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 اأبي�ص ال�شواطئ يحرز 
لقب بطولة املجر الودية

عربي ودويل

الهالل الأحمر توزع امل�شاعدات على األف و 600 اأ�رسة 
مت�رسرة من ال�شيول يف ولية اجلزيرة ال�شودانية 

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

الحتالل ي�شعد عمليات 
هدم منازل الفل�شطينيني

•• ال�شارقة – حم�شن را�شد 

كان لكلماته التي بثتها قناة - االون تي يف - اأم�س خالل مداخلة �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى 
لالحتاد حاكم ال�صارقة ، �صداها واأثرها الطيب يف نفو�س جموع ال�صعب 
امل�صري ، فاأبكتهم تاأثرا وحبا ل�صعب االمارات وقياداته الذين اأظهروا 
معدنهم اال�صيل وقت ال�صدائد والظروف ال�صعبة التي متر بها ال�صقيقة 
7،34 مليون درهم ( ل�صندوق  م�صر ، معلنا تربعه مبليوين دوالر ) 

دعم اأ�صر �صهداء م�صر. 
قلوب  على  و�صالما  ب��ردا  ال�صارقة،  حاكم  ال�صمو  �صاحب  كلمات  ج��اءت 
كل امل�صريني بكافة فئاتهم ، ليوا�صل �صموه �صيمفونية امل�صاعر الطيبة 
واحلب ال�صادق الذي تكنه االمارات حكومة و�صعبا الأر�س م�صر و�صعبها 
اإن  . تي . يف( امل�صرية على  ، موؤكدا �صموه يف مداخلته  مع قناة )اأون 
دولة االإمارات قيادة و�صعباً تقف مع م�صر ولن تتاأخر اأبداً يف اأي حمنة 
قد تلحق بها، ونحن مع م�صر ولن نتاأخر ، واهلل ال تعرفون مكانة م�صر 

لدينا ال نقول هذا كله هدية وال منة.                       )التفا�صيل �س2(

   

باك�ستان تك�سف م�سنعا لل�سيارات املفخخة
•• كويتا-ا.ف.ب:

اكدت ال�صلطات الباك�صتانية ام�س انها اكت�صفت مائة طن من املواد 
الكيميائية امل�صتخدمة يف ت�صنيع متفجرات داخل م�صنع لل�صيارات 

املفخخة مت اال�صتعانة به يف هجمات �صهدتها البالد موؤخرا .
وعرث عنا�صر القوات امل�صاندة للجي�س على ا�صالك وا�صرطة و�صواعق 
االمونيوم  وكلورات  البوتا�صيوم  كلورات  مادتي  من  كبرية  وكميات 
خالل مداهمة يف مدينة كويتا عا�صمة والية بلو�ص�صتان امل�صطربة 

جنوب غرب باك�صتان.
واعتقل 11 �صخ�صا خالل هذه العملية مبن فيهم �صاحب امل�صتودع 
معدة  ���ص��ي��ارات  يف  متفجرات  الخ��ف��اء  ك��م��راآب  ا�صتخدامه  مت  ال���ذي 
لال�صتخدام يف اعتداءات، وفق ما افاد متحدث با�صم القوات امل�صاندة 
لل�صيارات  م�صنع  امل�صتودع  ه��ذا  ان  اىل  ال�صلطات  وا���ص��ارت  للجي�س. 
البالد موؤخرا  �صهدتها  به العداد هجمات  اال�صتعانة  املفخخة متت 
وا���ص��ت��ه��دف��ت ق���وات االم���ن واالق��ل��ي��ة ال�صيعية، وه��م��ا م��ن االه���داف 
جنجوي  ع�صكر  م��ث��ل  امل�صلحة  االره��اب��ي��ة  للمجموعات  اال���ص��ا���ص��ي��ة 

وحركة طالبان باك�صتان.
م��ع��دة الخفائها  امل��ت��ف��ج��رات  م��ن  ط��ن��ا   20 ع��ل��ى  ال�صلطات  وع���رثت 
80 طنا من املواد  داخل �صيارات، بح�صب املتحدث. كما عرثت على 

امل�صتخدمة يف ت�صنيع املتفجرات.
قتل  املا�صيني،  ف��رباي��ر  �صباط  و16  يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون   10 ويف 
حواىل 200 �صخ�س يف هجومني ا�صتهدفا �صيعة يف كويتا، يف ا�صواأ 
الهجمات على هذه االقلية التي متثل حواىل %20 من ال�صكان يف 

هذا البلد امل�صلم الكبري الذي يعد 180 مليون ن�صمة.

كلماته �أبكت �شعبا من �شدق م�شاعرها

حاكم ال�سارقة يتربع مبليوين دوالر ل�سندوق دعم اأ�سر �سهداء م�سر
�مل�شريون �أوقفو� يف 30 يونيو ت�شونامي قذرً� ��شتهدف �لعرب جميعا

•• عوا�شم-وكاالت:

لقوى  الوطني  االئ��ت��الف  اأع��ل��ن 
امل��ع��ار���ص��ة وال��ث��ورة ال�����ص��وري��ة اأن 
الكيميائية  امل��ج��زرة  قتلى  ع���دد 
الرئي�س  ق������وات  ن���ف���ذت���ه  ال������ذي 
ال�����ص��وري ب�����ص��ار االأ����ص���د يف ريف 

دم�صق جتاوز 1300 �صخ�س. 
ون�صاء  اأط��ف��ال  القتلى  وم��ن بني 
و�صيوخ �صقطوا يف الق�صف الذي 

طال اأحياء �صكنية. 
واتهم االئتالف املجتمع الدويل 
ب��امل�����ص��ارك��ة م���ع ال��ن��ظ��ام يف قتل 
�صمته  ب�صبب  ال�����ص��وري  ال�صعب 

وعجزه، .
واع���ل���ن ال��ق��ي��ادي ج����ورج �صربة 
اليه  دع�����ا  ����ص���ح���ايف  م����وؤمت����ر  يف 
ا���ص��ط��ن��ب��ول مقتل  االئ���ت���الف يف 
���ص��خ�����س يف   1300 م���ن  اك����رث 
م��ن��اط��ق ع����دة م���ن ري����ف دم�صق 
قوات  نفذته  كيميائي  هجوم  يف 

النظام.
وقال �صربة الذي اعيد انتخابه 
االرب����ع����اء ل���والي���ة ج���دي���دة على 
ال�صوري،  الوطني  املجل�س  را���س 
االئتالف،  م��ك��ون��ات  اب����رز  اح����د 
لي�س  اطفالنا  ويقتل  يقتلنا  من 
النظام وحده. الرتدد االمريكي 
يقتلنا،  ا�صدقائنا  �صمت  يقتلنا، 
يقتلنا،  ال��دويل  املجتمع  خ��ذالن 
المباالة العرب وامل�صلمني تقتلنا، 
ن��ف��اق ال��ع��امل ال���ذي ك��ن��ا ن�صميه 

حرا يقتلنا ويقتلنا ويقتلنا.
لنا  ظهره  العامل  ادار  اذا  وتابع 
ال�صكل فلماذا نبقي وجهنا  بهذا 
ندير  ان  ميكن  اي�صا  نحن  ل��ه؟ 
باحلرية  يت�صدق  لعامل  ظهورنا 

�صيئا  يفعل  وال  والدميوقراطية 
التم�صك  ي���دع���ي  ع�����امل  ل���ه���م���ا، 
ب��ح��ق��وق االن�����ص��ان وي��ت��خ��ل��ى عن 
عامل  ع��ن��ه��ا،  وال���دف���اع  حمايتها 
احلياة  ب�صنع  اه��ت��م��ام��ه  ي��دع��ي 
�صناع  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ف��رج  وي��ك��ت��ف��ي 

املوت.
ال�صوري  ال���ن���ظ���ام  ان  واع����ت����رب 
ي�صخر من االمم املتحدة والقوى 
العظمى والدول الكربى عندما 
بال�صالح  دم�صق  اط��راف  ي�صرب 
جلنة  ح�����ص��ور  اث��ن��اء  الكيميائي 
التحقيق الدولية، وهي على بعد 
واملناطق  ال�صحايا  من  خطوات 
املجتمع  ه����و  ف���اي���ن  امل���ن���ك���وب���ة. 
وكرامته  هيبته  واي����ن  ال����دويل 
فيه  لي�س  فيه  نعي�س  ع��امل  واي 
رادع للمجرمني والقتلة؟. وراأى 
ال��ت��ي تلقيها  ال��ظ��الل  ���ص��ربة ان 
ه���ذه امل���ج���ازر ع��ل��ى االو����ص���اع يف 
�صوريا ال تب�صر باخلري بل تنذر 
�صوريا  يف  لي�س  م�صتطري  ب�صر 

وحدها بل على امتداد املنطقة.
واك���د ان اي ح��دي��ث ع��ن موؤمتر 
امل���������ص����اري����ع  وع���������ن   2 ج����ن����ي����ف 
ال�صيا�صية ال ميكن ان ي�صتمر مع 
ا�صتمرار هذه املجازر، وما يجري 
يطلق ر�صا�صة الرحمة على كل 
هذه اجلهود ال�صيا�صية ال�صلمية 
من  نوعا  عنها  احلديث  ويجعل 

العبث.
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ط��ال��ب��ت  وق����د 
ال�صعودية جمل�س االأمن الدويل 
بعقد اجتماع فوري ب�صاأن �صوريا 
للخروج بقرار وا�صح رادع ي�صع 
هذا  يف  االن�صانية  للماأ�صاة  ح��دا 
االنباء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت  ال���ب���ل���د. 

ال�����ص��ع��ودي��ة )وا�����س( ع��ن االأمري 
اخلارجية  وزي��ر  الفي�صل  �صعود 
�صوؤال  على  ردا  ق��ول��ه  ال�صعودي 
الفرن�صية  ال�����ص��ح��اف��ة  ل��وك��ال��ة 
ب�صاأن الهجمات التي وقعت ام�س 
اآن ملجل�س  ل��ق��د  دم�����ص��ق  ري���ف  يف 
ي�صطلع  اأن  ال��������دويل  االأم��������ن 
مب�صوؤولياته بعقد اجتماع فوري 
للخروج بقرار وا�صح ورادع ي�صع 

حدا لهذه املاأ�صاة االإن�صانية. 

كيميائية قرب العا�صمة ال�صورية 
اإنها  دم�صق، كما قالت بريطانيا 
�صرتفع تقارير ا�صتخدام اأ�صلحة 
جمل�س  اإىل  �صوريا  يف  كيميائية 
االأمن، وذلك بعد اتهام املعار�صة 
املئات  ب��ق��ت��ل  ل��ل��ن��ظ��ام  ال�����ص��وري��ة 

بتلك االأ�صلحة.
ال�صرق  اأن����ب����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
ال���ع���ام  االأم���������ني  اأن  االأو�������ص������ط 
العربي  نبيل  العربية  للجامعة 

الفي�صل  �صعود  االم��ري  واأ���ص��اف 
خارجية  وزراء  ك��ذل��ك  ن��ط��ال��ب 
االحتاد االأوروبي الذين يعقدون 
باأن  بروك�صل  يف  طارئا  اجتماعا 
االن�صانية  الفاجعة  ه��ذه  ت�صكل 

املحور اال�صا�س يف مباحثاتهم. 
كما دعت جامعة الدول العربية 
االأمم  مفت�صي  االأرب����ع����اء  ام�����س 
على  ال���ت���ح���ق���ي���ق  اإىل  امل���ت���ح���دة 
الفور يف تقارير بهجوم باأ�صلحة 

اإىل  املتحدة  االأمم  مفت�صي  دع��ا 
تقارير  يف  ال��ف��ور  على  التحقيق 
قرب  كيميائية  باأ�صلحة  بهجوم 
قال  دم�صق،  ال�صورية  العا�صمة 
ن�����ص��ط��اء اإن���ه اأ���ص��ف��ر ع��ن �صقوط 
مئات القتلى. وقالت الوكالة اإن 
االأمني العام يف بيان له ا�صتغرب 
وقوع هذه اجلرمية النكراء اأثناء 
الدوليني  املفت�صني  فريق  وج��ود 

يف دم�صق.

على مراد �صبط يف مطار لقاهرة متوجها اىل ايطاليا بعد حالقة حليتهحجازي وقد حلق حليته و�صبغ �صعره ليتمكن من الهرب لليبيا 

النظام ال�صوري يرتكب جرمية ب�صعة بقتل مئات االأطفال والن�صاء وال�صيوخ بال�صالح الكيماوي يف ريف دم�صق  )ا ف ب(

�نتقاد�ت لل�شمت �لدويل ودعو�ت تطالب جمل�س �لأمن بالتحرك

مئات القتلى مبجزرة كيماوية يف ريف دم�سق!

•• القاهرة-وكاالت:

القب�س  امل�صرية  ال�صلطات  األقت 
امل��ت�����ص��دد، �صفوت  ال��داع��ي��ة  ع��ل��ى 
مبواقفه  وامل�����ع�����روف  ح����ج����ازي، 
ال����داع����م����ة جل���م���اع���ة االإخ���������وان 
امل�صلمني.  وبح�صب م�صادر اأمنية 
، ف���اإن االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة متكنت 
م���ن ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه ف��ج��ر ام�س 
مبر�صى  �صيوة  واح��ة  مدخل  قبل 
القوات  ن�صبته  كمني  يف  مطروح 

امل�صلحة. 
وجاء قرار �صبطه واإح�صاره بعد 
على  بالتحري�س  له  تهم  توجيه 
اأعمال ال�صغب وقتل املتظاهرين.

اأمني  اأفاد م�صدر  ويف التفا�صيل، 
ب���اأن ���ص��ف��وت ح��ج��ازي مت �صبطه 
وتبني  ل��ي��ب��ي��ا،  اإىل  ه���روب���ه  ق��ب��ل 
االأماكن  ب��اأح��د  خمتبئاً  ك��ان  اأن���ه 
اليوم  واأ����ص���ارت  حم����اٍم.  ب�صحبة 
ظهر  ح���ج���ازي  اأن  اإىل  ال�����ص��اب��ع 
���ص��ع��ره وح���ال���ق���اً حليته  ���ص��اب��غ��اً 

دوجلز.
االأكمنة  اأح��د  اأن  امل�صدر  واأ���ص��اف 
التابعة للقوات امل�صلحة املتمركزة 
قبل مدخل واحة �صيوة مبطروح، 

وحتديداً قبل مدخل واحة �صيوة 
ا���ص��ت��ب��ه يف  ق���د  ك��ي��ل��وم��رتاً،  ب�21 
اإي��ق��اف��ه��ا لفح�س  وب��ع��د  ���ص��ي��ارة، 
اأن من  ت��ب��ني  م�����ص��ت��ق��ل��ي��ه��ا  ه���وي���ة 

بينهم الداعية �صفوت حجازي.
اأن تنتقل نيابة  املنتظر  هذا ومن 
م�صر اجلديدة، برئا�صة امل�صت�صار 
طرة  �صجن  اإىل  �صالح،  اإب��راه��ي��م 
وذل��ك للتحقيق م��ع ح��ج��ازي فى 
راأ�صها  ع��ل��ى  ت��ه��م   10 م��ن  اأك����رث 
التحري�س على اأحداث االحتادية 
احلر�س  ا����ص���ت���ب���اك���ات  واأح����������داث 

اجلمهوري.
جوازات  �صرطة  األ��ق��ت  ذل��ك،  اإىل 
م���ط���ار ال���ق���اه���رة ال�������دويل، فجر 
االأرب�����ع�����اء، ال��ق��ب�����س ع��ل��ى م���راد 
االإعالمي  امل�صت�صار  علي،  حممد 
اأثناء  حل���زب احل��ري��ة وال��ع��دال��ة، 
العا�صمة  اإىل  ال�صفر  حم��اول��ت��ه 
االإي��ط��ال��ي��ة روم���ا، ح�صب م��ا قال 

م�صدر اأمني.
وك����������ان ع���������ص����و ح��������زب احل����ري����ة 
م��رت��دي��اً مالب�س غري  وال��ع��دال��ة 
حليق  و�صل�صلة،  ك��اج��وال  ر�صمية 

ال�صرطة  اأج���ه���زة  ل��ك��ن  ال��ل��ح��ي��ة، 
باملطار جنحت يف �صبطه، لورود 
املمنوعني  ق����وائ����م  ع���ل���ى  ا����ص���م���ه 
جهة  م��ن  بتعليمات  ال�صفر  م��ن 

�صيادية، ح�صبما ذكرت امل�صادر.
خارجية  وزراء  قرر  بروك�صل  ويف 
االربعاء  االوروب����ي  االحت���اد  دول 
ت�صدير  ت����راخ����ي���������س  ت���ع���ل���ي���ق 
واال�صلحة  االم��ن��ي��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 

اىل م�صر.
االحت����اد  خ���ارج���ي���ة  وزراء  وق�����رر 
امل�صاعدات  ت��ق��ي��ي��م  اع�����ادة  اي�����ص��ا 

�لقاهرة ترف�س �لتدخل ب�شوؤونها ومتد يدها ملن ينبذ �لعنف ويلتزم خارطة �مل�شتقبل

�سبط �سفوت حجازي وعلي مراد متنكرين يحاوالن الهرب للخارج 
ت�صاعد  على  ردا  مل�صر،  املمنوحة 

اعمال العنف. 
نبيل فهمي وزير  اأكد  من جانبه 
بالده  رف�س  امل�صري  اخلارجية 
الكامل لتدويل االأو�صاع الراهنة 
فيها باعتبارها �صاأن داخلي وانها 
ال ت�صمح بالتدخل فيه وال عالقة 
له على االإط��الق بال�صلم واالأمن 
م�صوؤولية  ان  وا�صاف  الدوليني. 
حتتم  دمي��ق��راط��ي��ة  ح��ك��وم��ة  اأي 
االأمن واالأمان ملواطنينها  توفري 
وم�����واج�����ه�����ة اأع������م������ال االإج����������رام 
واالإرهاب فى اإطار القانون. وقال 
املتحدث با�صم اخلارجية امل�صرية 
اإ�صتقباله  او�صح خالل  فهمى  اأن 
�صكرتري  وكيل  فيلتمان  جيفرى 
لل�صوؤون  امل���ت���ح���دة  االأمم  ع�����ام 
مواقف  اأي���ة  اأن  ام�����س  ال�صيا�صية 
خ��ارج��ي��ة حم��ت��م��ل��ة جت����اه م�صر 
ق��رارات احلكومة.  توؤثر على  لن 
�صدد  فهمي  اأن  املتحدث  واأ���ص��اف 
خالل اللقاء على التزام احلكومة 
خارطة  ت��ن��ف��ي��ذ  ف����ى  ب����االإ�����ص����راع 
الثالث  با�صتحقاقاتها  الطريق 
وال  العنف  ينبذ  م��ن  ومب�����ص��ارك��ة 
يحر�س عليه ويلتزم باخلارطة. 

�أهال بكم يف 
موقع جريدة 

�لفجر 
�لإلكرتوين 

�جلديد

مواقــيت ال�سالة
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موؤ�س�سة خليفة للأعمال االإن�سانية توا�سل 
تقدمي م�ساعداتها للجئني ال�سوريني يف لبنان

•• بريوت-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
زايد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�س 
توا�صل   .. االإن�صانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ص�صة 
املوؤ�ص�صة اإغاثة 135 األف اأ�صرة من الالجئني ال�صوريني يف لبنان 
بقيمة ت�صل اإىل اأكرث من 20 مليون دوالر. ووزع وفد املوؤ�ص�صة خالل 
النازحة  العائالت  على  والق�صائم  الكوبونات  اآالف  املا�صية  االأي��ام 
والتي و�صلت اإىل جميع املناطق والقرى اللبنانية..ومت توزيع هذه 
الق�صائم اأي�صا على اآالف العائالت اللبنانية والفل�صطينية النازحة 
ال��ت��ي متلك �صجالت  ال��ب��ل��دي��ات  م��ع  بالتن�صيق  وذل���ك  ���ص��وري��ا  م��ن 

اإح�صاء لعدد من النازحني.                 )التفا�صيل �س2(

الق�ساء امل�سري ياأمر باإخلء �سبيل مبارك
•• القاهرة-وام:

باإخالء  القاهرة  ب�صمال  امل�صتاأنفة  اجلنح  مبحكمة  امل�صورة  غرفة  اأم��رت 
ذمة  ع��ل��ى  م��ن حمب�صه  م��ب��ارك  االأ���ص��ب��ق حم��م��د ح�صني  ال��رئ��ي�����س  �صبيل 
التحقيقات التي جتري معه مبعرفة النيابة بعد قبول تظلمه يف ق�صية 
من  م��الي��ني  ب��ع��دة  ت��ق��در  الثمن  باهظة  ه��داي��ا  على  باحل�صول  ات��ه��ام��ه 
وجه  ب��دون  القومية  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  من  �صنوية  ب�صورة  اجلنيهات 
فاإنه  القرار  انه مبقت�صى هذا  ال�صرق االو�صط  انباء  حق. وذك��رت وكالة 
التي  االأخ���رية  هي  الق�صية  ه��ذه  اأن  باعتبار  مبارك  �صبيل  اإخ��الء  �صيتم 
واأن  �صبق  اإذ  احتياطي  حب�س  ف��رتة  االأ���ص��ب��ق  الرئي�س  فيها  يق�صي  ك��ان 
اأ�صدرت حماكم اال�صتئناف واجلنايات عدة قرارات باإخالء �صبيل مبارك 
يف الق�صايا الثالث االأخرى التي يتم التحقيق معه ب�صاأنها اأو تلك التي 
يحاكم على ذمتها نظرا النتهاء الفرتات التي حددها قانون االإجراءات 
اجلنائية يف �صاأن احلب�س االحتياطي حيث جتاوزت فرتات حب�صه احتياطيا 
يف  للنظر  انتقلت  باملحكمة  امل�صورة  غرفة  وك��ان��ت  قانونا.  امل��ح��ددة  امل��دد 
التظلم املقدم من مبارك وطالب فريد الديب املحامي عنه باإخالء �صبيل 
الرئي�س فيما طالب حممد الربل�صي رئي�س نيابة االأموال العامة بتاأييد 

حب�صه احتياطيا على ذمة الق�صية. 

اغتيال م�سوؤول اال�ستخبارات اليمنية يف عدن 
•• عدن-ا.ف.ب:

قتل مدير جهاز اال�صتخبارات اليمنية يف عدن مع جنله �صباح ام�س خالل 
هجوم لتنظيم القاعدة، بح�صب م�صوؤول يف اجلهاز.

عدن  و�صط  يف  �صيارته  يقود  ك��ان  ال��ه��ادي  علي  العقيد  ان  امل�صدر  وق��ال 
عندما اطلق ثالثة م�صلحني ي�صتقلون �صيارة النار عليه.

وقال م�صدر طبي ان جنل ال�صابط قتل على الفور وا�صيب مدير اجلهاز 
بجروح قبل ان يتوفى الحقا يف م�صت�صفى عدن.

واو�صح ان امل�صلحني التابعني للقاعدة متكنوا من الفرار.
ويتهم امل�صوؤولون تنظيم القاعدة املنت�صر يف و�صط البالد وحنوبها و�صرقها 
يف  العاملني  تطال  التي  اغتيال،  عمليات  وغالبيتها  الهجمات،  بع�صرات 

االجهزة االمنية واجلي�س اليمني.
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موؤ�س�سة خليفة للأعمال االإن�سانية توا�سل تقدمي م�ساعداتها للجئني ال�سوريني يف لبنان
•• بريوت-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة 
ال�����دول�����ة ح��ف��ظ��ه اهلل و  رئ���ي�������س 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  متابعة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�صة  ����ص���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  رئي�س 
 .. االإن�صانية  لالأعمال  نهيان  اآل 
توا�صل املوؤ�ص�صة اإغاثة 135 األف 
اأ�صرة من الالجئني ال�صوريني يف 
اأكرث من  اإىل  لبنان بقيمة ت�صل 

20 مليون دوالر.
خ���الل  امل���وؤ����ص�������ص���ة  وف������د  ووزع   
الكوبونات  اآالف  املا�صية  االأي���ام 
والق�صائم على العائالت النازحة 
املناطق  جميع  اإىل  و�صلت  والتي 
توزيع  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة..ومت  وال��ق��رى 
اآالف  ع��ل��ى  اأي�����ص��ا  الق�صائم  ه���ذه 
العائالت اللبنانية والفل�صطينية 

ال����ن����ازح����ة م�����ن �����ص����وري����ا وذل�����ك 
ال��ب��ل��دي��ات التي  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع 
اإح�صاء لعدد من  متلك �صجالت 
النازحني.  كما قام وفد املوؤ�ص�صة 
ال�صركات  لبع�س  مفاجئة  بزيارة 

واالأ�صر  ال�����ص��رك��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
املكرمة  ه�����ذه  م����ن  امل�����ص��ت��ف��ي��دة 
واإيجاد احللول البديلة واملنا�صبة 

لها . 
وفد  رئي�س  امل��زروع��ي  عيد  واأك���د 

لالأعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
ب�صراء  يقومون  وه��م  االإن�صانية 
الغذائية  امل��واد  من  احتياجاتهم 
وامل����ن����زل����ي����ة وق�������د اأك����������دت ه����ذه 
العائالت ان الق�صائم التي وزعت 

لالطالع  التعاونية  واجلمعيات 
الق�صائم  �����ص����رف  اآل�����ي�����ة  ع���ل���ى 
ال�����ص��رائ��ي��ة وم�����دى ال���ت���زام هذه 
املتفق عليها  بال�صروط  ال�صركات 
والعراقيل  املعوقات  كل  وتذليل 

اأي خمالفات وجتاوزات قد متنع 
العائالت من اال�صتفادة من هذه 
املوؤ�ص�صة  .  والتقى وفد  الق�صائم 
امل�صتفيدة  ال��ع��ائ��الت  ب��ع�����س  م��ع 
خليفة  موؤ�ص�صة  م�����ص��اع��دات  م��ن 

العمل  وفرق  اللجان  اأن  املوؤ�ص�صة 
وب�صكل  تقوم  للموؤ�ص�صة  التابعة 
دوري مبراقبة ال�صركات املتعاقد 
معها ومتابعة االآلية التي يتم بها 
ومنع  ال�صرائية  الق�صائم  �صرف 

عليها من موؤ�ص�صة خليفة جاءت 
ل��ت�����ص��ك��ل لها  امل��ن��ا���ص��ب  يف وق��ت��ه��ا 
حاجتها  به  لت�صد  مهما  م�صدرا 
االأ���ص��ا���ص��ي��ة م��ن ال��ط��ع��ام وك���ل ما 
حتتاجه من م�صتلزمات �صرورية 
امل��وؤ���ص�����ص��ة خالل  واأك������د وف����د    .
تاأتي  امل�����ص��اع��دات  اأن ه��ذه  ال��ل��ق��اء 
ان��ط��الق��ا م��ن ال���واج���ب االأخ����وي 
واالإن�����ص��اين ل��دول��ة االإم������ارات يف 
الع�صيبة  ال����ظ����روف  ه����ذه  م��ث��ل 
وتاأكيدا لر�صالة ودور املوؤ�ص�صة يف 
املت�صررة  الفئات  وم�صاعدة  دعم 
ن���ت���ي���ج���ة ال������ك������وارث واالأزم�����������ات 
املوؤ�ص�صة  وفد  وتلقى   . االإن�صانية 
على  العوائل  ه��ذه  وتقدير  �صكر 
هذه املبادرة التي تعرب عن الدعم 
والتي  املنكوبة  للعائالت  امل�صتمر 
ا�صطرتها االأحداث يف �صوريا اإىل 
واأ�صبحت  وقراها  ديارها  هجرة 
اإقت�صادية  ���ص��ائ��ق��ة  م���ن  ت��ع��اين 

�صعبة . 

كلماته �أبكت �شعبا من �شدق م�شاعرها

حاكم ال�سارقة : يتربع بـ 7،34 مليون درهم ل�سندوق دعم اأ�سر �سهداء م�سر
ويوؤكد االإمارات قيادة و�سعبًا لن تتاأخر اأبدًا عن اأر�ض الكنانة

اجلي�ض والداخلية وال�سعب ت�سدى لـ ت�سونامي قذر كان �سيجرف اجلميع
ال�سيخة جواهر تتكفل بتطوير ع�سوائية الدويقة و18 ع�سوائية باجليزة

طالب االأزهر بتخريج علماء اأكفاء واملوؤ�س�سات الثقافية بالكف عن ت�سويه الوجه اجلميل

هناك جلنة جلمع التربعات الأ�صر ال�صهداء واأنا من جانبي اأكون من اأوائل 
2 واأقدم  اأم�س و�صاأكون رقم  املتربعني �صبقني �صخ�س من االإم��ارات وبداأ 

مليوين دوالر لل�صندوق الذي �صرياعي اأ�صر ال�صهداء.
اأماين  االإعالمية  الربنامج  ملقدمة  القلب  من  خا�صة  حتية  �صموه  ووج��ه 
اخلياط، ولكل العاملني يف القنوات امل�صرية داعياً اهلل اأن يحفظ اجلميع 

واأ�صحاب ال�صوت العايليِ يف وقت ال�صدة.
بدورها قالت املذيعة اأماين اخلياط : اأ�صعر مبا ت�صعر به �صموه واأ�صكركم 
اأن  ا�صت�صعر  الذي  امل�صري  ال�صعب  التوازن يف نف�صية كثري من  اإع��ادة  على 
االأخوة  بني  اأن  تقول  اأن  �صموكم  من  وجميل  عليه،  �صر�صة  هجمة  هناك 
اآخ��ر حتتاج وك��رم االإم���ارات لي�س  اأن يف ي��وم كانت فيه م�صر كرمية وي��وم 
ر�صد  يف  امل�صداقية  ه��ذه  ل�صموكم  ن�صكر  االح���رتام  وب��ك��ل  اللحظة  ول��ي��د 
اإن ما مل�صتموه من هموم ومتاعب   : واأ�صافت  الوطن.  واأو�صاع هذا  هموم 
امل�صريني لو مت التعامل معه من قبل القائمني على املرحلة احلالية ب�صكل 
اأف�صل  ب�صكل  م�صتقبال  ونبنى  االأزم���ة  تعرب  �صوف  م�صر  اأن  اأعتقد  جيد 
اأنه  �صموكم، موؤكدة  به  نادية  ما  بكل  املعنيني  قبل  اال�صتجابة من  ولو مت 
لي�س بغريب على �صيوخ االإمارات هذا التوجه الراقي والدفء يف العالقة، 

واجلميل حالياً يف هذا الوقت اأن العرب يكت�صفوا اأن قوتهم يف وحدتهم.
اأم�س  ذاتها  القناة  على  ال�صارقة ويف مداخله  ال�صمو حاكم  وك��ان �صاحب   
االأول تربع مبليوين دوالر ) 7،34 مليون درهم (، لرتميم اخل�صائر التي 
حلقت مببنى كلية الهند�صة جراء احلريق الذي تعر�صت له يف االأحداث 
التي تعي�صها م�صر خالل االأيام املا�صية ومكرمة ببناء 25 م�صجداً يف كل 
لقوا م�صرعهم  وال��ذي��ن  رف��ح  �صهيد من جنود جم��زرة  بها  قرية م�صرية 
اأثناء عودتهم من االإجازة اإىل مقر قطاع االأمن املركزي مبدينة رفح، على 

اأن حتمل تلك امل�صاجد اأ�صماءهم يف قراهم.
واإعادة  اجل��ي��زة  حمافظة  يف  ع�صوائية   18 تاأهيل  ب��اإع��ادة  �صموه  اأم��ر  كما 
تاأهيلها من خالل بناء وحدات �صكنية جديدة وتزويدها مبتنزهات وحدائق 
الع�صوائيات  تلك  تطوير  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  االأخ���رى  امل��راف��ق  م��ن  وغ��ريه��ا 
وبداية  املقبلة  القريبة  الفرتة  الع�صوائيات خالل  بتلك  العمل  يبداأ  حيث 

بع�صوائية على ترعة الزمر .

•• ال�شارقة – حم�شن را�شد 

كان لكلماته التي بثتها قناة - االون تي يف - اأم�س خالل مداخلة �صاحب 
االأعلى  املجل�س  القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
ال�صعب  الطيب يف نفو�س جموع  واأثرها  ، �صداها  ال�صارقة  لالحتاد حاكم 
اأظهروا  الذين  وقياداته  االم���ارات  ل�صعب  وحبا  ت��اأث��را  فاأبكتهم   ، امل�صري 
معدنهم اال�صيل وقت ال�صدائد والظروف ال�صعبة التي متر بها ال�صقيقة 
م�صر ، معلنا تربعه مبليوين دوالر ) 7،34 مليون درهم ( ل�صندوق دعم 

اأ�صر �صهداء م�صر. 
كل  قلوب  على  و�صالما  بردا  ال�صارقة،  ال�صمو حاكم  كلمات �صاحب  جاءت 
امل�صريني بكافة فئاتهم ، ليوا�صل �صموه �صيمفونية امل�صاعر الطيبة واحلب 
ال�صادق الذي تكنه االمارات حكومة و�صعبا الأر�س م�صر و�صعبها ، موؤكدا 
اإن دول��ة االإمارات  اأون . تي . يف امل�صرية على  �صموه يف مداخلته مع قناة 
بها،  اأي حمنة قد تلحق  يف  اأب��داً  تتاأخر  ول��ن  تقف مع م�صر  و�صعباً  قيادة 
ونحن مع م�صر ولن نتاأخر ، واهلل ال تعرفون مكانة م�صر لدينا ال نقول 
هذا كله هدية وال منة فما قامت به م�صر وقف عن نحن العرب �صنزال عن 
30 يونيو ووقفة اجلي�س والقوات امل�صلحة  الوجود لوال وقفة ال�صباب يف 
امل�صرية والداخلية، وهذه الوقفة لي�صت لكم اأنتم بل كانت لنا نحن فهذا 

الت�صونامي القذر جاء ليجرفنا معكم.
م�صروع  اأ�صميه  مل�صر  ح�صل  ال��ذي   : ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وتابع 
اإلغاء م�صر اأخذ 40 �صنه الإلغاء الب�صر من جتويع وجهل يتبعه قهر واإلغاء 
التاريخ والذي كان �صيحدث عرب حتطيم لكل االآثار امل�صرية وحرق جميع 
الغالية ملن ي�صرتى وملن  اأر���س م�صر  اأج��زاء من  الوثائق ومن ثم تقدمي 

�صاهم يف هذه املهزلة.
وا�صتطرد �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة : اأنا اأقول ل�صعب مل�صر وباللهجة 
اأحزاننا يف الداخل  امل�صرية باأول دو�س على املر و�صري ، خلينا نفوت خلي 
واأطلب من كل فرد  �صياأتي،  تنبهنا الأي خطر  قلوبنا  والعة يف  �صعلة  تبقاأ 
اأ�صغر موظف الأعلى موظف من ال�صاب  اأن يبقى يف ثوريته من  يف م�صر 
من امل��راأة من الطفل نحن االآن اإما نكون اأو ال نكون وم�صر هي الدعامة 
هي التي اأوقفت هذا التيار الهمجي الترتي مثل ما اأوقفته يف عني جالوت 

نحن االآن اأمام م�صرية جديدة اإن �صاء اهلل.
ال�صارقة : كلنا تعلمنا من م�صر فم�صر كانت  وقال �صاحب ال�صمو حاكم 
تربينا على  نن�صاه  لن  للم�صاعدة فهذا  كنا يف حاجة  كرمية معنا يف وقت 

خلف  وه��و  اجلديد  املبنى  ت�صييد  يتم  حتى  النيل  كورني�س  على  الوثائق 
ببناء  اأن��ا  الوثائق بطلبي  دار  ال�صرية وقد مت منح  املبنى اجلديد يف عني 
و�صيكون  ه��ذا  وقتنا  اإىل   1900 من  الوثائق  جميع  يخ�س  ال��ذي  امللحق 
قدمتها  التي  والوثائق  الكتب  مبعر�س   2013 دي�صمرب  عام  يف  االفتتاح 
قائم  ك��ان  التي  الكتب  وه��ي  اآالف عنوان   7 وه��ي يف �صورة  من مقتنياتي 
عليها املجمع العلمي والتي احرتقت، كما اأن هناك بع�س الوثائق مل تكن 
موجوده مبجمع العلمي ولكنها كانت موجوده لدي منها الن�صرات الدورية 
ال�صنوية للمجمع العلمي وهي يف �صورة حما�صرات ولقاءات وهي موجودة 

قدمتها يف املجمع العلمي.
ووجه �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة ر�صالة لالأزهر واالأوقاف ، مبالحظات 
وهي ر�صالة ل�صيخ االأزهر وهو عزيز و�صديق ّخرج لنا العلماء االأكفاء من 
االأزهر ليتولوا امل�صاجد واأقول لالأوقاف ارجع امل�صاجد لتكون حتت اإدارتكم 
واإذا كانت نق�صت عليك االأموال نحن �صنّطور االأوقاف امل�صرية حتى تقف 

على اأرجلها.
اأهل  وه��م  املنوفية  يف  بت�صييدها  اأم��رت  التي  امل�صاجد  حتى   : �صموه  وتابع 
من  اأ�صدقائي  يعود  وعندما  املعرفة  حق  ويعرفوين  علي  اأع���زاء  املنوفية 
هي  وكم  الريف  من  اأ�صبوعياً  بالهدايا  حمملني  كانوا  ال�صابق  يف  املنوفية 
حمفورة يف قلبي هذه الذكرى، فنحن ال مند يدنا يف اأي �صيء يخل مب�صر 
هذه املبالغ تدفع لالأوقاف ونطلب منهم اأن يبنوا م�صجدا لكل �صهيد حتى 

ال تزول ذكرى ال�صهداء وذكره عند كل اأذان. 
كما جاءت بكلمات �صموه عبارات عتب وحمبة ، حيث وجه �صاحب ال�صمو 
حاكم ال�صارقة بع�س العتب، على الكتاب وامل�صرحيني خمرجي امل�صل�صالت 
واالأفالم خالل الفرتة املا�صية: ملاذا ت�صوه بلدك بهذا ال�صكل ؟! ملا تظهرين 
اإما خمار، زمار، عاهرة، ح�صا�س، ملاذا تخد�س وجهنا بهذه االأفالم والكتابات 
؟! يا اأخي اأكتب واأخرج احلقيقة ال تكتب وتخرج الزيف اأقول لكل املوؤ�ص�صات 
الثقافية من ف�صلكم ال ت�صوهوا وجهنا لنقف موقفاً �صحيحاً فم�صر فيها 
من اخلري ما يغطى ال�صم�س كلها، فياليت اأحد يعرف م�صر مثلي اأنا فلو 
اأخذنا اأي �صارع فقط يف م�صر فهو كل التاريخ، هذه االأ�صياء البد اأن نقف 
عندها وال بد اأن نربز م�صر فم�صر ال�صجاعة واالإميان والتاريخ احلقيقة، 
اأقف  اأن  اأن��ا علي واج��ب  االأح��ب��اء،  الهزل كله هذه معاتبة بني  ولي�س بهذا 
واأتدخل مع الكتاب وامل�صرحيني واملخرجني من ف�صلكم ال ت�صوهوا �صورة 

م�صر.
ويف نهاية املداخلة قال �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة : ما اأفرحني االآن اأن 

اأبناء م�صر ونرتحم  اأن يحفظ  ح�س وعلم وثقافة م�صر ونطلب من اهلل 
على هوؤالء ال�صهداء ونعرف اأنهم حم�صوبون عند اهلل �صهداء وهم يف اجلنة 

اإن �صاء اهلل.
عليه  ب��دا  ال��ذي  �صوته  يغالب  وه��و  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وتابع 
�صدة التاأثر مما يحدث مب�صر فقال: ا�صمحي يل اأنا اأتكلم والدموع متالأ 
عيني والغ�صة ترتدد يف حلقى فنحن ننتظر اليوم الذي ت�صفى فيه م�صر 

والن�صر قريب و�صنفرح جميعا اإن �صاء اهلل.
وك��ان��ت ل��ل��ع�����ص��وائ��ي��ات وت��ط��وي��ره��ا ن�صيبا م��ن م��ك��رم��ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ، 
امل�صاكل  من  بها  م�صر  اأن   : قائال  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  فاأو�صح 
وهي  كلها  اجليزة  ع�صوائيات  حافظ  فاأنا  العرب،  تعاون  وتريد  وامل�صائب 
18 الر�صومات جاهزة �صيكون لكل واحد من �صكن هذه الع�صوائيات �صقة 
موؤثثة كرمية يعي�س فيها واالأماكن ال�صيئة يف تلك الع�صوائيات ال يقبل بها 
اأحد وكنت طالباً يف كلية الزراعة وزرت تلك االأماكن واأنا طالب بجواري 

االأ�صاتذة بيدي واأكلت من هذه االأر�س ، فهذه الع�صوائيات ال بد اأن تزال.
وتابع �صموه :ي�صاف اإىل ذلك لدينا م�صكلة كبرية وهي ع�صوائية الدويقة 
فزوجتي ) حرم �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، ال�صيخة جواهر بنت حممد 
القا�صمي (، تلح علّى وتقول اأنا التي اأجمع االأموال والبد اأن نذهب مل�صر 

وهي االآن كفيلة بع�صوائية الدويقة.
وقال �صموه : تبقى م�صكلة اأخرى وهي اأوالد ال�صوارع يف م�صر وهذا م�صروع 
اأعلم   ، اإيوائي  لبناء مبنى  اأي��ام ح�صني مبارك  واأن قدمته وتعبت يف  �صبق 
واأطور واأعطيهم مهن ولكن ال حياة ملن تنادي ، وكاأن امل�صاألة مق�صودة ولكن 
نحن االآن اأمام اأنا�س حتملوا امل�صوؤولية ويعرفون احلقيقة و�صي�صاعدوننا، 
نحن ال نتدخل ولكننا نقول هذا الذي يجب اأن يتم ، فالبد من فتح االأبواب 
ال�صتجالب االأوالد الذين يعملون يف ال�صوارع ، فيعطوا خم�ص�صات واأعمال 
وتعليم وتدريب وحمايتهم من اأي انحراف وكذلك م�صتوى التعليم لي�س 

القراءة والكتابة فقط ولكن بتطوير التعليم.
دار  ببناء  ف��ب��ادرت  زم��ن  ه��ذا منذ  ا�صت�صعروا  الذين  النا�س  اأن��ا من  وق��ال: 
اإن �صاء اهلل - جميع  الوثائق اجلديدة يف عني ال�صرية و�صينقل لها قريباً 
عالية  بتقنية  مدجمة  اأق��را���س  على  حمفوظة  اململوكي  للع�صر  الوثائق 
وهي جاهزة احلمد هلل – نقل جميع الوثائق للع�صر العثماين وهي جاهزة 
اأي�صاً، احلجج املوجودة كلها تنقل على اأقرا�س مدجمة ويلحق ذلك وثائق 

جمل�س الوزراء املهمة.
وتابع �صموه : اأما الوثائق منذ عام 1900 اإىل يومنا هذا �صتبقى يف دار 

الهلل االأحمر توزع امل�ساعدات على األف و 600 اأ�سرة مت�سررة من ال�سيول يف والية اجلزيرة ال�سودانية 
•• اأبوظبي-وام:

وزعت هيئة الهالل االأحمر م�صاعداتها االإن�صانية واالإغاثية على الف و 600 
اأ�صرة مت�صررة من ال�صيول يف والية اجلزيرة ال�صودانية وحركت الهيئة قافلة 
بعد  الوالية على  املتاأثرة يف  املناطق  اإىل  العا�صمة اخلرطوم  م�صاعدات من 
220 كيلو مرتا جنوب العا�صمة والتي تعترب من اأكرث الواليات ال�صودانية 
تاأثرا بكارثة ال�صيول. وت�صمنت املواد التي مت توزيعها االحتياجات االإيوائية 
التي �صملت امل�صمعات و النامو�صيات و الفر�س و البطانيات و جركانات املياه 
. وكانت حمطة التوزيع االأوىل حملية اأم القرى يف والية اجلزيرة التي درت 
اإن�صانية �صعبة وج�صدت  ال�صيول عددا من قراها و�صردت �صكانها يف ظروف 
على  ال�صويدي  �صلطان  ���ص��امل  برئا�صة  الهيئة  وف��د  عاي�صها  ال��ت��ي  امل�صاهد 
الطبيعة يف القرية 38 باملحلية حجم الكارثة التي حلقت ب�صكان القرية و 
القرى املجاورة حيث داهمتهم ال�صيول الناجمة عن هطول االأمطار الأكرث 
االأهايل  املياه  وحا�صرت  الليل  من  متاأخر  وقت  يف  متوا�صلة  �صاعات   5 من 
اإىل اأن مت اإجالوؤهم بوا�صطة اجلهات املخت�صة يف الوالية عرب القوارب اإىل 
وفد  وق��ام  االأ�صلية.  قراهم  من  بالقرب  عجل  على  اأقيمت  قريبة  خميمات 

على  بناء  لهم  تخ�صي�صها  مت  التي  امل�صاعدات  املت�صررين  بت�صليم  الهيئة 
فرع  يف  املتطوعني  و  امل�صوؤولني  من  ع��دد  مب�صاركة  االأ�صا�صية  احتياجاتهم 
رغم  املت�صررين  اأ�صارير  وانفرجت  اجلزيرة  بوالية  االأحمر  الهالل  جمعية 
ظروف املحنة عندما �صاهدوا اأخوانهم يف االإن�صانية يفدون اإليهم من اإمارات 
زايد اخلري حاملني اإليهم ر�صالة حب ووفاء من �صعب االإمارات الويف وراأوا 
قوافل اخلري الهاللية قادمة اإليهم قاطعة مئات الكيلو مرتات مل�صاندتهم و 
تلبية احتياجاتهم وكان اإح�صا�صهم بالفرحة كبري عندما وجدوا اأنف�صهم يف 
بوؤرة اهتمام هيئة الهالل االأحمر االإماراتية التي اأكدوا اأنها الوحيدة من بني 
بجانبهم  و تقف  اإليهم  ت�صل  التي  الدولية  و  االإقليمية  االإن�صانية  املنظمات 
التفقدية  وج��والت��ه  االإن�صانية  ملهامه  وموا�صلة  الع�صيب.  الظرف  ه��ذا  يف 
اأع��د للمنكوبني يف  ال��ذي  و اال�صتق�صائية جتول الوفد داخ��ل خميم االإي��واء 
ال��وف��د على  ال�صيول وراأى  اأم��ن��ا م��ن م��ه��ددات  اأك��رث  منطقة جم���اورة تعترب 
الطبية حمتويات املخيم التي تنق�صها الكثري من االأ�صا�صيات خا�صة اخليام 
التي  امل�صمعات  و  املحلية  امل��واد  من  اأقيمت  ع�ص�س  يف  املتاأثرون  يقطن  حيث 
القادمة وتفقد  االأي��ام  املتوقعة خالل  ازدادت معدالت االأمطار  اإذا  ال تقيهم 
الطبي  م�صوؤولها  �صرح من  اإىل  وا�صتمع  املخيم  داخل  الطبية  العيادة  الوفد 

حول اأدائها و اخلدمات ال�صحية التي تقدمها رغم توا�صع امكانياتها حيث 
حتتوى على عنرب واحد و �صيدلية و معمل واأع��رب رئي�س وفد الهيئة عن 
تقديره لفرع جمعية الهالل االأحمر ال�صودانية بوالية اجلزيرة التي اأ�صرفت 

على اإن�صاء املخيم رغم �صح قدراته . 
ويف ختام املهمة بوالية اجلزيرة التقى الوفد امل�صوؤولني يف حملية اأم القرى 
اأ���ص��ادوا بجهود ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي وم��ب��ادرات��ه املتوا�صلة يف  ال��ذي��ن 
حممد  اح��م��د  واأك���د  ال�����ص��وداين  لل�صعب  االإن�صانية  االأو���ص��اع  م��ع  الت�صامن 
�صليمان ال�صايقي معتمد املحلية اأن االأمطار التي هطلت موؤخرا مل ت�صهدها 
املنطقة منذ العام 1979 . وقال ان هناك �صبع قرى يف املحلية تتعر�س دائما 
ملهددات ال�صيول ومتت معاجلة اأمرها يف ال�صنوات املا�صية من خالل ترحيل 
�صكانها وا�صتقرارهم يف مناطق اآمنة ما عدا القرية 38 التي جرفتها ال�صيول 
حاليا ..م�صريا اإىل �صدور قرار االآن برتحيل �صكان القرية اإىل منطقة اآمنة 
تكن  ومل  القرية  وم��راف��ق  منازل  جميع  على  ق�صت  ال�صيول  ان  ...م�صيفا 
21 امراأة اأجه�صت خالل عملية االإجالء  اأن  هناك حاالت وفاة م�صريا اإىل 
امل�صوؤولني  مع  اجتماعا  الوفد  عقد  ذلك  اإىل  ال�صعوبة.  غاية  يف  كانت  التي 
املوقف  خالله  بحث  اجلزيرة  بوالية  ال�صودانية  الوطنية  اجلمعية  ف��رع  يف 

الراهن للمتاأثرين من ال�صيول يف الوالية و احتياجاتهم امل�صتقبلية .  واأو�صح 
اأ�صامة حممد عثمان املدير التنفيذي للفرع اأن الوفيات الناجمة عن ال�صيول 
455 منزال يف  اإ�صافة اإىل حوايل ثالثة االف و  17 وفاة  يف الوالية بلغت 
املناقل و مدين  و  �صرق اجلزيرة  و  القرى  اأم  �صملت  بالوالية  اأرب��ع حمليات 
الكربى دمرت بالكامل اإىل جانب ثالثة االف و 728 منزال دمرت جزئيا و 
25 انهيار مرفقا حيويا وخدميا و نفوق 317 راأ�صا من املا�صية م�صريا اإىل 
اأن احتياجات الفرع الراهن تتمثل يف امل�صاعدة على توفري الظروف املالئمة 
الإيواء الفان و 455 اأ�صرة ب�صورة عاجلة و توفري متطلبات اإ�صحاح البيئة و 
اإقامة حمطات للمياه وتوفري تناكر لنقلها اإىل املناطق التي تعاين �صحا يف 
هذا املرفق احليوي. من جانبه اأكد �صامل ال�صويدي رئي�س وفد هيئة الهالل 
الهيئة  اأن  ال�صودان  يف  ال�صيول  ملت�صرري  االإغاثية  عملياتها  لقيادة  االأحمر 
تويل براجمها و اأن�صطتها االإن�صانية يف ال�صودان اهتماما كبريا وتعمل دائما 
التحديات  العديد من  التي تواجه  ال�صودانية  ال�صاحة  لتعزيز وجودها على 
االإن�صانية الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي ت�صهدها بني احلني و االآخر و 
�صدد على اأن الهيئة لن تدخر و�صعا يف �صبيل حتقيق غاياتها يف رفع املعاناة و 

حت�صني حياة منكوبي الكوارث و االأزمات يف ال�صودان. 

طب االأ�سرة يف اأبوظبي تناق�ض تزايد ا�سطرابات التغذية بني ال�سابات يف االإمارات
ي�صعر  املراهق  ك��ان  واإذا  الريا�صية  والتمارين  والطعام  غذائية  حمية 
بالقلق ب�صبب عدم القدرة على ممار�صة التمارين الريا�صية ويف حالة 
التحقق من الوزن ب�صكل متكرر واالإ�صرار على تناول وجبات خمتلفة 
وموؤمتر  معر�س  ويجمع   . الوجبات  بع�س  وتخطي  االأ���ص��رة  بقية  عن 
اأبرز  اإكزيبي�صنز  �صاين�صز  اليف  اإنفورما  تنظمه  ال��ذي  الطبي  اأبوظبي 
�صركات الرعاية ال�صحية الدولية ال�صتعرا�س اآخر منتجاتها وخدماتها 
املر�صى  و�صالمة  االأولية  ال�صحية  والرعاية  الطوارئ  قطاعات  �صمن 
والتمري�س واإعادة التاأهيل ف�صال عن اأنه ميثل من�صة لتبادل املعلومات 
العلمية من خالل برنامج املوؤمتر متعدد امل�صارات املخ�ص�س لقطاعات 

الرعاية ال�صحية املذكورة .

زايد  جامعة  يف  اأجريت  درا�صة  باأن  ونوه  الطبية.  امل�صاعفات  ومراقبة 
بلغ  وال��الت��ي  امل�صح  يف  امل�صاركات  الطالبات  رب��ع  ح��وايل  اأن  عن  ك�صفت 
يخ�س  ما  يف  طبيعية  غري  توجهات  من  تعانني  طالبة   228 عددهن 
 . التغذية  با�صطرابات  لالإ�صابة  يعر�صهن  خطرا  ي�صكل  مما  التغذية 
وطلب الباحثون من كل طالبة تقييم �صكل ج�صمها يف �صوء ت�صع �صور 
ظلية واالإ�صارة اإىل ال�صكل الذي تتطلع اإليه . وقد اأظهر 75 يف املائة 
 80 عن  يزيد  ما  واخ��ت��ار  اأج�صامهن  عن  ر�صائهن  ع��دم  تقريبا  منهن 
يف  يرغنب  ال��ذي  املثايل  اجل�صم  ك�صورة  نحيفة  اأ�صكاال  منهن  املائة  يف 
الو�صول اإليه . واأ�صاف الدكتور اللبان ان ظهور اال�صطرابات الغذائية 
الغربية يف االإمارات يرتبط بعدة تغريات ثقافية منبها اإىل غياب الوعي 

اجلماهريي ب�صاأن مدى خطورة هذه امل�صاألة يف ظل زيادة ال�صغوط التي 
متار�صها و�صائل االإعالم اإىل جانب التغريات االجتماعية يف جمتمعنا 
املحلي المتالك  �صكل اجل�صم املثايل . واأ�صاف اأن ميكن لالآباء حتديد 
ع��ادات معينة مثل  االأبناء من خالل مالحظة  اال�صطرابات يف تغذية 
اأو االإف��راط يف ممار�صة التمارين  قلة كميات الطعام التي يتم تناولها 
من  وغ��ريه��ا  امللينات  ا�صتخدام  اإ���ص��اءة  اأو  التقيوؤ  ت��ك��رار  اأو  الريا�صية 
اآثار خطرية وقد  ال�صلوكيات  العقاقري الطبية. وقد يرتتب على هذه 
على  للح�صول  امل��راه��ني  اآب��اء  على  يتعني  كما   . يتبعها  تهدد حياة من 
فر�صة اأف�صل لتحديد ما اإذا كان املراهق يعاين من اإ�صطرابات غذائية 
اتباع  على  امل�صتمر  الرتكيز   .. طارئة  م�صاعدة  اإىل  يحتاج  كان  اإذا  وما 

•• اأبوظبي -وام:

اإ�صطرابات  مو�صوع  اجل��اري  العام  االأ�صرة  طب  موؤمتر  مائدة  تناق�س 
اأبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�س  فعاليات  املراهقة..�صمن  �صن  يف  التغذية 
اأك��ت��وب��ر املقبل يف   29 اإىل   27 ال��ف��رتة م��ن  ي��ق��ام خ��الل  ال���ذي  الطبي 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س اأدنيك . ويلقي الدكتور عثمان اللبان 
املوؤمتر  دبي كلمة خالل  الزهراء يف  االأ�صرة مب�صت�صفى  اإ�صت�صاري طب 
على  ال�صوء  فيها  يلقي  املراهقة   �صن  يف  الغذائية  اال�صطرابات  ح��ول 
الدور املطلوب من طبيب االأ�صرة يف االإمارات لتحقيق الوقاية االأولية 
التغذية  ال�صطرابات  املبكر  والت�صخي�س  ال�صحي  التثقيف  خالل  من 
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جامعة نيويورك اأبوظبي تعلن اأ�سماء طلب الدفعة ال�ساد�سة من احلا�سلني على منحة ال�سيخ حممد بن زايد الدرا�سية

بالتعاون مع د�ر �لكتب �لوطنية 

بلدية مدينة ابوظبي توا�سل فعاليات مهرجان مكتبات احلدائق يف منتزه خليفة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأعلنت 
وطالبة  ط��ال��ب��اً   19 اأ���ص��م��اء  ع���ن 
لالن�صمام  اخ��ت��ي��اره��م  مت  مم���ن 
ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن  ب��رن��ام��ج  اإىل 
للعام  ال���درا����ص���ي���ة  ل��ل��م��ن��ح  زاي������د 
 .2014–2013 ال����درا�����ص����ي 
ف��ف��ي ك��ل ع���ام، ي��ت��م اخ��ت��ي��ار طلبة 
العربية  االإم��������ارات  ج��ام��ع��ة  م���ن 
وكليات  زاي����د  وج��ام��ع��ة  امل��ت��ح��دة 
اإىل  ل��الن�����ص��م��ام  ال��ع��ل��ي��ا،  التقنية 
لتنمية  م��ك��ّث��ف  تعليمي  ب��رن��ام��ج 
التفكري  ي�صمل جم��االت  امل��ه��ارات 
واخلطابة  وال��ك��ت��اب��ة  االن���ت���ق���ادي 
العامة وتعزيز ال�صفات القيادية، 
ت��ق��دمي جمموعة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
م���ن ال�������دورات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة على 
اأي��دي عدد من اخل��رباء العامليني 
املتمر�صني ملعاي�صة جتربة تعليمية 
فيها  تختلط  ن��وع��ه��ا  م��ن  ف��ري��دة 
مل�صاعدتهم  وامل��ع��رف��ة،  ال��ث��ق��اف��ات 
الفكرية،  اآف���اق���ه���م  ت��و���ص��ي��ع  ع��ل��ى 
واكت�صاب  ال��ق��ي��ادي��ة  وم��ه��ارات��ه��م 

املعارف الدولية.
ال�������دورات  ح�������ص���ور  ج���ان���ب  واإىل 
املتخ�ص�صة،  الدرا�صية  والف�صول 
للطلبة  امل���ن���ح���ة  ب���رن���ام���ج  ي��ت��ي��ح 

�صموها اإجنازات خريجي الربنامج 
ال�صابقني الذين ي�صتكمل بع�صهم 
م�����ص��واره ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��ن��ي��ل درجة 
امل�صاركة يف م�صاريع  اأو  املاج�صتري 
بينما  واإب���داع���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة  ف��ن��ي��ة 
يتابعون م�صوارهم املهني – االأمر 
ال�����ذي ي���وؤك���د م����دى اأه���م���ي���ة هذا 

الربنامج. 
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت دي�������ان يو، 
امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ربن���ام���ج 
ب���ن زاي�����د للمنح  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
جامعة  رئي�س  ون��ائ��ب  ال��درا���ص��ي��ة 
حر�صنا  اأب����وظ����ب����ي:   ن���ي���وي���ورك 
الربنامج  ت���ط���ّور  ا���ص��ت��م��رار  م���ع 
على  املا�صية  ال�صنوات  م��دار  على 
لدعم  االأن�صطة  م��ن  ع��دد  تقدمي 
للخريجني  امل���ه���ن���ي  ال���ت���ط���وي���ر 
ال���������ص����اب����ق����ني ����ص���م���ن ال���ت���زام���ن���ا 
م�صرية  خالل  بدعمهم  املتوا�صل 
االأكادميية  امل��ج��االت  يف  تقدمهم 
وامل��ه��ن��ي��ة، وال���ت���ي ���ص��م��ل��ت تقدمي 
ور�س عمل متخ�ص�صة مل�صاعدتهم 
التقدم  من������اذج  ا���ص��ت��ك��م��ال  ع���ل���ى 
واال�صت�صارات  العليا،  ل��ل��درا���ص��ات 
الذاتية  ال�����ص��ري  ب���اإع���داد  املتعلقة 
فعاليات  وتنظيم  اح��رتايف،  ب�صكل 
العالقات  لبناء  متعددة  واأن�صطة 
تزويد  على  دوم��اً  ونعمل  املهنية. 

�صخ�صياً حافزاً قوياً لتعزيز الثقة 
لقدراتي  العنان  واإط��الق  الذاتية 

.
ال�صيخ  منحة  ب��رن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر 
حم��م��د ب��ن زاي����د ال��درا���ص��ي��ة يعد 
املجتمعيني  ال���ربن���اجم���ني  اأح�����د 
اللذان تقدمهما جامعة نيويورك 
الربنامج  يتناول  حيث  اأبوظبي، 
ال�صيخ  م��ن��ح��ة  ت���ق���دمي  ال����ث����اين 
املدار�س  لطلبة  زاي���د  ب��ن  حممد 
الثانوية املتفوقني يف اأبوظبي من 

امللتحقني بال�صف احلادي ع�صر.
ق��ائ��م��ة ال��ط��ل��ب��ة احل��ا���ص��ل��ني على 
منحة ال�صيخ حممد بن زايد للعام 

الدرا�صي 2013 -2014:
م�صبح  جمعة  �صعيد  اهلل  عبد   •

ال�صويدي ، جامعة زايد
• دعاء م�صطفى قزويني، جامعة 

االإمارات العربية املتحدة
ح�صن  اإبراهيم  حممد  فاطمة   •

حيدر، جامعة زايد
• ف��اط��م��ة ح�����ص��ن ي��و���ص��ف حممد 

احلمادي، جامعة زايد
• ح���م���دة ع���ل���ي غ�����امن ع���ب���د اهلل 

الفال�صي، كليات التقنية العليا
���ص��ل��ط��ان عبيد  ح��م��دة خ��ل��ي��ف��ة   •

ال�صويدي، جامعة زايد
• اإبراهيم ددا�س، جامعة االإمارات 

اكت�صاب خربات  امل�صاركني فر�صة 
ثقافية ودولية خالل رحلة متتد 
اإىل 10 اأيام اإىل كل من مدينتي 
الواليات  يف  ووا�صنطن  نيويورك 
للتعرف  االأم���ري���ك���ي���ة،  امل���ت���ح���دة 
املواقع  اأه�����م  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  م���ن 
وااللتقاء  والثقافية،  التاريخية 
ب���ق���ادة دول���ي���ني ب����ارزي����ن، وزي�����ارة 
مهمة  اأمريكية  حكومية  م��ق��رات 
والكوجنر�س  العليا  املحكمة  مثل 
االأم����ري����ك����ي وال���ب���ي���ت االأب���ي�������س. 
فقد م��ّك��ن ال��ربن��ام��ج ال���ذي ميتد 
الطلبة  اأ�صهر  ثمانية  م��دار  على 
من حتقيق  ال�صابقني  اخلريجني 
االأكادميية  امل���ج���االت  يف  ال��ت��م��ّي��ز 
وق�����ط�����اع االأع�������م�������ال وع��������دد من 
املجاالت االأخرى، واال�صتفادة من 
امل��ه��ارات وامل��ع��رف��ة واخل���ربة التي 

اكت�صبوها من الربنامج.
واأ�صارت �صمو ال�صيخة مرمي بنت 
حممد بن زايد اآل نهيان، الرئي�س 
التنفيذي امل�صارك لربنامج ال�صيخ 
الدرا�صية  للمنح  زاي��د  بن  حممد 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  بجامعة 
اأن خريجي برنامج ال�صيخ حممد 
زاي��د م�صتمرون يف م�صريتهم  بن 
وقدرة  بثقة  واملهنية  االأك��ادمي��ي��ة 
وثّمنت  التحديات.  مواجهة  على 

الف�صل  يتناول  بينما  ن��ي��وي��ورك، 
ب�صيا�صة  تتعلق  موا�صيع  ال��ث��اين 
وال�صيا�صة  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��رئ��ا���ص��ة 
املتحدة،  ل���ل���والي���ات  اخل���ارج���ي���ة 
�صَرم،  م���ن روب�����رت  ك���ل  وي��ق��دم��ه 
واال�صرتاتيجي  ال�صيا�صي  املحلل 

وال�صحفي جيم�س تراوب. 
تقدمه  ال���ق���ي���ادة،  ح����ول  دورة   •
ديان يو املدير التنفيذي لربنامج 
ب���ن زاي�����د للمنح  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
الطلبة  يخترب  حيث  ال��درا���ص��ي��ة، 
ويلتقون  ال�����ق�����ي�����ادة،  ن����ظ����ري����ات 
ب�����ص��خ�����ص��ي��ات ق���ي���ادي���ة ب��������ارزة يف 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  املجاالت 

والفنية واالإن�صانية.
وق����ال����ت ه�����دى ال����ع����ربي، اإح�����دى 
خريجات الربنامج للعام الدرا�صي 
توا�صل  والتي   ،2011- 2010
ح����ال����ي����اً درا������ص�����ة امل���اج�������ص���ت���ري يف 
الثقايف،  وال���ت���وا����ص���ل  ال�����ص��ي��اح��ة 
وال��ت��ي مثلت ال��دول��ة يف ع��دد من 
برنامج  مثل  الدولية  الفعاليات 
مبادرة ال�صراكة االأمريكية ال�صرق 
اأو�صطية للقيادات الطالبية:  اإىل 
برهن  االنتقادي،  التفكري  جانب 
ب���رن���ام���ج م��ن��ح��ة ال�����ص��ي��خ حممد 
اال�صتمرار  اأهمية  م��دى  زاي��د  بن 
يف م�����ص��رية ال��ت��ع��ل��ي��م، و���ص��ّك��ل يل 

خريجي الربنامج بجميع االأدوات 
لديهم  الثقة  وتعزيز  والت�صجيع 
ال��ن��م��و وحت��ق��ي��ق التقدم  مل��وا���ص��ل��ة 

على ال�صعيد املهني وال�صخ�صي .
ويفتح برنامج املنحة باب امل�صاركة 
ل��ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات ال��وط��ن��ي��ة يف 
ال����دول����ة امل���ن���خ���رط���ني يف درا����ص���ة 
ال�����ص��ن��ت��ني ال��ث��ال��ث��ة وال��راب��ع��ة من 
يتم  حيث  البكالوريو�س،  برنامج 
الربنامج  يف  امل�����ص��ارك��ني  اخ��ت��ي��ار 
على  تناف�صية  اختيار  عملية  وفق 
اأ�صا�س ما اأظهروه من �صغف جتاه 
وما  واالإبداعي،  الفكري  الن�صاط 
واإمكانيات  ذك��اء  من  به  يتمتعون 
وي�صارك  بالنف�س.  وثقة  قيادية، 
ال��ط��ل��ب��ة احل��ا���ص��ل��ون ع��ل��ى املنحة 
وال���دورات  الفعاليات  خمتلف  يف 
ب�صكل متزامن وغري متعار�س مع 

درا�صتهم يف اجلامعات الوطنية.
ويت�صمن الربنامج تقدمي دورات 

درا�صية متخ�ص�صة ت�صمل:
االنتقادي،  التفكري  يف  دورات   •

والكتابة، واخلطابة العامة.  
• االل��ت��ح��اق ب��واح��د م��ن ف�صلني 
ال�صيا�صية،  ال��ع��ل��وم  يف  درا���ص��ي��ني 
العالقة  االأول  ال��ف�����ص��ل  ي��ت��ن��اول 
االأدي��ان واحلكومات ويقدمه  بني 
جامعة  رئ��ي�����س  �صيك�صتون،  ج���ون 

العربية املتحدة
• اإب��راه��ي��م حممد اأح��م��د حممد 

احلا�صدي، جامعة زايد
ج��واه��ر ع��ب��د اهلل حم��م��د علي   •
احلب�صي، جامعة االإمارات العربية 

املتحدة
ح�����ص��ني حم��م��د مفتاح  م���ه���رة   •

ال�صام�صي، كليات التقنية العليا
�صليمان  زاي������د  ح���م���د  م���ي���ث���اء   •
ال��ع��ي�����ص��ائ��ي، ج���ام���ع���ة االإم��������ارات 

العربية املتحدة
���ص��ع��ي��د خلف  حم���م���د ح��م��ي��د   •

الغيث، كليات التقنية العليا
حم��م��د ���ص��ه��ي��ل ع��ق��ي��ل حممد   •

البنا، جامعة زايد
اإبراهيم  امل���ج���ي���د  ع���ب���د  رزان   •

الزبري، جامعة زايد
الدوي�س  اب��راه��ي��م  را���ص��د  �صما   •

ال�صام�صي، جامعة زايد
�صذى غاندي حم�صنه، جامعة   •

زايد
ن�����ص��ر اهلل خان،  اأح��م��د  ���ص��راج   •

جامعة االإمارات العربية املتحدة
• ت�����ص��ن��ي��م ع��ل��ي خ��ل��ف��ان ال����راوي 
العربية  االإمارات  النقبي، جامعة 

املتحدة
���ص��ارم��ي��ن��ا ح��ق ن��ع��ي��م��ه، جامعة   •

زايد

•• اأبوظبي-الفجر:  

ابوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت��وا���ص��ل 
الوطنية  الكتب  دار  م��ع  بالتعاون 
لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  لهيئة  التابعة 
وال���ث���ق���اف���ة، ف��ع��ال��ي��ات ���ص��ي��ف مع 
خليفة  م��ن��ت��زه  مكتبة  يف  امل��ك��ت��ب��ات 
مكتبات  م��ه��رج��ان  ���ص��م��ن  وذل�����ك 
البلدية  اط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي  احل���دائ���ق 
وهيئة ال�صياحة والثقافة يف يوليو 
ت��ق��دمي جمموعة  ب��ه��دف  امل��ا���ص��ي 
من االن�صطة القرائية واالبداعية 
اىل   5 �صن  لالأطفال من  املوجهة 
ال�صيف يف  ف��رتة  خ��الل  �صنة   12

العا�صمة اأبوظبي.
ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى برامج  ا���ص��ت��م��ل��ت 
وتثقيفية  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
مهارات  تعزيز  على  تركز  متنوعة 
ال���ق���راءة وحت��ف��ي��ز االأط���ف���ال على 
العلوم  ع��ل��ى  واالط�������الع  امل���ع���رف���ة 
م���ن خ���الل امل��ك��ت��ب��ة ب��ج��ان��ب ور�س 
ل����الأع����م����ال ال����ي����دوي����ة وال���ر����ص���م 
االألعاب  والتلوين، وجمموعة من 

املكتبات  ع��ل��ى  وال����رتدد  للتوا�صل 
املوزعة يف حدائق مدينة اأبوظبي، 
البلدية  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  ح��ي��ث 
يف  مكتبات  ع��دة  افتتاح  اإىل  ت�صبو 
للجميع  ليت�صنى  االإم����ارة  ح��دائ��ق 

الو�صول اإليها ب�صهولة وي�صر.
وذكر اجلنيبي اإن مثل هذه الربامج 
تنمي  مبتكر  ط��اب��ع  ذات  امل��ت��ن��وع��ة 
قدرات االأطفال وتربطهم بالكتاب 

البلدية  اأن  وا�صاف  خا�س.  ب�صكل 
الهيئة  م��ع  والتن�صيق  وبالتكامل 
املكتبات  م���ن  جم��م��وع��ة  اأق����ام����ت 
لت�صهيل  ال��ع��ام��ة  احل���دائ���ق  داخ����ل 
مرتادي  قبل  م��ن  اإليها  ال��و���ص��ول 
ال�صكنية  االأحياء  و�صكان  احلدائق 
القريبة حيث تعد فعاليات مكتبات 
ال�صيف  ف�����رتة  خ�����الل  احل����دائ����ق 
من  ون��اأم��ل  التعاون  لهذا  تتويجا 

الوجوه،  على  وال��ر���ص��م  احل��رك��ي��ة، 
كرتوين  فيلم  ع��ر���س  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
م�صوق يف اأجواء من املتعة والفرح.

