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العـــني يتابــــع حت�ضيـــراتـــه يف لينــز 
النم�ضاويـــة بتدريبـــات مكثفـــة

عربي ودويل

طالبتان من جامعة خليفة ت�ضتعر�ضان نتائج 
بحثيهما اأمام موؤمتر اجلمعية النووية الأمريكية

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

من يجروؤ على توّقع �ضيناريو اخلروج من الأزمة: 
تونـــ�ص املنق�ضــــــمة.. فــي انتظــــار غـــــــودو...!

رئي�س الدولة ي�شدر ق�نون� ب�ش�أن تعديل 
بع�س اأحك�م ق�نون اأبوظبي للتنمية

•• اأبوظبي-وام:
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
اأحكام  بع�س  بتعديل  قانونا  اأبوظبي  لإم��ارة  ب�شفته حاكما  حفظه اهلل 
القانون رقم 10 ل�شنة 1999 يف �شاأن اإن�شاء �شندوق اأبوظبي للتنمية. 
ومت مبوجب هذا القانون تو�شيع ن�شاط �شندوق اأبوظبي للتنمية لي�شمل 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة بالإ�شافة اإىل دوره الأ�شا�شي يف حتقيق 
�شيا�شة الدولة يف تدعيم التنمية القت�شادية يف البلدان النامية. كما مت 
اأي�شا زيادة راأ�س املال لل�شندوق لي�شبح �شتة ع�شر مليار درهم بدل من 

ثمانية مليارات درهم تكتتب فيه حكومة اأبوظبي بالكامل.

   

موؤ�ش�شة خليفة للأعم�ل االن�ش�نية توا�شل تنفيذ 
م�شروع اإغ�ثة 135 الف ع�ئلة ن�زحة اىل لبن�ن

•• بريوت-وام:
وا�شلت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال الإن�شانية تنفيذ 
ب�شبب  لبنان  اىل  ن��ازح��ة  عائلة  ال��ف   135 اغ��اث��ة  م�شروع  م��راح��ل 
الحداث يف �شوريا حيث �شملت عائلت �شورية ولبنانية وفل�شطينية 

ا�شطرتها الحداث اىل النزوح اىل الرا�شي اللبنانية. 
وقامت فرق موؤ�ش�شة خليفة خلل اليام املا�شية بتوزيع الف الكبونات 
والق�شائم الغذائية على العائلت النازحة والتي و�شلت اىل مناطق 
لبنانية متعددة منها بي�شور وال�شويفات وعالية وبحمدون و�شوفر 
النازحني ومت توزيع هذه  ع��ددا من  ت��اوي  التي  ق��رى اجلبل  وكافة 
الق�شائم اي�شا على عائلت نازحة يف مناطق اقليم اخلروب و�شيدا. 
و�شملت توزيعات املوؤ�ش�شة اي�شا قرى اجلبل واجلنوب بال�شافة اىل 
حملت توزيع م�شتمرة يف ال�شمال اللبناين والبقاع وحتى العا�شمة 

اللبنانية بريوت.                                                )التفا�شيل �س6(

ق�ئد كلية الدف�ع الوطني: توقيت اإن�ش�ء الكلية يعك�س 
م�شتوى قراءة قي�دتن� ملعطي�ت البيئة اال�شرتاتيجية

•• اأبوظبي-وام:
بني  م��ن  الأح���دث  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  الوطني  ال��دف��اع  كلية  تعترب 
الأكادمييات واملعاهد الع�شكرية املتخ�ش�شة يف دولة الإمارات العربية 
1 ل�شنة  اإحت��ادي رقم  اأن�شئت مبوجب املر�شوم بقانون  املتحدة حيث 
2012 ال�شادر عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل ب�شاأن اإن�شاء 
كلية ت�شمى كلية الدفاع الوطني تتبع القيادة العامة للقوات امل�شلحة 

ويكون مقرها يف مدينة اأبوظبي .                    )التفا�شيل �س3(

الخوان ين�شبون املتاري�س اأمام مدخل جامعة القاهرة  )رويرتز(

مع قرب ف�ض االعت�ضامني.. االخوان ي�ضعون لو�ضع الدماء على مائدة التفاو�ض

جتديد حب�س مر�شي 15 يومً� بتهمة التخ�بر

اجلي�س التون�شي يق�شف اإره�بيني قرب احلدود اجلزائرية
•• تون�س-رويرتز:

قال م�شدر ع�شكري ان القوات امل�شلحة التون�شية ق�شفت بالطائرات ارهابيني م�شلحني قرب احلدود اجلزائرية 
ام�س الثنني واعتقلت اربعة منهم وقتلت اخرين ام�س الول. وقال �شهود وم�شدر ع�شكري ان قوات اجلي�س 

نفذت �شباح ام�س الثنني �شربات جوية ا�شتهدفت م�شلحني يختبئون بجبل ال�شعانبي.
لهم.  ملحقتها  اثناء  م�شلحني  عنا�شر  اربعة  الح��د  يوم  اعتقلت  امل�شلحة  القوات  ان  ع�شكري  م�شدر  وق��ال 

وا�شاف ان القوات اجلوية ر�شدت عديد اجلثث املتفحمة لرهابني لكنه مل يذكر اي اعداد للقتلى.
وق�شفت الطائرات خمابىء يف جبل ال�شعانبي حيث تلحق قوات المن واجلي�س م�شلحني منذ دي�شمرب كانون 
الول وحيث قتل م�شلحون نهاية ال�شهر املا�شي ثمانية جنود يف واحد من اكرث الهجمات دموية يف تون�س يف 

العقود القليلة املا�شية.

والد و�شقيق عطية ابو مو�شى املحكوم عليه بال�شجن 20 عاما يتعانقان عقب �شماعهما خرب اطلق �شراحه اليوم  

اجلي�س احلر يتقدم يف حم�ة وغ�رات على دير الزور

•• القد�س املحتلة-وكاالت:
اأظ���ه���رت ق��ائ��م��ة الأ�����ش����رى التي 
اأق�������������رت �����ش����ل����ط����ات الح������ت������لل 
اليوم  عنهم  الإفراج  ال�شرائيلي، 
الثلثاء، كبادرة جتاه املفاو�شات 
نحو  اأن  م��وؤخ��راً،  ا�شتوؤنفت  التي 
�شارفت  ال�����ش����رى  ه�������وؤلء  ث���ل���ث 
وان  النتهاء  على  حمكومياتهم 
 26 ت�شم  ال��ت��ي  الوىل  ال��دف��ع��ة 
من  ا���ش��ري  اي  ت�شمل  مل  اأ����ش���رياً 
الفل�شطيني  وال���داخ���ل  ال��ق��د���س 

)مناطق 48(.
اليوم  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  وي��ن��ت��ظ��ر 
وغ������زة  ال�������ش���ف���ة  ال�����ث�����لث�����اء يف 
اأ�شريا  وع�����ش��ري��ن  ���ش��ت��ة  و����ش���ول 
الإ�شرائيلية  احل��ك��وم��ة  واف���ق���ت 
14 منهم  ع��ل��ى الإف�����راج ع��ن��ه��م، 
من  و12  غ���������زة  ق������ط������اع  م�������ن 
اعتقل  حني  يف  الغربية،  ال�شفة 
من  م��زي��دا  الإ�شرائيلي  اجلي�س 

الفل�شطينيني.
ويف الوقت ذاته اأغ�شبت اإ�شرائيل 
طرح  بعد  الفل�شطينية  ال�شلطة 
جديدة  ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة  ع����ط����اءات 
اإطلق  املوافقة على  تزامنت مع 
الدفعة الأوىل من الأ�شرى، حيث 
اأعلنت وزارة الإ�شكان الأحد طرح 
ع��ط��اءات لأك���رث م��ن األ���ف وحدة 
ال�شفة  يف  ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة  ���ش��ك��ن��ي��ة 

والقد�س ال�شرقية املحتلتني.
املفرج  من  الأوىل  الدفعة  وتاأتي 
من  اأ�شري  اأي  فيهم  ولي�س  عنهم 
القد�س اأو من عرب ال�48 �شمن 

اأرب�����ع دف���ع���ات ت���ت���واىل ت��ب��ع��ا ملدى 
عددهم  ويبلغ  املفاو�شات،  تقدم 
عدا  -م��ا  اعتقلوا  اأ���ش��رى   104
اتفاقية  ت���وق���ي���ع  ق���ب���ل  واح��������دا- 

اأو�شلو.
وق�������ال م���ك���ت���ب رئ���ي�������س ال��������وزراء 
اإن  ب���ي���ان  ن��ت��ن��ي��اه��و يف  ب��ن��ي��ام��ني 
ال��ت��ي �شمحت  ال���وزاري���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ب��الإف��راج عن الأ���ش��رى ق��ررت اأنه 
اإذا عاد اأحد الأ�شرى املفرج عنهم 
مناه�شة  اأن�����ش��ط��ة  م���زاول���ة  اإىل 
ال�شجن  اإىل  ف�شيعاد  لإ���ش��رائ��ي��ل 

لإنهاء حمكوميته.
�شوؤون  وزارة  يف  م�����ش��در  واأك������د 
اثنني  اأن  الفل�شطينية  الأ���ش��رى 

ال���ذي���ن  ال�26  الأ�������ش������رى  م�����ن 
ي���ن���ت���م���ي���ان اإىل  ����ش���ي���ف���رج ع���ن���ه���م 
اجل��ب��ه��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة واث���ن���ني اإىل 
حركة حما�س واثنني اإىل اجلهاد 
حركة  م��ن  والبقية  الإ���ش��لم��ي، 

فتح.
واإث������������ر ن���������ش����ر ال�����لئ�����ح�����ة ق����ال 
الأ�����ش����رى  �����ش����وؤون  وزارة  وك���ي���ل 
اإن  ع��ني  اأب����و  زي����اد  الفل�شطينية 
يرحب  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  اجل����ان����ب 
اأ����ش���ري، لكن  اأي  ���ش��راح  ب���اإط���لق 
اإط���لق �شراح  ي��ب��داأ  اأن  ن��اأم��ل  كنا 

الأ�شرى وفقا ملبداأ الأقدمية.
يف غ�������ش���ون ذل������ك ارت����ف����ع ع���دد 
اعتقلهم  ال��ذي��ن  الفل�شطينيني 

اجلي�س الإ�شرائيلي ام�س الثنني 
يف ال�شفة الغربية اإىل 12.

ونقلت وكالة الأنباء الفل�شطينية 
الر�شمية )وفا( عن م�شادر اأمنية 
قولها اإن قوات الحتلل اعتقلت 
املواطنني عبد املجيد ب�شام عمرو 
وعلي طالب عمرو  عاما(،   21(
اخلليل،  مدينة  من  عاما(   20(
وج�����لل ي��ا���ش��ر ال�����ش��وي��ط��ي من 
بلدة دورا جنوب املدينة. واعتقل 
الإ�شرائيلي يف بيت حلم  اجلي�س 
عدنان  ف��ادي وحممد  ال�شقيقني 
والفتى  امل���دي���ن���ة،  م���ن  دع��ام�����ش��ة 
ح�����ش��ام ع��م��ر اأب�����و خ��ل��ي��ف��ة )13 

عاما( من منطقة �شارع ال�شف.

•• عوا�صم-وكاالت:
حاجز  على  الكاملة  �شيطرته  احلر  ال�شوري  اجلي�س  اأعلن 
اجل�����ش��ر يف ب��ل��دة م���ورك ب��ري��ف ح��م��اة، يف وق���ت اأغ����ارت فيه 
ال���زور عقب تقدم  ب��دي��ر  اأح��ي��اء  النظام على ع��دة  ط��ائ��رات 
املعار�شة فيها، وتوا�شلت املعارك بريف اللذقية بني قوات 

املعار�شة واجلي�س النظامي.
�شبعة  مبقتل  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  ال�����ش��وري��ة  ال�شبكة  واأف����ادت 
ال����زور التي  وث��م��ان��ني ، معظمهم يف دم�����ش��ق وري��ف��ه��ا ودي���ر 
وا�شلت طائرات النظام غاراتها على عدد من اأحيائها عقب 
تقدم املعار�شة يف املدينة، حيث �شيطر مقاتلو املعار�شة على 

مقرات حزب البعث واخلدمات الفنية، وم�شت�شفى الفرات.
كما اأكد نا�شطون اأن اأكرث من ع�شرة قتلى �شقطوا يف ق�شف 

لقوات النظام على مدينة ال�شلمية بريف حماة.
اأن رئي�س هيئة الأرك��ان يف  اأف��اد نا�شطون  اإط��ار مت�شل  ويف 

الذي  اللذقية  زار ريف  اإدري�س  �شليم  اللواء  اجلي�س احلر 
ي�شهد معارك �شر�شة بني قوات النظام وقوات املعار�شة التي 

اأحرزت تقدما متثل بال�شيطرة على عدد من القرى.
اجلبهة  ق��ائ��د  برفقة  اإدري�����س  ل��ل��واء  ���ش��ورا  نا�شطون  وب��ث 
تفقدا  حيث  ه��ا���ش��م،  م�شطفى  العقيد  الو�شطى  الغربية 

اجلبهة الع�شكرية وبع�س امل�شت�شفيات امليدانية.
واأكد اإدري�س اأن هيئة الأركان على تن�شيق تام مع اجلبهات 
يف  م�شتمرون  واأنهم  ال�شاحل  منطقة  يف  العاملة  والكتائب 
التي يطلق عليها  املعركة  ي�شتطيعون ل�شتمرار  تقدمي ما 

مقاتلو املعار�شة ا�شم معركة حترير ال�شاحل.
ال��لذق��ي��ة، يف حني  امل��ع��ارك يف مناطق م��ن ري��ف  وتوا�شلت 
وا���ش��ل��ت ق���وات ال��ن��ظ��ام ���ش��ن ه��ج��وم ب��ال��ط��ائ��رات واملدفعية 
عليها  �شيطرت  التي  املناطق  بع�س  ل�شتعادة  حم��اول��ة  يف 

املعار�شة.
م�شادا  هجوما  النظامية  ال��ق��وات  ت�شن  اأي���ام  ثلثة  ومنذ 

فقدتها  التي  القرى  ل�شتعادة  ومدفعي  جوي  غطاء  حتت 
اأخرى وفق  اإدلب وحمافظات  وقد ا�شتقدمت تعزيزات من 
نا�شطني. وكان ع�شرون �شخ�شا هم ع�شرة مدنيني وع�شرة 
مقاتلني قد قتلوا بغارات �شنها الطريان احلربي على بلدة 
املعار�شة  �شيطرت  اأن  بعد  ال�شمايل  اللذقية  بريف  �شلمى 
على ع�شر قرى يقع بع�شها على م�شافة ع�شرين كيلومرتا 

من بلدة القرداحة م�شقط الرئي�س ب�شار الأ�شد.
الثورة  تن�شيقيات  احتاد  قال  لدم�شق،  الغربية  الغوطة  ويف 
اإن املعار�شة اقتحمت كتيبة الت�شليح والنقل التابعة للفرقة 
ال�شابعة يف غوطة دم�شق الغربية، و�شيطرت على م�شتودعات 
ال�شواريخ يف الكتيبة، التي حتوي ع�شرات ال�شواريخ امل�شادة 

للدروع من نوع فاغوت الرو�شية ال�شنع.
وقوع  احتمال  من  اإغاثية  منظمات  ح��ذرت  ذل��ك  ومب���وازاة 
مع�شمية  يف  وال��غ��ذاء  ال���دواء  نق�س  ج��راء  اإن�شانية  ك��ارث��ة 

ال�شام املحا�شرة منذ قرابة عام.

•• القاهرة-وكاالت:
ق���رر ال��ق�����ش��اء امل�����ش��ري الثنني 
املعزول  الرئي�س  حب�س  جتديد 
15 ي��وم��ا على  حم��م��د م��ر���ش��ي 
التخابر  بتهمة  التحقيق  ذم��ة 
ال�شلمية  املقاومة  حركة  م��ع 
املن�شاآت  على  وال��ه��ج��وم  حما�س 

ال�شرطية مطلع عام 2011.
وذك���رت و���ش��ائ��ل اإع���لم م�شرية 
ر�شمية، م�شاء ام�س اأن امل�شت�شار 
التحقيق  قا�شي  �شمري،  ح�شن 
الرئي�س  م��ع  للتحقيق  امل��ن��ت��دب 
مر�شي،  حممد  املعزول  امل�شري 
ي���وم���اً   15 مل�����دة  ر ح��ب�����ش��ه  ق�������رَّ
ج���دي���دة اح��ت��ي��اط��ي��اً ع��ل��ى ذمة 
ات��ه��ام��ه ب��ال��ت��خ��اب��ر والإ�����ش����رار 
يف  وامل�����ش��اع��دة  ال��ب��لد  مب�شالح 

العتداء عليها.
وكان امل�شت�شار �شمري اأمر اأواخر 
الفائت  ي���ول���ي���و  مت�����وز  ال�����ش��ه��ر 
يوماً   15 مل���دة  م��ر���ش��ي  بحب�س 
ب��ع��دم��ا اأ���ش��ن��د اإل���ي���ه ج��م��ل��ة من 
ال�شعي  مقدمتها  يف  التهامات 
ح���رك���ة حما�س  م���ع  وال���ت���خ���اب���ر 
باأعمال  ل��ل��ق��ي��ام  الفل�شطينية 
ع���دائ���ي���ة يف م�������ش���ر ت��ت��م��ث��ل يف 
ال�شرطية  املن�شاآت  على  الهجوم 

وجنود،  �شباط  على  والع��ت��داء 
وتخريب  ال�����ش��ج��ون  واق���ت���ح���ام 
مبانيها واإ�شعال النريان عمداً يف 
واإتلف  النطرون.  وادي  �شجن 
اخلا�شة  وال�����ش��ج��لت  ال��دف��ات��ر 
بال�شجون وقتل بع�س ال�شجناء 
وال�����ش��ب��اط واجل���ن���ود ع��م��دا مع 
�شبق الإ�شرار، واختطاف بع�س 

ال�شباط واجلنود.
م���ن���ذ عزله  م���ر����ش���ي  وي��خ�����ش��ع 
ر����ش���م���ي���اً م�������ش���اء ال����ث����ال����ث من 
مت������وز ي���ول���ي���و ال����ف����ائ����ت، ره���ن 
الإق�����ام�����ة اجل����ربي����ة يف اإح�����دى 

عقب  للجي�س  التابعة  البنايات 
 30 ���ش��ع��ب��ي��ة يف  ث������ورة  ان�������دلع 
ح���زي���ران ي��ون��ي��و ط��ال��ب��ت بعزله 

ومبحاكمته.
اتهم م�شطفى  من جهة اخرى 
الرئي�س  م�����ش��ت�����ش��ار  ح����ج����ازي، 
امل�شري لل�شوؤون ال�شرتاتيجية، 
مر�شي  حممد  املعزول  الرئي�س 
بامل�شوؤولية اجلزئية عما ت�شهده 

�شيناء من ا�شطرابات.
ح����دي����ث  يف  ح�������ج�������ازي  وق�����������ال 
اإن  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ل�شحيفة 
اأ�شدرها  ال��ت��ي  ال��ع��ف��و  ق�����رارات 

مر�شي بحق اإرهابيني اإ�شافة اإىل 
اأفغان�شتان  اآخ��ر من  ع��دد  ع��ودة 
�شبه  الإره��اب��ي��ني يف  ع��دد  زادت 
مئات  ب�شع  م��ن  �شيناء  ج��زي��رة 
األفاً، م�شرياً   12 اأك��رث من  اإىل 
قتيًل   20 ن��ح��و  ���ش��ق��وط  اإىل 
وال�شرطة  بني اجلنود  وجريحاً 

يومياً.
الإخ�����وان  اأن  واع���ت���رب ح���ج���ازي 
املكان  ل  ال��زم��ان  يف  معت�شمون 
عرب فكرة املظلومية التاريخية 
الدماء  ل��و���ش��ع  ي�شعون  واأن��ه��م 

على مائدة التفاو�س.
اأن�������ش���ار جماعة  ع����زز  م��ي��دان��ي��ا 
حواجزهم  املتاأ�شلمني  الإخ��وان 
يف م���ي���داين ال��ن��ه�����ش��ة وراب���ع���ة 
ال�شرطة  تهديد  بعد  ال��ع��دوي��ة، 

بتفريقهم يف اأي وقت.
واأ�����ش����ب����ح����ت م���ن���ط���ق���ة راب����ع����ة 
املتظاهرين  م��ع��ق��ل  ال���ع���دوي���ة، 
بح�شن  اأ�شبه  ملر�شي،  املوؤيدين 
داخله قرية �شغرية مكونة من 
ويتجمع  م�����ش��ج��د،  ح���ول  خ��ي��ام 
امل�شلحني  الرجال  ع�شرات  فيها 
يعتمرون قبعات خا�شة بالور�س 
اأو بالدراجات وم�شلحني بع�شي 
اأم��ام حواجز  الفجر  بعد �شلة 
من قطع الآجر واأكيا�س الرمل 

ُثلثهم �ضارفت اأحكامهم على االنتهاء 

االحتلل يفرج عن اأ�شرى فل�شطينيني ويعتقل اآخرين
الع�شرات  وا���ش���ب��ة  مقتل 
بغداد يف  ان��ت��ح���ري  بهجوم 

•• بغداد -رويرتز: 

ثمانية  ان  طبية  م�����ش��ادر  ق��ال��ت 
ا���ش��خ��ا���س ق��ت��ل��وا واأ����ش���ي���ب 25 
ام�س  انتحاري  هجوم  يف  اخ��رون 
بلدة  يف  م���ق���ه���ى  ع���ل���ى  الث����ن����ني 
ب��ل��د ال��واق��ع��ة ع��ل��ى م�����ش��اف��ة 80 
كيلومرتا �شمايل بغداد. وقد نفذ 
م�شلحون هجمات عدة ا�شتهدفت 
املا�شية  ال����ش���اب���ي���ع  يف  م���ق���اه���ي 

وخ�شو�شا خلل �شهر رم�شان.

