطريقة الذهاب والإياب يف ن�سف النهائي. 
�سهر  م��ن  الثاثني  يف  البطولة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  وت��ق��ام 
فريق  اأن  يذكر  املقبلني.  اأكتوبر  �سهر  من  والأول  �سبتمرب 
ف��وزه على اخلور  بعد  املا�سية  الن�سخة  يا�س حقق لقب  بني 

القطري يف املباراة النهائية.

ماوريت�سيو  بالريمو  رئي�س  ك�سف 
اىل  فريقه  الذي هبط  زامباريني 
الدرجة الثانية اليطالية يف نهاية 
تو�سل  نابويل  ان  املا�سي،  املو�سم 
اىل اتفاق مع باري�س �سان جرمان 
الخري  ح�����س��ول  ب�����س��اأن  الفرن�سي 
على خدمات النجم الوروغوياين 
بلغت  ب�سفقة  ك��اف��اين  ادي��ن�����س��ون 

63 مليون يورو.
بانتقال  ك���اف���اين  ا����س���م  وارت����ب����ط 
ك���ب���رية مثل  ان���دي���ة  اىل  حم��ت��م��ل 
ريال مدريد ال�سباين ومان�س�سر 
لكن  النكليزيني،  وت�سل�سي  �سيتي 
يف مقابلة اذاعية مع حمطة راديو 
نابويل  ان  زامباريني  ك�سف  رادي��و 
اتفاق  امره وتو�سل اىل  قد ح�سم 

مع باري�س �سان جرمان.
ب���ال���ريم���و املثري  وا�����س����اف رئ��ي�����س 
ل���ل���ج���دل ب�����س��ب��ب ك�����رثة امل���درب���ني 
فريقه،  تدريب  على  تنابوا  الذين 
ق�سرية  ن�سية  ر�سالة  ار�سلت  لقد 

ل)رئ���ي�������س ن���اب���ويل اوري���ل���ي���و( دي 
على  تهنئته  اج���ل  م��ن  ل��ورن��ت��ي�����س 
حت��ق��ي��ق ���س��ف��ق��ة اف�����س��ل م���ن تلك 
جرمان(.  �سان  )مع  حققتها  التي 
لقد تفوق على مبلغ ال43 مليون 
مقابل  عليه  ح�سلنا  ال���ذي  ي���ورو 
با�ستوري  خافيري  )الرجنتيني( 
�سان  ب���اري�������س  اىل  ب��ع��ن��اه  ع��ن��دم��ا 

جرمان .
اىل  لورنتي�س  دي  ا�سطر  وا�ساف 
ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه ال�����س��ف��ق��ة. ل��ق��د قام 
مبوقفه  ال��ت��زم  عندما  جيد  بعمل 
ح���ول امل��ب��ل��غ ال����ذي ي��ري��ده مقابل 
فريد  لعب  كافاين  عنه.  التخلي 
البقاء  بامكانه  يكن  مل  نوعه  من 
التفكري  ع��ل��ي��ه  لن  ن����اب����ويل  م����ع 
جرمان  ���س��ان  وب��اري�����س  مب�سريته 
ق���دم ل��ه 8 م��اي��ني ي����ورو كراتب 

�سنوي . 

بالريمو  رئ��ي�����س  ت�����س��ري��ح  وي���اأت���ي 

ب���ع���د ال������ذي ذك����رت����ه ���س��ح��ي��ف��ة لو 
اكدت  ح��ي��ث  الفرن�سية  ب��اري��زي��ان 
انتقال  الر�سمي عن  الع��ان  ب��ان 
قد  ج����رم����ان  �����س����ان  اىل  ك����اف����اين 
ي��ك��ون ب��ع��د غ��د ال��ث��اث��اء، م�سرية 
ما  دف����ع  ال��ع��ا���س��م��ة  ن�����ادي  ان  اىل 
لنابويل  ي��ورو  مليون   63 ي��ق��ارب 
م��ن اج���ل احل�����س��ول ع��ل��ى خدمات 
�سيلعب  ال�������ذي  الوروغ�������وي�������اين 
جمددا اىل جانب با�ستوري بعد ان 
بالريمو  يف  معا  الاعبان  تواجد 
الفريق  اىل  الول  ينتقل  ان  قبل 
 17 مقابل   2010 عام  اجلنوبي 
مليون يورو والثاين اىل بارك دي 
برين�س عام 2011 مقابل حوايل 

43 مليون يورو.
عاما(   26( كافاين  �سين�سم  كما 
نابويل  يف  ال�������س���اب���ق  زم���ي���ل���ه  اىل 
لفيتزي  اي��زك��ي��ي��ل  الرج��ن��ت��ي��ن��ي 
العا�سمة  ن���ادي  اىل  ان��ت��ق��ل  ال���ذي 
مقابل  املا�سي  ال�سيف  الفرن�سية 

30 مليون يورو.
التي  امل��ع��ل��وم��ات  ك���ان���ت  ح����ال  ويف 
كافاين  ف��ان  ب��اري��زي��ان  ل��و  ذكرتها 
تاريخ  يف  لع����ب  اغ���ل���ى  ���س��ي�����س��ب��ح 
الدوري الفرن�سي، علما بان الرقم 
يورو  مليون   60 ق���دره  القيا�سي 
معدودة  ا�سابيع  قبل  حتقق  وق��د 
بانتقال الكولومبي راداميل فالكاو 
اىل  ال�سباين  مدريد  اتلتيكو  من 
دوري  اىل  جم��ددا  العائد  موناكو 
ال���س��واء م��ع مالك رو���س��ي طموح 
جرمان  ���س��ان  م��ق��ارع��ة  اىل  ي�سعى 

ومالكيه القطريني.
ان  اىل  اي�سا  ال�سحيفة  وا���س��ارت 
كافاين لي�س الاعب الوحيد على 
���س��ان جرمان  م�����س��ري��ات  لئ��ح��ة 
وم��درب��ه اجل��دي��د ل���وران ب���ان، اذ 
الفرن�سي  ال������دوري  ب��ط��ل  ي�����س��ع��ى 
من  هرناني�س  الربازيلي  �سم  اىل 
لت�سيو اليطايل والظهري الي�سر 

ال�ساب لوكا�س دينيي من ليل.

افتتح رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا جوزيف 
باتر يف م�ستهل زيارته لفل�سطني ام�س ملعب ال�سهيد 
الغربية  ال�سفة  �سمال  طولكرم  مدينة  يف  غامن  جمال 
املحتلة ورافق باتر يف زيارته اخلام�سة لفل�سطني نائب 
ورئي�س  احل�سني  ب��ن  على  الأم���ري  �سمو  الفيفا  رئي�س 
الحتاد الفل�سطيني لكرة القدم جربيل الرجوب وعدد 
الأ�سيوية  ال�سخ�سيات  الفيفا وعدد من  �سخ�سيات  من 
والعربية. وقال باتر خال الفتتاح اأنا فخور مبجيئي 
اليوم  وجئت  الأوىل  زيارتي  لي�ست  وهذه  فل�سطني  اإىل 
لف��ت��ت��اح امل��ل��ع��ب امل��دع��وم م��ن ب��رن��ام��ج ال��ه��دف لتطوير 
التي  ال��ق��دم  ك��رة  النا�سئة يف  ب��ال��دول  امل��اع��ب اخلا�سة 
الفل�سطيني  ال�سعب  هنا  وخا�سة  ال�سعوب  ب��ني  تقرب 
ي�سار اأن ملعب بلدية طولكرم متت ت�سميته باإ�سم ملعب 
الاعب  ال�سهيد  لذكرى  تخليدا  غ��امن  جمال  ال�سهيد 
جمال غامن والذي اغتالته قوات الحتال عام 1992 

على اأر�س امللعب. 