اجلنيبي  ن��ا���ص��ر  اهلل  ع��ب��د  واأك������د 
اأن  املجتمع  خ��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر 
القراءة  ع��ل��ى  االأط����ف����ال  ت�����ص��ج��ي��ع 
وعر�صها لهم ب�صكل مبتكر وممتع 
اأذهانهم  يف  تر�صيخها  على  تعمل 
ك���ب���رية منهم  ���ص��ري��ح��ة  وجت������ذب 

جمتمع  ل��دي��ن��ا  ل��ي��ت��ك��ون  املختلفة 
قارئ م�صلح باملعرفة. 

واكد ان م�صاركة البلدية وتعاونها 
لل�صياحة  اأب����وظ����ب����ي  ه���ي���ئ���ة  م����ع 
والثقافة ياأتي تاأكيدا على التزامها 
لر�صالتها  وحتقيقا  املجتمع  جت��اه 
لدى  املجتمعية  االأن�صطة  ن�صر  يف 
عام  ب�صكل  املجتمع  ���ص��رائ��ح  ك��اف��ة 
ول���دى االأط��ف��ال واجل��ي��ل اجلديد 

وتزيد من  خرباتهم وابداعاتهم، 
باملفيد  اأوقاتهم   تنظيم  وتعودهم 
واملتنوعة،  امل��م��ت��ع��ة  ال��ق�����ص�����س  يف 
حيث اأن القراءة يف �صن مبكرة تعزز 
وت�صقل مهارات االطالع يف نفو�س 
االأطفال لت�صبح هواية ميار�صونها 
ويتم�صكون بها كو�صيلة من و�صائل 
على  ي�صاعدهم  م��ا  ال���ذات  حتقيق 
احلياة  م���راح���ل  خ����الل  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا 

�صيء  حتقيق  يف  امل�صاهمة  خالله 
من الوعي عند االأطفال والنا�صئة 
ب��اأه��م��ي��ة ال����ق����راءة، وال���ت���ع���ود على 
تعد  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  املكتبات  ارت��ي��اد 
وتو�صيع  للمعرفة  مهما  م�����ص��درا 

املدارك.
م��ن��ت��زه خليفة  م��ك��ت��ب��ة  ان  وي���ذك���ر 
ت��ت��ك��ون م���ن م��ك��ت��ب��ة ع��ام��ة للكبار 
وم��ك��ت��ب��ة ل���الأط���ف���ال ح��ي��ث حتوي 
األف   30 نحو  على  العامة  املكتبة 
العامة  ال��ع��ل��وم  خمتلف  يف  ع��ن��وان 
وقواعد  املتخ�ص�صة  وال���دوري���ات 
البيانات، وعلى جمموعة االإمارات 
من  اأك���رث  تت�صمن  ال��ت��ي  واخلليج 
األ��ف عنوان متخ�ص�س يف كل   21
ما يتعلق بدولة االإم��ارات العربية 
العربي  اخلليج  ومنطقة  املتحدة 
اجلامعية  ال��ر���ص��ائ��ل  ذل���ك  مب��ا يف 
واملجموعات النادرة من الكتب، اأما 
مكتبة االأطفال فتحوي على نحو 
موجهة  وق�����ص��ة  ك��ت��اب  االأف   10
 5 العمرية  الفئات  من  لالأطفال 

�صنوات اإىل 12 �صنة.

�سلطان بن حمدان بن زايد والقائم باالأعمال 
الياباين يبحثان علقات التعاون بني البلدين

جائزة حمدان التعليمية تطلق م�سروع امل�ست�سار االلكرتوين  

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  بحث 
مدير اإدارة �صرق اآ�صيا والبا�صيفيك يف مكتبه يف ديوان 
القائم  ه��ريات��ا  كنجي  وال�صيد  اخلارجية  وزارة  ع��ام 

باالأعمال يف ال�صفارة اليابانية لدى الدولة.
الثنائية  ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ع��اون  تعزيز  .�صبل 
البلدين  امل�صرتكة بني  امل�صالح  مبا ي�صهم يف حتقيق 
ال�صديقني. كما جرى خالل اللقاء مناق�صة عدد من 

املوا�صيع ذات االهتمام امل�صرتك بني اجلانبني.

•• دبي-وام:

اآل  را�صد  بن  حمدان  جائزة  اأطلقت 
مكتوم لالأداء التعليمي املتميز اأم�س 
االلكرتوين  امل�صت�صار  م�صروع  االول 
لتقدمي  االل��ك��رتوين  موقعها  على 
اال�����ص����ت���������ص����ارات يف جم���ال  خ����دم����ة 
تطبيقات وممار�صات معايري التميز 
بهدف  وذل�����ك   .. اجل����ائ����زة  ل��ف��ئ��ات 
مع  املبا�صر  التوا�صل  قنوات  تعزيز 
بالتقدم  ال���راغ���ب���ني  امل�����ص��ت��ه��دف��ني 
للم�صاركة. وقال عبدالنور الها�صمي 
باالإنابة  للجائزة  التنفيذي  امل��دي��ر 
االلكرتوين  امل�����ص��ت�����ص��ار  م�����ص��روع  اإن 
اجلائزة  ا�صرتاتيجية  اإط��ار  يف  ياأتي 
االإداري  التطوير  متطلبات  ملواكبة 
االأداء  ل��ت��ج��وي��د  دب�����ي  ح���ك���وم���ة  يف 
ال��ع��م��الء وحتقيق  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 
امل�����ردود االأم���ث���ل م��ن خ���الل تو�صيع 
 .. للمتميزين  ال��داع��م��ة  اخل��دم��ات 
التطورات  م��واك��ب��ة  ب���ه���دف  وذل�����ك 
الذكية  اخلدمات  وحماكاة  التقنية 
متاحة  تطبيقاتها  اأ���ص��ب��ح��ت  ال��ت��ي 
احلكومية.  وال��دوائ��ر  املوؤ�ص�صات  يف 
ي�صهد  التعليم  اأن  الها�صمي  واأ�صاف 
واأ�صاليبه  اأدوات�����ه  يف  ن��وع��ي��ا  حت���وال 
التطبيقات  اإىل  ���ص��ري��ع��ا  وي���ت���ج���ه 

التقنية الذكية وهو ما يحتم تناغم 
مع  ال��داع��م��ة  التعليمية  اخل��دم��ات 
ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات ل��ك��ي حت��ق��ق عملية 
املنظومة  اأداء  يف  واجل���ودة  التكامل 
. واأكد اأن جائزة حمدان تهدف اإىل 
العملية  يف  ال��ت��وا���ص��ل  ل��غ��ة  ت��وح��ي��د 
امل�صاركات  ع���دد  وزي�����ادة  التعليمية 
وتعزيز  ف���ئ���ات���ه���ا  يف  وال����ف����ائ����زي����ن 
م�صتهدفيها..  مع  املبا�صر  التوا�صل 
امل�صاركني  ع���دد  ي�صهد  اأن  م��ت��وق��ع��ا 
تلك  تطبيق  بعد  ملحوظا  ارت��ف��اع��ا 
بعد  ع��ن  التفاعل  ومنها  اخل��دم��ات 
جانبها  من  االلكرتوين.  والتحكيم 
التميز  مديرة  بحلوق  خولة  اأ�صارت 
التعليمي يف اجلائزة اإىل اأن امل�صروع 
امل�صتهدفني  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ي�����ص��ل��ط 
تدريبية  ب���ور����س  ال��ت��ح��ق��وا  ال���ذي���ن 
و  وامل��در���ص��ة  املتميز  امل��ع��ل��م  ف��ئ��ات  يف 
اأف�صل  و  املتميزة  املدر�صية  االإدارة 
م�صروع مطبق اإ�صافة اإىل امل�صاركني 
يف ال�������دورات ال�����ص��اب��ق��ة وال���ذي���ن مل 
من  واملر�صحني  الفوز  من  يتمكنوا 
قبل اجلائزة . واأو�صحت بحلوق اأنه 
مت اطالق ا�صم امل�صت�صار االإلكرتوين 
على امل�صروع العتماده على التوا�صل 
االلكرتوين مع امل�صتهدفني لالإجابة 
منهم  واردة  ا���ص��ت��ف�����ص��ارات  اأي����ة  ع���ن 

امل�صروع  اأن  وذك��رت  الطرق.  باأن�صب 
اجلائزة  ر���ص��ال��ة  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ص��ه��م 

ورعاية  التعليمي  ب���االأداء  لالرتقاء 
املوهوبني.

•• اأبوظبي -وام:

ناق�صت ور�صة عمل نظمتها االإدارة العامة لال�صرتاتيجية وتطوير االأداء بوزارة الداخلية يف مقر مدر�صة ال�صرطة 
اأربعة  على  املنت�صبني  من  ع��دد  مب�صاركة  وذل��ك  للتميز  الداخلية  وزي��ر  جائزة  نظام  تطوير  بال�صارقة  االحت��ادي��ة 
ادارة  مدير  املن�صوري  عبدالرحمن  الرائد  وق��ال  الداخلية.  ب��وزارة  والقطاعات  القيادات  جميع  من  جمموعات 
التميز املوؤ�ص�صي يف ال��وزارة انه مت ا�صتطالع ومعرفة راي امل�صاركني حول معايري اجلائزة �صعيا اإىل تطوير نظام 
اجلائزة ومراجعة املعايري لتكن اأكرث حداثة وتطورا وحتقق االأهداف والغايات التي من اأجلها مت اإن�صاوؤها ولتكن 
عامال مهما يف حفز املوارد الب�صرية وتطوير الوحدات التنظيمية بالوزارة. ولفت اإىل توجيهات القيادة ال�صرطية 
ب�صرورة اال�صتمرار يف تطوير وحت�صني النظام مب�صاركة القادة واملوظفني مو�صحا ان اجلائزة تعك�س اهتمام القيادة 
ال�صرطية بتطوير نظم االإدارة بالوزارة ورفع كفاءة العاملني فيها. واأ�صاف ان عملية تطوير نظام اجلائزة �صيقوم 

بها متخ�ص�صون يف جمال اجلودة والتميز و�صيتم يف ختام ور�صة العمل اإعداد تقارير فنية لتطوير النظام.

اأمريكية دبي ت�ست�سيف موؤمتر هارفارد للعلقات االآ�سيوية والدولية مب�ساركة 400 طالب
•• دبي-وام:

ت�صت�صيف اجلامعة االأمريكية يف دبي بالتعاون مع جامعة هارفارد اليوم 22 من �صهر اأغ�صط�س..
موؤمتر هارفارد للعالقات االآ�صيوية والدولية وي�صتمر حتى 26 من ال�صهر. ويقام املوؤمتر حتت �صعار 
اآ�صيا فيما يعقد املوؤمتر للمرة االأوىل يف ال�صرق االأو�صط يف  تو�صيع االآف��اق .. ر�صم ازده��ار م�صتقبل 
دوليني  اأخ�صائيني  متحدثني  بح�صور  اآمياك�س  ميدان  م�صرح  يف  االفتتاح  حفل  ويقام  دبي.  مدينة 
يناق�صون موا�صيع تخت�س بالبيئة والتعليم وروح املبادرة والعديد من الق�صايا. يعد احلدث من اأكرب 
املوؤمترات الطالبية العاملية يف املنطقة ي�صارك فيه اأكرث من 400 طالب جامعي من جميع اأنحاء 
العامل وخا�صة من اآ�صيا. ورحب ال�صيد اليا�س بو �صعب نائب رئي�س اجلامعة التنفيذي با�صت�صافة 
اجلامعة للموؤمتر وقال ..  اإن دبي كانت و�صتبقى وجهة ال�صتقطاب االأحداث واملوؤمترات العاملية نظرا 
ملوقعها املثايل على خريطة العامل وذلك بف�صل روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  .

ور�سة عمل تناق�ض تطوير نظام جائزة وزير الداخلية للتميز
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ح�صانة فري�صت 

هوب رخ�صة رقم:CN 1276770 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة مرمي �صالح عبداهلل عو�س العامري )%100(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف دينة �صعيد حممد �صامل اللمكي
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
ذ.م.م  ال�ص�����ادة/البوتل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1137757 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حمده �صعيد احمد خلف العتيبة )%30(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عتيبه �صعيد احمد خلف العتيبه
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تت�س  ال�ص�����ادة/بريل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1146031:لالعمال تركيب ال�صقاالت ذ.م.م رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء

ا�صفاق ح�صني م�صتاق من 49% اىل %24
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خالد م�صتاق حممد م�صتاق خان )%25(
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
الوردة  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1051770:احلمراء للعقارات ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
حممد ابو الها�صم حممد نور اال�صالم من 49% اىل %29

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد طارق احل�صن حممد ابو الها�صم )%20(

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوي�س الند لل�صاعات 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1397495 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء

�صعيد حارب مفتاح حمد النيادي من 51% اىل %65
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حميد حارب مفتاح حمد النيادي )%35(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صلطان روميه
ملحق عقد �صراكه ذ.م.م بني االطراف

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جولدن كول بوينت لت�صليح املكيفات
رخ�صة رقم:CN 1196936 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�لغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم CN 1252506 باال�صم التجاري �صمري املن�صي 
لرتكيب وا�صالح الهوائيات ذ.م.م بالغاء طلب تعديل 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/احلايق العمال العزل

رخ�صة رقم:CN 1176967  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صاحي احمد �صليمان ال�صيد من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صاحي احمد �صليمان ال�صيد من 100% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صياح خليفة مبارك �صعيد املهريي من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صياح خليفة مبارك �صعيد املهريي من 0% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 150001

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*3
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري:من/احلايق العمال العزل
AL HAIG INSULATION WORKS

اىل/احلايق للخياطة الن�صائية والتطريز ذ.م.م  
AL HAIG LADIES TAILORING & EMBROIDERY LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�صائية فئة ثانية )1410907.2(
تعديل ن�صاط/حذف اعمال العزل للمباين )الرطوبة ، املياه ، ال�صوت( )4390002(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/احللول الذكية خلدمات النظافة

رخ�صة رقم:CN 1153808  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عمر عامر عمر حمد احل�صرمي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عمر عامر عمر حمد احل�صرمي من 100% اىل %60
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ليلى عامر عمر حمد علي احل�صرمي )%40(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 3*2 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/احللول الذكية خلدمات النظافة

SMART SOLUTIONS FOR CLEANING SERVICES
اىل/احللول الذكية خلدمات النظافة ذ.م.م  

SMART SOLUTIONS FOR CLEANING SERVICES LLC
تعديل ن�صاط/ا�صافة مكافحة وابادة احل�صرات والقوار�س واحليوانات ال�صارة )8121003(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/القمة للخراطة الهند�صية 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1034300  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبدالرحيم داود من 25% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدال�صمد �صيخ
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 4*1

بناية   161 ق   11 م  ال�صناعية  م�صفح  ابوظبي  من  عنوان/  تعديل 
حو�س  ال�صناعية  م�صفح  ابوظبي  اىل  الفزاري  احمد  حممد  �صليمان 

M11 قطعة 35 بناية احمد عبداهلل زهران النبهاين
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون جونيه للحناء والتجميل

رخ�صة رقم:CN 1059805  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد �صريف عبداهلل احلو�صني )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صلطان علي عبيد را�صد املن�صوري
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 2*1
تعديل ا�صم جتاري:من/�صالون جونيه للحناء والتجميل

JONIEH HENNA & BEAUTY SALON

اىل/�صالون هني جايلد و�صبا لل�صيدات  
HONEY CHILD LADIES SALON & SPA

تعديل ن�صاط/ا�صافة مركز تدليك وا�صرتخاء ن�صائي )9609013(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ركن الراحة للمقاوالت 

العامة رخ�صة رقم:CN 1145850 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 015*007 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/ركن الراحة للمقاوالت العامة 
CORNER ALRAHA GENERAL CONTRACTING

اىل/جيد لالعمال التكييف املركزي   
EXCELLENT CENTRAL A/C WORKS

تعديل ن�صاط/ا�صافة �صيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(
تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�صر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الكوخ االحمر لل�صيانة 

العامة رخ�صة رقم:CN 1384880 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين احلو�صني
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 60*40 اىل 60*40

)111( حمل  رقم  ار�س  ليوا جفن  الغربية  املنطقة  عنوان /من  تعديل 
رقم )19( اىل املنطقة الغربية ليوا اجلبانة ار�س رقم )93 - 94 - 95 - 

96( مكتب رقم )44(
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�صر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
للبقالة  ال�ص�����ادة/افاق  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1313934:واخل�صروات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد �صامل حمد بالكور املزروعي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد عبيد حممد عبيد مرميان العامري

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
الغربية  ال�ص�����ادة/بريق  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1513003:للمقاوالت العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عمر �صريف علي �صالح اجلفري )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد عتيق غريب بطي املزروعي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم اال�صماء

رخ�صة رقم:CN 1101149  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبداحلكيم توتا مياه )%49(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صعيد حممد �صعيد عتيق القبي�صي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صعيد حممد �صعيد عتيق القبي�صي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 6*1.5 اىل 1*4

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/مطعم اال�صماء

اىل/مطعم اال�صماء ذ.م.م  
ASMAA RESTAURANT LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

ابتم لل�سرق الأو�سط- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
م  ذ  االأو�صط  اأعاله )ابتم لل�صرق  املذكورة  ال�صركة  بت�صفية 
م( ، يعلن امل�صفى / بي كي اإف-ابوظبي عن ت�صفية ال�صركة 
ال�صركة  اأو حقوق على  املذكورة اعالة فكل من له مطالبة 
املذكورة اعالة علية التقدم مبطالبته مع امل�صتندات املوؤيدة 
 45 وملدة  الر�صمي  الدوام  وذلك خالل   ، امل�صفى  اإىل  لذلك 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، االإعالن  تاريخ  من  يوم 
امل�صفى  .  تليفون  املحددة باالإعالن ي�صقط حقه باملطالبة 
6261715 / 02 ، فاك�س 6261716 /02، ابوظبى  �صارع خليفة 
بناية الربج االأزرق الطابق ) 15 ( �صقة ) 1501 ( مكتب بي 

كي اإف – حما�صبون قانونيون . 

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/هدية للوكاالت التجارية

رخ�صة رقم:CN 1186204  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة علي حممد احل�صرمي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبداهلل علي امل�صجري )%100(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد احمد علي احل�صرمي

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري:من/هدية للوكاالت التجارية

HADIA TRADING AGENCIES
اىل/هدية للخدمات االدارية  

HADIA ADMINISTRATIVE SERVIES
تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات ادارية - خدمات رجال االعمال )8299004(

تعديل ن�صاط/حذف وكاالت جتارية )4610002(
تعديل ن�صاط/حذف بيع االواين واالدوات املنزلية امل�صتعملة - بالتجزئة )4774005(

تعديل ن�صاط/حذف ا�صترياد )4610008(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صبغة م�صرت �صاين

رخ�صة رقم:CN 1389505  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة م�صاعل ح�صني حممد الداوؤودي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة علي حمد عبدالرزاق )%100(
تعديل وكيل خدمات/حذف فهد جا�صم حممد احمد احلو�صني
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ر�صوان فاروق حممد فاروق

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 3.50*0.60 اىل 1*3
تعديل ا�صم جتاري:من/م�صبغة م�صرت �صاين

MISTER SHINE LAUNDRY
اىل/م�صبغة احلياة ال�صعيدة  
HAPPY LIFE LAUNDRY

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  االقت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كاب ام لال�صتثمار �س م خ

رخ�صة رقم:CN 1012067  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

)%34.22( INSURANCE HOUSE P S C ا�صافة دار التاأمني �س م ع
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

)%64.83( FINANCE HOUSE PSC ا�صافة دار التمويل �س م ع
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد عبداهلل جمعه القبي�صي )%0.95(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف كاب ام لال�صت�صارات االدارية ذ.م.م
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �صارع اخلليج العربي البطني فيال عائي�صة بالعبد 
الظاهري غرب 11 ق 149 اىل ابوظبي ابوظبي �صارع زايد االول الطابق 2 مكتب 202 

بناية حممد حمد حممد البادي الظاهري
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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•• عجمان ـ الفجر 

ت��ف��ق��د ���ص��ع��ادة ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي عبداهلل 
ع����ل����وان  ق���ائ���د ع����ام ���ص��رط��ة عجمان 
يرافق�ه �صعادة العميد ال�صيخ �صلطان 
ن��ائ��ب القائد  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب���ن ع���ب���داهلل 
العام مرك�ز �صرط�ة احلميدية ال�صامل 
وذلك �صمن اخلطة ال�صنوية للجوالت 
ومراكز  اإدارات  ل��ك��اف��ة  ال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة 
ال�صرطة بالقيادة وكان يف ا�صتقبالهم 
مدير  املطرو�صي   �صعيد  علي  العقيد 
عام اإدارة العمليات ال�صرطية باالإنابة 
رئي�س  الكعبي  خليفة  غيث  وال��رائ��د  
ال�صامل  احل��م��ي��دي��ة  ���ص��رط��ة  م���رك���ز 

باالإنابة وعدداً من ال�صباط.
بداأت اجلولة بتفقد �صيارات ال�صرطة 
جاهزيتها  م�������دى  م�����ن  وال�����ت�����اأك�����د 
مبهامها  ل���ل���ق���ي���ام  و����ص���الح���ي���ت���ه���ا 
بزيارة  ق��ام  كما  واالأم��ن��ي��ة  ال�صرطية 
فرع البحث اجلنائي واطلع على �صري 
الق�صايا واإجراءات  حتويل املطلوبي�ن 
املرور  ف���رع  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه  ت��وج��ه  ث��م   ،
اإح�صائية  ع��ل��ى  واط���ل���ع  وال����دوري����ات 

واإ�صدار   ، املركبات  وجتديد  ت�صجيل 
رخ�صة القي�ادة ، واإح�صائيات احلوادث 
واطل�ع  احل��را���ص��ات  ف���رع  تفقد  ك��م��ا   ،
التوقيف  ال��ع��م��ل مب��ك��ت��ب  ���ص��ري  ع��ل��ى 
والقانونية  االأم���ن���ي���ة  واالإج����������راءات 
امل��ت��ه��م��ني ومدى  ت��وق��ي��ف  امل��ت��ب��ع��ه يف 
ا�صتيعاب  يف  و�صالحيتها  مالئمتها 

اأي�صاً  ت��ف��ق��د  ث���م  وم����ن   ، امل��وق��وف��ي�����ن 
واطلع  واالأر�صيف  املتابعة  فرع  مكتب 

على النظام املعمول بهم�ا.
وا�صتمع اإىل �صرح تف�صيلي من خالل 
الرائد  من  املقدم  التقدميي  العر�س 
فيه  ا�صتعر�س   ، الكعبي  خليفة  غيث 
ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��م��رك��ز وع���دد 

ثم   ، االخت�صا�س  ومناطق  املوظفني 
حت���دث ع��ن اخل���دم���ات ال��ت��ي تقدمها 
والبحث  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ف����رع  يف  امل���رك���ز 
اجل���ن���ائ���ي وف�����رع امل������رور وال����دوري����ات 
بعدها   ، املجتمعية  ال�����ص��رط��ة  وف����رع 
والق�صايا  االإح�����ص��ائ��ي��ات  ا���ص��ت��ع��ر���س 
املرورية للن�صف  اجلنائية واحل��وادث 

ومقارنتها   2013 �صنة  م��ن  االأول 
 2012 ���ص��ن��ة  م���ن  االأول  ب��ال��ن�����ص��ف 
ارتفاع  املقارنة  خالل  من  تبني  حيث 
عدد اجلرائم بن�صبة 4 % وانخفا�س 
 21% اإىل  امل��ق��ل��ق��ة  ن�����ص��ب��ة اجل���رائ���م 
املقبو�س  ارتفاع يف عدد  املركز  وحقق 
�صهد  ك��م��ا   ،  %   73 بن�صبة  عليهم 
املركز ارتفاع عدد الوفيات يف احلوادث 

.% ال�صري اإىل 17 
مكافحة  اإدارة  ���ص��ع��ادت��ه  ت��ف��ق��د  ث���م 
الرائد  ا�صتقباله  يف  وك���ان  امل��خ��درات 
االإدارة  ال�صويدي مدير  خلفان نا�صر 
باالإنابة و�صملت اجلولة كافة االأق�صام 
واالأفرع واأطلع �صعادته على اإح�صائية 
ب���ع���دد ال��ق�����ص��اي��ا وامل��ت��ه��م��ني واأن������واع 
يف  االإدارة  ودور  امل�صبوطة  امل��خ��درات 
واجلامعات  امل����دار�����س  ط��ل��ب��ة  ت��وع��ي��ة 

باأ�صرار املخدرات.
ك��م��ا ق���ام ���ص��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام ال�صرطة 
حيث  االأمنية  املعلومات  ق�صم  بزيارة 
اط��ل��ع ���ص��ع��ادت��ه ع��ل��ى اإج�������راءات �صري 
به�ا  ي�صطلع  التي  والواجبات  العمل 

الق�صم.

•• عجمان ـ الفجر 

ب��ت��وج��ي��ه م��ن �صمو ال�����ص��ي��خ را���ص��د بن 
البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد 
برنامج  ال��دائ��رة  اأطلقت  والتخطيط 
اجلاري  للعام  اإع���داد  الدرا�صية  املنح 
اإ�صرتاتيجياتها  وذلك �صمن   2013
وتوطني  املواطنني  ال�صباب  تاأهيل  يف 

بع�س الوظائف الهامة بالدائرة.
ترجمة  ال����ربن����ام����ج  اإط���������الق  ج������اء 
تتبناها  التي  املجتمعية  للم�صوؤولية 
بتحفيز  �صيا�صاتها  و�صمن  ال��دائ��رة 
وجهودها  املواطنني  ال�صباب  وتاأهيل 
الهامة  الوظائف  توطني  يف  املبذولة 
اإماراتية موؤهلة تخدم  اأجيال  واإع��داد 
ت��ع��زي��ز للهوية  ذل���ك  ال���وط���ن مب���ا يف 
باالنتماء  ال�صعور  وتعميق  الوطنية 
وترجمة  ل��ل��ق��ي��ادة  وال������والء  ل��ل��وط��ن 

واقع  اإىل  ال��ت��وط��ني  يف  ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا 
عملي ملمو�س.

البلدية  دائ��������رة  وج����ه����ت  ذل�����ك  اإىل 
اإىل   ال��دع��وة  عجمان   – والتخطيط 
م���ن خريجي  وال���ط���ال���ب���ات  ال���ط���الب 
بربنامج  للت�صجيل  العامة  الثانوية 
املنح الدرا�صية اإعداد الذي يهدف اإىل 
اال�صتثمار يف املوارد الب�صرية املواطنة 
اأف�صل  وت��اأه��ي��ل اخل��ري��ج��ني وت��وف��ري 
الفر�س التعليمية واخلربات العملية 
يف  العمل  ���ص��وق  يتطلبه  م��ا  وف��ق  لها 

الدولة.
ال����������دائ����������رة ع����������دد من  وط��������رح��������ت 
ال���ت���خ�������ص�������ص���ات ����ص���م���ن ال����ربن����ام����ج 
،والهند�صة  امل��دن��ي��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة  وه���ي 
تخطيط  ،وه����ن����د�����ص����ة  امل����ع����م����اري����ة 
مدن(،والهند�صة  )ت��خ��ط��ي��ط  م����دن 
علوم  ،وب���ك���ال���وري���و����س  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 

،ودبلوم  اإح�صاء  ،وبكالوريو�س  زراعية 
ال�صالمة  ،ودبلوم  الغذائية  ال�صالمة 
ع��دد من  ال��دائ��رة  وو���ص��ع��ت  البيئية. 
ال�صروط لاللتحاق بالربنامج والتي 
من اأهمها اأن يكون من مواطني دولة 
يكون  ،واأن  املتحدة  العربية  االم��ارات 
العامة  الثانوية  �صهادة  على  حا�صل 

مبعدل ال يقل عن %80،واأن يجتاز 
بالعمل  والتعهد   ، ال�صخ�صية  املقابلة 
يف دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط بعد 
البكالوريو�س  ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى  ح�صوله 
ح�صب املدة املتفق عليها يف العقد ،واأن 
،واأن  وال�صلوك  ال�صرية  ح�صن  ي��ك��ون 

يكون الئقا طبياً.
وذكر علي بن حممد املويجعي املدير 
امل�صاندة  اخل��دم��ات  لقطاع  التنفيذي 
باأن برنامج اإعداد ياأتي �صمن العديد 
الدائرة  تطلقها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  م��ن 
املجتمعية  مل�������ص���وؤول���ي���ات���ه���ا  ت���رج���م���ة 
وجهودها نحو تاأهيل وتدريب ال�صباب 
املواطنني الإعدادهم للعمل يف الدائرة 
م�صتقبال م�صرية اإىل اأن برنامج املنح 
ال��درا���ص��ي��ة اإع����داد ل��ه��ذا ال��ع��ام يتميز 
بالعديد من االمتيازات التي يح�صل 
املوافقة  ت��ت��م  ال����ذي  ال��ط��ال��ب  ع��ل��ي��ه��ا 

عليه  مثل �صرف مكافاآت �صهرية وفق 
،و�صرف  الف�صلي  ال��رتاك��م��ي  امل��ع��دل 
مكافاأة اإ�صافية للمتفوقني اأثناء فرتة 
بالدائرة  ال��ط��الب  ،وتعيني  ال��درا���ص��ة 

بعد االنتهاء من الدرا�صة.
واأ�صار اإىل اأن هناك عدد من االمتيازات 
بعد التخرج ومنها �صرف بدل تذاكر 
التاأمني  ،و  االأبناء  تعليم  ،وب��دل  �صفر 
ال�����ص��ح��ي وح���واف���ز وم���ك���اف���اآت اأخ���رى 
منوهاً اأنه مت لالآن ا�صتقبال 26 طلب 
م���ن خ��ري��ج��ي ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ومت 
قبول 10 طلبات من املتقدمني ممن 
انطبقت عليهم �صروط املنح الدرا�صية 
اخلا�صة بالدائرة معربا  عن تطلعات 
اأهدافه  الربنامج  يحقق  اأن  ال��دائ��رة 
واأن يتم االإقبال عليه من قبل جميع 
خريجي الثانوية العامة لي�صتفيد من 

اأكرب عدد من �صبابنا املواطنني.

•• اأ.�ش.د. عبداهلل ال�شايغ:

خلدمات  دب�����ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  ن��ظ��م��ت 
االإ�صعاف ور�صة عمل عن االإ�صعافات 
االأولية يف مقر املوؤ�ص�صة �صارك بها 
امل�صاركني  م���ن  ط��ال��ب��ا   32 ن��ح��و 
التي  ال���ت���وع���ي���ة  �����ص����ف����راء  ب��������دورة 
ملكافحة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  تنظمها 
االإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل����خ����درات 
ب�صرطة  املجتمع  خل��دم��ة  ال��ع��ام��ة 
اإطار  ال��ور���ص��ة يف  ت��اأت��ي  دب���ي، حيث 
االإ�صرتاتيجية  املجتمعية  ال�صراكة 
مبوؤ�ص�صة  دب��ي  �صرطة  تربط  التي 
ولدورها  االإ���ص��ع��اف،  خلدمات  دب��ي 
املجتمعي يف ن�صر ثقافة االإ�صعافات 
االأولية بني طالب املدار�س، وجلعل 
االإ�صعافات االأولية جزءاً من ثقافة 
حياتهم  �صميم  يف  ودجمها  النا�س 
اليومية، والإثراء الدورات ال�صيفية 
بور�س عمل هادفة ونافعة ي�صتفيد 

منها الطالب. 
حيث تولت االأ�صتاذة مرمي خمي�س 
من موؤ�ص�صة دبي خلدمات االإ�صعاف 
تقدمي ال�صرح الالزم حول مبفهوم 
املوؤثرة  االإ�صعاف وحتديد العوامل 
يف خدمات الطب الطارئ ومهمات 
من  وال���ث���ان���وي  االأويل  ال��ف��ح�����س 
فتح  اأهمية  على  والتاأكيد  امل�صعف 
للم�صاب  والتنف�س  الهواء  جمرى 
وتقييم احلالة النف�صية واجل�صدية 
و�صبل  الفح�س  وط���رق  للمري�س 
والغ�صة  االختناق  ح��االت  اإ�صعاف 
ملجرى  والكلي  اجلزئي  واالن�صداد 
اإ�صعاف  طرق  اإىل  اإ�صافة  التنف�س، 
املختلفة  ب����درج����ات����ه����ا  احل���������روق 

والربو  ال�����ص��ك��ري  م��ر���ص��ى  واإن���ق���اذ 
وم�صابي النزيف الدموي وال�صكتة 
واأهمية  القلب  ومر�صى  الدماغية 
االإنعا�س الرئوي للكبار واالأطفال، 
بجانبيها  ال��ور���ص��ة  ت�صمنت  ك��م��ا 
ال���ن���ظ���ري وال���ع���م���ل���ي االإج���������راءات 
يف  املوجودين  لالأفراد  ميكن  التي 
مكان احلادث اأو الناقلني للم�صاب 
تقدميها قبل و�صوله اإىل امل�صت�صفى 
باعتبار اأن هذه االإ�صعافات قد تكون 
الفا�صل بني احلياة واملوت يف كثري 

من االأحيان. 
الطالب  ق����ام  ال����زي����ارة  خ���ت���ام  ويف 
االإ�صعاف  واآل��ي��ات  مركبات  بتفقد 
اخلدمات  على  واط��ل��ع��وا  املختلفة 
مبختلف  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  امل���ق���دم���ة 
ف��ئ��ات��ه��ا ودرج���ات���ه���ا خ����الل جولة 
اأرج��������اء امل���وؤ����ص�������ص���ة واإدارات������ه������ا  يف 

واأق�صامها. 
يذكر اأن دورة �صفراء التوعية تاأتي 
���ص��م��ن ال��ربن��ام��ج ال�����ص��ي��ف��ي التي 
تنظمه القيادة العامة ل�صرطة دبي 
وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل خ��ل��ق ج��ي��ل واٍع 
ومدرك ملتطلبات احلياة الع�صرية، 
وم����ت����ح����ل ب���ال���ق���ي���م االإ�����ص����الم����ي����ة 
كما  االأ�صيلة،  والتقاليد  والعادات 
ت�صعى نحو تر�صيخ  اأن �صرطة دبي 
مفهوم الربامج ال�صيفية، وتدعيم 
ل�صرطة  االإ�صرتاتيجية  االأه���داف 
الهوية  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  يف  دب������ي 
الوطنية وحتقيق االأمن واال�صتقرار 
للمجتمع، وتفعيل دور ال�صرطة يف 
املجتمعية و�صغل  تقدمي اخلدمات 
خ��الل فرتة  ال�صباب  ف���راغ  اأوق����ات 
بالنفع،  عليهم  يعود  مب��ا  ال�صيف 

واال����ص���ت���ف���ادة م���ن ه����ذه ال���ربام���ج 
بالهوية  ب��ال��ت��ع��ري��ف  واالأن�������ص���ط���ة 

ال�صباب  واإط��الق طاقات  الوطنية، 
وا�صتثمارها اإيجابياً، باالإ�صافة اإىل 

مكافحة بع�س االأمرا�س ال�صلوكية 
واالأخالقية. 

قائد عام �سرطة عجمان يتفقد مركز �سرطة احلميدية ال�سامل

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تطلق برنامج املنح الدرا�سية )اإعداد( للعام 2013

�شمن �لربنامج �ل�شيفي �لطالبي ب�شرطة دبي

اإ�سعاف دبي يقدم ور�سة عملية لطلب دورة �سفراء التوعية

�سابطا يف �سرطة راأ�ض اخليمة   32
يتقلدون رتبا جديدة

الوطني للوثائق والبحوث ي�سهم يف الربنامج 
التح�سريي للطلبة املبتعثني اإىل اخلارج

ال�سوؤون االإ�سلمية يف دبي تنظم دورة مقدمات 
يف علوم القراآن مب�ساركة 60 طالب علم

•• راأ�ش اخليمة – الفجر 

�صرطة  نائب قائد عام  النوبي حممد  العميد حممد  قلد 
راأ�س اخليمة، �صباح اأم�س مببنى القيادة ال�صباط املرفعني 
والبالغ عددهم   ، اخليمة  راأ���س  ب�صرطة  اجلديدة  لرتبهم 
)32( �صابطاً ، وقد �صمل الرتفيع )15( �صابط من رتبة 
نقيب اإىل رتبة رائد، و )13( �صابط من رتبة مالزم اأول 
اإىل نقيب، و )4( �صباط من رتبة مالزم اإىل رتبة مالزم 
اأول، وقد �صهد التقليد عدد من املدراء العامون ، و مدراء 

االإدارات، وعدد من ال�صباط .  
وهناأ العميد حممد النوبي ال�صباط امل�صمولني بالرتفيع  
ال��ف��ري��ق �صمو ال�صيخ  ل��ه��م  اأواله�����ا  ال��ت��ي  ال��غ��ال��ي��ة  ب��ال��ث��ق��ة 

و  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صيف 
�صمو  اللواء  تربيكات  و  حتيات  لهم  نقل  و  الداخلية،  زير 
راأ�س  �صرطة  ع��ام  قائد  القا�صمي  �صقر  بن  طالب  ال�صيخ 
التي تزيد من  ا�صتحقاقهم لهذه الرتقية  اخليمة موؤكداً 
من  املزيد  ب��ذل  و  الوطن  ه��ذا  خدمة  جت��اه  م�صوؤولياتهم 
اجلهد و العمل الدوؤوب ليكونوا على قدر امل�صوؤولية التي 
األقيت على عاتقهم م�صريا اىل ان هذه الرتقية تعد تكليفا 

اأكرث من كونها  ت�صريفاً ل�صاحبها.
خالل  اجل��دي��دة  لرتبهم  ال�صباط  تقلد  م��را���ص��م  وج���رت 
ا�صتقبال العميد حممد النوبي حممد لهم يف مبنى قيادة 
، و مدراء  ال��ع��ام��ون  امل����دراء  م��ن  ع���دد  ال�����ص��رط��ة بح�صور 

االإدارات، وعدد من ال�صباط .  

•• ابوظبي-الفجر:

اخ��ت��ت��م يف امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق وال��ب��ح��وث الربنامج 
التح�صريي الذي نظمه مكتب البعثات الدرا�صية بالتعاون 
مع املركز الوطني للوثائق والبحوث لطلبة البعثة 2013 

للدرا�صة يف الواليات املتحدة االأمريكية.
اإطار  ال��وط��ن��ي للوثائق وال��ب��ح��وث يف  امل��رك��ز  وق��د ح��ر���س 
ت��خ�����ص�����ص��ات��ه ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اجل�����دول االأك����ادمي����ي للطلبة 
امل��ب��ت��ع��ث��ني ب��ربن��اجم��ه اخل���ا����س احل���اف���ل ب��ق�����ص��اي��ا ال���والء 
تاريخ  ع��ن  حم��ا���ص��رات  للطلبة  فقدم  للوطن؛  واالن��ت��م��اء 
وعن  املوؤ�ص�صني،  وقادتها  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
الوطنية،  الهوية  وع��ن  فيها،  واحل�صاري  الثقايف  التنوع 
بالطلبة، وقدم  البحث اخلا�صة  واآليات  التوثيق  ومهارات 
املركز للم�صاركني تعريفٌا مبهامه وتخ�ص�صاته؛ واأطلعهم 
ال�صيخ زايد بن �صلطان وما فيها من  على مقتنيات قاعة 
املقتنيات  وبع�س  واخلرائط،  التاريخية،  وال�صور  الوثائق 
ال�صيخ حممد بن  ق��اع��ة  ال���ن���ادرة، ويف  وال��ك��ت��ب  ال��رتاث��ي��ة، 
زايد للواقع االفرتا�صي تابع امل�صاركون فيلماً وثائقياً عن 

ما�صي االإمارات وحا�صرها امل�صرق.
ب�صكل  ي�صهم  والبحوث  للوثائق  الوطني  امل��رك��ز  ك��ان  ومل��ا 
ملحوظ يف التن�صئة الوطنية للطلبة واالأجيال ال�صابة يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة لكي مينت الروابط بينهم 
ق��د كثف اجل��ه��ود للم�صاركني  ف��اإن��ه  ت��اري��خ وطنهم-  وب��ني 
�صفراء  املبتعثني  ه��وؤالء  لكي يجعل من  الربنامج  ه��ذا  يف 
لوطنهم يف اخلارج عرب ت�صليط ال�صوء على اأهمية الدور 
درا�صتهم يف اخل��ارج؛ ما يجعلهم  اأثناء  بهم  املناط  الكبري 
ميثلون بالدهم و�صط التنوع الثقايف العاملي، ويعرفون كيف 
االإم��ارات وقادتها  املثالية لدولة  ال�صورة  يقدمون لالآخر 
العظام. ويف ختام الربنامج متنى املركز الوطني للوثائق 
والبحوث للطلبة املبتعثني التوفيق يف حت�صيلهم العلمي، 
للوطن.  مثاليني  و���ص��ف��راء  خمل�صني  اأب��ن��اء  ي��ك��ون��وا   واأن 
نظمه  ال���ذي  التح�صريي  ال��ربن��ام��ج  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
للدرا�صة   2013 البعثة  لطلبة  الدرا�صية  البعثات  مكتب 
منذ  املركز  ا�صت�صافه  قد  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
احلادي ع�صر وحتى الع�صرين من �صهر اأغ�صط�س اجلاري، 

وقد حا�صر فيه عدد من خرباء املركز.     

•• دبي-وام:

نظمت دائ���رة ال�����ص��وؤون االإ���ص��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي يف 
القراآن  ع��ل��وم  م��ق��دم��ات يف  ب��ع��ن��وان  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  دب���ي 
وقال  دب���ي.  يف  ال�صيخ  ح�صن  حممد  م�صجد  يف  ال��ك��رمي 
باالإنابة  واالإر�صاد  التوجيه  اإدارة  مدير  اخلزرجي  جا�صم 
ال�صريكة  ع���ب���داهلل  ال���دك���ت���ور  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال������دورة  اإن 
االإر�صاد  واأ�صرف عليها ق�صم  الكويت  الر�صيدي من دولة 
60 طالبا من طلبة العلم من بينهم  الديني ا�صتهدفت 
ال���دورة تهدف اإىل  اأن  10 طالبات . واأ���ص��اف اخل��زرج��ي 
توعية وتاأهيل العاملني يف احلقل الدعوي حتى يقوموا 
مبهام عملهم على اأكمل وجه واالرتقاء مب�صتوى الدعاة 

اإىل اهلل عز  الدعوة  تعليم فن  .. بجانب  االأداء  وحت�صني 
اخلطاب  و�صطية  اأه��م��ي��ة  وت��ب��ي��ان  علمية  بطريقة  وج��ل 
ال��دع��وة يف م��ي��دان الوعظ  واأ���ص��ال��ي��ب  الديني وجت��دي��ده 
واالإر�صاد اإ�صافة اإىل احلكمة يف التعامل مع املتلقني من 
عامة امل�صلمني واإع��داد كادر ي�صتطيع التعامل مع كل ما 
اإبراهيم  اأ�صار  . من جانبه  الدعوي  املجال  هو جديد يف 
املحا�صر  اأن  اإىل  الديني  االإر���ص��اد  ق�صم  رئي�س  املن�صوري 
االأول منها  ك��ان  رئي�صة  ال���دورة ثالثة حم��اور  ت��ن��اول يف 
بعنوان تعريف القراآن الكرمي وحمرتزات التعريف بينما 
الثاين تناول اإعجاز القراآن الكرمي و�صفاته واأ�صماوؤه اأما 
الثالث فخ�ص�صه املحا�صر للنا�صخ واملن�صوخ من كتاب اهلل 

عز وجل .

•• دبي-وام:

ح�صانة  الإف��ت��ت��اح  ا�صتعدادتها  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  ب���داأت 
جديدة يف فرع ور�صان �صمن منظومة ح�صانات اأطفال موظفي 
الكبري من موظفني  االقبال  تلبية  اجل  الهيئة من  وموظفات 
وم��وظ��ف��ات ال��ه��ي��ئ��ة ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن اخل���دم���ات ال��ت��ي تقدمها 
ح�صانات الهيئة حيث ت�صتوعب ح�صانة فرع ور�صان 40 طفال 
وت�صغل م�صاحة 446.5 مرت مربع . وقال �صعيد حممد الطاير 
اأن  للهيئة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  االإدارة  جمل�س  ع�صو 
املوظفني  اإيجابية لدعم  بيئة عمل  الهيئة حتر�س على توفري 
وم�����ص��اع��دت��ه��م ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن م���ا ب���ني ح��ي��ات��ه��م املهنية 
عمل  بيئة  باإيجاد  ت�صاهم  احل�صانة  اأن  اىل  واأ���ص��ار   . واالأ�صرية 

تقدم الرعاية االجتماعية والنف�صية املالئمة للطفل وترقى اإىل 
والتي  احلديثة  والتن�صئة  الرتبية  اأ�صاليب  يف  عاملية  م�صتويات 
وب�صكل  االإ�صرتاتيجية  دبي  روؤية حكومة  �صياق تطبيق  تاأتي يف 
يف  املطبقة  والنماذج  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  اعتماد  ي�صمن 
التنمية  عملية  يف  اأ�صا�صي  ك�صريك  العاملة  امل��راأة  لدعم  العامل 
ومتكينها من املواءمة بني حياتها العملية واالأ�صرية . من جانبه 
اأكد الدكتور يو�صف ابراهيم االأكرف النائب التنفيذي للرئي�س 
قطاع دعم االأعمال واملوارد الب�صرية بالهيئة اإن اإفتتاح احل�صانة 
يف  وم��وظ��ف��ات  موظفي  اأغلبية  رغ��ب��ة  حتقيق  ه��دف��ه  اجل��دي��دة 
فرع ور�صان يف احل�صول على ح�صانة لرعاية االأطفال يف مكان 
عملهم وفق اأرقى املعايري العاملية يف الرتبية والتن�صئة احلديثة 

ال�صليمة .

هيئة كهرباء ومياه دبي تعتزم تد�سني ح�سانة جديدة يف مكتبها الفرعي بـ ور�سان
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العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2701 /2013 عمايل جزئي                                 
ان  االقامة مبا  الغذائية  حمل  امل��واد  لتجارة  املجد  دار  املدعى عليه/1-   اىل 
املدعي / ح�صن فتحي احمد �صعد  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة   
مب�صتحقات عمالية وقدرها )10000 درهم( وتذكرة عوده الر�صوم وامل�صاريف 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    .)2013/147383( ال�صكوى  رق��م 
باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�صي  مبكتب  ���س   8.30 ال�صاعة   2013/8/28
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 596 /2013 عمايل كلي                                 

اىل املدعى عليه/1-  باور ويف ا�صيا انك   حمل االقامة مبا ان املدعي / خالد 
مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  �صومان  عبدالقادر 
عمالية وقدرها )655630 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء 
مكلف  فانت  لذا   ch1.A.2 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة   2013/8/28 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 480 /2013 عمايل كلي                                 
االقامة  للدعاية واالع��الن حمل  الذهبي  النجم  املدعى عليه/1-   اىل 
مبا ان املدعي / ابراهيم عبا�س ابراهيم مراد البلو�صي  قد اقام عليك 
 196153( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  وامل�صاريف.   والر�صوم  دره��م( 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة  ���س   9.30 ال�صاعة   2013/9/3
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2485 /2013 عمايل جزئي                                 
اىل املدعى عليه/1-  جنمة رمي للمقاوالت �س ذ.م.م  حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد �صجاد حممد بوتا قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )8375 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
املوافق  يوم االحد  لها جل�صة  ال�صكوى )2013/146831(.  وحددت  رقم 
2013/9/1 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.   
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1206 /2013 جتاري كلي                                     
اىل املدعى عليهما /1- �صركة ح�صن الرب�صاء للمقاوالت ذ.م.م 2- جمعه �صامل جمعه 
�صاملني الكويتي  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / �صركة م�صندم العاملية للتجارة 
العامة ذ.م.م وميثله: عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
ومببلغ  دره��م(   146.330( مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
والر�صوم  باملدعى  حلقت  التي  واالدبية  املادية  اال�صرار  عن  تعوي�صا  دره��م(   20.000(
وحتى  الدعوى  تاريخ  من   %9 بواقع  التاأخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
�س   9.30 ال�صاعة   2013/9/10 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/1708   عمايل جزئي                                  

اىل املحكوم عليه /1- ا�صد عجيب لالعمال الفنية/ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/7/10 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
ل�صالح / �صري بهادر اف�صل امري بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره 
عودة  وت��ذك��رة  دره��م��ا(  ع�صر  واح��د  واربعمائة   الفا  وع�صرون  اربعة   ( درهما   24.411
بالطائرة ملوطنه على الدرجة ال�صياحية عينا او قيمتها نقدا مام يلتحق بخدمة رب 
عمل اآخر، وباملنا�صب من الر�صوم وامل�صاريف واعفت املدعي من ن�صيبه منها، ورف�صت 
ماعدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/12   عمايل كلي                                  
اىل املحكوم عليه /1- �صركة يونايتد بروجكت�س �صباليز ل�صيانة املباين ذ.م.م جمهول 
يف   2013/6/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل 
بان  عليها  املدعى  بالزام  عفي�صة  ميخائيل  غ�صان   / ل�صالح  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
توؤدى للمدعي مبلغ  129.832  درهم ) مائة وت�صعة وع�صرون الف وثمامنائة واثنان 
وثالثون درهما( وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�صياحية او قيمتها نقدا مامل 
فيها  ن�صيبه  املدعي من  واعفت  الر�صوم  وباملنا�صب من  اخر  رب عمل  يلتحق بخدمة 
قابال لال�صتئناف خالل  ذل��ك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري  ع��دا  ما  ورف�س 
ال�صمو  التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1583 تنفيذ عمايل
ذ.م.م    �س  والتنظيف  الفنية  للخدمات  واي  �صاين  �صده/1-  املنفذ  اىل 
ح�صني  عاملغري  حممد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
مريزا م�صلم قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3633( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .باال�صافة اىل مبلغ 204 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
    اعالن بالن�سر 

املدعية: موؤ�ص�صة متكن العقارية
املدعى عليها: موؤ�ص�صة مكتب البياتي للعمارة واال�صت�صارات الهند�صية

تقرر يف الق�صية  رقم )2013/2546 ( منازعات ايجارية املنطورة امام جلنة 
موؤ�ص�صة   / م��ن  وامل��رف��وع��ة  ال�صاد�صة(  اللجنة   ( االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س 
للعمارة  البياتي  مكتب  موؤ�ص�صة  عليها/  امل��دع��ى  الع���الن  ال��ع��ق��اري��ة-  متكن 
حل�صور   - ن�صرا  ع��ب��داهلل-  جمال  مثنى  مالكها/  الهند�صية-  واال�صت�صارات 
جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/10/7 يف ال�صاعة 12.00 ظهرا يف مقر اللجنة 
الكائن يف ابوظبي-�صارع الدفاع- منطقة مع�صكر اآل نهيان- بجانب �صندوق 

الزواج فيال رقم 2- الطابق االر�صي- وذلك على نفقة املدعية.

جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/ال�صحي لرتكيب امل��واد العازلة �س.ذ.م.م   
الدعاوي  عليكم  اق��ام��و  ق��د  املدعيني  ب���اأن  نعلنكم  االق��ام��ة  جم��ه��ول حم��ل 
املوافق  ي��وم اخلمي�س  لها جل�صة  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت  امل��ذك��ورة  العمالية 

2013/8/29 ال�صاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
االقل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من 

باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
3087/2013/13
3086/2013/13

م
1
2

ا�صم املدعي
غوالم نبي عبدالغفور

غالم فاروق عبدالغفور          

مبلغ املطالبة
19625 درهم + �صامل تذكرة العودة
19625 درهم + �صامل تذكرة العودة

العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
    اعالن حكم يف الدعوى 2011/1306 

تاريخ  يف  ان��ه  نعلمكم  بالن�صر   ال��ع��ن��وان:  حم��م��د   ج��الل  يا�صر  عليه:  امل��ح��ك��وم 
حكما  ابوظبي  االيجارية/  املنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2013/7/8
مبثابة احل�صوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح املحكوم له : خمي�س الذيب 

غميل النعيمي 
 حكمت اللجنة: بف�صخ العقد املربم بني الطرفني املوؤرخ 2012/1/5 والزام املدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعى مببلغ 235.000 )مائتني وخم�صة وثالثني الف درهم( 
من  اعتبارا  )15يوما(  خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما  بامل�صاريف.   الزمته  كما 

اليوم التايل لن�صر هذا امل�صتند. �صدر بتوقيع وختم اللجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
 يف الدعوى رقم  2012/762 جتاري كلي

اىل املدعى عليهما/ �صركة دامكو اوتو كالف�صينك ذ.م.م و/�صركة نا�صيونال اجننريجن 
�صوليو�صنز حيث ان املدعى/ عادل نورى جابر ممثال لل�صركة الوطنية لتقنيات االلواح 
اال�صمنتية �س ذ.م.م اقام عليكم الدعوى رقم 2012/762 مدين كلي- حماكم دبي و�صدر 
حكم املحكمة التمهيدي بندب خبري يدعوكم اخلبري حل�صور جل�صة اخلربة التي �صيتم 
لاللتقاء  �صباحا.  العا�صرة  احلادية  ال�صاعة  املوافق 2013/8/27  الثالثاء  يوم  عقدها 
مبكتب  اخلبري ببناية النايلي- بجوار وزارة البيئة واملياه ومركز ابو هيل- �صارع ابو 

هيل- الدور االول- مكتب رقم 101.
ملراعاة �صرورة ايداع كافة مالديكم من م�صتندات وبيانات ومذكرات تريدون تقدميها 

تخ�س هذه الق�صية يف اجلل�صة االوىل.
�ملهند�س/م�شطفى حممد توفيق �بو �لفتوح
�خلبري �ملنتدب يف �لق�شية         

اعالن بالن�سر

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 154 /2012 عقاري كلي                                     
اىل املدعى عليهم /1- تريند كابيتال جي ام بي ات�س و�صركة دبي بيزن�س باي 2- �صيلفر 
بورت   / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  �صاميون  فرانك   -3 ليمتد  ت��اور  �صتار 
فوليو بروجكت�س ليمتد  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ببطالن العقد 
بني املدعيني واملدعي عليها االوىل والزام املدعي عليهم بالت�صامن واالنفراد بان يوؤدوا 
للمدعيني مببلغ وقدره )20.000.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
�صداد املبالغ وحلني الوفاء والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2013/8/28 ال�صاعة 11.00 �س 
بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/755  ا�ستئناف جتاري

�صركة  بن�صبة 15% يف  �صريكا  امل�صتاأنف �صدهما / 1 -خليل ج��ورج كركر- ب�صفته  اىل 
�صريكا  ب�صفته  الفهيم-  علي  عبدالرزاق  عبدالرحيم  ذ.م.م2-حممد  االقليمية  �صارة 
بن�صبة 6% يف �صركة �صارة االقليمية وب�صفته �صريكا بن�صبة 10.2 يف �صركة �صارة الثالثي 
االمارات ذ.م.م. جمهول حملي االقامة مبا ان امل�صتاأنف /ح�صني بن علي بن عبداهلل 
العنزي- ب�صفته �صريكا ب�صركة �صارة الثالثي االمارات ذ.م.م وميثله: حمدان عبداهلل 
عبدالرحمن علي الهربي  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2012/467 
املوافق 2013/9/11  االربعاء  يوم  لها جل�صه  بتاريخ 2013/5/15 وح��ددت  كلي  جتاري 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة ch2D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/176 تنفيذ عقاري
دومريه   -3 داوود  حم��م��د  ع�����ص��ام   -2 ليمتد  القاب�صه  اف��ان��ت��ي  ���ص��رك��ة  ���ص��ده��م/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
عبدالكرمي  فتحي  با�صل  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  العقارية  للو�صاطه 
الدعوى  يف  ال�صادر  باحلكم  نعلنكم  ال�صويهي   اجل��الف  حمد  �صعيد  ماجد  وميثله:  حيا�صات 
�صندا تنفيذيا وذلك :  باعتباره  بتاريخ 2011/9/28  رقم 2009/1394 عقاري كلي يوم االربعاء 
املوؤرخة 2008/2/23  االوىل  عليها  واملدعي  املدعيان  املربمة بني  اتفاقيتي احلجز  ببطالن   -1
مو�صوع التداعي. 2- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )370000  درهم( والفائدة القانونية بواقع 
9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2009/11/11 وحتى متام ال�صداد وت�صليمه اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة خ��الل 15 ي��وم من تاريخ ن�صر ه��ذا االع���الن.    وعليه ف��ان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
اعالن تكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2011/34 تنفيذ جتاري
مو�صوع الق�صية: تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2009/988 جتاري كلي ب�صداد 
املنفذ به وقدره )3072598 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. املطلوب اعالنه  املبلغ 

املنفذ �صده /1- اونيك�س للعقارات    جمهول حمل االقامة-
 مو�صوع االعالن: قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2013/5/6 اخطاركم ب�صداد 
املبلغ املنفذ به والبالغ مقداره )3072598 درهم(  خالل ثالثني يوم من تاريخ التبليغ 
 170 رق��م  العقار  يف  �صعيد  احمد  �صليمان  املوؤ�ص�صة/  مالك  ح�صة  بيع  يتم  �صوف  واال 
القرهود ومقدارها 929.03 مرت مربع وفاء للمبلغ املنفذ به وقدره )3072598( درهم 

وفقا ملقت�صيات املادة 295 من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1210 /2013 جتاري كلي                               
اىل املدعى عليه/1- تامر �صعيد عبدالفتاح مرعى جمهول حمل االقامة مبا 
موؤ�ص�صة  �صاحب/  /ب�صفته  العليان  بن حمد  مو�صى  بن  �صليمان   / املدعي  ان 
العليان للتجارة بجبل علي وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي   قد اقام 
 8.379.159( مببلغ  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
التحويل يف 2005/2/21 وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
ch1. C.15 لذا فانت مكلف  املوافق 2013/9/3 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 509 /2013 عقاري كلي                               

اىل املدعى عليه/1- مهدى علي ا�صغر �صجاعى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ جني تريتاهى تيكيهاهى جيلى وميثله: مبارك عبداهلل القيطي امل�صعبني   قد اقام 
املوؤرخ  العقد  بتنفيذ  ب�صرعة  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
2013/1/6 واملت�صمن بيع ال�صقة الكائنة يف دبي- مر�صي دبي-  1001 مارينا مان�صيو�س 
- بناية رقم 1 �صقة رقم 41 للمدعي والذي قام بدفع العربون البالغ ) 252.000 درهم( 
بذات التاريخ وذلك بنقل امللكية للمدعي والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.  وحددت لها 
ch1.A.1 لذا فانت  جل�صة يوم االحد املوافق2013/9/8 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 144 /2013 عقاري كلي                               

االقامة مبا  دروي�س جمهول حمل  /1- ح�صن جا�صم  عليه  املدعى  اىل 
ان املدعي / عبداهلل جا�صم دروي�س  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
بالر�صوم  ع��ل��ي��ه  امل���دع���ى  ال�����زام  م���ع  متخ�ص�س  خ��ب��ري  ب��ن��دب  امل��ط��ال��ب��ة 
املوافق  املحاماة.   وح��ددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  وامل�صاريف واتعاب 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  ���س   9.30 ال�صاعة   2013/9/5
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1021 /2013 جتاري كلي                               

االقامة  حمل  جمهول  نارا�صيمها   كري�صنان  رادا  كينى   -1/ عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / جن�صام جيتانند بجراين قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بحل وت�صفية ق�صم كينى ب�صركة االمارات للمقاوالت وتعيني م�صفي 
االول  عليه  املدعى  وال���زام  للمقاوالت  االم���ارات  ب�صركة  كينى  لق�صم  ق�صائي 
اتعاب حماماة.  وح��ددت لها جل�صة يوم االحد  بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل 
املوافق 2013/9/15 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1009 /2013 جتاري كلي                               
اىل املدعى عليه /1- حامد مهدى كل�صني  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ واحة الب�صتان للتجارة ) �س.ذ.م.م( وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور 
املهريي قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
اقامة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بن�صبة  القانونية  والفائدة  دره��م(   16.200.000(
املحاماة.    ات��ع��اب  ومقابل  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  ال�صداد  مت��ام  وحتى  ال��دع��وى 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/9/17 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 524 /2013 جتاري كلي                               

ان  االق��ام��ة مبا  ب��ور كيهان جمهول حمل  ابراهيم  اك��رب  ك��رمي  املدعى عليه /1-  اىل 
املدعي / بنك �صادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�صم  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل مببلغ 
الثالث  عليهما  امل��دع��ى  م��ع  والتكافل  وبالت�صامن  دره���م(   17.004.846.09( وق���دره 
والرابع يف حدود مبلغ وقدره )360.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
يوم  لها جل�صة  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�صداد  اال�صتحقاق وحتى  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %14 
اخلمي�س املوافق 2013/9/12 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
او م�صتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

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

اىل املدعى عليه /1-  �صركة بوياك�س للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
احمد حممد  ابراهيم حممد  اي��ران وميثله:  ���ص��ادرات  بنك   / املدعي  ان  مبا 
والت�صامن  بالتكافل  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  القا�صم  
فيما بينهم والزام املدعى عليهم مببلغ وقدره )458.443.94 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع 15% من تاريخ اال�صتحقاق 
احلا�صل يف 2013/1/20 وحتى ال�صداد التام. .  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف  املوافق 2013/9/12 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/454 تنفيذ مدين
اب��راه��ي��م   جم��ه��ول حمل  اب��راه��ي��م عبدالرحمن  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ هاي ارت لال�صت�صارات الهند�صية-�صركة 
عبدالفتاح  وح��م��دي  ح�صني  على  حممد  وميثلها/عماد  مدنية  اع��م��ال 
وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )195201( درهم اىل 
وعليه  والتكاليف.    للر�صوم  .�صاملة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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قيادة املخيم العاملي الـ 14 للجوالة ت�سيد بدعم حاكم ال�سارقة للحركة الك�سفية

�نطالقًا من �لتز�مها �ملطلق بتوفري �لعالج �لأمثل لالأطفال بالدولة

»مدينة ال�سيخ خليفة الطبية« توا�سل ا�ستقطاب اأطباء بارزين يف طّب عيون االأطفال

•• ال�شارقة-وام:

اأ�����ص����اد ال���ق���ائ���د ال��ك�����ص��ف��ي ال�����دويل 
رئي�س  بوليفار  مي�صيل  الربوفي�صر 
املخيم  ع��ام  وق��ائ��د  املنظمة  اللجنة 
للجوالة  ع�����ص��ر  ال�����راب�����ع  ال���ع���امل���ي 
ال�صمو  ل�����ص��اح��ب  ال��ك��ب��ري  ب��ال��دع��م 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي 
جامعة  رئ���ي�������س  ال�������ص���ارق���ة  ح���اك���م 
ال�صارقة للحركة الك�صفية .. مثمنا 
لك�صافة  وامل��ت��م��ي��ز  ال��ف��اع��ل  ال�����دور 
ال�صارقة  جامعة  وجوالة  االإم���ارات 
ودعم ورعاية غرفة جتارة و�صناعة 
ال�����ص��ارق��ة. ج����اء ذل����ك خ����الل لقاء 
بوليفار مع وفد الدولة امل�صارك يف 
املخيم العاملي الرابع ع�صر للجوالة 
الك�صفية  اجل��م��ع��ي��ة  تنظمه  ال����ذي 
العاملية  الك�صفية  واللجنة  الكندية 
واالإق���ل���ي���م ال��ك�����ص��ف��ي االأم���ري���ك���ي يف 
�صمال  اأواك���ام���ن���ج���م���ي���ن���و  م��ن��ط��ق��ة 
اأوت�����اوا والذي  ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ك��ن��دي��ة 

وم��ون��رتي��ال ك��م��ا مت زي����ارة جامعة 
اوتاوا الذي مت فيها ت�صجيل جميع 
ال��و���ص��ول . وقال  امل�����ص��ارك��ني ع��ن��د 
اجلوال  امل�صارك  الدولة  وفد  ع�صو 
�صرف  اأن��ه  املر�صدة   عبداهلل خلفان 
اأن نكون هنا االأن لرنفع علم دولتنا 
من  م�صاركني  و�صط  عاليا  الغالية 
العامل  دول  دول��ة من خمتلف   75
دولتنا  مثلنا  ق��د  ن��ك��ون  اأن  ون��رج��و 
ح�صنه  �صورة  واأعطينا  متثيل  خري 
ذاكرة  ليبقى يف  االإم��ارات��ي  لل�صباب 
ال����ع����امل  . ويف اخل����ت����ام مت  ����ص���ب���اب 
ت��ك��رمي وف��د ال��دول��ة امل�����ص��ارك بدرع 
املخيم وتقدمي ال�صكر له على ح�صن 
امل�صاركة  ال��وف��ود  ب��اق��ي  م��ع  تفاعله 
ووجه الوفد امل�صارك بقيادة القائد 
ه�صام عبداحلليم ال�صكر اإىل جميع 
اللجان العاملة باملخيم من اللجان 
الكندية  الك�صافة  وجل���ان  ال��ع��امل��ي��ة 
واالإقامة  اال���ص��ت��ق��ب��ال  ح�����ص��ن  ع��ل��ى 
توزيع  ومت   . امل��خ��ي��م  ف���رتة  خ���الل 
تقديرا  التذكارية  والهدايا  ال��دروع 

حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�����ص��ارق��ة رئ��ي�����س وم��وؤ���ص�����س جامعة 
الك�صفية  احل��رك��ة  راع���ي  ال�����ص��ارق��ة 
اإدارة جمعية  باالإمارة واإىل جمل�س 
ك�صافة  االإم��ارات ومفو�صية  ك�صافة 
ال�صارقة ودبي على دعمها لن�صاطات 
ال�صارقة كما  ع�صائر جوالة جامعة 
و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  �صكر 
ال�صارقة على دعمها ورعايتها لهذه 
امل�����ص��ارك��ة ال���دول���ي���ة . وي�������ص���ارك يف 
املخيم العاملي الرابع ع�صر للجوالة 
اأكرث من خم�صة اآالف جوال وقائد 
ممثلني  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من 
لتكون  دول�������ة  و����ص���ب���ع���ني  خل��م�����ص��ة 
قد  ال�صارقة  جامعة  ج��وال��ة  بذلك 
رفعت ن�صبة امل�صاركات اخلارجية يف 
الدولة  علم  ورف��ع  امل�صرف  التمثيل 
يف خمتلف امل�صاركات العاملية االأكرث 
يف  قبل  م��ن  متثلت  وال��ت��ي  ح�صورا 
اجنلرتا  يف  دولية  ك�صفية  خميمات 

وال�صويد .