ا�شب�ني� تط�لب وا�شنطن بتو�شيح�ت 
بخ�ش����و�س التج�ش�����س عليه�������

•• مدريد -وام:
ا�شتدعت وزارة اخلارجية الإ�شبانية 
ال�شفارة  ب���اأع���م���ال  ال��ق��ائ��م  ام�������س 
ملطالبته  م���دري���د  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
التقرير  بخ�شو�س  بتو�شيحات 
�شبيجل  دي��ر  جملة  ن�شرته  ال��ذي 
الأملانية بخ�شو�س تعر�س اإ�شبانيا 
الأمن  وك��ال��ة  قبل  م��ن  للتج�ش�س 
جملة  وكانت  الأمريكي.  القومي 
وكالة  ان  ذك���رت  ق��د  �شبيجل  دي��ر 
الأم���ن ال��ق��وم��ي الأم��ري��ك��ي تعترب 
اأخرى  ودول  اأملانيا  التج�ش�س على 
الأوروب����ي مثل فرن�شا  يف الحت���اد 
واإي��ط��ال��ي��ا واإ���ش��ب��ان��ي��ا ه��دف��ا وذلك 
ب��ن��اء ع��ل��ى وث��ائ��ق ب��ح��وزة التقني 
ال�شتخبارات  ب���وك���ال���ة  ال�����ش��اب��ق 
اإدوارد  اإي�����ه  اأي  ���ش��ي  الأم���ري���ك���ي���ة 
م�شادر  واو�����ش����ح����ت  ����ش���ن���ودي���ن. 
ال�شبب يف  دبلوما�شية ان هذا كان 
ال�شفارة  باأعمال  القائم  ا�شتدعاء 

الأمريكية يف مدريد.

مواقــيت ال�سالة
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مب�درة زايد العط�ء منوذج مميز لتمكني ال�شب�ب
•• ابوظبي- الفجر

العطاء  زاي�������د  م�����ب�����ادرة  ا������ش�����درت 
اليوم  مبنا�شبة  ال�����ش��ن��وي  ت��ق��ري��ره��ا 
يوافق  وال��������ذي  ل��ل�����ش��ب��اب  ال���ع���امل���ي 
كل  م��ن  اأغ�شط�س  م��ن  ع�شر  الثانى 
ع���ام وذل����ك لإب������راز ال���دورال���ري���ادي 
لل�شباب الماراتي يف جمال التنمية 
امل�شتدامة  والقت�شادية  املجتمعية 
م��ن خ���لل م�����ش��ارك��ت��ه��م ال��ف��ع��ال��ة يف 
حمليا  والن�شاين  التطوعي  العمل 
وع��امل��ي��ا . وا���ش��ت��ط��اع��ت م��ب��ادرة زايد 
 2002 العطاء ومنذ تاأ�شي�شها عام 
من اطلق مبادرات مبتكرة �شاهمت 
ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر وغ�����ري م��ب��ا���ش��ر يف 
التطوعية  ال�شباب  م�شاركة  تفعيل 
ال�شحية  امل������ج������الت  خم���ت���ل���ف  يف 
والريا�شية  والثقافية  والتعليمية 
ومتكينهم من خدمة املجتمع املحلي 
والعاملي ا�شافة اىل ت�شجيع خمتلف 
من  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
ت��ب��ن��ي م���ب���ادرات مم��اث��ل��ة ت�����ش��اه��م يف 
والتي  والتتنمية  ال��ت��ط��وي��ر  عجلة 
للملتقى  ال����دوري  التنظيم  اب��رزه��ا 
العمل  يف  ال�شباب  لتمكني  ال��ع��رب��ي 
العمال  رواد  واط�����لق  ال��ت��ط��وع��ي 
املليون  حملة  وتبني  الإجتماعيون 
م���ت���ط���وع لإ����ش���ت���ق���ط���اب ال�������ش���ب���اب يف 
التنمية  يف  ال���ف���ع���ال���ة  امل���������ش����ارك����ة 
الجتماعية والقت�شادية امل�شتدامة 
. واك����دت م���ب���ادرة زاي����د ال��ع��ط��اء اأن 
وربع  مليار  اأكرثمن  يحتفل  �شنويا 
العاملي  ب��ال��ي��وم  ال��ع��امل  ف��ى  �شخ�س 

لديهم  ال���وط���ن���ي  الإن���ت���م���اء  ت��ع��زي��ز 
ومهاراتهم  ال�شباب  ق��درات  وتنمية 
من  والعملية  العلمية  ال�شخ�شية 
خلل م�شاركتهم يف اأن�شطة املجتمع 
لإبداء  الفر�شة  واإعطائهم  املختلفة 
اآرائهم واأفكارهم يف الق�شايا العامة 
واإبداء احللول لها. و موؤخراً �شهدت 
وا�شعة  م�شاركة  التطوعية  احلركة 
من �شباب الإم��ارات يف جمال العمل 
العديد  يف  والإن�������ش���اين  ال��ت��ط��وع��ي 
م���ن امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة وامل���وؤمت���رات 
وميدان العمل التطوعي يف املجالت 
اأبرزها  والتي  والتعليمية  ال�شحية 
العربي  للملتقى  ال�شنوي  التنطيم 
لتمكني ال�شباب يف العمل التطوعي 
ولبنان  الإم��������ارات  يف  حم��ط��ات��ه  يف 
وال���������ش����ودان ول���ب���ن���ان وغ����ريه����ا من 
الدول ا�شافة اىل تطوعهم امليداين 
مليون  ل���ع���لج  ال���ع���ط���اء  ح��م��ل��ة  يف 
معاناه  م��ن  للتخفيف  وم�شن  طفل 
الط����ف����ال وامل�����ش��ن��ني ان���ط���لق���ا من 
وال�شودان  ثم م�شر  وم��ن  الإم���ارات 
وك���ي���ن���ي���ا وال���������ش����وم����ال وارت�����ريي�����ا 
واندوني�شيا وهايتي واملغرب و�شوريا 
ولبنان  والردن  وباك�شتان  وال��ه��ن��د 
اأ�شادت  ال��ع��امل. و  وغ��ريه��ا م��ن دول 
بال�شباب  ل��ل��ع��ط��اء  زاي������د  م����ب����ادرة 
م�شدراً  ميثلون  ال��ذي��ن  الإم���ارات���ي 
الوطنية  التنمية  هائًل من م�شادر 
وهم اأف�شل جيل متعلم من ال�شباب 
م��ّر على ال��دول��ة وه��م اأك���رث القوى 
العمل  ف��ر���س  امل���وؤث���رة يف  ال��ع��ام��ل��ة 
واأكرث فئات املجتمع رغبة يف العطاء 

التفاعل  واأك��رث قدرة على  والتنمية 
التعليم  مل���خ���رج���ات  وال����ش���ت���ج���اب���ة 
والتقنية وهم اأي ال�شباب الماراتي 
عازمون اليوم على تطوير اأنف�شهم و 
التزامهم بتعزيز الن�شيج الجتماعي 
وعلى  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  والق����ت���������ش����ادي 
للقيادة  وانتمائهم  ولئ��ه��م  جتديد 
الفردي  العمل  خ��لل  من  احلكيمة 
وم��ن خ��لل م�شاركتهم  واجل��م��اع��ي 
حمليا  التطوعي  العمل  يف  الفعالة 
وع��امل��ي��ا يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة والذي 
عملية  م����ه����ارات  ال�������ش���ب���اب  ي��ك�����ش��ب 
للنخراط  وي�شاعدهم  وم��ي��دان��ي��ة 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع���ج���ل���ة  يف 
يعك�س  مما  امل�شتدامة  والقت�شادية 
ال�����ش��ورة امل�����ش��رف��ة لأب��ن��اء الإم����ارات 
مبادراتهم  وي������ربز  ال�������ش���ب���اب  م����ن 
اأبرزها  وال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
�شبابية  مل��وؤمت��رات  ال���دوري  التنظيم 
العديد  واط���لق  وحملية  اإقليمية 
وتد�شني  التحفيزية  اجل��وائ��ز  م��ن 
حملة املليون متطوع واطلق حملة 
العطاء لعلج مليون طفل وتاأ�شي�س 
وتبني  للتطوع  الإم����ارات  اك��ادمي��ي��ة 
وتنظيم  للتطوع  ال��ع��امل��ي  امل��ه��رج��ان 
ال�شباب  ل��ت��م��ك��ني  ال��ع��رب��ي  امل��ل��ت��ق��ى 
يف ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واط����لق رواد 
ومبادرات  الج��ت��م��اع��ي��ون  الع���م���ال 
وم�شاريعها  ال�شتثمارالجتماعي 
العطاء  واخت�شان ملتقى  امل�شتدامه 
العمل  رواد  بح�شور  �شنويا  العربي 
التطوعي والعطاء الن�شاين والذي 
العطاء  ف���ر����ش���ان  ت���ك���رمي  ف��ي��ه  ي��ت��م 

ال��ع��رب��ي م��ن امل��ل��وك وروؤ���ش��اء الدول 
ورواد العمل الجتماعي.

املرحلة امل�شتقبلية للعمل التطوعي
واكدت مبادرة زايد العطاء ان املرحلة 
امل�شتقبلية القادمة �شت�شهد م�شاركة 
فعالة لل�شباب من خلل خلق جيل 
الجتماعيون  الع���م���ال  رواد  م���ن 
وم�شاريعهم  ب��اأف��ك��اره��م  ي�شاهمون 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  يف 
ذات جدوى  امل�شتدامة  والجتماعية 
ال�شحية  امل���ج���الت  يف  اق��ت�����ش��ادي��ة 
والثقافية  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي وف�����ق الإط������ار 
التجارة  غ��رف  يف  املعتمد  القانوين 

وال�شناعة ك�شركات جمتمعية. 
الإجتماعيون  الأعمال  رواد  ويهدف 
الإ�شتثمار  ث���ق���اف���ة  ت���ر����ش���ي���خ  اإىل 

املجتمعي وزيادة وعي رجال الأعمال 
امل�شاريع  يف  لل�شتثمار  وحتفيزهم 
مع  خ�شو�شا  اجتماعيا،  امل�����ش��وؤول��ة 
جيل  لي��ج��اد  املا�شة  احل��اج��ة  تنامي 
جديد من رواد الأعمال الماراتيني 
املجتمعية  ب���ال���ت���ن���م���ي���ة  امل���ع���ن���ي���ني 
م�شاريع  وت��ت�����ش��م��ن  امل�������ش���ت���دام���ة.  
تنظيم  الجتماعيون  الأع��م��ال  رواد 
والأن�شطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
املجتمعي  لرت�شيخ ثقافة ال�شتثمار 
م�شاريع  ل��ت��ب��ن��ي  ال�����ش��ب��اب  وحت��ف��ي��ز 
اقت�شادية  ج����دوى  ذات  جمتمعية 
وتاأ�شي�س موؤ�ش�شات خا�شة جمتمعية 
مردود  ذات  م�شاريع  بتنفيذ  تعنى 
اأك����رب اأو ت�����وازي امل����ردود  اج��ت��م��اع��ي 
يف  كبري  ب�شكل  وت�شاهم  القت�شادي 
والقت�شادية  الجتماعية  التنمية 

امل�شتدامة.

املنظمات  جت��ت��م��ع  وال�����ذي  ل��ل�����ش��ب��اب 
والهيئات احلكومية وغري احلكومية 
اأنحاء  ك��ل  م��ن  ال�����ش��ب��اب  م��ع ممثلي 
واملوا�شيع  الق�شايا  ملناق�شة  العامل 
امل�شتقبل  بناة  تخ�س  التي  املختلفة 

من ال�شباب.

ابرازالدور الريادي للعمل الإن�شاين
ال�شباب  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وا�����ش����ار 
الإم�����ارات�����ي ����ش���ارك مب���ا ي���زي���د عن 
500 الف �شاعة تطوع يف الأن�شطة 
املحافل  يف  والإن�����ش��ان��ي��ة  التطوعية 
الدولية بهدف ابراز الدور الريادي 
املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  لدولة 
والتطوعي  الن�شاين  العمل  جم��ال 
باإذن  له  املغفور  اأر�شى دعائمه  الذي 
اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
التطوعية  امل����ب����ادرات  وا���ش��ت��ع��را���س 

�شاهمت  وال���ت���ي  الإم���������ارات  لأب����ن����اء 
ب�شكل كبري يف التخفيف من معاناه 
مميز  من��وذج  يف  امل�شت�شعفة  الفئات 
ومن  والإن�����ش��اين  التطوعي  للعمل 
�شاهمت  التي  العطاء  قوافل  خ��لل 
يف تقدمي برامج علجية وجراحية 
ووق��ائ��ي��ة مل��ا ي��زي��د ع��ن مليون طفل 

وم�شن يف خمتلف بقاع العامل.

ال�شباب والعمل التطوعي
الإمارات  دول��ة  ان  التقرير  واأو���ش��ح 
تويل ال�شباب اأهمية كبرية وحتر�س 
على ت�شجيعهم بامل�شاركة يف التنمية 
ع���ل���ى حتفيز  وت���ع���م���ل  امل�������ش���ت���دام���ة 
العاملية  امل���ح���اف���ل  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
ل�شقل  العاملية  اخل��ربات  لإك�شابهم 
مهاراتهم العلمية والعملية.  واأ�شاف 
التقرير اأن العمل التطوعي لل�شباب 

امل�شتخدمة  ال��و���ش��ائ��ل  اأه����م  ي�����ش��ك��ل 
لتعزيز دورهم يف احلياة الجتماعية 
مبكانة  ال���ن���ه���و����س  يف  وامل�������ش���اه���م���ة 
املجتمع يف �شتى جوانب احلياة والتي 
ت����زداد ي��وم��اً ب��ع��د ي���وم ن��ظ��راً لتعقد 
وازدي��اد الحتياجات  ظ��روف احلياة 
وال�شباب  والقت�شادية  الجتماعية 
ُتنجح  اأن  ���ش��ري��ح��ة مي��ك��ن  ه��م خ��ري 
الروح  فيه  تبث  و  التطوعي  العمل 
ب��داف��ع��ي��ة ع��ال��ي��ة وح��م��ا���س ت�شل به 
ت�شاهم كمحرك  و  الإب���داع  ح��د  اإىل 
للتنمية ب�شتى جمالتها الإجتماعية 
للنهو�س  والثقافية  والإق��ت�����ش��ادي��ة 
ب��امل��ج��ت��م��ع ودف����ع عجلة  و الإرت����ق����اء 
على  التقرير  واأفاد  التطوروالرقي. 
التطوعي  الجتماعي  العمل  اأهمية 
من  يحققه  ما  و  اهميته  و  لل�شباب 
ن��ت��ائ��ج ك���ث���رية ل��ل�����ش��ب��اب م���ن خلل 

وف�ة 19 �شخ�ش� بحوادث مرورية على م�شتوى الدولة خلل عطلة العيد
الإعاقة وعدم  املواقف اخلا�شة لذوي  اح��رتام  بطريقة خمالفة مع 
والإنقاذ  الإ�شعاف  اأو  امل��دين  للدفاع  املخ�ش�شة  املواقف  يف  الوقوف 
حتى ل يوؤدي ذلك اإىل عرقلة عملهم يف احلالت الطارئة .. م�شددا 
ال�شيارة �شواء  اأثناء قيادة  النقال  الهاتف  اأجهزة  ا�شتخدام  على عدم 
ا�شتخدام  اإن  وقال  والدرد�شة.  الن�شية  الر�شائل  اإر�شال  اأو  باملحادثة 
الهواتف النقالة باليد اأثناء القيادة بوجه عام يعد خمالفة قانونية 
ملا ميثله من خطر كبري على حياة ال�شائق والآخرين من م�شتخدمي 
كتابة  اأو  للتحدث  �شواء  باليد  الهاتف  ا�شتخدام  ي��وؤدي  اإذ  الطريق 
ر�شائل اأو اإجراء حمادثة ن�شية عرب اأجهزة املحمول اإىل ت�شتت ذهن 
ال�شائق وتقليل تركيزه وردة فعله بن�شبة كبرية ما يت�شبب يف وقوع 

حوادث مرورية.

الرئي�شة  الأ�شباب  مقدمة  يف  ج��اءت  ال��زائ��دة  ال�شرعة  اأن  واأو�شحت 
التي اأدت اإىل وقوع حوادث العيد حيث ت�شببت يف وفاة �شبعة اأ�شخا�س 
تليها القيادة بطي�س وتهور وت�شببت يف وفاة ثلثة اأ�شخا�س يلي ذلك 
عدم تقدير م�شتعملي الطريق حيث ت�شبب يف وفاة ثلثة اأ�شخا�س 
�شخ�شني  وف��اة  يف  وت�شبب  خلوه  من  التاأكد  قبل  ال�شارع  دخ��ول  ثم 
ونتج عن   .. اأخ��رى  لأ�شباب  نتيجة  اأ�شخا�س  اأربعة  وف��اة  اإىل  اإ�شافة 
القيادة بطي�س وتهور اإ�شابة 15 �شخ�شا يف ما ت�شبب جتاوز الإ�شارة 
البليغة  ب��ني  ت��راوح��ت  ب��اإ���ش��اب��ات  �شخ�شا   13 اإ���ش��اب��ة  يف  احل��م��راء 
مدير  ال��زع��اب��ي  ح�شن  غيث  العميد  واأك���د  والب�شيطة.  واملتو�شطة 
بقواعد  الل��ت��زام  ع��دم  الداخلية..اأن  وزارة  امل��روري يف  التن�شيق  ع��ام 
اإىل وق��وع ح��وادث مرورية عكرت �شفو  اأدى  ال�شري وامل��رور  واأنظمة 

اإدارات  اأن  اإىل  املركبات..لفتا  ق��ائ��دي  بع�س  ل��دى  بالعيد  الفرحة 
ت��ب��ذل ج��ه��ودا حثيثة للحد م��ن تلك  امل���رور وال���دوري���ات يف ال��دول��ة 
الأفراد  املرورية وتعزيز توعية  التوعية  زي��ادة برامج  احل��وادث عرب 
مبخاطر حوادث املرور وطرق الوقاية منها وجتنبها مروريا وتكثيف 
التقيد  اإىل  ال�شائقني  ودع��ا  الطرق.  على  واملراقبة  ال�شبط  عملية 
التام بقوانني وقواعد واأنظمة املرور وال�شرعة املحددة على الطرق 
املرورية وما  التعر�س للحوادث  انف�شهم وغريهم خماطر  لتجنيب 
ينجم عنها من اإ�شابات وخ�شائر هم يف غنى عنها خلل �شهر رم�شان 
املبارك. واأكد اأهمية اللتزام بتعليمات املرور والقيادة بحر�س وتاأن 
امل��رور نتيجة  املركبات وعدم عرقلة حركة  وترك م�شافة كافية بني 
املواقف  املركبة يف  اإيقاف  العامة وعدم  املواقف  الوقوف اخلاطئ يف 

•• اأبوظبي-وام:

ب�شيطة  باإ�شابات  اآخ��رون   83 واأ�شيب  م�شرعهم  �شخ�شا   19 لقي 
الدولة  م�شتوى  على  وقعت  م��روري��ة  ح��وادث  يف  وبليغة  ومتو�شطة 
للتن�شيق  العامة  الإدارة  وذك��رت  امل��ب��ارك.  الفطر  عيد  عطلة  خ��لل 
اإجمايل عدد احلوادث  اأن  الداخلية يف اح�شائيتها  امل��روري يف وزارة 
اأغ�شط�س   10 اإىل  ال�شابع  م��ن  ال��ف��رتة  خ��لل  وقعت  التي  امل��روري��ة 
32 حادثا منها 16 حادث �شدم وت�شعة ح��وادث ده�س  اجل��اري بلغ 
و�شبعة حوادث تدهور اأدت اإىل وفاة 19 �شخ�شا واإ�شابة 83 اآخرين 
متو�شطة  اإ�شابة   23 و  بليغة  اإ�شابة   12 منهم  خمتلفة  با�شابات 
العام.  ه��ذا  امل��ب��ارك  الفطر  خ��لل عطلة عيد  ب�شيطة  اإ�شابة   29 و 
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ق�ئد كلية الدف�ع الوطني: توقيت اإن�ش�ء الكلية يعك�س م�شتوى قراءة قي�دتن� ملعطي�ت البيئة اال�شرتاتيجية
•• اأبوظبي-وام:

املوؤ�ش�شة  تعترب كلية الدفاع الوطني 
ال���ع�������ش���ك���ري���ة الأح�������������دث م������ن بني 
الع�شكرية  وامل��ع��اه��د  الأك���ادمي���ي���ات 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف دول�������ة الإم����������ارات 
اأن�شئت  ح���ي���ث  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
مب��وج��ب امل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون اإحت����ادي 
عن  ال�����ش��ادر   2012 ل�شنة   1 رق���م 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
ب�شاأن اإن�شاء كلية ت�شمى كلية الدفاع 
الوطني تتبع القيادة العامة للقوات 
م��ق��ره��ا يف مدينة  وي��ك��ون  امل�����ش��ل��ح��ة 
الكلية  ت��خ��ت�����س  ف��ي��م��ا   .. اأب���وظ���ب���ي 
الع�شكرية  القيادات  وتاأهيل  ب��اإع��داد 
واملدنية ورفع قدراتهم على حتديد 
الوطني  الأم������ن  حت���دي���ات  وت��ق��ي��ي��م 
اأ�ش�س  وف��ه��م  وال������دويل  والإق��ل��ي��م��ي 
م���وارد  وت��وظ��ي��ف  اإدارة  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
امل�شالح  ح��م��اي��ة  اأج����ل  م���ن  ال���دول���ة 
التوقيت  عن�شرا  وي�شري  الوطنية. 
وم�����ش��م��ون امل��ر���ش��وم الحت�����ادي وما 
هذه  اإىل  م��وك��ل��ة  م��ه��ام  م��ن  ت�شمنه 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ول��ي��دة اإىل 
اأهمها  ع����دة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  دللت 
قويا  �شاخما  علميا  كيانا  ولدت  اأنها 
العمل  منظومة  ا�شتكمال  ي�شتهدف 
بناء  الإ�شهام جديا يف  التنموي عرب 
الإن�����ش��ان الإم���ارات���ي امل��وؤه��ل باأحدث 
تواكب  الع�شكرية كي  العلوم  تقنيات 
التنموية  ال�����ش��ع��د  ع��ل��ى  يتحقق  م��ا 
الدفاع  فكلية  ال���دول���ة  يف  الأخ�����رى 
كما و�شفها اخلرباء  تعترب  الوطني 
واملراقبون قراءة اإ�شرتاتيجية واعية 
مل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع�����ش��ر احل��دي��ث . واأك���د 
ال���ل���واء ال���رك���ن ط��ي��ار ر�شاد  ���ش��ع��ادة 
حم��م��د ���ش��امل ال�����ش��ع��دي ق��ائ��د كلية 
ال��وط��ن��ي يف ح��دي��ث خا�س  ال���دف���اع 
ا�شتقبال  الوطن مبنا�شبة  درع  ملجلة 
الدفعة الأوىل من الدار�شني بالكلية 
اأغ�شط�س  م���ن  ال���ث���اين  ال��ن�����ش��ف  يف 
احلايل .. اإىل اأن مر�شوم اإن�شاء الكلية 
ت�شمن العديد من املواد الهامة التي 
الكلية  منهاج  ت�شميم  على  �شاعدت 
تليق  م��ك��ان��ة  ت��ت��ب��واأ  ل��ك��ي  وتاأ�شي�شها 
بها وبا�شم دولة الإم��ارات ب�شكل عام 
ومبكانة القوات امل�شلحة ب�شكل خا�س 
اإذ حظيت القوات امل�شلحة بدعم وثقة 
اأن موؤ�ش�شات  القيادة الر�شيدة وذلك 
هذا  م��ن  ال��ع��ايل  الع�شكري  التعليم 
الدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ف��ي��د  امل�����ش��ت��وى 
كافة وترفدها مب�شتويات من الفكر 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي ال��ن��وع��ي ال���ذي يدور 
حول حتقيق الغايات الوطنية العليا 
واحلفاظ على م�شالح الدولة لذلك 

دوريا لر�شم ال�شيا�شات العامة للكلية 
ال�شامي  املر�شوم  عليه  ن�س  ما  وف��ق 
وقد اأثمرت تلك الزيارات عن نتائج 
م�شرية  تعزز  اأن  �شاأنها  من  اإيجابية 
ون��وه يف   . الكلية حا�شرا وم�شتقبل 
هذا ال�شدد باأن خطة �شاملة و�شعت 
من اأجل التعريف بالكلية من خلل 
وبو�شائل  حم���ددة  ف��ئ��ات  ا���ش��ت��ه��داف 
ت��ول��ت و���ش��ائ��ل الإع���لم  معينة وق���د 
ه��ذه اخلطة يف مراحل  مراحل من 
و�شوف  الكلية  تاأ�شي�س  من  خمتلفة 
الكلية  ب��اأن�����ش��ط��ة  ال��ت��ع��ري��ف  ي�شتمر 
مبجرد اأن تبداأ الدرا�شة يف اأروقتها.

وح����ول اإن�������ش���اء ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 
لديها  وط��ن��ي  دف���اع  كليات  باملنطقة 
العدد  ه���ذا  ت�شتوعب  املنطقة  وه���ل 
راأى   .. ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع  كليات  م��ن 
�شعادته اإن وجود مثل هذه الكليات يف 
ال�شرورات  الوقت احلا�شر يعد من 
الق�شوى وبالرغم من الكلفة العالية 
لتاأ�شي�س وت�شغيل هذه الكليات تبقى 

احلاجة اإليها ملحة.
ي����درك  امل��ت��ت��ب��ع  اأن  ي���ق���ول  وم�������ش���ى 
النور  ����ش���رتى  مم���اث���ل���ة  ك���ل���ي���ات  اأن 
�شدرت  اأن  ب��ع��د  ق��ري��ب��ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الإعلن  مت  اأو  باإن�شائها  التوجيهات 
�شيادية  ال��ق��رارات  تلك  وتبقى  عنها 
ت��خ��دم م�شاحلها  اإن��ه��ا  ل��ل��دول حيث 
اأنه من املمكن  اإىل  . واأ�شار  الوطنية 
اأن يتم تاأ�شي�س تلك الكليات باحلجم 
الفعلي  الحتياج  ي�شد  ال��ذي  والقدر 
ل��ك��ل دول����ة ع��ل��ى ح����دة ول��ك��ن وجود 
معينا  جتمعا  تخدم  اإقليمية  كليات 
اآخ��ر تكون له  ع��ادة بعدا  قد ي�شيف 
الكليات  تاأ�شي�س  ات�شم  واإن  ف��وائ��ده 
التي  التعقيدات  من  بنوع  الإقليمية 
م�شت�شهدا  ك��ب��رية  خل����ربات  حت��ت��اج 
ه��ن��ا ب��اأن��ه ي��وج��د ل���دى ح��ل��ف �شمال 
روما  دف���اع يف  كلية  ن��ات��و  الأط��ل�����ش��ي 
تخدم دول احللف كافة. واأثنى قائد 
كلية الدفاع الوطني يف ختام حديثه 
القائمني  ع��ل��ى  ال���وط���ن  درع  مل��ج��ل��ة 
كافة على املجلة م�شريا اإىل انه من 
م��ت��اب��ع��ي ه���ذه امل��ج��ل��ة ال��ع��ري��ق��ة منذ 
وو�شفها  املا�شي  ال��ق��رن  ثمانينيات 
بانها من املجلت التي يحر�س على 
ت��ط��رح��ه م��ن مو�شوعات  م��ا  ق����راءة 
ويتابع ما يطراأ عليها من حتديثات 
اأخريا  خطت  بانها  منوها  م�شتمرة 
�شمن  جت���ع���ل���ه���ا  ك����ب����رية  خ�����ط�����وات 
ون�شح  نوعها  من  الطليعة  جم��لت 
منت�شبي  وب��ن��ات��ه  واأب����ن����اءه  زم�����لءه 
الع�شكريني  خا�شة  امل�شلحة  القوات 
فيها  وامل�������ش���اه���م���ة  امل���ج���ل���ة  ب����ق����راءة 
ب��اأق��لم��ه��م واأف��ك��اره��م لأن ك��ل ذلك 
�شيعود بالفائدة عليهم وعلى القوات 

امل�شلحة.

اأن�شئت الكلية ل�شتقبال دار�شني من 
�شواء  ب��ال��دول��ة  املختلفة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ليدر�شوا  حملية  اأو  احت��ادي��ة  ك��ان��ت 
جنبا اإىل جنب مع زملئهم �شباط 
اأو  عقيد  رت��ب��ة  م��ن  امل�شلحة  ال��ق��وات 
كلية  اإن�شاء  توقيت  اإن  وق��ال   . عميد 
الدفاع الوطني يعك�س م�شتوى قراءة 
ملعطيات  الدقيقة  الر�شيدة  قيادتنا 
وعنا�شرها  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  البيئة 
الأح���داث  حيث  م��ن  ���ش��واء  املختلفة 
العنا�شر  م���ن  وغ���ريه���ا  امل�������وارد  اأو 
واأدوات  بيئة  ت�شكل يف جمملها  التي 
�شنع القرار ال�شرتاتيجي م�شريا يف 
الدفعة  ا�شتقبال  اأن  اإىل  ال�شدد  هذا 
���ش��ي��ك��ون يف  ال���دار����ش���ني  م���ن  الأوىل 
اأغ�شط�س  �شهر  م��ن  ال��ث��اين  الن�شف 
التخطيط  مت  وق��������د   .2013
ل�شتقبال دار�شني من دولة الإمارات 
العربية املتحدة فقط يف هذه الدفعة 
التي �شت�شم مدنيني وع�شكريني وفق 
على  الكلية  و�شتظل  حمددة  �شروط 
توجيهات  لأي  لل�شتجابة  ا�شتعداد 
عليا يف حال متت دعوة دار�شني من 
القادمة  ال�����ش��ن��وات  يف  اأخ�����رى  دول 
الدفاع  ك��ل��ي��ة  لأه�����داف  وب��ال��ن�����ش��ب��ة   .
الوطني .. اأو�شح �شعادة اللواء الركن 
طيار ر�شاد ال�شعدي ان الكلية تتبنى 
اإىل  ت�شعى  الأه����داف  م��ن  جمموعة 
اأج���ل حتقيق  م��ن  وال��ع��م��ل  حتقيقها 
ال���روؤي���ة ال��ت��ي ت�����ش��اع��دن��ا ع��ل��ى ر�شم 
املوارد  وحت��دي��د  وب��راجم��ن��ا  خططنا 
املنا�شبة وذلك ل�شمان حتقيق اأف�شل 
التعليمية  العملية  من  ممكن  عائد 
ذلك اأن كلفة ت�شغيل كليات وجامعات 
بهذا امل�شتوى تكون عالية مما يجعل 
اأج��ل خم��رج��ات ذات  التخطيط م��ن 
جودة عالية اأمرا يف غاية الأهمية .. 
الكلية كلية رائدة  روؤي��ة  فاإن  ولذلك 
تعمل على تطوير الفكر والتخطيط 
والأمنية  الإ�شرتاتيجية  والدرا�شات 
والإقليمي  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
وال��دويل اأم��ا الأه��داف فهي متعددة 
الأمن  مفهوم  وحتليل  درا�شة  ومنها 

الإ�شرتاتيجية  واأب����ع����اده  ال��وط��ن��ي 
الوطنية  امل��������وارد  اأه���م���ي���ة  واإب���������راز 
خدمة  يف  ودوره�����������ا  وال����دف����اع����ي����ة 
وق�شايا  ال��وط��ن��ي��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املفاهيم  وت��وح��ي��د  ال��وط��ن��ي  الأم�����ن 
وتطوير  واملدنيني  الع�شكريني  لدى 
ال���ف���ك���ر ال����ش���رتات���ي���ج���ي والأم����ن����ي 
وكذلك  ال��ق��رار  �شناعة  ومتطلبات 
البحث  يف  ال���ق���ادة  ق������درات  ت��ط��وي��ر 
احلوار.  ومهارات  والنقد  والتحليل 
جمل�س  ت�شكيل  ملمح  اأب���رز  وح��ول 
واخت�شا�شاته  الوطني  الدفاع  كلية 
التي  العلمية  ال���درج���ات  واأي�����ش��ا   ..
متنحها الكلية للطلبة الدار�شني بعد 
ان   .. الكلية  قائد  ذك��ر   .. تخرجهم 
كلية الدفاع الوطني تدار باأكرث من 
القيادة  تنظيميا  تتبع  فهي  اأ�شلوب 
ما  ح�شب  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
لذلك  التاأ�شي�س  مر�شوم  عليه  ن�س 
ل��ه��ا م���وازن���ة وه��ي��ك��ل تنظيميا  ف���اإن 
ولكن  ع�شكرية  جامعة  اأو  كلية  ك��اأي 
من  النوع  ه��ذا  عمل  طبيعة  وب�شبب 
امل�شتوى  على  تعمل  حيث  املوؤ�ش�شات 
الوطني فقد ارتاأت قيادتنا الر�شيدة 
م�شتوى  على  اأع��ل��ى  جمل�س  ت�شكيل 
يراأ�س  ب��اأن  الكلية  تت�شرف  جدا  عال 
هذا املجل�س �شيدي الفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
ع�شويته  يف  وي�شم  امل�شلحة  للقوات 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ع���ددا 
ب��ال��دول��ة وقائد  امل�����ش��وؤول��ني  وك���ب���ار 
بر�شم  امل��ج��ل�����س  وي��خ��ت�����س  ال��ك��ل��ي��ة 
ل��ل��ك��ل��ي��ة ويوجه  ال��ع��ل��ي��ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
الإ�شرتاتيجية  خل���دم���ة  ج���ه���وده���ا 
انه على م�شتوى  . واأ�شاف  الوطنية 
العتيادية  الأمور  اإدارة  فتتم  الكلية 
وجمل�س  الكلية  قائد  قبل  من  فيها 
داخلي ي�شم كبار ال�شباط واملعنيني 
لل�شهادة  وب��ال��ن�����ش��ب��ة   .. ال��ك��ل��ي��ة  يف 
اخلريج  م���ن���ح  ي���ت���م  اأن  ت���ق���رر  ف���ق���د 
ال����درا�����ش����ات  امل���اج�������ش���ت���ري يف  درج�������ة 
من  وذل��ك  والأمنية  الإ�شرتاتيجية 

و�شتتوا�شل  الإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  ق��ب��ل 
الدرا�شة �شعيا ملنح الفر�س خلريجي 
الكلية من اأجل نيل درجة الدكتوراة 

م�شتقبل يف جمالت منا�شبة.
وق����ال ���ش��ع��ادت��ه ان���ه مب��ج��رد �شدور 
فقد  م��واد  من  ت�شمنه  وم��ا  املر�شوم 
اخت�شا�س  على  الأوىل  مادته  ن�شت 
35 ل�شنة  ال��ق��رار رق��م  الكلية وج��اء 
نائب  ���ش��م��و  ع���ن  ال�������ش���ادر   2012
امل�شلحة  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د 
مما  وروؤي��ت��ه��ا  الكلية  مهمة  ليو�شح 
اأر���ش��ي��ة �شلبة  ���ش��ك��ل ل��ن��ا يف ال��ك��ل��ي��ة 
تعليمية  وب�����رام�����ج  م���ن���ه���اج  ل���ب���ن���اء 
وجدت  ال��ذي  التوجه  وف��ق  متطورة 
العلقات  اأن  كما  اأج��ل��ه  م��ن  الكلية 
وال�����ش��راك��ات م��ع ج��ام��ع��ات مرموقة 
تعليمية  ك��ف��اءات  ا�شتقطاب  وكذلك 
اأن يوفر  �شاأن كل ذلك  مرموقة من 
تعينهم  ال��ت��ي  املتطلبات  ل��ل��دار���ش��ني 
خلل  ا�شتفادة  اأق�شى  حتقيق  على 

تواجدهم يف الكلية .
والتعاون  التن�شيق  م�شتوى  وح���ول 
ال��وط��ن��ي وغريها  ال��دف��اع  كلية  ب��ني 
الدولة  الع�شكرية خارج  الكليات  من 
الوطني  ال���دف���اع  ج��ام��ع��ة  وخ��ا���ش��ة 
مب�شتوى  ل����لرت����ق����اء  الأم����ري����ك����ي����ة 
الع�شكرية  الأك���ادمي���ي���ة  امل��خ��رج��ات 
الركن  ال��ل��واء  �شعادة  ق��ال   .. للكلية 
���ش��امل ال�شعدي  ط��ي��ار ر���ش��اد حم��م��د 
تعاونها  خ��لل  من  ت�شعى  الكلية  ان 
واجلامعات  الع�شكرية  الكليات  م��ع 
الوطني  ال���دف���اع  ك��ج��ام��ع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
خربة  من  ال�شتفادة  اإىل  الأمريكية 
واإم��ك��ان��ي��ات ت��ل��ك امل��وؤ���ش�����ش��ات ولكن 
الدفاع  جامعة  مع  احلالية  علقتنا 
الأف�شل  اخل����ي����ار  مت���ث���ل  ال���وط���ن���ي 
ال��ت��اأ���ش��ي�����س وذل����ك نظرا  يف م��رح��ل��ة 
ل��ع��راق��ت��ه��ا وم�����ش��ت��واه��ا ن��اه��ي��ك عن 
درج������ة جت������اوب ت���ل���ك اجل���ام���ع���ة مع 
العلقات  بف�شل  وذل��ك  متطلباتنا 
امل��م��ت��ازة ال��ت��ي اأوج���ده���ا ق��ادت��ن��ا مع 
الوليات املتحدة وباتت توؤتي ثمارها 

يف جمالت �شتى .
وعن مواكبة املناهج الدرا�شية بالكلية 
ال�شاحة  ت�شهدها  ال��ت��ي  للمتغريات 
اإن  �شعادته  قال   .. والعاملية  العربية 
الدرا�شة يف  اأه��م معايري جن��اح  اأح��د 
الوطني  ال���دف���اع  وك��ل��ي��ات  ج��ام��ع��ات 
يتمثل  ال��ع��امل  احل���رب يف  ك��ل��ي��ات  اأو 
مواكبة  على  الكليات  تلك  ق���درة  يف 
ك��ل م��ا ي��ح��دث وم���ن ه��ن��ا ف��اإن��ه عادة 
والدرا�شات  البحث  جم��ال  يكون  م��ا 
ال��رئ��ي�����ش��ة ويحظى  الأن�����ش��ط��ة  م���ن 
من  الكليات  اأن  كما  اله��ت��م��ام  بجل 
ه��ذا ال��ن��وع ت��ربم ع��لق��ات و�شراكات 
م����ع م����راك����ز ال���ب���ح���ث وال����درا�����ش����ات 
الإعلم  وموؤ�ش�شات  الإ�شرتاتيجية 
وذلك  لها  التابعة  البحثية  وامل��راك��ز 
ل��ي�����س مل���ج���رد امل���واك���ب���ة ف��ح�����ش��ب بل 
امل�شاركني يف  للبحث و�شقل مهارات 
التحليل والتنبوؤ  ال��دورة يف جمالت 
مقرتحات  وو���ش��ع  الناقد  والتفكري 
تن�شاأ  ق���د  ال���ت���ي  ل����لأزم����ات  احل���ل���ول 
لغتنام  اأو  احليوية  امل�شالح  وتهدد 
ف���ر����س ق���د حت��ق��ق م�����ش��ال��ح وطنية 
ذلك  يقت�شر  ول  مرغوبة.  وغ��اي��ات 
امل�شتويات  اإىل  ي��ت��ع��داه  ب���ل  حم��ل��ي��ا 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة. ل���ذل���ك ف���اإن 
�شمن  و�شعت  الوطني  الدفاع  كلية 
ما  الأك��ادمي��ي  وبرناجمها  منهاجها 
املختلفة  امل��ت��غ��ريات  م��واك��ب��ة  ي��ج��ع��ل 
ال��ت��ي حتفز  امل��ج��الت اخل�شبة  اأح���د 
الدار�س على اخلو�س فيه وفق اإطار 
اأك���ادمي���ي م��درو���س . وح���ول امل���ردود 
امل���دين من  ال��دار���س  ال���ذي �شيجنيه 
م�����ش��ارك��ة زم���لئ���ه ال��ع�����ش��ك��ري��ني يف 
كلية  قائد  ق��ال   .. بالكلية  ال��درا���ش��ة 
ال����دف����اع ال���وط���ن���ي ن���ح���ن ع���ل���ى ثقة 
ب�����اأن امل�������ردود ���ش��ي��ك��ون م����وؤث����را جدا 
واأداء  تفكري  واأ���ش��ل��وب  م�شتوى  على 
الدار�شني املدنيني والع�شكريني على 
���ش��واء بعد تخرجهم وذل��ك من  ح��د 
لي�شت  ل��ف��رتة  م��ع��ا  التقائهم  خ���لل 
اأكادميية  اأج�������واء  ويف  ب��ال��ق�����ش��رية 

الفكري  وال�����رثاء  باملنهجية  تت�شم 
بعناية لتحقيق  اإع��داده��ا  بيئة مت  يف 
اأف�شل خمرجات ممكنة ي�شاعد على 
وخربة  وتاأهيل  تعليم  م�شتوى  ذلك 
نعلم  فكما  للدورة  املنت�شبني  ون�شج 
ب����ال����دورة ل  ����ش���روط الل���ت���ح���اق  اأن 
معينة  لفئات  اإل  بال�شرتاك  ت�شمح 
وظائف  ل�����ش��غ��ل  اإع�����داده�����ا  ي���ج���ري 
امل�شالح  تخدم  موؤ�ش�شات  يف  قيادية 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��وط��ن . وع��م��ا مت اإجن����ازه 
والفنية  الإداري��������ة  ال��ن��اح��ي��ت��ني  م���ن 
ل�شتقبال الدفعة الأوىل من الطلبة 
ان��ه مت  اأو���ش��ح �شعادته  ال��دار���ش��ني .. 
املخطط  العدد  ال�شتعداد ل�شتقبال 
املحدد  ال���وق���ت  يف  اأوىل  ك��دف��ع��ة  ل���ه 
لذلك وق��د ج��رت ال���ش��ت��ع��دادات من 
اجل���وان���ب الإداري��������ة وال��ف��ن��ي��ة كافة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م���ن  ك��ب��ري  ب���دع���م 
للقوات امل�شلحة و�شيتم عقد الدورات 
مدينة  يف  م��وؤق��ت��ة  اأم��اك��ن  يف  الأوىل 
اأبوظبي اإىل اأن يتم اإجناز الإن�شاءات 
العا�شمة.  قلب  يف  بالكلية  اخلا�شة 
و�شي�شرف على تنفيذ الدورة الأوىل 
هيئة توجيه من ذوي اخلربة يف ذات 
املجال وبالتعاون مع كل من جامعة 
الإم�����ارات وج��ام��ع��ة ال��دف��اع الوطني 
من  للهدف  وبالن�شبة  الأم��ري��ك��ي��ة. 
ال�شيوخ  ال�شمو  لأ���ش��ح��اب  ال��زي��ارات 
والنتائج  بالدولة  امل�شوؤولني  وك��ب��ار 
 .. اأجلها  م��ن  حتققت  التي  امل��رج��وة 
املر�شوم بقانون احتادي رقم  قال ان 
مواده  �شمن  ن�س   2012 ل�شنة   1
للكلية  اأع��ل��ى  جم��ل�����س  ت�شكيل  ع��ل��ى 
اأ�شحاب  من  ع��ددا  ع�شويته  يف  �شم 
امل�شوؤولني  وك���ب���ار  وامل���ع���ايل  ال�����ش��م��و 
ب��ال��دول��ة ل��ذا ك��ان ل��زام��ا على قيادة 
اجلوانب  ع��ل��ى  اإط���لع���ه���م  ال��ك��ل��ي��ة 
وخطوات  بالكلية  املتعلقة  املختلفة 
ال�شرت�شاد  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��اأ���ش��ي�����س 
بعني  وو�شعها  وتوجيهاتهم  باآرائهم 
العتبار اإىل اأن ت�شتقر اآلية التوا�شل 
الأعلى  املجل�س  اج��ت��م��اع  خ��لل  م��ن 

اإ�شلم 230 �شخ�شً� مبركز معلوم�ت دار الرب خلل �شهر رم�ش�نج�ئزة ال�شيخ زايد الأدب الطفل تتلقى الرت�شيح�ت حتى منت�شف اأكتوبر الق�دم
•• اأبوظبي-وام:

الرت�شيحات  تلقي  والنا�شئة  الطفل  لأدب  زاي���د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  ت��وا���ش��ل 
للجائزة يف دورتها الثامنة 2013- 2014 وذلك حتى منت�شف اأكتوبر 
القادم. وكانت اجلائزة اأطلقت هذا الفرع منذ تاأ�شي�شها خلل عام 2006 
ملا للكتابة الإبداعية للطفل والنا�شئة من اأهمية حيوية يف احلياة املجتمعية 
والثقافية للإن�شان خ�شو�شا اأن الأطفال هم من ي�شنعون امل�شتقبل . وكان 
قد فاز يف الدورة املا�شية للجائزة .. الكاتب اللبناين عبده وازن عن روايته 
الفتى الذي اأب�شر لون الهواء ال�شادرة عن الدار العربية للعلوم نا�شرون يف 

2011 . وتتناول الرواية املخ�ش�شة للنا�شئة من الأطفال ..  بريوت عام 
حكاية فتى �شرير يدعى با�شم يف الثالثة ع�شرة من عمره يغادر قريته التي 
الكتابة بطريقة  ويتعلم هناك  للمكفوفني يف بريوت  اإىل معهد  فيها  ولد 
برايل كما يتعلم احلا�شوب فتنفتح موهبته ويتحول من حياة ال�شت�شلم 
 . ال�شبان  اأق��ران��ه من  مع  العامة  احلياة  امل�شاركة يف  اإىل  والإع��اق��ة  للعمى 
يذكر اأن جائزة ال�شيخ زايد للكتاب اأعلنت فتح باب الرت�شح للدورة الثامنة 
2014 منذ منت�شف �شهر مايو املا�شي و�شي�شتمر حتى منت�شف   2013
اأدب  ف��رع  ومنها  اجل��ائ��زة  ف��روع  بكل  الرت�شيحات  ا�شتقبال  ال��ق��ادم  اأكتوبر 

الطفل والنا�شئة.