اإجراء قرعة بطولة الأندية 
اخلليجية لكرة القدم

بالتر يفتتح ملعب كرة �س�ن جرم�ن ي�سم ك�ف�ين مق�بل63 مليون يورو 
قدم يف طولكرم 
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ت��األ��ق��ت دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة خال 
املحلية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال�����س��اح��ات  ع��ل��ى   2012 ال��ع��ام 
بتفوق  تنظيمها  خ��ال  م��ن  وال��دول��ي��ة  والإقليمية 
دوري املحرفني لكرة القدم وكاأ�س �ساحب ال�سمو 
دوليا  وتتويجها  ات�����س��الت  وك��اأ���س  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
ببطولتي العامل للقدرة يف بريطانيا واأوروبا للقدرة 
لكاأ�س  الذهبية  بامليدالية  ف���ازت  كما  اإي��ط��ال��ي��ا.  يف 
العامل  وبطولة  ت�سيلي  يف  للفرق  للرماية  ال��ع��امل 
اإيطاليا  يف  النارية  وال��دراج��ات  ال�سريعة  ل��ل��زوارق 
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  م��رة  ولأول  ومب�ساركتها 
خليجي  لكاأ�س  بطا  اإقليميا  وتتويجها  ل��ن��دن  يف 
21 لكرة القدم يف املنامة وبطولة اخلليج للجولف 
للبولينج ح�سولها   11  - وبطولة خليجي  دبي  يف 
على لقب اآ�سيا يف بطولية هوكي اجلليد اإ�سافة اإىل 
ح�سدها  التي  وامليداليات  حققتها  التي  الإجن��ازات 
�سبابها وفتياتها يف العديد من ال�ساحات يف خمتلف 
�سباقات اخليول  الريا�سية ومنها  الألعاب  جمالت 
والتن�س  واجلولف  ال�سريعة  وال���زوارق  والفرو�سية 
والدراجات  اجلليد  وهوكي  واجل��ول��ف  وال�سطرجن 
واجليوجيت�سو والهجن العربية وال�سفن ال�سراعية 
وغريها من الريا�سات. وكان للمراأة دور بارز على 
اأول دوري لكرة  الريا�سية متثل يف تنظيم  ال�ساحة 
القدم للفتيات وح�سدها لأكرث من 100 ميدالية 
جمالت  خمتلف  يف   2012 ع���ام  خ���ال  م��ت��ن��وع��ة 
قمة  م��ن  دورت����ني  الآن  ح��ت��ى  وتنظيمها  ال��ري��ا���س��ة 
موؤمتر اأبوظبي الدويل لريا�سة املراأة وتكرمي �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام 
بو�سام  والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 
العام  ك�سخ�سية  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س 
2012 تقديرا لإ�سهامات �سموها  الريا�سية للعام 
البارزة يف تطوير الريا�سة الن�سائية يف العامل اأجمع 
اخليول  ل�سباقات  ال���دويل  الحت���اد  ت��ك��رمي  بجانب 
تثمينا   2012 العام  يف  ل�سموها  الأ�سيلة  العربية 
لدورها الريادي لإعاء �ساأن ريا�سة املراأة يف �سباقات 
وبرزت  العاملي.  امل�ستوى  على  والفرو�سية  اخليول 
طاقات املعاقني واإبداعاتهم على ال�ساحات الريا�سية 
خال امل�ساركات القوية للمنتخب الوطني للمعاقني 
الإقليمية  املحافل  يف  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  ومنتخب 
الذهبية  وامليداليات  اجلوائز  وح�سدهم  والدولية 
اخلليج  وبطولة  لندن  اأومل��ب��ي��اد  يف  خا�سة  وغ��ريه��ا 
التا�سعة لألعاب القوى للمعاقني يف الدولة. وت�سغل 
دولة الإمارات تقديرا لهذه الإجنازات ثاثة مقاعد 
يف الأوملبياد الدويل اخلا�س ملنطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا و�سجلت ح�سورا لفتا يف ال�ساحات 
الريا�سية الإقليمية والدولية با�ست�سافتها العديد 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل��ن��اف�����س��ات ال��ري��ا���س��ي��ة ووق��ع��ت يف 
ملحكمة  مقر  ل�ست�سافة  اتفاقية   2012 ف��رباي��ر 
اأبوظبي  ال��ع��ا���س��م��ة  لت�سبح  ال��ري��ا���س��ي  ال��ت��ح��ك��ي��م 
هذا  ر�سمية يف  اتفاقية  توقع  العامل  اأول مدينة يف 
الريا�سي  للتحكيم  ال����دويل  امل��ج��ل�����س  م��ع  ال�����س��دد 
ا�ست�سافة  للبولينج  ال����دويل  الحت����اد  اأع��ل��ن  فيما 
مونديال الرجال وال�سيدات للبولينج للعام 2014 
اأبوظبي وف��ازت دول��ة الإم���ارات بتنظيم  2015 يف 
 17 للنا�سئني حت��ت  ال�����س��ل��ة  ل��ك��رة  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
�سنة يف عام 2014 يف دبي وح�سل احتاد الإمارات 
على   2013 م��اي��و  �سهر  يف  اجلليدية  للريا�سات 
الع�سوية الكاملة يف الحتاد الدويل لهوكي اجلليد 
اأول دولة عربية يف ع�سوية  لتكون الإم��ارات بذلك 
الحت��اد و�سنف الحت��اد ال��دويل لكرة القدم الفيفا 
العامل  ملنتخبات   2013 يونيو  ل�سهر  تقريره  يف 
منتخب الإمارات لكرة القدم يف املركز الأول خليجيا 
وال�سابع عربيا ويف املرتبة ال� 87عامليا وترعى دولة 
الإم����ارات ع���ددا م��ن اأك���رب ف��رق ك��رة ال��ق��دم العاملية 

خا�سة يف بريطانيا واإ�سبانيا. 

تكرمي اأ�سحاب الإجنازات الريا�سية 
و�سهد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة يف الأول 
من �سهر اأبريل 2013 الحتفال ال�سنوي ال�ساد�س 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بجائزة 
واأ�سحاب  املتميزين  لتكرمي  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
قيمة  وبلغت   .2012 للعام  الريا�سية  الإجن���ازات 
األ���ف   140 و  م��ل��ي��ون��ا   23 ال���ع���ام  ل���ه���ذا  اجل���ائ���زة 
اإ�سافة  ريا�سيني   505 على  توزيعها  ومت  دره���م 
والفرق  للمنتخبات  والإداري���ة  الفنية  الأجهزة  اإىل 
للوطن  لعطائهم  ت��ق��دي��را  والحت�����ادات  الريا�سية 
على  وال�سبابية  الريا�سية  املناف�سات  �ساحات  على 
امل�ستويات الإقليمية والدولية كافة. وتقدم �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س 
قائمة الريا�سيني اأ�سحاب الإجنازات املتميزة للعام 
�ساحب  بجانب  املكرمني  قائمة  وا�ستملت   2012
لإجنازه  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
وحتقيقه امليدالية الذهبية يف بطولة العامل للقدرة 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  بريطانيا  يف  اأقيمت  التي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي حل�سوله 
بارك  هيو�سنت  للقدرة  ال��ع��امل  بطولة  ذهبية  على 
را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  ماجد  ال�سيخ  و�سمو   2012
وال��ف��ن��ون يف دبي  ال��ث��ق��اف��ة  رئ��ي�����س هيئة  م��ك��ت��وم  اآل 
للقدرة  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة  ذه���ب���ي���ة  ع���ل���ى  حل�����س��ول��ه 
هيو�سنت بارك 2012 وال�سيخ �سعيد بن مكتوم بن 
ال�سكيت-  برونزية  على  حل�سوله  مكتوم  اآل  را�سد 
 2012 للرماية  ع�سرة  الثانية  الآ�سيوية  البطولة 
جمعة  ب��ن  اأح��م��د  بنت  لطيفة  ال�سيخة  تكرمي  ومت 
الدولية  دب��ي  بطولة  ب��رون��زي��ة  �ساحبة  مكتوم  اآل 
لقفز احلواجز املوؤهلة لكاأ�س العامل وال�سيخ جمعة 
بن دملوك بن جمعة اآل مكتوم حل�سوله على ذهبية 
ع�سرة  الثانية  الآ�سيوية  البطولة  يف  ت��راب  ال��دب��ل 
للرماية 2012 وال�سيخ را�سد بن دملوك بن جمعة 
اآل مكتوم حل�سوله على املركز الأول يف �سباق كايلي 
لل�سباب  كيلومرا   120 مل�سافة  فرن�سا  يف  للقدرة 
ال�سخ�سيات  من  العديد  تكرمي  بجانب  والنا�سئني 
نه�سة  الأث��ر يف  لها  ك��ان  التي  الريا�سية  واجل��ه��ات 
ال�سيخ �سعيد  التي تراأ�سوها ومن بينهم  الحت��ادات 
بن حمدان اآل نهيان رئي�س الحتاد ال�سابق للبولينج 
الذي كان له الدور امللمو�س يف نه�سة الحتاد اإ�سافة 
الرئي�س  القا�سمي  حميد  ب��ن  في�سل  ال�سيخ  اإىل 
ل��دوره امللمو�س يف جناح  ال��دارج��ات  ال�سابق لحت��اد 
امل��ك��رم��ني على �سعيد الحت���ادات  الحت���اد وت�����س��در 
الريا�سية احتاد الدراجات الذي حقق 39 ميدالية 
واحتاد املعاقني 38 ميدالية بجانب تكرمي املنتخب 
الأوملبي لكرة القدم بعد جناحه يف الو�سول اإىل دورة 
لندن 2012 يف اإجناز يح�سب له وللكرة الإماراتية 
الفوز ببطولة  اإىل جناح بعد  التي ت�سري من جناح 
يف  تقدمها  اإىل  اإ���س��اف��ة  البحرين  يف  اخلليج  ك��اأ���س 
الت�سفيات املوؤهلة لنهائيات كاأ�س الأمم الآ�سيوية يف 
ا�سراليا 2015. ومت تكرمي مهرجان �سمو ال�سيخ 
الذي  ل�سباقات اخليول  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
ا�ستطاع اأن ي�سل لكل دول العامل من خال العديد 
التكرمي  قائمة  و�سملت  ال��دول��ي��ة.  ال�سباقات  م��ن 
ري��ا���س��ي��ا وري��ا���س��ي��ة م��ن خمتلف الحت����ادات   485
كرة  احت���ادات  هي  ريا�سيا  احت��ادا   14 و  الريا�سية 
ميدالية  على  ح�سل  ال��ذي  الطائرة  وال��ك��رة  القدم 
ذهبية وكرة الطاولة احلا�سل على ثاث ميداليات 
ال��ذي حقق  وال��دراج��ات  وب��رون��زي��ة  وف�سية  ذهبية 
وب��رون��زي��ة يف  وف�سية  ذهبية  ب��ني  م��ا  39 ميدالية 
 21 حقق  ال��ذي  القوى  واألعاب  العربية  البطولت 
ال���ذي حقق  ال�سباحة  اإىل احت���ادات  اإ���س��اف��ة  اإجن���ازا 
17 اإجنازا وال�سطرجن الذي حقق ثمانية اإجنازات 
والتن�س الذي حقق ت�سعة اإجنازات والبولينغ الذي 
حقق خم�سة اإجنازات. وت�سم قائمة التكرمي احتادات 
ال�سيارات الذي حقق اإجنازا واحدا واحتاد البلياردو 
والتايكوندوا  اإجن���ازات  �ستة  حقق  ال��ذي  وال�سنوكر 
وال��ك��ارات��ي��ة ال��ذي حقق 13 اإجن���ازا وال��رم��اي��ة 16 
اإجنازا ورفع الأثقال 25 اإجنازا وبناء الأج�سام 10 
اإجنازات واملعاقني الذي حقق 38 اإجنازا والفرو�سية 
ثاثة  اجلليدية  والريا�سات  اإجن��ازا   16 وال�سباق 
وامل�سارعة  املدر�سية  والريا�سة  وامل��ب��ارزة  اإجن���ازات 
واجل����ودو ث��اث��ة اإجن�����ازات ل��ك��ل منهم اإ���س��اف��ة اإىل 
اإجنازين  حققا  اللذين  والرجبي  الغولف  احت��ادي 
احلديث  والتجديف  ال�سراع  واحت���ادات  منهما  لكل 
 12 ال��ذي حقق اجن��ازا واح��دا وال�سرطة الريا�سي 
اإجنازا واملاكمة اإجنازان بجانب تكرمي 13 حكما 