جامعة  جوالة  ع�صائر  فية  ت�صارك 
ال�����ص��ارق��ة ممثلة ل��دول��ة االإم����ارات. 
بوليفار  ال��ك�����ص��ف��ي  ال���ق���ائ���د  وك�����رم 
وال���ل���ج���ن���ة امل��ن��ظ��م��ة وف�����د ال���دول���ة 
ال�صارقة  ج��ام��ع��ة  ب��ج��وال��ة  امل��م��ث��ل��ة 
م�صاركته  خ����الل  م���ن  ع��م��ل  ال����ذي 
بني  ال�صداقة  اأوا���ص��ر  توطيد  على 
العامل  و�صباب  االإم���ارات���ي  ال�صباب 
ح���ي���ث مت خ������الل امل���خ���ي���م اإجن������از 
وامل�صابقات  ال���ربام���ج  م��ن  ال��ع��دي��د 
املخيم  وك��ان   . الغابات  يف  الك�صفية 
تبعد  التي  الغابات  اأقيم يف منطقة 
داخل  �صاعتني  ح���وايل  امل��دي��ن��ة  ع��ن 
على  املنطقة  وت��ط��ل  ال��غ��اب��ات  عمق 
جميع  فيها  مار�س  كبرية  بحريات 
اأن�صطة  اأن�����واع  امل�����ص��ارك��ني خم��ت��ل��ف 
اخلالء والطهي اخللوي وال�صباحة 
الرحالت  وم���غ���ام���رات  وال��غ��ط�����س 
توزيع  مت  كما  الغابات  يف  اخللوية 
اأع�صاء الوفد على جمموعات حيث 
الكربى  ل��ل��م��دن  رح����الت  ع��م��ل  مت 
وترونتو  ك��وب��ي��ك  وم��ن��ه��ا  امل��ح��ي��ط��ة 

جلهودهم يف اإجناح املخيم . وكانت 
االإمارات  ي��وم  �صاركت يف  دول��ة   75
اأق���ي���م ع��ل��ى ه��ام�����س املخيم  ال�����ذي 
العاملي منها �صبع دول عربية فقط 
و�صلطنة  وال�صعودية  االإم���ارات  هي 
عمان وم�صر وتون�س وليبيا ولبنان. 
هدايا  الوفد  ق��دم  اليوم  نهاية  ويف 
متنوعة جلميع الوفود امل�صاركة اإىل 
جانب اإلتقاط ال�صور التذكارية مع 
باقي الوفود . واأه��دى وفد الدولة 
امل�������ص���ارك ه����ذا االإجن�������از ال�����ذي هو 
اإدارة جمعية  اأعمال جمل�س  باكورة 
ك�صافة االإم��ارات يف دورته اجلديدة 
ك�صافة  جمعية  اأع�����ص��اء  جميع  اإيل 
االإم�������ارات وال���ت���ي ي���رتاأ����س جمل�س 
�صامل  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  اإدارت�����ه�����ا 
وزارة  وكيل  الدرمكي  عبدالرحمن 
الوفد  ووج����ه   . ب���االن���اب���ة  ال�����ص��ح��ة 
الرابع  ال��ع��امل��ي  امل��خ��ي��م  امل�����ص��ارك يف 
ع�صر للجوالة بقيادة الدكتور ه�صام 
عبداحلليم ال�صكر اإىل اإدارة جامعة 
ال�صمو  ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��اح��ب  ال�����ص��ارق��ة 

ُي��ذك��ر اأن ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال����روؤوف، 
ب���ري���ط���اين اجل���ن�������ص���ي���ة، نال  وه�����و 
درج����ة ال��ط��ب م���ن ج��ام��ع��ة لندن، 
امللكية  الكلية  زم��ال��ة  ينال  اأن  قبل 
ل��الأط��ب��اء واجل��راح��ني يف غال�صغو 
زمالة  وك����ذل����ك   )RCPSG(
العيون  الأط����ب����اء  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة 
)RCOphth( باململكة املتحدة. 
ك��م��ا ن����ال ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال�����روؤوف 
اجلمعيات  م���ن  ال��ع��دي��د  ع�����ص��وي��ة 
والعاملية،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

اأعلنت مدينة ال�صيخ خليفة الطبية 
املعروفني  االأطباء  اأح��د  تعيني  عن 
دول���ي���اً يف ط��ب ع��ي��ون االأط���ف���ال يف 
بتوفري  ال���ث���اب���ت  ال���ت���زام���ه���ا  اإط������ار 
الرعاية الطبية ذات املعايري العاملية 
املجال.  ه��ذا  يف  لالأطفال  الرفيعة 
خليفة  ال�صيخ  م��دي��ن��ة  عينت  ف��ق��د 
ال��ط��ب��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال������روؤوف 
ا���ص��ت�����ص��اري��اً ج���دي���داً يف ط��ب عيون 
اإىل طاقم متعدد  لين�صم  االأطفال 
الدقيقة  والتخ�ص�صات  اخل���ربات 
ت�صّلم  اإذ  ال��ع��ي��ون،  ط���ب  ع���ي���ادة  يف 
الدكتور عبد الروؤوف مهام من�صبه 
ب����دءاً م��ن 11 اأغ�����ص��ط�����س اجل���اري 
الرعاية  ت���ق���دمي  ب��ال��ف��ع��ل  وب��ا���ص��ر 
يراجعون  الذين  لالأطفال  الطبية 
ذويهم.  برفقة  العيون  طب  عيادة 
وُيعد طب عيون االأطفال اأحد اأهم 
عن  املنبثقة  الفرعية  التخ�ص�صات 
اأطباء  اأن  ح��ني  ويف  ال��ع��ي��ون،  ط��ب 
االأمرا�س  مبجمل  يلّمون  العيون 
اخل��ْل��ق��ّي��ة وال��الح��ق��ة ال��ت��ي ت�صيب 
عيون االأطفال، ميلك اأطباء عيون 
والبالغة  املعمقة  املعرفة  االأط��ف��ال 

ال���دق���ة مب��خ��ت��ل��ف االأم����را�����س التي 
ت�صيب عيون االأطفال.

»هيئة  ن�����ص��رت��ه  الإح�������ص���اء  ووف����ق����اً 
 2011 ع����ام  ال�����ص��ح��ة-اأب��وظ��ب��ي« 
فاإن عدد القاطنني باإمارة اأبوظبي 
19-0 عاماً  �صمن الفئة العمرية 
ما  اأي  ن�صمة،   480،000 يتجاوز 
�صكان  م��ن  باملئة   20 ق��راب��ة  ميثل 

العا�صمة االإماراتية.
ال���روؤوف عن  واأع��رب الدكتور عبد 
طاقم  اإىل  ب��االن�����ص��م��ام  ���ص��ع��ادت��ه 
الطبية  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ  م���دي���ن���ة 
ق���ائ���اًل: ي�����ص��ع��دين االن�����ص��م��ام اإىل 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية والبدء 
جمال  يف  الطبية  الرعاية  بتقدمي 
طب عيون االأطفال ملراجعيها، والأن 
هذه املوؤ�ص�صة الطبية الريادية ت�صع 
اإىل  اأتطلع  اأواًل،  م�صلحة مر�صاها 
وخربتي  الطبية  معرفتي  ت�صخري 
باململكة  اكت�صبتها  التي  العالجية 
املا�صية مبا  االأع��وام  املتحدة طوال 
ي�صهم باالرتقاء باملعايري العالجية 
املتاحة يف ط��ب ع��ي��ون االأط��ف��ال يف 

االإمارات العربية املتحدة .

ال���ص��ي��م��ا ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ط���ب عيون 
ب��اأن ان�صمامه  االأطفال. واأن��ا واث��ق 
اإلينا �صي�صهم يف تعزيز زخم اجلهود 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  امل��ب��ذول��ة  احلثيثة 
مبعايري  ط��ب��ي��ة  رع����اي����ة  ل���ت���وف���ري 
بالعا�صمة  للقاطنني  رفيعة  عاملية 

االإماراتية .
�صتانيفر  ك����ارل  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه،   
�صركة  ل���دى  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س   ،
ال�صحية«  ل���ل���خ���دم���ات  اأب���وظ���ب���ي 
نرحب  اأن  ي�������ص���رن���ا  )������ص�����ح�����ة(: 
ب��ان�����ص��م��ام ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال����روؤوف 
املوؤكد  وم��ن   ، �صحة  منظومة  اإىل 
اأن خربته الوا�صعة واملعمقة يف طب 
لكفائة  �صت�صيف  االأط���ف���ال  ع��ي��ون 
امل���ج���ال  ويذكر  ه����ذه  االط���ب���اء يف 
الطبية  خليفة  ال�صيخ  م��دي��ن��ة  اأن 
اأبرز  ب��اإدارة كليفالند كلينيك، تعد 
حتت  املن�صوية  الطبية  املوؤ�ص�صات 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  مظلة 
املنظومة  )�����ص����ح����ة(،  ال�������ص���ح���ي���ة 
االأن�صطة  اإدارة  ع����ن  امل�������ص���وؤول���ة 
امل�صت�صفيات  امتداد  على  العالجية 

والعيادات العامة باإمارة اأبوظبي.

منها اجلمعية الطبية الربيطانية 
)BMA( واالأكادميية االأمريكية 
لطب العيون )AAO( و»جمعية 
 )MPS( ال���ط���ب���ي���ة«  احل����م����اي����ة 
ان�صمامه  وقبل  املتحدة.  باململكة 
الطبية  خليفة  ال�صيخ  مدينة  اإىل 
�صغل الدكتور عبد الروؤوف من�صب 
ا���ص��ت�����ص��اري ط���ب وج����راح����ة عيون 
بريتون  مب�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  االأط����ف����ال 
رئي�س  ومن�صب  امل��ت��ح��دة،  باململكة 
مب�صت�صفى  ال���ع���ي���ون  ط����ب  ق�����ص��م 
ع������الوة على  ب����ريت����ون،  ك���وي���ن���ز يف 
اللجنة  وع�����ص��و  ك��م��ح��ا���ص��ر  ع��م��ل��ه 
الأطباء  امللكية  الكلية  يف  التعليمية 
العيون. ورّحب الدكتور عبد املجيد 
اخلدمات  اإدارة  رئ��ي�����س  ال��زب��ي��دي، 
ال�صيخ خليفة  الطبية لدى مدينة 
ال��ط��ب��ي��ة ب��ان�����ص��م��ام ال��دك��ت��ور عبد 
بان�صمام  ن��رح��ب  ق��ائ��اًل:  ال����روؤوف 
ال��ذي متتد  ال���روؤوف  الدكتور عبد 
خربته اال�صت�صارية يف طب العيون 
و�صريفد  ع����ام����اً،   12 م���ن  الأك�����رث 
العيون  ع���ي���ادة  ال��ع��امل��ي��ة  ب��خ��ربات��ه 
الطبية،  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ  مب��دي��ن��ة 

مفو�سية مر�سدات ال�سارقة تنظم املخيم 
ال�سيفي االأول حتت عنوان حول العامل

•• ال�شارقة-وام:

حت��ت رع��اي��ة ق��ري��ن��ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
القا�صمي  حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة  �صمو  ال�صارقة.. 
رئي�صة املجل�س االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة يف ال�صارقة رئي�صة 
جمعية مر�صدات االإم��ارات الرئي�صة الفخرية ملفو�صية 
مر�صدات ال�صارقة .. نظمت مفو�صية مر�صدات ال�صارقة 
املا�صي املخيم ال�صيفي االأول حتت عنوان حول  االأحد 
ترتواح  زه���رة   60 اإط���الع  املخيم  وي�صتهدف  ال��ع��امل. 
اأعمارهن بني 7 و 12 �صنة على اأمناط احلياة وعادات 
النا�س واالأعراف االإجتماعية واالإختالفات الثقافية بني 
�صتى احل�صارات االإن�صانية. وياأتي هذا املخيم الذي يعد 
االأول من نوعه منذ اإطالق الهوية اجلديدة للمفو�صية 
- يف اإطار اجلهود الرامية اإىل ربط الفتيات بالثقافات 
العاملية وتنمية ر�صيدهن املعريف من اللغات واللهجات 
الثقافات  ع��ل��ى  االن��ف��ت��اح  ب��ف��ائ��دة  وتوعيتهن  املختلفة 
بع�س  ع��ل��ى مم��ار���ص��ة  ت�صجيعهن  خ���الل  م��ن  ال��دول��ي��ة 
ف�صال  ال�صهرية  التقليدية  اليدوية  واحل��رف  الفنون 
عن اإمدادهن باخللفية املعرفية عن العادات والتقاليد 
االإن�صانية.  امل��ج��ت��م��ع��ات  م��ن  ل��ع��دد  ال�صعبي  وامل�����وروث 
وتت�صمن اأجندة املخيم الذي ي�صتمر على مدار خم�صة 
ال��ف��ن��ي��ة واحلرفية  ال��ع��م��ل  ال��ع��دي��د م���ن ور�����س  اأي�����ام - 
والرتفيهية والريا�صية التي ت�صتمد عبقها من الرتاث 
االإن�صاين العاملي وت�صتلهم ت�صاري�صها من عادات وتقاليد 
ال�صعوب يف الدول املختلفة كال�صني واإيطاليا و اإ�صبانيا 
وهاواي واأفريقيا لتج�صد بوتقة ثقافية وتراثية مميزة 
فعاليات  وافتتحت  خ��ا���س.  رون��ق  ذا  ح�صاريا  ومزيجا 
التعريفي  باللقاء  العامل   االأول من خميم حول  اليوم 
باملخيم واأهدافه وفعالياته وور�س العمل التي يت�صمنها 
قامت  ..ث��م  ا�صتك�صافها  �صيتم  التي  ال��دول  اإىل  اإ�صافة 
الذي يخولها  بها  �صفر خا�س  كل زهرة ب�صناعة جواز 
للم�صاركة يف الور�س املقدمة والذي يتم ختمه مبجرد 
خريطة  بر�صم  الزهرات  وقامت  بنجاح.  الور�صة  اإمت��ام 
م��ن خالل  ب��ه��ا  �صيبحرن  ال��ت��ي  ال��رح��ل��ة  لتتبع  ال��ع��امل 
زيارتها  تتم  التي  الدولة  على  �صرت�صو  التي  قواربهن 
ب�صكل  والكعك  احللويات  بتزيني  قمن  كما  ي��وم  كل  يف 

وخ�ص�س  املختلفة.  ال���دول  اأع���الم  م��ن  م�صتوحى  فني 
ت�صمن  اإذ  ال�صينية  للثقافة  املخيم  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
باإحتفاالت  اخل��ا���س  التنني  ق��ن��اع  �صناعة  عمل  ور���ص��ة 
ال�صينية  لالألعاب  ور�صة  تلت�ها  ال�صني  يف  ال�صنة  راأ���س 
يعك�س  ترفيهي  كرتوين  فيلم  بعر�س  اليوم  ..واختتم 
اليوم  يف  الفتيات  وزارت  ال�صينية.  احل�صارة  مظاهر 
كيفية  تعلمن  حيث  اإ�صبانيا  و  اإيطاليا  دول��ت��ي  الثالث 
اإعداد البيتزا و بع�س الرق�صات ال�صعبية باالإ�صافة اإىل 
من  الدولتني  يف  الهامة  املعامل  من  عدد  على  التعرف 
وعلى  امل��ع��امل.  لتلك  املماثلة  املج�صمات  تركيب  خ��الل 
�صواطئ هاواي اخلالبة حطت قوارب الفتيات يف اليوم 
الرابع حيث بداأت رحلتهن على اجلزيرة بلعبة البحث 
ل�صناعة  ي��دوي��ة  ح��رف  ور���ص��ة  تلتها  املفقود  الكنز  ع��ن 
و�صتختتم  ه������اواي.  ت����راث  م���ن  اإك�����ص�����ص��وارات  و  اأزي������اء 
افريقيا يف  ج��ن��وب  ال��ع��امل يف  ح��ول  ال��زه��رات رحلتهن 
اليوم اخلام�س حيث �صيتعلمن كيفية �صناعة دمى على 
باالإ�صافة  االأفريقية  القارة  اأ�صهر احليوانات يف  اأ�صكال 
اإىل مهارات القرع على الطبول على االيقاع االأفريقي 
املحمود مدير م�صاعد  اإمي��ان  قالت  ال�صياق  و يف هذا   .
ال�صيفي  املع�صكر  هذا  اإن  ال�صارقة  مر�صدات  مفو�صية 
هويتنا  حت��ت  تنظيمه  يتم  ن��وع��ه  م��ن  مع�صكر  اأول  ه��و 
بو�صيلة  الفتيات  اأن حتظى  املهم  .. حيث من  اجلديدة 
ت�صميم  مت  بحيث  ال�صيف  يف  وقتهن  لق�صاء  مفيدة 
للزهرات  املع�صكر بطريقة ممتعة وجذابة  االأن�صطة يف 
تو�صيع  ه��و  االأن�صطة  ه��ذة  م��ن  الغر�س  اإن  واأ���ص��اف��ت   .
و  فهم  على  وم�صاعدتهن  اآفاقهن  و  ال��زه��رات  منظور 
اإدراك الثقافات املختلفة وهذا بدوره ي�صاعد على تن�صئة 
هذه االأجيال ال�صابة لي�صبحوا مواطنني عامليني متا�صيا 
القا�صمي  حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة  �صمو  روؤي��ة  مع 
املزيد  �صت�صهد  ال�صارقة  مر�صدات  مفو�صية  اأن  يذكر   .
بالرتابط  املتعلقة  التدريبية  و  الرتفيهية  الور�س  من 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ث��ق��اف��ات املختلفة  االج��ت��م��اع��ي وال��ق�����ص��اي��ا 
هذا  خ��الل  االجتماعية  امل��ه��ارات  و  املجتمعي  وال��ع��م��ل 
بنت  ج��واه��ر  ال�صيخة  �صمو  لتوجيهات  تنفيذا  ال��ع��ام 
حممد القا�صمي الإثراء امل�صعى الرامي اإىل رفع امل�صتوى 
الثقايف و الفكري للمر�صدات و تاأهيلهن لتويل املنا�صب 

القيادية يف امل�صتقبل .

الدور االإن�ساين جلمعية دار الرب يف م�ساعدة املحتاجني واحلّد من الت�سول
قيام  عن  ال��رب  دار  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي  خليفة  خلفان  اأعلن 
واالإن�����ص��اين لدعم م�صرية  العمل اخل��ريي  م��ب��ادرات يف  ع��دة  بتفعيل  اجلمعية 
وجناحها  اإجن��ازه��ا  عن  وتعلن  عاماً   35 منذ  بنجاح  ابتداأتها  التي  اجلمعية 
لتحقيق ر�صم الب�صمة على وجوه الفقراء واالأيتام وامل�صاكني واملحتاجني واالأ�صر 
الفقرية واملتعففة وتوفري اكتفاء ذاتي لتح�صني حالتهم االقت�صادية واحلد من 
واأق�صامها وجهود  ب��اإدارات اجلمعية  الفعالة  االأدوار  الت�صول من خالل توزيع 
ون�صعى  النجاح،  ملزيد من  اأعمال اجلمعية  والتو�صع يف  واملتطوعني  موظفيها 
لدى اأهل اخلري والرب لدعم هذه املبادرات لتحقق اأهدافها ون�صتخدم الو�صائل 
اأبواب اخلري الذي  املتاحة للتوا�صل معهم ومنها رعايتنا احل�صرية لربنامج 
تبثه اإذاعة نور دبي كل يوم جمعة ونعر�س خالله امل�صاريع اخلريية للجمعية 

واحلاالت االإن�صانية العاجلة التي حتتاج اإىل اإغاثة عاجلة.
ا�صرتاتيجيتها  يف  اجلمعية  جناح  مع  ياأتي  التحول  هذا  اأن  املزروعي  واأو�صح 
روؤيتها  وفق  للمحتاجني  امل�صاعدة  لتقدمي  املعلنة  ال�صامية  اأهدافها  وحتقيق 
امل�صتقبلية والتو�صع ال�صامل يف تقدمي االأعمال اخلريية واالإن�صانية والثقافية 
والتكافل  االإخ����اء  روح  لبث  كر�صالة  وال��ع��ط��اء  ال��رب  اأه���ل  م��ع  ج��اه��دة  وتعمل 
االجتماعي امل�صتمد من املبادئ االإ�صالمية والقيم االإن�صانية والروؤية الوطنية 
واالت�صال  وامل�صاواة  العدل  من  اأ�صيلة  قيماً  لذلك  وتتخذ  االإم���ارات،  لدولة 
الفعال واجلودة والتميز والعمل بروح الفريق لتحقيق اأهدافها اال�صرتاتيجية 
ال��ك��رمي تالوة  ال��ق��راآن  االإ���ص��الم��ي وحتفيظ  ال��دي��ن  ب�صماحة  ال��وع��ي  ن�صر  يف 
وجتويداً وحت�صني امل�صتوى املعي�صي للمحتاجني وذوي الدخل املحدود وتر�صيخ 
الثقافة االإ�صالمية يف املجتمع وتنمية املوارد املالية للجمعية وجت�صيد ثقافة 

التميز يف كافة املعامالت.
واأ�صاف املزروعي اأن اجلمعية تقوم بهذا الدور يف م�صاعدة املحتاجني واالأيتام 
لدى  املتنوعة  امل�صاريع  خالل  من  املنتجة  واالأ�صر  واملتعففة  الفقرية  واالأ�صر 
الظواهر  م��ن  باعتبارها  الت�صول  ظ��اه��رة  م��ن  احل��د  يف  للم�صاهمة  اجلمعية 
م�صتوياتها  مبختلف  ع��دي��دة  جمتمعات  منها  وت��ع��اين  ال�صلبية  االجتماعية 
اأو  الظاهرة  هذه  احلد من  للم�صاعدة يف  العمل  علينا  وقد وجب  احل�صارية، 
الق�صاء عليها بالتعاون مع اجلهات التي نقوم مب�صاعدتها داخل وخارج الدولة 
ومن خالل �صدِّ احلاجة وتوفري فر�س العمل وباالأدوار وامل�صاريع التي تنفذها 

اجلمعية يف منظومة واحدة متكاملة وهي: 
امل�صاريع االإن�صائية داخل وخارج الدولة: بناء امل�صاجد ومراكز حتفيظ القراآن 
ال�صحية  والعيادات  وامل�صت�صفيات  الدرا�صية  والف�صول  واملدار�س  االأيتام  ودور 
املحتاجني  �صالح  يف  ت�صب  وجميعها  املنتجة  االأ���ص��ر  وم�صاريع  االآب���ار،  وحفر 
وخدمتهم. م�صاريع الوقف اخلريي: توجد م�صاريع للوقف اخلريي يف كل من 

دبي وراأ�س اخليمة وعجمان بتربعات ومنح من اأ�صحاب ال�صمو احلكام وال�صيوخ 
واأهل اخلري والرب باإمارات الدولة ويتم تقدمي خراجها يف كافة امل�صاريع التي 
الدولة  خ��ارج  املماثلة  الوقفية  امل�صاريع  ع�صرات  توجد  كما  املحتاجني،  تخدم 
وال�صدقات  امل���ال  زك���اة  ت��وزي��ع  املو�صمية:  وامل�����ص��اري��ع  ال��زك��اة  ال��غ��ر���س.  لنف�س 
والكفارات واإفطار ال�صائم واملري الرم�صاين وزكاة الفطر وك�صاء العيد وذبح 
وتوزيع االأ�صاحي لالأيتام والفقراء وامل�صاكني واالأ�صر الفقرية واملتعففة وفقاً 
واالأ�صر  االأي��ت��ام  كفالة  اخل��ريي��ة:  امل�صاريع  ال��زك��اة.  ب���اإدارة  االجتماعي  للبحث 
املتعففة واملعاقني وتخت�س بها اإدارة كفالة االأيتام واالأ�صر عماًل بقوله تعاىل: 
�صورة  بنعمة ربك فحدث  واأم��ا  تنهر  ال�صائل فال  واأم��ا  تقهر  اليتيم فال  فاأما 
ال�صحى، وتهدف لتهيئة ال�صبل املعي�صية والتعليمية وال�صحية لكل فئة منهم، 
وتكفل اجلمعية نحو 30000 يتيم منهم نحو 29000 يتيم خارج الدولة 
االحتياجات  وذوو  اأ�صرة   530 املكفولة  واالأ�صر  الدولة،  داخل  يتيم  و1000 
19 دولة و25 هيئة خريية معتمدة، كما  وتتعامل مع  50 معاقاً  املكفولني 
اأن كفالة اليتيم داخل الدولة 300 درهم وخارج الدولة 150 درهماً وكفالة 
ذوي االحتياجات )املعاق( داخل الدولة 600 درهم وخارج الدولة 400 درهم، 
وكفالة اأ�صرة فقرية خارج الدولة 350 درهماً. كما تكفل اجلمعية املئات من 
واجلامعية  التعليمية  امل��راح��ل  بكافة  العلم  وط��الب  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  معلمي 

ومراكز التدريب واأفراد االأ�صر املنتجة.
م�صروع الرب لتحفيظ القراآن الكرمي: �صعبة الذكور : وت�صم مركزي املو�صى 
براأ�س  راأ�س اخليمة واملعريي�س  القراآن يف دبي، ومركزي  واجلمريا لتحفيظ 
املمزر وند احلمر وع��دداً من حلقات  : وت�صم مراكز  االإن��اث  اخليمة، و�صعبة 
التحفيظ يف بع�س امل�صاجد يف دبي، ويدر�س به اأكرث من 1800 طالب وطالبة 

املوا�صالت  و�صائل  لهم اجلمعية  وتوفر  اأو �صيفي  �صتوي  درا�صي  كل ف�صل  يف 
احلفاظ  من  املئات  تخرج  وقد  التخرج  وجوائز  هدايا  مع  املجانية  والدرا�صة 
واخلامتني لكتاب اهلل تعاىل عماًل بقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: )خريكم من 

تعلم القراآن وعلمه( .
م�صروع طباعة القراآن الكرمي )م�صحف دار الرب(: بداأ امل�صروع منذ 20 عاماً 
وقد متت طباعة 5 ماليني ن�صخة منه طباعة فاخرة كهدية من اأهل االإمارات 
اإىل م�صلمي العامل، وت�صمل الطباعة ن�صخ امل�صحف باأحجام اجليب واملتو�صط 
والكبري، وت�صعى اجلمعية لطباعة ن�صخ م�صحف الرتاويح )التهجد( حلاجة 
بع�س امل�صلني اإليه يف قيام الليل، كما متت طباعة اأجزاء من القراآن الكرمي 
للطالب املبتدئني يف حفظ القراآن، وتقوم اجلمعية بطباعة العديد من الكتب 
والزائرين  اجل��دد  امل�صلمني  مل�صاعدة  واملرتجمة  النافعة  العلمية  واالأب��ح��اث 
ملركز املعلومات االإ�صالمي التابع للجمعية يف دبي، كما تطبع اجلمعية �صل�صلة 
الر�صائل العلمية اجلامعية من الر�صائل التي تزكيها جلنة البحوث باجلمعية 

حلملة املاج�صتري والدكتوراه و�صل�صلة طالب العلم خدمة للبحث العلمي.
 1993 اأ�ص�صته دار الرب عام  مركز املعلومات االإ�صالمي: مركز دعوي خريي 
وطباعة  اجلاليات،  ل��دى  اأن�صطته  عرب  املعتدل  الو�صطي  باالإ�صالم  للتعريف 
اإ�صهار االإ�صالم  وتوزيع الكتب واالأ�صرطة التعريفية باالإ�صالم، واإ�صدار وثائق 
واإع�����داد الدعاة  ال���ق���راآن  واإق���ام���ة دورات حتفيظ  دب���ي،  امل��ع��ت��م��دة م��ن حم��اك��م 
بلغ  الدينية، وقد  الربامج  بها، ورعاية  الناطقني  العربية لغري  اللغة  وتعليم 
 2010 وع��ام  م�صلماً،   )1059(  2009 ع��ام  باملركز  اجل��دد  امل�صلمني  ع��دد 
 )1907( 2012 وع��ام  2011 )1350( م�صلماً،  وع��ام  )1500( م�صلم، 
م�صلمني جدد، ويف الن�صف االأول لعام 2013 )1500( م�صلماً جديداً، كما 
3700 حما�صرة، كما  25560 كتاباً وبلغت املحا�صرات نحو  اأكرث من  وزع 
يزور املركز �صنوياً نحو 60 األف زائر للتعرف على االإ�صالم ومبادئه ال�صمحة.

الطارئة  الظروف  ظل  يف  االإغاثية  احلمالت  يف  امل�صاركة  االإغاثية:  امل�صاريع 
والتي  وغ��ريه��ا  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال�صيا�صية  واالأح�����وال  والفي�صانات  ك��ال��زالزل 
ال�صعب  من  لكل  وامل�صاندة  بالدعم  بالدولة  احلكيمة  القيادة  بها  وجهت  قد 
واليمن،  باك�صتان  مل�صاعدة  اأخ��رى  اإغاثية  وحملة  الليبي،  وال�صعب  ال�صومايل 
واحلملة القائمة حالياً مل�صاعدة النازحني ال�صوريني يف ظل ماأ�صاتهم والظروف 
ب��دول اجل��وار بكل من  ال�صتاء  ال�صيف وب��رد  التي مي��رون بها يف حر  الراهنة 
الدولة  ق��ي��ادة  يف  جت�صدت  ال��ت��ي  االإن�صانية  معنى  متثل  وه��ي  ولبنان  االأردن 
ب��ه دول��ة االإم����ارات بتقدمي  ال��ذي تقوم  كتج�صيد للعمل اخل��ريي واالإن�����ص��اين 
ديننا  به  ياأمرنا  تعاون  واإغاثة كل ملهوف وهو  البي�صاء لكل حمتاج  االأي��ادي 

احلنيف ونبينا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم نبي االإن�صانية والرحمة.

يوم �ليتيم �لعربي
تقوم دار الرب بتكرمي االأيتام يف حفل اأم العطاء الذي تنظمه اجلمعية برعاية 
كرمية من حرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
بنت  ال�صيخة هند  �صمو  اهلل  دبي حفظه  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
مكتوم بن جمعه اآل مكتوم حفظها اهلل اأم العطاء مبنا�صبة يوم اليتيم العربي 
اأقيم للمرة  ال�صنوي الذي  اأبريل من كل عام، ورعاية �صموها للحفل  يف �صهر 
املبارك  رم�صان  �صهر  يف  العاملي  التجاري  دب��ي  مبركز  �صنوياً  وينظم  الثامنة 
بح�صور عدد من اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ وامل�صوؤولني ورجال االأعمال مع اإدارة 
جمعية دار الرب ويتم فيه تكرمي �صخ�صية العام اخلريية، وكذلك تكرمي اأف�صل 

موؤ�ص�صة خريية خارجية متميزة.

و�شائل �لتربع مل�شاريع �جلمعية
تفتح اجلمعية اأبوابها الأهل اخلري والرب للتربع بزكاتهم و�صدقاتهم وف�صول 
اأموالهم لكافة م�صاريع اجلمعية ويتم التربع يف املقر الرئي�صي للجمعية ب�صارع 
واإدارة  دب��ي  ب��رب  اخلليل  اإب��راه��ي��م  مب�صجد  اجلمعية  وف��رع  بدبي  زاي��د  ال�صيخ 
لتحفيظ  الرب  م�صروع  وف��روع  بالرب�صاء،  للجمعية  التابعة  الن�صائية  ال�صوؤون 
القراآن الكرمي، وفروع اجلمعية يف كل من راأ�س اخليمة وعجمان وجلنة االأ�صر 
وباأجهزة  ال��رب  دار  مندوبي  ول��دى  القيوين  اأم  يف  للجمعية  التابعة  املتعففة 
العطايا و�صناديق التربعات باجلمعيات واملراكز التجارية، وبح�صابات م�صاريع 
موقع  وع��رب  االإ���ص��الم��ي،  اأبوظبي  وم�صرف  االإ�صالمي  دب��ي  بنك  ال��رب يف  دار 

جمعية دار الرب االإلكرتوين.

�لدكتور عبد�لروؤوف

الوطني للإح�ساء: توفري البيانات اخلا�سة بالتعليم يعد اأ�سا�سا ملوؤ�سر التنمية الب�سرية
•• اأبوظبي-وام:

اأولت  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ان  لالإح�صاء  الوطني  املركز  اأك��د 
والتنموية  االجتماعية  �صيا�صتها  �صمن  ومتوا�صال  منتظما  اإهتماما 
تاأ�صي�س  منذ  كافة  مبراحلها  التعليمية  العملية  تطوير  متطلبات  نحو 
امل�صتدامة  للتنمية  املهمة  واملرتكزات  االأ�ص�س  من  ذلك  الدولة..باعتبار 
وبناء املجتمعات احلديثة. وقال املركز يف بيان اإح�صائي �صحفي اأ�صدره 
من  الثامن  ي�صادف  وال���ذي  االأم��ي��ة  ملحو  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�صبة  ام�س 
اأغ�صط�س من كل عام .. اإن التعليم ميثل مكانة اإجتماعية مهمة باعتباره 
االأمم  ت�صدره  ال���ذي  الب�صرية  التنمية  ملوؤ�صر  الرئي�صية  امل��ك��ون��ات  م��ن 
ي�صكل حمورا  الر�صمية  التعليمية  االإح�صاءات  ان توفري  املتحدة موؤكدا 
مهما لعمل املركز الوطني لالإح�صاء ..واأ�صار البيان اإىل اأن دولة االإمارات 

خمتلف املجاالت . وبداأ التعليم النظامي يف الدولة يف اخلم�صينيات من 
الفردية وفق خ�صو�صية  املبادرات  العديد من  املا�صي من خالل  القرن 
وظ��روف املجتمع يف تلك املرحلة وتبع تلك الفرتة ارتفاع عدد البعثات 
التعليمية من الدول املجاورة التي �صاهمت يف ن�صر التعليم يف بع�س املدن 
الرئي�صية.. اإال اأن العملية التعليمية الر�صمية قد انطلقت مع قيام احتاد 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة حيث �صاهم ذلك يف بدء مرحلة التنمية 
والتعليم  الرتبية  وزارة  ب��ان  البيان  ون��وه   . املجاالت  خمتلف  يف  والبناء 
انتهجت خطني ملحاربة االأمية يتمثل اأولهما يف االهتمام بتعليم الن�سء 
النظامي  التعليم  فبجانب  الكبار  تعليم  يف  الثاين  يتمثل  فيما  اجلديد 
اأمام من فاتهم قطار التعليم ففتحت  اأب��واب العلم  اهتمت الدولة بفتح 
ا�صتفادوا من  االآالف ممن  بها  التحق  والتي  للموظفني  امل�صائية  املراكز 
فيما  املراكز من اجلامعات  تلك  الكثري من طلبة  هذه اخلدمة وتخرج 

ما  ظل  يف  العام  ه��ذا  االأمية  ملحو  العاملي  بليوم  حتتفل  املتحدة  العربية 
ت�صهده دولة االإمارات من تطور وتقدم على جميع امل�صتويات حيث ت�صري 
خالل  املوؤ�صرات  لهذه  ملحوظ  تطور  اإىل  املتوفرة  التعليمية  املوؤ�صرات 
العقود املا�صية مما يت�صق مع �صيا�صات الدولة واهتمامها بتطوير كافة 
التنمية  ن��واة  هو  االإن�صان  اأن  اإىل  وامل�صتندة  التعليمية  العملية  مكونات 
 2021 وغايتها يف نف�س الوقت وقد ظهر ذلك جليا يف روؤية االإم��ارات 
والتي تطمح اإىل جعل كل االإماراتيني ي�صاهمون كل من موقعه يف بناء 
وطنهم عرب تنمية معرفتهم وتعزيز مبداأ االبتكار والتطوير واالقت�صاد 
الدولة على توفري فر�س وخيارات متنوعة للح�صول  املعريف لذا تعمل 
بناء  ب��ني  ت��رب��ط  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  �صيا�صة  اإط����ار  يف  ع�����ص��ري  تعليم  ع��ل��ى 
موؤهالت املواطن وخمرجات التعليم واحتياجات �صوق العمل والتطورات 
يف  ال��دول��ة  ت�صهدها  التي  للتطورات  امل�صاحبة  االجتماعية  والتغريات 

ل�صيا�صة  ا�صتنادا  لهم  قدمت  التي  اجلليلة  اخل��دم��ة  لتلك  نتيجة  بعد 
االأكرب  الهاج�س  التعليم  ظل  املا�صية  العقود  وع��رب   . الر�صيدة  القيادة 
للدولة حيث تبنت اخلطط واال�صرتاتيجيات لتطويره وا�صعة �صمن اأهم 
اأولوياتها حتقيق اأهدافها لت�صل بالتعليم اإىل م�صتويات معيارية ترتكز 
التجارب  اأف�صل  وف��ق  امل�صتقبلية  وتطلعاتها  �صيا�صتها  حتقيق  يف  عليها 
والنماذج الدولية التي تقود لبناء عملية تعليمية حديثة . ور�صد املركز 
الوطني لالإح�صاء جمموعة من املوؤ�صرات اخلا�صة بقطاع التعليم للعام 
2011 -2012 و التي عك�صت التطورات االإيجابية املهمة التي �صهدها 
التحتية  البنية  الدولة لتوفري  التعليم وال �صيما يف جمال جهود  قطاع 
التعليمية ذات اجلودة العالية وقد انعك�س كل ذلك يف الزيادة الكبرية يف 
اأعداد املدار�س والقدرة اال�صتيعابية لها وزيادة اأعداد الطالب املقيدين يف 

مدار�س الدولة وجامعاتها .
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•• دبي –الفجر:

العليا  ال���ل���ج���ن���ة  اأم�����������س  ع����ق����دت 
ال��ربن��ام��ج الوطني  امل�����ص��رف��ة ع��ل��ى 
بالتعاون   2013 ب����الدي  ���ص��ي��ف 
للتخطيط  االإم�����ارات  جمعية  م��ع 
تناولت  عمل  ور�صة  اال�صرتاتيجي 
امل�صاركة  للمراكز  التقييم  اأ���ص�����س 
ب�����الدي هذا  ���ص��ي��ف  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
العام، والتي يزيد عددها على 55 
مركزا اأ�صافة اإىل اللجان الفرعية 
امل�صرفة على الفعاليات وذلك مبقر 
ال�صباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
خالد  �صعادة  ح�صرها  والريا�صة 
يو�صف  الدكتور  واالأ�صتاذ   ، املدفع 
االإدارة  جمل�س  رئي�س   - العبيديل 
للتخطيط  االإم����������ارات  جل��م��ع��ي��ة 
الدكتورعبد  و   ، اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
ن��ائ��ب رئي�س   - امل��ع��ي��ن��ي  ال��رح��م��ن 
عدد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  االإدارة،  جمل�س 
املجتمعية  امل�����راك�����ز  م�������دراء  م����ن 
والثقافية وروؤ�صاء جلان الربنامج 

الوطني )�صيف بالدي(.
املدفع  عي�صى  خ��ال��د  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
بالهيئة  امل�����ص��اع��د  ال���ع���ام  االأم������ني 
والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة 
للربنامج  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

الوطني �صيف بالدي 2013
االإمارات  جمعية  م��ع  التعاون  اإن   
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط اال���ص��رتات��ي��ج��ي يعد 
ال���ربن���ام���ج  اإىل  ك����ب����رية  اإ�����ص����اف����ة 
مل��ا متتلكه  ب���الدي  ال��وط��ن��ي �صيف 
واإمكانات  خ����ربات  م���ن  اجل��م��ع��ي��ة 
���ص��خ��م��ة ت�����ص��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا اإىل 
اال�صرتاتيجي  التخطيط  تر�صيخ 
كثقافة وممار�صة من خالل تعزيز 

جيل وطني  قادر على حتقيق روؤية 
دولة االإمارات العربية املتحدة

والفكر  ال��وع��ي  ن�صر  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
دولة  جم��ت��م��ع  يف  اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
وتعزيز  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
�صراكة جمتمعية بني كافة اأطياف 
وم��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي 

احلكومية واخلا�صة واملدنية.
وث����م����ن امل����دف����ع ح�������ص���ور ك����ل من 
العبيديل  يو�صف  الدكتور  االأ�صتاذ 
جلمعية  االإدارة  جمل�س  رئي�س   -
االإمارات للتخطيط اال�صرتاتيجي 
املعيني  الرحمن  عبد  وال��دك��ت��ور   ،
ملا  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  نائب   -
ممتازة  روؤى  من  للور�صة  ا�صافاه 
واأثريا  احل�������ص���ور،  ك��اف��ة  ا���ص��ت��ف��اد 
ال��ور���ص��ة مب��ا مي��ل��ك��ان م��ن خربات 
التخطيط  جم�������ال  يف  وا�����ص����ع����ة 

املوؤ�ص�صي،  والتميز  اال�صرتاتيجي 
ا�صتنادا اإىل ما متلكه اجلمعية من  
اأدوات ا�صرتاتيجية فعالة للتعامل 
اأن  ، متمنيا  ال��ت��ح��دي��ات  ك��اف��ة  م��ع 
على  اإيجابيا  ال���روؤى  ه��ذه  تنعك�س 
هذا  ب���الدي  �صيف  فعاليات  متيز 

العام. 
وع�����ن م����ا ت���ن���اول���ت���ه ال���ور����ص���ة من 
مو�صوعات اأكد املدفع اأنها طرحت 
يتعلق  م����ا  ل���ك���ل  وا����ص���ح���ة  روؤي��������ة 
اأهداف  �صرح  اإىل  اإ�صافة  ب��االإب��داع 
احل���ك���وم���ة االحت�������ادي�������ة،  وروؤي�������ة 

االإمارات 2021 
م�صريا اإىل اأن �صيف بالدي يتطلع 
مل��رح��ل��ة ج���دي���دة يف ت��ر���ص��ي��خ جيل 

مبدع ومتميز. 
واأكد املدفع على اأهمية التعاون مع 
اجلمعية لتحقيق التفوق يف االأداء 

وت��ن��م��ي��ة م������وارده ال��ب�����ص��ري��ة ، من 
خالل طرح جمموعة متنوعة من 
ميكنها  التي  التطويرية  املبادرات 
ت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة االب��������داع وال������والء 
املوظفني  ك���اف���ة  ل�����دى  وال���ت���م���ي���ز 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  يف  وامل�صاركني 

�صيق بالدي..
الدكتور  االأ���ص��ت��اذ  ع��رب  م��ن جانبه 
رئي�س   - ال����ع����ب����ي����ديل  ي����و�����ص����ف 
االإمارات  جلمعية  االإدارة  جمل�س 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط اال����ص���رتات���ي���ج���ي عن 
الهيئة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ����ص���ع���ادت���ه 
والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة 
بالدي،  �صيف  الوطني  والربنامج 
النوعية  ه��ذه  اأهمية  على  م��وؤك��دا 
اإىل  تهدف  التي  العمل  ور���س  م��ن 
م�صتويات  اأع���ل���ى  اإىل  ال���و����ص���ول 
التميز يف االأداء، وحتقيق االأهداف 

اال�صرتاتيجية على كافة امل�صتويات 
امل��ب��دع��ة يف  ال��ط��اق��ات  م��ع اكت�صاف 

املجتمع االإماراتي.

تبداأ  ب��الدي  ل�صيف  العليا  اللجنة 
الزيارات امليدانية مبكراً     

اأن��ط��ل��ق��ت �صباح  م���ن ج��ان��ب اأخ����ر 
اأم�س االأول اأوىل الزيارات امليدانية 
للربنامج  املنظمة  العليا  للجنة 
اللجنة  م��ن  وف��د  زار  حيث  مبكراً 
ال��ع��ل��ي��ا ب��رئ��ا���ص��ة ال���دك���ت���ور حبيب 
اللجنة  رئي�س  نائب  العطار  غلوم 
العليا املن�صق العام للربنامج املركز 
واملركز  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����س  ال��ث��ق��ايف 
ب�����داأت اجلولة  ب��ع��ج��م��ان  ال��ث��ق��ايف 
بتفقد الوفد الفعاليات واالن�صطة 
ب��امل��راك��ز ، حيث اط��ل��ع ال��وف��د على 
ال���ع���دي���د من  ال����������دورات يف  ����ص���ري 
االجنليزية  ال��ل��غ��ة  م��ث��ل  امل���ج���االت 
الر�صم  ودورة  وامل�صرح  واحلا�صوب 
وغريها وح�صر وفد اللجنة جانب 
املراكز   ينظمها  ال��ت��ي  ال��ور���س  م��ن 
امل�صابقات  من  ملجموعة  باالإ�صافة 
قدمت  كما  والرتفيهية  الثقافية 
اإدارة املراكز عر�صاً حول االأن�صطة 
ي�������ص���ارك فيها  ال���ت���ي  وامل�����ص��اب��ق��ات 
يف  دورات  ت�صمل  وال��ت��ي  ال��ط��الب 

العديد من املجاالت .
ال��دك��ت��ور حبيب غلوم  اأك���د  ب���دوره 
ال��ع��ط��ار ان ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ب���داأت 
العام مبكراً  للمراكز هذا  زياراتها 
جمريات  ع���ل���ى  ال����وق����وف  ب���ه���دف 
ال���ع���م���ل داخ������ل امل����راك����ز وال���ت���اأك���د 
م���ن ���ص��ري ال��ع��م��ل ط��ب��ق��ا للخطط 
كافة  ان  م���و����ص���ح���اً  امل���و����ص���وع���ة 
امل�صرفة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اع�����ص��اء 

ي�صاركون   الوطني  الربنامج  على 
�صوف  وال��ت��ي  التفقدية  ب��اجل��والت 
ت�صمل معظم املراكز امل�صاركة، كما 
���ص��وف ي��ت��م ت��ف��ق��د االن�����ص��ط��ة التي 
املوؤ�ص�صات  م��ن  ال�����ص��رك��اء  يقدمها 
امل���ح���ل���ي���ة واالحت�������ادي�������ة، وت���ق���دمي 
الربنامج  ل��ن��ج��اح  ال�����الزم  ال���دع���م 
املنت�صبة  امل���راك���ز  ج��م��ي��ع  ب���داخ���ل 

ل�صيف بالدي.
املراكز  اأن  اإىل  ال���ع���ط���ار  واأ�����ص����ار 
القدرة  ل��دي��ه��ا  ح��ال��ي��ا  امل�������ص���ارك���ة 
األف   22 ح����وايل  ا���ص��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى 
ومن  ال��دول��ة  م�صتوى  على  طالب 
العدد   الربنامج  يحقق  ان  املتوقع 
الكبري  االق���ب���ال  ب��ع��د  امل�����ص��ت��ه��دف 
الثقافية  امل����راك����ز  ت�����ص��ه��د  ال������ذي 
فعاليات  ان��ط��الق  منذ  وال�صبابية 

الربنامج.
وع�����ن ن���وع���ي���ة االن�������ص���ط���ة االك����رث 
اأن  العطار  اأو���ص��ح   للطالب  جذباً 
واالن�صطة  وال��رح��الت  امل�صابقات 

الريا�صية  لديها جمهورها الكبري 
الالفت  ول���ك���ن  امل��ن��ت�����ص��ب��ني،  م����ن 
الكبري  االإق��ب��ال  ال��ع��ام  للنظر ه��ذا 
على الدورات التخ�ص�صية �صواء يف 
جمال احلرف ، اأو دورات الربجمة 
مفيدة  ال����ط����الب  وج����ده����ا  ال���ت���ي 
ل��ه��م خ���الل ال��ع��ام ال��درا���ص��ي حيث 
مل��ا در���ص��ه ومتهيدا  ت��ع��د م��راج��ع��ة 
االعوام  يف  لهم  يقدم  ان  ميكن  مل��ا 
اللغات  دورات  حتظى  كما  املقبلة، 
جيد  باإقبال  واالجنليزية  العربية 
الطالبات  او�����ص����اط  م����ن  خ���ا����ص���ة 
والتي  املالية  ور���س  اإىل  باالإ�صافة 
وا�صتثمار االموال  بالتجارة  تتعلق 
لها  الريا�صة  ان  م�صيفا  وغريها، 
من  اي�صا  الطلبة  م��ن  جمهورها 

خالل املراكز ال�صبابية
تقوم  اللجنة  اأن  العطار  واأ���ص��اف 
لتكون  دوري����ة  ب�صفة  ب���ال���زي���ارات  
على دراية بكافة امل�صتجدات، التي 
كافة  اإىل  االأن�صطة  و�صول  تخ�س 

اأبناء االإمارات� مبا يحقق االأهداف 
االإ�صرتاتيجية التي حددتها اللجنة 
اأن  اأهمية  على  تركز  والتي  العليا 
التي  وال��ربام��ج  االأن�صطة  تتكامل 
تكوين  يف  لت�صاعد  لل�صباب  ت��ق��دم 
تعتز  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال�صخ�صية 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  وان��ت��م��ائ��ه��ا،  بهويتها 
احلر�س اأن تكون االأن�صطة متنوعة 
وجاذبة لل�صباب يف اآن واحد موؤكداً 
اأن مدراء املراكز يلعبون دورا مهما 
االأن�صطة  كافة  وتفعيل  انتظام  يف 
اللجنة  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  والفعاليات 
الربنامج  ف��ع��ال��ي��ات  �صمن  العليا 
الوطني، م�صيدا باجلول التفقدية 
اأع�������ص���اء  ب���ه���ا  ق�����ام  ال����ت����ي  االوىل 
ال��ع��ل��ي��ا، مب���رك���ز عجمان  ال��ل��ج��ن��ة 
للربنامج   ح��دي��ث��ا  ان�����ص��م  وال�����ذي 
يف  اإي��ج��اب��ي  اأث��������������ر  م��ن  لها  وم��ا 
االإيجابي������������������ة  النقاط  كافة  ر�صد 
ل�صالح  ع��ل��ي��ه��ا  وال��رتك��ي��������������������������������������������������ز 

ال�صباب. 

بالتعاون مع جمعية �لإمار�ت للتخطيط �ل�شرت�تيجي:

�سيف بلدي يعقد ور�سة عمل حول اأداء املراكز امل�ساركة وم�ستوى متيزها

•• ابوظبي-الفجر:

اع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة ���ص��رك��ة ت��وت��ال اأب���و ال��ب��خ��و���س النفطية عن 
هيئة  مل�صاريع  دع��م��اً  دره���م  األ���ف  م��ائ��ة   مببلغ  م�صاهمتها 
الهالل االأحمر اخلريية واالإن�صانية التي ت�صتهدف الفئات 

ال�صعيفة واملعوزة داخل دولة االمارات وخارجها.
ل�صركة  العام  املدير  ال�صيخ  علي  يحيى  عامر  ال�صيد  وق��ام 
توتال اأبو البخو�س بت�صليم �صيك التربع ، ايل �صعادة را�صد 
مبارك املن�صوري نائب االأمني العام لل�صوؤون املحلية بهيئة 
الرميثي  �صعيد  حممد  ال�صيد  بح�صور  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
مدير فرع الهالل االأحمر باأبوظبي ، اإ�صافة اإىل تربعات 
وكل  منها  م�صاهمة  ال�صركة  موظفي  من  مقدمة  عينية 
املتعددة  واالإغاثية  االإن�صانية  للم�صاريع  اإليها  املنت�صبني 

التي ينفذها الهالل االأحمر.
القائمة  املجتمعية  وال�صراكة  بالتعاون  املن�صوري  واأ�صاد   
بني هيئة الهالل االأحمر و�صركة توتال اأبوالبخو�س والتي 
مل�صاعدة  االإن�صانية  الهيئة  واأن�����ص��ط��ة  م�صاريع  ك��ل  ت��دع��م 
الفئات ال�صعيفة واملعوزة التي ي�صتهدفها الهالل االأحمر 

بعطائه االإن�صاين. 
واأ�صار املن�صوري اإىل اأن هيئة الهالل االأحمر و�صركة توتال 
االإن�صاين  التكافل  حتقيق  على  حت��ر���ص��ان  البخو�س  اأب���و 
اأف��راد جمتمع دولة االإمارات  والرتابط املجتمعي بني كل 
ال�صعيفة  ال��ف��ئ��ات  امل�����ص��رتك��ة جت����اه  امل�����ص��وؤول��ي��ة  وحت��م��ل 

واملتعففة واملحتاجني بالداخل واخلارج. 

واأو�صح اأن توتال اأبوالبخو�س تعد من الداعمني الرئي�صيني 
تنفذها  التي  االإن�صانية  االأحمر  الهالل  واأن�صطة  مل�صاريع 
الهيئة يف االإم��ارات ويف العديد من دول العامل، خ�صو�صاً 
خالل �صهر رم�صان املبارك الذي نحتفل خالله بيوم زايد 
للعمل االإن�صاين تزامناً مع ذكرى رحيل املغفور له ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي ر�صم نهجاً 
وال�صالم  املحبة  و�صائج  اإر�صاء  اإىل  يهدف  واإن�صانياً  خريياً 

بني اجلميع.
 من جهته، اأكد املدير العام ل�صركة توتال اأبو البخو�س اأن 
ال�صركة تويل اأن�صطة الهالل االأحمر اخلريية واالإن�صانية 
اهتماماً خا�صاً وحتر�س على م�صاركة الهيئة يف الفعاليات 
املجتمعية واالإن�صانية التي يرعاها الهالل االأحمر ويقوم 
اأو  وال�صعفاء  املحتاجني  مل�صاعدة  الدولة  داخ��ل  بتنفيذها 
تنفيذها  يتم  التي  التنموية  وامل�صاريع  االإغاثية  الربامج 

باخلارج يف الدول املت�صررة من الكوارث املختلفة.
توتال  �صركة  رئي�س  نائب  احلجي  �صلطان  ال�صيد  واك��د   
للعمل  زاي��د  ي��وم  ان  املوؤ�ص�صي  التطوير  ل�صوؤون  االم���ارات 
االإن�صاين  يلهمنا ال�صري يف درب اجلود والكرم التى ار�صاها 
الوالد الراحل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رحمه اهلل. 
بكل توا�صع فان �صركة توتال يف االمارات ترغب يف امل�صاركة 
يف هذا العمل االن�صاين النبيل وامل�صاهمة  يف عمل اخلري 
االأحمر.   الهالل  مع  بالتعاون  اليها  حاجة  يف  هم  للذين 
ه��ذه على  ملوا�صلة جهودنا  ال��ق��وة   ان مينحنا  اهلل  وندعو 

اكمل وجه ممكن .

•• دبي-وام:

يتوجه اإىل مملكة ال�صويد االأ�صبوع 
 16 من  مكون  ن�صائي  وفد  املقبل 
قيادية اإماراتية بارزة لبدء املرحلة 
ال���ق���ي���ادات  ب���رن���ام���ج  م����ن  االأوىل 
..وهو  امل��ع��ريف  ل��ل��ت��ب��ادل  الن�صائية 
ي�صتهدف  املنطقة  يف  برنامج  اأول 
تبادل اخلربات يف جمال القيادات 
دبي  موؤ�ص�صة  وتنظمه  الن�صائية 
ن�صاء  �صبكة  م��ع  بالتعاون  ل��ل��م��راأة 
امل�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأج�������ل  م����ن 
وم��ع��ه��د م��ي��ل يف ال�����ص��وي��د وذل���ك 
اأغ�صط�س   25 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
املقبل.  �صبتمرب   1 اإىل  اجل�����اري 
ي�صم  ال������ذي  ال����ربن����ام����ج  وي����رك����ز 
االإماراتيات  القياديات  م��ن  ع��ددا 
البارزات من القطاعني احلكومي 
واخل����������ا�����������س وجم�������م�������وع�������ة م���ن 
ال�صويد  مم��ل��ك��ة  م���ن  امل�������ص���ارك���ات 
القيادة  اأ���ص��ال��ي��ب  مم��ار���ص��ة  ع��ل��ى 
والتبادل  والت�صاركية  امل�صتدامة 
امل����ع����ريف وال���ت���وا����ص���ل ال���ث���ق���ايف يف 
جمال القيادة. وقالت ح�صة تهلك 
والبحوث  التطوير  اإدارة  م��دي��رة 
يف موؤ�ص�صة دبي للمراأة ان برنامج 
املعريف  للتبادل  الن�صائية  القيادات 
يعك�س م�صاعي موؤ�ص�صة دبي للمراأة 
االإماراتية  امل��راأة  اإمكانيات  لتعزيز 
من خالل تبادل املعارف واخلربات 
بني القياديات البارزات من مملكة 
القياديات  م���ن  ون��خ��ب��ة  ال�����ص��وي��د 
نطاق  تو�صيع  ل�صمان  االإماراتيات 
ال����ت����ب����ادل ال���ث���ق���ايف وامل�����ع�����ريف بني 
التوا�صل  �صبكات  وبناء  املوؤ�ص�صات 

يف �صعي لتطبيق القيادة امل�صتدامة 
. واأ����ص���اف���ت  ل��ق��د اع��ت��م��دن��ا على 
ردود فعل وتعليقات امل�صاركات من 
الدفعة االأوىل للربنامج ..ويف هذا 
ت��ط��وي��ر برنامج  ال�����ص��ي��اق وا���ص��ل��ن��ا 
ه���ذا ال���ع���ام ل��ن��ح��ق��ق ت���ع���اون اأعمق 
قدرات  يعزز من  ما  الثقافات  بني 
اإن  واأو���ص��ح��ت  ال��ق��ي��ادي��ات.  الن�صاء 
لربنامج  املكثف  االأع��م��ال  ج���دول 
املرحلة القادمة يف ال�صويد يعتمد 
امل�صاركات  م���ع���ارف  ت��و���ص��ي��ع  ع��ل��ى 
االإداري��ة يف اإط��ار حتفيز قدراتهن 
اأ�صاليب  طرح  خالل  من  القيادية 
جانب  اإىل  مبتكرة  وتطوير  تعلم 
وتفاعلية  ت�����ص��ارك��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق 
ال���ربن���ام���ج.  امل���������ص����ارك����ات يف  ب����ني 
وي���������ص����م ال�����وف�����د امل�����������ص�����ارك 16 
من  متلكن  ممن  اإماراتية  قيادية 

اإىل ع�صر  يناهز خم�س  اخلربة ما 
مت  حيث  االإدارة  جم��ال  يف  �صنوات 
العامة  املوؤ�ص�صات  م��ن  اختيارهن 
واخل���ا����ص���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث يوفر 
يف  الن�صائية  ل��ل��ق��ي��ادات  ال��ربن��ام��ج 
ا�صتثنائية  فر�صة  االإم����ارات  دول��ة 
بناء  ط��ري��ق  ع��ن  دول��ت��ه��ن  لتمثيل 
ع���الق���ات م��ه��ن��ي��ة وال���ت���ع���رف على 
اأف�صل املمار�صات الدولية. و�صتعقد 
الربنامج  م����ن  االأوىل  امل���رح���ل���ة 
تتابع  ث�����م  ال�������ص���وي���د  مم���ل���ك���ة  يف 
دولة  يف  الثانية  املرحلة  امل�صاركات 
االإم����ارات ب��ني دب��ي وراأ����س اخليمة 
23 يناير  اإىل   17 يف الفرتة من 
القياديات  انخراط  بهدف  القادم 
االإم���ارات���ي���ات م��ع ن��ظ��ريات��ه��ن من 
جديدة  طرق  ال�صتك�صاف  ال�صويد 
القيادية  ب���ق���درات���ه���ن  ل��ل��ن��ه��و���س 

البعيد على  املدى  وتوظيفها على 
واملهني.  ال�صخ�صيي  ال�صعيدين 
وخالل اإقامتهن يف مدينة  كليبان  
يف ال�صويد �صيت�صمن جدول اأعمال 
الإ�صتك�صاف  ج��ل�����ص��ات  امل�����ص��ارك��ات 
القيادة  م��ث��ل  ح��ي��وي��ة  م��و���ص��وع��ات 
ون�����ظ�����ري�����ات ال���ت���ن���ظ���ي���م وك����ذل����ك 
القيادة  م��و���ص��وع  ح��ول  مناق�صات 
و�صي�صاركن  امل�صتدامة..  الن�صائية 
بر�صم وتطوير  ب�صكل عملي  اأي�صا 
الأهدافهن  اخل��ا���ص��ة  خ��رائ��ط��ه��ن 
�صيقوم  ح����ني  يف   .. ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
ال���وف���د يف م��دي��ن��ة  م���امل���و  بزيارة 
بهدف  م��ب��ت��ك��رة  اأع����م����ال  م����راك����ز 
اك��ت�����ص��اب م����ه����ارات خ��ل��ق االأف���ك���ار 
عالقاتهن  وت���ط���وي���ر  اجل����دي����دة 
امل��وؤ���ص�����ص��ات. وي�صم  ب���ني  امل��ه��ن��ي��ة 
الربنامج جل�صات حول االإر�صاد يف 

القيادة امل�صتدامة والتخطيط نحو 
على  املوؤ�ص�صية  االأه����داف  حتقيق 
مناق�صة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وا���ص��ع  نطاق 
اجلماعية  امل���ع���رف���ة  ن��ق��ل  ك��ي��ف��ي��ة 
مناذج  يف  وت�صميمها  واخل�����ربات 
تعليمية ي�صتفاد منها يف املوؤ�ص�صات 
االأف���ك���ار حول  ت��ب��ادل  �صيتم  ح��ي��ث 
تواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  جميع 
القيادية يف مناطق خمتلفة  امل��راأة 
داخل  ال�����ص��راع��ات  اإدارة  وم�����ص��األ��ة 

املنظمات املوؤ�ص�صية. 
اجلدير بالذكر ان برنامج القيادات 
والذي  امل��ع��ريف  للتبادل  الن�صائية 
التوايل  على  الثانية  لل�صنة  يعقد 
ي���ن���درج ���ص��م��ن ب��رن��ام��ج االإم�����ارات 
اأطلقته  حيث  الن�صائية  للقيادات 
مع  بالتعاون  للمراأة  دبي  موؤ�ص�صة 
را���ص��د الإعداد  ب��ن  ب��رن��ام��ج حممد 
القادة عام 2008 وا�صتمر عامني 
33 من الكوادر  وت�صمن م�صاركة 
القطاعني  يف  الن�صائية  الوطنية 
واخل���ا����س يف جماالت  احل��ك��وم��ي 
والعقارات  وال��ت�����ص��ري��ع  ال��ت��ع��ل��ي��م 
وال���ن���ق���ل  واالإدارة  وال���������ص����ح����ة 
واالت�صاالت واخلدمات امل�صرفية. 
ك��م��ا ���ص��م ال���ربن���ام���ج ق��ائ��م��ة من 
من  للتاأكد  �صممت  التي  املعايري 
تقدم العملية التعليمية من خالل 
برامج تنفيذية وحما�صرات نظرية 
ودرا�صات متعلقة  وم�صاريع عملية 
التطوير  ودورات  العمل  مبجاالت 
الذاتي وور�س عمل وبرامج لتبادل 
باالإ�صاف���ة  واملعرف���������������ة  اخل��ربة 
اإىل تنظي���������م فعالي�����ات عملي�����������������ة 

مثل ملتق������������ى االإماراتي�������������������ة . 