م��دي��ر مركز  را���ش��د اجلنيبي  ذك��ر 
التابع  الإ�����ش����لم����ي  امل���ع���ل���وم���ات 
جلمعية دار الرب اأن 230 �شخ�شاً 
اإ���ش��لم��ه��م خ����لل �شهر  اأ����ش���ه���روا 
جاليات  من  وه��م  املبارك  رم�شان 
ورو�شيا  والهند  وال�شني  الفلبني 
ورومانيا  وباك�شتان  و�شرييلنكا 
واأمريكا  وك���وب���ا  وك���ن���دا  وق���رب����س 
لزيارة  يتوافدوا  الذين  وهنغاريا 

املركز للتعرف على الإ�شلم.
امل��رك��ز قام  اأن  واأ����ش���اف اجل��ن��ي��ب��ي 
ل�شاحب  ك���رمي���ة  دع������وة  ب��ت��ل��ب��ي��ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�شد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
للحتاد حاكم عجمان حفظه اهلل 
اجلدد  امل�شلمني  من  ع��دد  لتكرمي 
طريق  ع��ن  حديثاً  اأ�شلموا  ال��ذي��ن 
امل���رك���ز مب��راف��ق��ة ال��داع��ي��ة يحيى 
والداعية  م���اك���ريان  ب���اك���ان  ج���ون 
نا�شر جي�شي جي�شيهان، واأو�شح اأن 
عدد امل�شلمني اجلدد لعام 2013 
1120 �شخ�شاً من  اأكرث من  بلغ 
الأف����راد والأ���ش��ر، وم�����ش��رياً اإىل اأن 
بالإ�شلم  بالتعريف  ي��ق��وم  امل��رك��ز 
الو�شطي لدى اجلاليات وتوليه دار 
بالتن�شيق  ودعمها  اهتمامها  الرب 
الإ�شلمية  ال�������ش���وؤون  دائ�����رة  م���ع 
والعمل اخلريي بدبي، كما اأن دعاة 
يومياً  الزائرين  ي�شتقبلون  املركز 
وقدموا  اأ�شئلتهم  على  ويجيبون 
باللغات  حم���ا����ش���رة   294 ل���ه���م 
والهندية  والفلبينية  الجنليزية 
ال�شليمة  التوعية  م��ع  وال�شينية 
الكتب والأ���ش��رط��ة مع  واإه��دائ��ه��م 

الكرمي  ال����ق����راآن  م��ع��اين  ت��رج��م��ة 
الإ�شلم  ومبادئ  امل�شرفة  وال�شنة 
ال�شحيحة  وال�������ش���رية  ال���ق���ومي���ة 
عليه  اهلل  ���ش��ل��ى  حم���م���د  ل��ن��ب��ي��ه 
والرحمة،  الإن�����ش��ان��ي��ة  ن��ب��ي  و���ش��ل��م 
اللغة  لتعليم  دورات  لهم  نعد  كما 
العربية وحفظ ق�شار �شور القراآن 
واأركان  ال�شلة  وتعليمهم  الكرمي 
ك��م��ا نعر�س  الإ����ش���لم والإمي�������ان، 
التعرف  ي��ري��د  مل��ن  متعددة  من���اذج 
على ق�ش�س الهداية للذين دخلوا 

الإ�شلم.
برنامج  يف  امل����رك����ز  �����ش����ارك  ك���م���ا 
مب�شاركة  ال�����ش��ع��وب  ب���ني  احل�����وار 
والعمل  الإ�شلمية  ال�شوؤون  دائرة 
اخلريي بدبي من خلل فعاليات 
التعريف بالإ�شلم ورعاية برنامج 
بق�ش�س  للتعريف  اأ���ش��ل��م��وا  ه��ك��ذا 
 24.214 ت��وزي��ع  ومت  ال��ه��داي��ة، 
الف�شيل،  ال�شهر  فعاليات  يف  كتاباً 
للم�شلمني  م�������ش���اب���ق���ة  وت����ق����دمي 
اجل�������دد واجل����ال����ي����ات م����ن خ���لل 

التوا�شل  ك��اب��ي��ان وم��وق��ع  ج��ري��دة 
واإقامة  ب��وك،  الفي�س  الجتماعي 
ال�شنوية  ال�شلة  ك��رة  بطولة  دورة 
اخلا�شة بامل�شلمني اجلدد، واإقامة 
باملركز،  اجلماعي  الإف��ط��ار  خيمة 
الفطار  ح���ف���لت  يف  وامل�������ش���ارك���ة 
التي  اجل��دد  للم�شلمني  اجلماعي 
اأعدها كل من ال�شادة حماكم دبي 
وكلية التقنية العليا وغريها، كما 
اجلوائز  م���ن  ال��ع��دي��د  ت���وزي���ع  مت 
التقدير  و�����ش����ه����ادات  وال����ه����داي����ا 
املعتمدة  الإ�شلم  اإ�شهار  و�شهادات 
العباءة  دب��ي، وت��وزي��ع  م��ن حماكم 
امل�شلمات  ع��ل��ى  ال�����ش��رع��ي  وال�����زي 
اجلدد والتعاون مع برنامج اأبواب 
اأهل  لتعريف اجلمهور من  اخلري 
اخلري مب�شروعات دار الرب واأخبار 
امل�شلمني اجلدد واحلمد هلل الذي 

بنعمته تتم ال�شاحلات.
والت�شويق-دار  الت�������ش���ال  اإدارة 
 –  0559558295 ال��������رب 

.043185000

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / نايف ابو�شكران لت�شجيل العلمات التجاريه
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 160720    بتاريخ :  4   /   8  /    11 20م
با�ش��م: ال�شيد/ينج زي هنج

وعنوانه:  �س.ب  88046 دبي- المارات 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

امللب�س اجلاهزه ولبا�س القدم اوغطيه الرا�س وكل ال�شلع الخرى الوارده
الواق�عة بالفئة: 25

و�شف العلمه : مكتوبه باحرف لتينيه لي�س لها معنى 
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

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

بتاريخ : 2000/4/11 املودعة حتت رقم : 35833  
بتاريخ : 2002/01/02 امل�شجلة حتت رقم : 29972  

با�شم : �شركة برميري برودكت�س )يو كي( ليمتد
وعنوانه : برميري هاو�س ، �شنرتيوم بيزنيز بارك ، جريفي�س واي ، 

�شرتيت البان�س ، هريتفورد�شري ، ايه ال1 2اآر ئي ، اجنلرتا.
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )( – )(

 وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : الأطعمة ومكوناتها الواقعة يف الفئة 29. 
الواقعة بالفئة : 29

 التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق : 
تنازل رقم : 2

ا�شم مالك العلمة : �شركة يونيليفر بي ال �شي
ا�شم املتنازل له : �شركة برميري برودكت�س )يو كي( ليمتد

مهنته : م�شنعون وجتار
جن�شيته : اجنلرتا

 ، ال��ب��ان�����س  ���ش��رتي��ت   ، ، جريفي�س واي  ب���ارك  ���ش��ن��رتي��وم بيزنيز   ، ب��رمي��ري ه��او���س   : اإق��ام��ت��ه  ع��ن��وان��ه وحم���ل 
هريتفورد�شري ، ايه ال1 2اآر ئي ، اجنلرتا.

تاريخ انتقال امللكية : 2010/10/26
تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2010/12/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

EAT 68067

رجل اعم�ل يتربع مبليون درهم حلملة ك�شوة مليون طفل حمروم
•• دبي-وام:

قدم رجل الأعمال عبدالرحيم بالغزوز الزرعوين تربعا بقيمة مليون درهم لدعم حملة ك�شوة مليون طفل حمروم 
حول العامل التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل. وقال عبدالرحيم بالغزوز الزرعوين اأننا ع�شنا يف ظلل �شهر الرحمة والربكة والع�شر الأواخر 
من �شهر رم�شان املبارك والتي تفي�س مب�شاعر الن�شانية واخلري من خلل تلم�س القلوب املحتاجة ور�شم الفرحة 
. من جانبه ذكر حممد عبداهلل احلاج  العيد  بهجة  ينتظرون  العامل وهم  املحرومني حول  الطفال  وج��وه  على 
الزرعوين مدير هيئة الهلل الأحمر فرع دبي اأن حملة ك�شوة مليون طفل حمروم مازالت ت�شتقبل التربعات من 
الأيادي البي�شاء وت�شري عمليات التوزيع مبنتهى التنظيم لت�شمل 46 دولة حول العامل حيث اأ�شبحت ت�شتهدف 
ثلثة مليني طفل حمروم بعد اعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم رعاه اهلل تربعه ومكرمته 

مب�شاعفة قيمة احلملة اىل 120 مليون درهم لك�شوة ثلثة مليني طفل حمروم حول العامل.

وف�ة 8 ا�شخ��س وا�ش�بة 14 اآخرين يف حوادث �شري خلل فرتة العيد يف ال�ش�رقة
•• ال�صارقة-وام:

اأعلنت اإدارة املرور والدوريات بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة يف اح�شائية لها عن اأن عدد اإجمايل احلوادث املرورية 
التي نتج عنها ا�شابات ب�شرية ووقعت خلل فرتة العيد بلغت 7 حوادث نتجت عنها 8 حالت وفيات و3 حالت 
ب�شرطة  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  العقيد �شواف عبدالرحمن مدير  ب�شيطة. وق��ال  بليغة و8 ح��الت متو�شطة و3 
ال�شارقة اأن عدم التزام ال�شائقني بقواعد ال�شري واملرور يعترب اأحد اأبرز الأ�شباب التي اأدت اىل وقوع هذه احلوادث 
املرورية ومنها ال�شرعة الزائدة والتجاوز اخلاطىء على كتف الطريق من اجلهة اليمني لل�شارع وعدم ترك م�شافة 
املرورية  ال�شلمة  واإج���راءات  بتعليمات  التقيد  اإىل  ال�شائقني  ودع��ا  وتهور.  بطي�س  والقيادة  املركبات  بني  كافية 
واللتزام بال�شرعات املحددة على الطرق وجتنب ال�شلوك اخلاطئ اأثناء القيادة مثل ا�شتخدام الهاتف والن�شغال 
بغري الطريق. وكانت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة كثفت من ا�شتعداداتها لتنظيم حركة ال�شري واملرور خلل 
عطلة العيد حيث قامت بن�شر عدد كبري من الدوريات املرورية ودوريات رقباء ال�شري يف جميع ال�شوارع الداخلية 

واخلارجية وامليادين للتخفيف من الزدحامات والختناقات التي ت�شهدها بع�س املواقع.

ا�ش�بة مواطن 
براأ�س اخليمة ده�ش� 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

عاما   41 العمر  من  يبلغ   ) م   . )ع  يدعى  مواطن  اأم�س  تعر�س 
حلادث ده�س على �شارع عمان براأ�س اخليمة عندما كان يهم بعبور 
ال�شارع ما ت�شبب يف ا�شابته باأ�شرار ج�شدية بليغة نقل على اثره 
بوا�شطة ا�شعاف دوريات ال�شرطة. ووفقا امل�شادر يف �شرطة املرور 
فان املواطن الذي اأ�شيب يف حادث الده�س من قبل �شيارة كانت 
متر ب�شورة م�شرعة جرى نقله فور وقوع احلادث اىل م�شت�شفى 

�شقر حيث يخ�شع الن للعلج يف ق�شم العناية املكثفة. 
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خالل اجتماع عقد يف مقر الوزارة

 كتب الي�فعني تن�ق�س م�ش�ريعه� امل�شتقبلية مع الثق�فة وتنمية املجتمع 
•• ال�صارقة-الفجر:

وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزراة  ع��ق��دت 
وت����ن����م����ي����ة امل����ج����ت����م����ع وامل���ج���ل�������س 
الإماراتي لكتب اليافعني اجتماعاً 
ت�شاورياً يف مقر دي��وان ال��وزارة يف 
اأبوظبي مت خلله ا�شتعرا�س عدد 
للت�شاور  امل��ط��روح��ة  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
بالإ�شافة اإىل الأعمال والفعاليات 
ب�شاأن  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب���ه���دف  امل��ن��ج��زة 

امل�شاريع امل�شتقبلية.
ح�����ش��ر الإج���ت���م���اع ك���ل م���ن اأحمد 
يف  املكتبات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ه��داب��ي، 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزراة 
العقروبي،  عبيد  وم��روة  املجتمع، 
املجل�س  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 

-2011( ال����وزارة  ا�شرتاتيجية 
م�شتوى  لرفع  ال��رام��ي��ة   )2013
الوعي الثقايف املجتمعي، والإرتقاء 
التوا�شل  واإثراء  الإبداع  مبجالت 
املكتبات  دع��م جم��ال  و  احل�شاري، 
م����ن خ�����لل ال����ه����دف ال����راب����ع من 
تعزيز  يف  ال�������وزارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
القطاعني  مع  والتن�شيق  التكامل 
�شراكات  وب���ن���اء  واخل���ا����س  ال���ع���ام 
تويل  ال�����وزارة  اأن  م�شيفاً  ف��ع��ال��ة 
ن�شاطات  مبختلف  خا�شاً  اهتماماً 
اليافعني  لكتب  الإماراتي  املجل�س 
وذل��ك م��ن خ��لل ال��ت��ع��اون بحملة 
القراءة املنظمة من قبل املجل�س. 

وزارة  ا�شتعداد  الهدابي  اأب��دى  كما 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 

مبادرة  ا�شتعر�شت  كما  الطرفني، 
الفائزة  الأط���ف���ال  ق�ش�س  ت��وزي��ع 
ب��ج��ائ��زة ات�����ش��الت ل��ك��ت��اب الطفل 
على املكتبات العامة التابعة للوزارة 
توزيعها  امل��ج��ل�����س  ي��ع��ت��زم  وال���ت���ي 
جماناَ. كما تطرقت العقروبي اإىل 
اإبتكر!  اإحلم!  اإقراأ!  القراءة  حملة 
والتي تهدف اإىل ت�شجيع الأطفال 
وال�شباب يف دولة الإمارات العربية 
وت�شجيع  ال���ق���راءة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
وال�شرطة،  وامل��ك��ت��ب��ات،  ك��امل��دار���س، 
على  وغ�����ريه�����م  وامل�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات 

التطوع للقراءة للأطفال.
ال�شدد قالت مروة عبيد  ويف هذا 
ال���ع���ق���روب���ي: ن�����ش��ع��ى م����ن خلل 

الإم������ارات������ي ل��ك��ت��ب ال���ي���اف���ع���ني، و 
ع�����ش��و جمل�س  امل����ه����ريي  ���ش��ي��خ��ة 
وعدد من  الإماراتي  املجل�س  اإدارة 
يف  املختلفة  الإدارات  اأق�شام  مدراء 
ب���داأ الجتماع  وامل��ج��ل�����س.  ال�����وزارة 
قدمها  باحل�شور  ترحبية  بكلمة 
اأحمد الهدابي مدير اإدارة املكتبات 
خ���لل���ه���ا حتيات  ن���ق���ل  ب������ال������وزارة 
وترحيبهم  ب�����ال�����وزارة  ال���ق���ي���ادات 
بالتعاون مع املجل�س وال�شادة بدور 
املجل�س يف القطاع الثقايف مو�شحاً 
ب��ه��دف تعزيز  ي��اأت��ي  اأن الج��ت��م��اع 
والتعاون  التكامل  واآل��ي��ات  مفهوم 
ف��ي��م��ا ب���ني ال������وزارة وامل��ج��ل�����س مبا 
املكتبات يف  يعود بالنفع على كافة 
�شمن  الجتماع  ياأتي  كما  الدولة 

املقررة  ب��ال��ن�����ش��اط��ات  ال��ت��ع��اون  يف 
اإىل  لفتاً   2014 للعام  للمجل�س 
ب�شاأن  اإه��ت��م��ام��اً  ت���ويل  ال�����وزارة  اأن 
-الذي  الإم���ارات  يف  �شنع  م�شروع 
 2011 ال��ع��ام  يف  املجل�س  اأط��ل��ق��ه 
ل��ت��ن��م��ي��ة امل����واه����ب الإم����ارات����ي����ة يف 
الكتابة والر�شم للأطفال-، ف�شًل 
عن اهتمام الوزارة ب�شراء عدد من 
ال��ك��ت��ب امل��ل��م��و���ش��ة ل��ت��وزي��ع��ه��ا على 
م��ك��ت��ب��ات��ه��ا، وذل����ك ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني.

وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ام��ت م����روة عبيد 
العقروبي رئي�س املجل�س الإماراتي 
لكتب اليافعني با�شتعرا�س اأن�شطة 
امل�شتقبلية  وم�����ش��اري��ع��ه  امل��ج��ل�����س 
و�����ش����ب����ل ال�����ت�����ع�����اون امل���م���ك���ن���ة بني 

الثقافة  وزراة  م����ع  اإج���ت���م���اع���ن���ا 
وال�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع اإىل 
املجل�س  وخ��ربة  اإمكانيات  ت�شخري 
الإم������ارات������ي ل��ك��ت��ب ال���ي���اف���ع���ني ملا 
بوابة  ع��رب  املجتمع  م�شلحة  فيه 

ت�شعى  ب����دوره����ا  وال���ت���ي  ال��������وزارة، 
ب�����ش��ت��ى ال�����ش��ب��ل ل��ب��ث ال��ث��ق��اف��ة بني 
خمتلف اأطياف الن�شيج الإجتماعي 
الإماراتي ، واأ�شافت العقروبي اأن 
الكتاب خري �شبيل لتنمية مدارك 

ال�����ش��ب��اب ب�����ش��ك��ل خ���ا����س، وه����و ما 
ي�شعى املجل�س الإماراتي لتكري�شه 
اإىل  املجتمع  اأف����راد  ل���دى  كثقافة 
الثقافة  وزراة  م�����ش��اع��ي  ج���ان���ب 

وال�شباب وتنمية املجتمع.