اإماراتيا.
اأن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  واأك���د 
توزيع منحة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
على  الريا�سية  الإجن���ازات  اأ�سحاب  على  نهيان  اآل 
متميز  ريا�سي  لكل  ا�ستحقاق  هو  الدولة  م�ستوى 
ي�سعى ويجتهد للظفر والفوز بال�سدارة ورفع ا�سم 
هذه  با�ستمرارية  �سموه  مطالبا  عاليا  الم����ارات 
الجن��ازات يف كل عام. واأع��رب �سموه يف ت�سريحات 
املراأة  حققته  مب��ا  �سعادته  ع��ن  التكرمي  حفل  بعد 
يجعلنا  م�ستوى  م��ن  اإل��ي��ه  و�سلت  وم��ا  الإم��ارات��ي��ة 
نفخر ببنت الإمارات فهي اليوم حتقق النت�سارات 
واحلر�س  ال���ت���وج���ه  ذات  ويف  ك���اف���ة.  امل����ج����الت  يف 
وعلى  حمليا  والريا�سية  ال�سبابية  احلركة  لدعم 
ال�سمو  �ساحب  اأطلق  والعاملي  العربي  ال�سعيدين 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم جائزة حممد بن 
 10 قيمة جوائزها  وتبلغ  الريا�سي  لاإبداع  را�سد 

للجائزة يف  العامة  الأمانة  واأعلنت  دره��م.  مايني 
تلقي  ب��داأت يف  اأنها   2013 مايو  �سهر  ال�سابع من 
ال�����دورة اخلام�سة  امل�����س��ارك��ني يف  وم��ل��ف��ات  ط��ل��ب��ات 
للجائزة والتي �سيتم الحتفال بها مطلع العام املقبل 
وهي خم�س�سة لاحتادات الريا�سية الدولية لإبراز 
اجلائزة  وكانت  العاملي  املوؤ�س�سي  الريا�سي  الإب��داع 
احتفلت يف اخلام�س من �سهر يناير 2012 بتكرمي 
ال�سيخ  �سمو  فيها  وفاز  الثالثة  دورتها  يف  الفائزين 
من�سور بن زايد اآل نهيان ب�سخ�سية العام الريا�سية 
ب�سفته مالكا لنادي مان�س�سر الجنليزي الريا�سي 
اأبوظبي  ورئ��ي�����س��ا ل��ن��ادي اجل���زي���رة ال��ري��ا���س��ي ف��ى 
وتقديرا لدور �سموه يف دعم الريا�سة والريا�سيني. 
الرئي�س  خليفة  اآل  را���س��د  ب��ن  عي�سي  ال�سيخ  وف���از 
فى  والريا�سة  لل�سباب  العامة  للموؤ�س�سة  ال�سابق 
الريا�سية  ال�سخ�سية  ب��ج��ائ��زة  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة 
العربية لدوره قى تطوير الريا�سة فى باده وعلى 
بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  تكرمي  العربي ومت  امل�ستوي 
البحرينية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  خليفة  اآل  حمد 
تقديرا جلهوده فى تطوير ودعم احلركة الريا�سية 
وال�سبابية يف باده اإ�سافة اإىل 22 ريا�سيا ميثلون 
الفردي  الريا�سي  الإب��داع  فئتا  اجلائزة وهي  فئات 
امل�ستويني  على  املوؤ�س�سي  الإب���داع  وفئة  واجلماعي 

املحلي والعربي. 

الألعاب الأوملبية املدر�سية 
ا�سراتيجية  اإط�����ار  يف  ال������وزراء  جم��ل�����س  واع��ت��م��د 
احلكومة واهتمامها بالقطاع الربوي وتعزيز دور 
تنطلق  ال��ت��ي  ال��ق��اع��دة  لت�سبح  املدر�سية  الريا�سة 
منها املواهب الواعدة القادرة على رفع راية الدولة 
يف املحافل ال�سبابية والريا�سية الإقليمية والدولية 
اعتمد يف جل�سته يف 12 اأغ�سط�س 2012 م�سروع 
لتو�سيع  يهدف  وال��ذي  املدر�سية  الأوملبية  الأل��ع��اب 
واكت�ساف  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  ق��اع��دة مم��ار���س��ة 
وتطوير  وحت�سني  الريا�سية  امل��واه��ب  واح��ت�����س��ان 
العاملية  الريا�سية  للمناف�سات  واإعدادهم  قدراتهم 
واملبادئ  املعارف  الوطنية  والكوادر  الطلبة  واإك�ساب 
الن�ساط  باأهمية  الوعي  ن�سر  اإىل  اإ�سافة  الأوملبية 
وقال  ال�سحة.  على  للمحافظة  والريا�سي  البدين 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
احلياة  اأ�سلوب  م��ن  ج��زءا  تكون  اأن  للريا�سة  نريد 
يعنينا  ما  الأول هي  املقام  لأن �سحتهم يف  لأبنائنا 
العاملية  التتويج  ملن�سات  تطمح  اأن  ملدار�سنا  ونريد 
عن طريق احت�سان املوهوبني ودعمهم والتن�سيق يف 
اأن يوؤثر  املعنية دون  الريا�سية  ذلك مع الحت��ادات 
 . العلمي وتفوقهم الأكادميي  ذلك على حت�سيلهم 
اإطاق  املدر�سية  الأوملبية  الألعاب  م�سروع  وي�سمل 
احلكومية  امل��دار���س  جميع  ب��ني  ريا�سية  مناف�سات 
على م�ستوى الدولة واإن�ساء احت��ادات ريا�سية على 
باإعداد  معنية  ت��ك��ون  التعليمية  امل��ن��اط��ق  م�ستوى 
املعتمدة  الأومل��ب��ي��ة  اللوائح  وف��ق  املوهوبني  الطلبة 
الأوملبية  الأل����ع����اب  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م  و����س���ول 
�سن  م��ن  الطلبة  جميع  �ست�سمل  وال��ت��ي  امل��در���س��ي��ة 
املدار�س  يف  امل�سجلني   14 ال���  �سن  وح��ت��ى  الثامنة 
اإن�ساء  امل�����س��روع  ويت�سمن  ال���دول���ة.  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
مراكز ريا�سية معتمدة يف جميع املناطق التعليمية 
للتدريب امل�ستمر و�سقل مهارات الطلبة املتميزين 
ري��ا���س��ي��ا وف����ق خ��ط��ة ف��ن��ي��ة م��ع��ت��م��دة م���ن اللجنة 
الريا�سية  الحت��ادات  ومب�ساركة  الوطنية  الأوملبية 
الأع�ساء بها كما يت�سمن امل�سروع برناجما توعويا 
ال�سحة  يف  الريا�سة  اأهمية  حول  �ساما  وتثقيفيا 
تثقيفية  ل��ربام��ج  اإ���س��اف��ة  امل��دار���س  لطاب  العامة 
متنوعة لرفع م�ستوى الثقافة الأوملبية بني طاب 
امل�سروع.  تنفيذ  على  القائمني  والإداري���ني  املدار�س 
ومت خال اجلل�سة اعتماد الهيئة العليا امل�سرفة على 
الأوملبية  اللجنة  وت�سم  املدر�سي  الأوملبياد  م�سروع 
العامة  والهيئة  والتعليم  الربية  ووزارة  الوطنية 
لرعاية ال�سباب والريا�سة يف الدولة اإ�سافة لوزارة 
مع  بالتن�سيق  العليا  الهيئة  تقوم  اأن  على  ال�سحة 
الريا�سية  املجال�س  ال�سريكة مثل  الأخرى  اجلهات 
والحتادات الريا�سية املعنية واملوؤ�س�سات التطوعية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك��د  املختلفة.  والتعليمية 
حممد بن را�سد اآل مكتوم اأن الريا�سة يف مدار�سنا 
اأ���س��ل��وب احل��ي��اة لأبنائنا  ت��ك��ون ج���زءا م��ن  اأن  لب���د 
ومكونا اأ�سا�سيا من �سخ�سياتهم و�سحتهم النف�سية 
للبطولت  الإع�����داد  اإن  ���س��م��وه  وق���ال  واجل�����س��دي��ة. 
على  وينتهي  البتدائية  امل��دار���س  من  يبداأ  العاملية 
الإم��ارات قادرة  واأن دولة  الدولية  التتويج  من�سات 
الأوملبية  البطولت  الطبيعية يف  اأخذ مكانتها  على 
والعمل  ال�سليم  التخطيط  ط��ري��ق  ع��ن  ال��دول��ي��ة 
اأبناء  بقدرات  الكبرية  ثقته  �سموه  موؤكدا  املدرو�س 