توتال اأبوالبخو�ض تدعم م�ساريع الهلل 
االحمر مبائة الف درهم 

وفد من القيادات الن�سائية ي�سارك يف برنامج القيادات 
الن�سائية للتبادل املعريف بال�سويد

•• دبي-وام:

اطلعت قطاع اال�صرتاتيجية واحلوكمة املوؤ�ص�صية بهيئة الطرق واملوا�صالت 
اأبوظبي على بع�س املمار�صات املميزة للهيئة يف عدد  بدبي وفدا من بلدية 
من االإدارات ذات ال�صلة بتجربة البلدية يف العمل احلكومي املتطور. جاء 
ذلك خالل اللقاء الذي ح�صره عبد املح�صن يون�س املدير التنفيذي لقطاع 
اإدارة  و�صيخة اجلرمن مديرة  بالهيئة  املوؤ�ص�صية  واحلوكمة  اال�صرتاتيجية 
اإدارة الطرق وعي�صى  املوؤ�ص�صي ونبيل حممد �صالح مدير  التطوير واالأداء 
البلدية  واأ�صول  التحتية  البنية  لقطاع  التنفيذي  املدير  املزروعي  مبارك 
بقطاع تخطيط  التخطيط احل�صري  اإدارة  بن غبا�س مدير  و�صعيد عبيد 
املدن يف بلدية اأبوظبي وعدد من م�صوؤويل وموظفي اجلانبني. وقال عبد 

لقاءات  عقد  على  الهيئة  حر�س  اإط��ار  يف  تاأتي  ال��زي��ارة  اإن  يون�س  املح�صن 
بهدف  ال�صراكة مع خمتلف اجلهات احلكومية  لتطوير عالقات  م�صرتكة 
تبادل اخلربات واملعارف يف جميع املجاالت ذات العالقة خا�صة. واأ�صاف اأن 
الكثري  اهتمام  باتت حمل جذب  املوؤ�ص�صي  االإداري  العمل  الهيئة يف  جتربة 
ع��ل��ى م�صتوى ال��دول��ة ب��ال��داخ��ل واخل����ارج يف ظ��ل االإجن�����ازات امل��ه��م��ة التي 
جت�صدت على اأر�س الواقع تقودها منظومة من االآداءات املتطورة وفق اأرقى 
املعايري العاملية. وت�صمن اللقاء عدة عرو�س مرئية من جانب اإدارات الهيئة 
اإذ قدمت كل اإدارة �صرحا عن مهامها وخدماتها و اجنازاتها. من جانبه اأ�صاد 
اللقاء والتجربة الرثية  التي قدمت خالل  بالعرو�س  ابوظبي  وفد بلدية 
واملمار�صات العلمية الراقية التي تنتهجها الهيئة وجعلتها يف م�صاف اجلهات 

احلكومية ذات ال�صمعة املوؤ�ص�صية املتميزة على امل�صتوى املحلي واالقليمي. 

طرق وموا�سلت دبي تطلع بلدية اأبوظبي على جتربتها يف املمار�سات املوؤ�س�سية للبنى التحتية واالإدارية
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تناولت معظم ال�صحف االأمريكية بالنقد والتحليل االأزمة ال�صورية، 
وقال بع�صها اإن املعار�صة تتهم نظام االأ�صد با�صتخدام الكيميائي، وقال 
بع�س اآخر اإن طول اأمد احلرب االأهلية ب�صوريا خطر على اإ�صرائيل، 
الالجئني  واإن  نوعية،  اأ�صلحة  على  ا�صتولوا  ال�صوريني  ال��ث��وار  واإن 
اأن  اإىل  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  اأ���ص��ارت �صحيفة  ي��ع��ان��ون.  فقد  ال�����ص��وري��ني 
املعار�صة ال�صورية تتهم قوات الرئي�س ال�صوري ب�صار االأ�صد با�صتخدام 
االأ�صلحة الكيميائية والغازات ال�صامة يف ق�صف مناطق بغوطة دم�صق 
وريفها فجر ام�س، مما اأ�صفر عن امتالء امل�صت�صفيات املحلية باأعداد 
تقارير  اأن  اإىل  ال�صحيفة  اأ���ص��ارت  كما  واجل��رح��ى.  القتلى  من  كبرية 
اأطفال ورج��ال مم��ددة على  االإنرتنت تظهر جثث  �صبكة  فيديو على 
اأ�صرة امل�صت�صفيات واأر�صياتها، و�صط حمالة كوادر طبية حملية تقدمي 
يد العون ل�صحايا الغاز ال�صام. من جانبها قالت �صحيفة كري�صتيان 
�صاين�س مونيتور يف مقال للكاتب االإ�صرائيلي بينيديتا بريتي اإن طول 
اأمد احلرب االأهلية يف �صوريا ي�صكل خطرا على اإ�صرائيل على عك�س ما 
يعتقده بع�س االإ�صرائيليني، واأ�صافت اأن اإنهاء اإراقة الدماء يف �صوريا 

يعترب اأمرا ي�صب يف �صالح اجلميع مبن فيهم اإ�صرائيل.

باعتداءات  اخلم�صة  املتهمني  احد  ال�صيبة،  بن  رم��زي  اليمني  غ��ادر 
11 ايلول-�صبتمرب، قاعة املحكمة يف غوانتانامو، �صاكيا من حرمانه 
الطعام قبل كل جل�صة ما ي�صكل يف نظره تعذيبا نف�صيا وقال املتهم 
الذي  الوحيد  وهو  الظهر،  بعد  التمهيدية  اجلل�صة  ا�صتئناف  لدى 
ابقى هنا هناك م�صاكل كثرية مع  ح�صرها الثالثاء، ال ميكنني ان 
الغذاء، االمر نف�صه يتكرر كل يوم . وا�صاف اليمني بح�صب ترجمة ملا 
قاله بالعربية ان هذه امل�صكلة تتكرر كل يوم وقد حاول اثارة املو�صوع 
معه  يح�صل  م��ا  ان  معتربا  غ���ادر،  االخ���ري  لكن  ال�صباط  اح��د  م��ع 
اي�صا  )يعني(  بل  يعنيني فقط  ال  ال��ذي  النف�صي  التعذيب  نوع من 
اخواين ورد املتحدث با�صم ال�صجن ادوارد دوراند على هام�س جل�صة 
املحاكمة موؤكدا ان املتهم تلقى الطعام احلالل التقليدي للمعتقلني 
والذي اعد لتوه ، لكنه �صكا ان غداءه ال يت�صمن الزيتون او الع�صل . 
وقال حمامي املتهم جيم هارينغتون يف اجلل�صة ان موكله ي�صعر بان 
الع�صكري  القا�صي  اليه و�صال  بالن�صبة  الظروف باتت غري مقبولة 
املحكمة  قاعة  م��غ��ادرة  يريد  ك��ان  اذا  ما  اليمني  املتهم  ب��ول  جيم�س 
طوعا ، فاجاب باالنكليزية نعم ثم متت مرافقته اىل املع�صكر الرقم 
7 حيث يعتقل مع خم�صة ع�صر �صجينا اخرين وقال حماميه االخر 
كيفن بوغوكي انها ق�صية غري م�صبوقة يف التاريخ االمريكي، حول 
كيفية معاملة املتهمني وا�صتمرت اجلل�صة يف غياب املتهمني اخلم�صة، 

علما بان اربعة منهم كانوا ابدوا �صباحا عدم رغبتهم يف ح�صورها.

ادت االمطار املو�صمية الغزيرة اىل في�صانات اثرت على حوايل مليون 
�صخ�س وم�صرع 139 يف خمتلف انحاء باك�صتان يف اال�صابيع الثالثة 
الفائتة على ما اعلن م�صوؤولون يف هيئة ادارة الكوارث ام�س و�صرح 
ان  بر�س  لفران�س  الكوارث  الوطنية الدارة  الهيئة  كبري يف  م�صوؤول 
931074 �صخ�صا ت�صرروا من االمطار الغزيرة التي اودت بحياة 

. بجروح  اخرين   804 وا�صابة  االقل  على  �صخ�صا   139
وا�صاف ان االمطار اكت�صحت 3826 قرية ودمرت 13262 منزال 
يف خمتلف انحاء البالد واقيم حواىل 243 خميما مل�صاعدة ال�صكان 
وال �صيما يف والية البنجاب ووالية ال�صند اجلنوبية ووالية بلو�ص�صتان 
اجلنوبية الغربية بح�صب امل�صوؤول ويتوقع هطول مزيد من االمطار 
املو�صمية يف باك�صتان يف ال�صهر املقبل لكن الهيئة الوطنية م�صتعدة 
بفي�صانات  نكبت  ال��ت��ي  باك�صتان،  وتعر�صت  بح�صبه  اح��ت��م��ال  الي 
مو�صمية غزيرة يف ال�صنوات الثالث االخرية، لالنتقاد حادة ب�صبب 
التي  املو�صمية  االمطار  للحد من خماطر  كافية  ب��ذل جهودا  ع��دم 

جترف املنازل واملزارع.
م�صرع  اىل  ال��ب��الد  ت��اري��خ  يف  اال���ص��وا  الفي�صانات  ادت   2010 ع��ام 

حواىل 1800 �صخ�س وطالت 21 مليونا.

عوا�شم

وا�شنطن

ا�شالم اباد

فورت ميد

املالكي يبداأ زيارة ر�سمية اإىل الهند 
•• بغداد-يو بي اأي:

ر�صمية  زي���ارة  اخلمي�س،  ال��ي��وم  املالكي  ن��وري  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  ب��داأ 
للهند تلبية لدعوة ر�صمية من نظريه الهندي مامنوهان �صينغ. وذكر بيان 
اأي��ام مباحثات   4 ت�صتغرق  التي  الزيارة  �صيجري خالل  املالكي  اأن  حكومي 
مع رئي�س جمهورية الهند ورئي�س احلكومة، ت�صتهدف تطوير اآفاق التعاون 
ال�صيا�صية واالقت�صادية وق�صايا االمن ومكافحة  البلدين يف املجاالت  بني 
املائية  وامل����وارد  وال�صحة  وال��ت��ج��ارة  وال��زراع��ة  وال��ط��اق��ة  والنفط  االإره����اب 
والتعليم وتكنولوجيا املعلومات . واأ�صاف البيان كما ت�صمل املباحثات ق�صايا 
امل�صاكن واطئة الكلفة، ف�صاًل عن عدد من  الثنائي يف جمال بناء  التعاون 

الق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك . 

 5 قتلى بينهم رجال اأمن بهجمات يف العراق 
•• بغداد-يو بي اأي:

قتل 5 اأ�صخا�س بينهم عدد من رجال االأمن، واأ�صيب 4 اآخرون بجروح،ام�س 
بحوادث اأمنية منف�صلة يف العراق وقال م�صدر اأمني عراقي، اإن عبوة ال�صقة 
انفجرت ب�صيارة �صابط برتبة نقيب يف اجلي�س العراقي قرب �صاحة اأبو جعفر 
املن�صور مبنطقة املن�صور، ما اأ�صفر عن مقتله باحلال . و�صارعت ال�صرطة اىل 
اإغالق مكان احلادث ونقلت جثة القتيل اىل دائرة الطب العديل ويف ال�صياق، 
ذكر م�صدر اأمني مبحافظة نينوى �صمال العراق، اأن اثنني من عنا�صر قوات 
حر�س احلدود الكرديه )البي�صمركه( قتال، بينما اأ�صيب اثنان اآخران بجروح 
بانفجار عبوة نا�صفة يف منطقة القو�صيات �صمال املو�صل مركز املحافظة ويف 
حمافظة �صالح الدين، اأعلن م�صدر اأمني حملي عن مقتل �صرطي واإ�صابة 
�صابط برتبة مقّدم بجروح، بانفجارعبوة نا�صفة اأثناء مرور دورية لل�صرطة 

يف منطقة البوهيازع �صرق تكريت مركز املحافظة.

ليفني تتوقع قر�ر�ت جوهرية من �أجل �ل�شالم 

االحتلل ي�سعد عمليات هدم منازل الفل�سطينيني

هنية: التمّرد يكون يف وجه االحتلل 
 . �صدنا  اللغة  ه��ذه  ت�صتخدم  اأال 
انطلقت  ع��دي��دة  دع����وات  وك��ان��ت 
على مواقع التوا�صل االجتماعي 
حما�س  حكم  على  للتمّرد  ت��دع��و 
يف غ���زة، وح����ّددت م��وع��د احلادي 
ع�صر من ت�صرين الثاين-نوفمرب 
ت�صّمنت  ل��ذل��ك،  م���وع���داً  امل��ق��ب��ل 
اإ�صدار بيانات وت�صجيالت مللثمني 
لالحت�صاد  الفل�صطينيني  ت��دع��و 

ومواجهة حما�س.
ن�صتدعي  اأن  نريد  ال  هنية  وق��ال 
وال  ال��دم��وي  بعدها  يف  العالقات 
واأدعو  ذل��ك،  يف  نرغب  وال  نحب 
ي��ج��ع��ل��وا من  اأن  ال���وط���ن  ���ص��ب��اب 
احلوار لغة بينهم ، مطالباً بعدم 

اأبناء  ب��ني  ال��ت��م��ّرد  لغة  ا�صتخدام 
ال�صعب الفل�صطيني.

حكراً  ل��ي�����س  ال����وط����ن  واأ������ص�����اف 
اأح���د، ال على احل��ك��وم��ة وال  على 
م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين وهو 
هي  وفل�ص����طني   . للجميع  يت�صع 
وغ��������زة  الفل�صطينيني  لكل  وطن 
حّررها اأهله��������ا وهي ملك الأهلها 
يف  فل�ص���طيني  ول��ك��ل  والأب��ن��ائ��ه��ا 
اإن حترير  وق���ال هنية  م��ك��ان  ك��ل 
يتحقق  اأن  مي���ك���ن  ال  ال�����وط�����ن 
داع����ي����اً   ، اجل���م���ي���ع  ب�����وح�����دة  اإال 
واإنهاء  وال�����ص��راك��ة  ال���وح���دة  اإىل 
للم�صارات  وال����ع����ودة  االن���ق�������ص���ام 

اجلامعة لل�صعب الفل�صطيني .

ن�سر بطارية م�سادة 
لل�سواريخ يف و�سط اإ�سرائيل 

•• القد�ش املحتلة-ا ف ب:

اجلي�س  ب���ا����ص���م  ن���اط���ق���ة  اع���ل���ن���ت 
اجلي�س  ان  ام�������س  اال���ص��رائ��ي��ل��ي 
لل�صواريخ  م�صادة  بطارية  ن�صر 
من منظومة القبة احلديدية يف 
الناطقة  وق��ال��ت  ا�صرائيل  و���ص��ط 
ن�صرت  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ب��ة احل���دي���دي���ة يف 
النظام  لتح�صري  ال��ب��الد  ان��ح��اء 
للعمل يف مناطق خمتلفة م�صرية 
يف  بطارية  ن�صرت  حاليا  ان��ه  اىل 

و�صط ا�صرائيل .
اين  بال�صبط  املتحدثة  تقل  ومل 
ول��ك��ن و�صائل  ال��ب��ط��اري��ة  ن�����ص��رت 
قالت  اال����ص���رائ���ي���ل���ي���ة  االع���������الم 
ال�صارون  منطقة  يف  ن�صرت  ان��ه��ا 
منظومة  وب��ط��اري��ات  ال�صاحلية 
ال����ق����ب����ة احل�����دي�����دي�����ة امل���������ص����ادة 
لل�صواريخ والتي لعبت دورا هاما 
يف املواجهة الع�صكرية بني الدولة 
العربية واجلماعات الفل�صطينية 
يف قطاع غزة وانتهت يف 21 من 
املا�صي،  الثاين-نوفمرب  ت�صرين 

منت�صرة يف انحاء ا�صرائيل.
اال���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، ق��ام��ت بطارية 
ن�����ص��ره��ا قرب  ق��ب��ة ح��دي��دي��ة مت 
م���دي���ن���ة اي�������الت ال����واق����ع����ة ق���رب 
�صيناء  ج��زي��رة  �صبه  م��ع  احل����دود 
وتدمري  ب����اع����رتا�����س  امل�������ص���ري���ة 

�صاروخ اطلق من م�صر.

•• بغداد-يو بي اأي:

 5 دخ��ول  عن  ام�س،  العراقية،  الداخلية  وزارة  اعلنت 
اآالف الجئ �صوري اىل االأرا�صي العراقية خالل االأيام 
القليلة املا�صية وذكرت الوزارة يف بيان ان تقريرا خا�صا 
لقوات احلدود العراقية، اأفاد عن دخول 5 اآالف الجئ 
�صوري اجلن�صية اىل االأرا�صي العراقية عن طريق ج�صر 
م�صوؤوليات  قاطع  �صمن  )�صليك(  قرية  يف  )�صحيلة( 
الالجئني  ت���وزي���ع  ومت  احل������دود  ح���ر����س   15 ال����ل����واء 
ال�صوريني على خميمات الالجئني يف اإقليم كرد�صتان .

العراق  كرد�صتان  اقليم  حكومة  م�صادر  ان  اىل  ي�صار 
30 الف الجئ  اعلنت من جهتها عن دخ��ول اكرث من 
���ص��وري اىل االإق��ل��ي��م داع��ي��ة احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة ببغداد 
واالأمم املتحدة اىل امل�صاعده بتوفري م�صتلزماتهم واقامة 

وال�صليمانية،  اأربيل،  لهم مبحافظات  خميمات جديدة 
ودهوك، وا�صفة تدفق الالجئني ال�صوريني بهذا العدد 

وخالل فرتة ق�صرية بانه غري م�صبوق.
وكان جمل�س الوزراء العراقي خ�ص�س 15 مليار دينار 
ال�صوريني  الكرد  الالجئني  متطلبات  لتاأمني  عراقي 
ودهوك،  وال�صليمانية،  اأربيل،  املوجودين يف حمافظات 
والذين بلغ عددهم االجمايل بح�صب اح�صاءات ر�صمية 
120 الف الجئ، فيما خ�ص�صت  حملية ما يزيد على 
ميزانيتها  يف  دوالر  مليون   20 مبلغ  االإقليم  حكومة 
اأن عدد  اىل  م�����ص��ادر مطلعة  وت�����ص��ري  ه����وؤالء.  الإغ��اث��ة 
 120 ال�  جت��اوز  كرد�صتان  باقليم  ال�صوريني  النازحني 
األف �صخ�س معظمهم ي�صكن خميم )دوميز( لالجئني 
يف حمافظة دهوك، فيما تقول االأمم املتحدة اإن االإقليم 

ي�صت�صيف نحو 200 الف نازح �صوري.

ح�����زب ال���ب���ي���ت ال����ي����ه����ودي امل����وؤي����د 
هناك  اأن  �صرا  لي�س  للم�صتوطنني 
حزبا واحدا على االأقل يف احلكومة 
املفاو�صات  اأن  ي��رى  االإ�صرائيلية 
اأمر خاطئ ويعار�س اإقامة دولتني 
العمل،  ح���زب  دع���ت  ك��م��ا  ل�صعبني 
وهو حزب املعار�صة الرئي�صي، اإىل 
اإىل  م�صرية  احلكومة،  جهود  دعم 
اأن  ال�صيا�صي ميكن  الدعم  اأن هذا 
على  يقوم  اتفاق  اإجن��از  يف  ي�صاعد 

مبداأ االأر�س مقابل ال�صالم.
ون��ق��ل رادي���و اإ���ص��رائ��ي��ل ع��ن ليفني 
ق���ول���ه���ا ����ص���ت���ك���ون ه���ن���اك ق������رارات 
ج��وه��ري��ة م��ن ج��ان��ب اإ���ص��رائ��ي��ل يف 
م�صرية  ال��ت��ف��او���س  عملية  ن��ه��اي��ة 
يف  ات���ف���ق���وا  امل���ف���او����ص���ني  اأن  اإىل 
الوقت نف�صه على عدم الك�صف عن 
تفا�صيل مداوالتهم من اأجل بناء 
ن��ت��ج��ادل ولكننا  ال��ث��ق��ة. واأ���ص��اف��ت 

نتجادل داخل القاعة .
ا�صتوؤنفت  املفاو�صات  اأن  اإىل  ُي�صار 
ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي يف وا���ص��ن��ط��ن بعد 
ب�صبب  اأع������وام  ث���الث���ة  دام  ت���وق���ف 
خالفات ب�صاأن التو�صع اال�صتيطاين 

االإ�صرائيلي.
وق������د ع����ق����دت ج����ول����ة ث���ان���ي���ة من 
غ���ري معلوم  م��ك��ان  امل���ح���ادث���ات يف 
اأغ�صط�س- م��ن   14 يف  ب��ال��ق��د���س 
الفل�صطينيني ب�صبب  اآب رغم قلق 
موافقة اإ�صرائيل خالل التح�صري 
للجولة على خطط لبناء 3100 

وحدة جديدة للم�صتوطنني.

•• القد�ش املحتلة-وكاالت:

هدمت قوات االحتالل االإ�صرائيلي 
ال�صفيح يف حي  ثالثة منازل من 
بدعوى  املحتلة  القد�س  يف  �صلوان 
اإقامتها بدون ترخي�س كما هدمت 
�صلطات االحتالل قبل ذلك باأربع 
ع�صرية  م�صارب  �صاعة  وع�صرين 
املحتلة،  ال��ق��د���س  �صمال  الكعابنة 
وت�صرد نتيجة لذلك 53 من اأفراد 

الع�صرية.
ث���ان���ي���ة اع���ت���ق���ل جي�س  م����ن ج���ه���ة 
فل�صطينيني  ث���الث���ة  االح����ت����الل 
ال�صفة،  ج��ن��وب  اخل��ل��ي��ل  مب��دي��ن��ة 
ب��ي��ن��م��ا ع���م���د ل���ه���دم ال���ع���دي���د من 
اأخرى  امل��ن�����ص��اآت وامل���ن���ازل يف م���دن 

بال�صفة.
فل�صطيني  اأم���ن���ي  م�����ص��در  وق�����ال 
اعتقلت  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ق��وات  اإن 
اإ�صحاق  م��ع��م��ر  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 
حممد  وي��ا���ص��ر  )28عاما(  ب��ن��ات 
مداهمة  ب��ع��د  )28عاما(  ب���ن���ات 
كما  ال��ع��روب،  خميم  يف  منزليهما 
اع��ت��ق��ل��ت ال��ف��ت��ى رب��ح��ي ف���الح اأبو 
مداهمة  عقب  )16عاما(  م��اري��ا 
م���ن���زل���ه، وق����ام����ت ب��ت��ف��ت��ي�����س عدة 

منازل اأخرى.
ويف مدينة طولكرم، داهمت القوات 
الفل�صطيني  م�صتل  االإ�صرائيلية 
���ص��ل��م��ان يف م��ن��ط��ق��ة معرب  ح��ك��ي��م 
بتجميع  وق���ام���ت  ج����ب����ارة،  خ���رب���ة 
وو�صعها  امل�صتل  وحمتويات  حتف 

االأربعاء،  ام�س  اآخر، فجر  واعتقل 
اإ�صرائيلية  ق���وات  م��داه��م��ة  خ��الل 

خميم الدهي�صة جنوب بيت حلم.
حملية،  اإع�������الم  و����ص���ائ���ل  وق����ال����ت 
كرم  ال���������ص����اب،  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  اإن 
عاما(،   21( رب���ه  ع��ب��د  اهلل  ن�صر 
بعد  ن��اري يف قدمه،  اأ�صيب بطلق 
ال�صبان  ب���ني  م���واج���ه���ات  ان������دالع 
اقتحمت خميم  اإ�صرائيلية  وق��وات 
ال��ده��ي�����ص��ة، ن��ق��ل ع��ل��ى اإث���ره���ا اإىل 
لتلقي  املدينة  م�صت�صفيات  اإح��دى 
ال�صحية  حالته  وو�صفت  العالج، 

وقال م�صدر طبي اإن فل�صطينيني 
اثنني، اأحدهما فتى، اأ�صيبا باأعرية 
اإ�صرائيلية  اإطالق قوات  اإثر  نارية 
اأب����و �صفية  اأع�����رية جت���اه م��ن��ط��ق��ة 

�صرق جباليا.
ق���وات االح���ت���الل تطلق  اأن  ُي��ذك��ر 
نريانها بني احلني واالآخ��ر وتنفذ 
عمليات توغل باالأطراف ال�صرقية 
ُي��ع��د خ���رق���اً التفاق  ل��ل��ق��ط��اع مم���ا 
تهدئة بني اجلانبني بداأ �صريانه يف 

نوفمرب-ت�صرين الثاين املا�صي.
بجروح،  فل�صطيني  واأ���ص��ي��ب  ه��ذا 

اإىل  و�صحنها  وحتميلها  اأكيا�س  يف 
اإبداء  دون  48، من  اأرا�صي  داخ��ل 

االأ�صباب.
وكان �صاب فل�صطيني قد ا�صت�صهد 
الثالثاء  اأم���������س  ����ص���اب���ق  وق�����ت  يف 
واأ����ص���ي���ب اآخ������ران مب���واج���ه���ات مع 
االح����ت����الل ج�����رت مب��خ��ي��م جنني 

�صمال ال�صفة الغربية.
م������ن ن����اح����ي����ة اخ������������رى، اأ�����ص����ي����ب 
فل�صطينيان بجروح م�صاء الثالثاء 
ج��������راء اإط����������الق ن�������ار م�����ن ق�����وات 
غزة.  �صمال قطاع  على  اإ�صرائيلية 

القوات  اأن  وذك������رت  ب��امل�����ص��ت��ق��رة. 
الفتى،  اأي�صاً  اعتقلت  االإ�صرائيلية 
بعد  اأبو عرفة )16 عاما(،  اأحمد 
املخيم  وال����ده يف  م��ن��زل  م��داه��م��ة 

وتفتي�صه.
وت�صن القوات االإ�صرائيلية عمليات 
اقتحام ودهم ب�صورة �صبه يومية يف 
ال�صفة الغربية ومن جهة اأخرى، 
حملت حركة فتح االأجهزة االأمنية 
الفل�صطينية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
التي تقودها حركة حما�س  املقالة 
امل�����ص��وؤول��ي��ة ع���ن ح��ي��اة اث��ن��ني من 
ك�����وادره�����ا ال���ل���ذي���ن ت��ع��ت��ق��ل��ه��م��ا يف 

�صجون غزة.
حما�س  ح��رك��ة  اتهمت  امل��ق��اب��ل،  يف 
الفل�صطينية،  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة   ،
باعتقال 6 من اأع�صائها واأن�صارها 
ال�صفة  يف  اآخرين   20 وا�صتدعاء 

الغربية.
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ت��وق��ع��ت كبرية 
ت�صيبي  االإ�صرائيليني  املفاو�صني 
احلالية  اجل��ول��ة  ت���وؤدي  اأن  ليفني 
الفل�صطينيني  مع  املفاو�صات  من 
اإ�صرائيلية،  جوهرية  ق���رارات  اإىل 
وق����رن����ت ت���وق���ع���ات���ه���ا ب����االع����رتاف 
ب�����اأن ���ص��ري��ك��ا واح������دا ع��ل��ى االأق����ل 
اليمينية  االئ��ت��الف��ي��ة  ب��احل��ك��وم��ة 
االإ�صرائيلية يعار�س الهدف الذي 
ح���ددت���ه ال����والي����ات امل���ت���ح���دة وهو 
جانب  اإىل  فل�صطينية  دولة  اإقامة 

دولة اإ�صرائيلية اآمنة.
اإىل  اإ������ص�����ارة  ل���ي���ف���ن���ي، يف  وق����ال����ت 

•• غزة-يو بي اأي:

دعا رئي�س احلكومة الفل�صطينية 
اإىل  ام�س،  هنية  اإ�صماعيل  املقالة 
ال��ت��م��ّرد ���ص��د اإ���ص��رائ��ي��ل، حم���ذراً 
التمّرد  الإع������الن  ال����دع����وات  م���ن 
و�صّدد  غ��زة،  على حكم حما�س يف 
وال�صعي  ب��احل��وار  التم�ّصك  على 

لتحقيق امل�صاحلة.
وق����ال ه��ن��ي��ة خ���الل م�����ص��ارك��ت��ه يف 
افتتاح الربنامج الوطني ملوؤ�صرات 
اخل���ريي���ة  ل���ل���ج���م���ع���ي���ات  االأداء 
اأن���ا م��ع ال��ت��م��ّرد �صد العدو  ب��غ��زة 
واالح����ت����الل، ون���ح���ن ك��ل��ن��ا �صعب 
يجب  ولكن  املحتل،  على  متمّرد 

العراق كرد�ستان  اإىل  دخلوا  �سوري  الجئ  اآالف   5

هجوم عن�سري على دير 
كاثوليكي يف اإ�سرائيل 

•• القد�ش املحتلة-ا ف ب:

ا�صرائيل وخطوا  القى متطرفون زجاجة حارقة على دير كاثوليكي يف 
�صعارات عن�صرية على جدرانه، بح�صب ما اعلنت متحدثة با�صم ال�صرطة 
اال�صرائيلية االربعاء وقالت لوبا �صمري يف بيان القيت زجاجة حارقة على 
حائط دير بيت جمال قرب بيت �صيمي�س م�صرية اىل ان الزجاجة ا�صتعلت 
لالغيار)وهو  امل��وت  مثل  اجل��دران  على  �صعارات  كتابة  متت  وا�صافت   .
م�صطلح يطلق على غري اليهود(،باال�صافة اىل انتقام . وبح�صب �صمري، 
واو�صحت  االثنني-الثالثاء  ليل  يبدو  ما  على  ح�صل  قد  احل��ادث  ف��ان 
انها حتقق يف كافة  ال�صرطة حتقق يف احل��ادث م�صرية اىل  ان  ال�صمري 
�صيا�صة  املتطرفون  امل�صتوطنون  وينتهج  القومية  فيها  مبا  االجت��اه��ات 
اهداف  مهاجمة  على  وتقوم  الثمن  دفع  با�صم  تعرف  منظمة  انتقامية 
تلك  وت�صمل  وكذلك مهاجمة جنود  ا�صرائيل  داخل  وعربية  فل�صطينية 
الهجمات تخريب وتدمري ممتلكات فل�صطينية واحراق �صيارات واماكن 

عبادة م�صيحية وا�صالمية وا�صجار زيتون ونادرا ما يتم توقيف اجلناة.

توقيف برملاين اأردين 
بتهمة ا�ستخدام املال ال�سيا�سي

•• عمان-يو بي اأي:

اأوقف االإدعاء العام االأردين، ع�صو جمل�س النواب، حممد ع�صا الدوامية، 
خالل  ال�صيا�صي  امل���ال  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ي��ع��رف  م��ا  اأو  االأ����ص���وات  ���ص��راء  بتهمة 

االنتخابات الربملانية التي جرت يف البالد يف كانون الثاين-يناير املا�صي.
العام  االإدع��اء  اإن  اإنرتنا�صونال،  بر�س  ليونايتد  رفيع  برملاين  وقال م�صدر 
اأوقف، ام�س ع�صو جمل�س النواب االأردين، حممد ع�صا الدوامية، وهو من 
اأ�صل فل�صطيني، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة �صراء االأ�صوات و�صراء 
االإنتخابات  خالل  ال�صيا�صي،  امل��ال  با�صتخدام  يعرف  ما  اأو  الناخبني  ذمم 

الربملانية التي نظمت يف البالد يف كانون الثاين-يناير املا�صي .

رئي�ض الربملان اللبناين يحذر من )عرقنة( لبنان 
وقال ان خطورة الو�صع االأمني الذي نعي�صه يتطلب املزيد من االنتباه 
منطقة  يف  وق��ع  ال��ذي  ل��ب��ريوت  اجلنوبية  ال�صاحية  انفجار  اأن  وي��ذك��ر 
مطلع  وق��ع  نف�صها  املنطقة  يف  مماثل  انفجار  بعد  الثاين  هو  الروي�س، 

�صهر رم�صان املا�صي واأدى اىل اإ�صابة نحو 50 �صخ�صاً.
اأن جي�صه  قهوجي،  العماد جان  اللبناين  اجلي�س  قائد  اأعلن  من جانبه 
وقال  التخريبية  ال�صبكات  ويالحق  االإره��اب  على  �صاملة  حرباً  يخو�س 
قهوجي يف حفل تكرميي ل�صباط متقاعدين، اإن اأجهزة اجلي�س تخو�س 

حرباً �صاملة على االإرهاب .
اأجهزة  مع  نتعاون  ونحن  وعربية،  واإقليمية  دولية  حروب  اأنها  وا�صاف 
اال�صتخبارات ال�صديقة ملالحقة ال�صبكات التخريبية، ونن�ّصق معها على 
والرعايا  اللبنانيني  �صالمة  اأج��ل  من  دوري��ة  �صورة  يف  امل�صتويات  اأعلى 

•• بريوت-يو بي اأي:

حّذر رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه بري ام�س من ما و�صفه عرقنة 
لبنان، معترباً اأن مثل هذا االأمر هو خطري للغاية.

اإن  االإع��الم��ي،  اأ�صبوعي، وزع م�صمونه مكتبه  نيابي  لقاء  وق��ال بري يف 
لبنان لي�س العراق.. وهذا املخطط لن مير باأي �صكل من االأ�صكال ، يف 
ا�صارة اىل تفجريات �صهدها لبنان موؤخرا ومنها التفجري الذي وقع يف 
�صاحية بريوت اجلنوبية يف منت�صف ال�صهر احلايل واأدى اىل مقتل 25 

�صخ�صاً.
واأ�صاف اأن عرقنة لبنان اأمر خطري للغاية وجّدد بري الدعوة اىل فتح 
االأعني والت�صدي ملثل هذه املحاوالت التفجريية والتوتريية يف البالد .

الغربيني والعرب يف لبنان . وبالن�صبة اىل االنفجار االأخ��ري يف منطقة 
اجلاري،  اآب-اأغ�صط�س   15 يف  لبريوت  اجلنوبية  ال�صاحية  يف  الروي�س 
منذ  يالحق  اجلي�س  اإن  قهوجي  قال  واجلرحى،  القتلى  ع�صرات  وخّلف 
مناطق  اىل  واإر�صالها  �صيارات  تفخيخ  على  تعمل  اإرهابية  خلية  اأ�صهر 

�صكنية، كانت �صيارة الروي�س اإحداها .
اأن هذه  املعلومات اال�صتخباراتية للجي�س،  اأن اخلطورة بح�صب  واأ�صاف 
اخللية ال تعد ال�صتهداف منطقة معينة اأو طائفة معينة، بل هي حت�صر 
االجتاهات  متنوعة  مناطق  ا���ص��ت��ه��داف  ع��رب  املذهبية  الفتنة  الإ���ص��ع��ال 
الطائفية وال�صيا�صية . وقال اليوم نواجه اأكرب التحديات التي واجهتها 
ال��دول العربية والغربية يف عقر داره��ا، وه��و االإره���اب الذي  اأه��م  اأي�صا 

ي�صرب اأينما تتاح له الفر�صة .
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اأطباء: 15 �ساروخًا كيميائيًا اأ�سابت ريف دم�سق 
•• عوا�شم-وكاالت:

املجزرة  اإن  ميدانيون  اأط��ب��اء  ق��ال 
ام�����س نفذتها  ف��ج��ر  ال��ت��ي وق��ع��ت 
قوات النظام ال�صوري باإطالق 15 
االأع�صاب  ب��غ��از  حم�صواً  ���ص��اروخ��ا 
ريف  مدن  على  ال�صام  )ال�صارين( 
دم�صق، مما اأودى بحياة املئات من 
االأطفال  م��ن  معظمهم  امل��دن��ي��ني 

والن�صاء.
ون���ق���ل���ت ���ص��ب��ك��ة ����ص���ام االإخ���ب���اري���ة 
ع����ن اأط����ب����اء ع���اي���ن���وا االإ�����ص����اب����ات 
اإن  قولهم  باملدنيني  حلقت  ال��ت��ي 
يف  اأُطلقت  الكيميائية  ال�صواريخ 
من  رب��ع  اإال  الثالثة  ال�صاعة  مت��ام 
وزملكا  جوبر  على  االأربعاء  �صباح 
ال�صام  وم��ع�����ص��م��ي��ة  ت���رم���ا  وع�����ني 

عندما كان النا�س نياما.
االآن  اأن��ه مت حتى  ال�صبكة  وذك���رت 
ح�صر اأكرث من 570 قتيال جلهم 
هناك  واأن  والن�صاء،  االأط��ف��ال  من 
كثري من املدنيني بقوا يف منازلهم 
للق�صف  تعر�صت  التي  املناطق  يف 
ومل يتم اإج��الوؤه��م وه��و م��ا يدعو 

ب��ن��ت االإم�����ام ع��ل��ي ب���ن اأب����ي طالب 
امليلي�صيات  تدفق  ابنا  موقع  وب��ّرر 
�صوريا  اإىل  امل�����ص��ل��ح��ة  ال�����ص��ي��ع��ي��ة 
املجموعات  مبواجهة  تقوم  باأنها 
 ، االإره��اب��ي��ة  التكفريية  ال�صلفية 
على حد تعبريه، متذرعاً بح�صور 
جبهة الن�صرة و جي�س دولة ال�صام 

والعراق اإىل االأرا�صي ال�صورية.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى ذك���ر امل��وق��ع اأن 
التي  ال��ع��ب��ا���س  اأب��وال��ف�����ص��ل  كتيبة 
تابعة  املهند�س  اأبومهدي  يقودها 
ال���ع���راق الذي  ل��ك��ت��ائ��ب ح���زب اهلل 
ب����دوره جم��م��وع��ات م�صلحة  ���ص��ّك��ل 
ال�صوريني  املعار�صني  �صد  تقاتل 
مطلعة  م�صادر  وتفيد  امل�صلحني 
ب����اأن م���ا ي�����ص��م��ى ك��ت��ائ��ب ح���زب اهلل 
�صيعة  م���واط���ن���ني  ت�����ص��م  ال����ع����راق 
ولبنان  ال����ع����راق  م���ن  م��ت��ط��رف��ني 

واليمن )حوثيني( وباك�صتانيني.
مقابلة  م��ن  مقتطفات  ن�صر  ك��م��ا 
الرجل  اأب����وه����اج����ر  م����ع  اأج�����راه�����ا 
الذي  ذوال��ف��ق��ار  كتيبة  يف  ال��ث��اين 
وم�صهد  ق��م  ملدينتي  ب��زي��ارة  يقوم 
اأب���وه���اج���ر وهو  اإي�������ران وق�����ال  يف 

الدوليون  امل��ف��ت�����ص��ون  ف��ي��ه  ي��وج��د 
املتحدة  االأمم  اأوف���دت���ه���م  ال���ذي���ن 
ا�صتخدام  ب�صاأن  احلقائق  لتق�صي 

االأ�صلحة الكيميائية يف �صوريا.
اإي������راين  ن�����ص��ر م���وق���ع  اىل ذل������ك، 
اأ�صويل حمافظ ُيدعى ابنا )وكالة 
اأن���ب���اء اأه���ل ال��ب��ي��ت( ����ص���وراً لنائب 
املوالية  ال��ف��ق��ار  ذو  ك��ت��ي��ب��ة  ق���ائ���د 
لب�صار االأ�صد، التقطت له يف �صوريا 
ل��واء ذو الفقار  اأن  واإي���ران، موؤكداً 
اإىل  العبا�س يقاتالن  اأبوالف�صل  و 
النظامي  ال�صوري  اجلي�س  جانب 
�صد اجلي�س احلر، بح�صب العربية 
لها  ن��ب��اأ  يف  ال��وك��ال��ة  وك�صفت  ن���ت. 
اأبو�صهيد  الكتيبة  قائد  كنية  ع��ن 
باأنهما  ، معرتفة  اأبوهاجر  ونائبه 
جمموعة  اأك�������رب  ث������اين  ي�����ق�����ودان 
عن  دف��اع��اً  تقاتل  �صيعية  م�صلحة 
اأبوالف�صل  كتيبة  بعد  االأ�صد  ب�صار 
. وم���ن خ���الل كمية من  ال��ع��ب��ا���س 
اأب���وه���اج���ر امل��رف��ق��ة باخلرب  ���ص��ور 
املذكورة  الكتائب  اأن  ي��وؤك��د  ال���ذي 
ال�صورية  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  ت�����ص��ت��ق��ر 
زينب  ال�صيدة  �صريح  ع��ن  للدفاع 

اإىل اعتقاد اأنهم رمبا لقوا حتفهم. 
املناطق  تلك  اأن  ال�صبكة  واأ�صافت 
�صاروخ  م���ائ���ة  ب���ح���وايل  ُق�����ص��ف��ت 
م��ن راج���م���ات ���ص��واري��خ م��ن جبل 
بلدة جوبر  تعر�صت  كما  قا�صيون، 
ن�صيب  وك�����ان  ل��غ��ارت��ني ج��وي��ت��ني 

الغوطة ال�صرقية غارة جوية.
امليداين  مرا�صلها  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
ر�صد ت�صاعد �صحب الدخان جراء 
خان  ب��ل��دة  ع��ل��ى  العنيف  الق�صف 
وحتركت  دم�����ص��ق.  ري��ف  يف  ال�صيح 
تعزيزات ع�صكرية من بلدة عقربا 
ح�صود  وهناك  الزبلطاين،  �صوب 
العبا�صيني  منطقة  يف  ع�����ص��ك��ري��ة 
ب��دم�����ص��ق ت���ت���اأه���ب ل��ل��ت��وج��ه نحو 
متهيدا  ال�����ص��ام  ومع�صمية  ج��وب��ر 
نا�صطون  وك������ان  الق���ت���ح���ام���ه���م���ا. 
����ص���وري���ون ق����د ب���ث���وا �����ص����ورا على 
القتلى  م���ن  ل��ع�����ص��رات  االإن����رتن����ت 
النظام  ا�صتخدام  نتيجة  �صقطوا 
عني  يف  كيميائية  اأ�صلحة  ال�صوري 
ترما وعربني يف الغوطة ال�صرقية 
عليها  ي�صيطر  التي  دم�صق  بريف 
امل���ع���ار����ص���ة. وق�����ال ع�صو  م��ق��ات��ل��و 

ال�صورية  ال���ث���ورة  ق���ي���ادة  جم��ل�����س 
ال�صعيد  حم��م��د  دم�������ص���ق،  ب���ري���ف 
وفقا  ق��ت��ي��ل   600 م���ن  اأك�����رث  اإن 
�صقطوا جراء  ر�صمية  الإح�صائيات 
اأكرث  ب��اإط��الق  النظام  ق���وات  ق��ي��ام 
م���ن ���ص��ت��ة ���ص��واري��خ ع��ل��ى مناطق 
بريف  اجلنوبي  واملتحلق  الغوطة 
باأنه  م���ا ج����رى  دم�������ص���ق، وا����ص���ف���ا 
���ص��وري��ا يف  ت�صهدها  اأك���رب جم���زرة 
اأعداد  اأن  القرن احل��ايل.  واأ�صاف 
الغازات  ا�صتن�صاق  ج��راء  امل�صابني 
ال�صاروخية  وال��ق��ذائ��ف  ال�����ص��ام��ة 
�صخ�س  اآالف  خ���م�������ص���ة  جت��������اوز 
بالغوطة ال�صرقية وحدها، م�صريا 
اإىل اأن ال�صواريخ اأُطلقت من جبال 
ق��ا���ص��ي��ون ال��ق��ري��ب��ة وت��ل��ت��ه��ا غارات 
مناطق  على  احلربية  بالطائرات 
زم��ل��ك��ا وع����ني ت���رم���ا وح����ي جوبر 
ومع�صمية  ال�����ص��رق��ي��ة  ب��ال��غ��وط��ة 

ال�صام بالغوطة الغربية.
اأطلعوا  اأن���ه���م  ال�����ص��ع��ي��د  واأو�����ص����ح 
املحلية  احل���ق���وق���ي���ة  امل���ن���ظ���م���ات 
املجزرة  تفا�صيل  ع��ل��ى  وال��دول��ي��ة 
ال��ت��ي ح��دث��ت ف��ج��ر ال��ي��وم يف وقت 

مطلعة باأن العنا�صر االإيرانية من 
البا�صيج  وق���وات  ال��ث��وري  احل��ر���س 
غري  وال�صيعة  ال��ع��ام��ة(  )التعبئة 
االأرا�صي  على  املتواجدين  العرب 
ال�صورية تعمل حتت اإمرة الكتائب 
التي تزعم اأنها تنفذ مهمة الدفاع 
بنت  زي��ن��ب  ال�صيدة  �صريحي  ع��ن 
ع��ل��ي ورق���ي���ة ب��ن��ت احل�����ص��ني ويتم 
االأرا�صي  على  وتدريبها  تنظيمها 

العراقية قبل نقلها اإىل �صوريا.

مواطن عراقي: ُكنا �صّكلنا كتيبتي 
من  وذوالفقار  العبا�س  اأبوالف�صل 
وال�صوريني  ال��ع��راق��ي��ني  ال�����ص��ي��ع��ة 

ومواطنني من بلدان اأخرى .
املجاميع  ت�����ص��ك��ي��ل  ع����زا  ح���ني  ويف 
امل�صلحة للدفاع عن �صريح ال�صيدة 
دخ���ول هذه  ك�صف  اأن���ه  اإال  زي��ن��ب، 
القوات يف القتال اإىل جانب قوات 
االأ�صد قائاًل: عندما بداأنا الن�صال 
اإىل  ب��امل��ع��ارك  التحقنا  املنطقة  يف 

بغية  ال���������ص����وري  اجل���ي�������س  ج���ان���ب 
ا�صتعادة املناطق التي �صيطر عليها 

املتمردون فقمنا بتطهريها .
تتهم  ال�صورية  املعار�صة  اأن  ُيذكر 
للحر�س  ال���ت���اب���ع  ال���ق���د����س  ف��ي��ل��ق 
اللواء  ب��ق��ي��ادة  االإي������راين  ال���ث���وري 
وتنظيم  بت�صكيل  �صليماين  قا�صم 
املوالية  ال�����ص��ي��ع��ي��ة  امل���ج���م���وع���ات 
ل��ط��ه��ران واإر���ص��ال��ه��ا ل��ل��ق��ت��ال على 
م�صادر  وتفيد  ال�صورية  االأرا���ص��ي 

•• القاهرة-يو بي اأي:

امل��ت��ح��دة، بطر�س  ل���الأمم  االأ���ص��ب��ق  ال��ع��ام  االأم����ني  اأدان 
بطر�س غايل، حادثة مقتل 25 جندياً من قوات االأمن 
املركزي امل�صرية يف مدينة رفح احلدودية، وا�صفاً ذلك 
د غايل، يف بيان ن�صره مكتبه،  باجلرمية االإرهابية و�صدَّ
ام�س على اأن الهجوم على جنود االأمن املركزي يف �صيناء 
وقتل 25 منهم على يد العدوان االإرهابي الفا�صي، هو 

اعتداء اإرهابي غادر يجب معاقبة مرتكبيه .
الدولية  والقوانني  واملواثيق  االأدي��ان  اأن كل  اىل  ولفت 
جت��م��ع وت��ت��ف��ق ع��ل��ى ���ص��رورة احل��ف��اظ والتم�صك بحق 
ُحرمة  وتتفق على  الكرمي،  االأم��ن  العي�س  االإن�صان فى 
االعتداء على النف�س االإن�صانية، معرباً عن حزنه واأمله 
م�صر  اأب��ن��اء  م��ن  ال��واج��ب  �صهداء  ل�صقوط  ال�صديدين 
ال�����ص��رف��اء م��ن ���ص��ح��اي��ا االإره�����اب ، وع���ن ت��ع��ازي��ه الأ�صر 
االأ�صبق  العام  االأم��ني  واأعلن  وذويهم.  ال�صحايا  ه��وؤالء 

لالأمم املتحدة عن تبّني مبادرة حتمل �صعار معاً الأمان 
وكرامة االإن�صان وقهر االإرهاب ، اأطلقها مثقفون وكتاب 
ع  جتمِّ اأن  يف  اأمله  عن  معرباً  م�صريون،  ودبلوما�صيون 
اأّياً  االإره����اب  على  الق�صاء  على  امل�صريني  ك��ل  امل��ب��ادرة 
االأم��ن واالأمان  اأج��ل حتقيق  اأو م�صدره من  كان �صكله 
واال�صتقرار و�صون الكرامة االن�صانية، وحتقيقاً لتوافق 
اأهداف  وحتقيق  الدميوقراطية  لبناء  جمعي  وط��ن��ي 
ال�صعب  اأن  ثقته  غ��ايل عن  ع��ربَّ  . كما  امل�صرية  ال��ث��ورة 
ق���ادر وي�صتطيع م��ق��اوم��ة االإره����اب  ب��وح��دت��ه،  امل�����ص��ري 
ال��ف��ا���ص��ي وت��داع��ي��ت��ه اخل��ط��رية ، داع��ي��اً يف ه���ذا ال�صدد 
الدميوقراطية  ثقافة  تعميق  على  العمل  �صرورة  اإىل 
وحقوق االإن�صان واحلرية والعدل وامل�صاواة كقيم عاملية 
بالتاأكيد  ر�صالته  واختتم  املعايري.  ازدواج��ي��ة  ترف�س 
على اأن ال�صعب امل�صري واجه من قبل الكرث من املحن 
الأنه  ��داً  م��وحَّ منت�صراً  ق��وي��اً  وخ��رج منها  وال��ت��ح��دي��ات، 

يحمل ر�صالة �صالم واأمن للجميع .

اإغلق ال�سفارة امل�سرية يف بنجلد�ض بعد تهديد 
•• داكا-رويرتز:

ال�صفارة  ان  داكا  امل�صرية يف  ال�صفارة  �صرطة بنجالد�س وم�صوؤولون يف  قالت 
تلقيها  بعد  وذل��ك  ال�صهر  نهاية  حتى  فيها  القن�صلي  الق�صم  ام�س  اأغلقت 
تهديد بوجود قنبلة وقال رفيق اال�صالم وهو م�صوؤول كبري بال�صرطة يف احلي 

الدبلوما�صي بداكا انه جرى تعزيز االمن خارج ال�صفارة.
ونقل رفيق اال�صالم عن خطاب التهديد قوله �صتن�صف ال�صفارة مثلما حدث 
يف ليبيا و�صتتعر�س اىل هجوم باال�صلحة مثل باك�صتان ، وذلك يف اطار وقوفه 
اأح��داث دامية  اأ�صواأ  اىل جانب جماعة االإخ��وان املجرمني وتعاين م�صر من 
ال�صرطة  بينهم مئة من  900 قتيل  تاريخها احلديث حيث �صقط زه��اء  يف 
واجلي�س بعدما ف�صت قوات االمن اعت�صامني الن�صار مر�صي بينهم م�صلحني 
15 �صخ�صا يف  اأغ�صط�س اب. وقتل مت�صددون   14 القاهرة واجليزة يوم  يف 
تفجري قنبلتني بال�صفارة امل�صرية يف العا�صمة الباك�صتانية يف عام 1995. 
بنغازي  مدينة  يف  امل�صرية  القن�صلية  بواجهة  �صررا  اأحلقت  قنبلة  وكانت 
ال�صفارة  امل�صوؤول عن تهديد  الفور  ال�صبت ومل يت�صح على  يوم  ليبيا  ب�صرق 
امل�صرية يف داكا وتوجد جماعات مت�صددة حمظورة عدة يف بنجالد�س لكن مل 

تتعر�س امل�صالح امل�صرية لتهديدات من قبل.

بطر�ض غايل يدين جمزرة �سيناء

•• القاهرة-يو بي اأي:

امل�صري  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  رف�����س 
نبيل فهمي، ام�س تدويل االأو�صاع 
اأن  على  داً  م�صدِّ م�صر،  يف  الراهنة 
تلك االأو�صاع �صاأن داخلي ال عالقة 

له بال�صلم واالأمن الدوليني.
با�صم  ال��ر���ص��م��ي  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ال�صفري  امل�صرية  اخلارجية  وزارة 
بدر عبد العاطي، يف بيان �صحايف 
خالل  اأك�����د  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  اإن 
فيلتمان  ج��ي��ف��ري  ال�صفري  ل��ق��ائ��ه 
وكيل االأمني العام لالأمم املتحدة 
م�صر  رف�����س  ال�صيا�صية  لل�صوؤون 
الراهنة  االأو���ص��اع  لتدويل  الكامل 
داخلي  �صاأن  اأنها  باعتبار  م�صر  يف 
ال ن�صمح بالتدخل فيه، وال عالقة 
بال�صلم واالأمن  االإط��الق  لها على 

الدوليني .
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع���ن ال���وزي���ر فهمي 
حكومة  اأي  م�صوؤولية  اأن  ت��اأك��ي��ده 
توفري  عليها  حت��ت��م  دمي��ق��راط��ي��ة 
االأمن واالأمان ملواطنيها ومواجهة 
اأعمال االإج��رام واالإره��اب يف اإطار 

القانون .
واأ�صاف اأن وزير اخلارجية امل�صري 
اأكد لل�صفري فيلتمان اأن اأي مواقف 
خ���ارج���ي���ة حم��ت��م��ل��ة جت�����اه م�صر 
ل��ن ت��وؤث��ر ع��ل��ى ق����رارات احلكومة 
ال�صعبية،  االإرادة  م��ن  تنبع  ال��ت��ي 

اأي������دت موقف  ال���ت���ي  ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
متوز  يوليو  م��ن  بالثالث  اجلي�س 
ان��ت��ق��ادات ح��ادة بعدما  لكنه واج��ه 
ا����ص���ت���ق���ال ك���ن���ائ���ب ل��ل��رئ��ي�����س يوم 
ف�س  ع��ق��ب  اأغ�������ص���ط�������س-اآب   14
مر�صي  ل��ب��ل��ط��ج��ي��ة  اع���ت�������ص���ام���ني 

بالقاهرة .
م�صاعد  وه����و  داود،  خ���ال���د  وق�����ال 
���ص��������������اب��ق ل���ل���ربادع���ي ا���ص��ت��ق��ال هو 
كمتحدث  م��ن�����ص��ب��ه  م����ن  االآخ�������ر 
اأي  اإن  االإن��ق��������������اذ  ج��ب��ه��ة  با�ص������م 
احلائز  ال��ربادع��ي  ق��رار مبحاكمة 
�صيكون  لل�صالم  نوبل  جائزة  على 

ت�صعيدا �صيا�صيا .
ال���دع���وى �صد  ك��ان��ت  اإذا  واأ����ص���اف 
ف�صتعترب  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ال�����ربادع�����ي 
االأو�صاع  اأن  يظهر  كبريا  ت�صعيدا 
اأن  على  م�����ص��ددا  ا�صتقطابا  ت���زداد 
ات���خ���ذت اجت���اه���ا خمتلفا  االأم������ور 
للغاية عما توقعه هو نف�صه عندما 
يونيو-  30 م��ظ��اه��رات  ���ص��ارك يف 

حزيران �صد مر�صي.
ُي�صار اإىل اأن الربادعي غادر م�صر 
يف وق���ت ���ص��اب��ق ه���ذا االأ���ص��ب��وع اإىل 
اأوروبا ومن امل�صتبعد اأن يح�صر اأيا 
من جل�صات املحاكمة. ووفق وكالة 
االأن���ب���اء االأمل��ان��ي��ة، ف��م��ن امل��ق��رر اأن 
اأوروبا  ال��ربادع��ي يف  اإق��ام��ة  تطول 
نوفمرب-ت�صرين  منت�صف  ح��ت��ى 

الثاين القادم.

وت�صتهدف امل�صلحة العليا للوطن، 
اإىل  ت��ل��ج��اأ  ال��ع��امل  دول  ك��اف��ة  واأن 
حينما  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  االإج��������راءات 
م�صرياً   ، ا�صتثنائية  تواجه ظروًفا 
مع�صكر  يف  معتقلني  ا�صتمرار  اإىل 
غ��وان��ت��ان��ام��و بعد م���رور اأك���رث من 
االإرهابي  احل��ادث  على  عاماً   12
التجارة  م���رك���ز  ب���رج���ي  ب��ت��ف��ج��ري 

العاملي يف نيويورك.
التزام  ع��ن  ال��وزي��ر فهمي  واأع����رب 
احل��ك��وم��ة امل�����ص��ري��ة ب���االإ����ص���راع يف 
مب�صاركة  امل�صتقبل  خارطة  تنفيذ 
من ينبذ العنف وال يحر�س عليه 

ويلتزم ببنود اخلارطة .
ع����ن غ�صب  ف���ه���م���ي  اأع��������رب  ك���م���ا 

القانون،  يف  م�صري  اأ�صتاذ  رفعها 
ي���ت���ه���م ف���ي���ه���ا حم���م���د ال����ربادع����ي 
املوؤقت  للرئي�س  ال�����ص��اب��ق  ال��ن��ائ��ب 
خلفية  على  االأم��ان��ة  خيانة  بتهم 
ق����راره اال���ص��ت��ق��ال��ة اح��ت��ج��اج��ا على 

االأحداث يف م�صر.
الق�صائية  الدعوى  �صاحب  وق��ال 
اأ�صتاذ للقانون يف  �صيد عتيق، وهو 
الدعوى  رف��ع  اإن��ه  جامعة ح��ل��وان، 
���ص��د ال���ربادع���ي الأن���ه ع��ني كوكيل 
ال�صعب  واأغ��ل��ب��ي��ة  االإن���ق���اذ  جلبهة 
التي وقعت على وثيقة حملة مترد 
التي جمعت توقيعات ل�صحب الثقة 
من الرئي�س املعزول حممد مر�صي 
احتجاجات  يف  ال��ن��ا���س  وح�����ص��دت 

با�صم  ال��ر���ص��م��ي  امل��ت��ح��دث  واأ����ص���ار 
ختام  يف  امل�������ص���ري���ة  اخل����ارج����ي����ة 
اأن امل�صوؤول االأمم��ي مل  اإىل  البيان 
اإلقاء  يح�صر اإىل القاهرة ملحاولة 
الدرو�س على امل�صوؤولني امل�صريني 
مبا يجب اأو ال يجب اأن يقوموا به، 
اإىل تطورات  واإمنا جاء لال�صتماع 
امل�صاعدة  ت��ق��دمي  وع��ر���س  امل��وق��ف 
اأرادت م�صر  اإذا  من االأمم املتحدة 
ذلك باعتبارها من الدول املوؤ�ص�صة 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة وواح����دة م��ن اأهم 

الدول االأع�صاء بها .
م�صر،  اإىل  فيلتمان  زي��ارة  ومتثِّل 
منطقة  يف  بها  يقوم  جولة  �صمن 
ن�صاط  �صياق  يف  االأو���ص��ط،  ال�صرق 

م�����ص��ر مم��ا ���ص��ّم��اه جت��اه��ل العامل 
اخل���ارج���ي حل��ق��ي��ق��ة االأو�����ص����اع يف 
م�صر وعدم توجيه النقد واالإدانة 
بالتخطيط  ي��ق��وم  ال���ذي  للطرف 
الأعمال  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  وال��ت��ح��ري�����س 
اإجرامية واإرهابية تطول املواطنني 
وم�صت�صفياتها  ال��دول��ة  وم��ن�����ص��اآت 
النظام  وت�صتهدف  عبادتها،  ودور 

العام واال�صتقرار .
وم����ن ن��اح��ي��ة اأخ�������رى، اأك�����د وزي���ر 
ا�صتمرار  امل���������ص����ري  اخل����ارج����ي����ة 
الفل�صطيني،  لل�صعب  ب���الده  دع��م 
يف  االأ�صا�صية  احتياجاته  وت��وف��ري 
دور  اأهمية  اإىل  الف��ت��اً  غ��زة،  قطاع 

املجتمع الدويل فى هذا ال�صاأن.

ال�صوارع. واعترب عتيق اأن من�صب 
الربادعي كان اأمانة يف رقبته وكان 

عليه اأن يرجع اإىل من ائتمنوه .
كما قال عتيق اإن الربادعي يواجه 
ال�صجن  ع��ق��وب��ة  اإدان���ت���ه  ح��ال��ة  يف 
م�صدرا  ل���ك���ن  �����ص����ن����وات،  ل����ث����الث 
الق�صوى  العقوبة  اإن  ق�صائيا قال 
التي ميكن اأن ت�صدر يف مثل تلك 
الق�صايا هي الغرامة وال�صجن مع 

اإيقاف التنفيذ.
العام  امل����دي����ر  ال�����ربادع�����ي،  وك������ان 
للطاقة  الدولية  للوكالة  ال�صابق 
ال��ذري��ة وال���ذي ي�����ص��ارك يف زعامة 
ج��ب��ه��ة االإن����ق����اذ امل���ع���ار����ص���ة حلكم 
ال�صخ�صيات  اأبرز  الرئي�س مر�صي، 

منذ  ال��ق��اه��رة  ت�صهده  دبلوما�صي 
ع�����زل ال���رئ���ي�������س ال�������ص���اب���ق حممد 
مت��وز- م��ن  ال��ث��ال��ث  م�صاء  مر�صي 
يوليو الفائت حيث قام م�صوؤولني 
مل�صر  متوا�صلة  ب��زي��ارات  دول��ي��ني 
للوقوف على واق��ع االأو���ص��اع فيها 
العنف  اأح��داث  خا�صة مع ت�صاعد 
مئات  االآن،  ح��ت��ى  خ��ل��ف��ت،  ال���ت���ي 
ال��ق��ت��ل��ى واأك����رث م��ن األ��ف��ي م�صاب 
الرئي�س  اأن�صار  بني  ا�صتباكات  يف 
اجلي�س  ع��ن��ا���ص��ر  وب����ني  امل����ع����زول 

وال�صرطة.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، اأع��ل��ن��ت م�صادر 
يف  حمكمة  اأن  م�����ص��ري��ة  ق�صائية 
ق�صائية  دع���وى  �صتنظر  ال��ق��اه��رة 

�لرب�دعي يحاكم بتهمة خيانة �لأمانة

نبيل فهمي يرف�ض تدويل االأو�ساع الراهنة يف م�سر

فرن�سا تتخوف من جمزرة غري م�سبوقة يف �سوريا 
•• بروك�شل-ا ف ب:

ما  اذا  انه  ام�س  فابيو�س  ل��وران  الفرن�صي  وزي��ر اخلارجية  اعترب 
ا�صلحة  ال�����ص��وري  ال��ن��ظ��ام  با�صتخدام  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��اأك��دت 
وح�صيا  ذلك عمال  ف�صيكون  دم�صق،  احدى �صواحي  كيميائية يف 
غري م�صبوق . وقال فابيو�س لدى و�صوله اىل بروك�صل للم�صاركة 
يف اجتماع ا�صتثنائي حول م�صر لوزراء خارجية االحتاد االوروبي، 
اليوم، فلن  الكيميائية يف هذا  اال�صلحة  ا�صتخدام  اذا ما ثبت  انه 
اي�صا  ب��ل عمال وح�صيا غ��ري م�صبوق  ف��ق��ط،  ذل��ك جم���زرة  ي��ك��ون 
وا�صاف فابيو�س الأن ذلك �صي�صمل عددا كبريا جدا من اال�صخا�س 
والن�صاء واالطفال، وحتديدا يف وقت تزور االمم املتحدة �صوريا، 

الرئي�س  وك��ان   . بعد  تتاأكد  مل  املعار�صة  اتهامات  ان  اىل  م�صريا 
ي��وم االرب��ع��اء ان جتري  فرن�صوا هوالند طلب يف وق��ت �صابق من 
���ص��وري��ا حتقيقا حول  امل���وج���ودة يف  امل��ت��ح��دة  خ����رباء االمم  ب��ع��ث��ة 
امله  فابيو�س عن  واع��رب  كيميائية.  ا�صلحة  ا�صتخدام  �صبهات يف 
يف ان تتمكن هذه البعثة من اجراء حتقيق فوري يف املكان الذي 
امل�صاء ات�صاال  انه �صيجري يف  وقع فيه الهجوم. واو�صح فابيو�س 
هاتفيا برئي�س االئتالف ال�صوري املعار�س احمد اجلربا واتهمت 
ال�صلطات  للنظام  امل��ع��ار���ص��ون  وال��ن��ا���ص��ط��ون  ال�����ص��وري��ة  امل��ع��ار���ص��ة 
دم�صق،  �صواحي  اح��دى  يف  االرب��ع��اء  كيميائية  ا�صلحة  با�صتخدام 
وحتدثتا عن مئات القتلى، اإال ان اجلي�س ال�صوري نفى نفيا قاطعا 

هذه االتهامات.