انطلقت فعالياته اأم�ض 

طلب راأ�س اخليمة ين�شمون الأ�شدق�ء ال�شرطة ال�شيفي
انطلق دورات التدريب ال�شيفي لطلبة وط�لب�ت املدار�س يف مركز �شرطة حت�

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

انطلقت �شباح اأم�س فعاليات برنامج 
)اأ�شدقاء ال�شرطة ال�شيفي ال�شنوي( 
اخليمة  راأ�����س  ���ش��رط��ة  تنظمه  ال���ذي 
و  الإع��لم  اإدارة  باإ�شراف مبا�شر من 
العلقات العامة وي�شارك فيه طلب 
التا�شع  ال�شف  م��ن  اب��ت��داء  امل��دار���س 

ولغاية الثاين ع�شر .
وتعليقا على ذلك قال العميد حممد 
النوبي حممد نائب قائد عام �شرطة 
راأ�س اخليمة اأن �شرطة راأ�س اخليمة 
حت��ر���س يف ك��ل ع��ام على اإق��ام��ة هذا 
امللتقي ال�شيفي لطلب املدار�س من 
الأهداف  مع  متا�شياً  وذل��ك  البنني، 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة و 
اإىل  ال��رام��ي��ة  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة 
حتقيق الأمن و ال�شتقرار يف املجتمع 
تقدمي  يف  ال�����ش��رط��ة  دور  ت��ف��ع��ي��ل  و 
اأوقات  و�شغل   ، املجتمعية  اخل��دم��ات 
ف���راغ ال�����ش��ب��اب خ���لل ف���رتة الإج����ازة 
ب��ك��ل م���ا ه���و م��ف��ي��د، خل��ل��ق ج��ي��ل واع 

•• دبي-وام:

لطلبة  ال�شيفية  ال���دورة  انطلقت 
حتا  منطقة  يف  امل��دار���س  وطالبات 
الإدارة  تنظمها  ال��ت��ي  ام�����س  ب��دب��ي 
التابعة  امل��ج��ت��م��ع  خل��دم��ة  ال��ع��ام��ة 
م��ع مركز  ب��ال��ت��ع��اون  دب��ي  ل�شرطة 
���ش��رط��ة ح��ت��ا مب�����ش��ارك��ة اأك����رث من 
100طالب وطالبة. وقال العقيد 
مركز  مدير  الطنيجي  را�شد  ب��در 
له  ت�شريح �شحايف  �شرطة حتا يف 
داأب��ت منذ انطلق  اإن �شرطة دب��ي 
دوراتها ال�شيفية على تر�شيخ مبداأ 
والطالبات  الطلب  �شخ�شية  بناء 
الذين  امل�شتقبل  جل��ي��ل  ال��ق��ي��ادي��ة 
كافة  يف  ال��ق��ي��ادة  ل���واء  �شيحملون 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
من  امل�شتقبل  ق����راءة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
يف  علمية  منهجية  تطبيق  خ��لل 
تطبيق الربامج ال�شيفية املتنوعة 
الطلب  ن��ف��و���س  يف  ت���غ���ذي  ال���ت���ي 
والقيم  امل���ف���اه���ي���م  م����ن  ال���ع���دي���د 
ال��ن��ب��ي��ل��ة. واأو����ش���ح اأن ال��ه��دف من 
فرتة  ا���ش��ت��ث��م��ار  ال�شيفية  ال����دورة 

ومدرك لأهمية التطوير والتميز يف 
واأ�شاد   . اأخ���رى  جهة  م��ن  جمتمعهم 
�شمو  واهتمام  بدعم  النوبي  العميد 
قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة باأبنائه 
اأوق���ات  �شغل  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه  الطلبة 
بالنفع  عليهم  يعود  ما  بكل  فراغهم 
ال�شوء  رف��ق��اء  يجنبهم  و  ال��ف��ائ��دة،  و 
مو�شحا اأن الربنامج الذي ي�شتقطب 

ويلقى  ال��ط��لب  م��ن  ال��ع��دي��د  �شنوياً 
الأم�س  �شباح  انطلق  ب��اه��راً،  جناحاً 
ال���ث���ال���ث م����ن �شهر  وي�����ش��ت��م��ر ح���ت���ى 
مت�شمنا  2013م،  ل��ع��ام  �شبتمرب 
والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
ملختلف  ميدانية  ك��زي��ارات  املتنوعة 
احلكومية  واجل�����ه�����ات  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
بهدف  ميدانية  وتدريبات  والأمنية، 

تعريف الطلبة عن قرب اإىل طريقة 
بالإ�شافة  ال�������ش���رط���ة،  رج�����ال  ع��م��ل 
ال������دورات  ال��ع��دي��د م���ن  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل 
عن  ف�����ش��ًل  والتعليمية  التثقيفية 
طابع  ذات  ترفيهية  رح���لت  تنظيم 
تعليمي متنوع وغريها من الأن�شطة 
يومياً  الطلبة  عليها  �شيطلع  ال��ت��ي 

خلل تدريبهم .

الإج�������ازة ب�����ش��ك��ل ج��ي��د م���ن خلل 
الطماأنينة  ت��ب��ع��ث  م��ف��ي��دة  ب��رام��ج 
يف ن��ف��و���س الأ���ش��ر واأول���ي���اء الأم���ور 
الظواهر  من  احلد  اإىل  بالإ�شافة 
ال�������ش���ل���ب���ي���ة ال����ت����ي ت������ربز يف ف���رتة 
ال�شيف اإذ تظهر املوؤ�شرات اأن اأكرث 
الفرتات التي يتعر�س فيها الطلبة 
القاتل  ال��ف��راغ  نتيجة  ل��لن��ح��راف 
العقيد  وب����ني  ي��ع��ي�����ش��ون��ه.  ال�����ذي 
ال������دورة  ب���رن���ام���ج  اأن  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
ال�شيفية يت�شمن تدريبات اللياقة 

الع�شكري  وال����ت����دري����ب  ال���ب���دن���ي���ة 
اإىل  بالإ�شافة  والطالبات  للطلبة 
حما�شرات توعية وثقافية ودورات 
من  عدد  مع  بالتعاون  متخ�ش�شة 
يف  احلكومية  وال��دوائ��ر  املوؤ�ش�شات 
الدورة  اأن  اإىل  م�شريا   .. املنطقة 
اإقبال  ���ش��ه��دت  احل��ال��ي��ة  ال�شيفية 
باللتحاق  ال��راغ��ب��ني  م���ن  ك��ب��ريا 
ب��ال��ربن��ام��ج مب�����ش��ارك��ة اأك�����رث من 
منطقة  من  وطالبة  طالب   100
امل�شرف  الفريق  اأن  واأ���ش��اف  حتا. 

مف�شلة  خطة  اأع��د  التدريب  على 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف امل���رج���وة من 
ال�������دورة ال�����ش��ي��ف��ي��ة خ�����ش��و���ش��ا ما 
النف�شية  احل���واج���ز  بك�شر  يتعلق 
ال�شرطة  رج�������ل  ب�����ني  وامل�����ه�����اب�����ة 
القيادة  حتر�س  الذين  والأط��ف��ال 
جعلهم  على  دب��ي  ل�شرطة  العامة 
يف  انت�شارها  اإن  حيث  لها  اأ�شدقاء 
�شورة  تعزيز  يف  �شي�شاهم  بيت  كل 
وم�شاعدة  املجتمعية  دب��ي  �شرطة 
ال���ن���ا����س وال����وق����وف م��ع��ه��م يف حل 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 175085     بتاريخ 2012/06/13 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد  
وعنوانه:6885 اإيلم �شرتيت، مكلني، فريجينيا 3883-22101، الوليات املتحدة الأمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شاجو؛  التابيوكا؛  ال�شاي؛  ال��ن؛  احل��ب��وب؛  النوجا؛  ال��ف��دج؛  ال��ط��ويف؛  الكراميل؛  الكاكاو؛  ال�شوكولتة؛ 
اأي  من  جزئياً  اأو  كلياً  امل�شنوعة  وامل�شروبات  الأطعمة  امللح؛  ال�شكر؛  الأ�شود؛  الع�شل  النحل؛  ع�شل  الدقيق؛ 
ال�شوكولتة؛ حلويات  املنتجات؛ احللويات؛ قطع احللويات؛ حلويات  تلك  بدائل  اأو  اأعله  املذكورة  املنتجات 
لتزيني املواد الغذائية؛ �شوكولتة لتزيني الطعام؛ قطع ال�شوكولتة؛ �شوكولتة على �شكل بي�س؛ �شكولتة 
ال�شوكولتة  حلويات  )حلويات(؛  �شكرية  اأقرا�س  )حلويات(؛  كماأة  بال�شوكولتة؛  مغطاة  حلويات  حم�شوة؛ 
اأو الفاكهة املجففة؛ حلويات  اأو النوجا  اأو الفدج  اأو الطويف  اأو الكراميل  اأو املك�شرات  حتتوي على الب�شكويت 
ال�شوكولتة التي حتتوي على ح�شوات �شل�شة؛ حلويات ال�شوكولتة التي حتتوي على ح�شوات كرمية؛ حلويات 
بال�شكولتة )حلويات(؛  املغطاة  القهوة  املغطاة )حلويات(؛ حبوب  القهوة  القهوة؛ حبوب  بنكهة  ال�شوكولتة 
حلويات  ال�شكاكر؛  قطع  �شكاكر؛  )حلويات(؛  فواكه  )جلي(  هلميات  )حلويات(؛  العودية  احللوى  حلوى؛ 
بال�شوكولتة؛  مغطاة  اأو  على  حتتوي  خفيفة  اأطعمة  خفيفة؛  اأطعمة  علكة؛  ال�شوكولتة؛  �شكاكر  �شكرية؛ 
منتجات املخابز؛ الب�شكويت؛ ب�شكويت ال�شعري؛ الب�شكويت الذي يحتوي على فاكهة جمففة اأو �شوكولتة اأو 
مك�شرات؛ الب�شكويت املغطى بال�شوكولتة؛ رقائق الب�شكويت؛ رقائق الب�شكويت بال�شوكولتة؛ ب�شكويت رقيق 
حملة  فطائر  املعجنات؛  الفطائر؛  الكعك؛  خليط  الكعك؛  م�شحوق  الكعك؛  حملى؛  كعك  معكرون؛  ه�س؛ 
)بانكيك(؛ كعك الوفل؛ تورتات )كيك بالفواكه(؛ ب�شكويت مملح؛ ب�شكويت مملح مغطى بال�شوكولتة؛ �شرائح 
على  حتتوي  التي  اخلفيفة  الأطعمة  قطع  اخلفيفة؛  الأطعمة  قطع  املو�شلي؛  قطع  احلبوب؛  قطع  ال��ذرة؛ 
ال�شوكولتة اأو احلبوب اأو املك�شرات اأو الفاكهة )حلويات(؛ الأطعمة اخلفيفة املغطاة بال�شوكولتة؛ مك�شرات 
)حلويات(؛ مك�شرات مغطاة )حلويات(؛ مك�شرات اأو حبوب اأو فواكه مغطاة بال�شوكولتة )حلويات(؛ م�شروبات 
مثلجة؛ �شوكولتة لل�شرب؛ �شوكولتة �شاخنة؛ م�شروبات )اأ�شا�شها ال�شوكولتة(؛ م�شروبات )اأ�شا�شها الكاكاو(؛ 
م�شروبات )اأ�شا�شها القهوة(؛ م�شروبات )اأ�شا�شها ال�شاي(؛ م�شحوق الكاكاو؛ م�شحوق ال�شوكولتة؛ م�شروبات 
ال�شوكولتة؛  اأ�شا�شها  التي  امل�شروبات  لتح�شري  ال�شوكولتة  اأ�شربة  ال�شكر؛  قطر  �شراب؛  املمّلتة؛  الأطعمة 
اأ�شربة للطعام؛ �شل�شات؛ �شل�شات ال�شوكولتة؛ معاجني للفرد؛ معاجني ال�شوكولتة للفرد؛ معاجني للفرد 
عودية  حلوى  البوظة؛  جممدة؛  حلويات  للأكل؛  مثلجات  بهارات؛  توابل؛  واملك�شرات؛  ال�شوكولتة  اأ�شا�شها 
من  حلوى  )جلي(؛  هلميات  �شكرية؛  اأقرا�س  مهلبية؛  �شربات؛  مثلجة؛  حلويات  جممد؛  زب��ادي  جممدة؛ 
حلويات  الأرز؛  اأ�شا�شها  ومهلبية  حلويات  ال�شوكولتة؛  اأ�شا�شها  ومهلبية  حلويات  وه��لم؛  خمفوقة  كرمية 
لإعداد  مكونات  والوجبات؛  اخلفيفة  والأطعمة  وامل�شروبات  للأطعمة  منكهات  املعكرونة؛  اأ�شا�شها  ومهلبية 
الأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة والوجبات؛ مواد غذائية وم�شروبات م�شنوعة من ال�شلع الواردة يف 

 الفئة 30؛ منتجات معدة لل�شتهلك وتتاألف ب�شكل اأ�شا�شي من ال�شلع الواردة يف الفئة 30. 
 30  الواق�عة بالفئة:  

كتبت الكلمة "MARS" باللغة الجنليزية.  و�شف العلمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/13   املودعة حتت رقم: 175082 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد  
وعنوانه:6885 اإيلم �شرتيت، مكلني، فريجينيا 3883-22101، الوليات املتحدة الأمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شاجو؛  التابيوكا؛  ال�شاي؛  ال��ن؛  احل��ب��وب؛  النوجا؛  ال��ف��دج؛  ال��ط��ويف؛  الكراميل؛  الكاكاو؛  ال�شوكولتة؛ 
اأي  من  جزئياً  اأو  كلياً  امل�شنوعة  وامل�شروبات  الأطعمة  امللح؛  ال�شكر؛  الأ�شود؛  الع�شل  النحل؛  ع�شل  الدقيق؛ 
ال�شوكولتة؛ حلويات  املنتجات؛ احللويات؛ قطع احللويات؛ حلويات  تلك  بدائل  اأو  اأعله  املذكورة  املنتجات 
لتزيني املواد الغذائية؛ �شوكولتة لتزيني الطعام؛ قطع ال�شوكولتة؛ �شوكولتة على �شكل بي�س؛ �شكولتة 
ال�شوكولتة  حلويات  )حلويات(؛  �شكرية  اأقرا�س  )حلويات(؛  كماأة  بال�شوكولتة؛  مغطاة  حلويات  حم�شوة؛ 
اأو الفاكهة املجففة؛ حلويات  اأو النوجا  اأو الفدج  اأو الطويف  اأو الكراميل  اأو املك�شرات  حتتوي على الب�شكويت 
ال�شوكولتة التي حتتوي على ح�شوات �شل�شة؛ حلويات ال�شوكولتة التي حتتوي على ح�شوات كرمية؛ حلويات 
بال�شكولتة )حلويات(؛  املغطاة  القهوة  املغطاة )حلويات(؛ حبوب  القهوة  القهوة؛ حبوب  بنكهة  ال�شوكولتة 
حلويات  ال�شكاكر؛  قطع  �شكاكر؛  )حلويات(؛  فواكه  )جلي(  هلميات  )حلويات(؛  العودية  احللوى  حلوى؛ 
بال�شوكولتة؛  مغطاة  اأو  على  حتتوي  خفيفة  اأطعمة  خفيفة؛  اأطعمة  علكة؛  ال�شوكولتة؛  �شكاكر  �شكرية؛ 
منتجات املخابز؛ الب�شكويت؛ ب�شكويت ال�شعري؛ الب�شكويت الذي يحتوي على فاكهة جمففة اأو �شوكولتة اأو 
مك�شرات؛ الب�شكويت املغطى بال�شوكولتة؛ رقائق الب�شكويت؛ رقائق الب�شكويت بال�شوكولتة؛ ب�شكويت رقيق 
حملة  فطائر  املعجنات؛  الفطائر؛  الكعك؛  خليط  الكعك؛  م�شحوق  الكعك؛  حملى؛  كعك  معكرون؛  ه�س؛ 
)بانكيك(؛ كعك الوفل؛ تورتات )كيك بالفواكه(؛ ب�شكويت مملح؛ ب�شكويت مملح مغطى بال�شوكولتة؛ �شرائح 
على  حتتوي  التي  اخلفيفة  الأطعمة  قطع  اخلفيفة؛  الأطعمة  قطع  املو�شلي؛  قطع  احلبوب؛  قطع  ال��ذرة؛ 
ال�شوكولتة اأو احلبوب اأو املك�شرات اأو الفاكهة )حلويات(؛ الأطعمة اخلفيفة املغطاة بال�شوكولتة؛ مك�شرات 
)حلويات(؛ مك�شرات مغطاة )حلويات(؛ مك�شرات اأو حبوب اأو فواكه مغطاة بال�شوكولتة )حلويات(؛ م�شروبات 
مثلجة؛ �شوكولتة لل�شرب؛ �شوكولتة �شاخنة؛ م�شروبات )اأ�شا�شها ال�شوكولتة(؛ م�شروبات )اأ�شا�شها الكاكاو(؛ 
م�شروبات )اأ�شا�شها القهوة(؛ م�شروبات )اأ�شا�شها ال�شاي(؛ م�شحوق الكاكاو؛ م�شحوق ال�شوكولتة؛ م�شروبات 
ال�شوكولتة؛  اأ�شا�شها  التي  امل�شروبات  لتح�شري  ال�شوكولتة  اأ�شربة  ال�شكر؛  قطر  �شراب؛  املمّلتة؛  الأطعمة 
اأ�شربة للطعام؛ �شل�شات؛ �شل�شات ال�شوكولتة؛ معاجني للفرد؛ معاجني ال�شوكولتة للفرد؛ معاجني للفرد 
عودية  حلوى  البوظة؛  جممدة؛  حلويات  للأكل؛  مثلجات  بهارات؛  توابل؛  واملك�شرات؛  ال�شوكولتة  اأ�شا�شها 
من  حلوى  )جلي(؛  هلميات  �شكرية؛  اأقرا�س  مهلبية؛  �شربات؛  مثلجة؛  حلويات  جممد؛  زب��ادي  جممدة؛ 
حلويات  الأرز؛  اأ�شا�شها  ومهلبية  حلويات  ال�شوكولتة؛  اأ�شا�شها  ومهلبية  حلويات  وه��لم؛  خمفوقة  كرمية 
لإعداد  مكونات  والوجبات؛  اخلفيفة  والأطعمة  وامل�شروبات  للأطعمة  منكهات  املعكرونة؛  اأ�شا�شها  ومهلبية 
الأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة والوجبات؛ مواد غذائية وم�شروبات م�شنوعة من ال�شلع الواردة يف 

 الفئة 30؛ منتجات معدة لل�شتهلك وتتاألف ب�شكل اأ�شا�شي من ال�شلع الواردة يف الفئة 30. 
 30  الواق�عة بالفئة:  

الجنليزية.  كتبت الكلمة "SNICKERS" باللغة  و�شف العلمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/13   املودعة حتت رقم: 175086 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد  
وعنوانه:6885 اإيلم �شرتيت، مكلني، فريجينيا 3883-22101، الوليات املتحدة الأمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شاجو؛  التابيوكا؛  ال�شاي؛  ال��ن؛  احل��ب��وب؛  النوجا؛  ال��ف��دج؛  ال��ط��ويف؛  الكراميل؛  الكاكاو؛  ال�شوكولتة؛ 
اأي  من  جزئياً  اأو  كلياً  امل�شنوعة  وامل�شروبات  الأطعمة  امللح؛  ال�شكر؛  الأ�شود؛  الع�شل  النحل؛  ع�شل  الدقيق؛ 
ال�شوكولتة؛ حلويات  املنتجات؛ احللويات؛ قطع احللويات؛ حلويات  تلك  بدائل  اأو  اأعله  املذكورة  املنتجات 
لتزيني املواد الغذائية؛ �شوكولتة لتزيني الطعام؛ قطع ال�شوكولتة؛ �شوكولتة على �شكل بي�س؛ �شكولتة 
ال�شوكولتة  حلويات  )حلويات(؛  �شكرية  اأقرا�س  )حلويات(؛  كماأة  بال�شوكولتة؛  مغطاة  حلويات  حم�شوة؛ 
اأو الفاكهة املجففة؛ حلويات  اأو النوجا  اأو الفدج  اأو الطويف  اأو الكراميل  اأو املك�شرات  حتتوي على الب�شكويت 
ال�شوكولتة التي حتتوي على ح�شوات �شل�شة؛ حلويات ال�شوكولتة التي حتتوي على ح�شوات كرمية؛ حلويات 
بال�شكولتة )حلويات(؛  املغطاة  القهوة  املغطاة )حلويات(؛ حبوب  القهوة  القهوة؛ حبوب  بنكهة  ال�شوكولتة 
حلويات  ال�شكاكر؛  قطع  �شكاكر؛  )حلويات(؛  فواكه  )جلي(  هلميات  )حلويات(؛  العودية  احللوى  حلوى؛ 
بال�شوكولتة؛  مغطاة  اأو  على  حتتوي  خفيفة  اأطعمة  خفيفة؛  اأطعمة  علكة؛  ال�شوكولتة؛  �شكاكر  �شكرية؛ 
منتجات املخابز؛ الب�شكويت؛ ب�شكويت ال�شعري؛ الب�شكويت الذي يحتوي على فاكهة جمففة اأو �شوكولتة اأو 
مك�شرات؛ الب�شكويت املغطى بال�شوكولتة؛ رقائق الب�شكويت؛ رقائق الب�شكويت بال�شوكولتة؛ ب�شكويت رقيق 
حملة  فطائر  املعجنات؛  الفطائر؛  الكعك؛  خليط  الكعك؛  م�شحوق  الكعك؛  حملى؛  كعك  معكرون؛  ه�س؛ 
)بانكيك(؛ كعك الوفل؛ تورتات )كيك بالفواكه(؛ ب�شكويت مملح؛ ب�شكويت مملح مغطى بال�شوكولتة؛ �شرائح 
على  حتتوي  التي  اخلفيفة  الأطعمة  قطع  اخلفيفة؛  الأطعمة  قطع  املو�شلي؛  قطع  احلبوب؛  قطع  ال��ذرة؛ 
ال�شوكولتة اأو احلبوب اأو املك�شرات اأو الفاكهة )حلويات(؛ الأطعمة اخلفيفة املغطاة بال�شوكولتة؛ مك�شرات 
)حلويات(؛ مك�شرات مغطاة )حلويات(؛ مك�شرات اأو حبوب اأو فواكه مغطاة بال�شوكولتة )حلويات(؛ م�شروبات 
مثلجة؛ �شوكولتة لل�شرب؛ �شوكولتة �شاخنة؛ م�شروبات )اأ�شا�شها ال�شوكولتة(؛ م�شروبات )اأ�شا�شها الكاكاو(؛ 
م�شروبات )اأ�شا�شها القهوة(؛ م�شروبات )اأ�شا�شها ال�شاي(؛ م�شحوق الكاكاو؛ م�شحوق ال�شوكولتة؛ م�شروبات 
ال�شوكولتة؛  اأ�شا�شها  التي  امل�شروبات  لتح�شري  ال�شوكولتة  اأ�شربة  ال�شكر؛  قطر  �شراب؛  املمّلتة؛  الأطعمة 
اأ�شربة للطعام؛ �شل�شات؛ �شل�شات ال�شوكولتة؛ معاجني للفرد؛ معاجني ال�شوكولتة للفرد؛ معاجني للفرد 
عودية  حلوى  البوظة؛  جممدة؛  حلويات  للأكل؛  مثلجات  بهارات؛  توابل؛  واملك�شرات؛  ال�شوكولتة  اأ�شا�شها 
من  حلوى  )جلي(؛  هلميات  �شكرية؛  اأقرا�س  مهلبية؛  �شربات؛  مثلجة؛  حلويات  جممد؛  زب��ادي  جممدة؛ 
حلويات  الأرز؛  اأ�شا�شها  ومهلبية  حلويات  ال�شوكولتة؛  اأ�شا�شها  ومهلبية  حلويات  وه��لم؛  خمفوقة  كرمية 
لإعداد  مكونات  والوجبات؛  اخلفيفة  والأطعمة  وامل�شروبات  للأطعمة  منكهات  املعكرونة؛  اأ�شا�شها  ومهلبية 
الأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة والوجبات؛ مواد غذائية وم�شروبات م�شنوعة من ال�شلع الواردة يف 