واج��ب اجلهات احلكومية  واأن  الريا�سية  الإم��ارات 
اعتماد  بعد  ومت  للعاملية.  ال��ق��درات  بهذه  الو�سول 
م�سروع الألعاب الأوملبية املدر�سية يف 12 اأغ�سط�س 
2012 التوقيع على وثيقة الأوملبياد املدر�سي بني 
الأوملبية  اللجنة  اأرب��ع جهات حكومية خمت�سة هي 
ال�سحة  ووزارة  والتعليم  الربية  ووزارة  الوطنية 
والهيئة العامة لل�سباب والريا�سة والتي �ست�سطلع 
قاعدة  تو�سيع  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  امل�����س��روع  بتنفيذ 
الدولة  يف  والبدنية  الريا�سية  الأن�سطة  ممار�سة 
وحت�سني  الريا�سية  امل��واه��ب  واحت�سان  واكت�ساف 
الريا�سية  للمناف�سات  واإعدادهم  وتطوير قدراتهم 
الن�ساط  باأهمية  الوعي  ن�سر  اإىل  اإ�سافة  الأوملبية 

البدين والريا�سي للمحافظة على ال�سحة. 

روؤية ريا�سية 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  واأع��ل��ن 
وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع يف 10 يونيو 
اختيار عدد  تتمثل يف  ريا�سية  مبادرة  2013 عن 
من الألعاب الأوملبية واإعداد فرق الدولة فيها وفق 
اأحدث اخلطط واملمار�سات العاملية للتناف�س القوي 
وتهدف املبادرة اإىل امل�ساركة والفوز يف دورة الألعاب 
الدورة  ويف   2014 ال��ع��ام  يف  تقام  التي  الآ�سيوية 
الأوملبية يف الربازيل يف العام 2016 واأكد معاليه 
امل��ب��ادرة من  اأن��ه �سيتم توفري ك��ل م��ا حتتاجه ه��ذه 
دع��م وم���وارد لأنها ج��زء من دور اجلميع يف تعزيز 
بالإمارات  الائقة  املكانة  وتاأكيد  الوطنية  الهوية 
ب���ني دول ال���ع���امل اأج���م���ع ك��م��ا اأك����د اأن����ه ي��ن��ظ��ر اإىل 
ممار�سة الريا�سة باعتبارها جزءا مهما من عنا�سر 
اإذا كان الهدف  النظر عما  ال�سليمة ب�سرف  احلياة 
هو ال�سحة اأو الرفيه اأو ال�ستمتاع اأو التناف�س اأو 
يف  النجاح  اأن  مو�سحا  وامليداليات  املباريات  ك�سب 
املواطنني  لأع��داد  امللمو�سة  الزيادة  �سيكون يف  ذلك 
واملواطنات يف جمال الريا�سة ويف جعلهم ممار�سني 
للريا�سة ب�سورة م�ستدامة م�سددا على اأن كل هذا 
يتطلب نظرة متطورة اإىل كيفية التخطيط لقطاع 
الريا�سة وطريقة تقدميه للجمهور و�سبل ت�سجيع 
اأف���راد املجتمع على الإجن���ذاب اإل��ي��ه. واأع��ل��ن معايل 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان تاأييده للتو�سيات 
اأخريا  عقد  ال��ذي  الريا�سي  املوؤمتر  اأ�سدرها  التي 
خا�سة يف جمال تطوير البنية الريا�سية الأ�سا�سية 
ون�سر  املتكاملة  الريا�سية  املن�ساآت  وبناء  الدولة  يف 
الريا�سة  وت�سجيع  املجتمعية  ال��ري��ا���س��ة  مفاهيم 
واإطاق  الريا�سي  الإع���ام  دور  وت��اأك��ي��د  املدر�سية 
الريا�سة  ودع��م  الريا�سي  للت�سويق  وطنية  حملة 
الأن�سطة  يف  الإعاقة  ذوي  م�ساركة  ودع��م  الن�سائية 
املوهوبني  ل�ستك�ساف  م��راك��ز  واإن�����س��اء  ال��ري��ا���س��ي��ة 
الأن�سطة  يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  يف  والتو�سع 
وتطبيق  ال���ازم  امل���ايل  ال��دع��م  وت��وف��ري  الريا�سية 
مبادئ احلوكمة الر�سيدة لدى الحتادات واجلهات 

الريا�سية وعلى كل امل�ستويات.

الهيئة العامة لل�سباب والريا�سة
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  وث��م��ن 
وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ب��اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع رئي�س 
والريا�سة  لل�سباب  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
خال الجتماع الذي عقدته الهيئة يوم 26 يونيو 

2013 الدعم ال�سخي الكبري الذي تقدمه الدولة 
التحتية  البنية  لتوفري  والريا�سة  ال�سباب  لقطاع 
الدولة  اأب��ن��اء  لتحفيز  املنا�سبة  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ائ��م��ة 
معاليه  واأكد  وطموحاتهم.  اأهدافهم  يحققوا  حتى 
�سرورة غر�س ثقافة الفوز والتميز وحتقيق الرقم 
ال�سعب  م��ن  الثقافة  ه��ذه  دون  م��ن  اأن��ه  1 معتربا 
حتقيق الإجنازات وبالتايل يجب دعم ثقافة الرقم 
تنبع  التميز  قيم  تعزيز  اأن  موؤكدا  وعامليا  قاريا   1
تر�سيخ  اإىل  و�سعيها  الر�سيدة  القيادة  حر�س  م��ن 
واحلفاظ  املجتمع  وب��ن��اء  امل��واط��ن  خل��دم��ة  ال��ع��م��ل 
على مكت�سباته مطالبا مبزيد من الهتمام بقطاع 
ول�سقل  واملحفزة  املائمة  البيئة  وتوفري  ال�سباب 
مهاراتهم و�سدد معاليه على �سرورة الركيز على 
ومادية  ب�سرية  وم��وارد  مقومات  لها  التي  الأل��ع��اب 
والظفر  اإيجابية  نتائج  وحتقيق  للمناف�سة  توؤهلها 
الألعاب  الإم���ارات يف  ريا�سة  راي��ة  ترفع  مبيداليات 
بن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  واأك���د   .  .  2018 املقبلة 
بالقطاع  الإرت��ق��اء  م�سوؤولية  اأن  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
ال��ري��ا���س��ي ل��ي�����س��ت م��ق�����س��ورة ع��ل��ى ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
دور  هناك  واإمن��ا  فقط  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية 
يف  اجل��م��ي��ع  ي�����س��اه��م  ح��ت��ى  تفعيله  ي��ج��ب  جمتمعي 
حتقيق النتائج الإيجابية لريا�سة الإمارات واإعاء 
اإىل  معاليه  واأ���س��ار  اخل��ارج��ي��ة.  امل��ح��اف��ل  يف  �ساأنها 
ال�سابقة وال�ستفادة من  التعلم من جتاربنا  اأهمية 
جتارب الدول ال�سقيقة وال�سديقة وت�سخري ذلك يف 
�سبيل تطوير ريا�ستنا. واعتمد الجتماع التعديات 
�سملت  وال��ت��ي  التنفيذية  ال��ائ��ح��ة  على  اجل��دي��دة 
خم�سة تعديات مهمة واعتمد ت�سكيل جمل�س اإدارة 
جمعية ك�سافة الإمارات برئا�سة الدكتور �سامل عبد 
املعاقني  احت���اد  اإدارة  وجمل�س  ال��درم��ك��ي  ال��رح��م��ن 
وت�سطلع  الهاملي  فا�سل  حممد  حممد  برئا�سة 
تنفيذ  مب��ه��ام  وال��ري��ا���س��ة  لل�سباب  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
�سيا�سة احلكومة يف جمال رعاية ال�سباب والريا�سة 
وو�سع اخلطط والربامج والأطر العامة لاأن�سطة 
الربامج  وتنفيذ  وو�سع  متابعتها  على  والإ���س��راف 
ودعم  وخارجيا  حمليا  ال�سبابية  العاقات  لتنمية 
لقطاع  والتطوعية  والإر�سادية  الك�سفية  الأن�سطة 
الربوية  امل��وؤ���س�����س��ات  اإن�����س��اء  على  وال��ع��م��ل  ال�سباب 
ا�ستثمار  وتنظيم  كافة  الدولة  مناطق  يف  ال�سبابية 
مهاراتهم  تنمية  على  والعمل  ال�سباب  ف��راغ  اأوق��ات 
وغر�س روح النتماء وحب الوطن يف نفو�سهم ورعاة 
وثقافيا  علميا  ال�سباب  م��ن  واملتفوقني  املوهوبني 
املراأة  اإ�سهام  ودع��م  مهاراتهم  تطوير  على  والعمل 
ودعم  والريا�سي  والثقايف  الجتماعي  الن�ساط  يف 

وتوطيد العاقات العربية والدولية. 