العفو تندد مبحاكمة نا�سطني �سلميني يف �سوريا 
•• نيويورك-يو بي اي:

املتزايد  القمع  اآخر على  دلياًل  ام�س  �صوريا  نا�صطني م�صاملني يف  الدولية حماكمة خم�صة  العفو  اعتربت منظمة 
واملنهجي �صد اأي �صخ�س يتحدث علناً �صد انتهاكات حقوق االإن�صان يف البالد.

وقالت املنظمة اإن النا�صطني اخلم�صة، مازن دروي�س وح�صني غرير وهاين الزيتاين ومن�صور العمري وعبد الرحمن 
اأم��ام حمكمة مكافحة االرهاب  اأن ميثلوا  املقرر  التعبري ومن  ال�صوري لالعالم وحرية  املركز  حمادة، يعملون يف 
يف  قدماً  وامل�صي  اجلوية  املخابرات  قبل  من  �صدهم  املوجهة  التهم  �صتدعم  كانت  اإذا  ما  �صتقرر  والتي  دم�صق  يف 
الق�صية. وا�صافت اأن النا�صطني اخلم�صة اُتهموا بن�صر اأعمال ارهابية، ودرا�صات عن حالة حقوق االإن�صان يف �صوريا، 
وتوثيق اأ�صماء املعتقلني واملختفني والقتلى يف �صياق اال�صطرابات ال�صورية مبوجب املادة الثامنة من قانون مكافحة 

االرهاب لعام 2012، ويواجهون ال�صجن ملدة ت�صل اإىل 15 عاماً اإذا اأُدينوا.
ب�صروط عن  االف��راج  زال��وا ره��ن االحتجاز، يف حني ج��رى  والزيتاين ما  اأن دروي�س وغرير  اإىل  املنظمة  وا���ص��ارت 

العمري وحمادة يف �صباط-فرباير املا�صي مع ا�صتمرار حماكمتهما.
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•• وا�شنطن-رويرتز:

ه��ن��اأ ال��رئ��ي�����س االم��ري��ك��ي ب���اراك 
اأوب���ام���ا م���ايل ع��ل��ى اج��رائ��ه��ا هذا 
�صاملة  �صلمية  انتخابات  ال�صهر 
خطوة  وه�����ي  م�����ص��داق��ي��ة  وذات 
م�صاعدات  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  اجت�����اه  يف 
وا�صنطن للدولة الواقعة يف غرب 
املتحدة  الواليات  افريقيا وعلقت 
امل�صاعدات التي تقدمها اىل مايل 
يف ابريل ني�صان من العام املا�صي 
دفعت  ع�������ص���ك���ري  ان����ق����الب  ب���ع���د 
ال��ي��ه ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل ال��دول��ة مع 
وانف�صاليي  ا�صالميني  انتفا�صة 

الطوراق.
واأك�����دت امل��ح��ك��م��ة ال��د���ص��ت��وري��ة يف 
م���ايل ف���وز اب��راه��ي��م ب��وب��ك��ر كيتا 
انتخابات  م��ن  االع����ادة  ج��ول��ة  يف 
ال��رئ��ا���ص��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت ي���وم 11 
بن�صبة  اجل��اري  اب  اأغ�صط�س  من 
اأ�صوات الناخبني  78يف املئة من 
وي��ت��وق��ع اأن ي�����وؤدي ال��ق�����ص��م اأم���ام 
املحكمة العليا يف مايل يوم الرابع 
من �صبتمرب ايلول وعقب تن�صيب 
ي�صبح  ر�صميا  احلكومة اجلديدة 
رفع  بدء  املتحدة  الواليات  بو�صع 
القيود عن امل�صاعدات وقال اوباما 

برلني قلقة على حرية 
ال�سحافة يف بريطانيا 

•• برلني-ا ف ب:
مع  بريطانيا  ا�صتخدمتها  ال��ت��ي  ال��ط��رق  ام�����س  االمل��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ان��ت��ق��دت 
�صحيفة الغارديان يف ق�صية �صنودن واعربت عن قلقها على حرية ال�صحافة. 
ويف حديث مع �صحيفة برليرن ت�صايتونغ اعترب املندوب الوزاري املكلف حقوق 
االن�صان ماركو�س لونينغ ان لندن جتاوزت خطا احمر يف هذه الق�صية. وقد 

االحد  الربيطانية  ال�صلطات  اوق��ف��ت 
دي��ف��ي��د مرياندا  ����ص���اع���ات  ت�����ص��ع  مل����دة 
غلني  ال��غ��اردي��ان  يف  ال�صحايف  �صريك 
�صرية  م��ل��ف��ات  ن�صر  ال���ذي  غ��ري��ن��وال��د 
�صربها امل�صت�صار االمريكي الفار ادوارد 
�صنودن وك�صفت ال�صحيفة الثالثاء انها 
ا�صطرت اىل اتالف وثائق �صرية حول 
االت�صاالت  مل��راق��ب��ة  ام��ريك��ي  ب��رن��ام��ج 
اي��ه االم��ريك��ي��ة، نزوال  ا���س  ان  لوكالة 

عند �صغط لندن.
وقال لونينغ هناك فعال ما يدعو اىل 
القلق، ان لدى اململكة املتحدة تقاليد 
احلريات  اح�����رتام  يف  وق���وي���ة  ط��وي��ل��ة 

يف  م��ريان��دا  ديفيد  ال�صلطات  بها  احتجزت  التي  الطريقة  ان  اعترب  لكنني 
مطار هيرثو بلندن، غري مقبولة . وبررت ال�صلطات الربيطانية ذلك بحجة 
مكافحة االره��اب لكن املندوب ال���وزاري االمل��اين ق��ال ان��ه ال ي��رى اي عالقة 
باالرهاب يف هذه الق�صية. وقال ان حرية الراأي وحرية ال�صحافة من القيم 
ا�صا�صية يف االحتاد االوروبي موؤكدا يجب علينا الدفاع عن احلريات يف اوروبا 
ويف خمتلف انحاء العامل وو�صائل االعالم هنا ملراقبة ال�صيا�صات عرب اعالم 

الراي العام، يجب ان ال يكون هناك اي التبا�س يف هذا املجال .

ملال حت�سل على جائزة عاملية لل�سلم 
•• لندن-يو بي اأي:

مالال  البنات،  تعليم  عن  الدفاع  جمال  يف  النا�صطة  الباك�صتانية  الفتاة  ح�صلت 
تقديراً  لل�صالم  مرموقة  جائزة  على  عاماً،   16 العمر  من  البالغة  زاي  يو�صف 
ل�صجاعتها وت�صميمها. وذكرت �صحيفة ديلي اك�صربي�س ، ام�س اأن مالال ح�صلت 
على جائزة تيرباري الدولية لل�صالم ونا�صدت احلكومات يف جميع اأنحاء العامل 
حفل  خ��الل  األقتها  كلمة  يف  واالأط��ف��ال،  الن�صاء  �صد  متّيز  التي  القوانني  تغيري 
النا�صطة  اإىل  200 مدعو. ون�صبت  اأمام  ايرلندا  ت�صليمها اجلائزة يف جمهورية 
الباك�صتانية، قولها اإنها تف�صل اأن يتذكرها النا�س كنا�صطة اأطلقت حمالت من 
اأجل امل�صاواة يف حق التعليم للبنات، ولي�س كفتاة تعر�صت ملحاولة اغتيال من قبل 
حركة طالبان . وكانت مالال و�صلت اإىل 
االول-اكتوبر  ت�صرين   15 يف  بريطانيا 
الراأ�س  ج����روح يف  م��ن  ل��ل��ع��الج  امل��ا���ص��ي 
من  م�صلحني  ب��ر���ص��ا���س  ب��ه��ا  اأُ���ص��ي��ب��ت 
اثناء  اغتيالها  ح��اول��وا  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة 
لها  زم��ي��الت  برفقة  امل��ن��زل  اإىل  عودتها 
ب��ع��د ان�����ص��راف��ه��ن م��ن امل��در���ص��ة يف بلدة 
م��ي��ن��غ��ورا ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة يف ال��ت��ا���ص��ع من 
حالياً  عائلتها  مع  وتقيم  نف�صه،  ال�صهر 
يف مدينة بريمنغهام الربيطانية، حيث 
حمالتها  ووا���ص��ل��ت  درا���ص��ت��ه��ا  ا�صتاأنفت 
التعليم.  ال��ب��ن��ات يف  ح��ق  ع��ن  امل��داف��ع��ة 
وتاأ�ص�صت جائزة تيرباري يف مطلع عقد 
الثمانينات من القرن املا�صي لتكرمي االأف��راد الذين يقدمون م�صاهمات خا�صة 
االأ�صبق  اأفريقيا  جنوب  رئي�س  من  كل  قبل  من  عليها  وح�صل  ال�صالم،  لق�صية 
غوربات�صوف،  ميخائيل  ال�صابق  ال�صوفياتي  االحت���اد  ورئي�س  مانديال،  نل�صون 
ايرلندا  ال�صابقة جلمهورية  والرئي�صة  كلنتون،  بيل  االأ�صبق  االأمريكي  والرئي�س 

ماري ماكلي�س والتي ح�صلت عليها العام املا�صي.

االنتخابات  �صاهمت هذه  بيان  يف 
الدميقراطي  التقليد  اق����رار  يف 
مل�����ايل. ن��ت��ط��ل��ع ل��ل��ع��م��ل ع���ن كثب 
م��ع احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة لتو�صيع 

وتعميق الروابط بني دولتينا.
وق������ال م�������ص���وؤول رف���ي���ع ب�������االدارة 
ال��������والي��������ات  ان  االم������ري������ك������ي������ة 
برنامج  بالفعل  ت��راج��ع  امل��ت��ح��دة 

نوا�صل  ان  نعتزم  وتابع  ال�صلطة 
يف  �صركائنا  مع  الوثيق  التن�صيق 
جم��ت��م��ع امل��ان��ح��ني ال�����دويل ومع 
املنتخبة  اجل�����دي�����دة  احل���ك���وم���ة 
جتديد  اأي  ان  ل��ن��وؤك��د  م����ايل  يف 
االحتياجات  يلبي  ل��ل��م�����ص��اع��دات 
بكفاءة  مل������ايل  احل����اح����ا  االك�������رث 

وفعالية.

وا�صاف  م���ايل  اىل  م�����ص��اع��دات��ه��ا 
ا�صتئناف  مي���ك���ن  ان�����ه  امل���������ص����وؤول 
حاملا  التمويل  م�����ص��اع��دات  بع�س 
االمريكي  اخلارجية  وزي��ر  يقرر 
ب�صهادته  وي�����ديل  م���اك���ني  ج����ون 
اأمام جلنتي االعتمادات املالية يف 
ب�صاأن  وال�صيوخ  ال��ن��واب  جمل�صي 
تويل حكومة منتخبة دميقراطيا 

وا�سنطن ت�سيد بانتخابات مايل وتراجع امل�ساعدات 

�سبط 100 طن من مواد ل�سنع القنابل يف باك�ستان  ارتفاع قتلى غرق عبارة يف الفيليبني اإىل 71 
•• مانيال-ا ف ب:

قبل  الفيليبني  يف  عبارة  غ��رق  ح��ادث  ح�صيلة  ارتفعت 
71 قتيال بينما فقد رجال االنقاذ  نهاية اال�صبوع اىل 
االمل يف العثور على ناجني يف حني ما زال 49 �صخ�صا 
يف عداد املفقودين وانت�صل الغوا�صون �صت جثث اخرى 
من ج�صم املركبة الغارقة على م�صافة بع�صة كيلومرتات 
م�صوؤول  وف��ق  الفيليبني  م��دن  ك��ربى  ث��اين  �صيبو  م��ن 
كما عرث  �صان�صيز،  نيل  االقليم  الكوارث يف  ادارة  جهاز 
على ا�صالء من جثث اخرى يف جزيرة �صغرية جماورة. 
وبلغ عدد املفقودين االجمايل ام�س 49 بعد خم�صة ايام 
من اال�صطدام بني �صفينة �صحن وعبارة �صانت توما�س 

اكينا�س التي كانت تقل 830 راكبا.

•• كويتا-رويرتز:

ق��وات االم��ن �صبطت مئة طن من  اأمني ان  ق��ال م�صوؤول 
وهي  ك��وي��ت��ا  يف  ال��ق��ن��اب��ل  ت�صنيع  يف  ت�صتخدم  ال��ت��ي  امل����واد 
واحدة من اأكرث املدن عنفا يف باك�صتان. وا�صاف الكولونيل 
ان  ل��روي��رتز  الباك�صتاين  احل��دود  حر�س  من  �صاه  مقبول 
هذه املواد من ذات النوع الذي ا�صتخدم يف تفجريين وقعا 
هذا  كويتا  يف  �صكانها  على  ال�صيعة  يغلب  التي  باملنطقة 
ان  بقوله  واأردف  �صخ�س.   200 زه��اء  فيهما  وقتل  العام 
غارة قوات االمن يف كويتا جاءت غداة القب�س على رجلني 
كانا ي�صريان يف املدينة ب�صاحنة حتمل 15 طنا من كلورات 
البوتا�صيوم وهو مركب كيماوي ي�صتخدم يف �صنع القنابل 
البطاط�س  البطاطا  ب�صرائح  اأ�صفل �صناديق معباأة  خمباأة 
الرجالن  بها  اأدىل  التي  املعلومات  ان  �صاه  مقبول  وتابع 

باك�ستان والهند تتبادالن 
اتهامات اإطلق نار يف ك�سمري 

•• ا�شالم اباد-رويرتز:

من  ن��ار  اط���الق  يف  قتل  �صباطه  اأح���د  ان  ام�����س  الباك�صتاين  اجلي�س  ق��ال 
دون  املتنازع عليها يف ك�صمري  املنطقة احلدودية  ق��وات هندية عرب  جانب 
على  فقط  رد  الهندي  اجل��ان��ب  ان  ق��ال  هنديا  م�����ص��وؤوال  لكن  ا�صتفزاز  اي 
نريان باك�صتانية اأطلقت يف البداية. وهذه الواقعة هي االحدث يف �صل�صلة 
ا�صتباكات بداأت ال�صهر املا�صي قو�صت م�صاعي احلكومة املدنية الباك�صتانية 
م�صوؤول  وق��ال  ال��ق��دمي.  خ�صمها  الهند  مع  العالقات  لتح�صني  اجل��دي��دة 
اخر..  ج��ن��دي  ه��ن��اك  القتيل  اجل��ن��دي  ج��ان��ب  اىل  ان��ه  باك�صتاين  ع�صكري 
اأ�صيب ا�صابة خطرية يف الق�صف الهندي دون اي ا�صتفزاز. وجاء ذلك بعد 
يف�صل  ال��ذي  املراقبة  خط  عند  احل��ايل  ال�صهر  هنود  جنود  خم�صة  مقتل 
الواقع حتت  باك�صتان من ك�صمري عن اجلزء  �صيطرة  الواقع حتت  اجلزء 
�صيطرة الهند. وقالت الهند ان اخلم�صة قتلوا على يد قوات باك�صتانية يف 
حني نفت باك�صتان تورطها يف الهجوم. و�صمدت هدنة يف ك�صمري نحو ع�صر 
النار من حني الخ��ر بنريان  اط��الق  ك��ان يحدث خ��رق لوقف  �صنوات وان 
املدفعية ون�صب الكمائن عرب احلدود. وقال م�صوؤول يف اجلي�س الهندي ان 
القوات الهندية تعر�صت لنريان قذائف املورتر واال�صلحة االلية اخلفيفة 
من اجلانب الباك�صتاين الليلة قبل املا�صية يف منطقة كارجيل التي خا�س 
فيها اجلانبان حربا غري معلنة عام 1999 و�صاد الهدوء منطقة كارجيل 

منذ ذلك احلني وحتى بدء اطالق النار جمددا اال�صبوع املا�صي.

خماوف من ت�سريبات جديدة يف فوكو�سيما 
•• طوكيو-رويرتز:

قالت وكالة املراقبة النووية يف اليابان ام�س انها تخ�صى حدوث ت�صريبات 
مياه  ت�صرب  اكت�صاف  بعد  النووية  فوكو�صيما  مبحطة  خزانات  يف  اأخ��رى 

ملوثة بدرجة عالية من احدى احلاويات التي بنيت على عجل.
وذكر متحدث با�صم �صلطة املراقبة النووية يف وقت �صابق اليوم اأن م�صتوى 
وهو  االول  امل�صتوى  من  �صريتفع  فوكو�صيما  حمطة  يف  املتفاقمة  االزم��ة 
املقيا�س  على  خطري  ح��ادث  وه��و  الثالث  امل�صتوى  اىل  معتاد  غ��ري  ح��ادث 
ان  ال��ي��وم  ال�صينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت  اال�صعاعي  للت�صرب  ال���دويل 
ال�صني م�صدومة ال�صتمرار ت�صرب املياه امل�صعة من حمطة فوكو�صيما بعد 

عامني من حدوث اأ�صرار ج�صيمة بها نتيجة زلزال واأمواج مد عاتية

وقال نيل �صان�صيز اذا تعني علينا تقييم الو�صع فاأقول 
جدا  �صئيلة  الناجني  من  مزيد  على  العثور  فر�س  ان 
ويعترب رجال االنقاذ ان عدة جثث ظلت عالقة يف هيكل 
ان  امل�صوؤول  وا���ص��اف  م��رتا.  ثالثني  عمق  على  العبارة 
يبذلون كل جهودهم وما  الغوا�صني  لكن  البحر هائج 
عن  بحثا  االرب��ع��اء  املنطقة  ف��وق  حتلق  مروحية  زال��ت 
ناجني وقد وقع اال�صطدام بينما كان البحر هادئا ليل 
اجلمعة-ال�صبت. والعبارات من و�صائل النقل الرئي�صية 
 7100 م��ن  اك��رث  ي�صم  ال���ذي  الفيليبني  ارخ��ب��ي��ل  يف 
ي�صتطيعون  الذين ال  الفقراء  وال�صيما ملاليني  جزيرة 
التنقل جوا. لكن احلوادث البحرية تتكرر فيه خ�صو�صا 
يف  والت�صاهل  ال�صالمة  مبعايري  االل��ت��زام  ع��دم  ب�صبب 

عمليات املراقبة واالفراط يف حموالت ال�صفن.

بكلورات  م���ل���يء  م�����ص��ت��ودع  اىل  ال�����ص��رط��ة  ���ص��ب��اط  ق�����ادت 
وم�صحوق  وك��ربي��ت  كهربية  دوائ���ر  وا���ص��الك  البوتا�صيوم 
األ��وم��ن��ي��وم وح��ام�����س وم��ع��دات تفجري وم��داف��ع وذخرية.  
واأ�صاف  امل���واد معا.  تلك  مل��زج  م��ع��دات  اأي�صا  وك��ان��ت هناك 
امل��واد جمهزة وقابلة  80 برميال من تلك  انه كان هناك 
للتفجري اذا و�صلت مبفجر وانه األقي القب�س على ع�صرة 
اليوم  اأنقذنا  اأننا  اأحمد اهلل على  اأ�صخا�س وقال لرويرتز 
كويتا على وجه اخل�صو�س وبلوخ�صتان عموما من حادث 
وهي  لبلوخ�صتان  االقليمية  العا�صمة  هي  وكويتا  �صخم 
منطقة قاحلة ذات كثافة �صكانية منخف�صة وغنية باملعادن 
املدينة  يف  متعددة  ميلي�صيات  وتن�صط  باك�صتان  غ��رب  يف 
بينها حركة طالبان باك�صتان وجماعات طائفية ومتمردون 
اأي�صا  احلكومية  االمن  قوات  وتتهم  انف�صاليون  قوميون 

بخطف وقتل مدنيني وهي اتهامات تنفيها تلك القوات. 

يف  ب��ن��ج��واي��ي  منطقة  يف  ق��اع��دت��ه 
ج��ن��وب والي���ة ق��ن��ده��ار وه���و ثمل. 
واجه�س والد الفتى حممد حاجي 
نعيم البالغ 60 عاما بالبكاء وهو 
ابن  الذي قتل فيه  الهجوم  يروي 
اخ��ر ل��ه. واف��اد نعيم ال��ذي ارتدى 

فعلت، مل تطلق علي النار؟  وتابع 
اعاين من تلف ع�صبي واأتاأتئ منذ 
لكن منذ  اك��ن �صعيفا  ا�صابتي مل 
النار علي بت ال  القذر  ه��ذا  اطلق 
ا�صاوي �صيئا ، قبل ان يغادر من�صة 

ال�صهود باكيا.

•• كابول-وا�شنطن-وكاالت:

قتل 5 اأ�صخا�س، وجرح 8 اآخرون 
�صيارة  ا�صتهدف  انتحاري  بتفجري 
ل��ل�����ص��رط��ة االأف���غ���ان���ي���ة يف والي����ة 
املوقع  ال��ب��الد وذك��ر  ل��وغ��ار ب�صرق 
)خاما(  ل�����ص��ح��ي��ف��ة  االإل����ك����رتوين 
اأ�صخا�س   5 اأن  ام�����س  االأف��غ��ان��ي��ة، 
قتلوا، بينهم عن�صران من ال�صرطة 
االأفغانية ونقل عن املتحدث با�صم 
حاكم الوالية، دين حممد دروي�س، 
قوله اإن انتحارياً فجر نف�صه قرب 
اأدى  �صيارة لل�صرطة االأفغانية، ما 
وعن�صرين،  ���ص��اب��ط  اإ���ص��اب��ة  اإىل 

اإ�صافة اىل 5 مدنيني.
م�صوؤوليتها  ج��ه��ة  اأي  ت��ع��ل��ن  ومل 
م�صلحاً   35 ق��ت��ل  ال��ت��ف��ج��ري  ع���ن 
م��ن ط��ال��ب��ان، وج���رح 11 اآخ���رون 
القوات  نفذتها  م�صرتكة  بعمليات 

االأفغانية وقوات امل�صاعدة الدولية 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان )اإي�������ص���اف(، خالل  يف 
باأقاليم  االأخ���رية  ال�24  ال�صاعات 

خمتلفة من البالد.
وقالت وزارة الداخلية االأفغانية يف 
االأفغانية  ال��ق��وات  اإن  ام�س،  بيان، 
ن���ّف���ذت م���ع ق����وات )اإي�������ص���اف( عدة 
باأقاليم  م�صرتكة  تطهري  عمليات 
ك������ون������ار، وب������اغ������الن، وق����ن����ده����ار، 
وردك،  وم�����ي�����دان  واأوروزغ����������������ان، 
ول��وغ��ار، وغ���ازين خ��الل ال�صاعات 
 35 ف���ق���ت���ل���ت  االأخ�����������رية،  ال�24 
 9 واعتقلت  طالبان،  من  م�صّلحاً 

اآخرين وجرحت 11.
واأ�صار البيان اإىل اأن القوى االأمنية 
االأ�صلحة  م����ن  ك���م���ي���ات  �����ص����ادرت 
ال��ث��ق��ي��ل��ة واخل���ف���ي���ف���ة وال���ع���ب���وات 
دون  م��ن  ال�صنع  بدائية  النا�صفة 
القوى  ب�صفوف  الأي��ة خ�صائر  ذكر 

باحلكم  ل��ل��ن��ط��ق  ا���ص��ت��م��اع  ج��ل�����ص��ة 
واقر روبرت بيلز البالغ 40 عاما 
بالذنب يف حزيران-يونيو يف تهمة 
ت�صعة  بينهم  وم��ن  القرويني  قتل 
فريق  اب��رم��ه��ا  �صفقة  يف  اط��ف��ال، 

الدفاع لتجنب حكم باالعدام.
املجزرة  م���ن  ن���اج���ني  ���ص��ب��ع��ة  ل��ك��ن 
���ص��ه��ادات م��وؤمل��ة يف جل�صة  ق��دم��وا 
قرار  نهايتها  يف  �صيتخذ  ا�صتماع 
حول االج��ازة لبيلز بطلب اطالق 
���ص��راح م�����ص��روط ب��ع��د ام�����ص��اء حد 
او  ال�صجن  عاما يف   20 ادن��ى من 
وراء  حياته  بام�صاء  عليه  احلكم 

الق�صبان.
وروى الناجون امام جلنة ع�صكرية 
ث��الث��ة �صباط وث��الث��ة جنود  م��ن 
االثر  ع��ن  تك�صف  م��وؤث��رة  �صهادات 
احلقته  ال��ذي  وامل��ع��ن��وي  اجل�صدي 

بهم اعمال بيلز.

االأمنية.
ال�صرطة  من  عن�صران  وقتل  ه��ذا 
االأف���غ���ان���ي���ة، واأ���ص��ي��ب اآخ������رون، يف 
باإقليم  وق����ع  ان���ت���ح���اري،  ت��ف��ج��ري 

نانغرهار يف �صرق اأفغان�صتان.
واأفادت �صحيفة )خاما( االأفغانية، 
ان انتخارياً فجر نف�صه يف مقاطعة 
����ص���ي���ن���واري م�������ص���ت���ه���دق���اً ال����ق����وات 
اأ�صفر  م����ا  امل���ح���ل���ي���ة،  االأف���غ���ان���ي���ة 
و�صهود  حم��ل��ي��ني  ���ص��ك��ان  ب��ح�����ص��ب 
عنا�صرها  من   2 مقتل  عن  عيان 
على االأقل واإ�صابة عدد اآخر. ومل 
تعلن اأية جهة بعد م�صوؤوليتها عن 

التفجري.
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، واج�����ه جندي 
عقوبة  الحتمال  معر�س  امريكي 
 16 لقتله  احل��ي��اة  م��دى  ال�صجن 
الناجني  من  ع��ددا  افغانيا،  قرويا 
يف  االوىل  ل���ل���م���رة  امل�����ج�����رزة  م����ن 

متحدثا  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة  امل����الب���������س 
يقفز  بيلز  �صاهد  ان��ه  بالبا�صتون 
فوق حائط اىل داره ويبداأ باطالق 
ال���ن���ار. وق����ال ن��ع��ي��م ال����ذي ا�صيب 
القذر  ه��ذا  ان  وال��را���س  الرقبة  يف 
ماذا  ا�صاله  ان  اردت  امامي،  وق��ف 

 12 ال��ب��ال��غ  و����ص���رح ���ص��دي��ق اهلل 
عندما  لكن  احلم  انني  عاما خلت 
علما   ، �صراخا  �صمعت  ا�صتيقظت 
عند  والرقبة  االذن  يف  ا�صيب  ان��ه 
اقتحام بيلز منزل عائلته ليل 11 
مغادرة  بعد   2012 اذار-م���ار����س 

�شحايا �أفغان يو�جهون جنديًا متهمًا بارتكاب جمزرة 

ع�سرات القتلى بهجمات وعمليات اأمنية يف اأفغان�ستان

رئي�ض احلكومة الليبية يرف�ض اال�ستقالة 
•• طرابل�ش-يو بي اأي:

اأنه  االأرب��ع��اء،  ام�س  زي���دان  على  الليبية،  احلكومة  رئي�س  اأع��ل��ن 
اأن  معتربا  اأقالته،  الربملان  يقرر  ملا  ما  من�صبه  من  ي�صتقيل  لن 
توفري  ميكن  ال  �صيا�صي  ف���راغ  اإح����داث  اإىل  ت���وؤدي  ق��د  ا�صتقالته 
بديله مبدة ق�صرية وي�صبح و�صع ليبيا مثل لبنان وقال زيدان 
يف مقابلة اأجرتها معه قناة النباأ الليبية االإخبارية، نحن نعلم اأن 
اأجل ليبيا وبعدها  مهامنا حمرقة ولكن �صن�صحي ب�صمعتنا من 
�صاأغادر غري اآ�صف . ونفي رئي�س احلكومة ب�صدة اأن يكون تدخل 
يف عمل وزارء حكومته اأو اأحتكار �صالحياتهم، وقال انا ال اأراجع 
اأداء  اأن  واأعترب   . واالإنطالق  باالإجتهاد  دائما  واأعدهم  قراراتهم 

اأن  حت��اول  املجموعات  هذه  اإن  االأخبارية،  الليبية  النباأ  قناة  مع 
تدبر بيع النفط خارج �صيادة الدولة ، مطالبا برملان بالده باتخاذ 
اإجراءات رادعة �صدهم، م�صيفا اإن الربملان واحلكومة يتحاوران 
اأو م�صلحة  اإىل ر�صدهم الأنه لي�س من م�صلحتهم  معهم للعودة 
ليبيا وقف �صخ النفط . واأعترب اأن الو�صع االأمني يف ليبيا ي�صري 
اأ�صواأ ، وقال اإن غياب االأمن يهدد الدولة وي�صعها  من �صيئ اإىل 
على م�صارف اأن تكون دولة فا�صلة . ولفت الي�صري اإىل اأن حكومة 
زيدان عندما تف�صل يف حتقيق االأمن بعد 10 اأ�صهر من ت�صكيلها 
فهي حكومة فا�صلة ، مت�صائال كيف ميكن لها )احلكومة( اأن تبني 
ملا  خ�ص�صت  فيما  دينار  مليون   800 فقط  له  وتخ�ص�س  جي�صاً 

ي�صمى بالدروع 3 مليارات و400 مليون دينار .

االأجهزة االأمنية يف بالده �صعيف نتيجة ل�صعف قدرات املواطن 
الليبي ، وقال نحن ال ن�صتطيع حتقيق اأي �صئ من دون املواطن 
. ولفت اإىل اأن ما يحدث يف م�صر قد يوؤثر يف ليبيا اإذا مل تتحد 
النخبة وتت�صامن وتعمل على تفكيك االأ�صلحة التي بيد القبائل 
واملدن وجعلت للدولة قوة ال�صطوة وقال زيدان اإذا قامت النخبة 
بذلك، ميكننا جتاوز ما جرى يف م�صر.. واإذا حدث العك�س �صتكون 
اأثر �صلبي ونحن ن�صعى الأحتواء امل�صاألة .  االأح��داث يف م�صر لها 
بالربملان  القومي  االأم��ن  جلنة  رئي�س  و�صف  اأخ��رى،  ناحية  من 
باإغالق حقول  التي تقوم  املجموعات  الي�صري،  الليبي، عبداملنعم 
النفط باملنطقة ال�صرقية من بالده باملارقة ، متهما اأياها باأن لها 
عالقات م�صبوهة باأتباع النظام ال�صابق. وقال الي�صري يف مقابلة 

�َسجن بريطاين هاجم مركزًا اإ�سلميًا 
•• لندن-يو بي اأي:

 9 مل��دة  بال�صجن  حكماً  ام�����س،  بريطانية،  حمكمة  اأ���ص��درت 
ب��اإل��ق��اء قنبلة دخ��ان��ي��ة على مركز  اأدان��ت��ه  اأ���ص��ه��ر بحق رج��ل 
اإ�صالمي ُي�صتخدم كم�صجد. وقالت هيئة االإذاعة الربيطانية 
ك��ان م�صلحاً  43 ع��ام��اً(،  اإن، جيفري راي��ن )  )ب��ي بي �صي( 
ب�صكني حني هاجم مركز الفرح االإ�صالمي يف بلدة برينرتي 
مبقاطعة اإ�صك�س، بعد �صاعات على مقتل اجلندي يل ريغبي 
ل��ن��دن، يوم  ���ص��رق  املت�صددين يف ج��ن��وب  اث��ن��ني م��ن  ي��د  على 
راين  اأن  واأ�صافت  املا�صي.  اأيار-مايو  والع�صرين من  الثاين 
بحيازة  ت�صيلم�صفورد،  مبدينة  التاج  حمكمة  اأم��ام  اع��رتف 

�صالح هجومي واإلقاء قنبلة دخانية على املركز االإ�صالمي.
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العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 901 /2013 احوال نف�س م�سلمني                                 
اىل املدعى عليه /1- فوؤاد حممود علي بن ف�صل جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / هند حدنى قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها بطالق لل�صرر والزام  
املدعي عليه مبوؤخر ال�صداق بنفقة �صابقة ونفقة للبنت و�صكن ح�صانة واجرة 
خادمة واجرة حا�صنة واثبات ح�صانة املدعية للبنت مها والر�صوم وامل�صاريف 
واالتعاب. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2013/9/4 ال�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1.C.13 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على االقل.  
 خدمات الخوال ال�سخ�سية                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 370 /2013 مدين كلي                                     

اىل املدعى عليه /1- �صركة م�صايف للتجارة العامة ذ.م.م وميثلها قانونا ا�صحاق 
كر�صا كاندانيل حنيفه جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �صركة االمارات 
لالت�صاالت املتكاملة �س م ع قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   224.755.65( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بالكفالة. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/5 ال�صاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.    
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 467 /2013 مدين جزئي                                     
اىل املدعى عليه /1- معاذ ب�صري عمر علي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
عزب  حجاج  حممود  وميثله:  ع  م  ���س  املتكاملة  لالت�صاالت  االم���ارات  �صركة   /
امل��دع��ى عليه  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اق��ام عليك  ق��د  اب��وج��ري��دة 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   8415.70( وقدره  مببلغ 
لها  وح��ددت  ال�صداد.   اال�صتحقاق وحتى متام  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية 
 ch2.D.17 جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/9/2 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 454 /2013 جتاري جزئي                               
اىل املدعى عليه /1- �صركة اآرت �صوب للديكور �س.ذ.م.م    جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �صركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م وميثله: علي ا�صماعيل 
ابراهيم اجلرمن   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها بان توؤدى للمدعية مبلغ وقدره  57.856.41 درهم والفائدة القانونية 
عن هذا املبلغ 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد، والر�صوم وامل�صاريف 
واالتعاب.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/9/3 ال�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
     اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/885 مد جز  - م ر- ع ن

مدعي/ مكتب العني الين لتاأجري ال�صيارات بوكالة حممد الد�صوقي اجلن�صية: 
االمارات     مدعي عليه: خالد خليفه �صامل خلف النعيمي اجلن�صية : االمارات 
خليفه  خالد  اعالنه/  املطلوب  درهم   10000 مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  النعيمي  خلف  �صامل 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/9/25 موعدا 
الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري    �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل 
اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/8/5

قلم املحكمة املدنية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/498 ت  جتر -م ر- ت- ع ن(
طالب التنفيذ/حممد �صعيد �صالح الكويتي اجلن�صية: االمارات  املنفذ �صده 
: عبداهلل �صياح خمي�س خادم اجلن�صية: االمارات   املطلوب اعالنه: عبداهلل 
�صياح خمي�س خادم اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/43 جت جز-م 
موعدا   2013/10/03 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ن   ع  ر-ب- 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ 
-العني الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند 

اعاله،   تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1519   جتاري كلي                                  
املحكمة  ب��ان  االق��ام��ة نعلنكم  ع��ب��ا���ص��ب��ور    جم��ه��ول حم��ل  ت���ورج ح�صني  املحكوم عليه /1-  اىل 
بنك   / ل�صالح  اع���اله  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  يف   2013/5/16 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها  حكمت 
عليهم  املدعى  بالزام  املحكمة  اال�صباب. حكمت  فلهذه  زاي��د(  ال�صيخ  �صارع  اي��ران)ف��رع  �صادرات 
من االوىل حتى ال�صاد�س بالتكافل والت�صامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعى مبلغ وقدره 
23.664.830.00 درهم )ثالثة وع�صرون مليونا و�صتمائة واربعة و�صتون الفا وثمامنائة وثالثون 
درهم ( وبالتكافل والت�صامن مع املدعى عليهما ال�صابعة والثامن يف حدود  مبلغ 285000 درهم 
ال�صداد  املطالبة احلا�صلة يف 2012/7/16 وحتى متام  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  امل�صاريف  عن  ف�صال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22   
     اعالن تغيري ا�سم

 تعلن دائرة حماكم را�س اخليمة بان املدعو/ داود علي عبدالرحمن 
ها�صم، غري املقطع االأول ال�صمه، من ) داود( اىل ) را�صد( ليكون 

ا�صمه بعد التغيري /را�صد علي عبدالرحمن ها�صم 
ان يتقدم خ��الل خم�صة ع�صر   وان من له م�صلحة يف االع��رتا���س 
يوما من تاريخ االعالن امام ق�صم اال�صهادات والتوثيقات يف حمكمة 

را�س اخليمة .
قا�شي حمكمة ر��س �خليمة �لبتد�ئية
�حمد عثمان �لمري      

حكومة را�س اخليمة
   ق�سم ال�سهاد والتوثيقات

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :2013/647    
يرغب  اجلن�صية  هندي  اوت���ار،  داال  اوت���ار  /رام  ال�صيد  ك��ل  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
املالب�س مبوجب  لكي  الكثبان   / 100% يف  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يف 
رخ�صة برقم )550115( وذلك اىل الطرفني ال�صيد /رميون �صيل بن درجاتيندرا�صيل 
عن  اجلن�صية  هندي  بادافانا،  كومار  جوتي�س  وال�صيد/   %50 عن  اجلن�صية  بنغالدي�صي 
50% وتغيري ال�صكل اىل �صركة اعمال مهنية ووكيل خدمات. تعديالت اخرى. .وعمال 
لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان الكاتب 
الت�صديق على االجراء  للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا االع��الن  اقت�صى  العدل.  فقد 
ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه  االع��الن فمن  تاريخ هذا  ا�صبوعني من  بعد  اليه  امل�صار 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :2013/648    

 ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد /فهد نادر عبداهلل العو�صي- اماراتي اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل  ح�صته البالغة )51%( ح�صة اىل ال�صيد/ نادر 
فهد نادر عبداهلل العو�صي- اماراتي اجلن�صية يف رخ�صة ) الرقم واحد لتجارة 
الديزل- ذ.م.م( مبوجب الرخ�صة رقم )518624(. وعمال لن�س املادة )16( فقره 
العدل.  فقد  الكاتب  �صان  ل�صنة 1991م يف  القانون االحت��ادي رقم )22(  3 من 
اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/707 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/يو�صف 
يف  التوقيع   على  الت�صديق  وطلب  االم���ارات   اجلن�صية:  النعيمي  عبدالرحمن  احمد 
حمرر يت�صمن :تنازل  يف اال�صم التجاري )�ل�شيماء للخدمات �ملطبعية/ذ.م.م ( 
واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ) 35670 ( وامل�صجل 
لوتاه  اب��راه��ي��م  حممد  ح�صن   : ال�صيد   اىل  بعجمان  وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى 
م�صر  اجلن�صية:  ال�صعيدي  عبدالعزيز  ال�صيد  رم�صان  مبوافقة:  االم��ارات  اجلن�صية: 
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
اعالن باحلكم  يف الدعوى رقم 2013/601 جتاري كلي     

اىل املحكوم عليه/ داوؤود م�صلح حممد احمد الذهب الغيالين اجلنيبي  العنوان : ن�صر-   نعلمك 
انه بتاريخ املوافق 2013/7/30م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
عليه  املدعى  بالزام  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  االول،  اخلليج  /بنك  ل�صالح 
الفا  للمدعية مبلغا مقداره 1.315.935.52 درهم )مليون وثالثمائة وخم�صة ع�صر  يوؤدي  بان 
وت�صعمائة وخم�صة وثالثون درهما واثنان وخم�صون فل�صا( مع الفائدة التاأخريية بواقع %10.75 
�صنويا عن اجمايل ر�صيد ا�صل دين القر�صني ال�صخ�صي والتجاري ال�صغري البالغ جمموعهما 
املك�صوف  على  اجل��اري  ال�صحب  دين  ا�صل  ر�صيد  عن  �صنويا   %12 بواقع  درهما   1.087.287.82
البالغ مقداره 9.761.92 درهما والكل من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2013/3/12 وحتى ال�صداد 
املتخذ مبوجب االمر على  التحفظي  الدين وب�صحة وثبوت احلجز  ا�صل  التام ومبا ال يجاوز 
عري�صة 2013/1105 يف حدود املبلغ املحكوم به مع الزام املدعى عليه  م�صروفات الدعوى و 200 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات.   .�صدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ املوافق 2013/8/21  
القا�سي/ ادري�س بن �سقرون 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية            

العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
اعالن باحلكم  يف الدعوى رقم 2013/665 جتاري كلي     

اىل املحكوم عليه/ اميت �صبهاروال برمي براك�س �صبهاروال  العنوان : ن�صر-   نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/7/19م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�صالح /بنك اخلليج االول، بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري: بالزام 
املدعى عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغا وقدره )105.947.94 درهم( مائة وخم�صة 
االف وت�صعمائة و�صبعةواربعون درهما واربعة وت�صعون فل�صا( والفائدة التاخريية عنه 
بواقع 12% �صنويا حت�صب على ر�صيد ا�صل الدين البالغ قدره 48.296.48 درهم اعتبارا 
من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف 2013/3/17 وحتى متام ال�صداد ومبا ال يجاوز ا�صل 
الدين مع الزام املدعى عليه بامل�صروفات و 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة، ورف�صت 

ماعدا ذلك من طلبات.   �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/8/21  
القا�سي/ �سلطان را�سد النيادي     

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية            

العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
اعالن باحلكم  يف الدعوى رقم 2013/394 جتاري كلي     

اىل املحكوم عليه/ خالد حممد م�صبح بن عامر املهري  العنوان : ن�صر-   نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/7/30م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�صالح /بنك اخلليج االول، بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري: بالزام 
املدعى عليه بان توؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره )200.618 درهم ( والفائدة التاخريية 
الدعوى احلا�صل يف 2013/2/17 وحتى  رفع  تاريخ  �صنويا من  بواقع %12  املبلغ  على 
ال�صداد التام ومبا ال يجاوز املبلغ املق�صي به وب�صحة احلجز التحفظي ال�صادر باالمر 
على عري�صة رقم 621 ل�صنة 2013 مو�صوع الدعوى يف حدود املبلغ املق�صي به والزمته 
امل�صروفات ومائتي درهم اتعاب املحاماة.   �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 

  2013/8/21
القا�سي/ احم�س انور ال�س�ستاوي         

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية            

العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
اعالن باحلكم  يف الدعوى رقم 2013/662 جتاري كلي     

ن�صر-     : العنوان  املزروعي    املحكوم عليه/ في�صل حممد خليفة مبارك بوعديل  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/7/30م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  االول،  اخلليج  /بنك  ل�صالح  اع��اله  بالرقم  املذكورة 
درهم   84.259.15 مقداره  مبلغا  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�صوري: 
) اربعة وثمانون الفا ومائتان وت�صعة وخم�صون درهما وخم�صة ع�صر فل�صا( والفائدة 
 61.803.03 م��ق��داره  البالغ  الدين  ا�صل  ر�صيد  عن  �صنويا   %14.4 بواقع  التاخريية 
ومبا  التام  ال�صداد  وحتى   2013/3/17 يف  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  وذل��ك  درهما 
ال يجاوز ا�صل الدين، مع الزام املدعى عليه م�صروفات الدعوى و  200 درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

املوافق 2013/8/21  
القا�سي/ ادري�س بن �سقرون             

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية            

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/755  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -�صركة �صارة الثالثي االم��ارات ذ.م.م  جمهول 
العنزي-  عبداهلل  بن  علي  بن  /ح�صني  امل�صتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
حمدان  وميثله:  ذ.م.م  االم���ارات  الثالثي  �صارة  ب�صركة  �صريكا  ب�صفته 
ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف  الهربي  قد  عبداهلل عبدالرحمن علي 
لها  بتاريخ 2013/5/15 وحددت  كلي  رقم 2012/467 جتاري  بالدعوى 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة  املوافق 2013/9/11  جل�صه يوم االربعاء 
ch2D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1086 /2013 جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه /1- �صركة جلف اجنكت ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
م�صتت  عبا�س  وميثله:  الطبية  وامل�صتلزمات  االج��ه��زة  لتجارة  ال��ع��راق  انانا  �صركة   /
فندي املالكي   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ 
)246.481.23 دوالر( او ما يعادله ) 907.050.08 درهم(مع الفائدة القانونية بن�صبة 
وامل�صاريف  والر�صوم  ال�صداد  مت��ام  وحتى    2011/2/27 يف  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %9
ال�صاعة 9.30 �س  امل��واف��ق 2013/9/10  الثالثاء  ي��وم  لها جل�صة  واالت��ع��اب.   وح��ددت 
بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 470 /2013 مدين كلي                                     

اىل امل��دع��ى عليه /1- حممد اجل��اب��ري جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ا�صحاق حممد  احمد  ال�صادق حممد   / املدعي 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ )105.000 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 9%   وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/8/27 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1249 /2012 مدين  جزئي                                     

االقامة مبا  اجايل  جمهول حمل  �صبري حممد  املدعى عليه /1- حممد  اىل 
ان املدعي / ابراهيم ال�صفار للنقل العام �س.ذ.م.م وميثله بالوكالة عبدالعزيز 
�صيخ عبداملجيد �صيخ وميثله: حممد ح�صني بخيت حديجان امل�صعبني  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )52300 
املطالبة وحتى  تاريخ  9% من  القانوينة  والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
ال�صداد التام )علما بان مت  جتديد الدعوى من ال�صطب(  وحددت لها جل�صة 
ch2.D.17 لذا  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة  يوم االثنني املوافق 2013/8/26 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/731   جتاري جزئي                                  

املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  فرانكلني   بيجو   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/4/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح / بنك 
عليه  املدعى  بالزام  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  بحكمت  ع  م  �س  الوطني  القيوين  ام 
ي��وؤدي للبنك املدعى مبلغ )21.518.38 دره��م( )واح��د وع�صرون الف وخم�صمائة  بان 
من  �صنويا   %12 بواقع  اتفاقية  وفائدة  فل�صا(  وثالثون  وثمانية  دره��م  ع�صر  وثماين 
تاريخ املطالبة يف 2012/7/19 وحتى متام ال�صداد والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 
لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة 
با�صم �صاحب  لن�صر هذا االع��الن �صدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/89   مدين جزئي                                  
اىل املحكوم عليه /1- �صركة ممتاز مري للتجارة العامة- ذ.م.م وميثلها/ حيات ح�صني 
حممد خان جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
2013/3/31 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح / مارلني نبيه ال�صحاف ب�صحة ونفاذ 
عقد بيع املركبة رقم )2615( خ�صو�صي دبي كود ) E( من نوع بي ام دبليو )X5( طراز 
2006 رمادية اللون، وقيمتها �صتة وخم�صون الف درهم، وحتويل ملكيتها با�صم املدعى 
عليها يف �صجالت االدارة العامة ملرور دبي اعتبارا من تاريخ �صدور عقد البيع والزام 
املدعي عليها الر�صوم وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  با�صم �صاحب  هذا االع��الن �صدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر    
   يف  الدعوى 2013/323   نزاع عقاري   

اىل املتنازع �صده: 1- نيو ورلد انف�صتمنت ليمتد  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املتنازع / حممود داود حممد �صعايدة وميثله:ماجد �صعيد حمد 
بندب  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ال�صويهي  اجل��الف 
واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  متخ�ص�س  خبري 
امل��ح��ام��اة.    وح��ددت لها جل�صة ي��وم االح��د امل��واف��ق 2013/9/8 ال�صاعة 
8.30 �س مبكتب امل�صلح لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 امل�سلح                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     

   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر    
   يف  الدعوى 2013/1394   نزاع جتاري   

اىل املتنازع �صده: 1- �صركة اود روز جروب �س .ذ.م.م ومتثلها قانونا املديرة 
املتنازع / را�صد خلف احمد  ندين رفيق قا�صم  جمهول حمل االقامة مبا ان 
احلبتور ب�صفته �صريك يف �صركة اود روز جروب ) �س .ذ.م.م(  وميثله: جو�صلني 
خبري  ب��ن��دب  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  اهلل  خ��ري  �صبلي 
متخ�ص�س مع الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2013/9/4 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب امل�صلح لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 امل�سلح                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/212 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م   املن�صاآت  الدارة  ا�ص�س  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �صركة املقاوالت الهند�صية ذ.م.م وميثله: 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال��ق��اري  عبداحلميد  علي  اح��م��د 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )26499050( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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متديد املوعد النهائي ال�ستقبال طلبات امل�ساركة يف جوائز اأديبك حتى 29 اأغ�سط�ض اجلاري

م�شبح �ملزروعي: خطة تطويرية �شاملة ملركز �ت�شال �شركة �أبوظبي للتوزيع

املركز ي�سعى لي�سبح الواجهة الرئي�سية لل�سركة خلل ال�سنوات القادمة

ارتفاع موؤ�سر �سوق دبي املايل بن�سبة 
ام�ض تداوالت  ختام  % يف   0.23

التداول  ن�صاطا من حيث قيمة  االأك��رث  القاب�صة  اأرابتك 
اإذ بلغت نحو 260.2 مليون درهم با�صتحواذ ما ن�صبته 
39.6 يف املائة من قيمة تداوالت ال�صوق مرتفعا �صعره 
قطاع  وت�صدر   . دره���م   2.65 على  ليغلق  واح���دا  فل�صا 
العقارات واالإن�صاءات الهند�صية باقي القطاعات املتداول 
اأ�صهمها من حيث قيمة التداول يف ال�صوق مببلغ 478.2 
وفيما  امل���ائ���ة.  يف   72.7 ن�����ص��ب��ت��ه  م���ا  اأي  دره����م  م��ل��ي��ون 
بلغ  فقد  امل��ايل  دب��ي  �صوق  يف  االأجنبي  باال�صتثمار  يتعلق 
اإجمايل قيمة م�صرتيات االأجانب من االأ�صهم ام�س نحو 
املائة  34.7 يف  228.1 مليون درهم لت�صكل ما ن�صبته 
قيمة  اإجمايل  بلغ  حني  يف  امل�صرتيات  قيمة  اإجمايل  من 
املائة  يف   38.6 بن�صبة  دره���م  مليون   254 مبيعاتهم 
من اإجمايل قيمة املبيعات لي�صل بذلك �صايف اال�صتثمار 

االأجنبي اإىل 25.9 مليون درهم كمح�صلة بيع.

•• دبي-وام:

املائة  0.23 يف  بن�صبة  امل���ايل  دب���ي  ���ص��وق  م��وؤ���ص��ر  ارت��ف��ع 
 2670.4 ع��ل��ى  ل��ي��غ��ل��ق  ن��ق��ط��ة   6.1 م��ت��ق��دم��ا مب���ق���دار 
بلغت قيمتها حوايل  التي  ام�س  ت��داوالت  نقطة يف ختام 
658 مليون درهم و�صط ارتفاع اأ�صعار اأ�صهم 11 �صركة 
�صركات.  �صت  اأ�صعار  وثبات  �صركات  ت�صع  اأ�صهم  وهبوط 
وكانت اخلليج للمالحة القاب�صة اأكرث ال�صركات ارتفاعا 
0.29 درهم  ب���اإغ���الق  اأ���ص��ع��اره��ا  ال��ت��غ��ري يف  م���ن ح��ي��ث 
بن�صبة تغري بلغت 7.1 يف املائة بينما كانت متويل اأكرث 
درهم   1.32 ب��اإغ��الق  اأ���ص��ع��اره��ا  يف  انخفا�صا  ال�صركات 
بن�صبة تغري �صالب 5.7 يف املائة. يذكر اأن نطاق التقلب 
امل��ائ��ة �صعودا  15 يف  امل��ايل ه��و  ب��ه يف �صوق دب��ي  املعمول 
كحد اأق�صى و 10 يف املائة هبوطا كحد اأدنى. وكان �صهم 

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ج��وائ��ز م��ع��ر���س وموؤمتر 
اأديبك  للبرتول  ال��دويل  اأبوظبي 
النهائي  امل�����وع�����د  مت����دي����د  ع�����ن 
ال���ص��ت��الم ط��ل��ب��ات امل�����ص��ارك��ة حتى 

اجلاري.  اأغ�صط�س   29
اجلوائز  هذه  اأدن��وك  وت�صت�صيف 
بالتميز  ال��ت��ي حت��ت��ف��ي  ال�����ص��ن��وي��ة 
وتكرم املتميزين يف قطاع الطاقة 
و�صمال  االأو�������ص������ط  ال���������ص����رق  يف 
اأفريقيا وتتوج يف حفل كبري يقام 
يف اأبوظبي يف 10 نوفمرب. ومن 
اإقباال  �صهدت  التي  الفئات  اأك��رث 
وا���ص��ع��ا ه����ذا ال���ع���ام م���ن خمتلف 
اأنحاء املنطقة والعامل فئة اأف�صل 
والنفط  ال��غ��از  جم��ال  يف  م�صروع 
يف  تكنولوجيا  اأو  ابتكار  اأف�صل  و 
اأف�صل  و  وال��ن��ف��ط  ال���غ���از  جم���ال 
لل�صحة  م�����ب�����ادرة  اأو  م���������ص����روع 
جمال  يف  وال���ب���ي���ئ���ة  وال�������ص���الم���ة 
اأف�����ص��ل مبادرة  و  وال��ن��ف��ط  ال��غ��از 
لل�صركات  اجتماعية  م�����ص��وؤول��ي��ة 
االإمارات  دول��ة  اإىل  وباالإ�صافة   .
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وق��ط��ر وعمان 
وال����ب����ح����ري����ن ����ص���ج���ل���ت ال����ع����راق 
ال�صعودية  ال���ع���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة 
عدد  وال��ك��وي��ت من��وا ملحوظا يف 
الفئتان  و���ص��ه��دت  ال��رت���ص��ي��ح��ات. 
اجل��دي��دت��ان جل��وائ��ز اأدي��ب��ك لعام 
املراأة  متكني  فئة  وهما   2013
و  والنفط  الغاز  يف قطاع �صناعة 
فئة مهند�س اأديبك الواعد اإقباال 
وت��ه��دف فئة متكني  اأي�����ص��ا.  قويا 
على  ال�����ص��وء  ت�صليط  اإىل  امل�����راأة 
ال�صركات التي تدرك قيمة التنوع 
يف  امل���راأة  م�صاركة  بتعزيز  وتلتزم 

هذا القطاع وال �صيما يف املنا�صب 
ت��اأت��ي الفئة  ال��ق��ي��ادي��ة.. يف ح��ني 
اأديبك  اإط����ار ج��ه��ود  االأخ�����رى يف 
امل�صتقبل واملبتكرين  لرعاية قادة 
وتعليقا  وال��غ��از.  النفط  قطاع  يف 
ك�صفت  العام  ه��ذا  م�صاركات  على 
جلنة التحكيم االإقليمية اخلا�صة 
ارتفاع  اأن  ع���ن  اأدي���ب���ك  ب��ج��وائ��ز 
املقدمة  امل�����ص��ارك��ة  ج���ودة ط��ل��ب��ات 
ه���ذا ال��ع��ام مي��ث��ل دل��ي��ال ع��ل��ى اأن 
االإقليمي  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع 
ابتكارا  القطاعات  اأك��رث  من  يعد 

ان  اىل  م�����ص��ريا  اآخ�����ر  اإىل  جن����اح 
ن���وع���ي���ة ال���ط���ل���ب���ات امل���ق���دم���ة من 
العام  املنطقة هذا  اأنحاء  خمتلف 
باإ�صافة  ����ص���ع���داء  ون���ح���ن  الف���ت���ة 
للن�صاء  االأوىل  جديدتني  فئتني 
وال���ث���ان���ي���ة ل��ل�����ص��ب��اب م��ن��وه��ا ب���اأن 
اأ�صا�صيا  ج��زءا  ت��صكالن  كلتيهما 
واكد  القطاع.  ه��ذا  م�صتقبل  من 

العامل. من جهته قال حممد  يف 
ال�����ص��وي��دي م��دي��ر دائرة  ���ص��اح��وه 
اأديبك  ورئ��ي�����س  اأدن�����وك   - ال���غ���از 
ت�صهم  اجلوائز  هذه  ان   2013
يف اإر�صاء معايري الروؤية واالبتكار 
والغاز  النفط  قطاع  يف  وال��ري��ادة 
وتعزيز  االإقليمي  امل�صتوى  على 
االب���ت���ك���ار مل��وا���ص��ل��ة ال���ت���ق���دم من 

خالل  م��ن  ال��ه��دف  ان  ال�صويدي 
مت��دي��د امل��وع��د ال��ن��ه��ائ��ي لتقدمي 
طلبات امل�صاركة اإىل اإتاحة املجال 
فاتتهم  ال���ل���ذي���ن  اأول����ئ����ك  اأم�������ام 
ال�صابق  امل���وع���د  ق��ب��ل  ال��ف��ر���ص��ة 
امل�صاركة يف هذه اجلوائز التي تعد 
مبعنى  مذهلة  فعالية  تكون  ب��اأن 
املهم  الدور  وتاأكيدا على  الكلمة. 
والغاز  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  ل��ل��م��راأة يف 
جوائز  يف  التحكيم  جلنة  �صهدت 
اأدي���ب���ك ل��ه��ذا ال���ع���ام ���ص��م خم�س 
ت�صم  اإذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  ���ص��ي��دات 

الذي  الكبري  ال��ن��ج��اح  يبني  وه���ذا 
املرجو  ال��ه��دف  حتقيق  يف  اأح����رزه 
م��ن��ه وه���و ال��ت�����ص��ه��ي��ل ع��ل��ى عمالء 
امل�صتغرق  الزمن  وخف�س  ال�صركة 
خدمة  مل�����راك�����ز  امل����راج����ع����ني  م�����ن 
ال��ع��م��الء ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ح��ي��ث بلغت 
املتح�صلة من خالله  املبالغ  قيمة 
املبالغ  ج��م��ل��ة  م���ن   20% ن��ح��و 
ال�صركة خالل  قبل  املتح�صلة من 
ع���ن تنفيذ  ف�����ص��اًل  ال���ع���ام  ن��ف�����س 
توجيهات قيادتنا الر�صيدة للتوجه 
احلكومة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ك���اف���ة  ن��ح��و 

االإلكرتونية . 

للتوزيع،  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  ت��ع��م��ل 
اإحدى �صركات هيئة مياه وكهرباء 
وتطوير  ت��و���ص��ع��ة  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي، 
لي�صمل  لها  التابع  االت�صال  مركز 
امل��ع��ام��الت اخلا�صة  ك��اف��ة  ت��ق��دمي 
ولي�صبح  ال���������ص����رك����ة  ب����خ����دم����ات 
ال���واج���ه���ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ه��ا خالل 

ال�صنوات القادمة. 
مدير  امل���زروع���ي،  م�صبح  وي��ق��ول 
لتطوير  خ��ط��ة  و���ص��ع��ن��ا  امل����رك����ز: 
كافة  اأداء  من  يتمكن  حتى  املركز 
خمتلف  بها  تقوم  التي  املعامالت 
اأق���������ص����ام ال�������ص���رك���ة ول��ي�����ص��ب��ح هو 
وبالتايل  ل��ه��ا  الرئي�صة  ال��واج��ه��ة 
تقليل ال�صغط على مراكز خدمة 
للدعم  مل��راك��ز  وحتويلها  العمالء 
ف���ق���ط، وي�����ص��ي��ف امل�����زروع�����ي: مت 
اإىل ثالث  اخل���ط���ة  ه����ذه  ت��ق�����ص��ي��م 
 2012 ع�����ام  يف  ب�������داأت  م����راح����ل 
وتنتهي يف عام 2020 حيث قمنا 
يف العام املا�صي باإ�صافة 9 خدمات 
ج����دي����دة ل���ل���م���رك���ز، م���ث���ل اإ�����ص����دار 
�صهادة اإىل من يهمه االأمر وخدمة 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  يف  اال���ص��رتاك 
عرب  ومتابعتها  ال�صكاوى  وتلقي 
ن���ظ���ام خ���دم���ة ال��ع��م��الء واإ����ص���دار 
عن  ف�صاًل  االإلكرتونية  الفواتري 
التفتي�س  ج���دول���ة  اإع������ادة  خ��دم��ة 
طلبات  وتلقي  اجل��دي��د  للتو�صيل 
اإنهاء حجز مواعيد مع املهند�صني 
يف مراكز خدمة العمالء، وغريها 

من املعامالت.
امل��رك��ز يعمل  اأن  امل���زروع���ي  واأ����ص���ار 
اإ�صافة  ع���ل���ى  ال����ع����ام  ه�����ذا  خ�����الل 
البلدية  التوثيق مع دوائ��ر  خدمة 
والتي متكنها من الدخول للنظام 
كافة  واأخ���ذ  لل�صركة  االإل��ك��رتوين 
بالعميل  اخل����ا�����ص����ة  ال����ب����ي����ان����ات 
وب���ال���ت���ايل ت��وث��ي��ق ع��ق��د االإي���ج���ار 
ب��ه دون احل��اج��ة ملراجعة  اخل��ا���س 
ال�صركة  يف  العمالء  خدمة  اأق�صام 
ي��وف��ر الكثري م��ن اجلهد  وه��و م��ا 
الثالثة  االأط�����راف  ع��ل��ى  وال���وق���ت 
ون�����ص��ع��ى ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا خ�����الل هذا 

العام.
املركز  خ��دم��ات  يف  التو�صع  وح���ول 
يقول املزروعي ا�صتقبل املركز عند 
اإط��الق��ه خ��الل ع��ام 2005 نحو 
يقدم  ك��ان  حيث  مكاملة  األ��ف   50
اإىل  وارتفعت  ثالث خدمات فقط 

االآيل  النظام  اأن  املزروعي  واأو�صح 
عن  واال�صتف�صار  الفواتري  ل�صداد 
يف  ب��ه  املعمول   )IVR( الر�صيد 
املركز ي�صتقبل نحو 4000 مكاملة 
املركز  موظفو  يقوم  بينما  يومياً 
2000 مكاملة يف  بالرد على نحو 

اليوم.
هذا  اأن  ذلك  يت�صح من  م�صيفا.. 
الو�صائل  �صمن  وامل����درج  ال��ن��ظ��ام، 
ال�صركة  اأدخ��ل��ت��ه��ا  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
والكهرباء،  امل��ي��اه  ف��وات��ري  ل�����ص��داد 
ي�صتوعب نحو %70 من املكاملات 
اليوم  خ��الل  امل��رك��ز  يتلقاها  ال��ت��ي 

عدد  ارتفع  وبالتايل  خدمة   22
اليوم  يتلقاها خالل  التي  املكاملات 
اإىل اأكرث من 6 اآالف مكاملة وتلقى 
خالل  مكاملة  مليون   2 م��ن  اأك���رث 

عام2012 
واأو�صح املزروعي اأن املرحلة االأوىل 
م���ن خ��ط��ة ت��ط��وي��ر امل���رك���ز والتي 
ت�صمل   ،2014 ع����ام  يف  ت��ن��ت��ه��ي 
م�صاعفة عدد املكاملات التي يتلقاها 
مكاملة   30 م��ن  نف�صه  ال��وق��ت  يف 
طريق  ع��ن  وذل���ك  مكاملة   60 اإىل 
زيادة عدد املوظفني العاملني فيه 

وتو�صعة نظام ا�صتقبال املكاملات. 

يرتاأ�صها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة 
الرئي�س  امل���ه���ريي  امل���ق���رب  ول��ي��د 
الت�صغيلي ل�صركة مبادلة للتنمية 
ك���ال م���ن ف��اط��م��ة ع��ب��ي��د اجلابر 
ورئي�س  االإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و 
جمموعة  يف  امل���������ص����اري����ع  جل���ن���ة 
واأ�صيل  االإم�����ارات  ب��دول��ة  اجل��اب��ر 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  حمودي 
وامل�����واه�����ب  ال�����ك�����ف�����اءات  الإدارة 
للعمليات  اأب���وظ���ب���ي  ����ص���رك���ة  يف 
اأدك�����و ومنى  ال��ب��رتول��ي��ة ال���ربي���ة 
اإدارة  م����دي����ر  امل���ع���ا����ص���ي���د  ث����ام����ر 
قطر  �صركة  يف  اجلديدة  الطاقة 
الرئي�س  اأك����رب  و����ص���ارة  ل��ل��ب��رتول 
اإنرجي.  كويت  ل�صركة  التنفيذي 
دور  ع���ن  ح��دي��ث��ه��ا  م��ع��ر���س  ويف 
للمراأة  وتكرميها  اأدي��ب��ك  ج��وائ��ز 
وال�صباب العاملني يف هذا القطاع 
قالت �صارة اأكرب ان م�صاركات هذا 
لقدرة  ق��وي��ا  انعكا�صا  ت��ع��د  ال��ع��ام 
وعلى  االبتكار  على  القطاع  ه��ذا 
يتما�صى  جديد  فكر  اأ�ص�س  و�صع 
اأية جائزة  امل�صتمر..و  مع تطوره 
يوؤديه  ال��ذي  ال�صاق  العمل  تقدر 
اأ�صخا�س متفانون يف هذا القطاع 
االأه��م��ي��ة خا�صة  ب��ال��غ��ة  جت��ع��ل��ه��ا 
االأو����ص���ط  ال�������ص���رق  م��ن��ط��ق��ة  وان 
املناطق  من  تعد  اأفريقيا  و�صمال 
اجلغرافية الرئي�صية الإنتاج الغاز 

والنفط يف العامل.
 و���ص��ت��ح��ت��ف��ي اأدي����ب����ك م���ن خالل 
الطاقة  جم��ال  يف  التميز  ج��وائ��ز 
جميع  يف  ب��ال��ف��ائ��زي��ن   2013
اجلوائز  ت��وزي��ع  حفل  يف  ال��ف��ئ��ات 
اأدن��وك يف ق�صر  ال��ذي ت�صت�صيفة 
باأبوظبي والذي �صيقام  االإم��ارات 

يف 10 نوفمرب القادم. 