 الفئة 30؛ منتجات معدة لل�شتهلك وتتاألف ب�شكل اأ�شا�شي من ال�شلع الواردة يف الفئة 30. 
 30  الواق�عة بالفئة:  

العربية.  كتبت "ام اند امز" باللغة  و�شف العلمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 175084   بتاريخ 2012/06/13 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد  
وعنوانه:6885 اإيلم �شرتيت، مكلني، فريجينيا 3883-22101، الوليات املتحدة الأمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شاجو؛  التابيوكا؛  ال�شاي؛  ال��ن؛  احل��ب��وب؛  النوجا؛  ال��ف��دج؛  ال��ط��ويف؛  الكراميل؛  الكاكاو؛  ال�شوكولتة؛ 
اأي  من  جزئياً  اأو  كلياً  امل�شنوعة  وامل�شروبات  الأطعمة  امللح؛  ال�شكر؛  الأ�شود؛  الع�شل  النحل؛  ع�شل  الدقيق؛ 
ال�شوكولتة؛ حلويات  املنتجات؛ احللويات؛ قطع احللويات؛ حلويات  تلك  بدائل  اأو  اأعله  املذكورة  املنتجات 
لتزيني املواد الغذائية؛ �شوكولتة لتزيني الطعام؛ قطع ال�شوكولتة؛ �شوكولتة على �شكل بي�س؛ �شكولتة 
ال�شوكولتة  حلويات  )حلويات(؛  �شكرية  اأقرا�س  )حلويات(؛  كماأة  بال�شوكولتة؛  مغطاة  حلويات  حم�شوة؛ 
اأو الفاكهة املجففة؛ حلويات  اأو النوجا  اأو الفدج  اأو الطويف  اأو الكراميل  اأو املك�شرات  حتتوي على الب�شكويت 
ال�شوكولتة التي حتتوي على ح�شوات �شل�شة؛ حلويات ال�شوكولتة التي حتتوي على ح�شوات كرمية؛ حلويات 
بال�شكولتة )حلويات(؛  املغطاة  القهوة  املغطاة )حلويات(؛ حبوب  القهوة  القهوة؛ حبوب  بنكهة  ال�شوكولتة 
حلويات  ال�شكاكر؛  قطع  �شكاكر؛  )حلويات(؛  فواكه  )جلي(  هلميات  )حلويات(؛  العودية  احللوى  حلوى؛ 
بال�شوكولتة؛  مغطاة  اأو  على  حتتوي  خفيفة  اأطعمة  خفيفة؛  اأطعمة  علكة؛  ال�شوكولتة؛  �شكاكر  �شكرية؛ 
منتجات املخابز؛ الب�شكويت؛ ب�شكويت ال�شعري؛ الب�شكويت الذي يحتوي على فاكهة جمففة اأو �شوكولتة اأو 
مك�شرات؛ الب�شكويت املغطى بال�شوكولتة؛ رقائق الب�شكويت؛ رقائق الب�شكويت بال�شوكولتة؛ ب�شكويت رقيق 
حملة  فطائر  املعجنات؛  الفطائر؛  الكعك؛  خليط  الكعك؛  م�شحوق  الكعك؛  حملى؛  كعك  معكرون؛  ه�س؛ 
)بانكيك(؛ كعك الوفل؛ تورتات )كيك بالفواكه(؛ ب�شكويت مملح؛ ب�شكويت مملح مغطى بال�شوكولتة؛ �شرائح 
على  حتتوي  التي  اخلفيفة  الأطعمة  قطع  اخلفيفة؛  الأطعمة  قطع  املو�شلي؛  قطع  احلبوب؛  قطع  ال��ذرة؛ 
ال�شوكولتة اأو احلبوب اأو املك�شرات اأو الفاكهة )حلويات(؛ الأطعمة اخلفيفة املغطاة بال�شوكولتة؛ مك�شرات 
)حلويات(؛ مك�شرات مغطاة )حلويات(؛ مك�شرات اأو حبوب اأو فواكه مغطاة بال�شوكولتة )حلويات(؛ م�شروبات 
مثلجة؛ �شوكولتة لل�شرب؛ �شوكولتة �شاخنة؛ م�شروبات )اأ�شا�شها ال�شوكولتة(؛ م�شروبات )اأ�شا�شها الكاكاو(؛ 
م�شروبات )اأ�شا�شها القهوة(؛ م�شروبات )اأ�شا�شها ال�شاي(؛ م�شحوق الكاكاو؛ م�شحوق ال�شوكولتة؛ م�شروبات 
ال�شوكولتة؛  اأ�شا�شها  التي  امل�شروبات  لتح�شري  ال�شوكولتة  اأ�شربة  ال�شكر؛  قطر  �شراب؛  املمّلتة؛  الأطعمة 
اأ�شربة للطعام؛ �شل�شات؛ �شل�شات ال�شوكولتة؛ معاجني للفرد؛ معاجني ال�شوكولتة للفرد؛ معاجني للفرد 
عودية  حلوى  البوظة؛  جممدة؛  حلويات  للأكل؛  مثلجات  بهارات؛  توابل؛  واملك�شرات؛  ال�شوكولتة  اأ�شا�شها 
من  حلوى  )جلي(؛  هلميات  �شكرية؛  اأقرا�س  مهلبية؛  �شربات؛  مثلجة؛  حلويات  جممد؛  زب��ادي  جممدة؛ 
حلويات  الأرز؛  اأ�شا�شها  ومهلبية  حلويات  ال�شوكولتة؛  اأ�شا�شها  ومهلبية  حلويات  وه��لم؛  خمفوقة  كرمية 
لإعداد  مكونات  والوجبات؛  اخلفيفة  والأطعمة  وامل�شروبات  للأطعمة  منكهات  املعكرونة؛  اأ�شا�شها  ومهلبية 
الأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة والوجبات؛ مواد غذائية وم�شروبات م�شنوعة من ال�شلع الواردة يف 

 الفئة 30؛ منتجات معدة لل�شتهلك وتتاألف ب�شكل اأ�شا�شي من ال�شلع الواردة يف الفئة 30. 
 30  الواق�عة بالفئة:  

 ."M&M'S" كتبت الأحرف اللتينية و�شف العلمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ن����ور دراز 
باك�شتاين     - خ��ان  اردىل 
�شفره   ج����واز   - اجلن�شية 
  )7915221( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/6980090

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ ح�شني حممد 
ال�شومال     - ع����ب����داهلل 
�شفره   ج����واز   - اجلن�شية 
)43204(�شادر  رق����م 
من الم���ارات.  من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5818403   

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شكيل الرحمن 
باك�شتاين  خ�������ان-   ت����اوي����ز 
�شفره   ج������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)9152521(�شادر  رق��م 
م���ن ب��اك�����ش��ت��ان.  م���ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   056/6020558

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ف��اج��ل��و مياه 
بنجلدي�س    - عبدالغفور 
�شفره   ج������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)1919211(�شادر  رق��م 
من بنجلدي�س.  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   055/1264201

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ج��ي��ل��و مياه 
�شوكور علي- -  بنجلدي�س 
اجلن�شية - جواز �شفره  رقم 
من  )139845(�شادر 
م����ن يجده  ب���ن���ج���لدي�������س.  
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/9335478

فقدان جواز �سفر
امل��دع��و/ يحيى عبداجلليل خ��ل��ف    -  العراق  فقد  

رق��م )2455971(  من  �شفره   - ج��واز  اجلن�شية 

او  ���ش��رط��ة  اق���رب م��رك��ز  ب��رج��اء ت�شليمه اىل  ي��ج��ده 

ال�شفارة العراق م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
اميبيت  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
اثيوبية  اب��اي��ن��ه-  اليمايهو 
اجلن�شية-   - جواز �شفرها  
)1707283(�شادر  رق��م 
اأث���ي���وب���ي���ا.  م���ن يجده  م���ن 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/9337305

اأخب�رال�ش�عة: �شه�دة اأممية لدور االإم�رات
اإل بعد درا�شة معمقة  اأن دولة الإم��ارات ل تقدم امل�شاعدات  اأول على  يدل 
نحو  على  تقدم  املنح  اأن  على  اأي�شا  وي��دل  و�شعبها  املعنية  الدولة  حلاجات 
املحبة  ون�شر  ال�شلم  ب�شط  يف  الإم���ارات  ر�شالة  مع  تاما  ان�شجاما  ين�شجم 
ختام  يف  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  وقالت  ال�شامية.  الإن�شانية  وقيمها  والتاآخي 
اإىل  تهدف  م�شروعات  على  ت�شتمل  امل�شاعدات  هذه  اإن  الإفتتاحي  مقالها 
نهر  ال�شيخ خليفة على  و  زايد  ال�شيخ  التحتية مثل ج�شري  البنى  تطوير 
�شوات اللذين �شارا من املعامل احليوية ملا لهما من دور اقت�شادي وجتاري 
ح�شبما قال نيل رايت ممثل مفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني يف 
لها  اآخ��ر  ن��وع  من  وتنمية  تطوير  م�شروعات  الدولة  مت��ول  باك�شتان..كما 
املركز  امل��راأة مثل  امل��دى ومنها ما هو معني بدعم  غايات اجتماعية بعيدة 

الأول لتدريب الن�شاء وتاأهيلهن يف اإقليم خيرب بختونخوا.

املجيد يف ميدان الأعمال الإن�شانية والتنموية وهي جت�شيد لر�شالة الدولة 
نحو العامل ولقيمها الإن�شانية ال�شامية .. م�شيفة اأن هذه ال�شهادة مل تاأت 
من فراغ فنهج الدولة احلكيم وال��دوؤوب وعطاوؤها غري املحدود يف جمال 
الإغاثة وامل�شاعدات الإن�شانية..كانا على الدوام مثار اإعجاب العامل لذلك 
مل يكن مفاجئا اأن تثمن املنظمة الدولية جمددا الدور املميز الذي تلعبه 
دولة الإمارات نحو �شعوب العامل على اختلف م�شاربها ول�شيما تلك التي 
باجتاه  وامل�شاعب  املحن  لتتجاوز  الإن�شانية  امل�شاعدات  اإىل  ما�شة  بحاجة 
للدرا�شات  الإم��ارات  مركز  ي�شدرها  التي  الن�شرة  ولفتت  اأف�شل.  م�شتقبل 
املوقع  عن  النظر  ب�شرف  الإم��ارات��ي��ني  اأن  ال�شرتاتيجية..اإىل  والبحوث 
الذي  الإن�شاين  والعمل  اخلري  فعل  حب  على  جبلوا  قد  والثقافة  والعمر 
مبداأ  اأن��ه  مو�شحة   .. الأ�شيلة  لثقافتهم  الأ�شا�شية  الركائز  اإح��دى  ميثل 

زاي��د بن  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  ال��وال��د  املغفور له  ق��واع��ده وكر�شه وط��وره  اأر���ش��ى 
الر�شيدة  القيادة  هديه  على  وت�شري  الحت��اد  فجر  منذ  نهيان  اآل  �شلطان 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 
حفظه اهلل وتر�شخه بف�شل توجيهات �شموه ال�شديدة ودعم اأ�شحاب ال�شمو 
حكام الإمارات وم�شاندة الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة. واأ�شافت اأن اللفت 
للنظر يف تثمني املنظمة الدولية للدور الإن�شاين الإماراتي الذي مل يكن 
الأول ولن يكون الأخري..هو التنويه بتنوع امل�شاعدات التي وفرتها الدولة 
اإىل  لها..م�شرية  املتلقية  واملناطق  املبا�شرة  الأغرا�س  حيث  من  لباك�شتان 
اأن هذه املعونات ت�شم امل�شروعات التعليمية وال�شحية والبنية التحتية يف 
فهو  �شيء  على  التنوع  ه��ذا  دل  واإن  الباك�شتانية  واملناطق  القرى  خمتلف 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن بناء الإن�شان هو يف مقدمة الأهداف النبيلة 
للم�شاعدات التي متنحها دولة الإمارات ب�شخاء واجتهاد لكل حمتاج اأيا كان 
مذهبه وجن�شيته وجن�شه خ�شو�شا اأن م�شاعي الدولة يف دعمها الإن�شاين 
ل تقت�شر على تقدمي امل�شاعدات وح�شب بل ت�شمل معاجلة الفقر ومكافحة 
يف  ت�شهم  مادامت  اجل��ذور  من  والقت�شادي  الجتماعي  والتخلف  اجلهل 
ب�شط ال�شلم واملحبة وال�شتقرار يف بلدان العامل. وحتت عنوان �شهادة اأممية 
لدور الإمارات قالت اإن اإ�شادة الأمم املتحدة الأخرية باجلهود الكرمية التي 
توا�شل دولة الإمارات العربية املتحدة بذلها لتقدمي امل�شاعدات الإن�شانية 
الدولة  �شجل  اإىل  ي�شاف  جديدا  و�شاما  متثل   .. الباك�شتاين  ال�شعب  اإىل 
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•• ابوظبي-الفجر: 

– اإدارة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  قامت 
باإجراء   - وال�شلمة  وال�شحة  البيئة 
الرفع  م��ع��دات  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ي  الفح�س 
اخلا�شة  وال����راف����ع����ات  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
لي�شل عدد  والإن�شاء  البناء  مب�شاريع 
الرافعات التي مت اإخ�شاعها للفح�س 
عام  م��ن  اكتوبر  يف  امل�شروع  ب��دء  منذ 
2011 اإىل 13871 رافعة.. موؤكدة 
ت�شجل  مل  احلالية  ال�شنة  خلل  اأنها 
نطاق  ���ش��م��ن  ل���ل���راف���ع���ات  ح�����ادث  اي 
التي  للجهود  ث��م��رة  وذل���ك  الفح�س 
بذلتها البلدية بالتعاون مع ال�شركاء 
بالت�شدد  واخل��ا���ش��ة  ال�شرتاتيجيني 
وال�شحة  البيئة  معايري  تطبيقات  يف 
با�شتخدامات  يتعلق  فيما  وال�شلمة 
�شلمة  على  حر�شا  وذل��ك  الرافعات 

العمال وتاأمني بيئة عمل اآمنة لهم .
من جانبه دعا املهند�س �شلح عو�س 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال�������ش���راج 
اأهمية  اإىل  ب��الإن��اب��ة  امل���دن  تخطيط 
و�شركات  ال�شت�شارية  املكاتب  ال��ت��زام 
البناء  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ة  امل����ق����اولت 
ال���دوري  الفح�س  ب���اإج���راء  والإن�����ش��اء 
والرافعات  امليكانيكية  ال��رف��ع  مل��ع��دات 

والإن�شاء  ال��ب��ن��اء  مب�����ش��اري��ع  اخل��ا���ش��ة 
وذلك بهدف تعزيز اإج��راءات ال�شحة 
احلوادث  وتفادي  والبيئة  وال�شلمة 
والإ�شابات �شواء على �شعيد العاملني 
حتمية  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ن�����ش��اآت  اأو 
املتخ�ش�شة  ال�شركات  بقائمة  اللتزام 
واعتماد  ف��ح�����س  جم���ال  يف  امل��ع��ت��م��دة 

معدات الرفع امليكانيكية. 
خطة  اأط���ل���ق���ت  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  واأ�����ش����ار 
تهدف اإىل اإر�شاء اأعلى معايري الأمن 
ومن  الإن�شائية  املواقع  يف  وال�شلمة 
التزام  اأهمية  على  توؤكد  املنطلق  هذا 
ال�شركات العاملة يف جمال الإن�شاءات 
ال�شلمة  اإج�������راءات  ب��ك��اف��ة  وال���ب���ن���اء 
اخل���ا����ش���ة ب���امل���ع���دات امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
املواقع الإن�شائية ملا لها من اأثر كبري 
واأمن  املوقع  �شلمة  مدى  حتديد  يف 

الأفراد العاملني �شمن نطاقه.
ال�شت�شاريني  دع��������وة  اأن  واأ�������ش������ار 
الدوري  الفح�س  لإج���راء  واملقاولني 
تاأكيدا  ج��اء  امل�شتخدمة  امل��ع��دات  على 
بيئة  تاأمني  البلدية على  على حر�س 
البيئة  اآمنة ومتكاملة يف جمال  عمل 
الذي  بال�شكل  وال�����ش��لم��ة  وال�����ش��ح��ة 
ال��ع��م��ال باملواقع  ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ح��ي��اة 
بالقرب  املارين  امل�شاة  حماية  وكذلك 

واملن�شاآت  الأبنية  وكذلك  امل��واق��ع  من 
القريبة من املواقع الإن�شائية .

املكاتب  ع���ل���ى  ي���ج���ب  اأن�������ه  واأو�������ش������ح 
ال����ش���ت�������ش���اري���ة و�����ش����رك����ات امل����ق����اولت 
التقيد  الإن�������ش���اء  ق���ط���اع  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
املعتمدة  ال�شركات  بقائمة  والل��ت��زام 
معدات  واع���ت���م���اد  ف��ح�����س  جم����ال  يف 
اخلا�شة  وال��رواف��ع  امليكانيكية  الرفع 
م�شريا  والإن�����ش��اء..  ال��ب��ن��اء  مب�شاريع 
ي��وف��ر درج���ة عالية  اأن ه���ذا الإج�����راء 
ال�شلحية  م��دى  الأم��ان ويحدد  من 
بال�شكل  املعدات  ل�شتخدام  احلقيقية 
املكاتب  ع��ل��ى  اأن  م�����ش��ريا  الأم����ث����ل.. 
املقاول  التزام  التاأكد من  ال�شت�شارية 
ب�شكل  واعتماده  الفني  الفح�س  بهذا 
�شرطا  اأ���ش��ب��ح  ك��ون��ه  وم��ن��ت��ظ��م  دوري 
اأ�شا�شيا ووثيقة مهمة لإكمال اإجراءات 

ترخي�س املعدات ال�شالفة الذكر .
املهند�س عبد  اأك��د  ذات��ه  ال�شعيد  على 
البيئة  اإدارة  م���دي���ر  زع�����رب  ال��ع��زي��ز 
وال�شحة وال�شلمة اأن البلدية ت�شعى 
ال�شرتاتيجية  �شراكاتها  تعزيز  اإىل 
م�����ع اجل�����ه�����ات امل����ع����ت����م����دة يف جم����ال 
معايري  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ف��ن��ي  ال��ف��ح�����س 
وال�شلمة  وال�شحة  البيئة  و���ش��روط 
والهيئات الوطنية والدولية ومن هذا 

والبناء  املثمر  ال��ت��ع��اون  ج��اء  املنطلق 
 )DAC( للعتماد  دب��ي  مركز  م��ع 
اأح�����د اجلهات  ك���ون���ه  دب����ي  ب��ل��دي��ة  يف 
احل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى الع�������رتاف ال����دويل 
للموا�شفات  الإم����ارات  هيئة  وك��ذل��ك 
الرئي�شية  العتماد  كجهة  واملقايي�س 

يف اأبوظبي. 
اأن���ه وب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذا التعاون  واأ����ش���ار 
 6 اأبوظبي  بلدية مدينة  فقد حذفت 
�شركات فح�س فني خمالفة للمعايري 
ت�شجيل  مت  كما  املطلوبة  وال�����ش��روط 
34 �شركة فح�س فني متخ�ش�شة من 
وال�شلمة  وال�شحة  البيئة  اإدارة  قبل 
بلغ  وق��د   .. اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف 
اأكرث  رف�شها  مت  التي  الرافعات  ع��دد 
 2011 ع��ام  منذ  رافعة   3246 من 
ال��ف��ن��ي والتي  ال��ف��ح�����س  م���ن م���راك���ز 
اأبوظبي  يف  م�شفح  م��ن  ك��ل  ت�شمل 

والعني واملنطقة الغربية .
الفني  ال��ف��ح�����س  م��رك��ز  اأن  واأو�����ش����ح 
 6309 م��ن  اأك���رث  اأ���ش��در  يف م�شفح 
الأم���ن وال�شلمة  ���ش��ه��ادات يف جم��ال 
اأ�����ش����در مركز  ل���ه���ذه امل����ع����دات ف��ي��م��ا 
الفح�س الفني يف العني 990 �شهادة 
الغربية  الفني يف  الفح�س  اأم��ا مركز 

فقد اأ�شدر 3326 �شهادة. 