الإجنازات الريا�سية 
الأخرية  ال�سنوات  خال  الإم���ارات  ريا�سة  وحققت 
2012 اإجن���ازات  2005 وح��ت��ى ال��ع��ام  م��ن ال��ع��ام 
بارزة وح�سدت حوايل األف و 858 ميدالية ذهبية 
وعربية  خليجية  ب��ط��ولت  يف  وب��رون��زي��ة  وف�سية 
م�سرية  الإم��ارات  ريا�سة  ووا�سلت  ودولية.  وقارية 
وتوج  و2013   2012 العامني  خ��ال  اإجن��ازات��ه��ا 
املنتخب الوطني يف 18 يناير 2013 بطا لكاأ�س 
للمرة  وذل��ك  املنامة  يف  اأقيمت  التي  خليجي-21 
العام  يف  بالبطولة  ف���وزه  ب��ع��د  ت��اري��خ��ه  يف  ال��ث��ان��ي��ة 

2007 والتي اأقيمت يف اأبوظبي. وقد كرم �ساحب 
واإخوانه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
لاحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
على  الأول  ال��وط��ن��ي  املنتخب  بعثة  الإم����ارات  ح��ك��ام 
هذا الإجن��از الريا�س الكبري. وت��وج ن��ادي بني يا�س 
الأندية  ببطولة   2013 م��اي��و   23 يف  ال��ري��ا���س��ي 
اخلليجية الأبطال خلليجي-28 بعد فوزه يف املباراة 
وتاأهل  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ق��ط��ري  اخل���ور  على  النهائية 
 2012 14 م��ار���س  الأومل��ب��ي يف  الإم����ارات  منتخب 
وح�سد  م����رة.  لأول  لندن-2012  اأومل���ب���ي���اد  اإىل 
متنوعة  ميدالية   41 للمعاقني  الوطني  املنتخب 
برونزيات ومثلها ف�سيات  25 ذهبية وثماين  منها 
القوى للمعاقني  التا�سعة لألعاب  يف بطولة اخلليج 
التي اأقيمت خال �سهر فرباير 2013 يف العا�سمة 
لكرة  الإم����ارات  منتخب  وت��اأه��ل  ال��دوح��ة.  القطرية 
2013 للم�ساركة يف  يناير   27 ال�ساطئة يف  القدم 
العام  تاهيتي  يف  �ستقام  التي  العامل  كاأ�س  نهائيات 
العام  منذ  التوايل  على  الرابعة  للمرة  وذلك  املقبل 
ب��ال��ع��دي��د من  2007. وت��وج��ت ري��ا���س��ة الإم������ارات 
البطولت يف خمتلف املناف�سات الإقليمية والدولية 
وببطولة  ل��ل��دراج��ات  الثالثة  اخلليج  بطولة  منها 
اخلليج للجولف والبطولة العربية للدراجات وبلقب 
كاأ�س اآ�سيا لهوكي اجلليد وباملركز الأول يف مهرجان 
ال�سريعة  للزوارق  الأمم  وبكاأ�س  العربي  ال�سطرجن 
اخلليج  وببطولة  اجلليد  لهوكي  اخلليج  وببطولة 
الإمارات  منتخب  وتاأهل  الأ�سيلة  العربية  للهجن 
جنوب  يف  �ستقام  التي  العامل  لكاأ�س  اجلليد  لهوكي 
بن  ال�سيخ حممد  �سمو  اأول  الفريق  اأفريقيا. ورعى 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اخلام�سة  العاملية  اأبوظبي  بطولة  امل�سلحة  للقوات 
اأقيمت  ال��ت��ي   2013 ل��ل��ع��ام  اجلوجيت�سو  مل��ح��ريف 
الفرة  خ��ال  للمعار�س  ال��دويل  اأبوظبي  مركز  يف 
 660 مب�ساركة   2013 اأب��ري��ل   13 اإىل   11 م��ن 
اأبرز  780 لعبا من  و  ال�سغار والنا�سئني  من فئة 
جنوم اللعبة ميثلون 50 دولة من خمتلف القارات 
ونيوزيلندا  وال�سني  والربازيل  ا�سراليا  بينها  من 
وجنوب اأفريقيا وكوريا اجلنوبية والوليات املتحدة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  الأم��ري��ك��ي��ة ورو���س��ي��ا وفرن�سا وال��ي��اب��ان 
دولة الإمارات. وح�سد اأبطال الإمارات يف البطولة 
بينها  م��ن  ال��ك��ب��ار  ع��ل��ى م�ستوى  م��ي��دال��ي��ات  ث��م��اين 
دولة  وا�ست�سافت  وب��رون��زي��ة.  وف�سية  ذهبيات  �ست 
الإم��ارات يف التا�سع من اأبريل 2013 بطولة كاأ�س 
العامل لاأطفال للجوجت�سيو �سمن بطولة اأبوظبي 
دولة.   30 مب�ساركة  اجلوجيت�سو  ملحريف  العاملية 
وح�����س��د اأط��ف��ال الإم�����ارات 45 م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة يف 
اإماراتية  فتاة   20 فيها  �ساركت  التي  البطولة  هذه 
مقابل خم�س فتيات من خارج الدولة. وحقق اأبطال 
الإمارات يف الريا�سة البحرية يف موؤ�س�سة الفيكتوري 
الزوارق  �سباقات  يف  متاحقة  عاملية  اإجن���ازات  تيم 
ال�سريعة والدراجات من خمتلف الفئات كان اآخرها 
فوزهم باجلولة الثالثة من بطولة العامل يف اإيطاليا 
2012 يف  دي�����س��م��رب   21 وب��اجل��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة يف 
اأبوظبي وا�ستقطبت ريا�سة ال�سيارات اأقطاب العامل 
خا�سة بعد افتتاح حلبة مر�سى يا�س يف جزيرة يا�س 
الآن  حتى  وتنظيمها  �سنوات  اأرب���ع  قبل  اأبوظبي  يف 
 - الفورما  ل�سيارات  العامل  بطولة  18 جولة من 

تقرير: الإم�رات ت�ألقت ب�إجن�زاته� على ال�س�حة الري��سية املحلية والإقليمية والدولية

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/08/26م   املودعة حتت رقم: 178391 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: توريد مي �س م ح  
 وعنوانه:�س ب 16111، راأ�س اخليمة، الإمارات العربية املتحدة  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأخرى؛  ال��واردة يف فئات  امل��واد غري  اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه 
جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية؛ املظات وال�سما�سي والع�سي؛ ال�سياط 
واأطقم احليوانات وال�سروج؛ احلقائب؛ حقائب ال�سيدات التي حتمل باليد؛ حقائب اليد؛ حقائب البدلت؛ 
حقائب الت�سوق؛ ال�سما�سي؛ جزادين؛ حمافظ اجليب؛ حقائب مدر�سية؛ حقائب حلمل الأطفال؛ حقائب 
ريا�سية؛ �سيور للحقائب والأمتعة؛ حقائب ال�سفر؛ اأطقم ال�سفر؛ ال�سناديق؛ حقائب �سغرية مل�ستح�سرات 
التجميل؛ حقائب �سغرية �سفرية؛ حقائب ال�سيدات ذات اليدين؛ احلقائب التي حتمل على الكتف للرجال؛ 
للنقود؛  والأوراق؛ حمافظ  للوثائق  الظهر؛ حمافظ جلدية م�سطحة  التي حتمل على  الرحات  حقائب 

جرابات؛ علب وحقائب م�ستح�سرات التجميل؛  الظهر اأو الكتف التي تقفل وحتمل باخليوط.
 الواق�عة بالفئة:  18 

و�سف العامة:  تتكون العامة من جمموعة من عامتني. تتكون العامة الأوىل يف املجموعة من �سعار 
وردة باللون الأزرق، مكتوب بجانبها الكلمات "Jasmine nye" باأحرف لتينية بطريقة مميزة والكلمة 
الكلمات  بجانبها  مكتوب   ، وردة  �سعار  من  املجموعة  يف  الثانية  العامة  تتكون  الأزرق.  باللون   "nye"

مميزة.  بطريقة  لتينية  "Jasmine nye" باأحرف 
 ال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/كايد اند كو ال ال بي   
بن�سر التعديات املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل  العامة التجارية التالية:

بتاريخ :11 فرباير 2006   املودعة حتت رقم : 77503 
بتاريخ :6 مايو 2007   امل�سجلة حتت رقم :81528 