بنك اأبوظبي الوطني يكافئ 
الفائزين بحملة التحويلت الدولية

•• اأبوظبي-الفجر: 

منح بنك اأبوظبي الوطني، البنك الرائد يف دولة االإمارات، اأجهزة اأي فون 5 
و �صام�صوجن S4 و اأي باد ميني اإىل 30 فائز وفائزة بحملة التحويالت املالية 
الدولية.  واأُختري العمالء الذين قاموا باأكرب عدد من التحويالت الدولية عن 
طريق خدمة البنك امل�صرفية عرب االإنرتنت اأون الين للفوز بجوائز احلملة. 
ببنك  واالبتكار  اال�صرتاتيجية  االأعمال  م�صاريع  رئي�س  النقبي،  اأحمد  وق��ال 
اأبوظبي الوطني: اأ�صبحت التحويالت املالية الدولية جزءاً من حياة العديد 
اأبوظبي الوطني خدمة م�صمونة و�صريعة لتلبية  من النا�س، لذا يقدم بنك 
البنك  التزام  الدولية  املالية  التحويالت  حملة  وتعك�س  عمالئه.  احتياجات 
مبكافاأة عمالئه وتوفري جتربة م�صرفية متميزة لهم عند القيام مبعامالتهم 
امل�صرفية.  بداأت حملة التحويالت املالية الدولية من 5 يونيو حتى 5 يوليو 
التحويالت  من  عدد  باأكرب  قاموا  ممن  فائزين   10 ح�صل  حيث   2013
الدولية على اأجهزة هاتف اآي فون 5 ، يف حني ح�صل الذين احتلوا املراكز من 
11 اىل 20 على اأجهزة هاتف �صام�صوجن S4 والذين احتلوا املراكز من 21 
اإىل 30 على اآي باد ميني .  وقال النقبي: ي�صعدنا مكافاأة عمالئنا وتقدمي 
الفر�صة للفوز بجوائز اأثناء القيام بالتحويالت الدولية.  وتقدم خدمة بنك 
اأبوظبي الوطني امل�صرفية عرب االنرتنت اأون الين ت�صهيالت قيمة مع ميزات 
التحويالت  مثل  ا�صتثنائية،  امل�صرفية  العمالء  وذلك جلعل جتربة  متعددة، 
االئتمان  بطاقات  وخ��دم��ات  الفواتري  دف��ع  وخ��دم��ة  احل�صابات  ب��ني  الفورية 
واخل�صم. واأ�صاف اأحمد النقبي: تعد خدمة بنك اأبوظبي الوطني امل�صرفية 
عرب االنرتنت و�صيلة منا�صبة الإر�صال االأم��وال خارج دولة االإم��ارات وباأ�صعار 
تف�صيلية ل�صرف العمالت كما ت�صمح للم�صتخدمني باإدارة اأموالهم وت�صوية 
مدفوعاتهم وتعقب معامالتهم امل�صرفية حيث متنح خدمة اأون الين االأمان 

وتوفر اجلهد للم�صتخدمني. 

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد جالل 
مياه-بنجالدي�س  ���ص��ام��و 
اجلن�صية- جواز �صفره رقم   
)1087845(�صادر من 
يجده  م����ن  ب���ن���غ���الدي�������س 
بتليفون  االت�����ص��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4491667   

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����وة/ نريماال  ف���ق���دت  
جوالبايل  ���ص��وب��ا  ك���وم���وال 
اجل��ن�����ص��ي��ة- جواز  -ه��ن��دي��ة 
�صفرها رقم   )9439028(

يجده  من  الهند  من  �صادر 
عليه االت�صال بتليفون رقم 

   055/7613732

فقدان جواز �سفرت
�صريجيت  امل����دع����و/  ف���ق���د  
كري�صنان  �����ص����ري����ده����اران 
�������ص������ري������ده������اران  -ه����ن����دي 
رقم    �صفره  اجلن�صية- جواز 
يجده  من   )1685608(
عليه االت�صال بتليفون رقم 

   050/2567553

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل���������دع���������و/ ان��������وب 
رام�صاندران  رام��ا���ص��ان��دران 
ك��������ام��������ب��������اراث     -ه����ن����دي  
اجل���ن�������ص���ي���ة    ج�����واز �صفره 
)3824731(�صادر  رقم  
ي��ج��ده عليه  الهند م��ن  م��ن 
االت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   052/9093545

فقدان جواز �سفرت
�صونيا  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
الني�س �صال�صيدو   - فلبينية 
اجل��ن�����ص��ي��ة    ج����واز �صفرها 
)1339209(من  رق����م   
يجده برجاء ت�صليمه الأقرب 
ال�صفارة  او  ���ص��رط��ة  م���رك���ز 

الفلبني م�صكوراً. 

فقدان جواز �سفرت
منانة  امل������دع������وة/  ف����ق����دت  
اجلن�صية  مغربية  عموري- 
ج���������������واز �������ص������ف������ره������ا رق������م  
ممن  )816313(يرجى 
القرب  ت�صليمه  عليه  ي��ع��رث 
م��رك��ز ���ص��رط��ة ب���االم���ارات او 

ال�صفارة املغربية م�صكوراً.

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���وة/ عائ�صه  ف��ق��دت  
اثيوبيا  خم���ت���ار-  ع��ي�����ص��ى 
�صفرها  -ج���واز  اجلن�صية 
 )1497257( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

   050/8233446

فقدان جواز �سفرت
ت�صيرثا  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
م����ال����ك����ان����ث����ى اب����وه����ام����ي����ج 
�صريالنكا  م����وث����وب����ان����داج- 
اجلن�صية -جواز �صفرها رقم  
يجده  م���ن   )314801(
عليه االت�صال بتليفون رقم 

   050/8233446

معر�ض اإك�سبو ال�سارقة ي�ست�سيف معر�ض وموؤمتر غرين ميدل اإي�ست للتقنيات اخل�سراء 
فا�صتخدام  ا�صتثمار  اأو  ن�صاط جت��اري  اأي  اأم��ام  النجاح  طريق 
املنتجات  حمل  لتحل  للبيئة  �صديقة  وبدائل  نظيفة  تقنيات 
التقليدية ذات اال�صتخدام الدوري ي�صاعد ال�صركات على تاأكيد 
حت�صني  ت�صتهدف  ال��ت��ي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  جت��اه  التزامها 
املوؤ�ص�صة  العاملني يف  البيئي لدى  الوعي  ورف��ع  البيئة  ج��ودة 
املوؤ�ص�صات  اإحتياجات  لتلبية  اأن��ه  واأ���ص��اف  معها.  واملتعاملني 
اإىل تقنيات بيئية مبتكرة ومنتجات �صديقة للبيئة ي�صت�صيف 
وموؤمتر  معر�س  من  الثالثة  ال���دورة  ال�صارقة  اإك�صبو  مركز 
البيئية  واحل��ل��ول  اخل�����ص��راء  للتقنيات  اإي�����ص��ت  م��ي��دل  غ��ري��ن 
التقنية  احللول  من  متنوعة  جمموعة  يقدم  ال��ذي  املتقدمة 
واأنواع  ال�صرف  وم��ي��اه  ال�صلبة  املخلفات  م��ن  للحد  الفعالة 

•• ال�شارقة-وام:

ي�صت�صيف مركز اك�صبو ال�صارقة معر�س وموؤمتر غرين ميدل 
املقبل.  اأك��ت��وب��ر   30 اإىل   28 م��ن  ال��ف��رتة  2013 يف  اإي�����ص��ت 
البديلة واالأبنية  ب�صاأن الطاقة  اأق�صام  املعر�س عدة  ويت�صمن 
الهواء  وتلوث  ال�صرف  ومياه  ال�صلبة  النفايات  و  اخل�صراء 
التي  ال�صابقة  دورت���ه  يف  امل��ع��ر���س  وك���ان  املعدنية.  واملخلفات 
مما  زائ��ر  اآالف  ثالثة  ا�صتقطب  قد  عار�صا   80 فيها  �صارك 
يعك�س االهتمام املتزايد بالفر�س التي تتيحها ال�صوق املحلية 
�صيف حممد  �صعادة  وق��ال  البيئة.  اإدارة  واالإقليمية يف جمال 
املدفع مدير عام مركز اك�صبو اإن االلتزام بحماية البيئة اأ�صبح 

املخلفات االأخرى ف�صال عن تقنيات اإعادة التدوير كما يقدم 
املعر�س حلوال لرت�صيد ا�صتهالك الطاقة واحلد من معدالت 
التلوث واإن�صاء اأبنية منخف�صة االأثر البيئي. و�صيقدم معر�س 
منتجات  انطالقه  منذ  والأول مرة  االأخ�صر  االأو�صط  ال�صرق 
اإ�صتهالكية �صديقة للبيئة بديلة عن املنتجات التي ت�صتخدم 
ع����ادة يف امل���ن���ازل وامل��ك��ات��ب وذل����ك م��ن خ���الل ق�����ص��م املنتجات 
اخل�صراء الذي ي�صمه املعر�س الأول مرة. واأ�صار املدفع اإىل اأن 
االهتمام بالبيئة مل يعد رفاهية اأو قا�صرا على فئة حمدودة 
من املجتمع كما كان من قبل بل اأ�صبح اجلميع مقبلني على 
وا�صتخدام منتجات �صديقة  التلوث  �صلوكيات حتد من  اتباع 
كل  �صيقدم  ال��ذي  اجلديد  الق�صم  اأهمية  على  م��وؤك��دا  للبيئة 

املكتب  اأو  البيت  يحتاجها  ال��ت��ي  للبيئة  ال�صديقة  املنتجات 
كبديل للمنتجات التقليدية. 

بالتعاون  مربع  مرت  اآالف  اأربعة  م�صاحة  على  املعر�س  ويقام 
مع �صركة كون�صيبت النم�صاوية للت�صويق واالت�صاالت و�صيقيم 
ي�صم  ال��ذي  اخل�صراء  املنتجات  جناح  ال�صارقة  اإك�صبو  مركز 

اأكرث من مائة عار�س معظمهم من اأملانيا والنم�صا. 
البيئة يف مرتبة  اأن ت�صع �صالمة  البلديات على  املدفع  وحث 
اأعلى من االأهمية خا�صة يف اإطار ال�صعي اإىل تعديل �صلوكيات 
املجتمع جتاه البيئة ب�صفة عامة..واأ�صار اإىل اأن ق�صم معدات 
واملوارد  بالبيئة  العناية  على  البلديات  �صي�صاعد  البلديات 

الطبيعية. 



اخلميس  -  22   أغسطس    2013 م   -   العـدد    10876
Thursday    22    August     2013  -  Issue No   1087614

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/772  جتاري كلي
(املحدودة   )جري�صي  للفنادق  ري��ف��اد   -2 ذ.م.م   العقارية  ادمي  �صركة   -1 عليهما/  امل��دع��ى  اىل 
)موؤ�ص�صة  القانوين  املمثل  ب�صفته  ج��اجن-  ف��وة  �صني   / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل 
الوقت اجلديد لتجهيزات الفنادق- موؤ�ص�صة فو �صني للتجارة(   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/28 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة 
ح�صوريا : وقبل الف�صل يف مو�صوع الدعوى واالدخال  بندب اخلبري املحا�صبي املخت�س �صاحب 
بعد مطالعة  تكون مهمته  تاريخه  ا�صبوع من  خ��الل  ت�صمية  على  الطرفان  يتفق  م��امل  ال��دور 
االنتقال  دونها  عن  اليه  يقدمة  ان  ع�صى  وما  الدعوى  حتويها  التي  وامل�صتندات  االوراق  �صائة 
النزاع،  تكون الزم��ه حلل  ودفاتر  وم�صتندات  اوراق  مالديهم من  على  للغطالع  الطرفني  ملقر 
وحددت املحكمة مبلغ ع�صرة االف درهم كلفت املدعية ب�صدادها خزانة املحكمة على ذمة اتعاب 
وم�صروفات اخلبري. وحدد لها  املحكمة جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/29 ال�صاعة 9.30 

ch2.E.22 صباحا يف القاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22    

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الق�سية رقم 2013/3612 م�ستعجل ال�سارقة  

احمد  م�صطفى  املدعي:  ان  حيث  للتاأمني    �صالمة  عليها:�صركة  املدعى  اىل 
املحكمة  هذه  لدى  اعاله  رقمها  املذكورة  الدعوى  عليك  اأقام  قد  ال�صيد  حممد 
واثبات حالته.  املدعي  الطبي على  الفح�س  لتوقيع  بندب طبيب  ويطالب فيها 
باال�صافة  به  حلق  الذي  ال�صحي  العجز  ن�صبة  وحتديد  ا�صابات  من  به  وما 
للر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه 
يوم  من  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف  امل�صتعجلة(   االمور  املحكمة)دائرة 
2013/8/28   وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ويف حال 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنكم  وكيل  ار�صال  عدم  او  احل�صور  عن  تخلفكم 

�صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: قو�س �لن�شر للخدمات �لفنية  )�س.ذ.م.م(  
رقم الرخ�صة: 593944 العنوان: مكتب رقم )315( ملك �صيف را�صد �صعيد 
حمرعني- ديرة- الق�صي�س   ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم 
بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1047186 التجاري:  بال�صجل  القيد 
بانهاب�صدد الغاء الرتخي�س اخلا�س بال�صركة الواردة اعاله وذلك مبوجب 
االج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم 

اىل دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد ين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
ن�صر  تاريخ  يوما من   )15( وذلك خالل  الثبوتية  واالوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1875   

 املنذر/�صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار) ذ.م.م(
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �صيف بن ماجد املطرو�صي 
- املنذر اليه  : مبارك ا�صماعيل جمعة �صبخي  )جمهول حمل االقامة(

 فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�صرورة اخالء واعادة حيازة العني املوؤجرة اىل 
 ( دره��م   157.588.60 والبالغ  ذمتها  يف  املرت�صد  املبلغ  �صداد  و�صرورة  املنذرة 
فل�صا  و�صتون  درهم  وثمانون  وثمانية  الفا وخم�صمائة  و�صبعة وخم�صون  مائة 
فقط( ويف حال عدم التزام املنذر اليه بتنفيذ ما �صبق ذكرةه �صن�صظر اآ�صفني 

اىل اللجوء للق�صاء وحتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف الق�صائية عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1752 جت كل   - م ت-ب-  اأظ

احمد  نا�صر  خالد  ل�صاحبها:  العامة  للنقليات  الذهبي  الركن  موؤ�ص�صة  مدعي/ 
ا�س  ام  هولدينجز  زيالن  �صركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�صية:  الري�صي  عبداهلل 
دي ان بي ات�س دي اجلن�صية: االمارات  مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية 147.000 
درهم  املطلوب اعالنه/ �صركة زيالن هولدينجز ام ا�س دي ان بي ات�س دي اجلن�صية: 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/19 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  امل�صتنداتك موقعا  و�صورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/7/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/222 جت كل   - م ت- ب- اأظ

مدعي/ ح�صن احمد حممد احلمادي اجلن�صية: االمارات   مدعي عليه: �صركة غالدري�س 
انرتنا�صيونال املحدودة وميثلها قانونا املدير العام جون انثوين الن ايرلندي اجلن�صية- 
ندب   + درهم  الدعوى: مطالبة مالية مببلغ  2.000.000  االمارات  مو�صوع  اجلن�صية: 
املدير  خبري املطلوب اعالنه/  �صركة غالدري�س انرتنا�صيونال املحدودة وميثلها قانونا 
بالن�صر)نرفق  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  اجلن�صية-  ايرلندي  الن  انثوين  جون  العام 
لكم ن�صخة من تقرير اخلربة املودع للرد والتعقيب ان اردمت ذلك( حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/19 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�صكر  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/976 جت كل   - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
جمموعة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�صية:  احلمادي  حممد  احمد  ح�صن  مدعي/ 
 1500000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  واخرون  الفارعه 
درهم  املطلوب اعالنه/  راج ات�س اي ان اجلن�صية: بريطانيا عنوانه: بالن�صر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/9/25 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  

2013/7/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
�حلمادي  هالل  عبد�هلل  جمعه  /توفيق  املواطن  تقدم 
التوثيقات  ق�صم  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل  /بطلب 

بتغيري ا�صمه من )توفيق( اىل )�شيف( 
باملحكمة  املذكور  الق�صم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر االعالن .
امل�ست�سار/عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10876 بتاريخ 2013/8/22     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/1687 تنفيذ جتاري
ال�صيارات-  �صوق  العوير-  بردبي-  دب��ي-  ام��ارة   عنوانه:  تركية   بن  حممد  را�صد  حممد  التنفيذ:  طالب 
املنفذ �صده: علي عي�صى �صعيد بن ن�صوق وميثله: امارة دبي- نزيل ال�صجن  معر�س بن تركية لل�صيارات  
للمركزي انه يف يوم االثنني املوافق 2013/8/26 ال�صاعة 6.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى 
االمارات  )�صركة  البيع   بها  انيط  التي  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقارات  بيع  �صيجري  احل��ال 
ال�صراء من مواطني  راغبي  وعلى   )  www.emiratesauction.ae االلكرتوين  املوقع  على  للمزادات 
الدولة ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 

التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات. 
فيال�صكنية منطقة ام ال�صيف رقم االر�س 128 امل�صاحة 14800 قدم مربع القيمة التقديرية 10500000 درهم

فيال �صكنية منطقة املزهر االوىل رقم االر�س 1379 امل�صاحة 15000 قدم مربع القيمة التقديرية 6500000 درهم
ار�س مبنطقة الورقاء االوىل رقم االر�س 109 امل�صاحة 15000 قدم مربع القيمة 7500000 درهم

ار�س منطقة مردف رقم االر�س 1340/3 امل�صاحة  9737 قدم مربع القيمة التقديرية 3700060 درهم
 رئي�س الق�سم         مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

��شت   / بان  البحري(  النقل  )قطاع  للموا�صالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
قد تقدم بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد  ملا ور�ء �لبحار 

وهي:

م��راج��ع��ة مكتب  ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 
ت�صجيل ال�صفن دبي خالل مدة اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سية الرتاخي�س والت�سجيل البحري

�صنت كين�س ونيف�س SKN 1002522 ا�صت 38

 ميناء الت�سجيل ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

   
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

بن�صر التعديالت املو�صحة ادناه على طلب ت�صجيل
العالمة التجارية التالية:

  
بتاريخ: 1996/7/7 املودعة حتت رقم : 17088 

امل�صجلة حتت رقم : 9821 بتاريخ :1997/4/6 
با�صم :�س. م�صنع �صيدار للديكور ذ.م.م

وعنوانه: ال�صارقة- ال�صناعية الثانية- �س ب  : 6879 االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�صتائر امل�صنوعة من القما�س املن�صوج بجميع انواعه من البال�صتيك واملح�صورة بالفئة 24
 الواقعة بالفئة: 24

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )  (- ) /  / 200م(
التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

.)SEDAR ( اىل )�صيدارS SEDAR تعديل العالمة من ) �صيدار

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
اخلمي�س  22  اغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2007/06/20   املودعة حتت رقم :96358 
بتاريخ:2009/08/03   امل�صجلة حتت رقم :96063 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 االدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلية لتحفيز اخل�صوبة لدى االن�صان يف الفئة 5. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخميِ بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

، هولندا  رفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمليِ عنوانه وحمل اإقامته: فريديِ

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/20 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2008/01/30   املودعة حتت رقم :106318 
بتاريخ:2011/10/02   امل�صجلة حتت رقم :154520 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

االدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلية ملعاجلة االمرا�س العقلية، م�صادات االكتئاب يف الفئة رقم 5.
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخميِ بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

، هولندا  رفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمليِ عنوانه وحمل اإقامته: فريديِ

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/20 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /ماير – روميان اند بارتنريز 
 CORRADI:بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  160794   بتاريخ :  4 /  8 /  2011م
با�ص��م:   كورادي ا�س بيه ايه

وعنوانه: بولونا، فيا جو�صيبي بريني 39، كاب 40128، ايطاليا.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

معادن غري نفي�صة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباين متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط ال�صكك 
خرداوات  ح���دادة،  م�صنوعات  نفي�صة،  غري  معادن  من  كهربائية  غري  واأ���ص��الك  حبال  )ك��ب��الت(،  احلديدية 
الثمينة، منتجات م�صنوعة من  الوثائق واالأ�صياء  واأنابيب معدنية، خزائن حفظ  معدنية �صغرية، موا�صري 

معادن غري نفي�صة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن، بفئة املنتجات رقم )6(.      
الواق�عة بالفئة: 6 

" وهي كلمة مكتوبة باالأحرف الالتينية الكبرية ،وهي   CORRADI " و�صف العالمة:�صعار ال�صركة: 
مكتوبة باللون االأ�صود.

اال�ص��رتاطات:  ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /ماير – روميان اند بارتنريز 
 gelatolab:بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  182974   بتاريخ :  05 /  12 /  2012م
با�ص��م:   جيالتو الب جي اإل تي

وعنوانه: حمل رقم اآر بي 06، غولد كر�صت، اإكزيكيوتيف تاور، 
اأر�س رقم �صي 2، اأبراج بجريات اجلمريا، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الكعك، و البوظة، و اللنب املجمد )حلويات مثلجة(، و البوظة )اآي�صكرمي(، وعوامل متا�صك البوظة، و املو�س 
)حلويات(، و الفطائر، و احللويات، وال�صربات )مثلجة(، وم�صتح�صرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، و اللنب 

املجمد )حلويات مثلجة(، املدرجة يف الفئة )30(.
الواق�عة بالفئة:30 

كلمتني  من  ويتاألف  الالتينية،  ب��االأح��رف  مكتوبة  وه��ي   "gelatolab" ال�صركة:  العالمة:�صعار  و�صف 
"gelato" و "lab" مو�صولتان مع بع�صهما البع�س و حيث اأن الكلمة "Gelato" مكتوبة باللون االأ�صود، 
و كلمة "Lab" مكتوبة باللون االأبي�س و يوجد على ميني الكلمتني ر�صمه لالآي�س كرمي و يوجد اأعلى هذه 

الكلمتني ر�صم لطفل �صغري مر�صوم  بطريقة معينه مو�صح بال�صكل.      
اال�ص��رتاطات:  ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية : 

  
بتاريخ:2008/01/30   املودعة حتت رقم :106317 
بتاريخ:2011/10/02   امل�صجلة حتت رقم :154520 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 االدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلية ملعاجلة االأمرا�س العقلية يف الفئة رقم 5. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخميِ بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

، هولندا  رفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمليِ عنوانه وحمل اإقامته: فريديِ

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/20 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /ماير – روميان اند بارتنريز 
 Weiss Rohlig Logistics:بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  173101   بتاريخ :  06 /  05 /  2012م
با�ص��م:   وي�س - روهليج يو ايه اأي )ذ.م.م( 

وعنوانه: مكتب رقم 120 ملك �صامل �صيد الوهيبي، بردبي، عود ميثاء، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الب�صائع،  �صحن  اإع���ادة  وخ��دم��ات  اجل��و،  اأو  البحر  اأو  ال��رب  امل�صحونة عن طريق   الب�صائع  اأن���واع  نقل جميع 
وخدمات دفع اأجر ال�صحن يف ميناء الو�صول، و خدمات حتميل وتفريغ احلمولة، وتخزين الب�صائع، وتغليف 

ال�صلع، والتخزين، وجميع االأن�صطة و اخلدمات املتعلقة يف اخلدمات �صالفة الذكر، املدرجة يف الفئة )39(.
الواق�عة بالفئة: 39 

و�صف العالمة:�صعار ال�صركة: "Weiss - Rohlig" وهي مكتوبة باالأحرف الالتينية، حيث اأن الكلمة 
"Weiss" مكتوبة باللون االأبي�س وهي موجودة داخل م�صتطيل برتقايل اللون، و كلمة "Rohlig" مكتوبة 
باللون االأبي�س  باللغة االأملانية وهي موجودة داخل م�صتطيل ازرق غامق اللون،وهذين امل�صتطيلني مو�صوالن 
مع بع�صهما البع�س لي�صكلوا م�صتطيل كبري و اأ�صفل هذا امل�صتطيل مكتوب كلمة LOGISTICS باأحرف 

التينية زرقاء اللون ويوجد اأ�صفل هذه الكلمة خط ازرق اللون.              
اال�ص��رتاطات:  ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2004/10/27   املودعة حتت رقم :64718 
بتاريخ:2005/05/17   امل�صجلة حتت رقم :52964 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 امل�صتح�صرات الهرمونية لال�صتخدام الب�صري يف الفئة 5. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخميِ بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

، هولندا  رفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمليِ عنوانه وحمل اإقامته: فريديِ

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/20 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /ماير – روميان اند بارتنريز 
 JUNGHANS MICROTEC:بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  169580   بتاريخ :  21 /  02 /  2012م
با�ص��م:   جونفهان�س مايكروتك جي اأم بي اأت�س 

وعنوانه: اأونرتبيفيفنغ 10، 98655 دونينفن – �صيدورف، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الكهروميكانيكية  و  امليكانيكية  الفتائل  وخ�صو�صاً  املتفجرات  و  القذائف  و  ال��ذخ��رية  و  النارية  االأ�صلحة 
من  التخل�س  اأجهزه  و  الذخائر  و  االأل��غ��ام  و  قذفيه  �صواريخ  و  توجيه  �صواريخ  ،و  للقذائف  االإلكرتونية  و 
القذائف املتفجرة و اأجهزة اأمان وت�صليح الفتائل و فتائل اإ�صعال، و اأجزاء من الب�صائع املذكورة �صابقا املت�صمنة 

يف الفئة 13. 
الواق�عة بالفئة: 13 

كلمتني  عن  عبارة  " وه��و   JUNGHANS MICROTEC " التجارية  العالمة:العالمة  و�صف 
مكتوبتني باالأحرف الالتينية الكبرية، وهما مكتوبان باللون االأ�صود.

اال�ص��رتاطات:  ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2001/03/31   املودعة حتت رقم :41797 
بتاريخ:2003/03/08   امل�صجلة حتت رقم :36342 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
 امل�صتح�صرات الهرمونية لال�صتخدام الب�صري. 

 5  الواق�عة بالفئة: 
 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  

 تن���ازل رقم :2 
  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 

مريك �صارب اآند دوخميِ بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

، هولندا  رفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمليِ عنوانه وحمل اإقامته: فريديِ

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/20 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:�س.اخلليج للحبال واملنتجات البال�صتيكية
للحبال  اخلليج   FALCON BRAND ال�صقر  التجارية:عالمة  العالمة  بيانات  لت�صجيل  طلب   

واملنتجات البال�صتيكية �س.ذ.م.م

املودعة بالرقم:192545       بتاريخ:2013/6/2 م
با�ص��م:�س.اخلليج للحبال واملنتجات البال�صتيكية

وعنوانه:ال�صارقة ، �س.ب:21422 ، االمارات العربية املتحدة .
الواقعة بالفئة:22 احلبال واخليوط وال�صبكات واخليم واملظالت وامل�صمع  اأو اخلدمات  ال�صلع  وذلك لتمييز 
واال�صرعة والغرارات واالكيا�س )غري الواردة يف فئات اخرى( مواد التبطني واحل�صو )عدا ما كان من املطاط 

او البال�صتيك( مواد ن�صيج من االلياف اخلام .
و�صف العالمة:�صورة �صقر داخل مربع باللون البني واالحمر ويف االطار او داخل االطار �صدا�صي من احلبل 
باللون االحمر فوقها عالمة ال�صقر مكتوبة باللغة العربية وحتتها FALCON BRAND وحتتها عبارة 

 . Gulf Rope & Plastic Products L.L.C اخلليج للحبال واملنتجات البال�صتيكية �س.ذ.م.م
اال�ص��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:دلتا اخلليج لال�صباغ
crystal gulf paints:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:190371       بتاريخ:2013/4/18 م
با�ص��م:دلتا اخلليج لال�صباغ

وعنوانه:العني ، طريق ال�صاحنات ، هاتف:037838307 ، فاك�س: 03783990
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:2 طالءات )دهانات( طالءات املينا )ورني�س( طالءات املينا 
للدهان الكيه مرققات الالكية دهانات مينائية مرققات للدهانات دهانات ا�صا�صات الدهان جمففات )عوامل 
جتفيف( للدهانات مرققات الالكيه طالءات تاأ�صي�صية للهياكل القاعدية للمركبات وني�س طالءات اخل�صب 

)دهانات( .
بداخلها  وكتب  الكلمة  ا�صفل  حتى  ميتد  بحيث  مميز  ب�صكل   C ح��رف  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�صف 
)rystal( وكتب با�صفلها من اجلهة اليمنى كلمة Gulf Paints بخط �صغري جميعها كتبت على خلفية 

عدمية اللون )�صفافة( وكتبت باللون اال�صود . 
اال�ص��رتاطات:دون �صرط . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
 تعلن د�ئرة �لر��شي بر�أ�س �خليمة

بان ال�صيد/ طالب را�صد حممد جا�صم ال�صوري العلي مالك االر�س ال�صكنية املذكورة يف 
وثيقة انتقال امللكية رقم )2004/5266( الكائنة يف منطقة ) الق�صيدات( براأ�س اخليمة.

قد تقدم بطلب بدل فاقد عن امللكية املذكورة، لذا ترجو الدائرة من ال�صادة من لهم حق 
االعالن  ن�صر هذا  تاريخ  �صهر من  باالعالن مبراجعتها خالل  ما جاء  على  االعرتا�س 

م�صطحبني معهم ما يوؤيد حق االعرتا�س.
د�ئرة �لر��شي- مدير عام �لد�ئرة- �شلطان علي �بوليلة      

اعــــــــــــــــالن 
العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
 تعلن د�ئرة �لر��شي بر�أ�س �خليمة

بان ال�صيد/ طالب را�صد حممد جا�صم ال�صوري العلي مالك االر�س ال�صكنية املذكورة يف 
وثيقة انتقال امللكية رقم )2004/5264( الكائنة يف منطقة ) الق�صيدات( براأ�س اخليمة.

قد تقدم بطلب بدل فاقد عن امللكية املذكورة، لذا ترجو الدائرة من ال�صادة من لهم حق 
االعالن  ن�صر هذا  تاريخ  �صهر من  باالعالن مبراجعتها خالل  ما جاء  على  االعرتا�س 

م�صطحبني معهم ما يوؤيد حق االعرتا�س.
د�ئرة �لر��شي- مدير عام �لد�ئرة- �شلطان علي �بوليلة    

اعــــــــــــــــالن 
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•• العني - الفجر:

ا���ص��ت�����ص��اف��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
اأبوظبي  اأم�س االأول جمل�س  �صباح 
ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة ودائ�����رة النقل 
واملوا�صالت ودائرة ال�صوؤون البلدية 
احلكومية  اجل����ه����ات  م����ن  وع�������دد 
الن�صخة  العتماد  العاملية  وامل�صانع 
الذي  املطابقة  لربنامج  النهائية 
واملتطلبات  اخل�������ص���ائ�������س  ي�����ص��م 
الفاعلة  اخلارجية  ل��الإن��ارة  الفنية 
 Light Emitting  (

.)  Diodes
بدعوة  العني  بلدية مدينة  وقامت 
اأب��رز م�صنعي االإن���ارة ح��ول العامل 
كمبادرة  م��ط��وري��ن  و  خ����رباء  م���ن 
غري م�صبوقة للم�صاركة يف مناق�صة 
املوا�صفات، حيث القت هذه الدعوة 
ا�صتجابة من اأبرز ال�صركات امل�صنعة 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  يف 
اإىل  باالإ�صافة  واأ�صرتاليا  واأوروب���ا 
ال�����ص��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة .  ح��ي��ث ح�صر 
مدينة  بلدية  جانب  من  االجتماع 
الكعبي  را�صد  عمر  املهند�س  العني 
املحرزي  وم������وزة  حم���م���ود  واأن�������ور 
واأ�صول  التحتية  البنية  قطاع  من 
البلدية بتن�صيق وتوجيهات كل من 
العرياين  م��ف��ت��اح  ن��ا���ص��ر  امل��ه��ن��د���س 
الداخلية  ال����ط����رق  اإدارة  م���دي���ر 
را�صد  واملهند�س  التحتية  والبنية 
جودة  ق�صم  رئ��ي�����س  امل��ن��ع��ي  م�صبح 

امل�����واد ، ف��ي��م��ا وح�����ص��ر م���ن جانب 
واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س 
اال�صت�صاري اإندماكدونيل واملهند�س 

اأحمد العامري وفهد احلمادي.
حول  مناق�صات  االجتماع  وت�صمن 
ت�����ص��ه��م يف احلفاظ  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري 
اأبوظبي  اإم�������ارة  يف  ال���ط���اق���ة  ع��ل��ى 
عمليا  للتطبيق  قابلة  تكون  بحيث 
ووفقا للظروف البيئية التي ت�صود 
املنطقة ، على عك�س البيئة يف اأغلب 
الدول الغربية ، ومع ذلك فقد اأقر 
التو�صل  باإمكانية  امل�صنعني  اأغلب 

عمليا  تطبيقها  ي��ت��م  وث��ي��ق��ة  اإىل 
ب�صكل  ال����دول����ة  خ���دم���ة  يف  ت�����ص��ب 
االأو�صط  ال�صرق  منطقة  و  خ��ا���س 
االجتماع  و ح�صر  كما  ع��ام.  ب�صكل 
�صمل  العامليني  اخل��رباء  من  نخبة 
دائرة  من  بريامربج  ماثيو  ال�صيد 
،وال�صيدمارتن  البلدية  ال�����ص��وؤون 
فالنتاين من بلدية مدينة اأبوظبي 
وال�صيد تريفور اليتون بالنيابة عن 
�صريدر )اإ�صبانيا( ، وال�صادة جرنال 
املتحدة  ال�����والي�����ات   ( اإل����ك����رتي����ك 
االأمريكية ( ، ويونيلك�س ) ال�صني 

وال����والي����ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة ( 
ال�صيد فيك اأندورز من رود لالإنارة 
االأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات   (
(،وال����دك����ت����ور ع���ب���دو روح����ان����ا من 
جامعة فليب�س. ويف ختام االجتماع 
اأع�������رب اخل�������رباء امل�������ص���ارك���ني عن 
�صكرهم لبلدية مدينة العني لهذه 
م��ن قبل  ال��ت��ي مت و�صفها  امل��ب��ادرة 
باعتبارها   ، ماكدونيل  اإن��د  ال�صيد 
االج���ت���م���اع ال��ف��ن��ي االأف�������ص���ل على 
والذي  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  م�صتوى 
املوا�صفات  اأف�����ص��ل  ب��و���ص��ع  ي��ع��ن��ى 

االإن��ارة اخلارجية.  العاملية الأجهزة 
الوثيقة  ع����ر�����س  و����ص���ي���ت���م  ف���ي���م���ا 
التنفيذي  املجل�س  ع��ل��ى  النهائية 
الإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي. وك��خ��ط��وة اأوىل 
���ص��ت��ك��ون اإج������راءات احل�����ص��ول على 
عالمة اجلودة من جمل�س اأبوظبي 
تطوعي  ب�صكل  واملطابقة  للجودة 
توافق  ل�صمان  امل�صنعني  جلمهور 
املختلفة  اخلارجية  االإن���ارة  اأج��ه��زة 
مع معايري االأداء وال�صالمة والتي 
يف  املنظمني  ق��ب��ل  م��ن  تعيينها  مت 

اإمارة اأبوظبي .

بلدية مدينة العني ت�ستقبل جمل�ض اأبوظبي للجودة واملطابقة ملناق�سة موا�سفات اأجهزة 
االإنارة اخلارجية ل�سوق امل�ستهلك وفق ا�ستجابة من اأبرز م�سنعي االإنارة حول العامل

•• اأبوظبي-الفجر: 

موعد  اآخ��ر  اأن  امل�صاريع  لتطوير  خليفة  �صندوق  اأعلن 
خليفة  ���ص��ن��دوق  ج��ائ��زة  لنيل  امل�����ص��ارك��ة  طلبات  لتلقي 
التا�صع  يف  �صينتهي  الرابعة  دورتها  يف  االأعمال  لريادة 

والع�صرين من �صهر اأغ�صط�س اجلاري. 
الدرمكي  �صعيد  ع��ب��داهلل  �صعادة  ق��ال  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 
امل�صاريع  لتطوير  خليفة  ل�صندوق  التنفيذي  الرئي�س 
اجلائزة  على  للتناف�س  تقدميها  مت  التي  امل�صاركات  اإن 
ثقته  عن  معرباً  والكم،  النوع  حيث  من  متميزة  كانت 
باأن جميع الطلبات املر�صحة وامل�صاريع الفائزة �صت�صهم 
القدرات  واالب��ت��ك��ار وحت�����ص��ني  االإب�����داع  ث��ق��اف��ة  ن�صر  يف 
التناف�صية وتعزيز �صورة امل�صهد االقت�صادي وفقاً لروؤية 

اأبوظبي 2030. 
لريادة  ���ص��ن��دوق خليفة  ج��ائ��زة  م��ظ��ل��ة  وي���ن���درج حت��ت 
الربنامج  �صمن  م�صروع  اأف�صل  ف��ئ��ات:  �صت  االأع��م��ال 
اأف�����ص��ل م�����ص��روع ���ص��م��ن الربنامج  ب���داي���ة،  ال��ت��م��وي��ل��ي 
اأف�����ص��ل م�����ص��روع ���ص��م��ن الربنامج  زي������ادة،  ال��ت��م��وي��ل��ي 
الرتاثي،  القطاع  يف  م�صروع  اأف�صل  خطوة،  التمويلي 
اأف�صل م�صروع �صمن برنامج الع�صوية واأف�صل م�صروع 
خدمات  م��ن  امل�صتفيدين  غ��ري  م��ن  م��واط��ن  اإم���ارات���ي 

ال�صندوق.
واأ����ص���اف ال��درم��ك��ي اأن جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م امل�����ص��رف��ة على 
اجل���ائ���زة وامل���وؤل���ف���ة م���ن مم��ث��ل��ني ع���ن ���ص��ن��دوق خليفة 
واأحد  االقت�صادية  التنمية  ودائ���رة  امل�صاريع  لتطوير 
االقت�صادية  امل��ج��م��وع��ات  واإح�����دى  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��ن��وك 
اخلا�صة، �صتقوم بعد اإغالق باب الرت�صح بتدقيق جميع 

الطلبات املقّدمة وت�صنيفها ح�صب فئات اجلائزة.
ولفت اإىل اأن الفرز النهائي للطلبات ميتاز بال�صفافية 
واحلائزين  اجل��ائ��زة  وقيمة  ن��زاه��ي��ة  على  للمحافظة 
اإجراء  اأب���رزه���ا:  ال��ع��وام��ل،  م��ن  جلملة  وي�صتند  عليها 
درا����ص���ة م��ت��اأن��ي��ة وع��م��ي��ق��ة، ال��ت��اأك��د م���ن م��ط��اب��ق��ة تلك 
اإج�����راء زي�����ارات ميدانية  مل��ع��اي��ري اجل���ائ���زة،  ال��ط��ل��ب��ات 
للم�صاريع القائمة للتاأكد من �صحة العمل وم�صداقيته 
االأ�صباب  ومعرفة  معهم  للتوا�صل  اأ�صحابها  ومقابلة 

والدوافع وراء تر�صحهم.
ع��دة نقاط  اأن معايري اجل��ائ��زة ترتكز على  اإىل  واأ���ص��ار 
�صخ�صية �صاحب  ال��ري��ادي��ة يف  وامل���ه���ارات  امل��زاي��ا  وه���ي 
اجلودة  حيث  م��ن  للم�صروع  التميز  وج��وان��ب  امل�صروع 
والربحية والنمو والتو�صع وتطبيق اأف�صل املمار�صات يف 

جمال ريادة االأعمال. 
ونوه اإىل اأن توزيع اجلائزة على الفائزين �صيكون خالل 
يتخلله  اأك��ت��وب��ر،   7 ال�����ص��ن��دوق يف  ينظمه  ك��ب��ري  ح��ف��ل 
اأ���ص��م��اء اجل��ه��ات احلكومية االأك���رث دعماً  االإع���الن ع��ن 
مظلة  حتت  املن�صوية  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صاريع 
ال�صندوق وذلك ا�صتناداً ملعيار حجم امل�صرتيات وتوزيع 
�صهادات تقديرية ودروع وهدايا تذكارية على الفائزين 
وجائزة مالية موجهة اإىل فئة امل�صروع الرتاثي وجائزة 

مالية الأف�صل م�صروع اإماراتي.
حكومية  ج��ه��ات  م��ن  املوؤ�ص�صات  جميع  ال��درم��ك��ي  ودع���ا 
و���ص��ب��ه ح��ك��وم��ي��ة وخ���ا����ص���ة اإىل ت��خ�����ص��ي�����س ج����زء من 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��اري��ع  ل��دع��م  م�����ص��رتي��ات��ه��ا 
ومتكينها من اال�صتمرارية والتطور للنهو�س بواجبها 

ودورها يف دعم م�صرية التنمية واالزدهار.

روتانا جت ت�سيف طائرة جديدة يف مطار البطني للطريان اخلا�ض  327 مليار ريال حجم امل�سروعات يف اجلبيل وينبع ال�سناعيتني ال�سعوديتني

متثل �إ�شافة غري م�شبوقة على �شعيد �لتناف�س و�لإبد�ع

باب  الإغلق  النهائي  املوعد   .. اأغ�سط�ض   29
الرت�سح جلائزة �سندوق خليفة لريادة االأعمال

•• الريا�ش-وام:

يف  ال�صناعيتني  ينبع  و  اجلبيل  مدينتي  يف  تنفذ  التي  امل�صاريع  اإج��م��ايل  بلغ 
اململكة  ري��ال.. وهو ما يعك�س متتع  327 مليار   .. ال�صعودية  العربية  اململكة 
بيئة خ�صبة  اأم��ان يجعلها  و  اأمن  و  اقت�صادي  ا�صتقرار  ال�صعودية من  العربية 
واآمنة لال�صتثمار. ونقلت وكالة االأنباء ال�صعودية وا�س عن الن�صرة ال�صادرة عن 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن م��ط��ار ال��ب��ط��ني، اأول م��ط��ار متخ�ص�س خل��دم��ة ال��ط��ريان اخل��ا���س يف 
منطقة ال�صرق االأو�صط والتابع ل�صركة اأبوظبي للمطارات، عن اإ�صافة روتانا 
جت لقاعدة جديدة لطائرتها ايربا�س A319 يف مطار البطني للطريان 
اخلا�س. ويت�صمن اأ�صطول روتانا جت املتمركز حالياً يف مطار البطني اثنني 
من طائرات امرباير من طراز 145 وطائرة جلف �صرتمي G450 ، حيث 
ت�صغل طائرات امرباير من طراز 145 رحالتها ثالث مرات يف االأ�صبوع اإىل 
جزيرة �صري بني يا�س ومرتني يف االأ�صبوع اإىل الفجرية وجزيرة دملا، اأما جلف 
�صرتمي G450 فهي متوفرة لال�صتئجار اخلا�س. و�صت�صبح طائرة روتانا 
 32 A319 متاحة لال�صتئجار اخلا�س، وتت�صمن  ايربا�س  جت اجلديدة 
مقعداً يف درجة رجال االأعمال و18 مقعداً على الدرجة ال�صياحية. باالإ�صافة 
اإىل ذلك، ح�صلت روتانا جت موؤخراً على موافقة �صيانة CAR 145 من 
املكونات  ودع���م  ال��ط��ائ��رات  �صيانة  لتوفري  امل���دين  للطريان  العامة  الهيئة 
مربع  م��رت   2.500 م�صاحتها  تبلغ  وال��ت��ي  البطني  م��ط��ار  يف  من�صاآتها  يف 
لل�صيانة.  اآخ��ري��ن  ذل��ك م�صغلني  وERJ145 مب��ا يف   G450 ط��ائ��رات  ل��� 
العام  املدير  احلمادي،  ح�صن  يو�صف  ال�صيد  قال  املنا�صبة،  هذه  على  وتعليقاً 
ملطار البطني للطريان اخلا�س:   ينعك�س التزام روتانا جت يف ا�صافة قاعدة 
جديدة لطائرتها ايربا�س A319 يف مطار البطني للطريان اخلا�س على 

ال�صريفني  العامة للجبيل وينبع جبني تد�صني خادم احلرمني  امللكية  الهيئة 
يف  والتنموية  ال�صناعية  امل�صروعات  �صعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 
اأن  م��وؤك��دة   .. املا�صي  رم�صان  �صهر  خ��الل  ج��رت  التي  ال�صناعيتني  املدينتني 
جديدة  مرحلة  لتبداأ  توهجهما  للمدينتني  اأع��اد  احلكومة  قبل  من  االهتمام 
من التو�صع والنمو �صت�صهد خاللها طفرة كربى يف جلب اال�صتثمار وتوطني 
متتلكه  ما  اإىل  الن�صرة  واأ�صارت  للمواطنني.  العمل  فر�س  وتوفري  ال�صناعات 
جذب  منطقتي  منهما  جعلت  ال��ت��ي  امل��زاي��ا  م��ن  ال�صناعيتني  وينبع  اجلبيل 
اإب��رام اتفاقيات تاأجري طويلة املدى  للم�صتثمرين .. الفتة يف الوقت ذاته اإىل 
التجهيزات  بجميع  وم��زودة  مطورة  �صناعية  مواقع  وتوفري  رمزية  وباأ�صعار 
العاملة  للقوى  فنية  تدريب  برامج  وج��ود  اإىل  لل�صناعات..اإ�صافة  االأ�صا�صية 
بيئة مدنية متكاملة ومرافق  املختلفة وتوفري  ال�صناعات  تتنا�صب مع حاجة 
امل�صانع  ال��ع��ام��ة يف  ال��ق��وى  اإىل جم��م��وع  الن�صرة  وت��ط��رق��ت  ح��دي��ث��ة.  جت��اري��ة 
والقطاعات يف مدينتي اجلبيل وينبع ال�صناعيتني نهاية عام 1433ه� حيث 
اأن  اإىل  اإ�صافة  1427ه�  املائة عن عام  70 يف  األ��ف موظف بزيادة   167 بلغ 
م�صروعي اجلبيل 2 و ينبع 2 �صيوفران ع�صرات االآالف من الفر�س الوظيفية 
اأخذت  وينبع  للجبيل  امللكية  الهيئة  اإن  وقالت جبني  املبا�صرة.  املبا�صرة وغري 
كل  يف  �صكنيتني  منطقتني  بها  واأوج���دت  الكرمية  احلياة  توفري  عاتقها  على 
مدينة مت جتهيزها باملباين ال�صكنية واالأ�صواق واملجمعات و اخلدمات كافة اإىل 

جانب اإن�صاء عدد من امل�صت�صفيات والعيادات املجهزة باأحدث املعدات الطبية.

مل�صغلي  املنطقة وكقاعدة مف�صلة  املطار كمحور للطريان اخلا�س يف  تعزيز 
للمطار  اال�صتيعابية  ال��ق��درة  منو  ا�صتمرار  عن  ف�صاًل  اخلا�صة،  الطائرات 
من خالل اال�صتثمارات يف البنية التحتية اجلديدة. وتتطلع �صركة اأبوظبي 
للمطارات اإىل تو�صيع قاعدة �صركائها الإ�صافة طائرات خا�صة جديدة والتي 
من �صاأنها جعل مطار البطني مركزاً لها يف ال�صرق االأو�صط.  يذكر اأن روتانا 
جت ت�صغل رحالتها اأي�صاً من مطار اأبوظبي الدويل، وتو�صعت موؤخراً �صبكة 

خطوطها الداخلية مع رحالت اإىل الفجرية والعني.

العدد 10876 بتاريخ 2013/8/22   

انه  احل�صابات  لتدقيق  االأو�صط  ال�صرق  مكتب  يعلن 
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف 
تاريخ 2013/08/91 املوثق لدى كاتب العدل يف اأبوظبي 

بحل وت�صفية  نادية غالريي للمنتجات اجللدية ذ م م.
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
فاك�س   026440255 رقم  هاتف  املعني  امل�صفى  مكتب 
026440966�س ب 43961ابو ظبي �صارع النادي ال�صياحي  
الطابق  نهيان  ال  حممد  بنت  �صم�صة  ال�صيخة  بناية 
وذلك  الثبوتية  امل�صتندات  311واح�صار  رقم  3مكتب 

خالل مدة اأق�صاها 45يوم من تاريخ ن�صر هذا االإعالن

اإعــــــلن تـ�ســفيـة

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 606
با�ص��م :احمد عبدالرحمن احمد املالك م املالك  

وعنوانه :دبي ، ديرة ، �صندوق الربيد :4374 ، هاتف:04/2714141 ، فاك�س:04/2714274 
amest@emirates.net.ae

وامل�صجلة حتت رقم : )223(  بتاريخ:1994/7/26م
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/6/15  وحتى تاريخ :2023/6/15
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 605
با�ص��م :احمد عبدالرحمن  احمد - املالك م املالك  

وعنوانه :دبي ، ديرة ، �صندوق الربيد :4374 ، هاتف:04/2714141 ، فاك�س:04/2714274 
.  amest@emirates.net.ae

وامل�صجلة حتت رقم : )205(  بتاريخ:1994/7/5 
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/6/15  وحتى تاريخ :2023/6/15
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

اعالن تغيري ا�سم �سخ�س 
و�صاجنيثا  )االب(  راجي�س  ارافينداك�صان  مانابيتي  بن  بريتفيل  انا، 
راج��ي�����س )االأم( ج���واز �صفر ه��ن��دي رق���م: ج���ي���ه/4251749 ���ص��ادر من 
ابوظبي بتاريخ 2010/11/17 املقيم ب�صفة دائمة يف مانابيتي هاو�س، 
الربيد:  رم��ز  ك���رياال،  والي���ة  تري�صور،  ارجن���االك���ودا،   ، بوراتي�صريي 
م�صفح،   10 حو�س   140 رق��م  بناية   ،202 ال�صقة  يف  وحاليا   680125
ابوظبي، االمارات العربية املتحدة مبوجبه اغري ا�صمي من بريتفيل 

لي�صبح بريتفيل ر�جي�س مانابيتي ، بنفاذ فوري.

اعالن تغيري ا�سم �سخ�س 
راجي�س،  اراف��ي��ن��داك�����ص��ان  م��ان��اب��ي��ت��ي  ب��ن��ت  راج��ي�����س   �شنيجدها  ان����ا، 
ج���واز �صفر ه��ن��دي رق���م: ج�����ي/6391212 ���ص��ادر م��ن اب��وظ��ب��ي بتاريخ 
بوراتي�صريي  هاو�س،  مانابيتي  يف  دائمة  ب�صفة  املقيمة   2008/12/10
ك��رياال، رمز الربيد: 680125 وحاليا  ، ارجن��االك��ودا، تري�صور، والي��ة 
االمارات  ابوظبي،  10 م�صفح،  140 حو�س  رقم  بناية   ،202 ال�صقة  يف 
لي�صبح  راجي�س  �صنيجدها  ا�صمي من  اغري  املتحدة مبوجبه  العربية 

�شنيجدها ر�جي�س مانابيتي ، بنفاذ فوري.

اعالن تغيري ا�سم �سخ�س 
وراجمول  االب(   ( ناير  �صانكاران  �صانتو�س  بنت  �شانتو�س  نافيا  ان��ا، 
/ 8432996 �صادر من  : جي  رقم  �صفر هندي  ج��واز  )االم(  �صانتو�س 
هاو�س،  ادام��ان��ا  يف  دائ��م��ة  ب�صفة  املقيم   2009/6/7 ب��ت��اري��خ   ابوظبي 
ك��اروك��والجن��ارا، ارجن��االك��ودا، تري�صور، والي��ة ك���رياال، رم��ز الربيد: 
م�صفح،   10 حو�س   140 رق��م  بناية   ،204 ال�صقة  يف  وحاليا   680121
نافيا  م��ن  ا�صمي  اغ��ري  مبوجبه  املتحدة  العربية  االم���ارات  ابوظبي، 

�صانتو�س  لي�صبح نافيا �شانتو�س ناير ، بنفاذ فوري.

العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
 تعلن د�ئرة �لر��شي بر�أ�س �خليمة

بان ال�صيد/ طالب را�صد حممد جا�صم ال�صوري العلي مالك االر�س ال�صكنية املذكورة يف 
وثيقة انتقال امللكية رقم )2004/5266( الكائنة يف منطقة ) الق�صيدات( براأ�س اخليمة.

قد تقدم بطلب بدل فاقد عن امللكية املذكورة، لذا ترجو الدائرة من ال�صادة من لهم حق 
االعالن  ن�صر هذا  تاريخ  �صهر من  باالعالن مبراجعتها خالل  ما جاء  على  االعرتا�س 

م�صطحبني معهم ما يوؤيد حق االعرتا�س.
د�ئرة �لر��شي- مدير عام �لد�ئرة- �شلطان علي �بوليلة      

اعــــــــــــــــالن 
العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
 تعلن د�ئرة �لر��شي بر�أ�س �خليمة

بان ال�صيد/ طالب را�صد حممد جا�صم ال�صوري العلي مالك االر�س ال�صكنية املذكورة يف 
وثيقة انتقال امللكية رقم )2004/5264( الكائنة يف منطقة ) الق�صيدات( براأ�س اخليمة.

قد تقدم بطلب بدل فاقد عن امللكية املذكورة، لذا ترجو الدائرة من ال�صادة من لهم حق 
االعالن  ن�صر هذا  تاريخ  �صهر من  باالعالن مبراجعتها خالل  ما جاء  على  االعرتا�س 

م�صطحبني معهم ما يوؤيد حق االعرتا�س.
د�ئرة �لر��شي- مدير عام �لد�ئرة- �شلطان علي �بوليلة    

اعــــــــــــــــالن 
العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
 تعلن د�ئرة �لر��شي بر�أ�س �خليمة

بان ال�صيد/ طالب را�صد حممد جا�صم ال�صوري العلي مالك االر�س ال�صكنية املذكورة يف 
وثيقة انتقال امللكية رقم )2004/5267( الكائنة يف منطقة ) الق�صيدات( براأ�س اخليمة.

قد تقدم بطلب بدل فاقد عن امللكية املذكورة، لذا ترجو الدائرة من ال�صادة من لهم حق 
االعالن  ن�صر هذا  تاريخ  �صهر من  باالعالن مبراجعتها خالل  ما جاء  على  االعرتا�س 

م�صطحبني معهم ما يوؤيد حق االعرتا�س.
د�ئرة �لر��شي- مدير عام �لد�ئرة- �شلطان علي �بوليلة    

اعــــــــــــــــالن 
العدد  10876 بتاريخ   2013/8/22     
 تعلن د�ئرة �لر��شي بر�أ�س �خليمة

بان ال�صيد/ طالب را�صد حممد جا�صم ال�صوري العلي مالك االر�س ال�صكنية املذكورة يف 
وثيقة انتقال امللكية رقم )2004/5265( الكائنة يف منطقة ) الق�صيدات( براأ�س اخليمة.

قد تقدم بطلب بدل فاقد عن امللكية املذكورة، لذا ترجو الدائرة من ال�صادة من لهم حق 
االعالن  ن�صر هذا  تاريخ  �صهر من  باالعالن مبراجعتها خالل  ما جاء  على  االعرتا�س 

م�صطحبني معهم ما يوؤيد حق االعرتا�س.
د�ئرة �لر��شي- مدير عام �لد�ئرة- �شلطان علي �بوليلة      

اعــــــــــــــــالن 

البنك االإ�سلمي للتنمية يعلن بدء قبول طلبات الرت�سيح جلائزتي العلوم والتكنولوجيا وم�ساهمة املراأة يف التنمية
•• جدة-وام: 

اأعلن البنك االإ�صالمي للتنمية بدء قبول طلبات الرت�صيح من االأفراد 
واملوؤ�ص�صات ذات ال�صلة للح�صول على جائزتني خمتلفتني للعام القادم 
2014 وهما جائزة العلوم والتكنولوجيا وجائزة م�صاهمة املراأة يف 

التنمية.
للتنمية  االإ�صالمي  البنك  رئي�س  علي  حممد  اأحمد  الدكتور  وق��ال   
والتكنولوجيا  للعلوم  البنك  ج��ائ��زة  منح  يتم  ان��ه  ام�س  ت�صريح  يف 
للموؤ�ص�صات واملراكز العلمية التي قدمت م�صاهمات وابتكارات علمية 
الدول  يف  واالقت�صادية  االجتماعية  التنمية  خلدمة  ب���ارزة  وتقنية 
دوالر  األ��ف  مائة  تبلغ  ال��واح��دة  اجلائزة  قيمة  واإن  بالبنك  االأع�صاء 

التي  والتكنولوجيا  العلوم  الثالث يف جماالت  الفئات  فائز من  لكل 
�صنوي  اأ�صا�س  على   2001 عام  اإطالقها  مت  والتي  اجلائزة  تغطيها 
وفازت بها حتى االآن 33 موؤ�ص�صة ومت حتديد يوم 27 نوفمرب القادم 

كاآخر موعد ال�صتالم الرت�صيحات. 
املوؤ�ص�صات  العلوم والتكنولوجيا لفئة  البنك يف جمال  وفازت بجائزة 
ال���ع���ام احل����ايل 2013 ث��الث��ة م���راك���ز وم��ع��اه��د اأب���ح���اث ع��ل��م��ي��ة يف 
تقديرا  وذل��ك  وطاجيك�صتان  وماليزيا  لبنان  هي  اأع�صاء  دول  ثالث 

البتكاراتها واكت�صافاتها واأبحاثها العلمية املميزة. 
واأ�صاف اأن جائزة اإ�صهام املراأة يف التنمية تخت�س مبكافاأة االإجنازات 
كموؤ�ص�صات  اأو  ف���ردي  ب�صكل  امل�صلمة  امل����راأة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  املتميزة 
اأجل امل�صاهمة يف دمج املراأة يف عملية التنمية  وجمعيات ن�صائية من 

وتتكون اجلائزة من مبلغ 50 األف دوالر نقدا لفئة االأف��راد و100 
األف دوالر لفئة املوؤ�ص�صات. واأكد رئي�س البنك االإ�صالمي للتنمية اأن 
االإعالن عن هذه اجلوائز ياأتي يف اإطار �صعي البنك االإ�صالمي للتنمية 
املتوا�صل من اأجل النهو�س بالتنمية الب�صرية ال�صاملة وتعزيز التقدم 
االجتماعي يف الدول االأع�صاء البالغ عددها 56 دولة اإىل جانب دعم 
البنك لقطاعي التعليم وال�صحة يف املجتمعات امل�صلمة بالدول الغري 

اأع�صاء.
 ي�صار اإىل اأن البنك االإ�صالمي للتنمية له جوائز �صنوية اأخرى مماثلة 
جماالت  يف  واملوؤ�ص�صات  االأف����راد  م��ن  وامل��ب��دع��ني  املتميزين  لت�صجيع 
االإ�صالمية  البنوك  وجمال  االإ�صالمي  االقت�صاد  جمال  وهي  اأخ��رى 

وجمال تعزيز التبادل التجاري بني الدول االأع�صاء.

مو�صوع  اأن  اإىل  م�صريا  املجتمع  وخدمة  واالجتماعية  االقت�صادية 
ال�����ص��وء على االجن���ازات  ت�صليط  ب��ه��دف  ع��ام  ك��ل  اجل��ائ��زة يتغري يف 
املختلفة للمراأة امل�صلمة ودورها الفاعل يف خدمة جمتمعها وين�صب 
االأمن  دع��م  امل��راأة يف  م�صاهمة  ح��ول   2014 للعام  اجلائزة  مو�صوع 

الغذائي.
 وق��د ف���ازت ب��اجل��ائ��زة ه��ذا ال��ع��ام ث��الث ���ص��ي��دات م��ب��دع��ات م��ن ثالث 
بالت�صاوي يف حني فازت  بالبنك تقا�صمن قيمة اجلائزة  اأع�صاء  دول 
وقيمتها  احلكومية  غري  الن�صائية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  باجلائزة 
لدور  تقديرا  وذل��ك  الباك�صتانية  ال��رتاث  موؤ�ص�صة  دوالر  األ��ف  مائة 
امل��وؤ���ص�����ص��ة يف ا���ص��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ال��ب��ن��اء احل��دي��ث��ة امل��ق��اوم��ة للزالزل 
والفي�صانات يف املناطق النائية واالأكرث عر�صة للزالزل يف باك�صتان. 
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جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب 44142  تاريخ االإيداع 2001/9/4 

 رقم الت�صجيل  36669  تاريخ الت�صجيل 2003/3/31 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة ماندارين اورينتال �صريفي�صز بي يف  
اإدخال ال�صعار 

 العنوان دايبينربوك�صرتات 19 ، 1077 يف اك�س ام�صرتدام ، هولندا . 
 اال�صرتاطات * 

 تاريخ انتهاء احلماية 2011/9/4 
 رقم االإي�صال  

 تاريخ االإي�صال  
الفئة  35 

االإدارة والتدبري العام لالأعمال والفنادق ، خدمات الت�صويق واالإعالن والرتويج ؛ اإدارة 
تاأجري   ، العامة  وامل�صوحات  واال�صت�صارة  التثمني  خدمات  توفري   ، والفنادق  االأع��م��ال 
توفري  خدمات  ؛  ال�صخمة  احلائطية  االإعالنات  ولوحات  ال�صغرية  االإعالنات  لوحات 

املعلومات واال�صت�صارات املت�صلة بجميع اخلدمات �صالفة الذكر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب 3457  تاريخ االإيداع 1993/11/20 

 رقم الت�صجيل 3716  تاريخ الت�صجيل 1996/1/14 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

ا�صم ال�صركة كيبلر كومباين
 اإدخال ال�صعار

 العنوان 677 الر�س افينيو ، املهور�صت ايلينوي 60126  الواليات املتحدة االأمريكية .
و�صعها  يف   I و    T احلرفني  عن  والتنازل  جمملها  يف  للعالمة  احلماية  اال�صرتاطات 

العادي 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/11/20 

 رقم االإي�صال  
 تاريخ االإي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  53647  تاريخ االإيداع 2003/6/9 

 رقم الت�صجيل 46053   تاريخ الت�صجيل 2004/3/28 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة اآي تي �صي ليمتد 
اإدخال ال�صعار  

 العنوان فريجينيا هاو�س 37 جاواهار الل  نيهرو رود ،  كولكاتا - 071  700 ، �صتايت 
اوف و�صت بنغال ، الهند

 اال�صرتاطات   
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/9 

 رقم االإي�صال  
 تاريخ االإي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب 38301  تاريخ االإيداع 2000/9/11 

 رقم الت�صجيل 32784   تاريخ الت�صجيل 2002/8/3 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة �صريينج – بلوغ اأنيمال هيلت كوربوري�صن 
COOPERTET اإدخال ال�صعار

املتحدة  ال��والي��ات   ،  07083 جري�صي  نيو   ، يونيون   ، افينيو  موري�س   ،  1095 ال��ع��ن��وان   
االأمريكية .

 *  اال�صرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2010/9/11 

 رقم االإي�صال  
 تاريخ االإي�صال  

الفئة 5 
م�صتح�صرات بيطرية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  53643  تاريخ االإيداع 2003/6/9 

 رقم الت�صجيل 45995   تاريخ الت�صجيل 2004/3/27 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة اآي تي �صي ليمتد 
اإدخال ال�صعار  

 العنوان فريجينيا هاو�س 37 جاواهار الل  نيهرو رود ،   كولكاتا - 071  700 ، �صتايت 
اوف و�صت بنغال ، الهند

 اال�صرتاطات   
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/9 

 رقم االإي�صال  
 تاريخ االإي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  53336  تاريخ االإيداع 2003/5/24 
 رقم الت�صجيل 44575  تاريخ الت�صجيل 2004/1/6 

 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 
ا�صم ال�صركة كوبرا بري بارترن�صيب ليميتد .

 اإدخال ال�صعار

   
العنوان 137 هاي �صرتيت ، بورتون اأبون ترينت ، �صتافورد�صري ، اململكة املتحدة  دي ئي 

14   1  جيه زد
 *  اال�صرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/5/24 
 رقم االإي�صال  

تاريخ االإي�صال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  3460  تاريخ االإيداع 1993/11/20 

 رقم الت�صجيل 3719  تاريخ الت�صجيل 1996/1/14 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

ا�صم ال�صركة كيبلر كومباين
 اإدخال ال�صعار

 العنوان 677 الر�س افينيو ، املهور�صت ايلينوي 60126  الواليات املتحدة االأمريكية .
 اال�صرتاطات احلماية للعالمة يف جمملها .  