الذي  املثمر  ب��ال��ت��ع��اون  زع���رب  واأ���ش��اد 
ت��ب��دي��ه ���ش��رك��ة م��وا���ش��لت الإم�����ارات 
على  البلدية  مع  جتاوبها  خ��لل  من 
ت�شدر  التي  ال�شهادات  اعتماد  �شعيد 
من قبل ال�شركات امل�شجلة لدى اإدارة 

البيئة وال�شحة وال�شلمة .
يقومون  البلدية  مفت�شي  اأن  واأ�شاف 
خ����لل ح��م��لت��ه��م ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة على 
ال�شهادات  بفح�س  الإن�شائية  امل��واق��ع 
م�شريا   .. ال�شركة  قبل  من  ال�شادرة 
وتكون  ت�������ش���در  ال���ت���ي  ال�������ش���ه���ادة  اأن 
الفنية  للموا�شفات  م�شتوفية  غ��ري 
والتوا�شل  �شحبها  يتم  الآم��ن  للرفع 
ال�شهادة  اأ����ش���درت  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ة  م��ع 
العتماد  جهات  مع  التن�شيق  وكذلك 
لت��خ��اذ الإج�����راءات ال��لزم��ة يف مثل 
حد  اإىل  ت�����ش��ل  وايل  احل������الت  ه����ذه 
العمل  ع����ن  ال�������ش���رك���ة  ه�����ذه  اإي����ق����اف 
املوقع  ع��رب  ون�شرها  املخالفة  ور���ش��د 
وال�شحة  البيئة  لإدارة  الإل��ك��رتوين 

وال�شلمة. 
وال�شحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  اأن  واأ�����ش����ار 
برناجمها  يف  م�����ش��ت��م��رة  وال�����ش��لم��ة 
من  لل�شركات  والتثقيفي  ال��ت��وع��وي 
خ���لل ع��ق��د ور����س ال��ع��م��ل ع��ل��ى مدار 
ل�شرح  اللقاءات  ه��ذه  وا�شتثمار  العام 

امل��خ��ال��ف��ات امل��رت��ك��ب��ة م���ن ق��ب��ل بع�س 
ال�شركات والتنويه اإىل الآثار املرتتبة 
على هذه املخالفات وكيفية تفاديها .. 
اإبرام  تعتزم قريبا  البلدية  اأن  م�شريا 
اتفاقية تعاون يف هذا املجال مع هيئة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة بهدف 
والأم���ن يف  ال�شلمة  اإج���راءات  تعزيز 
اأرواح  وحماية  والبناء  الإن�شاء  مواقع 

و�شلمة العاملني يف هذه املواقع.
وبالتعاون  البلدية  اأن  بالذكر  جدير 
مع اإدارة ترخي�س الآليات وال�شائقني 
املركزية  للعمليات  العامة  الإدارة  يف 
ترخي�س  اآلية  تطوير  من  انتهت  قد 
الآل���ي���ات وال���راف���ع���ات امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
والهدم  والإن���������ش����اءات  ال��ب��ن��اء  ق���ط���اع 
يف  العمل  مبخرجات  الرت��ق��اء  بهدف 
قطاع البناء والإن�شاء مبا يتوافق مع 
متطلبات الإطار العام للنظام واأف�شل 
املمار�شات العاملية للحد من احلوادث 
والإ���ش��اب��ات م��ن خ��لل اإل���زام �شركات 
ب��ت��ق��دمي �شهادة  وال��راف��ع��ات  الآل���ي���ات 
ال�شركات  ق��ب��ل  م��ن  ال��ف��ن��ي  ال��ف��ح�����س 
والعاملة  البلدية  قبل  م��ن  املعتمدة 
يف جم������ال ف���ح�������س م�����ع�����دات ال���رف���ع 
واإدراج��ه��ا �شمن  والآل��ي��ات  امليكانيكية 
امل��ط��ل��وب��ة لإمت�����ام عملية  امل�����ش��ت��ن��دات 

اإن  .. حيث  امل��ذك��ورة  امل��ع��دات  ترخ�س 
قائمة املعدات امل�شار اإليها ت�شمل رافعة 
الأ�شخا�س ورافعة اأنابيب ورافعة اإنارة 
بعجلت  وراف��ع��ة  بجنزير  وال��راف��ع��ة 
جانبية  وراف���ع���ة  تل�شكوبية  وراف���ع���ة 
�شواخ�س  وراف��ع��ة  ل��لأن��اب��ي��ب  ح��ام��ل��ة 
ورافعة �شيانة ورافعة �شوكية خفيفة 

ورافعة �شوكية ثقيلة ورافعة مع �شيول 
و   .. باأنواعها  والكرينات  اآب��ار  وحفارة 
اأن كل معدة خارج نطاق هذه القائمة 
ويحتوي ت�شميمها على حبل فولذي 
ال�شركات املخولة  اإىل  اأن حتول  يجب 
واملتخ�ش�شة بفح�شها من اأجل التاأكد 

من معايري ال�شلمة والأمن فيها. 

•• املنطقة الغربية – الفجر:

خطة  الغربية  املنطقة  بلدية  تعتمد 
مع  الإ�شرتاتيجية  ال�شراكات  لتعزيز 
توفري  بهدف  واخلا�س  العام  القطاع 
الأ�شا�شية  اخلدمات  من  اأو�شع  حزمة 
املختلفة حتت �شقف مراكز اخلدمات 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة مت يف ك��ل مدن 

املنطقة الغربية ال�شت.
و����ش���رح م�����ش��ب��ح م���ب���ارك امل����رر مدير 
بالإنابة،  الغربية  املنطقة  بلدية  ع��ام 
اأف�شل  بتوفري  ملتزمة  مت  مراكز  اإن 
الغربية،  املنطقة  ل�شكان  اخل��دم��ات 
ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف اخلدمات  وت�����ش��ه��ي��ل 
احل���ك���وم���ي���ة حت����ت ���ش��ق��ف واح������د مبا 
ويحقق  اله������ايل  اح���ت���ي���اج���ات  ي��ل��ب��ي 

اإ�شرتاتيجية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ط��ال��ب��ه��م 
روؤيتها  م��ن  ان��ط��لق��ا  وذل���ك  البلدية 
كفاءة  ذو  بلدي  نظام  اىل  ت�شعى  التي 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ي��ح��ق��ق  ع��امل��ي��ة 
احلياه  ج��ودة  معايري  ويعزز  املن�شودة 
يف اإمارة ابوظبي، واملتما�شية مع روؤية 

حكومتنا الر�شيدة.
�شبل  ت�شهيل  اىل  مت  م��راك��ز  وت��ه��دف 
احل����ي����اة ل���ل���م���واط���ن���ني وال�������ش���ك���ان يف 
هذه  جت�شد  حيث  ال��غ��رب��ي��ة.  املنطقة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  امل��راك��ز 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اأول  الفريق  واهتمام  ورعاية  الدولة، 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ملتابعة  ب��الإ���ش��اف��ة  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات 

�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية.

واأ�شاف املرر باأن بلدية املنطقة الغربية 
جنحت خلل الن�شف الأول من العام 
اجل��اري من توقيع عدد من مذكرات 
العديد  توفري  ت�شمن  التي  التفاهم 
متطلبات  تلبي  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  م��ن 
ال�شكان عرب مراكز  مت  ، منها اتفاقية 
لل�شمان  الوطنية  ال�شركة  مع  تعاون 
ال�شحي �شمان لتوفري كافة خدمات 
ال�شمان ال�شحي بجميع مراكز مّت يف 
البلدية  وقعت  كما  الغربية.  املنطقة 
�شركة  م����ع  ت���ف���اه���م  ات���ف���اق���ي���ة  اي�������ش���ا 
اأب��وظ��ب��ي خل��دم��ات ال�����ش��رف ال�شحي 
بني  امل�����ش��رتك  ال��ع��م��ل  تن�شيق  ب��ه��دف 

الطرفني. 

واأكد املرر باأن هذه التفاقيات تهدف 
بني  امل�����ش��رتك  والتن�شيق  ال��ع��م��ل  اإىل 
جمالت  يف  ال��ع��لق��ة  ذات  الأط������راف 
خدمات  ت��ق��دمي  �شمان  منها  ع��دي��دة 
املنطقة  لأه����ايل  وم��ت��م��ي��زة  متكاملة 
الغربية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم 
وتركيز اجلهود نحو حتقيق الأهداف 

والروؤى امل�شرتكة للطرفني.
الهاملي  �شامل  ق��ال حمد  وم��ن جهته 
ال���ع���ام���ة  ال�����ع�����لق�����ات  اإدارة  م����دي����ر 
الغربية  املنطقة  بلدية  يف  والت�شال 
تو�شعة  يف  م�شتمرة  مت  مراكز  ان  اىل 
ال�������ش���راك���ات، ل��ي�����س ف��ق��ط م���ن خلل 
توقيع مذكرات التفاهم بل كذلك من 
خلل افتتاح منافذ لتقدمي اخلدمات 

للقطاعات املختلفة. 

واأ�شاف الهاملي باأنه مت توفري مواقع 
واملطابقة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
لكي ميار�س ن�شاطاته يف مدينة زايد، 
كما مت توفري اأماكن لكل من جمل�س 
الم���ارات  و���ش��رك��ة  للتوطني  اب��وظ��ب��ي 
للتاأمني، و�شركة انفنتي للخدمات يف 

جزيرة دملا .
ه��ذه اخلطوات  ب��اأن  الهاملي  واأو���ش��ح 
ال�شكان  ح�شول  ت�شهيل  بهدف  ت��اأت��ي 
ع��ل��ى خمتلف اخل���دم���ات خ���لل وقت 
ق��ي��ا���ش��ي وب���اأدن���ى جم��ه��ود وف���ق اأعلى 
املعايري، حيث تقدم حالياً العديد من 
منها  مت  مراكز  يف  خدماتها  اجلهات 
وجهاز  الق��ت�����ش��ادي��ة،  التنمية  دائ����رة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، وغرفة 
ووزارات  اأب���وظ���ب���ي،  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة 

واملالية  وال���ع���م���ال  وال���ع���م���ل  ال����ع����دل 
وال�������ش���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة. ك��م��ا ت�شمل 
معاملت الإدارة العامة للدفاع املدين 
العدل،  وك��ات��ب  ال��ع��ام،  النقل  ودائ����رة 
و�شركة  ل��ل��ه��وي��ة،  الإم��������ارات  وه��ي��ئ��ة 
ال���زواج،  و���ش��ن��دوق  للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي 

البنكية،  واخلدمات  الإم��ارات،  وبريد 
الهاتفية،  الت���������ش����الت  وخ�����دم�����ات 

وال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي.
���ش��ه��دت منذ  م����راك����ز  مت   ان  ي���ذك���ر 
ال�شكان  م��ن  ك��ب��رياً  اإق���ب���اًل  اإن�����ش��ائ��ه��ا 
على  انعك�س  الذي  الأم��ر  واملراجعني، 

عدد املعاملت التي مت اإجنازها خلل 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، وال���ت���ي جت����اوزت 
الف�شل  بنهاية  يف  معاملة  املليونني 
ال��ع��ام احل���ايل، حيث بلغت  الأول م��ن 
من  الأول  الن�شف  يف  املعاملت  ع��دد 

العام اجلاري 268167 معاملة.

•• دبي-وام:

خلدمة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ت���وا����ش���ل 
العامة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ج��ت��م��ع 
حما�شراتها  ت��ق��دمي  دب��ي  ل�شرطة 
العام للت�شال  التعريفية بالدليل 
العقيد  ب��ح�����ش��ور  ام�����س  احل��ك��وم��ي 
مدير  نائب  امل��زروع��ي  مهري  �شيف 
والعقيد  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
مهند�س وليد علي املناعي م�شاعد 
امل��دي��ر ال��ع��ام مل����رور ب��ر دب���ي وعدد 
ال�شباط  و����ش���ف  ال�������ش���ب���اط  م����ن 
بالإدارات العامة ومراكز ال�شرطة. 
ب��ن دروي�س  اأح��م��د  ب��ط��ي  وع��ر���س 
الع����لم  اإدارة  م���دي���ر  ال��ف��ل���ش��ي 
الأم���ن���ي ب�������الإدارة ال��ع��ام��ة خلدمة 
دب�����ي خلل  ����ش���رط���ة  امل��ج��ت��م��ع يف 
الدليل  وب��ن��ود  حم��ت��وى  املحا�شرة 
للدوائر  احلكومي  للت�شال  العام 
التابعة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  وال���ه���ي���ئ���ات 
توحيد  من  والهدف  دب��ي  حلكومة 
لتنظيم  العمل  واأ���ش��ال��ي��ب  اجل��ه��ود 
امل�شتويات  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  ���ش��ورة 
�شيا�شة وا�شحة ت�شمل  كافة �شمن 
الت�����ش��ال احلكومي  م��ب��ادئ  ك��اف��ة 
وتوزيع  وخم��رج��ات��ه  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه 
يخدم  مب���ا  وامل�����ش��وؤول��ي��ات  الأدوار 
حلكومة  ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ط 
م�شوؤوليات  ع��ن  ك��م��ا حت���دث  دب���ي. 
بالت�شال  العلقة  ذات  الأط����راف 
م�شوؤوليات  ي�شمل  الذي  احلكومي 
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
احلكومية  اجل��ه��ات  وم�����ش��وؤول��ي��ات 
العامني  امل���دي���ري���ن  وم�����ش��وؤول��ي��ات 

الأخ�����رى  الإدارات  وم�����ش��وؤول��ي��ات 
الت�شال  ج���ه���ات  وم�������ش���وؤول���ي���ات 
احلكومي. وتناول الفل�شي حمور 
املهام املرتبطة بالت�شال احلكومي 
ال��ك��ف��اءة يف جمال  رف���ع  بينها  م��ن 
والتخطيط  احل��ك��وم��ي  الت�����ش��ال 
احلكومي  للت�شال  ال�شرتاتيجي 
وت�������ش���ن���ي���ف امل����ع����ل����وم����ات وح���ق���وق 
اإىل  ت��ط��رق  ..ك��م��ا  الفكرية  امللكية 
للجهة  ال���ع���ام���ة  ال�������ش���ورة  حم�����ور 
تر�شيخ  تت�شمن  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة 
اح�������رتام ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة واإب�������راز 
ال����ه����وي����ة ال���وط���ن���ي���ة وا����ش���ت���خ���دام 
الثقافة  وتر�شيخ  املوؤ�ش�شية  الهوية 
املوؤ�ش�شية والظهور ب�شورة اإيجابية 
اأن  وذك��ر  املوؤ�ش�شية.  البيئة  و�شوح 

حم��ور الت�����ش��ال اخل��ارج��ي ي�شمل 
والتوا�شل  املجتمع  ت��ن��وع  اح���رتام 
ب���ني اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واإج�����راء 
وال�شراكة  املجتمعية  ال���درا����ش���ات 
م��ع اجل��ه��ات اخل��ارج��ي��ة والإع����لن 
ع��ن خم��رج��ات اجل��ه��ات احلكومية 
واأخ��ذ ال��راأي وامل�شورة من اأ�شحاب 
ال���������ش����اأن وال�����رع�����اي�����ة واحل����م����لت 
وامل�شاركات  والإع��لن��ات  التوعوية 
اخلارجية. وبني اأن حمور التوا�شل 
الل��������ك��������رتوين ي���ت�������ش���م���ن م���وق���ع 
واملوقع  الإل���ك���رتون���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
حلكومة  ال��ر���ش��م��ي  الإل�����ك�����رتوين 
دب��ي وامل��وق��ع الإل��ك��رتوين للجهات 
احلكومية والتقدم التقني وو�شائل 
وا�شتعر�س  اجل���دي���دة.  الت�����ش��ال 

الفل�شي خريطة الت�شال ل� خطة 
دبي ال�شرتاتيجية التي تهدف اإىل 
واملكانة  امل�شتدامة  التنمية  تعزيز 
مركز  وج���ع���ل���ه���ا  ل����دب����ي  ال���ع���امل���ي���ة 
مف�شل للمال والأعمال وال�شياحة 
الت�شال  اإدارة  نظام  اإىل  بالإ�شافة 
خل��ط��ة دب���ي ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة. من 
اأول في�شل  امل����لزم  ج��ان��ب��ه حت���دث 
الزفني عن اإدارة ال�شمعة يف �شرطة 
�شرطة  تبني  كيف  ..مو�شحا  دب��ي 
دبي �شمعتها والعلقة ما بني �شمعة 
املجتمعية  وم�شوؤولياتها  املوؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات يف بناء  اأولويات  وما هي 
ال�شمعة  ب��ن��اء  وم��ق��وم��ات  �شمعتها 
وعملية الر�شد الإعلمي ومتابعة 

ال�شمعة.

•• اأبوظبي-وام:

الأحمر خلل  الهلل  نفذت هيئة 
ال�شوؤون  اإدارة  ع��رب  رم�����ش��ان  �شهر 
املحلية بالهيئة عددا من احلملت 
وبرامج  الإن�����ش��ان��ي��ة  وامل�����ش��روع��ات 
م�شتوى  على  اخل��ريي��ة  امل�شاعدات 
الدولة وذلك بالتعاون مع العديد 
وموؤ�ش�شات  الر�شمية  الهيئات  من 
القطاع اخلا�س تلبية لنداء الواجب 
الإن�شاين و�شونا لكرامة وحياة كل 
اأفراد املجتمع املحلي. وتتمثل هذه 
الرم�شانية  وامل�شروعات  احلملت 
امل����ري ال��رم�����ش��اين على  ت���وزي���ع  يف 
ال��ف��ق��رية وامل��ت��ع��ف��ف��ة ون�شر  الأ����ش���ر 
املناطق  ال�����ش��ائ��م يف  اإف���ط���ار  خ��ي��ام 
والعمالية  ال�شكانية  الكثافة  ذات 
العالية يف العديد من مدن الدولة 
العيد  وك�شوة  الفطر  زك��اة  وتوزيع 
يف اليام الع�شرة الأخرية من �شهر 
حلملة  بالإ�شافة  امل��ب��ارك  رم�شان 
ال�����ش��ح��ي��ة التي  ال���ه���لل الأح����م����ر 
رم�شان  �شهر  خ���لل  تنفيذها  مت 
واأي�����ام ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك يف كل 
ف�����روع ال��ه��ي��ئ��ة ب�����الإم�����ارات. وق���ال 
املن�شوري  م���ب���ارك  را����ش���د  ���ش��ع��ادة 
نائب الأمني العام لل�شوؤون املحلية 
الهلل  حملة  اأن  الأحمر  بالهلل 
رم�شان  ل�شهر  ال�شحية  الأح��م��ر 
مت تنفيذها يف فروع اأبوظبي وبني 
والعني  ال��غ��رب��ي��ة  وامل��ن��ط��ق��ة  ي��ا���س 
واأم  وع���ج���م���ان  وال�������ش���ارق���ة  ودب������ي 
والفجرية  اخليمة  وراأ���س  القيوين 
ال��ط��ب��ي خ����لل هذه  ال��ك�����ش��ف  ومت 

و800  اآلف  ���ش��ت��ة  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة 
الهيئة  اأطباء  بوا�شطة  حالة طبية 
امل��ت��ط��وع��ني م���ن �شركة  والأط����ب����اء 
واو�شح  امل��دي��ن��ة.  �شيدلية  م���ريك 
اأجريت  ال��ذي��ن  ع��دد  اأن  املن�شوري 
فحو�شات الفريو�س الكبد الوبائي 
وم���ائ���ت���ي �شخ�س  األ����ف����ا  ب���ل���غ  ل���ه���م 
للك�شف عن ن�شبة الإ�شابات العالية 
اأو احلالت التي انتقل اإليها املر�س 
عن طريق الدم ونقله من �شخ�س 
���ش��خ�����س مت  لآخ�����ر وث���لث���ة الف 
اإجراء فح�س ن�شبة ال�شكري لديهم 
حالة  و600  الفني  اإىل  بالإ�شافة 
اأجريت لهم فحو�شات الك�شف عن 

ت�شببه  ال���ذي  ال���دم  �شغط  م��ر���س 
واتباع  وم�شاكلها  احل��ي��اة  �شغوط 
الأمناط ال�شلبية يف املاأكل وامل�شرب 
والتعاملت اليومية .. م�شريا اىل 
اأن فريو�س الكبد الوبائي ينتقل عن 
طريق الدم بوا�شطة احلقن امللوثة 
بالفريو�س  امل�����ش��اب  ال����دم  ن��ق��ل  اأو 
وقد  جلنينها  احل��ام��ل  الأم  م��ن  اأو 
م�شابة  ح���ال���ة   18 اك��ت�����ش��اف  مت 
و�شيتكفل  الوبائي  الكبد  بفريو�س 
الهلل الأحمر بعلج كل احلالت 
التي مت فح�شها على مدى العام . 
اأ�شار  ال�شحية  التوعية  جمال  ويف 
املن�شوري اىل اأن كل الفرق الطبية 

ال�شحية  احل���م���لت  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع ن��ح��و ���ش��ب��ع��ة اآلف 
ن�����ش��رة ت��وع��وي��ة وم��ط��وي��ة تتحدث 
عن هذه الأمرا�س كما قام الطاقم 
الطبي بتقدمي ال�شت�شارات الطبية 
للمر�شى وتعريفهم باأهمية متابعة 
العلجات الدوائية املنتظمة واتباع 
ال�شليمة  ال�شحية  ال��ت��غ��ذي��ة  ن��ظ��م 
الريا�شية  ال��ت��م��اري��ن  ومم���ار����ش���ة 
تنفيذ  وق���د مت  م��ن��ت��ظ��م��ة  ب�����ش��ورة 
والعلجية  الطبية  احلملت  هذه 
ب���اخل���ي���ام ال���رم�������ش���ان���ي���ة لإف����ط����ار 
الهلل  لهيئة  تتبع  التي  ال�شائم 

الأحمر.