 با�س��م: هوكر كوربوري�سن ليمتد 
 وعنوانه: 175/1 بيت �سريت، �سيدين، اإن ا�س دبليو 2000، ا�سراليا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :  
املتعلقة بها مبا يف ذلك  اأو اخلدمات  العقاريني  العقارية والو�سطاء  الوكالت  التي تقدمها  العقارية؛ اخلدمات  اخلدمات 
اخلدمات  العقارات؛  تقييم  وخدمات  العقارية  الإدارة  خدمات  الراأ�سمالية؛  وال�ستثمارات  والو�ساطة  امل�سرفية  اخلدمات 
تاأجري  العقارات؛  تقييم  وا�ستماكها؛  العقارات  اختيار  بها؛  يتعلق  فيما  اأو  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  بخ�سو�س  املقدمة 
اإدارة تاأجري العقارات؛ خدمات ال�ست�سارة واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة واملعلومات املتعلقة  ال�سقق والفلل؛ 

بكافة اخلدمات املذكورة على �سبكة النرنت والتي تتعلق باأي من اخلدمات اآنفة الذكر.
 الواق�عة بالفئة   :36 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: 65  بتاريخ )15 يناير 2007( 
 التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تعديل العامة من

  

                        اإىل: 

تعديل ال�س�م من:هوكر كوربوري�سن ليمتد
 اإىل: ال جى هوكر كوربوري�سن ليمتد 

تعديل العنوان من:175/1 بيت �سريت  �سيدين  اإن ا�س دبليو 2000 ا�سراليا 
اإىل:191 بوتاين رود، الك�ساندريا اإن اإ�س دبليو 2015، ا�سراليا

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838



مه�جرون غر �سرعيني يف وظ�ئف ح�ّس��سة 
ك�سفت �سحيفة )�سندي مريور( ام�س اأن الع�سرات من املهاجرين غري 
والوزارات،  ال�سرطة  يف  للغاية  ح�ّسا�سة  وظائف  على  ح�سلوا  ال�سرعيني 

وحتى داخل احلكومة الربيطانية..
وقالت ال�سحيفة اإن مهاجرين غري �سرعيني يعملون يف 37 دائرة �سحية 
اأن  )املالية(  اخلزانة  وزارة  اكت�سفت  فيما  لل�سرطة،  قوى  و4  حكومية، 
مهاجراً غري �سرعي يعمل يف اأحد مكاتبها رغم �سيا�سة التدقيق ال�سارم 

التي تتبعها يف تعيني املوظفني..
واأ���س��اف��ت اأن حت��ق��ي��ق��اً اأج���رت���ه مب��وج��ب ق��ان��ون ح��ري��ة امل��ع��ل��وم��ات وجد 
املعلومات  لتقنية  �سركة  يف  قانونية  غ��ري  ب�����س��ورة  يعمل  نيجريياً  اأن 
مقرها،  يف  عاجل  بعمل  للقيام  لنك�ساير  مقاطعة  �سرطة  ا�ستخدمتها 
وممر�سة ا�ستخدمت تاأ�سرية مزّورة للعمل ملدة عامني يف دائرة �سحية 
���س��م��ال غ���رب ل��ن��دن، اع��رف��ت اأي�����س��اً ب��اأن��ه��ا وّظ��ف��ت ع��ن غ��ري ق�سد 10 

مهاجرين غري �سرعيني..
�سمال  يف  امل��رك��زي  )ميدل�سك�س(  م�ست�سفى  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
غرب لندن، اكت�سف باأن موظفاً يعمل م�سّور اأ�سعة ا�ستخدم اأوراقاً مزّورة 
اأي�ساً مهاجرين  ا�ستاأجر  باأنها  الوظيفة، واعرفت  للح�سول على هذه 
غري �سرعيني للعمل كفنيني وواحد كمحلل بيانات، وواحد يف الختبارات 

الطبية، وخم�سة كم�ساعدين يف الرعاية ال�سحية..
اإن مهاجرة غري �سرعية ح�سلت على وظيفة قابلة يف م�ست�سفى  وقالت 
م�ست�سفيات  اع��رف��ت  فيما  ا�سك�س،  مبقاطعة  رم��ف��ورد  مبدينة  امللكة 
)باركينغ( و)هارفرينغ( و)ريدبريدح( وم�ست�سفى اجلامعة بتوظيف 11 

مهاجراً غري �سرعي، مبا يف ذلك 4 ن�ساء للعمل كممر�سات.

اجلم�هر تقطع راأ�س احلكم 
لكرة  مباراة  قيام حكم يف  بعد  الربازيل  �سمال  ال�سرطة رجا يف  اعتقلت 
القدم للهواة بطعن لعب وقتله عندما رف�س اوامر احلكم باخلروج من 
�سوزا  كينا  راأ���س��ه..وق��ال  وق��ط��ع  احل��ك��م  بقتل  ردت  اجلماهري  لكن  امللعب 
املتحدث با�سم ال�سرطة لرويرز ان احلكم اوكتافيو دا �سيلفا )20 عاما( 
طعن الاعب جو�سينري دو�س �سانتو�س )30 عاما( بعد ان رف�س الخري 
احلكم  هاجمت  ذل��ك  اث��ر  اجلماهري  امللعب..لكن  مب��غ��ادرة  احلكم  اوام���ر 
وقتلته وقطعت راأ�سه قبل ان تعتقل ال�سلطات �سخ�سا يف اطار التحقيقات 
يف الثاين من يوليو متوز اجلاري..وقع احلادث يف 30 من يونيو املن�سرم 

يف بلدة نائية ب�سمال الربازيل.
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ه�ري يت�أهل
 لقي�دة الأب�ت�سي

ثالثاً  امل�سّنف  هاري،  الأمري  تاأهل 
يف ترتيب ولية العر�س بربيطانيا، 
ك����ق����ائ����د مل����روح����ي����ة )اأب����ات���������س����ي( 
م�ساعد  ك���ان  اأن  ب��ع��د  ال��ه��ج��وم��ي��ة 
اأفغان�ستان  يف  خ����دم  ح���ني  ط���ي���ار 

بوقت �سابق من هذا العام.
�سندي  اأون  ميل  �سحيفة  وقالت 
باأن  اأك���د  امل��ل��ك��ي  الق�سر  اأن  ام�����س 
الأم����ري ه����اري، ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
الأ�سبوع من  28 عاماً، تخرج هذا 
موؤهًا  و���س��ار  الع�سكرية  دورت����ه 
املكّون  اأب��ات�����س��ي  م��روح��ي��ة  ل��ق��ي��ادة 
العمليات  يف  طيارين  من  طاقمها 
املوؤهل  اأن  واأ���س��اف��ت  ال��ع�����س��ك��ري��ة. 
الأمري  الذي ح�سل عليه  اجلديد 
�سنوات  لثاث  تتويجاً  ج��اء  ه��اري 
مروحية  قيادة  على  التدريب  من 
اأ�سلحتها  وا����س���ت���خ���دام  اأب���ات�������س���ي 
الفّتاكة، والقيام مبهمات ع�سكرية 
مرتني  خ��دم  حيث  اأفغان�ستان  يف 
م���ع ال���ق���وات ال��ربي��ط��ان��ي��ة خال 

ال�سنوات املا�سية.

يغر م�س�ر ط�ئرتني ليدخن �سيج�رة
على  اأمريكيتني  طائرتني  يجرب  اأن  رو�سي  م�سافر  جنح 
تغيري م�سارهما خال اأقل من 12 �ساعة، وذلك بعد اأن 
حاول فتح باب الطوارئ اأثناء حتليق الطائرتني جواً يف 

واقعتني متعاقبتني؛ بحجة رغبته يف تدخني �سيجارة!
وك���ان امل�����س��اف��ر ال��رو���س��ي ع��ل��ى م��نت ط��ائ��رة متجهة من 
الوليات  يف  ت�سارلوت  مدينة  اإىل  فيجا�س  ل���س  مدينة 
نحو  اجت��ه  اأن��ه  الركاب  الأمريكية، حيث لح��ظ  املتحدة 
باب الطوارئ حماوًل فتحه ليتمكن من التدخني، وهو 
اأث��ار ذع��ر اجلميع على منت الطائرة واأج��رب قائدها  ما 

على الهبوط يف مدينة البوكريك بولية نيوميك�سكو .
البوكريك ومكتب  وذكر تقرير �سادر عن �سرطة مطار 
التحقيقات الفيدرايل - ون�سرته قناة تليفزيونية اأمريكية 
حملية - بعد اإجراء حتقيقات مع امل�سافر الرو�سي الذي 
�سراحه  اإط���اق  مت  ق��د  اأن���ه  هويته،  ع��ن  الك�سف  يتم  مل 
باب  فتح  حماولته  رغم  بالركاب  اأ���س��راراً  اإحلاقه  لعدم 

الطوارئ.
اإىل مدينة  اأخرى متجهة  امل�سافر طائرة  ا�ستقل  اإن  وما 
�سيكاغو ، حتى كرر �سلوكه الذي و�سفه الإع��ام املحلي 
الطائرة  قائد  اأجرب  ما  ، وهو  املخدرات  ب�سلوك مدمني 
الأخ�����رى ل��ل��ه��ب��وط يف ولي����ة ك��ان�����س��ا���س مل���دة ���س��اع��ة قبل 
من  امل�سافر  انتهاء  بعد  اأخ���رى  م��رة  رحلته  ي�ستاأنف  ان 

�سيجارته!