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/11/20 
 رقم االإي�صال  

 تاريخ االإي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  53648  تاريخ االإيداع 2003/6/9 

 رقم الت�صجيل 45989   تاريخ الت�صجيل 2004/3/27 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة اآي تي �صي ليمتد 
اإدخال ال�صعار  

العنوان فريجينيا هاو�س 37 جاواهار الل  نيهرو رود ،  كولكاتا - 071  700 ، �صتايت اوف 
و�صت بنغال ، الهند

 اال�صرتاطات   
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/9 

 رقم االإي�صال  
 تاريخ االإي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  39839  تاريخ االإيداع 2000/12/16 

 رقم الت�صجيل 133181  تاريخ الت�صجيل 2011/2/24 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة �صن مايكرو�صي�صتيمز، اإنك. 
اإدخال ال�صعار  

 العنوان 901 �صارع �صان انتونيو ، بالو اآلتو ، كاليفورنيا 94303 – الواليات املتحدة االأمريكية .
 *  اال�صرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2010/12/16 
 رقم االإي�صال  
 تاريخ االإي�صال  

الفئة )9( 
املعاونة الأجهزة  االأجهزة اخلارجية   ، الكمبيوتر  براجميات   ، الكمبيوتر  اأجهزة ومعدات   ، الكمبيوتر  اأجهزة 
البيانات  معاجلة  معدات  ؛  �صبكات  خ��ادم   ، الكمبيوتر  عمل  وحمطات  اأخ��ري  اإلكرتونية  اأجهزة   ، الكمبيوتر 
وقواعد  برامج  ؛  البيانات  واإر���ص��ال  لتخزين  معدات  ؛  البيانات  الإخ���راج  معدات  ؛  البيانات  اإدخ���ال  معدات  ؛ 
اأجهزة الكمبيوتر  اأجهزة الكمبيوتر ، مبا يف ذلك براجميات  اأجهزة الكمبيوتر ؛ معدات وبراجميات  بيانات 
للتطبيق يف جمال ال�صبكات واإدارة النظم باالإ�صافة اإىل تطوير براجميات اأخرى ؛ معدات وبراجميات اأجهزة 
وال�صبكة  االنرتنيت  املعلومات عرب  وا�صرتجاع  الإدخ��ال  الكمبيوتر  اأجهزة  براجميات  ذلك  الكمبيوتر مبا يف 
العاملية ؛ براجميات اأجهزة كمبيوتر ميكن نقلها من �صبكات اأجهزة الكمبيوتر العاملية ؛ برامج اأجهزة كمبيوتر 
واملتعلقة  رقمي  �صكل  على  املخزنة  واال�صتخدام  الت�صغيل  اإر���ص��ادات  ؛  العاملية  وال�صبكة  االنرتنيت  ال�صتعمال 
باأجهزة الكمبيوتر وتقنية املعلومات باالأخ�س على االأقرا�س املرنة اأو االأقرا�س امل�صغوطة بذاكرة قراءة فقط 
)CD-ROM( ؛ كتب / ادلة اال�صتعمال املهياأة  لال�صتخدام مع ما �صبق ذكره وكل املنتجات املتعلقة باأجهزة 

الكمبيوتر ، حامالت البيانات املمغنطة .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  53644  تاريخ االإيداع 2003/6/9 

 رقم الت�صجيل 47602   تاريخ الت�صجيل 2004/7/4 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة اآي تي �صي ليمتد 
اإدخال ال�صعار  

 العنوان فريجينيا هاو�س 37 جاواهار الل  نيهرو رود ،  كولكاتا - 071  700 ، �صتايت 
اوف و�صت بنغال ، الهند

 اال�صرتاطات   
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/9 

 رقم االإي�صال  
 تاريخ االإي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب 53641  تاريخ االإيداع 2003/6/9 

تاريخ الت�صجيل 2004/6/14   رقم الت�صجيل 47214 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة اآي تي �صي ليمتد 
اإدخال ال�صعار  

 العنوان فريجينيا هاو�س 37 جاواهار الل  نيهرو رود ،  كولكاتا - 071  700 ، �صتايت 
اوف و�صت بنغال ، الهند

 اال�صرتاطات   
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/9 

 رقم االإي�صال  
تاريخ االإي�صال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  3465  تاريخ االإيداع 1993/11/20 

 رقم الت�صجيل 3762  تاريخ الت�صجيل 1996/1/16 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

ا�صم ال�صركة كيبلر كومباين
 اإدخال ال�صعار

 العنوان 677 الر�س افينيو ، املهور�صت ايلينوي 60126  الواليات املتحدة االأمريكية .
 اال�صرتاطات * 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/11/20 
 رقم االإي�صال  

 تاريخ االإي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب 53649   تاريخ االإيداع 2003/6/9 

 رقم الت�صجيل 46361   تاريخ الت�صجيل 2004/4/14 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة اآي تي �صي ليمتد 
اإدخال ال�صعار  

 العنوان فريجينيا هاو�س 37 جاواهار الل  نيهرو رود ،  كولكاتا - 071  700 ، �صتايت 
اوف و�صت بنغال ، الهند

 اال�صرتاطات   
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/9 

 رقم االإي�صال  
 تاريخ االإي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب 52712  تاريخ االإيداع 2003/4/16 

 رقم الت�صجيل 52569   تاريخ الت�صجيل 2005/5/1 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة كيكز ايه جي 
اإدخال ال�صعار 

  العنوان فيليتز�ص�ص�صرتا�صي 1 ، 80802 ميونيخ � اأملانيا 
 اال�صرتاطات   

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/16 
 رقم االإي�صال  

 تاريخ االإي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب 53645   تاريخ االإيداع 2003/6/9 

 رقم الت�صجيل 45997   تاريخ الت�صجيل 2004/3/27 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة اآي تي �صي ليمتد 
اإدخال ال�صعار  

 العنوان فريجينيا هاو�س 37 جاواهار الل  نيهرو رود ،  كولكاتا - 071  700 ، �صتايت 
اوف و�صت بنغال ، الهند

 اال�صرتاطات   
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/9 

 رقم االإي�صال  
تاريخ االإي�صال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
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•• العني – الفجر: 

ف���از ف��ري��ق ال��ع��ني ع��ل��ى ن����ادي ���ص��ام��ب��ي��ون �صيلجي 
جتاربه  اأوىل  يف  ن��ظ��ي��ف��ني،  ب��ه��دف��ني  ال�صلوفيني 
املواجهة  يف  وذل���ك   ، النم�صاوي  باملع�صكر  ال��ودي��ة 
التي �صهدها ملعب دولومينت لينز م�صاء يوم اأم�س 

االأول الثالثاء .
وعبدالعزيز  با�صتو�س  مي�صيل  ال��ربازي��ل��ي  وجن��ح 
فايز يف اإحراز هديف العني 68-85 على التوايل، 
كما اأبعد القائم ثالث ت�صديدات �صاروخية باأقدام 
با�صتو�س  ومي�صيل  دياكيه  اإبراهيم  العني  العبي 

وعمر عبدالرحمن.
واأدى العني مباراته الودية االأوىل و�صط م�صاندة 
ال�صيخ عبداهلل  وذل��ك بح�صور  اإداري��ة غري عادية 
بن حممد بن خالد اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة 

ن���ادي ال��ع��ني ل��ك��رة ال��ق��دم، وم��ع��ايل را���ص��د مبارك 
بغر�س  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ه��اج��ري، 
على  وال��وق��وف  ال��ف��ري��ق،  اأو���ص��اع  على  االطمئنان 
ا�صتعداداته يف مرحلة االإعداد االأخرية بلينز، كما 
اأي�صاً مدرب منتخبنا الوطني مهدي  املباراة  تابع 

علي.
و����ص���ه���دت امل���واج���ه���ة ظ���ه���ور م���داف���ع ن�����ادي العني 
ابتعد  قد  ك��ان  وال��ذي  عبدالرحمن،  خالد  املتميز 
اأ���ص��ه��ر ب�صبب االإ���ص��اب��ة التي  ع��ن امل��الع��ب مل��دة 6 
تعر�س لها منت�صف املو�صم املا�صي وو�صف املدير 
باالختبار  امل��ب��اراة  ف��و���ص��ات��ي،  ج���ورج  للعني  الفني 
اجليد للفريق، معرباً يف الوقت نف�صه عن �صعادته 
مب��ردود العبي العني وال��روح القتالية التي كانت 
اأنهم عملوا على  اللقاء، موؤكدا  الأدائهم يف  عنواناً 

اإظهار اأف�صل ما لديهم خالل املواجهة.

ال��ت��اأك��ي��د على  وق���ال ف��و���ص��ات��ي: م��ن ال�صعب ج���داً 
مواجهة  خ��الل  حاالته  اأف�صل  يف  ك��ان  الفريق  اأن 
���ص��ي��ل��ج��ي، وذل����ك ق��ي��ا���ص��اً ب��ال��ظ��روف ال��ت��ي خا�س 
من  اأجانب  ثالثة  غياب  يف  واملتمثلة  املباراة  فيها 
، وهم  امل�صاكل الطفيفة  اأربعة، ب�صبب بع�س  اأ�صل 
وال��ل��ذي��ن من  رداودي  اأ����ص���ام���واه وم��ريي��ل  ج��ي��ان 
املتوقع عودتهما �صريعاً، وال اأتوقع اأن يعود األيك�س 
جميعاً  عودتهم  بعد  املوؤكد  ومن  ب�صرعة  برو�صكي 

�صيكون االأداء اأف�صل واأقوى.
الفريق حت�صن كثرياً  اأداء  اأن  العني:  واأك��د م��درب 
واأعمل  االأوىل،  االإع���داد  مرحلة  يف  مبارياتنا  عن 
واملعايري  الالعبني  اختبار جاهزية عدد من  على 
اخلا�صة بال�صعور بامل�صوؤولية يف مثل تلك املباريات، 
وقد اأ�صبحوا جميعاً مدركني الآلية العمل التكتيكي 
الفريق  دف���اع  اأداء  بتح�صني  وقمنا  االأر�����س،  على 

���ص��ام��ب��ي��ون �صيلجي  ك���ث���رياً، و���ص��اه��دت يف م���ب���اراة 
تفا�صيل دقيقة يف خط الظهر مل اأرها من قبل اأو 
عندما توليت قيادة الفريق، واأكرر باأن اأدائنا اليوم 

مل يكن فوق العادة، غري اأن املردود كان جيداً.

جوين : �لعني فريق قوي 
وب������دوره اأك�����د ج����وين ج��ي��ل��م��ي��ك�����س، م�����درب فريق 
فريقه  م��ب��اراة  اأن  ال�صلوفيني،  �صيلجي  �صامبيون 
اأن اخل�صم  وب���دا  ك��ان��ت �صعبة ج���داً،  ال��ع��ني  اأم���ام 
اأكرث جاهزية اأكرث منا للمواجهة، مو�صحاً العني 
ف��ري��ق ج��ي��د وم��ن��ظ��م وي�����ص��م الع��ب��ني مم��ي��زي��ن يف 
مب�صيل  ج��ي��دة  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  و�صخ�صياً  ���ص��ف��وف��ه، 
املناف�س  متكن  خطاأين  يف  وقعنا  ولقد  با�صتو�س، 
الثاين  اجل��زء  خ��الل  جيدة  ب�صورة  ترجمتهما  يف 
من املباراة لي�صمن من خاللهما الفوز بالنتيجة، 

ال��ذي الحت لنا بع�س الفر�س التي مل  يف الوقت 
ننجح يف ا�صتثمارها .

�لثانية  �لدرجة  تذ�كر  ي�شرتي  �لهاجري 
�ملخ�ش�شة جلمهور �لعني يف مبار�ة �ل�شوبر 

رئي�س  نائب  الهاجري،  مبارك  را�صد  معايل  ق��رر 
جمل�س اإدارة نادي العني لكرة القدم، �صراء تذاكر 
نهائي  يف  للعيناوية  املخ�ص�صة  الثانية  ال��درج��ة 

كاأ�س ال�صوبر بني فريقي العني واالأهلي.
ال��ع��ني ظلت  ج��م��اه��ري  اأن  اإىل  ال��ه��اج��ري  واأ����ص���ار 
اأف�صل  متثل قوة �صاربة تعني الفريق على اإحراز 
النتائج، ومتثل هاج�صاً مثرياً ملناف�صي العني يف كل 
اأن العيناوية يف حاجة لدعوة  اأعتقد  املالعب، وال 
جانبه  اإىل  ال��وق��وف  اأو  الفريق  م�صاندة  اأج��ل  من 
اأهمية  جيداً  يدركون  كونهم  ال�صوبر  مواجهة  يف 

الكروي  املو�صم  مطلع  يف  للفريق  بالن�صبة  اللقاء 
اجلديد.

احل�صور  معدل  يف  ن�صبياً  تراجعاً  مل�صنا  واأ���ص��اف: 
اجل��م��اه��ريي يف االأم���ت���ار االأخ�����رية خ���الل املو�صم 
بالتنظيم  امل��ع��ن��ي��ني  م���ع  االأم�����ر  وب��ح��ث��ن��ا  امل��ا���ص��ي 
واملخت�صني يف البحث عن اأ�صباب الرتاجع املفاجئ 
فيما يتعلق بن�صبة ح�صور اجلماهري، خ�صو�صاً بعد 
اأن ح�صم العني اأمر لقب بطولة الدوري قبل اأربع 
ك��ث��ريون على  وات��ف��ق  املناف�صة،  نهاية  م��ن  ج��والت 
ا�صتعادة  عناوين  اأب��رز  كانت  التي  التحدي  لغة  اأن 
االإيجابية  النتائج  العا�صرة تراجعت بف�صل  الدرع 
التي تابعها الفريق يف �صعيه للمحافظة على لقب 
الطموحات  �صقف  ارتفاع  اإىل جانب  ال��دوري،  درع 
ب��ا���ص��ت��ع��ادة ال��ل��ق��ب ال���ق���اري، يف ال��وق��ت ال���ذي بدت 

ترتاجع النتائج خالل البطولة االآ�صيوية.

بح�شور عبد�هلل بن حممد 

العني يحقق فوزه االأول على �سامبيون �سيلجي بهديف با�ستو�ض وعبد العزيز

•• راأ�ش اخليمة – الفجر 

فاز فريق نادي االإمارات لكرة القدم على فريق 
واأنهى   ،  2  4 بنتيجة  االأمل�����اين  اإجن��ل��و���ص��ت��ادت 
نظيفة  اأه����داف  بثالثة  االأول  ال�����ص��وط  ال��ف��ري��ق 
خا�صها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  م��ب��اري��ات��ه  اأوىل  يف 
ميونخ  املقام يف  اخلارجي  مع�صكره  اأم�س �صمن 
االأملانية الذي ي�صتمر حتى نهاية ال�صهر اجلاري 
مباراته  اخلمي�س  اليوم  االإم���ارات  فريق  ويلعب 

التجريبية الثانية اأمام فريق كارخني االأملاين.
املباراة  ب��اروت فان  الفريق عيد  م��درب  وبح�صب 
كانت جتربة عملية مفيدة حيث جاءت م�صحوبة 
 ، نهايتها  وح��ت��ى  بدايتها  منذ  واالث����ارة  بالقوة 
رئي�س  نائب  الزعابي  علي  عدنان  املباراة  و�صهد 

البعثة  االإم��ارات رئي�س  بنادي  القدم  �صركة كرة 
االإدارة  جمل�س  ع�صو  ال�صم�صي  ح�صن  وحممود 
جماهري  من  غفري  وع��دد  البعثة  رئي�س  ونائب 

النادي االأملاين .
بت�صكيلة  االأول  ال�����ص��وط  ب����اروت  امل����درب  ول��ع��ب 
امل��رم��ى عبد اهلل مو�صى  �صمت ك��ال م��ن ح��ار���س 
ويف خط الدفاع مرزوق ح�صن وم�صعود احلمادي 
وجوهر م�صبح وط��الل �صنقور فيما مثل خط 
الو�صط هيثم علي وعبد اهلل علي وخالد خمي�س 
ولويز هرنيكي ورودريغو ويف املقدمة الربازيلي 

جاير.
ونتيجة ل�صيطرة فريق االم��ارات على جمريات 
ثالثة  ت�صجيل  م��ن  متكن  فقد  االأول  ال�����ص��وط 
هرنيكي  لويز  توقيع  من  كانت  نظيفة  اأه���داف 

ال�صوط  . ويف  ال��ث��ال��ث  ال��ه��دف  ه��دف��ني وج��اي��ر 
ع��دة تغيريات حيث خرج  امل��درب  اأج��رى  الثاين 
احلار�س عبد اهلل مو�صى ودخل بدال منه اأحمد 
ال�صاجي كما دخل احل�صن �صالح وعبد اهلل حممد 
مو�صى وهادف �صيف وحيدر اآلو علي وح�صن علي 
اإبراهيم مكان طالل �صنقور وم�صعود احلمادي 

وخالد خمي�س وهيثم علي وعبد اهلل علي.
لدخول  تهدف  التي  الكثرية  التغيريات  وبرغم 
ال��الع��ب��ني ج��و امل��ب��اري��ات ظ��ه��ر ال��ف��ري��ق ب�صورة 
رائ��ع��ة وق���دم م��ب��اراة ج��ي��دة وم�صتوى ي��دل على 

ح�صن �صري وجناح املع�صكر.
ارتياحه  الفريق من�صور ح�صني عن  اإداري  عرب 
وقال:  حاليا،  الفريق  داخ��ل  ال�صائدة  ل��الج��واء 
كانت  التي  الكثرية  التغيريات  من  الرغم  على 

ت��ه��دف ال���ص��راك اأك���رب ع��دد م��ن ال��الع��ب��ني فقد 
جيدة  مباراة  وق��دم  رائعة  ب�صورة  الفريق  ظهر 
امل��ع�����ص��ك��ر وو�صول  ي���وؤك���د جن����اح  امل�����ص��ت��وى مم���ا 
الالعبني اإىل مرحلة جيدة من اللياقة البدنية 
وان�صجام الالعبني ، متمنيا اأن تنعك�س االأجواء 
اأداء  على  حاليا  الفريق  يف  امل��وج��ودة  االيجابية 
ون��ت��ائ��ج ال�����ص��ق��ور يف امل��ب��اري��ات ال��ر���ص��م��ي��ة التي 

�صيخو�صها املو�صم املقبل . 
كما و�صف االأجواء املحيطة باملع�صكر باأنها رائعه 
يتمتعون ب�صحة طيبة  البعثة  اأف��راد  واأن جميع 
ويركزون ب�صكل كبري خا�صة من ناحية االلتزام 
واجل��دي��ة يف ال��ت��دري��ب��ات. واأ���ص��اف ب���اأن الفريق 
املباراة  موعد  حتى  اليومية  تدريباته  �صيوا�صل 

الودية الثانية.

اىل  ال��ك��ربى  اخلم�س  ال��ب��ط��والت  ممثلو  ي�صعى 
مل�صابقة  امل��ج��م��وع��ات  دور  اىل  ت��اأه��ل��ه��م  ح�����ص��م 
ال����دوري االوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم )ي���وروب���ا ليغ( 
ملو�صم 2013-2014، عندما يخو�صون اليوم 

اخلمي�س ذهاب الدور الفا�صل.
وت��ب��دو ك��ف��ة ان��دي��ة ت��وت��ن��ه��ام و���ص��وان�����ص��ي �صيتي 
االنكليزيان وا�صبيلية وجاره بيتي�س اال�صبانيني 
و�صتوتغارت  االيطاليني  وفيورنتينا  واودينيزي 
و�صانت  االمل���ان���ي���ني  ف���ران���ك���ف���ورت  واي���ن���رتاخ���ت 
الدور  لتخطي  راجحة  الفرن�صيني  وني�س  اتيان 
الفا�صل بالنظر اىل الفوارق الكبرية بينها وبني 

الفرق التي �صتواجهها.
ويلتقي توتنهام مع دينامو تبيلي�صي اجلورجيي، 
و���ص��وان�����ص��ي ���ص��ي��ت��ي م���ع ب����رتول����ول ال����روم����اين، 
البولندي،  ف���روك���الف  ���ص��الك  م���ع  وا���ص��ب��ي��ل��ي��ة 

واودينيزي  الت�صيكي،  يابلونيت�س  م��ع  وبيتي�س 
وفيورنتينا  الت�صيكي،  ليبرييت�س  �صلوفان  م��ع 
مع  و�صتوتغارت  ال�صوي�صري،  غرا�صهوبرز  م��ع 
ري��ي��ك��ا ال��ك��روات��ي، واي��ن��رتاخ��ت ف��ران��ك��ف��ورت مع 
كارابك االذربيجاين، و�صانت اتيان مع ا�صبيريغ 
ليما�صول  اب����ول����ون  م����ع  ون���ي�������س  ال����دمن����ارك����ي، 

القرب�صي.
وال تختلف حال االندية الهولندية والربتغالية، 
اليوناين،  اتروميتو�س  م��ع  الكمار  يلعب  حيث 
كرا�صنودار،  ك���زب���ان  م���ع  روت��������ردام  وف���ي���ي���ن���ورد 
و�صبورتينغ براغا مع باندوري تارغو الروماين، 

وا�صتوريل برايا مع با�صينغ النم�صوي.
ي��ذك��ر ان م��اك��اب��ي ت��ل اب��ي��ب ال�����ص��ه��ي��وين تاأهل 
مبا�صرة اىل دور املجموعات بعدما اأعاد االحتاد 
االوروبي مناف�صه باوك �صالونيكي اليوناين اىل 

الدور الفا�صل املوؤهل لدور املجموعات يف مل�صابقة 
دوري ابطال اوروبا ملواجهة �صالكه االملاين وذلك 
اثر ا�صتبعاد ميتالي�صت خاركيف االوك��راين من 
امل�صابقة العريقة ل�صلوعه يف التالعب مبباريات 
اال�صتئناف الذي تقدم به امام حمكمة التحكيم 

الريا�صي.
وك�����ان ب�����اوك اق�����ص��ي ام�����ام خ��ارك��ي��ف يف ال����دور 
التمهيدي الثالث وق��رر االحت��اد االوروب��ي عدم 
الفا�صل  ال���دور  يف  اخ��ر  بفريق  ب���اوك  ا�صتبدال 
وتاأهل   ، ليغ  ي��وروب��ا  ال���دوري االوروب���ي  مل�صابقة 
بالتايل ماكابي تل ابيب اىل دور املجموعات ويف 
البلجيكي  تو�صلته فاريغم  يلعب  املباريات،  باقي 
فيينا  وراب��ي��د  ال��ق��رب���ص��ي،  نيقو�صيا  اب��وي��ل  م��ع 
النم�صوي مع ديال غوري اجلورجي، وتروم�صو 
واكتوبي  ال���رتك���ي،  ب�����ص��ي��ك��ت��ا���س  م���ع  ال���رنوج���ي 

ال��ك��ازخ�����ص��ت��اين م��ع دي��ن��ام��و ك��ي��ي��ف االوك�����راين، 
وهافنارفيوردور االي�صلند�س مع غنك البلجيكي، 
نورد�صياالند  م����ع  ال�������ص���وي���دي  وال���ف�������ص���ب���ورغ 
الندماركي، و�صالزبورغ النم�صوي مع زالغريي�س 
�صتاندار  مع  البيالرو�صي  ومين�صك  الليتواين، 
االوكراين مع  وكرونوموريت�س  البلجيكي،  لياج 
مع  ال�صوي�صري  غال  و�صان  االلباين،  �صكندربيو 
الرنوجي  وم��ول��ده  ال��رو���ص��ي،  مو�صكو  �صبارتاك 
ال�صربي  وفويفودينا  الرو�صي،  ك��ازان  روب��ن  مع 
امل��ق��دوين، وط���راب���زون �صبور  ك��ل��وب �صريف  م��ع 
حيفا  وماكابي  االل��ب��اين،  كوكي�صي  مع  الرتكي 
مع ا�صرتا الروماين، ونومي كاليو اال�صتوين مع 
بلغراد  وبارتيزان  االوك��راين،  دنيربوبرتوف�صك 
مباريات  وت��ق��ام  ال�صوي�صري  ث��ون  م��ع  ال�صربي 

االياب يف 29 احلايل.

املجر  ال�صاطئية لقب بطولة  القدم  اأحرز منتخب كرة 
الودية، بعد تفوقه على املنتخب امل�صيف بنتيجة 1-5 
اأغ�صط�س(،   30( الثالثاء  االأول  اأم�����س  م��ن  اأول  ليلة 
خلو�س  ا�صتعدادا  تاأتي  التي  م�صاركته  ختام  يف  وذل��ك 
مناف�صات كاأ�س العامل املقبلة بتاهيتي التي تقام بالفرتة 
من 18 اإىل 28 �صبتمرب املقبل، ويلعب فيها منتخبنا 
وا�صبانيا  امل�صيف  البلد  جانب  اإىل  االأوىل  باملجموعة 

والواليات املتحدة االأمريكية.
وقال بدر حارب رئي�س البعثة قدم منتخبنا اأداء متوازنا 
يف البطولة وكان االأجدر بتحقيق اللقب بعدما ا�صتهل 
م�صواره بتحقيق فوز كبري على ت�صيكيا برباعية نظيفة، 
اأمام  الرتجيح  رك��الت  ب��ف��ارق  ب�صعوبة  يخ�صر  اأن  قبل 
العامل،  كاأ�س  نهائيات  اإىل  تاأهل  الذي  هولندا  منتخب 
 5-5 1-2 بعد التعادل  وذلك بفارق ركالت الرتجيح 

بالوقت االأ�صلي .
مار�صيلو  الربازيلي  منح  يف  البطولة  �صاهمت  واأ�صاف 
مينديز مدرب منتخبنا، ت�صورا حول الر�صم التكتيكي 
النهائية  الت�صكيلة  اختيار  جانب  اإىل  �صينتهجه  ال��ذي 
املونديال،  يف  للم�صاركة  العبا   12 م��ن  �صتتكون  التي 
ونحن واثقون بقدرات جميع الالعبني الذين يبذلون 
املباريات  اأو  التدريبات  خ��الل  ���ص��واء  جهدهم  ق�صارى 

الودية .

م�صاركة ناجحة
ناجحة  الودية  املجر  ببطولة  منتخبنا  م�صاركة  ج��اءت 
ن�صبيا، خ�صو�صا يف املباراة النهائية التي تفوق فيها على 
5-1، يف لقاء خطف فيه رامي امل�صعبي  املجر بنتيجة 
اأ�صاف  فيما  ه��ات��ري��ك  اأه����داف   3 بت�صجيله  االأ����ص���واء 
وح�صن  للبطولة  ه��داف��ا  ت��وج  ال��ذي  كاظم  بطي  زميله 

علي هدفني ملنتخبنا.
الت�صيكي  ن��ظ��ريه  ع��ل��ى  تغلب  ق��د  منتخبنا  ك���ان  فيما 
كاظم  بطي  م��ن:  ك��ل  توقيع  حملت  نظيفة،  برباعية 
يف  علي،  وعبا�س  املرمى  حار�س  جمال  وحميد  هدفني 
لقاء ب�صط فيه العبونا �صيطرتهم على كافة جمرياته، 

لها  خ�صعوا  ال��ت��ي  املكثفة  اال���ص��ت��ع��دادت  حجم  وعك�س 
بالفرتة املا�صية.

لكنه  الكاملة  العالمة  وكان منتخبنا قريبا من ح�صد 
اأم��ام هولندا  الرتجيح  رك��الت  بفارق  للخ�صارة  تعر�س 
وتوزعت  االأ�صلي،  الوقت  يف   5-5 التعادل  بعد   ،2-1
اأه�����داف وب��ط��ي كاظم   3 ب���ني: ح�صني ع��ل��ي  االأه�����داف 

هدفني .
و�صمت بعثة منتخبنا امل�صاركة يف بطولة املجر الدولية، 
12 العبا وهم: حميد جمال وعلي كرمي وعبا�س علي 
ال��ن�����ص��ر ، حم��م��د ع��ب��ا���س وول��ي��د حم��م��د وب��ط��ي كاظم 
الو�صل ، كمال علي ورامي عبداهلل االأهلي واأحمد ب�صر 
وح�صن علي عجمان ، هيثم �صباح احتاد كلباء وحممد 

عبداهلل ال�صباب .
�صهر  تاهيتي مطلع  اإىل  يغادر منتخبنا  اأن  املقرر  ومن 
اأمام  وديتني  مباراتني  �صيخو�س  حيث  املقبل  �صبتمرب 
 14 وال��ربازي��ل يف  املقبل  �صبتمرب   12 ال��ب��اراغ��واي يف 
�صبتمرب املقبل، علما بانه �صبق له اأن نال املركز الثاين 
يف  بال�صني  اأقيمت  التي  الودية  االآ�صيوية  البطولة  يف 
�صهر يوليو املا�صي، فيما اأحرز املركز الثالث يف بطولة 
�صهر  مطلع  بيالرو�صيا  يف  اأقيمت  التي  ال�صداقة  كاأ�س 
يونيو املا�صي، كما خا�س العديد من املباريات الدولية 

الودية بدبي بداية من �صهر مايو املا�صي.
نهائيات  يف  الرابعة  للمرة  للم�صاركة  منتخبنا  وي�صتعد 
كاأ�س العامل بعدما كان قد تواجد يف احلدث العاملي اأعوام 
و2008  الربازيلية  جانريو  دي  ريو  مبدينة   2007
وكانت  ب��دب��ي،  و2009  الفرن�صية  مر�صيليا  مبدينة 
قرعة نهائيات كاأ�س العامل التي �صحبت يف تاهيتي مطلع 
يونيو املا�صي قد �صهدت توزيع املنتخبات ال�16 امل�صاركة 
الثانية  املجموعة  �صمت  حيث  جم��م��وع��ات،  اأرب���ع  على 
والفريق  وال�صلفادور  واالرجنتني  هولندا  منتخبات: 
الت�صفيات  �صتقام  حيث  اأوقيانيا  ت�صفيات  من  املتاأهل 
الربازيل  الثالثة:  املجموعة  املقبل،  اأغ�صط�س  �صهر  يف 
رو�صيا  الرابعة:  املجموعة  واأوكرانيا،  وال�صنغال  واإيران 

حامل اللقب واليابان والباراغواي و�صاحل العاج.

يلتقي فريق كارخني �ليوم 

االإمارات يك�سب مباراته التجريبية اأمام اجنلو�ستادت االملاين 2-4 

اختبارات �سهلة للكبار يف للتاأهل اإىل دور املجموعات بيوروبا ليغ

�أد�ء ونتائج متو�زنة متهيد� خلو�س مونديال تاهيتي �شبتمرب �ملقبل

 اأبي�ض ال�سواطئ يحرز لقب بطولة املجر الودية

جناح كبري للفعاليات الريا�سية من تن�ض طاولة و�سطرجن يف نادي مليحة �سمن �سيف بلدي
اأبناء  م���ن  ط��ال��ب��ا   150 م���ن  اأك�����رث  ي�����رتدد 
واملناطق  ال�����ص��ارق��ة  ب���اإم���ارة  مليحة  منطقة 
الريا�صية  الفعاليات  يف  للم�صاركة  املجاورة 
فعاليات  �صمن  ال��ن��ادي  اإدارة  تنفذها  ال��ت��ي 
والريا�صية  ال�����ص��ب��اب  ل����وزارة  ب���الدي  �صيف 

والهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة.
وت�����ص��ت��ق��ط��ب م���ن���اف�������ص���ات ت���ن�������س ال���ط���اول���ة 
للفوز  امل�صاركني  من  الع�صرات  وال�صطرجن 
على  مليحة  ن���ادي  ح��ر���س  ظ��ل  يف  بالقابها 
املجموعات  م��ن  ع���دد  امل�����ص��ارك��ني يف  ت��وزي��ع 

ل��ل��ت��ن��اف�����س ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا ع����الوة ع��ل��ى اإتاحة 
ومواهبم  م�صتوياتهم  لتطوير  لهم  الفر�س 
تتيح  والتي  الريا�صية  ال��ربام��ج  خمتلف  يف 

لهم املتعة والتناف�س .
وقال حممد �صلطان اخلا�صوين اأمني ال�صر 
ن�صاط  ع���ام  وم�����ص��رف  مليحة  ل��ن��ادي  ال��ع��ام 
�صعداء  امل�صاركني  اإن  بالنادي  ب��الدي  �صيف 
يوميا  بها  ينتظمون  اليت  املناف�صات  بهذه 
نادي  اإدارة  وق��ال نحن يف جمل�س  النادي  يف 
مليحة وبالتعاون مع اللجنة العليا املنظمة 

من  ح��زم��ه  قدمنا  ب���الدي  �صيف  لفعاليات 
االأن�����ص��ط��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة وق���د ركزنا 
لت�صجيعهم  العمرية  الفئات  على  العام  هذا 
يف  ال��ن��ادي  يف  م�صتقبال  منهم  واال���ص��ت��ف��ادة 
ج��م��ي��ع ف���رق ال���ن���ادي واأك�����د اخل��ا���ص��وين اأن 
الفعاليات حتقق جناحا كبريا يف ظل االجواء 
فكرة  خ��الل  من  تقدمها  التي  التخ�ص�صية 
اإطالق  بداية  منذ  طرحتها  التي  اال�صابيع 
الن�صاط بحيث يخ�ص�س كل اأ�صبوع لتحقيق 

عدد من االهداف املجتمعة .

حر�س  مليحة  ن��ادي  ب��اأن  اخلا�صوين  وا�صار 
على  للفعاليات  املنظمة  اللجنة  خ��الل  م��ن 
يتنا�صب  مب��ا  واالأن�صطة  ال��ربام��ج  تتنوع  اأن 
ميول  وير�صي  العمرية  الفئات  جميع  م��ع 
اجلميع من برامج علمية وريا�صية وثقافية 
وترفيهية اإ�صافة اإىل الدورات املتاحة، والتي 
تنظم يف اإطار الفعاليات التي اأقرتها الهيئة 
ال�صباب  خلدمة  والريا�صة  لل�صباب  العامة 
�صهر  من  اخلام�س  حتى  وتتوا�صل  والن�سء 

�صبتمرب املقبل مب�صيئة اهلل .
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�نطالقة �إمار�تية قوية يف بطولة دبي �لثانية للياقة �لبدنية

�سعـــود ال�ســـام�ســـي اأول ريا�ســـي ينهـــي االختبـــارات التاأهيليـــة بنجــــاح
�إقبال متز�يد على �مل�شاركة يف �ملناف�شات من خمتلف �جلن�شيات و�لأعمار

قبل �إجر�ء قرعة توزيع �ملجموعات �لإثنني �ملقبل

وفد »الفيفا« يطمئن على ا�ستعدادات جمموعة العني لكاأ�ض العامل

�ل�شائق �لإمار�تي �ل�شاب يتطلع قدمًا لفر�شة �مل�شاركة يف بطولة �لعامل للر�ليات مع فريق �أبوظبي لل�شباقات

املطوع �سعيد باعتلء امل�سرح العاملي يف اأملانيا يف خام�ض م�ساركة احرتافية له يف م�سريته املهنية

حتت رعاية ودعم �صمو ال�صيخ ماجد بن حممد بن 
را�صد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون، 
بطولة  مناف�صات  اجل��اري  اال�صبوع  مطلع  انطلقت 
للمواطنني  املفتوحة  فئتها  يف  البدنية  للياقة  دبي 
التي تعد واح��دة من مبادرات   ، بالدولة  واملقيمني 
باأهمية  املجتمعي  الوعي  زي��ادة  اإىل  الهادفة  �صموه 
ال��ب��دين وال��ري��ا���ص��ي، وت��ق��ام بدعم م��ن دو  الن�صاط 
ال�صريك  الريا�صي  دبي  وجمل�س  الرئي�صي  الراعي 
الر�صمي، ونوادي فيتن�س فري�صت الريا�صية �صريك 
دبي  للفعاليات،  دبي  ل�:  باالإ�صافة  البدنية  اللياقة 
اأثليت�س  �صبارتان  و�صركة  للتزلج  دب��ي  حلبة  م��ول 
ال���راع���ي ال��ر���ص��م��ي ل��ل��م��ع��دات ال��ري��ا���ص��ي��ة. وخطف 
االإم����ارات����ي ���ص��ع��ود ���ص��ي��ف ال�����ص��ام�����ص��ي االأ�����ص����واء يف 
انطالقة مناف�صات البطولة، بعدما بات اأول ريا�صي 
حمققا  بنجاح،  التاأهيلية  املرحلة  اختبارات  ينهي 
و40 جزء  ث��ان��ي��ة  و58  دق��ي��ق��ة   13 وق����دره  زم��ن��ا 
الكثري من  فيه  ال��ذي عجز  الوقت  الثانية، يف  من 
الريا�صيني من اإكمال هذه التدريبات التي تتطلب 
اإعدادا بدنيا قويا وتركيزا ذهنيا عاليا. وقال خالد 
عبداهلل جوكه مدير اأول الدعم واملتابعة يف املكتب 

اخلا�س ل�صمو ال�صيخ ماجد بن حممد بن را�صد اآل 
مكتوم ومدير البطولة ن�صعر بال�صعادة والفخر مع 
هذا التاألق املبكر ل�صعود �صيف ال�صام�صي الذي بات 
اأول من ينهي االختبارات التاأهيلية بنجاح م�صجال 
البطولة  اأه��داف  ن�صبيا، وهو ما يعك�س  زمنا جيدا 
دولة  ���ص��ب��اب  ل��ت��ح��ف��ي��ز  االأول  ب��امل��ق��ام  ت�����ص��ع��ى  ال��ت��ي 
الريا�صة،  ممار�صة  على  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
وت�����ص��اه��م ب��دع��م��ه��م واف�����ص��اح امل��ج��ال ل��ه��م للتالقي 
والتناف�س بروح ريا�صية من اأجل تطوير مهاراتهم 
وامل�صاهمة يف بناء جيل يتمتع بقوة ذهنية وج�صدية 
جذب  ع��ل��ى  بنجاحها  ال��ب��ط��ول��ة  تتميز  واأ����ص���اف   .
املواطنني،  الريا�صيني  من  وا�صع  عدد  وا�صتقطاب 
املال حامل لقب بطولة  اأحمد  را�صد  اأب��رزه��م:  من 
غبا�س،  بن  الرحمن  عبد  املا�صي،  العام  املواطنني 
حم���م���ود ���ص��ع��الن، م�����روان امل�����ري، حم��م��د م�صري 
املن�صوري، حممد التميمي، �صعيد حممد امل�صوري، 

حممد بن قروان العامري، وغريهم العديد .

�عتماد �لتدريبات �لتاأهليلة
وكانت اللجنة املنظمة قد اعتمدت القواعد الكاملة 

منح  يتم  حيث  ال�صحيح،  بال�صكل  التمارين  الأداء 
الرجال 14 دقيقة، يجب عليهم خاللها القيام بكل 
الواقفة  بالو�صعية  التزلج  من: مترين على جهاز 
20 مرة  القفز  500 مرت،  مل�صافة   )Ski-Erg(
ال�صندوق  ف��وق  م��ن  العبور  مت��ري��ن   ،  A بطريقة 
لعدد  الكفني  رف��ع  م��ع  ل��الأر���س  اجل�صم  ومالم�صة 
24 بو�صة(،  ال�����ص��ن��دوق  ارت��ف��اع  )ي��ك��ون  م���رة   15
 46 اأمتار مع حمل وزن   10 مل�صافة  امل�صي  مترين 
كلج لكل يد بطريقة م�صتقيمة بجانب اجل�صم لعدد 
اإىل  الكتف  االأكتاف من م�صتوى  م��رات، مترين   4
20 كلج لكل يد لعدد  ال��راأ���س مع حمل وزن  اأعلى 
5 مرات، مترين اجلري االإرتدادي مل�صافة 10 مرت 
لثالثة  ال�صابقة  التمارين  وتكرر  م��رات،   10 لعدد 

مرات ماعدا مترين التزلج فيوؤدى ملرة واحدة.
فيما ي��ت��م م��ن��ح ال�����ص��ي��دات 15 دق��ي��ق��ة الإجن����از كل 
الواقفة  بالو�صعية  التزلج  من: مترين على جهاز 
20 مرة  القفز  400 مرت،  مل�صافة   )Ski-Erg(
ال�صندوق  ف��وق  م��ن  العبور  مترين   ،  A بطريقة 
لعدد  الكفني  رف��ع  م��ع  ل��الأر���س  اجل�صم  ومالم�صة 
24 بو�صة(،  ال�����ص��ن��دوق  ارت��ف��اع  )ي��ك��ون  م���رة   15

 30 اأمتار مع حمل وزن   10 مل�صافة  امل�صي  مترين 
كلج لكل يد بطريقة م�صتقيمة بجانب اجل�صم لعدد 
اإىل  الكتف  االأكتاف من م�صتوى  م��رات، مترين   4
14 كلج لكل يد لعدد  ال��راأ���س مع حمل وزن  اأعلى 
5 مرات، مترين اجلري االإرتدادي مل�صافة 10 مرت 
التمارين لثالث  ت���وؤدى  واأي�����ص��اً  م���رات،   10 ل��ع��دد 
م���رات بينما مت��ري��ن ج��ه��از ال��ت��زل��ج مل���رة واح����دة يف 

بداية التمارين.

�لت�شفيات تتو��شل حتى 8 �شبتمرب �ملقبل
من املقرر اأن تتوا�صل مرحلة الت�صفيات التاأهيلية 
فري�صت  فيتن�س  ب��ن��وادي  املقبل  �صبتمرب   8 حتى 
يف  للبطولة  املعتمدة  الثالث  بفروعه  الريا�صية 
كل من: مردف �صيتي �صنرت وقرية املعرفة ومركز 
يف  ريا�صي   36 يتاأهل  اأن  على  للت�صوق،  ال��واح��ة 
 12 بني  النهائيات  اإىل  وال�صيدات  الرجال  فئتي 
التزلج  دب��ي  حلبة  على  املقبل  �صبتمرب   14 اإىل 
عرب  البطولة  يف  الت�صجيل  ومي��ك��ن  م���ول.  ب��دب��ي 
www. امل��وق��ع االل���ك���رتوين ال��ر���ص��م��ي ل��ل��ح��دث

ي�صهد  ب���ان���ه  ع��ل��م��ا   ،  dxbfitness.com

واالأعمار  اجلن�صيات  خمتلف  من  متزايدا  اإق��ب��اال 
للم�صاركة يف املناف�صات، فيما تتوقع اللجنة املنظمة 
امل�صجلني ب�صكل كبري خ�صو�صا  اأن يت�صاعف عدد 
املوقع  ويتيح  الت�صفيات.  من  االأخ��ري  اال�صبوع  يف 
ال��ر���ص��م��ي ك��اف��ة امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ف��ا���ص��ي��ل اخلا�صة 
ال  للت�صجيل  اإ�صتمارة  وج��ود  جانب  اإىل  ب��احل��دث 
تتطلب الكثري من الوقت ال�صتكمالها، حيث جاءت 
هذه اخلطوة بهدف توفري اجلهد على امل�صاركني 
من خالل الت�صجيل من اأماكن اإقامتهم اإىل جانب 
تنظيم عملية حجز وقت خو�س املرحلة التاأهيلية، 
�صباحا   12 اإىل   8 ال�صاعة  بني  يوميا  تقام  التي 
و4 اإىل 10 م�صاء، فيما �صيكون الت�صجيل مفتوحا 
باأن  علما  املقبل،  �صبتمرب  �صهر  من  ال�صابع  حتى 
كل م�صرتك ميكنه خو�س املرحلة التاأهيلية اأكرث 
دفع  نظري  ال�صخ�صية  اأرق��ام��ه  وحت�صني  م��رة  من 
ر�صوم تبلغ 80 درهم للمرة الواحدة، حيث يتاأهل 
للمرحلة النهائية اأ�صحاب املراكز ال�36 للمرحلة 
وال�صيدات. ويعد  الرجال  االأوىل يف كل من فئتي 
ه���ذا احل����دث االأ���ص��خ��م م���ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�صتوى 
م��ن حيث  املتحدة،  العربية  االإم����ارات  ودول���ة  دب��ي 

البدنية  للياقة  التناف�صي  اجل��ان��ب  يف  تخ�ص�صه 
والتي باتت تلقى رواجا حمليا وا�صعا نظرا الأهميته 
على  وم�صاعدتهم  ملمار�صيه  البدنية  اللياقة  برفع 
اأم��را���س الع�صر احل��دي��ث امل��زم��ن��ة، مبا  م��واج��ه��ة 
بتعزيز  وي�صاهم  االن��ت��اج��ي��ة  طاقاتهم  م��ن  ي��رف��ع 

قدراتهم على املدى البعيد.
وقد خ�ص�صت اللجنة املنظمة جوائز مالية تقارب 
املليون دره��م )970 األ��ف دره��م( ت��وزع على كافة 
املناف�صات  يف  وال��ن�����ص��اء  ال���رج���ال  م��ن  امل��ت��ن��اف�����ص��ني 
درهم  األف   200 للبطولة، يف مقدمتها  النهائية 
ل�صاحبي املركز االأول يف فئتي الرجال وال�صيدات، 
كما �صيتم منحهم كوؤو�س مميزة الأ�صحاب املراكز 
جلميع  ل��ل��م��ي��دال��ي��ات  ب��االإ���ص��اف��ة  االأوىل  ال��ث��الث 
 50 املتناف�صني . و�صينال املركز الثاين على مبلغ 
األ���ف، ال��راب��ع 30 األف،  األ���ف دره���م، ال��ث��ال��ث 40 
 9 ال�صابع  األ��ف،   10 ال�صاد�س  األ��ف،   20 اخلام�س 
العا�صرة  اآالف،   7 التا�صع  اآالف،   8 الثامن  اآالف، 
6 اآالف، احلادي ع�صر 5 االأف، فيما مت تخ�صي�س 
اإىل   12 املركز من  اآالف دره��م الأ�صحاب   4 مبلغ 

.36

امل�صوؤولة  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ف��اري��ز  ان��ي��اك��ي  ح��ر���س 
باالحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا اأم�س االأول على 
زيارة نادي العني وتفقد جميع من�صاآته واالطمئنان 
على �صري العمل يف ا�صتاد خليفة بن زايد وملحقاته 
اإح���دى جمموعات  ي�صت�صيف  ���ص��وف  وال���ذي  ك��اف��ة 
بطولة كاأ�س العامل حتت17 �صنة االإمارات 2013 
اأكتوبر   17 من  الفرتة  يف  الدولة  تنظمها  والتي 
اإىل 8 نوفمرب املقبلني يف كل من العا�صمة اأبوظبي 
والفجرية.  وراأ���س اخليمة  والعني  وال�صارقة  ودبي 
وتاأتي هذه الزيارة التفقدية قبل حفل اإجراء قرعة 
البطولة وتوزيع املنتخبات ال 24 على املجموعات 
ال�صت والذي �صيجري يف ال�صاعة ال�صابعة من م�صاء 
اجلاري  اأغ�صط�س   26 املوافق  املقبل  االثنني  ي��وم 

بفندق فريمونت باب البحر بالعا�صمة اأبوظبي.
و�صملت اجلولة التفتي�س على ا�صتاد خليفة بن زايد 
بنادي العني واملرافق االأخرى التابعة له ومالعب 
ت�صمل  والتي  م�صبقاً  حتديدها  مت  التي  التدريب 
واأحد  حممد  ب��ن  و�صيف  عبدالعزيز  خالد  ملعب 
مالعب اأكادميية نادي العني بجانب ملعب جامعة 

االإمارات. 
م�صرتك  اج��ت��م��اع  ع��ق��د  التفتي�س  م��رح��ل��ة  و���ص��ب��ق 

القدم ومرافقيه  لكرة  ال��دويل  بني ممثل االحت��اد 
امل�صوؤولني  م��ن  وع���دد  املنظمة  العليا  اللجنة  م��ن 
خمي�س  حممد  اأحمد  وبح�صور  العني  مبجموعة 
طيف  والدكتورة  باملجموعة  احل��دث  موقع  مدير 
ال�صراج رئي�صة الوحدة الطبية ممثلة عن حمد بن 

نخريات العامري رئي�س املجموعة.
الفاريز يف بداية االجتماع م�صرياً  انياكي  وحتدث 
القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  يف  امل�صوؤولني  اأن  اإىل 
الفيفا ظلوا يخططون لهذه البطولة منذ �صنتني 
الوحدات  وروؤ���ص��اء  باملجموعة  امل�صوؤولني  مطالباً 
املختلفة والتابعني لها مب�صاعفة اجلهود وجتويد 
العمل بالقدر الذي يعك�س ال�صورة الزاهية عن دولة 
وتنظيم  ا�صت�صافة  على  قدرتها  وي��وؤك��د  االإم���ارات 
اأكرب البطوالت العاملية خا�صة اأن جمموعة كبرية 
من ال��دول طلبت من االحت��اد ال��دويل لكرة القدم 
التاحة  تليفزيونياً  البطولة  مباريات  نقل  الفيفا 
الفر�صة ملواطنيها ملتابعة مباريات منتخباتها على 

الهواء مبا�صرة.
ومتنى الفاريز خالل كلمته اال�صتهاللية اأن يكون 
العمل اجلماعي بني اأع�صاء املجموعة هو العنوان 
التفاهم  ي�صود  واأن  البطولة  جناح  ل�صمان  االأب��رز 

والتناغم يف العمل بني جميع اللجان يف كل املدن 
التي �صت�صت�صيف هذا احلدث العاملي حتى ال يكون 
واأخ���رى  ب��ني ع��م��ل جم��م��وع��ة  اأي تناق�س  ه��ن��ال��ك 
رمبا يكون حمل تعليق منتخب ما يف حالة تاأهله 
وانتقاله للعب يف مدينة اأخرى يف املراحل التالية.

لزيارة  اأن��ه �صوف يعود جم��دداً  الفيفا  واأك��د ممثل 
نادي العني يف الثاين من اأكتوبر املقبل لتجربة كل 
ت�صتخدم  �صوف  التي  واملعدات  واالأج��ه��زة  االأنظمة 
اأث���ن���اء ���ص��ري م���ب���اري���ات امل��ج��م��وع��ت م���ن متديدات 
كهربائية ملختلف االأغرا�س وت�صغيل اإ�صاءة اال�صتاد 
قبل  عليها  لالطمئنان  متوا�صلة  �صاعة   12 مل��دة 
اأنه  اإىل  اأخرى الفتاً  اطفائها واإع��ادة ت�صغيلها مرة 
�صيعود ليقوم بتكرار هذه اخلطوة يف الثاين ع�صر 

من نف�س ال�صهر.
كما مت خالل االجتماع التن�صيقي عر�س خمططات 
ا�صتاد خليفة بن زايد وملحقاته ومت اعتماد بوابات 
املحلية  اللجنة  واأع�����ص��اء  الفيفا  م�����ص��وؤويل  دخ���ول 
واحلكام  وال��الع��ب��ني  ال�صخ�صيات  وك��ب��ار  املنظمة 
من  البطاقات  وحاملي  واالأع���الم  ال��ك��رة  وحاملي 
ممثلي ال�صركات الراعية واالإعالميني وامل�صورين 
الالعبني  با�صات  دخ��ول  ب��واب��ات  بجانب  وغريهم 

وال�صيارات االأخرى واأماكن وقوف �صيارات ال�صيوف 
وكذلك  التلفزيوين  النقل  وعربات  واالإعالميني 
حت��دي��د اأم���اك���ن ب��ي��ع ت��ذاك��ر امل��ب��اري��ات للجماهري 

وغريها من االأمور التنظيمية.

جولة تفتي�شية �شاملة
وع��ق��ب االج��ت��م��اع ق���ام ان��ي��اك��ي ال��ف��اري��ز ب��ج��ول��ة يف 
املق�صورة  �صملت  زاي��د  بن  خليفة  ا�صتاد  اأنحاء  كل 
ال�صخ�صيات  ك���ب���ار  ج��ل��و���س  واأم����اك����ن  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
ال�صيافة.  وخ���دم���ات  واالإع���الم���ي���ني  وال�����ص��ي��وف 
امللعب  مقا�صات  م��ن  التاأكد  اجل��ول��ة  ت�صمنت  كما 
امل�صاركة  للمنتخبات  املالب�س  تبديل  غرف  وتفقد 
واجليمانيزيوم  ال��ط��ب��ي��ة  وال����ع����ي����ادات  واحل����ك����ام 
وقاعة  ال�صحفي  واملركز  املن�صطات  فح�س  وغرفة 
للقاءات  املخ�ص�صة  واملنطقة  ال�صحفية  املوؤمترات 
حاملي  وغ��رف��ة  م��ب��اراة  ك��ل  انتهاء  بعد  ال�صحفية 
الكرة واالأعالم وغرفة املراقبة باالإ�صافة اإىل غرف 
مت  ال��ت��ي  ال��غ��رف  م��ن  وغ��ريه��ا  التلفزيوين  النقل 
اعتمادها ال�صتخدامات البطولة وذلك مبا يتوافق 
باالحتاد  اخلا�صة  والهند�صية  الفنية  املعايري  مع 
ال�����دويل ل��ك��رة ال���ق���دم ال��ف��ي��ف��ا وم�����ص��ت��وى اجل����ودة 

العاملية  ال��ب��ط��والت  ه��ذه  مثل  تنظيم  يف  والتميز 
الكبرية.

وب��ع��د ان��ت��ه��اء اجل���ول���ة يف ا���ص��ت��اد خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
الفاريز  الفيفا  ممثل  واإب����داء  املختلفة  وم��راف��ق��ه 
مالحظاته ال�صاملة ، توجه برافقه الدكتورة طيف 
حممد  واأح��م��د  الطبية  ال��وح��دة  رئي�صة  ال�����ص��راج 
اإىل مالعب  ب��زي��ارة  خمي�س م��دي��ر م��وق��ع احل���دث 
العني يف  امل�صاركة يف جمموعة  املنتخبات  تدريبات 

اأكادميية ومدر�صة كرة القدم بالنادي .

ملعب  بتفقد  التفتي�صية  ال��زي��ارة  ال��وف��د  واخ��ت��ت��م 
واأبدى  امل��الب�����س  تبديل  وغ���رف  االإم�����ارات  جامعة 
انياكي الفاريز مالحظاته على ما �صاهده وطالب 
قيام ممثلي  قبل  املطلوبة  ال�صيانة  اأعمال  باإجراء 
املنتخبات التي �صتلعب مبارياتها بالعني بزيارة كل 
املباريات  وملعب  االإقامة  مقر  ت�صمل  التي  املرافق 
ومالعب التدريب وغريها من الت�صهيالت املطلوب 
توافرها كما قام الوفد اأي�صاً بزيارة فندقي هيلتون 
مقر اإقامة بعثة االحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا 

ع��رب ���ص��ائ��ق ال��رال��ي��ات االإم���ارات���ي ال�����ص��اب حممد 
له  الفر�صة  باإتاحة  الغامرة  �صعادته  عن  املطوع 
للم�صاركة يف البطولة العاملية للراليات مع فريق 
اأبوظبي لل�صباقات، واأكد �صعيه الكت�صاب اأكرب قدر 
ممكن من اخلربة خالل م�صاركته يف رايل اأملانيا 

نهاية االأ�صبوع اجلاري. 
اأملانيا  املناف�صات يف رايل  وقال املطوع، الذي يبداأ 
�صتيفني  مالحه  جانب  اإىل  )اخلمي�س(  غد  ي��وم 
م���اك اأول���ي���ه ب�����ص��ي��ارة اب��وظ��ب��ي ���ص��رتوي��ن ثنائية 
الدفع: اإن هذا اأ�صبه باحللم.. مل اأتخيل يوما باأن 
بطولة  �صتكون يف  احرتافية يل  م�صاركة  خام�س 

العامل للراليات .
واأ�صاف: ال يح�صل الكثريون على فر�صة كهذه. 
بتحفيزي  لل�صباقات  اأبوظبي  فريق  اأع�صاء  ق��ام 
يف  النجاح  م��ن  الأمت��ك��ن  كبري  ب�صكل  وم�صاعدتي 
هذه املهمة، واأن��ا �صعيد جدا وممنت لهم لثقتهم 

بي وملنحي هذه الفر�صة .
واأ�صار املطوع اإىل اأنه يدين بكل هذا لل�صيخ خالد 
القا�صمي، رئي�س جمل�س اإدارة اأبوظبي لل�صباقات 
والقوة الدافعة فيها، والذي بح�صب قول املطوع، 
هو من �صاعدين و�صجعني الأكون ما اأنا عليه االآن 

.
�صباقات  يف  حققها  ال��ت��ي  امل��ث��رية  ال��ن��ت��ائ��ج  وب��ع��د 
الكارتينغ، توجه املطوع للمناف�صة يف الراليات هذا 
العام، وفاز مبقعد له يف فريق اأبوظبي لل�صباقات 
وامل�صاركة يف بطولة ال�صرق االأو�صط للراليات فيا 
وذلك بعد اأن جنح يف برنامج �صرتوين لل�صائقني 
االإماراتية  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  اأق���ي���م  ال����ذي  ال�����ص��ب��اب 

اأبوظبي. 
رايل  ل��ه يف  تناف�صية  ب���اأول م�صاركة  امل��ط��وع  وق��ام 
االأو�صط  ال�صرق  لبطولة  االأوىل  اجل��ول��ة  قطر، 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف رايل  ي��ت��وج��ه  اأن  ل��ل��رال��ي��ات، ق��ب��ل 

يف  مل�����ص��ارك��ت��ه  ب��االإ���ص��اف��ة  االأردن،  ورايل  ال��ك��وي��ت 
يواجه  واالآن  ف��رن�����ص��ا،  احل�����ص��ى يف  ع��ل��ى  ف��ع��ال��ي��ة 

حتديا جديدا باملناف�صة على طريق اأ�صفلتي.
الرايل:  مل�صار  ا�صتطالعي  ي��وم  بعد  املطوع  وق��ال 
لذا  ا�صفلتية،  اأر�صية  على  يل  م�صاركة  اأول  ه��ذه 
الأفهم  االختبارية  اجل��والت  حتى  انتظر  اأن  علي 

كيفية اأداء ال�صيارة على هذه االأر�صية . 
اال�صتطالعية،  اجل����ول����ة  خ�����الل  ل���ك���ن  وت����اب����ع: 
ال��رايل ب�صكل  اأر�صية  ا�صتطعت نوعا ما من فهم 
على  اأك��رث  ال�صيارة  على  ال�صيطرة  ميكن  اأف�صل. 
االأر�صيات االأ�صفلتية مقارنة باحل�صى، وبالن�صبة 
بكامل تركيزي  ال��ب��ق��اء  ه��و  االأك���رب  ال��ت��ح��دي  يل 
اأنني  ل��و  كما  للقيادة  واالجن���راف  الت�صرع  وع��دم 
لي�صت  االأ�صفلتية  االأر�صية  الأن  �صباق،  على حلبة 
كتلك التي يف احللبات، وبع�س املناطق فيها وحل 

وح�صى اأي�صا .

باأقل  ال��رايل  انهاء  االأ�صا�صي هو  ه��ديف  واأ���ص��اف: 
قدر ممكن من االأخطاء، وحماولة اكت�صاب اأكرب 
قدر ممكن من اخلربة. ال اأزال يف العام االأول من 
م�صريتي االحرتافية وعلي اأن اأبني نف�صي واأطور 

مهاراتي خطوة خطوة .
ويحظى املطوع باأول م�صاركة له يف بطولة العامل 
لل�صباقات  اأب��وظ��ب��ي  فريق  ق��ام  اأن  بعد  للراليات 
الأ�صباب  ن��ظ��را   2013 للعام  ب��رن��اجم��ه  بتغيري 
انعقاد  تاأكيد  ح��ول  بال�صكوك  اأحاطت  لوج�صتية 
ج��ول��ت��ي ل��ب��ن��ان وق���رب����س مل��و���ص��م ه���ذا ال���ع���ام من 

بطولة ال�صرق االأو�صط للراليات. 
االإماراتي  الفريق  يف  زميله  للمطوع  و�صين�صم 
حممد ال�صهالوي وهو اأي�صا خريج نف�س الدفعة 
الذي  ال�صباب  لل�صائقني  �صرتوين  برنامج  م��ن 
لي�صاركا معا  املا�صي  اأبوظبي يف نوفمرب  اأقيم يف 
يف اجلولة قبل االأخرية لبطولة العامل للراليات 

يف اإ�صبانيا. 
للم�صاركة  القا�صمي  فيه  يعود  ال��ذي  الوقت  ويف 
اأبوظبي  ب�����ص��ي��ارت��ه  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف 
رايل  ي�صتعد  للراليات،  العاملية  توتال  �صرتوين 
اأملانيا لالنطالق يوم غد )اخلمي�س( من مدينة 

يتبعها  خ��ا���ص��ة،  ا���ص��ت��ع��را���ص��ي��ة  ب��ج��ول��ة  ك���ول���ون 
جولتني خا�صتني تقامان يف وقت الحق من م�صاء 
نف�س اليوم، يف حني ت�صهد االأيام الثالث الالحقة 
اأخرى تقام حتى نهاية الرايل  14 جولة  انعقاد 

بعد ظهر يوم اجلمعة بتوقيت اأملانيا. 

باأملانيا  اخل��ارج��ي  مبع�صكره  ال��ودي��ة  جت��ارب��ه  ث���اين  يف 
ا�صتعداداً للمو�صم اجلديد متكن الظفرة م�صاء الثالثاء 
بهدف  ريجنزبورج  �صباب  على  االنت�صار  من   08-20
لفار�س  الفني  امل��دي��ر  فيها  دف��ع  م��ب��اراة  يف  مقابل  دون 
الفريق  الع��ب��ي  ع��ل��ى  اب��ق��ى  فيما  بت�صكيلتني  ال��غ��رب��ي��ة 
االأ�صا�صيني خارج الت�صكيل ا�صتعداداً ملباراة الفريق امام 
اأم��ب��ريج وال��ت��ي ج��رت يف وق��ت متاأخر م��ن م�صاء  فريق 

االأربعاء 08-21.
املباراة التي جرت يف جو �صبه غائم ودرجة حرارة تبلغ 
م�صفر  دخلها  خفيفة  اأمطار  تخللتها  مئوية  12درجة 
بت�صكيلة �صمت عبدالبا�صط احلمادي يف حرا�صة املرمى 

�صعيد  وابراهيم  وف��واز  قا�صم  الدفاع حممد  واأمامه يف 
ور�صا  جمعه  عبدالرحيم  الو�صط  ويف  �صليمان  واحمد 
عبدالهادي وعلي ابراهيم فيما لعب يف الهجوم ب�صامل 

ابراهيم وعبداهلل ال�صيعري وعبداهلل عبدالهادي.
تدريجيا  تغيرياته  امل���درب  اأج���رى  ال��ث��اين  ال�صوط  ويف 
امل��ت��واج��دي��ن على  ال��الع��ب��ني  ال��ف��ر���ص��ة جل��م��ي��ع  ليتيح 
مقاعد البدالء وقد لعب الفريق بتنظيم جيد و�صح فيه 
املع�صكر،  خ��الل  الفنية  للتعليمات  الالعبني  ا�صتيعاب 
ليتاألق عبداهلل ال�صيعري و�صامل ابراهيم خالل ال�صوط 
نهاية  من  بالرغم  املناف�س  الفريق  دف��اع  وارهقا  االأول 

ال�صوط بالتعادل ال�صلبي.

واملنظم  املميز  اأداءه  الفريق  وا�صل  الثاين  ال�صوط  ويف 
بالرغم من التغيريات التي اأجراها املدرب على الفريق 
ابراهيم  اأح��رز  حتى  الالعبني  جميع  لت�صمل  تدريجياً 
م�����راد ال���ه���دف ال��وح��ي��د يف امل����ب����اراة م���ن ���ص��رب��ة جزاء 
ارتكبها دفاع ريجنزبورج مع الالعب نف�صه يف الدقيقة 
مقابل  دون  الظفرة  ل�صالح  بهدف  املباراة  67.لتنتهي 

لريجنزبورج.
جاهزية  على  ال��وق��وف  الفني  للجهاز  اأت��اح��ت  امل��ب��اراة 
خالل  اخلططي  وا�صتيعابهم  تطورهم  وم��دى  البدالء 
خا�صوا  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني  اغ��ل��ب  واأن  خ��ا���ص��ة  املع�صكر 

املباراة من �صغار ال�صن.