ينجو بعدم� �سدمه حوت 
قال راكب اأمواج ا�سرايل فقد الوعي بعدما �سدمه حوت 
حمظوظ  باأنه  ي�سعر  اإن��ه  �سيدين  يف  بوندي  �ساطيء  يف 

كونه على قيد احلياة بعد احلادث.
وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون ال�سرالية اإيه.بي.�سي 
اأن بي�سان راجاباك�سي 38 عاما كان ميار�س ريا�سة ركوب 
اأ���س��دق��ائ��ه عندما ظهر ح��وت بحجم  اأح���د  الأم����واج م��ع 
�سباحا   10:30 ال�ساعة  ح��وايل  يف  �ساطيء  ق��رب  حافلة 

00:30 بتوقيت غرينت�س .
مبا�سرة  اأ�سفله  باحلوت  فوجي  اإن��ه  راجاباك�سي  ويقول 

واأفاق بعد ذلك ليجد نف�سه على الرمال.
اإن  وذكر �ساهد عيان، هو رجل الأعمال ل�سان هاري�س 

احلوت بدا وكاأنه يلهو مع راكبي الأمواج .
وقال: كانوا يلهون وكان احلوت يراق�س معهم يف مرح 

�سديد ويخرج راأ�سه فوق املاء .
واأ�ساف: حرك احلوت ذيله وكان بع�س راكبي الأمواج يف 
املكان اخلطاأ ثم انطلقت اإحدى لوحات ركوب الأمواج يف 
الهواء وهرع ال�سابحون خارج املياه. كان �سيء ل ي�سدق 
. ويتلقى راجاباك�سي العاج يف م�ست�سفى �سان فين�سنت 

من اإ�سابات يف الراأ�س والكتف.
5 اآلف ح��وت ي��ه��اج��رون خ��ال ف�سل  اأن ح���وايل  ي��ذك��ر 
ال�ستاء يف الن�سف اجلنوبي من الكرة الأر�سية من املنطقة 
القطبية التي متثل بيئة الغذاء لهم اإىل املياه الأكرث دفئا 

قبالة ال�ساحل �سمال �سرق ا�سراليا للتزاوج.

الزواج ال�سعيد يقي من الأمرا�س 
ال�سحة  اأن  متزوجني،  اأ�سخا�س  مبتابعة  قامت  عاما،   20 م��دى  على  امتدت  حديثة،  اأمريكية  درا���س��ة  اأو�سحت 

اجل�سدية للزوجني مرتبطة بجودة احلياة الزوجية ومقدار التفاهم اأو اخلاف بينهما.
الدرا�سة ن�سرت يف دورية الزواج والعائلة وتعد الأطول تاريخيا، حيث تابعت 1681 �سخ�سا متزوجاً ملدة 20 عاما، 
والر�سى،  ال�سعادة  اأ�سا�س  على  الأوىل  خمتلفتني،  بطريقتني  الزوجية  احلياة  جودة  بقيا�س  الباحثون  قام  وفيها 
والثانية على اأ�سا�س اخلافات وامل�ساكل الزوجية، مثل ال�سجار حول الأمور املادية اأو حول اأهل الزوج اأو الزوجة، 

وطلب من امل�سركني اأن يقّيموا �سحتهم مبقيا�س من 1 اإىل 4.
الدرا�سة اأبانت اأن الأزواج الذين يكرث ال�سجار واملجادلة بينهم ي�سكون من م�ساكل �سحية اأكرث، اإذ ُيعترب ال�سجار 

عامل خطر على ال�سحة، وهذا يتما�سى مع نتائج درا�سات �سابقة.
وقدمت هذه الدرا�سة دليا قوياً على وجود عاقة بني الزواج ال�سعيد وال�سحة اجليدة، اإذ تبني اأن الأزواج ال�سعداء 
يتمتعون ب�سحة جيدة، ومعدل اإ�سابتهم بالأمرا�س ب�سكل عام اأقل من الباقني، اإذ اإن الأزواج املتفاهمني يدعمون 
بع�سهم بع�ساً يف الأزمات، مما يخفف من الآثار ال�سلبية للم�ساكل، كما اأنهم اأكرث ميا ملمار�سة ن�ساطات وعادات 

�سحية.
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اأول بريط�ين يزرع يد حقيقية
يعترب الربيطاين Mark Cahill وعمره 52 �سنة اأول �سخ�س 
يف اململكة املتحدة يح�سل على زراعة يد له ، وكان يعاين منذ 
اأ�سابعه من ع��دوى وداء  اإىل �سلل يف  اأدت  اآلم والتي  زمن من 
الأع�ساب  ربط  يف  �ساعات   8 العملية  ا�ستغرقت  النقر�س..وقد 
والأوتار والأورة وال�سرايني . وكان ال�سيد مارك يعمل يف �ساح 
امل�ساة امللكي الربيطاين..واليوم ميكنه اأن ي�ساعد زوجته يف حمل 
 ، �سينية ال�ساي وم�سك يد حفيده ، ولكن يده م�سوهة املنظر 
وكان قبل 5 �سنوات ل ي�ستمعل يده اليمنى بتاتا ، وقبل 6 اأ�سهر 
اأجرى عميلة زرع اليد املعقدة..ويقول ال�سيد مارك �سحيح اأن 
يدي لي�ست جميلة ولكن نعمة اليد مع �سورتها امل�سوهة اأف�سل 
بكثري من عدمها ، ويجب اأن يتناول يوميا وب�سكل م�ستمر 15 

نوع من الأدوية للمحافظة على يده.

اإنق�ذ جرو علق مبحرك �سي�رة
الأمريكية،  فلوريدا  ولي��ة  زوج��ان من منطقة جنوبي  فوجئ 
التوقف  اإىل  ا���س��ط��ره��م��ا  م���ا  ���س��ي��ارت��ه��م��ا،  حم����رك  يف  ب��خ��ل��ل 
وتفح�سه ليجدا جرواً �سغرياً عالقاً اأ�سفل غطاء املحرك. وكان 
اجلرو علق بني اجلزء اخلا�س بناقل احلركة واملحور الرئي�سي 
داخل حمرك ال�سيارة، وا�سطر عمال الإنقاذ لنزع اأحد اإطارات 
الإنقاذ،  عمال  با�سم  املتحدث  اجل��رو..وق��ال  لإخ���راج  ال�سيارة 
مايك جاكلي�س اإن اجلرو علق يف حمرك ال�سيارة مل�سافة بني 4 
اإىل 10 اأميال، م�سرياً اإىل اأنه مل يعرف كيف و�سل اجلرو اإىل 
اجلزء من ال�سيارة..واأ�ساف: عندما لحظ الزوجان اأن هناك 
واإلقاء نظرة . وجنح عمال  التوقف  خلًا ما يف املحرك، قررا 
الإنقاذ الذين هرعوا اإىل املكان، يف اإخراج اجلرو الذي مل ي�سب 

بجروح واإمنا باحلرارة والإنهاك، ثم قدموا له املاء. 

الي�ب�ن تراقب املحيط�ت ب�أقم�ر �سن�عية
�سناعية  اأق��م��ار  لإط��اق  تخطط  اليابان  اأن  ام�س  تقرير  ذك��ر 
اأبحرت فيه �سفن  ملراقبة املحيطات يف العامل، يف الوقت الذي 
حكومية �سينية يف املياه حول اجلزر التي ت�سيطر عليها طوكيو 
وتطالب بها بكني..وذكرت �سحيفة نيكي التجارية اليومية اأن 
�سناعية  اأقمار  ت�سعة  لإط��اق  ال��وزراء يخطط  مكتب جمل�س 
القر�سنة ور�سد حتركات  املقبلة ملواجهة  ال�سنوات اخلم�س  يف 
اليابانية،  الإقليمية  امل��ي��اه  يف  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  الأج��ن��ب��ي��ة  ال�سفن 
ت�سونامي.. مثل  الطبيعية  بالكوارث  للتنبوؤ  البيانات  وجمع 
الفور،  على  ال���وزراء  ي��وؤك��ده جمل�س  ال��ذي مل  التقرير،  وج��اء 
بعد اإعان خفر ال�سواحل الياباين دخول ثاث �سفن حكومية 
�سينية املياه املحيطة بجزر �سينكاكو يف بحر ال�سني ال�سرقي. 
اإن �سفن املراقبة البحرية توغلت حوايل  وقال خفر ال�سواحل 
التي  �سينكاكو  اإحدى جزر  اأوت�سرجيما،  12 ميا بحريا حول 

ت�سميها ال�سني دياوو�س، وغادرت املنطقة بعد منت�سف الليل.
وتعر�س رئي�س الوزراء الياباين ال�سابق يوكيو هاتوياما لانتقاد 
العنيف يف يونيو حزيران املا�سي بعد اأن قال اإنه يتفهم مطالبة 
ال�سني مبلكية اجلزر. ويذكر اأن ال�سراع حول اجلزر الإقليمية 
يعود تاريخه اإىل اأربعة عقود وجتدد يف �سبتمرب اأيلول املا�سي 
املتنازع  ال�سل�سلة  من  جزر  ثاث  بتاأميم  طوكيو  قامت  عندما 

عليها، فيما قالت اإنه جمرد تغيري اإداري.
م�ساركة يف مهرجان معر�س اك�سبو اليابان ترتدي زي البوب الياباين يف ق�سر املعار�س قرب باري�س. )يو بي اآي(

والد بيون�سيه 
يتزوج بغي�به� 

الأمريكية  ال��ن��ج��م��ة  وال�����د  ت�����زوج 
بغياب  املا�سي  الأ���س��ب��وع  بيون�سيه 
عن  ���س��ولجن  و�سقيقتها  النجمة 
اأم زد  ت���ي  امل���را����س���م..وذك���ر م��وق��ع 
بيون�سيه،  وال���د  ن��ول��ز،  م��اث��ي��و  اأن 
ت�����زوج م���ن ج��ي��ن��ا اإي����ف����ري الأح����د 
هيو�سنت  م����دي����ن����ة  يف  امل����ا�����س����ي 
ا�ستمرت  خ��ط��وب��ة  ب��ع��د  بتك�سا�س 
ع��ام��اً ون�����س��ف ال���ع���ام..وق���د غابت 
عن  ���س��ولجن  و�سقيقتها  بيون�سيه 
نولز  الزفاف..وقال  حفل  مرا�سم 
و�سولجن  لبيون�سيه  كان  لاأ�سف، 
لهما  ت�سمح  مل  �سابقة  ارت��ب��اط��ات 
ب��احل�����س��ور ..وك�����ان ن��ول��ز ووال����دة 
 2011 ع��ام  تطلقا  تينا  بيون�سيه 
�سنة..وكانت   31 ا�ستمر  زواج  بعد 
العاقة  توتر  اإىل  اأ���س��ارت  تقارير 
بعد  بيون�سيه ووالدها خا�سة  بني 
تخليها عنه كمدير لأعمالها غري 
النف�سال  اأن  على  ي�سران  اأنهما 
عاقتهما  واأن  فح�سب  مهنياً  كان 

ال�سخ�سية بخري.

جرح 76 �سخ�سً� يف 
انحراف قط�ر برو�سي� 

اأ�سيب 76 �سخ�ساً بجروح 
ان��ح��راف قطار  يف ح���ادث 
ركاب عن �سكته يف جنوب 

رو�سيا.
ون���ق���ل���ت و�����س����ائ����ل اإع������ام 
الأح��د، عن  ام�س  رو�سية، 
 76 اأن  ال����ط����وارئ  وزارة 
اأ�سيبوا يف حادثة  �سخ�ساً 
اإىل  الن����ح����راف م�����س��رية 
م��ن اجلرحى   6 ح��ال��ة  اأن 
ح�����ال�����ت�����ه�����م م����ت����و�����س����ط����ة 
تو�سف  بينما  اخل��ط��ورة، 
الإ��������س�������اب�������ات الأخ����������رى 

بالطفيفة.
وك����������ان ال�����ق�����ط�����ار ي���ق���وم 
ب��رح��ل��ة م��ن م��دي��ن��ة اأدل���ر 
مدينة  اإىل  رو�سيا  جنوب 
الواقعة  نوفو�سيبري�سك 
يف �سيبرييا و�سط الباد.

ت��ب��نّي ال��درا���س��ات اجل��اري��ة يف جم���ال من��و ال��دم��اغ اأن العنف 
وقد  وا�ستقراره،  الدماغ  منو  عملية  يف  بقوة  يوؤثر  الربوي 
القدرة  و�سّل  الدماغ  تدمري  م�ستوى  اإىل  التاأثري  هذا  ي�سل 
ال��ع��ق��ل��ي��ة ل����دى الأط����ف����ال ���س��ح��اي��ا ال��ع��ن��ف ال����رب����وي، وهذا 
التي يتعر�س لها الطفل.   العنف  بالتايل على درجة  يتوقف 
املطلق بعد ولدته مبا�سرة،  الفطري  فالطفل يتميز بعجزه 
والرعاية  العناية  غري  من  الوجود  يف  ال�ستمرار  ميكنه  ول 
اللتني يوفرهما له الكبار، كما اأنه يحتاج اإىل زمن طويل من 
الربية والتغذية والهتمام ليتمكن يف النهاية من المتاك 
منذ  م�ستوياته.  اأدن����ى  يف  التكيف  ع��ل��ى  ل��ل��ق��درة  ال��ت��دري��ج��ي 
اللحظات الأوىل لوجوده ي�سارك الطفل يف بناء �ساته مع 
الو�سط الذي يعي�س فيه بطرق خمتلفة وديناميات متنوعة، 
مع  الأب��ع��اد  عميقة  وجدانية  عاقة  بتكوين  مبكراً  ي��ب��داأ  اإذ 
اأمه، حيث ي�سكل بكاوؤه وابت�ساماته وحركاته وردود اأفعاله يف 
عاقته مع الأم نوعاً من الت�سال الإن�ساين املبكر الذي ي�سكل 
نواة للتوا�سل الاحق مع عامل الكبار الذين يحيطون به. يف 
البداية يبداأ الطفل بتمييز الوجوه التي حتيط به ول�سيما 
وجه الأم و�سورتها، وهذا التمييز ي�سمح له بالتعرف الاحق 
على وجوه جميع اأفراد الأ�سرة الذين يحيطون به. وقد بينت 
الدرا�سات العلمية يف هذا املجال اأن عملية ات�سال الطفل مع 
الأ�سرة ت�سكل عامًا حيوياً واأ�سا�سياً يف تكوينه الذهني، واأن 

دماغ الطفل يت�سكل يف دائرة الت�سال املتزامن للطفولة مع 
الكبار يف و�سطه العائلي. فالع�سبونات الدماغية الكامنة يف 
وتفاعاتها  �سبكاتها  وتنمو  ا�ستطالتها  تاأخذ  الطفل  دم��اغ 
مليارات  اإىل  وت��ت��ع��اظ��م  ال�����ولدة،  م��ن��ذ  الكهرومغناطي�سية 
النمو  يف  الت�سارع  وه��ذا  والدقائق،  والع�سبونات  ال�سعريات 
يوؤدي اإىل منو مذهل يف حجم دماغ الطفل الذي يتعاظم منوه 
يف مرحلة الطفولة الأوىل حيث ي�سل ت�ساعف هذا النمو اإىل 
اإىل  وي�سل  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  خ��ال  حجمه  م��ن   %50
95% من حجمه يف ال�سنة ال�ساد�سة من عمر الطفل. وتبني 
الدرا�سات اجلارية يف جمال علم بيولوجيا الأع�ساب اأن منو 
الع�سبونات الدماغية الداخلية وتفاعلها النظمي يف الدماغ 
و�سطه  م��ع  الطفل  يقيمها  التي  الت�سال  بو�سعيات  يتعلق 
الربوي  الجتماعي  التفاعل  اأن  يعني  وهذا  به،  واملحيطني 
ي�سكل  اأم��ه  مع  ول�سيما  اأ�سرته  اأف��راد  مع  وتوا�سله  للطفل، 
وتلك  العقلية.  وق��درات��ه  دم��اغ��ه  لتنمية  الأ���س��ا���س��ي  املنطلق 
الأمريكي  الأع�ساب  ع��امل  بها  ي�سارحنا  التي  احلقيقة  هي 
يكمن  الإن�����س��اين  الكائن  تطور  »اإن  ي��ق��ول:  حيث  ف��ان  بيزيل 
يف ت��ط��ور اجل��ب��ه��ة الأم��ام��ي��ة ل��ل��دم��اغ ك��م��ا ي��ت��وق��ف ع��ل��ى منو 
فاإن  احلقيقة  هذه  على  وتاأ�سي�سا  لديه«،  الدماغية  الق�سرة 
اأ�سلوب تعامل الآباء والأمهات يف الربية ي�سكل اأحد العوامل 

الأ�سا�سية يف تطور دماغ الطفل ومنوه.

هل يوؤثر العنف الرتبوي يف دم�غ الطفل؟

�سريه�ن تعود اإىل زوجه� وابنتيه�
قررت الفنانة امل�سرية �سريهان التفرغ لرعاية اأ�سرتها بعد ان�سغالها بالتطورات ال�سيا�سية 

يف ال�سارع امل�سري، بح�سب جريدة الأنباء الكويتية. 
واأكدت جنمة ال�ستعرا�س والتمثيل امل�سرية، عرب ح�سابها على توير، اأنها اطماأنت 

على م�سر بعد الأحداث الأخرية. 
وغردت قائلة: بعدما اطماأننت على اأ�سرتي الكبرية -ال�سعب امل�سري يف ح�سن وطنه الأم 

م�سر- ا�سمحوا يل اأن ان�سم لاطمئنان على اأ�سرتي ال�سغرية زوجي وابنتي. 
ف�سا  يناير،   25 منذ  الثورة  اأح��داث  يف  �ساركن  اللواتي  الفنانات  من  �سريهان  اأن  يذكر 
املا�سي �سد  30 يوينو  عن م�ساركتها يف التظاهرات التي اندلعت يف ميدان التحرير يوم 

الرئي�س املعزول حممد مر�سي. 