يف ثاين جتاربه الودية.. الظفرة يفوز على �سباب ريجنزبورج بهدف
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توا�سل مناف�سات بطولة كاأ�ض رئي�ض الدولة لل�سطرجن للرجال وال�سيدات بدبي وال�سارقة

اعتماد برنامج اإعداد منتخبات اجلودو للمراحل ال�سنية يف امل�ساركات العربية واخلليجية واالآ�سيوية 

لوكوموتيف مو�سكو يتعاقد مع 5 اأندية تقرتب من الدور الفا�سل املوؤهل الأبطال اأوروبا
العب الو�سط ديارا

بـــولـــت يـــزور مقــــر الفيفــــا

تتوا�صل مناف�صات بطولة كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س 
التي  ال�صنية  وامل��راح��ل  للرجال  لل�صطرجن  الدولة 
ي�صت�صيفها نادي دبي لل�صطرجن والثقافة يف �صالة 
احتاد  با�صراف  مكتوم  اآل  حمدان  بن  �صعيد  ال�صيخ 
االأمارات لل�صطرجن. على الطاولة االأوىل يف بطولة 
الرجال فاز مت�صدر البطولة االأ�صتاذ الدويل عمر 
نعمان العب نادي ال�صارقة الثقايف لل�صطرجن على 
العب ناديه املخ�صرم حممد الطاهر ويرفع ر�صيده 
اىل 6.5 نقطة من 7 جوالت. وعلى الرقعة الثانية 
لعب في�صل ك�صواين العب نادي اأبوظبي مع اأحمد 
عبا�س خوري العب اأبوظبي كذلك وا�صتطاع في�صل 
للمت�صدر  مطاردته  موا�صال  امل��ب��اراة  نقطة  ك�صب 
الثالث  امل��رك��ز  ل��ق��اء حت��دي��د  ن��ق��اط ويف   6 بر�صيد 
حقق ابراهيم خوري فوزا غاليا على ا�صتاذ االحتاد 
دب��ي يف مباراة  ن��ادي  ال���دويل عثمان مو�صى الع��ب 
و  م�����ص��اء   11.30 ال�����ص��اع��ه  ح��ت��ى  ا���ص��ت��م��رت  �صيقة 
اأ�صبح ر�صيده 5 نقاط يف املركز الثالث و يلعب عمر 
نعمان �صد من�صور عبا�س العب اأبوظبي يف اجلولة 
الثامنة ويلعب في�صل ك�صواين �صد حميد عبداهلل 
الع���ب ن���ادي ع��ج��م��ان. وت���وج الع���ب ن���ادي ال�صارقة 
عبداهلل الكعبي بلقب بطولة ال�صباب حتت ع�صرين 
�صنة وذلك قبل ختام البطولة بجولة بعد ان حقق 
نقاط   6 وبات ر�صيده  التوايل  ال�صاد�س على  فوزه 
م��ن 6 ج���والت وج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين الع��ب نادي 
4.5 نقطة بعد  اأبوظبي عبداهلل املرزوقي بر�صيد 

فوزه يف اجلولة ال�صاد�صة على العب ال�صارقة خالد 
ال�صارقة عبداهلل مراد  وف��از العب  ح�صن مال اهلل، 
الثالث  املركز  لياأتي يف  �صالح  على عبداهلل حممد 
الع�صرين  بطولة حتت  واأختتمت  نقاط   4 بر�صيد 
ال�صابعه  اجل��ول��ة  ب��ل��ق��اءات  االول  اأم�����س  م�صاء  �صنة 
18 �صنة  واالخ��رية. ويف اطار مناف�صات بطولة ال 
بات العب نادي ال�صارقة وليد اأنور على بعد خطوة 
واحد من التوويج بلقب البطولة بر�صيد 7 نقاط 
زميله  على  ال�صابعة  اجل��ول��ة  يف  ف���وزه  بعد  كاملة 
�صاحب  وب��ني  بينه  ال��ف��ارق  لي�صبح  حممود  اأح��م��د 
ياأتي  ح��ي��ث  النقطة  ون�����ص��ف  نقطة  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
ف��از على  ال��ذي  الع��ب عجمان عبداهلل عبدالوهاب 
ن��ادي العني جمعة االأح��ب��اب��ي راف��ع��ا ر�صيده  الع��ب 
ب��ال��ل��ق��ب حيث  ل��ل��ف��وز  م��ع��ج��زة  ب��ان��ت��ظ��ار   5.5 اىل 
اآخر جولتني و يتوجب  اأن يخ�صر وليد يف  يتوجب 
باجلولتني االخريتني ومن  الفوز  عليه هو كذلك 
عي�صى  ال�صارقة  الع��ب  ف��وز  ال�صابعه  اجلولة  نتائج 
ن��ادي دب��ي عبداهلل عبدالعزيز  امل��رازي��ق على الع��ب 
4.5 نقطة.  لي�صبح عي�صى باملركز الثالث بر�صيد 
ووا����ص���ل ال���الع���ب اأح���م���د ف��ري��د الع����ب ن����ادي دبي 
فاز  حيث  �صنة   16 حتت  لبطولة  و�صدارته  تاألقه 
العبدويل  م��اج��د  زميله  على  ال�صابعة  اجل��ول��ة  يف 
�صاعات   5 ا�صتمرت  وم��اراث��ون��ي��ة  م��ث��رية  م��ب��اراة  يف 
لريتفع ر�صيده اىل 5.5 نقطة بينما بقي �صاحب 
املركز الثاين العب نادي دبي ابراهيم �صلطان حيث 

ح�صب  ال�صابعه  اجل��ول��ة  يف  ال��راح��ة  عليه  ف��ر���ص��ت 
وف��از حمدان مر�صول العب عجمان على  اجل��دول 
فهد الزرعوين العب نادي ال�صارقة لي�صبح يف املركز 
ابراهيم  �صلطان  ويلعب  نقاط   4 بر�صيد  الثالث 
الطاهر  ط���ارق  �صلمان  ال�����ص��ارق��ة  ن���ادي  �صد الع��ب 
ويلعب ح��م��دان م��ر���ص��ول م��ع الع��ب ال�����ص��ارق��ة علي 
البطولة  را�صد غامن بينما ي�صع اجل��دول مت�صدر 
اأحمد فريد يف راحة اجبارية بهذه اجلولة. و�صمن 
14 �صنة حافظ العب نادي  فعاليات بطولة حتت 
مع  بتعادله  ���ص��دارت��ه  على  ادري�����س  �صيف  اأب��وظ��ب��ي 
علي عبدالعزيز العب نادي دبي رافعا ر�صيده اىل 
7 جوالت بينما و�صل ر�صيد علي  5.5 نقطة من 
اىل 5 نقاط يف املركز الثاين مع العب نادي العني 
الرا�صدي الذي فاز بدوره على العب ال�صارقة طالل 
لقاء  الثامنة  اجلولة  لقاءات  اأه��م  من  و  احلمادي، 
�صيف ادري�س مع را�صد م�صلم العب ال�صارقة بينما 
لقاء  يف  عبدالعزيز  علي  مع  الرا�صدي  مايد  يلعب 
اال�صتمرار يف مطاردة ال�صدارة. وا�صتمر العب نادي 
اأبوظبي �صلطان الزعابي يف �صدارته لبطولة حتت 
العمودي  �صيف  ال��الع��ب  على  ف��وزه  بعد  �صنة   12
7 ج��والت ويف  م��ن  6.5 نقطة  اىل  راف��ع��ا ر�صيده 
اأحمد  اآخر ك�صب العب نادي دبي �صامل  لقاء مثري 
�صامل الرهان على املركز الثاين بفوزه على امل�صنف 
االأول للبطولة الالعب عمران احلو�صني موا�صال 
مطارته للمت�صدر بر�صيد 6 نقاط ويلعب �صلطان 

ال��زع��اب��ي م���ع الع���ب دب���ي ح��م��د اأح���م���د يف اجلولة 
العب  مل��الق��اة  اأح��م��د  ���ص��امل  ي�صتعد  بينما  الثامنة 
ال�صارقة �صعود م�صلم. ويف م�صابقة حتت 10 �صنوات 
را�صد  ال�صارقة على زميله  فاز حممد م�صلم العب 
بر�صيد  البطولة  مت�صدرا  م�صوق  لقاء  يف  �صاعري 
6 نقاط مع العب نادي اأبوظبي �صلطان الدرمكي 
الذي ح�صم لقائه مع حممد �صالح مل�صلحته وفاز 
حارب ال�صام�صي العب العني على �صعيد احلو�صني 
ليقفز اىل املركز الثالث بر�صيد 5.5 نقطة ويلعب 
حارب ال�صام�صي �صد حممد م�صلم يف مباراة مهمة 
الدرمكي  �صلطان  يلعب  بينما  االوىل  الرقعة  على 
�صد عمر العو�صي. ويف بطولة حتت 8 �صنوات حلق 
ال�صارقة  ن��ادي  العب  الطاهر  حممد  عبدالرحمن 
ب�صدارة البطولة حيث متكن من الفوز على خليفة 
عامر رافعا ر�صيده اىل 7 نقاط بينما تعادل العبا 
نادي ابوظبي زايد وعبداهلل احلو�صني على الرقعة 
الثانية ويلعب عبدالرحمن يف اجلولة الثامنة �صد 
ال��الع��ب حم��م��د ع��ب��د ال��غ��ن��ي وف����وزه ب��ه��ذه املباراة 
واحد  بجولة  نهايتها  قبل  ال��ط��ول��ة  بلقب  يتوجه 
را�صد  وه��م  الثاين  املركز  يف  العبني   4 ياأتي  بينما 
فا�صل  و���ص��امل  خليفة  وخ��ال��د  احلو�صني  وع��ب��داهلل 

ال�صام�صي وجميعه بر�صيد 5 نقاط.
فعاليات  �صمن  االث���ارة  ا�صتمرت  اخ���رى  جهة  م��ن 
ال�صمو  �صاحب  ك��اأ���س  بطولة  م��ن  اخل��ام�����س  ال��ي��وم 
التي  ال��ع��م��ري��ة  وال��ف��ئ��ات  لل�صيدات  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 

ت�صت�صيفها كليات التقنية العليا بال�صارقة مب�صاركة 
66 الع��ب��ة ق�����ص��م��وا ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات. و�صمن 
نادي  العبة  ا�صتطاعت  ال�صيدات  بطولة  مناف�صات 
ال�����ص��ارق��ة اآم��ن��ه ���ص��امل م��ن حتقيق ف���وز ث��م��ني على 
امل�صنفة االأوىل خلود عي�صى و فازت العبة ال�صارقة 
نورة حممد �صالح على زميلتها علياء غريب وفازت 
عائ�صة الزرعوين على االعبة �صيخة مهدي بالتغيب 
لتت�صدر البطولة بعد اجلولة اخلام�صة 3 العبات 
وعائ�صة  �صالح  حممد  ن��ورة  هن  نقاط   3 بر�صيد 
ال���زرع���وين و اآم��ن��ة ���ص��امل. ووا���ص��ل��ت الع��ب��ة نادي 
ال�صارقة عبري علي ت�صدرها بطولة ال�صابات حتت 
4.5 نقطة حيث فازت يف  18 و 16 �صنة بر�صيد 
اجلولة اخلام�صة على مناف�صتها العبة نادي العني 
�صلمى الظفاري وفازت ب�صاير خليل العبة نادي دبي 
العبة  مع  الثاين  املركز  لتحتل  عبيد  جواهر  على 
وتلعب  نقطة   3.5 بر�صيد  الظفاري  �صلمى  العني 
عبري علي مع �صما املقبايل العبة العني يف اجلولة 
عبيد  جواهر  مع  الظفاري  �صلمى  بينما  ال�صاد�صة 
اطار  ���ص��امل. ويف  م��رمي حممد  م��ع  ب�صاير خليل  و 
نادي  العبة  خ�صرت  �صنة   14 ال  بطولة  مناف�صات 
امام  بالبطولة  لقاءاتها  اأول  دروي�����س  م��وزة  العني 
زميلتها يف النادي ودمية الكلباين لتتعقد ح�صابات 
�صدارة  على  الع��ب��ات   3 ت�����ص��اوت  ان  بعد  ال�����ص��دارة 
5 نقاط وهن العبتا نادي العني  البطولة بر�صيد 
ودمية الكلباين وموزة املعمري و رو�صه فرج العبة 

ن��ادي دبي وتلعب رو�صة فرج مع م��وزة املعمري يف 
مباراة مهمة يف اجلولة ال�صابعة بينما تلعب ودمية 
الكلباين مع فاطمة عبيد. ويف فئة النا�صئات حتت 
املعيني  �صرحان  عائ�صة  الالعبة  انفردت  �صنة   12
 5 بر�صيد  البطولة  ب�����ص��دارة  ال�����ص��ارق��ة  ن���ادي  م��ن 
العبة  علي  �صما  ال��الع��ب��ة  على  ف��وزه��ا  بعد  ن��ق��اط 
مرمي  على  عبدالبا�صط  م��رمي  وف���ازت  دب��ي  ن���ادي 
املعيني  ح��م��دة  ع��ل��ى  ع��ل��ي  ي��ا���ص��م��ني  وف����ازت  عي�صى 
ال�صابعة  املعيني يف اجلولة  �صرحان  عائ�صة  وتلتقي 
مع �صقيقتها حمدة. ويف مناف�صات بطولة ال�صبالت 
حتت ع�صر �صنوات وا�صلت هند فرج العبة نادي دبي 
العني  العبة  على  ف��وزه��ا  بعد  للبطولة  �صدارتها 
امل ال�صام�صي لي�صل ر�صيدها اىل 5.5 نقطة من 
املعمري العبة العني  جوالت وف��ازت وافية دروي�س 
الثاين  باملركز  لتنفرد  حممد  غالية  الالعبة  على 
بر�صيد 5 نقاط وتلعب هند فرج باجلولة الثامنة 
دروي�����س �صد  واف��ي��ة  تلعب  بينما  غالية حممد  م��ع 
اآل علي �صاحبة  �صيف  ال�صارقة عائ�صة  نادي  العبة 
املركز الثالث بر�صيد 4.5 نقطة. ويف فئة ال�صبالت 
8 ���ص��ن��وات ح��ق��ق��ت ال��الع��ب��ة زي��ن��ب املعمري  حت���ت 
مت�صدرة  على  بفوزها  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة 
البطولة مرمي فرج العبة نادي دبي لتلحق بها اأول 
خ�صارة بالبطولة وفازت اأحالم را�صد على الالعبة 
عائ�صة اأحمد لتت�صدر البطولة مع الالعبة مرمي 

فرج بر�صيد 5 نقاط . 

اعتمد جمل�س احتاد االإمارات للم�صارعة واجلودو 
والكيك بوك�صينغ يف اجتماع االأخري برئا�صة �صعادة 
الفنية  اللجنة  الدرعي تو�صيات  حممد بن ثعلوب 
املراحل  منتخبات  ب��ا���ص��ت��ع��دادات  اخل��ا���ص��ة  ل��ل��ج��ودو 
واخلليجية  العربية  للم�صاركات  للجودو  ال�صنية 
اخلا�صة  الثالثية  خطته  �صمن  املقبلة  واالأ�صيوية 
مبنتخبات املراحل ال�صنية للجودو التي يركز عليها 
جتاه  امل�صتقبلية  الإ�صرتاتيجيته  موا�صلة  االحت��اد 
تبداأ  التي  االإع���داد  خطه  وت�صتمل  الن�سء..  قطاع 
بعد غد ال�صبت 24-8 من خالل املع�صكر الداخلي 
الذي يقيمه االحتاد مبقره مبنطقة امل�صرف يف اأبو 
ظبي ملنتخبات ال�صباب والنا�صئني واالأ�صبال ،بعدما 
االإع���داد  واإع����داد �صالة  ال��الع��ب��ني  �صكن  اإع����داد  مت 
البدين واملركز الطبي التابعني لالحتاد واخلدمات 
املع�صكر  جن���اح  ي�صمن  ،مب���ا  ل��الإع��ا���ص��ة  ال��ف��ن��دق��ي��ة 

�صبتمرب  ي�صتمر حتى اخلام�س من  الذي  الداخلي 
عمان  االأردن���ي���ة  العا�صمة  اإىل  ال�صفر  قبل  املقبل 
الإكمال فرتة االإع��داد من خالل املع�صكر اخلارجي 
�صل�صلة  تتخلله  وال��ذي   9-16 حتى  ي�صتمر  ال��ذي 
امل�صرتكة  التجريبية  وامل��ب��اري��ات  ال��ت��دري��ب��ات  م��ن 
والتي ت�صب يف نطاق ا�صتعدادات املنتخبات ال�صنية 
للبطولة اخلليجية املقررة يف �صهر اأكتوبر-ت�صرين 

االأول املقبل يف العا�صمة القطرية الدوحة .
وذكر �صعادة حممد بن ثعلوب الدرعي باأن برنامج 
للجودو  العرب  بطولة  يف  امل�صاركة  ي�صمل  االإع���داد 
باالأردن وبطولة غرب اأ�صيا للجودو يف نف�س ال�صهر 
يف دولة الكويت ال�صقيقة مع و�صع االعتبار ظروف 
االأكادميية  م�صريتهم  علي  ي��وؤث��ر  ال  مب��ا  ال��ط��الب 
االأولويات  اإدارة االحت��اد من  التي يعتربها جمل�س 
بالتن�صيق  ا�صتقرارها  يف  وي�صهم  عليها  يركز  التي 

االأن���دي���ة  وم����درب����ي  واإدارات  االأم�������ور  اأول����ي����اء  م���ع 
التي  العمرية  الفئات  ،خا�صة  الفرعية  وم��راك��زه 
امل�صتقبلية  خططه  يف  كثريا  االحت���اد  عليها  يركز 
للجودو  �صنة   13 االأم��ل حتت  تبداأ مبنتخب  التي 
االإماراتي  اجل��ودو  العديد من مواهب  الذي ي�صم 
يف  اجل��ودو  ودوري  النخبة  مراكز  افرزتهم  الذين 
ب��داي��ت��ه يف امل��و���ص��م��ني امل��ا���ص��ني ح��ي��ث اأع����د االحتاد 
نوفمرب-ت�صرين  �صهر  يف  يبداأ  �صامل  برنامج  لهم 
ال��ب��ط��ول��ة الدولية  ال��ي��اب��ان م��ن خ���الل  ال��ث��اين يف 
ال��ودي��ة للنا�صئني واالأ���ص��ب��ال ال��ت��ي ت��ق��ام ه��ن��اك من 
العديد  مب�صاركة  املقرتح  التدريب  مع�صكر  خ��الل 
من املنتخبات االأ�صيوية واالأوروبية تنفيذا التفاقية 
خو�س  قبل  وذل��ك   ، الياباين  االحت���اد  م��ع  التعاون 
التي  ل��ل��ج��ودو  اآ���ص��ي��ا  غ��رب  بطولة  مناف�صات  غ��م��ار 
دي�صمرب- اأواخر  اأبو ظبي يف  العا�صمة  ت�صت�صيفها 

باليوم  ال��دول��ة  احتفاالت  م��ع  تزامناً  االأول  ك��ان��ون 
الوطني. 

وقد مت ت�صكيل بعثة اجلودو ملع�صكر االأردن برئا�صة 
حم��م��د ج��ا���ص��م ن��ائ��ب اأم����ني ال�����ص��ر ال���ع���ام لالحتاد 
م�صرف اجلودو واملدرب االوزبكي تيمور خممدنوف 
خليفة  النا�صئني  م�صتوى  علي  وه��م  العبني  و10 
 55 الكعبي يف وزن  50 كغ و�صاحي  م��راد يف وزن 
كغ، يو�صف اإبراهيم يف وزن 60 كغ ،ورا�صد امل�صجري 
يف وزن 60 كغ عقب م�صاركته يف دورة األعاب ال�صني 
بجانب زميله �صيف عبد الرحمن احلو�صني يف وزن 
حتت 81 كغ وي�صارك العب االإمارات الذهبي خالد 
عادل العمرو الذي يعترب اأول الالعبني املحرتفني 
بالدولة يف اجلودو يف وزن حتت 73 كغ ،كما ي�صارك 
،وي�صارك ح�صن  66 كغم  خليفة احلو�صني يف وزن 

عي�صى الزعابي يف وزن فوق 90 كغ . 

و�صغت فرق ميالن االيطايل وزينيت 
����ص���ان ب��ط��ر���ص��ب��ورغ ال���رو����ص���ي وري����ال 
وفيكتوريا  اال����ص���ب���اين  ���ص��و���ص��ي��ي��داد 
كاراغاندي  و�صاختيور  الت�صيكي  بلزن 
الكازاخ�صتاين قدما يف دور املجموعات 
لكرة  اوروب�����ا  اب���ط���ال  دوري  مل�����ص��اب��ق��ة 
ذهاب  يف  الرائعة  نتائجها  بعد  القدم 

الدور الفا�صل .
ار�س  من  ثمني  بتعادل  ميالن  وع��اد 
 ،1-1 الهولندي  ايندهوفن  م�صيفه 
بطر�صبورغ  ����ص���ان  زي���ن���ي���ت  و����ص���ح���ق 
الربتغايل  ف��ريي��را  ب��اك��و���س  م�صيفه 
فوزا  �صو�صييداد  ري���ال  وح��ق��ق   ،1-4
الفرن�صي  ل��ي��ون  م�صيفه  على  ثمينا 
2-�صفر، واكرم فيكتوريا بلزن وفادة 
 ،1-3 ال�صلوفيني  م��اري��ب��ور  �صيفه 
وت��غ��ل��ب ���ص��اخ��ت��ي��ور ك���اراغ���ان���دي على 
2-�صفر.  �صيفه �صلتيك اال�صكتلندي 
وتقام مباريات االياب االربعاء املقبل.

املباراة االوىل على ملعب فيليب�س  يف 
�صتاديون وامام 35 الف متفرج، كان 
ال�����ص��وط االول  االف�����ص��ل يف  م���ي���الن 
وجن�����ح يف اف���ت���ت���اح ال��ت�����ص��ج��ي��ل وك����ان 
بامكانه م�صاعفة الغلة، فيما حتولت 
ال�صيطرة ال�صحاب االر�س يف ال�صوط 

الثاين ومتكنوا من ادراك التعادل.
التقدم  ال�����ص��ع��راوي  ���ص��ت��ي��ف��ان  وم��ن��ح 
راأ���ص��ي��ة م���ن م�صافة  ب�����ص��رب��ة  مل��ي��الن 
ق��ري��ب��ة ع��ل��ى مي��ني احل��ار���س يريوين 
زوي�������ت اث������ر مت����ري����رة ع���ر����ص���ي���ة من 

اينيا�صيو اباتي )15(.
الهدف  ي�صيف  بالوتيلي  ماريو  وك��اد 
الثاين من ت�صديدة قوية بيمناه مل�صها 
بالعار�صة  وارتطمت  زوي��ت  احل��ار���س 

.)16(
وكاد الدويل ادم ماهر املغربي اال�صل، 
يدرك التعادل من ت�صديدة قوية من 
ابياتي  كري�صتيان  ابعدها  م��رتا   25
اىل ركنية )23(، وجرب ماهر حظه 
ابياتي  ب��ي��د ان احل��ار���س  ك���رة اخ���رى 
ثم   ،)32( الكرة  وابعد  جم��ددا  تاألق 
ح���رم���ت ال��ع��ار���ص��ة م���اه���ر م���ن هدف 
حمقق عندما ابعدت ت�صديدة قوية له 
من داخل املنطقة بعد جمهود فردي 
رائع تالعب فيه باملدافعني الفرن�صي 

ف���ي���ل���ي���ب م���ك�������ص���ي�������س وال���ك���ول���وم���ب���ي 
كري�صتيان زاباتا )37(.

التعادل  ادراك  يف  اي��ن��ده��وف��ن  وجن��ح 
عندما اطلق جيفري بروما كرة قوية 
من 25 مرتا ارت��دت اىل ال�صلوفيني 
تيم ماتافز فتابعها براأ�صه على ي�صار 

ابياتي )60(.
ب��دي��ل الهولندي  ب���ويل،  ان��دري��ا  وك���اد 
الفوز  هدف  ي�صجل  يونغ،  دي  نايجل 
املنطقة  من ت�صديدة قوية من داخ��ل 
اب��ع��ده��ا احل���ار����س زوي���ت ب��رباع��ة اىل 

ركنية )87(.
وك��ان��ت امل��واج��ه��ة ب��ني م��ي��الن، الفائز 
ب��ال��ل��ق��ب ���ص��ب��ع م�����رات )اخ����ره����ا عام 
كاأ�س  ب��ط��ل  واي��ن��ده��وف��ن،   ،)2007
االن�����دي�����ة االوروب������ي������ة ال���ب���ط���ل���ة ع���ام 
به  ت���وج  ال����ذي  ال���ع���ام  يف  اي   1988
امل��ن��ت��خ��ب ال��ه��ول��ن��دي ب��ط��ال الوروب����ا، 
اعادة للدور ن�صف النهائي من ن�صخة 
الفريق  تاأهل  حني   2005-2004
ع��ل��ى ح�صاب  ال��ن��ه��ائ��ي  االي���ط���ايل اىل 
مناف�صه الهولندي الذي كان يلعب يف 
امل��درب احلايل فيليب كوكو،  �صفوفه 
خارج  ه��دف��ا  ت�صجيله  بف�صل  وذل����ك 
قواعده )2-�صفر ذهابا و1-3 ايابا( 

قبل ان يخ�صر املواجهة التاريخية مع 
ليفربول االنكليزي بركالت الرتجيح 
بعد ان كان متقدما �صفر-3 )انتهت 
واال�صايف  اال���ص��ل��ي  بوقتيها  امل���ب���اراة 

بالتعادل 3-3(.
منا�صبتني  ال��ف��ري��ق��ان يف  ت��واج��ه  ك��م��ا 
اخ���ري���ني يف ه���ذه امل�����ص��اب��ق��ة وذل����ك يف 
الدور االول لن�صخة 1993-1992 
واي����اب����ا   1-2 ذه����اب����ا  م����ي����الن  )ف�������از 
 2006-2005 ون�صخة  2-�صفر( 
)ت����ع����ادال ذه���اب���ا ���ص��ف��ر-���ص��ف��ر وف���از 

ايندهوفن ايابا 1-�صفر(.
دور  ب���ل���وغ  اىل  اي���ن���ده���وف���ن  وي�����ص��ع��ى 
مو�صم  منذ  االوىل  للمرة  املجموعات 
2008-2009، فيما يبحث ميالن 
دور  يف  ع�صرة  احل��ادي��ة  م�صاركته  ع��ن 
امل���وا����ص���م ال12  امل���ج���م���وع���ات خ����الل 

االخرية وال�صابعة ع�صرة يف تاريخه.
ال���ث���ان���ي���ة ع���ل���ى م��ل��ع��ب دراغ�������اوا  ويف 
 7500 وام���������ام  ب����ب����ورت����و  اخل�����ا������س 
متفرج، �صحق زينيت �صان بطر�صبورغ 
م�صيفه باكو�س فرييرا باربعة اهداف 
لرومان �صريوكوف )27 و60 و90( 
ديغرا  ماتيا�س  االرجنتيني  واحلار�س 
)85( مقابل هدف الوغو�صتو اندريه 

لياو )58(.
وبات زينيت �صان بطر�صربغ الرو�صي، 
ب��ط��ل ك���اأ����س االحت�����اد االوروب������ي لعام 
م����درب����ه  ي�����ق�����وده  وال����������ذي   2008
االيطايل لوت�صيانو �صباليتي ومهاجم 
ب���ورت���و ال�����ص��اب��ق ال���ربازي���ل���ي ال����دويل 
الرابعة  م�صاركته  اب��واب  على  هالك، 
موا�صم  ب���ع���د  امل���ج���م���وع���ات  دور  يف 
و2012-2011   2009-2008

و2013-2012.
فيخو�س  ف���ريي���را  دي  ب���اك���و����س  ام����ا 
للم�صابقة  التمهيدية  االدوار  غ��م��ار 
يف  االوىل  ل���ل���م���رة  االم  االوروب������ي������ة 
ب��ع��د ان ح��ل ث��ال��ث��ا يف دوري  ت��اري��خ��ه 
بالده املو�صم املا�صي وللمرة االوىل يف 
تاريخه اي�صا )اف�صل نتيجة له �صابقا 

كانت املركز ال�صاد�س(.
ال���ث���ال���ث���ة ع���ل���ى م��ل��ع��ب ج����ريالن  ويف 
خطا  م���ت���ف���رج���ا،   38156 وام��������ام 
ري����ال ���ص��و���ص��ي��ي��داد اال���ص��ب��اين خطوة 
عندما  االول  ال�������دول  ن���ح���و  ك���ب���رية 
ت��غ��ل��ب ع��ل��ى م�����ص��ي��ف��ه ل��ي��ون بهدفني 
انطوان  الفرن�صي  �صجلهما  نظيفني 
وال�صوي�صري   )17( غ����ري����زم����ان 
واكمل   )50( �صيفريوفيت�س  هاري�س 

اثر طرد  املباراة بع�صرة العبني  ليون 
مدافعه ال�صربي ميالن بي�صيفات�س يف 

الدقيقة 75 لتلقيه االنذار الثاين.
وثاأر ريال �صو�صييداد خل�صارته املباراة 
االوروب����ي����ة االخ�����رية ل���ه ع��ل��ى ملعب 
10 موا�صم حني خ�صر  ج��ريالن قبل 
جونينيو  ال���ربازي���ل���ي  ���ص��ج��ل��ه  ب��ه��دف 
ال����دور الثاين  ب��رن��ام��ب��وك��ان��و يف اي���اب 
-2003 ملو�صم  االب��ط��ال  دوري  م��ن 
ذهابا  خ�صر  ان  ب��ع��د  وذل���ك   ،2004

على ار�صه بالنتيجة ذاتها.
وتقل�صت حظوظ ليون يف العودة اىل 
دور املجموعات من امل�صابقة االوروبية 
املا�صي  املو�صم  انقطع عنه  ال��ذي  االم 

بعد 12 م�صاركة على التوايل.
على  ل��ل��ي��ون  االوىل  اخل�������ص���ارة  وه����ي 
االخرية  الثماين  مبارياته  يف  ار���ص��ه 
وحت���دي���دا م��ن��ذ ان ���ص��ق��ط ام����ام ريال 
دور  يف  �صفر-2  اال���ص��ب��اين  م���دري���د 
ملو�صم  االبطال  دوري  من  املجموعات 
خرج  ب��ان��ه  ع��ل��م��ا   ،2012-2011
الثاين  ال������دور  امل���ا����ص���ي م���ن  امل���و����ص���م 
توتنهام  يد  على  ليغ  ي��وروب��ا  مل�صابقة 

االنكليزي.
�صتاديون  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  ال���راب���ع���ة  ويف 
االف   10 وام�������ام  ب���ل���زن  ف��ي��ك��ت��وري��ا 
وفادة  االر����س  �صاحب  اك���رم  متفرج، 
وتغلب  ال�صلوفيني  م��اري��ب��ور  �صيفه 

عليه 1-3.
بهدفني  ب����ل����زن  ف���ي���ك���ت���وري���ا  وت����ق����دم 
 )8( �صي�صوف�صكي  �صجلهما  نظيفني 
وقل�س   ،)58( داري�����دا  وف���الدمي���ري 
مييات�س الفارق يف الدقيقة 66، قبل 
�صابق  اىل  دوري�����س  مي�صال  يعيده  ان 
يف  ال��ث��ال��ث  ال��ه��دف  بت�صجيله  ع��ه��ده 

الدقيقة 90.
م�صاركتهما  ع��ن  ال��ف��ري��ق��ان  وي��ب��ح��ث 
املباراة  املجموعات ويف  دور  الثانية يف 
كاراغاندي  �صاختيور  اخلام�صة، قطع 
التاريخ  دخ���ول  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق  ن�صف 
يف  ي�صارك  كازاخ�صتاين  ف��ري��ق  ك���اأول 
دور املجموعات وذل��ك بعد ف��وزه على 
اال�صكتلندي  �صلتيك  ال�صابق  البطل 
ارينا  ا���ص��ت��ان��ا  م��ل��ع��ب��ه  ع��ل��ى  2-�صفر 

وامام 30 الف متفرج.

ل��وك��وم��وت��ي��ف مو�صكو  ن����ادي  اع��ل��ن 
موقعه  على  بيان  يف  ام�س  الرو�صي 
تعاقده  االن�����رتن�����ت  ����ص���ب���ك���ة  ع���ل���ى 
م���ع الع����ب و����ص���ط م���واط���ن���ه اجني 
الفرن�صي  ال������دويل  م��اخ��ات�����ص��ك��اال 
�صنوات   4 ملدة  دي��ارا  ال�صابق ال�صانا 
العقد.  قيمة  عن  الك�صف  دون  من 
وي�صهد ماخا�صكاال يف االونة االخرية 
ال��ن��ج��وم ع���ن �صفوفه  ك��ب��ار  رح��ي��ل 
املالية  م��وازن��ت��ه  تخفي�س  ب�����ص��ب��ب 
وج��اء يف بيان ال��ن��ادي: دي���ارا العب 
اندية  م��ع  لعب  ان  ل��ه  و�صبق  كبري 
عريقة ابرزها ت�صل�صي )االنكليزي( 
وري�����ال م���دري���د )اال����ص���ب���اين( خط 
و���ص��ط��ن��ا ���ص��ي��ت��ع��زز ب����وج����وده وب�����داأ 
م�صريته  عاما(   28( دي��ارا  ال�صانا 
االنتقال  قبل  لوهافر  مع  الكروية 
الوان  ع��ن  داف���ع  ان��ك��ل��رتا حيث  اىل 
وبورت�صموث  وار����ص���ن���ال  ت�����ص��ل�����ص��ي 
ث��م ال��دف��اع ع��ن ال���وان ري��ال مدريد 
االن�صمام اىل اجني  اال�صباين قبل 
و�صبق   .2012 ع���ام  ماخات�صكاال 

اعلن  ان  م��و���ص��ك��و  ل��ل��وك��وم��وت��ي��ف 
اال���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي ع���ن ت��ع��اق��ده مع 
املغربي مبارك بو�صوفة العب اجني 
دينامو  واأع��ل��ن  اي�صا.  ماخات�صكاال 
الرو�صية  العا�صمة  ن���ادي  مو�صكو 
االخر �صم 3 العبني دوليني رو�س 
الو�صط  العبا  هم  ماخات�صكاال  من 
ديني�صوف  اي���غ���ور  امل��ن��ت��خ��ب  ق���ائ���د 
ويوري جريكوف واملهاجم الك�صندر 
ان��ت��ق��ل العب  ك���وك���وري���ن، يف ح���ني 
ال��و���ص��ط االخ���ر اول��ي��غ ���ص��ات��وف اىل 
زي��ن��ي��ت ����ص���ان ب���ط���ر����ص���ب���ورغ. وك���ان 
ق�صطنتني  م��اخ��ات�����ص��ك��اال  رئ���ي�������س 
اآب- اع���ل���ن م��ط��ل��ع  رمي��ت�����ص��وك��وف 

النادي  مالك  ان  احل��ايل  اغ�صط�س 
الرو�صي  امليلياردير  ج��دا  الطموح 
ق�����رر خف�س  ك����رمي����وف  ���ص��ل��ي��م��ان 
موزانته بني 50 و70 مليون دوالر 
يف العام. ومن املتوقع ان يرحل اي�صا 
عن ماخات�صكاال الالعبون االجانب 
الكامريوين  املهاجم  راأ�صهم  وعلى 
���ص��ام��وي��ل اي��ت��و وال��ربازي��ل��ي وليان 

تراوريه  ال�صينا  العاجي  وامل��ه��اج��م 
كري�صتوفر  ال��ك��ون��غ��ويل  وامل����داف����ع 
بان  رميت�صكوف  واع���رتف  �صامبا. 
اأجن����ي ال����ذي ي��ح��ت��ل امل��رك��ز الثالث 
نقطتني  بر�صيد  ال���دوري  يف  ع�صر 
ف�����ص��ل يف حتقيق  4 م��ب��اري��ات،  م��ن 
كرميوف،  وا�صتثمر   . �صريع  جن��اح 
ال���رو����س يف جمال  اح����د االق���ط���اب 
ال��ن��ف��ط، م��ن��ذ ���ص��رائ��ه ن����ادي اجني 
داغ�صتان،  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال����واق����ع 
امل�صطربة،  القوقاز  مناطق  اح��دى 
ل�صراء  ي�������ورو  م���ل���ي���ون  3ر234 
النادي  رف����ع  ام����ل  ع��ل��ى  ال��الع��ب��ني 
امل�صابقات  يف  املناف�صة  م�صتوى  اىل 
مقدمة  يف  وك���������ان  االوروب���������ي���������ة. 
ايتو يف  ا�صتقدمهم  الذي  الالعبني 
اجر  مقابل   2011 اآب-اغ�صط�س 
�صنوي ي�صل اىل 5ر20 مليون يورو 
وهو االعلي يف العامل ويفوق بكثري 
مي�صي  ليونيل  االرج��ن��ت��ي��ن��ي  رات���ب 
كريت�صانو  والربتغايل  )بر�صلونة( 

رونالدو )ريال مدريد(.

العامل  بطل  ب��ول��ت  او���ص��ني  اجلامايكي  ال��ع��داء  ي���زور 
مقرر االحت��اد ال��دويل لكرة القدم يف زيوريخ يف 28 
اآب-اغ�صط�س احلايل تلبية لدعوة من رئي�س االحتاد 
جوزيف بالتر، بح�صب مع اعلن منظمو لقاء زيوريخ 
اللعاب القوى وكان بولت حامل 6 ميداليات ذهبية 
م�صافات  يف  عاملية  قيا�صية  ارق��ام   3 و�صاحب  اوملبية 
اعرب  م   100 م��رات   4 والتتابع  م  و200  م   100

مرارا عن �صغفه مبمار�صة لعبة كرة القدم.

و�صبق لبولت الذي يفاخر بت�صجيعه لفريق مان�ص�صرت 
ك��ان جيدا  اك��د رغبته يف ح��ال  ان  يونايتد االنكليزي 
لعب كرة القدم بعد وقف م�صريته االحرتافية كعداء 
2016 ويحتفل  اوملبياد  ان يعلن عنها بعد  واملرجح 
ب��ول��ت مب��ي��اله ال�����ص��اب��ع وال��ع�����ص��ري��ن وه���و ي�����ص��ارك يف 
100 م امل��ق��رر ���ص��م��ن ل��ق��اء زي���وري���خ يف 29  ���ص��ب��اق 
ال�صهر احلايل وهي املرحلة قبل االخرية من الدوري 

املا�صي.

االنكليزي  ل��ل��دوري  التنفيذي  امل��دي��ر  دح�س 
و�صائل  يف  رّوج  ما  �صكودامور  ريت�صارد  املمتاز 
تنظيم  �صرف  ل�صحب  م�صاندته  عن  االإع���الم 

بطولة كاأ�س العامل 2022 من دولة قطر.
���ص��ك��ودام��ور يف ح��دي��ث ل��ق��ن��اة اجلزيرة  واأّك�����د 
الريا�صية االخبارية اأّنه مل يدل باأي ت�صريح 
يف هذا االجتاه معرباً عن ثقته يف قدرة قطر 
على تنظيم م��ون��دي��ال ك��رة ال��ق��دم يف ظ��ّل ما 
م�صتوى  اأعلى  يف  ريا�صية  من�صاآت  من  متلكه 
االإنكليزي  ل��ل��دوري  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
ك��ل م��ا قيل يف م��ا م�صى ه��و خمالف  املمتاز: 

للواقع .

كاأ�س  اإقامة  ن�صاند  نحن  �صكودامور:  واأ�صاف 
العامل يف ف�صل ال�صيف. يف منظورنا هذا هو 
الوقت املنا�صب لتنظيم املونديال، نحن ن�صاند 

ذلك بقّوة .
تر�صيح  ملف  تابعنا  لقد  االإن��ك��ل��ي��زي:  وت��اب��ع 
دولة قطر، والتقدمي الذي مّت يف مقر الفيفا 
ك��ان هناك �صرح كامل وواٍف  رائ��ع��اً. لقد  ك��ان 
اأجل  م��ن  قطر  و�صعتها  ال��ت��ي  امل���ق���ّدرات  لكل 

تنظيم املونديال .
مكّيفة  م��الع��ب  ه��ن��اك  ���ص��ك��ودام��ور:  واأردف 
التفا�صيل  ك��ل  تابعنا  نحن  عالية،  وتقنيات 
مانع  اأي  هناك  لي�س  قطر.  تر�صيح  ملف  يف 

الإقامة املونديال يف ال�صيف .
الكثرية  االإم��ك��ان��ي��ات  اإىل  ���ص��ك��ودام��ور  واأ����ص���ار 
مونديال  ملتابعة  ال��واف��دة  للجماهري  املتاحة 
ق��ط��ر ق���ائ���اًل: ه��ن��اك اأن�����ص��ط��ة ث��ق��اف��ي��ة كثرية 
ت��ن��خ��رط فيها  اأن  ق��ط��ر مي��ك��ن  وم��ت��ن��ّوع��ة يف 
اجلماهري التي �صتتوافد ملتابعة منتخباتها يف 

كاأ�س العامل .
وق����ال: ل��ق��د زرت ع��دي��د ال����دول يف ال��ع��امل يف 
ف���رتة ح��زي��ران-ي��ون��ي��و ومت��وز-ي��ول��ي��و وحتى 
اآب-اأغ�����ص��ط�����س. ه��ن��اك ب��ع�����س ال��ب��ل��دان التي 
تعرف درجات حرارة اأقل من قطر لكن ن�صبة 
ال��رط��وب��ة ع��ال��ي��ة ف��ي��ه��ا ع��ل��ى غ����رار وا�صنطن 

وب��و���ص��ط��ن وال��ك��ث��ري م��ن ال��ب��ل��دان م��ن الدول 
االآ�صيوية، اأعتقد اأّن تنظيم املونديال يف قطر 

مريح جّداً .
موجود  اأن���ا  ق��ائ��اًل:  حديثه  ���ص��ك��ودام��ور  ختم 
عديدة  �صنوات  منذ  ال��ق��دم  ك��رة  مناف�صات  يف 
ف�صل  العامل يف  كاأ�س  تنظيم  �صعوبة  وتابعت 
غرار  على  ع��دي��دة  م�صابقات  ه��ن��اك  ال�����ص��ت��اء. 
امل��م��ت��از وك��اأ���س الرابطة  ال����دوري االإن��ك��ل��ي��زي 
على  ال�صعب  م��ن  املناف�صات،  م��ن  وجمموعة 
الفرق والالعبني اأن تغري املنظومة بكاملها. 
ال��راح��ة يف  اأن يحرم ال��الع��ب��ون م��ن  ال ميكن 

ف�صل ال�صتاء .

�ســــان جيـــرمــان يطــــارد دي �سكودامور ينفي دعوته ل�سحب املونديال من قطر
ماريـــــا ونانــــي

ذكرت تقارير اخبارية اأن باري�س �صان جريمان الفرن�صي ي�صعى وراء التعاقد مع العبي ريال مدريد 
االإ�صباين ومان�ص�صرت يونايتد االإجنليزي، االأرجنتيني اأنخل دي ماريا والربتغايل ناين قبل انتهاء 
االأمين  بالظهري  اأي�صا  مهتم  النادي  اأن  )لوباريزيان(  جريدة  وقالت  ال�صيفية.  االنتقاالت  فرتة 

الأياك�س الهولندي ريكاردو فان ريني والعب و�صط نيوكا�صل الفرن�صي يوهان كاباي.
وذكرت ال�صحيفة اأن �صفقة دي ماريا تبدو االأقرب خا�صة عقب ت�صاوؤل فر�س لعبه ب�صورة اأ�صا�صية 
ان  اإىل  واأ�صارت اجلريدة  االإجنليزي  الويلزي جاريث بيل العب توتنهام  امللكي يف �صم  اذا ما جنح 
املدير الفني للفريق، الفرن�صي لوران بالن متحم�س جدا ل�صم كاباي ، الذي ي�صعى ليفربول اأي�صا 

ل�صمه، اإال اأن االدارة ال ت�صاركه نف�س االأمر.
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تخلع فكها ب�سطرية برغر
ب�صبب  فكها،  العمر  من  والع�صرين  اخلام�صة  يف  بريطانية  ام���راأة  خلعت 
تناول �صطرية برغر �صخمة مكونة من ثالث طبقات من  ا�صرارها على 

حلم البقر واجلنب يف مطعم ببلدة اأورم�صكريك يف مقاطعة النك�صاير. 
تعاين  التي  بيت،  نيكول  اإن،  �صي  بي  بي  الربيطانية  االإذاع��ة  وقالت هيئة 
للعالج  امل�صت�صفى  اإىل  اأُدخلت  اأعرا�س جتعل مفا�صلها غري م�صتقرة،  من 
املعاجلني اعتربوا  االأطباء  اأن  بعد خلع فكها ب�صطرية الربغر.  وا�صافت 
اأن حاالت انخالع الفك، على غرار ما حدث لنيكول، نادرة، ون�صحوها باأن 
�صطائر  تناول  وجتنب  امل�صتقبل،  يف  الغذاء  حجم  ب�صاأن  وعياً  اأك��رث  تكون 
اأمل فظيع بعد  اإن��ه��ا ع��ان��ت م��ن  ال��ربغ��ر الكبرية احل��ج��م.  وق��ال��ت نيكول 
االإ�صابة  تدرك مدى  تكن  ال�صخمة، ومل  الربغر  �صطرية  اأكل  حماولتها 
التي حلقت بها حتى �صباح اليوم التايل، ومل تتوقع اأي�صاً اأنها خلعت فكها 
وحاولت اأكلها ب�صكني و�صوكة لكنها مل ت�صتطع .  وا�صافت نيكول اأنها مل 
تتمكن من فتح فمها ب�صكل كامل، و�صعرت وكاأنها اأُ�صيبت بتمزق ع�صلي يف 

ل�صانها وعانت من اآالم يف االأذن و�صداع . 

ت�سخي�ض خاطئ يقتل مري�سا
اأخطاأ  اأن  بعد  ال��دم��اغ،  يف  �صرطاين  ب��ورم  متاأثراً  بريطاين  ت��ويف ثالثيني 
االأطباء يف ت�صخي�س حالته وتعاملوا معها على اأنها حالة اكتئاب حاد اأفقده 
القدرة على الكالم وعلى حتريك يده، بح�صب �صحيفة الريا�س ال�صعودية.  
وقالت ال�صحيفة اإن والد املتويف يحاول حالياً االنت�صار البنه وف�صح ثالثة 
اأطباء اأجمعوا على ت�صخي�س احلالة، باأنها اكتئاب يلزم معاجلته مب�صادات 
قوله  بح�صب  اأنف�صهم  يكلفوا  ومل  فقط  ال��ن��وم  على  م�صاعدة  وع��ق��اق��ري 
مالكوم  ويقول  مر�صه.   حقيقة  الكت�صاف  مكثفة  طبية  فحو�صات  اإج��راء 
ن�صيانه  الكالم والنطق مع  ابنه بداأ يعاين من �صعوبة يف  اإن  والد كري�س 
لبع�س الكلمات، وبعد مراجعته لثالثة من االأطباء الذين و�صفوا حالته 
اأي نفع حتى فقد القدرة  باأنها نف�صية مل جتديِ االأدوي��ة التي و�صفوها له 
على حتريك يده اليمنى وعندها ذهب به اإىل اأحد امل�صت�صفيات املتخ�ص�صة، 
تبني اأنه م�صاب بورم �صرطاين بحجم كرة التن�س يف دماغه كان هو ال�صبب 
الرئي�صي يف كل ما حدث له.  و�صارع االأطباء هناك اإىل بدء عالجه لتخفيف 
كانت  الطبية  ول��ك��ن حالته  اأخ���ذ مفعوله  ال���ذي  االأم���ر  وه��و  ال���ورم  حجم 

متقدمة جداً ما اأدى اإىل وفاته بعد �صهرين من دخوله اإىل امل�صت�صفى. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هاندريك�ض يف 
)اأماكن مظلمة(

ان�������ص���م���ت ال���ن���ج���م���ة االأم���ري���ك���ي���ة، 
كري�صتينا هاندريك�س، اإىل باقة من 
املمثالت مثيالت، ت�صارليز ثريون، 
دارك  ف��ي��ل��م  م���وري���ت���ز، يف  وك���ل���وي 
الذي  مظلمة(  )اأم���اك���ن  بالي�صز 
توؤدي فيه دور فتاة ت�صطر اإىل اأن 
تخترب من جديد ما�صيها االأليم. 
االأمريكي  دي��دالي��ن  م��وق��ع  وذك���ر 
الفيلم  يف  �صتطل  هاندريك�س،  اأن 
املقتب�س عن كتاب الروائي غيليان 
فلني، وال���ذي ت��دور اأح��داث��ه حول 
ثمانينات  يف  االأم���ريك���ي���ة  احل���ي���اة 
الطقو�س  امل��ا���ص��ي، وح���ول  ال��ق��رن 
ال�����ص��ي��ط��ان��ي��ة. وت������وؤدي ث�����ريون يف 
التي  كايت�س  كري�صي  دور  الفيلم 
)ك���وري  ب��ن  �صقيقها  ���ص��د  ت�صهد 
�صتول( وتتهمه بقتل اأ�صرتها، قبل 
اأن جترب بعد 25 عاماً على عي�س 
امل��ري��ع��ة ع��ي��ن��ه��ا، عندما  ال��ت��ج��رب��ة 
يف  النظر  ج��دي��دة  جمموعة  تعيد 
باأن  ب��االإع��ت��ق��اد  وتنتهي  الق�صية، 
االأخ������ري ب�����ريء وحت������اول اإط����الق 

�صراحه.

حاولت ا�ستئجار قاتل للتخل�ض من 
ابنيها لتح�سل على اأموال التاأمني 
األ��ق��ت ال�����ص��رط��ة اجل��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ة القب�س ع��ل��ى ام���راأة 
حاولت ا�صتخدام قاتل ماأجور ليقتل ابنيها حتى حت�صل 

على اأموال التاأمني على حياتهما.
وذك���رت وك��ال��ة )���ص��اب��ا( اجل��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ة اأن امل����راأة من 
اأن  بعد  غ��ام��االك��ي  يف  اعتقلت  ن��ات��ال  ك��وازول��و-  منطقة 
العائلة خ��رج م��ن ال�صجن  ا���ص��ت��خ��دام رج��ل م��ن  ح��اول��ت 

موؤخراً ليقتل ابنيها.
اإن  نايكري،  ج��اي  العقيد  ال�صرطة  با�صم  املتحدث  وق��ال 
املراأة عر�صت على الرجل 2500 دوالر عن كّل ابن، غري 

اأنه رف�س واأبلغ ال�صرطة.
كانت  اأنها  هو  للقتل  املزعوم  احلافز  اأن  نايكري  واأو���ص��ح 
ت��رغ��ب يف احل�����ص��ول ع��ل��ى اأم����وال ال��ت��اأم��ني الأن��ه��ا اأّمنت 
اعتقل �صرطي ينتحل دور قاتل  على حياة ولديها. وقد 
البنيها.  �صوراً  له  لتح�صر  ذهبت  اأن  بعد  امل��راأة  ماأجور، 

يذكر اأن املراأة اأم لثالثة اأوالد.

يف�سل ال�سجن على طلق والديه
ف�صل �صاب جزائري دخول ال�صجن على العي�س يف بيت ال 

يجمع بني والديه بعد اأن قررا االنف�صال. 
ال�صاب  وال���دة  اإن  اجل��زائ��ري��ة  ال�����ص��روق  �صحيفة  وق��ال��ت 
اأبلغته اأنها �صتنف�صل عن والده فغ�صب.  وعلى الفور، قام 
ال�صاب ب�صراء لفافة �صغرية من املخدرات من نوع القنب 
و�صلم  لل�صرطة  اإىل مركز  غ��رام، وتوجه   2 تزن  الهندي 
ال�صاب ده�صة  واأث��ار  اإيداعه احلب�س.   نف�صه طالبا منهم 
و�صفقة ح�صور جل�صة املحاكمة، حيث مثل اأمام القا�صي 
ال�صخ�صي.   اال�صتهالك  بغر�س  امل��خ��درات  حيازة  بتهمة 
ومراعاة لو�صعه ولكونه لي�س من اأ�صحاب ال�صوابق، فقد 

اأ�صدرت املحكمة حكما خمففا بحقه. 

يقتل زوجته وير�سل �سورة جثتها لعائلتها
عرب  ال��ر���ص��ائ��ل  الإر���ص��ال  جمانيا  تطبيقا  رج��ل  ا�صتخدم 

االنرتنت لالعرتاف بجرميته الأقارب ال�صحية. 
29 عاما  الرجل  اإن  الربيطانية  املريور  وقالت �صحيفة 
عرب  ذويها  اإىل  قتلها  اأن  بعد  زوجته  �صورة  باإر�صال  قام 
ميلي�صا  الزوجة  ال�صورة  يف  وتظهر    . اآب  وات�س  تطبيق 
اإن  قيل  ر�صالة  مع  ال�صرير  على  م�صتلقية  وه��ي  زونيجا 
املتهم يعتذر فيها على قيامه بجرمية القتل.  وتعر�صت 
زونيجا 27 عاما للخنق يف املنزل الذي ت�صكنه، مع زوجها 
الذي قدم با�صم ماكوتيلو وهو ا�صم م�صتعار، يف منطقة 
120 ميال �صمال غرب �صان خوزيه  التي تبعد  هواكا�س 
اأخرب  ر�صالة الحقة،  ريكا.  يف  عا�صمة جمهورية كو�صتا 
�صمح  زونيجا عن مكان وج��وده وهو ما  ماكوتيلو عائلة 
اإن  اإع����الم حملية  و���ص��ائ��ل  وق��ال��ت  ب��اع��ت��ق��ال��ه.   لل�صرطة 
الرجل كان يقلد دريك مدينا االأمريكي الذي قتل زوجته 
�صورة جثتها  ون�صر  فلوريدا  والية  اآلفون�صو يف  جنيفري 

على الفي�صبوك االأ�صبوع املا�صي مع اعرتاف بقتلها. 

عادت اإىل احلياة بعد 42 دقيقة على موتها
عادت اأ�صرتالية تبلغ احلادية واالأربعني من العمر، اإىل احلياة بعد مرور 42 دقيقة على موتها ال�صريري، اأخ�صعت 

خاللها لتدليك قلبي، بح�صب ما اأكد االأطباء الذين عاجلوها.
ويف التفا�صيل، اأن فاني�صا تانا�صيو، نقلت اإىل طوارئ امل�صت�صفى يف ملبورن بعد اإ�صابتها باأزمة قلبية ب�صبب ان�صداد 

يف ال�صريان، وقد اأعلنت وفاتها �صريرياً بعيد و�صولها.
اإال اأن االأطباء ا�صتخدموا م�صغطة قلب خارجية لوكا�س 2 لال�صتمرار يف تغذية الدماغ بالدم، يف حني فتح طبيب 
اأحمر ال�صريان الإزالة االن�صداد. وبعد �صريان الدم جمدداً يف ال�صريان عاد القلب ليخفق من جديد  القلب وايل 
اإنها معجزة  الإنعا�صها، م�صيفاً  اأدوي��ة  ا�صتخدم �صدمات متعددة وعدة  اأنه  القلب  واأو�صح طبيب  بوترية طبيعية. 

فعلية. مل اأكن اأتوقع اأن يتح�صن و�صعها.
من جهته، اأعلن امل�صت�صفى اأنها املرة االأوىل التي ي�صتخدم فيها م�صغطة القلب لوكا�س 2 بنجاح لفرتة بهذا الطول 

على مري�س يف اأ�صرتاليا، يف حني اأكدت املري�صة اأنها مل ي�صبق اأن اأ�صيبت مب�صاكل يف القلب.
وروت املراأة وهي اأم لولدين اأتذكر اأين كنت على الكنبة ووقعت على االأر�س ونقلت اإىل امل�صت�صفى، ومن ثم هناك 
انقطاع يومني ال اأذكر عنهما �صيئاً. لقد مت ملدة �صاعة وبعد اأقل من اأ�صبوع على ذلك اأنا يف اأح�صن حال. اإنه اأمر 

ال ي�صدق.
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كلب يتربع بالدم لينقذ هرًا
ان��ق��ذ ك��ل��ب يف ن��ي��وزي��ل��ن��دا ح��ي��اة ه��ر م��ن خ���الل ال��ت��ربع ل��ه بالدم، 
ليدح�س بذلك نظرية اخلالف التقليدي بني هذه احليوانات، يف 

حالة نادرة جدا من نقل الدم بني انواع حيوانية خمتلفة. 
روري وهو هر اأ�صهب اكل �صم خم�ص�س للجرذان فنقلته �صاحبته 
مدينة  يف  بيطريية  ع��ي��ادة  يف  ال���ط���وارئ،  ق�صم  اىل  ادواردز  كيم 

تورانغا ال�صغرية )جزيرة ال�صمال( على ما او�صحت ال�صحف. 
وكان و�صع الهر يتدهور ب�صرعة فاحتاج اىل دم ب�صكل عاجل جدا، 
من  يكفي  ما  لديها  يكن  مل  هيللر  ك��اي  البيطرية  الطبيبة  لكن 

الوقت الر�صال عينة اىل املخترب ملعرفة فئة دم الهر. 
فقررت ا�صتخدام دم كالب اخذته من كلب جارة لها وهو من نوع 

البرادور. 
وقالت الطبيبة ل�صحيفة نيوزيالند هريالد ، قد يعترب النا�س ان 
العملية جنحت  وه��ذا �صحيح...لكن  االم��ر مبالغة وخماطرة  يف 

وانقذنا حياة الهر. 
وقالت �صاحبة الهر �صعيدة االطباء البيطريون فعلوا كل ما هو 
ممكن ال بل اك��رث. جناح العملية امر ال ي�صدق . وبعد اي��ام على 

احلادث ا�صتعاد روري عافيته. 

كلب للك�سف عن مر�ض ال�سكري 
حياة  تنقذ  اأن  ميكن  االأليفة  الكالب  اأن  بريطانيون  علماء  وجد 
بالن�صبة ملاليني  املبكر  االإن�صان، من خالل عملها كنظام لالإنذار 

االأ�صخا�س الذين يعانون من مر�س ال�صكري.
بري�صتول  جامعة  يف  العلماء  اإن  اك�صربي�س  ديلي  �صحيفة  وقالت 
اأثبتوا للمرة االأوىل باأن الكالب املدربة على التعامل مع انخفا�س 
م�صتويات ال�صكر يف دماء اأ�صحابها، ميكن اأن ت�صاهم بانقاذهم يف 

حال تعّر�صوا لنوبة قاتلة من هجمات �صكر الدم.
ال�صم  حا�صة  ا�صتخدام  على  ق���ادرة  االأل��ي��ف��ة  ال��ك��الب  اأن  واأ���ص��اف��ت 
القوية لديها للك�صف عن التغريات يف الرتكيب الكيميائي يف دم 
مالكيها اأو يف عرقهم، وميكن تدريبها على دق ناقو�س اخلطر من 
والتي  ملالكيها،  الدم  اختبارات  عدة  اإح�صار  حتى  اأو  النباح  خالل 
يحتاج الإجرائها جميع االأ�صخا�س امل�صابني مبر�س ال�صكري من 
النوعني االأول والثاين، والذين ي�صتخدمون اأدوية الغلوكوز، مبا 
يف ذلك االأن�صولني، للتحقق ب�صورة منتظمة من ن�صبة ال�صكر يف 

دمائهم.
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن العلماء يف جامعة بري�صتول الربيطانية 
الكالب  ا�صتخدام  اإمكانية  لتقييم  اأك��ادمي��ي��ة  درا���ص��ة  اأول  اأج���روا 
االأليفة ب�صكل موثوق لتوفري نظام االإنذار املبكر من اأجل مراقبة 
خا�صة  تدريباً  املدربة  الكالب  اأن  ووج��دوا  ال��دم،  يف  ال�صكر  ن�صبة 
منها كانت قادرة على الك�صف وب�صكل دقيق عن عالمات انخفا�س 

اأو ارتفاع ال�صكر يف الدم لدى اأ�صحابها.
اأو  ارت��ف��اع  امل��درب��ة م��ن  ال��ك��الب  �صلوكيات حت��ذي��ر  اأن  واأو���ص��ح��ت 
اأو  اأ�صحابها  اأي��دي  ولعق  النباح،  �صملت  ال��دم  يف  ال�صكر  انخفا�س 
اختبار  ع��دة  واإح�صار  وجوههم،  يف  والتحديق  والقفز،  خد�صها، 

جمموعة من طيور �لفالمنغو �لوردي يف بحرية بحديقة حيو�ن يف �شانت لوي�س. )يو بي �آي(الدم.

اآ�سلي غرين.. ابنة 
رجل ع�سابات

اآ�صلي  االأم��ري��ك��ي��ة،  امل��م��ث��ل��ة  ت��ط��ّل 
الكوميدي  ال���ف���ي���ل���م  يف  غ����ري����ن، 
توؤدي  �صامر حيث  اأيالند  �صتاينت 
الع�صابات  رج����ال  اأح����د  اب��ن��ة  دور 

الذي ي�صعر بخوف كبري عليها.
وذكر موقع )ديدالين( االأمريكي، 
الفيلم  اإىل  �صتن�صم  غ���ري���ن،  اأن 
م��ن اإن���ت���اج، ل���ورن م��اي��ك��ل��ز، وجون 
راي�س توما�س،  واإخراج  غولدوين، 
وتدور  جو�صت.  كولني  و�صيناريو، 
�صديقني  ح����ول  ال��ف��ي��ل��م  اأح������داث 
يتخرجان،  وف����ران����ك  داين  ه��م��ا 
بالعمل  ال�صيف  عطلة  ومي�صيان 
كمنقذين بحريني يف اأحد امل�صابح، 
املختلفني  االإجتاهني  يناق�س  كما 
اللذين ي�صلكهما داين الذي يغادر 
اإىل جامعة هارفرد وفرانك الذي 
ي��ع��اين م���ن ت����ردد ح����ول م���ا يريد 
ال��ق��ي��ام ب���ه ت��ال��ي��اً. وت������وؤدي غرين 
نادي  اأع�����ص��اء  اأح���د  دور  الفيلم  يف 
الع�صابات  اأفراد  اأحد  امل�صبح وابنة 
عليها،  كبري  ب��خ��وف  ي�صعر  ال���ذي 
الفتاة  دور  ال��ف��ي��ل��م  يف  ت����وؤدي  ك��م��ا 

التي تعجب اأحد بطليه.

وي�ست يرف�ض التحكيم 
يف )اأمريكان اأيدول(

رف�����س م��غ��ن��ي ال�����راب االأم���ريك���ي، 
للم�صاركة  ع��ر���ص��اً  وي�����ص��ت،  كانيي 
يف جلنة حتكيم برنامج )اأمريكان 
اأيدول( خوفاً على �صهرته. ونقلت 
االأمريكية  اإ�س ويكلي(  جملة )يو 
عن م�صدر مطلع، قوله ان وي�صت، 
الثالث يف جلنة  كاد ي�صبح احلكم 
حت���ك���ي���م ام�����ريك�����ان اأي����������دول ه���ذا 
منا�صباً  عر�صاً  تلقى  وق��د  املو�صم، 
لكنه قرر رف�صه الأنه راأى ان هذا 
االأمر قد يوؤثر �صلباً على �صهرته. 
وقال امل�صدر ان وي�صت )36 �صنة( 
الطريق،  ه��ذا  ب�صلوك  ي��رغ��ب  مل 
يف  موقعه  يخ�صر  ب��اأن  يرغب  ومل 
ال�����ص��ارع ف��رف�����س ال��ع��ر���س . وذكر 
امل�صدر ان منتجي الربنامج التقوا 
وليام،  ال���ن���ج���وم  م���ن  ب��ك��ل  اأي�������ص���اً 
كومبز،  و���ص��ون  جريكنز،  ورودين 
لكن خيارهم االأف�صل هو املنتج د. 

لوك على ما يبدو.

قاعدة  وانت�صار  تو�صع  حديثة  اإقليمية  درا�صة  اأظهرت 
العامل  يف  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  �صبكات  م�صتخدمي 
العربي. وبينت الدرا�صة ارتفاع عدد م�صتخدمي �صبكات 
)في�صبوك،  االإن��رتن��ت  �صبكة  على  الرئي�صية  التوا�صل 
تويرت، لينكد اإن( لي�صجل 70.3 مليون م�صتخدم عربي 

حتى منت�صف العام احلايل. 
يبلغ  الثالث  لل�صبكات  العرب  امل�صتخدمني  ع��دد  وك��ان 
العام  االأول من  الن�صف  نهاية  52 مليون م�صرتك يف 
% خالل  املا�صي، مما يعني اأن العدد ارتفع بن�صبة 35 

12 �صهرا.
جو-غلف  م��وؤ���ص�����ص��ة  ن�صرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة،  وذك����رت 
�صبكة  اأن  والتطبيقات،  ال��وي��ب  جم��ال  يف  املتخ�ص�صة 
على  ا�صتحوذت  �صعبية  االأك���رث  االجتماعية  في�صبوك 
ح�صة االأ�صد من جمموع م�صتخدمي �صبكات التوا�صل 

االجتماعي الثالث، عندما �صكلت ح�صتها حوايل
م�صتخدمو  ب��ل��غ  ح��ي��ث  امل�����ص��ت��خ��دم��ني،  م���ن   %  82.5  
في�صبوك نحو 58 مليون م�صتخدم لهذه ال�صبكة، التي 
جتتاح العامل االفرتا�صي وتلقى رواجا واإقباال متزايدا 

من قبل م�صتخدمي االإنرتنت يف جميع اأرجاء العامل.
�صبكات  ا�صتخدام  عنوان  حملت  التي  الدرا�صة،  واأف��ادت 
االأو�صط:  ال�����ص��رق  منطقة  يف  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 

للتدوين  ت��وي��رت  ���ص��ب��ك��ة  اأّن   ، واجت����اه����ات  اإح�������ص���اءات 
امل�صغر )التغريدات( جاءت يف املرتبة الثانية لت�صتحوذ 
�صبكات  م�صتخدمي  اإج��م��ايل  م��ن   %  9.3 ح�صة  على 
 6.5 ق��راب��ة  م�صتخدميها  ع��دد  بلغ  عندما  ال��ت��وا���ص��ل، 

ماليني م�صتخدم.
احل�صة  على  فا�صتحوذت  املهنية،  اإن  لينكد  �صبكة  واأم��ا 
ال�صغرى من اإجمايل عدد م�صتخدمي �صبكات التوا�صل 
 5.8 ب��ح��وايل   %  8.3 م�صجلة  املنطقة  يف  االجتماعي 

ماليني م�صتخدم.
االإنرتنت  وا���ص��ت��خ��دام  انت�صار  اإىل  ال��درا���ص��ة  وت��ط��رق��ت 
يف  الن�صبة  اأن  مو�صحة  ع��ام،  ب�صكل  االأو�صط  ال�صرق  يف 
% من اإجمايل م�صتخدمي  هذه املنطقة ت�صل اإىل 3.7 
االإنرتنت يف العامل، كما اأ�صارت اإىل اأن ن�صبة ت�صل اإىل 
م�صتخدمون  هم  املنطقة  �صكان  اإجمايل  من   %  40.2

ل�صبكة االإنرتنت.
وبح�صب الدرا�صة، فاإن معظم م�صتخدمي االإنرتنت يف 
االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  ي�صعون  االأو�صط  ال�صرق 
عندما  اال�صتخدام،  اأولويات  �صلم  يف  اأنواعها  مبختلف 
% من م�صتخدمي  اأ�صارت اإىل اأن الن�صبة ت�صل اإىل 88 
االإنرتنت تقوم با�صتعمال �صبكات التوا�صل االجتماعي 

ب�صكل يومي.

�سبكات  ي�ستخدمون  عربي  مليون   70

درو بارميور تن�سم اإىل تويرت 
اختارت النجمة االأمريكية، درو بارميور، اأخرياً، االإن�صمام اإىل موقع تويرت للتوا�صل 

االإجتماعي، معرتفة باأن خطوتها هذه اأتت متاأخرة بع�س ال�صيء.
واأفاد موقع )يو اإ�س ماغازين( االأمريكي، اأن بارميور، ان�صمت اإىل عامل تويرت 

وبات لديها ح�صاب ر�صمي.
على  ت��اأخ��رت  كانت  تويرت  على  االأمريكية  للنجمة  تغريدة  اأول  ان  اإىل  واأ���ص��ار 

احلفل لكنني �صعيدة بوجودي هنا االآن .
ي�صار اإىل اأن االإهتمام بان�صمام بارميور )38 �صنة( اإىل تويرت يعود اإىل كونها زعمت يف 

وقت �صابق انها قدمية الطراز وال تهتم باالإن�صمام للموقع.
وقالت يف مقابلة بالعام 2010 اأعلم ان اجلميع يحبونه.. ولكن لي�س اأنا .