اأخ�ضعت حوايل 14 األف رافعة للفح�ض الفني ومل ت�ضجل اأي حادث هذا العام

بلدية مدينة اأبوظبي ت�شدد على حتقيق مع�يري البيئة وال�شحة وال�شلمة ملعدات الرفع امليك�نيكية والرافع�ت اخل��شة مب�ش�ريع البن�ء و االإن�ش�ء

بهدف توفري حزمة من اخلدمات املتميزة 

مراكز مت تعتمد خطة لتعزيز ال�شراك�ت اال�شرتاتيجية يف الغربية

الهلل االأحمر يختتم حملته ال�شحية يف �شهر رم�ش�ن يف جميع فروعه ب�لدولة �شرطة دبي توا�شل حم��شراته� حول الدليل الع�م للت�ش�ل احلكومي

•• ال�صارقة-وام:

ب�شرطة  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات  اج��ه��زة  ال��ق��ت 
ال�شارقة القب�س على م - ا - م باك�شتاين اجلن�شية و ن - 
ك - د هندية اجلن�شية لتورطها ب�شرقة 20 كيلوجراما 
ثلثة  بحوايل  قيمتها  تقدر  الذهبية  امل�شوغات  من 
مليني درهم. وتعود تفا�شيل الواقعة اإىل ورود بلغ 
بقيام  خ��لل��ه  تفيد  اجلن�شية  ه��ن��دي��ة  د   - ك   - ر  م��ن 
وكمية   - �شنة   20  - ابنتها  بخطف  ال�شخا�س  اأح��د 

من امل�شوغات الذهبية تقدر كميته ب� 20 كيلوجراما 
ب�شيارة  ابنتها  ب�شحبة  تركتها  كانت قد  ان  بعد  وذلك 
اجلمارك  مبنى  خ���ارج  يف  تقلهما  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الج���رة 
ملبنى  وتوجهها  ال�شارقة  ملطار  التابعة  احلرة  باملنطقة 
بالذهب  اخلا�شة  الوراق  بع�س  لتخلي�س  اجل��م��ارك 
لت�شتطيع  التي تنتظرها يف اخلارج  ابنتها  املوجود مع 
تفاجاأت  انتهائها  وبعد  موطنها  ايل  نقله  خللها  من 
بتحرك �شيارة الجرة التي تقل ابنتها من املوقع وعدم 
مغلق  هاتفها  لكون  نظرا  معها  التوا�شل  من  متكنها 

مرجحة بان ابنتها قد تعر�شت للخطف من قبل �شائق 
�شيارة الجرة و�شرقة الذهب الذي كان بحوزتها. ويف 
�شوء البلغ مت ت�شكيل فريق امني من رجال التحريات 
ملب�شات  لك�شف  ال�شارقة  ب�شرطة  اجلنائية  واملباحث 
ال��واق��ع��ة وال��ع��ث��ور ع��ل��ى امل��خ��ط��وف��ة وال��ذه��ب امل�شروق 
وال��ق��ب�����س ع��ل��ى م��رت��ك��ب��ي��ه��ا.. وب��ع��د ال��ب��ح��ث والتحري 
وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات مت��ك��ن ال��ف��ري��ق الم��ن��ي امل��ك��ل��ف من 
ال��ت��و���ش��ل مل��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة ورب��ط��ه��ا م��ع م��ا ت��وف��ر يف 
وقت �شابق ات�شح باختلفها متاما عن مو�شوع البلغ 

املقدم من قبل الم وذلك بعد ان متكن الفريق املكلف 
الدولة  ملغادرة  تهم  املبلغة وهي  ابنة  القب�س على  من 
م��ن خ��لل اح��دى منافذها اجل��وي��ة بعد ع��دة �شاعات 
والوقوف  معها  وبالتحقيق   .. البلغ  وق��ت  من  فقط 
على ال�شباب التي دفعتها ملغادرة الدولة او�شحت باأنها 
اتفقت مع ع�شيقها الذي يحمل اجلن�شية الباك�شتانية 
لل�شتيلء على الذهب وت�شليمه اياه ومن ثم توجهها 
الع�شيق  ق��ام  ان  بعد  ال��دول��ة  مل��غ��ادرة  مبا�شرة  للمطار 
باإنهاء كافة الج��راءات املتعلقة ب�شفرها يف وقت �شابق 

تاأمينه لطريقة متكنه  على ان يقوم باللحاق بها بعد 
من تهريب الذهب امل�شروق معه والبدء بحياة زوجية 
�شيجنيانها  التي  الم��وال  بف�شل  هنيئة مع مع�شوقته 
من  الن��ت��ه��اء  مت  وعليه  امل�����ش��روق.  للذهب  بيعهم  بعد 
تواجده  مكان  اللزمة وحتديد  القانونية  الج��راءات 
والقب�س عليه.. ومبواجهته بالتهم املن�شوبة اليه اقر 
بها كا�شفا عن املكان الذي قام باإخفاء الذهب امل�شروق 
واإحالتهما  توقيفهما  مت  اعرتافاتهما  على  وبناء  به.. 

اىل النيابة العامة يف امارة ال�شارقة.

�شرطة ال�ش�رقة تلقى القب�س على ع�شيقني ق�م� ب�ال�شتيلء على 20 كيلو جرام� من الذهب تقدر قيمته� بحوايل ثلثة مليني درهم
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التميز واالإبداع هدف �ضيف بالدي 

جم�ل احلم�دي: نركز على تكثيف وجودة الربامج

جم�رك دبي ت�شتحدث حقيبة تدريبية متك�ملة لتدريب موجهي وحدة الكلب اجلمركية

 2013 الوطني �شيف بلدي  الربنامج  فعاليات  الأول من  اليوم  �شهد 
العامة  والهيئة  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  تنظمه  ال��ذي 
لرعاية ال�شباب والريا�شة ت�شجيل اأكرث من 3000 منت�شب من خمتلف 
الدولة،  م�شتوى  على  واخلا�شة  وال�شبابية  الثقافية  باملراكز  الأع��م��ار 
وراأ���س اخليمة  ال�شمالية يف عجمان  الإم���ارات  الإقبال يف  زي��ادة  ولوحظ 

ودبا الفجرية .  
 ونظمت كافة املراكز امل�شاركة يوما مفتوحا لعمل جل�شات تعريفية لل�شباب 
واأولياء الأمور لإلقاء ال�شوء على الدورات والأن�شطة التي تنظمها املراكز 
بالإ�شافة ل�شتكمال اإجراءات الت�شجيل للطلب امل�شاركني يف الفعاليات 
.  بدوره اأكد جمال احلمادي نائب املن�شق العام للم�شروع الوطني �شيف 
والهيئة  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  تنظمه  ال��ذي  ب��لدي 
برئا�شة  للم�شروع  العليا  اللجنة  اأن  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة 

ويكت�شف املواهب ال�شابة من بينهم.
واأو�شح احلمادي اأن اللجنة العليا �شوف تقوم بجولت تفقدية للأن�شطة 
باملراكز ، كما �شتتابعها من خلل املت�شوق ال�شري، وقيا�س م�شتوى ر�شى 
خا�شة  جلنة  ا�شتحداث  مت  اأن��ه  اإىل  م�شريا  الأم����ور،  واأول��ي��اء  امل�شاركني 
بالتميز هذا العام يرتكز عملها على متابعة الفعاليات باملراكز، والتاأكد 
من حتقيقها مل�شتويات اجلودة املطلوبة، موؤكدا على دعوته لكافة اأولياء 
والتي   ، الربامج  املقرتحات لتطوير  واملتابعة وتقدمي  للم�شاركة  الأمور 

�شتتلقاها اللجنة العليا بكل الحرتام والتقدير.
تكرمي  ي�شهد  �شوف  ب��لدي  ل�شيف  اخلتامي  احلفل  اإن  احل��م��ادي  وق��ال 
اأف�شل مركزا والذي تتوافر به م�شتويات الإبداع والتميز ، ور�شد م�شتوى 

التنظيم والإدارة اإ�شافة اإىل م�شتويات التغطية و الإعلمية.
فيما عرب اأولياء الأمور عن ثقتهم يف املراكز امل�شاركة يف امل�شروع هذا العام 

والفعاليات  ال��ربام��ج  تكثيف  على  ال��ع��ام  ه��ذا  رك��زت  امل��دف��ع  خالد  �شعادة 
الثقافية  املراكز  التي يقدما  الأن�شطة  البداية على جودة  وحر�شت منذ 
وال�شبابية واملدر�شية وال�شاطئية واملتخ�ش�شة والتي تزيد على 55 مركزا 
ا�شتمرار  اللجنة قررت  اأن  اإىل  اإم��ارات الدولة، وم�شريا  منت�شرة يف كافة 
فتح باب الت�شجيل للطلبة يف املراكز التي ميكنها ا�شتيعاب اأعداد اأكرث من 

امل�شاركني وفقا للأن�شطة التي ميكنها ا�شتيعاب املزيد.
واأ�شار احلمادي اإىل اأهمية اأن ي�شع مدراء كافة املراكز امل�شاركة يف �شيف 
اأن حتقق براجمهم كافة الأه��داف التي  اأعينهم  العام ن�شب  بلدي هذا 
كافة  وا�شتفادة  ر�شا  حتقيق  اإىل  اإ�شافة  الوطني  امل�شروع  اأجلها  من  قام 
الفرعية  جلانها  بكافة  اللجنة  اأن  م�شيفا  اأم��وره��م،  واأول��ي��اء  املتعاملني 
متاحة  لكون  املراكز،  لكافة  املمكنة  الإمكانات  كافة  توفري  على  حر�شت 
اأمام كافة امل�شاركني، مبا يحقق لهم املتعة والفائدة، ويزيد من مهارتهم 

اأب��و عبد اهلل( موظف   ( املا�شية، فقال  الأع��وام  بعدما جربه بع�شهم يف 
باإحدى الدوائر احلكومية واأحد اأولياء الأمور اإن امل�شروع الوطني �شيف 
اأن���ه م�����ش��روع ج��دي يحر�س على  اأث��ب��ت خ��لل الأع����وام ال�شابقة  ب���لدي 
به  يتمتع  ملا  �شواء،  حد  على  بها  وال�شتمتاع  بالأن�شطة  اولدن��ا  ا�شتفادة 
اأمام  القائمون عليه من روؤية جيدة، ترتكز على توفري كافة الإمكانات 
الطلبة لتفجري طاقاتهم اإ�شافة اإىل نقلهم من واإىل اأماكن الن�شاط عرب 
توافر  اإىل  م�شريا  الأن�شطة،  كافة  �شاأن  وك��ذا  وجمانية  اآمنة  موا�شلت 

كافة �شبل الأمان لأبنائنا اأثناء وجودهم يف اأماكن الن�شاط.
واأ�شاف اأنه يحر�س على مرافقة اأبنائه مرة اأ�شبوعيا على الأقل ملتابعتهم 
اأثناء ممار�شة اأن�شطتهم التدريبية والرتفيهية، والتوا�شل مع القائمني 
الرائد  امل�شروع  لهذا  والنجاح  التوفيق  متمنيا  املركز،  يف  الأن�شطة  على 

الذي يغطي كافة اإمارات الدولة. 

•• دبي-الفجر: 

لتدريب  متكاملة  تدريبية  دبي حقيبة  التدريب يف جمارك  ا�شتحدث مركز 
قدرات  بناء  اإىل  احلقيبة  ه��ذه  وت��ه��دف  اجلمركية.  ال��ك��لب  وح��دة  موجهي 
وكيفية  ال��ك��لب  �شلوكيات  فهم  م��ن  ومتكينهم  اجلمركية  ال��ك��لب  موجهي 
التقنيات  ا�شتخدام  خ��لل  من  واملتفجرات  امل��خ��درات  لك�شف  معها  التعامل 

توكل، مدير اإدارة مركز التدريب اجلمركي، اأن املركز ي�شعى من خلل هذه 
احلقيبة التدريبية املتكاملة اإىل بناء قدرات املوارد الب�شرية يف الدائرة ورفع 
كفاءة العمل اجلمركي وتعزيز احل�س الأمني. واأ�شافت ال�شيدة توكل اأن اإعداد 
اجلمركي  التدريب  ملركز  ال�شرتاتيجية  اخلطة  �شمن  ياأتي  احلقيبة  ه��ذه 
التي  اجل��دي��دة  التدريبية  احلقائب  م��ن  �شل�شلة  اإط���لق  اىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
والتناف�شية  اجلودة  لتحقيق  وذلك  والعمليات اجلمركية  بالتفتي�س  تخت�س 

ا�شرتاتيجية  من  كجزء  احلقيبة  هذه  تطوير  وياأتي  تدريبهم.  يف  احلديثة 
املمنوعة  امل��واد  اإم��ارة دبي من دخ��ول كافة  املتمثلة يف حماية منافذ  الدائرة 

وامل�شاهمة يف حتقيق و�شلمة املجتمع ودعم التجارة امل�شروعة عاملياً. 
اأجزاء : حقيبة املتدرب وحقيبة  وتتكون هذه احلقيبة التدريبية من ثلثة 
الكلب  املبدئية والنهائية وذلك بهدف متكني موجهي  املدرب والختبارات 
اأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية.  وقالت ال�شيدة فريال  اجلمركية من 

العاملية. كما اأكدت على حر�س املركز على اإجراء اختبارات قبل وبعد الربامج 
التدريبية ملعرفة مدى ا�شتفادة املتدربني من الربامج والتمكن من تطويرها 
ب�شكل دائم. وكرمت ال�شيدة فريال توكل املدرب املتميز ن�شوان حممد �شعيد 
من اإدارة الدعم الفني والذي كان له دوراً كبرياً يف املبادرة وامل�شاهمة يف اإعداد 
اإعداد  يف  عاملياً  املعتمدة  للمعايري  وفقاً  املتكاملة  التدريبية  احلقيبة  ه��ذه 

احلقائب التدريبية وباإ�شراف ودعم مبا�شر من مركز التدريب اجلمركي. 

موؤ�ش�شة خليفة للأعم�ل االإن�ش�نية توا�شل تنفيذ م�شروع اغ�ثة 135 الف ع�ئلة ن�زحة اىل لبن�ن
•• بريوت-وام:

زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  وا���ش��ل��ت 
الإن�شانية  ل���لأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
اغاثة  م�������ش���روع  م����راح����ل  ت��ن��ف��ي��ذ 
اىل  ن�����ازح�����ة  ع���ائ���ل���ة  ال������ف   135
�شوريا  يف  الح����داث  ب�شبب  ل��ب��ن��ان 
�شورية  ع�����ائ�����لت  ����ش���م���ل���ت  ح���ي���ث 
ا�شطرتها  وفل�شطينية  ولبنانية 
النزوح اىل الرا�شي  الح��داث اىل 
موؤ�ش�شة  ف���رق  وق��ام��ت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. 
املا�شية  الي���������ام  خ������لل  خ���ل���ي���ف���ة 
والق�شائم  الكبونات  الف  بتوزيع 
النازحة  ال��ع��ائ��لت  على  ال��غ��ذائ��ي��ة 
لبنانية  مناطق  اىل  و�شلت  والتي 
وال�شويفات  بي�شور  منها  متعددة 
وكافة  و�شوفر  وبحمدون  وعالية 
ق�����رى اجل����ب����ل ال����ت����ي ت�������اوي ع����ددا 
هذه  ت����وزي����ع  ومت  ال���ن���ازح���ني  م����ن 
اي�شا على عائلت نازحة  الق�شائم 
و�شيدا.  اخل��روب  اقليم  يف مناطق 
اي�شا  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��وزي��ع��ات  و�شملت 
بال�شافة  واجل��ن��وب  اجل��ب��ل  ق���رى 
اىل ح���م���لت ت���وزي���ع م�����ش��ت��م��رة يف 

ال�شمال  يف  البلدية  الحت���ادات  من 
اللبناين وحتديدا يف طراب�س وعكار 
اللبناين  اجل���ن���وب  ويف  وال�����ش��ن��ي��ة 
ملوؤ�ش�شة  والتقدير  ال�شكر  والبقاع 
خليفة بن زايد ال نهيان للعمال 
الن�������ش���ان���ي���ة ع���ل���ى ه������ذه امل�����ب�����ادرة 

م����ن امل�������ش���اع���دات الم����ارات����ي����ة ان 
الق�شائم الغذائية التي وزعت عليها 
خليفة  ملوؤ�ش�شة  التابعة  الفرق  من 
جاءت يف وقتها املنا�شب لت�شكل لها 
اىل  حاجتها  ب��ه  ت�شد  رزق  م�شدر 

الطعام والدواء والغطاء.

ال�����ش��م��ال ال��ل��ب��ن��اين وال��ب��ق��اع وحتى 
كل  ويف  ب��ريوت  اللبنانية  العا�شمة 
نازحني  ي��اوي  وح��ي  وبلدة  منطقة 
بالتن�شيق مع البلديات التي متلك 
النازحني.  ل��ع��دد  اح�شاء  �شجلت 
الع�شرات  وجهت  ال�شياق  ه��ذا  ويف 

الم����ارت����ي����ة ال���ت���ي ت���ع���رب ع����ن دعم 
املنكوبة  للعائلت  م�شتمر  اماراتي 
والتي ا�شطرتها الحداث يف �شويا 
اىل هجرة ديارها وا�شبحت تعاين 
اق��ت�����ش��ادي��ة حقيقية.  ���ش��ائ��ق��ة  م��ن 
واكدت العائلت النازحة امل�شتفيدة 

اأكرث من 105 اآالف زائر ملعر�س رم�ش�ن والعيد يف مركز اك�شبو ال�ش�رقة الهوية ت�شلم الف�ئزة الرابعة يف م�ش�بقته� الرم�ش�نية االأ�شبوعية جه�ز �ش�م�شونغ نوت 2
ال�شارقة يف 18 يوليو املا�شي ما يزيد عن 200 عار�س من داخل الدولة 
. واأ�شاف املدفع اأن الدورات ال�شابقة للمعر�س �شهدت م�شاركات فعالة من 
موؤ�ش�شات وجتار من الإمارات والبحرين وال�شني والهند والأردن ولبنان 
وماليزيا وباك�شتان و�شنغافورة و�شوريا وتركيا وتون�س ودول اإفريقية مما 
اأن هذا املعر�س هو الواجهة الرئي�شية والفعالية الت�شويقية الأهم  يثبت 
ال��زوار يف هذه  اأع��داد  اأن  . يذكر  ال�شارقة  من فعاليات مهرجان رم�شان 
ال�شابقة حيث وفر  املائة مقارنة بالدورة  10 يف  ال��دورة ت�شري اىل زي��ادة 
الأن�شطة  اإىل  اإ�شافة  املعرو�شات  تنوعت  كما  تناف�شية  اأ���ش��ع��ارا  املعر�س 
�شهر  يف  باأم�شيتها  ال�شتمتاع  من  الأ���ش��رة  مكنت  التي  واملتعددة  ال�شيقة 

رم�شان واأيام العيد.

•• ال�صارقة-وام:

خلل  زائ��ر  اآلف   105 م��ن  اأك��رث  تدفق  والعيد  رم�شان  معر�س  �شهد 
املدفع مدير عام مركز  �شيف حممد  وق��ال  العيد.  واأي��ام  الف�شيل  ال�شهر 
اك�شبو ان املعر�س ومنذ اليوم الأول لفتتاحه �شهد ن�شاطا وا�شعا واإقبال 
مميزا من �شكان مدينة ال�شارقة ومن الإمارات املجاورة وقد ارتفعت ن�شب 
الإقبال من بداية الن�شف الثاين من �شهر رم�شان حيث بداأت ا�شتعدادات 
على  التوافد  منهم  الكثريون  اخ��ت��ار  وق��د  الفطر  عيد  ل�شتقبال  الأ���ش��ر 
واأدوات  والهدايا  امللب�س والك�ش�شوارات  احتياجاتهم من  ل�شراء  املعر�س 
اإك�شبو  مركز  يف  انطلق  ال��ذي  املعر�س  يف  و���ش��ارك  والأح��ذي��ة.  التجميل 

عام 2004. وتطرح هيئة الإمارات للهوية �شوؤال باللغتني العربية 
والإجنليزية على موقعها الإلكرتوين وعرب �شفحاتها على مواقع 
م�شابقة  اإط���ار  يف  وذل��ك  وت��وي��رت  في�شبوك  الجتماعي  التوا�شل 
�شهرية توفر الفر�شة للم�شاركني فيها لربح جهاز �شام�شونغ نوت 
الثقافية  م�شابقتها  يف  امل�شاركة  اإىل  موقعها  زوار  الهيئة  2ودعت 
ال�شهرية ب�شكل دوري معلنة عن اإطلق �شوؤال جديد وهو كم يبلغ 
عدد مراكز اخلدمة التابعة لهيئة الإمارات للهوية. جتدر الإ�شارة 
ا�شتقطاب  يف  جنحت  للهيئة  ال�شهرية  الثقافية  امل�شابقة  اأن  اإىل 
األف م�شاركة خلل العام   28 األف م�شرتك واأك��رث من   18 نحو 

.2012

•• اأبوظبي-وام:

�شلمت هيئة الإمارات للهوية ال�شيدة حنان حممد اأماين املقيمة يف 
اإمارة دبي جائزة الأ�شبوع الرابع من امل�شابقة الثقافية الرم�شانية 
امل��وظ��ف يف مركز  2 وق��ام  ن��وت  وه��ي ع��ب��ارة ع��ن جهاز �شام�شونغ 
الرا�شدية للت�شجيل عبداهلل املازم بت�شليم اجلائزة لأبناء الفائزة 
بالنيابة عن والدتهم وذلك يف مقر املركز يف دبي. وفازت ال�شيدة 
 3000 م��ن  اأك��رث  �شمل  ال��ذي  بالقرعة  �شحب  ع��ن طريق  حنان 
م�شرتك قدموا الإجابة ال�شحيحة على �شوؤال امل�شابقة وهو يف اأي 
عام تاأ�ش�شت هيئة الإمارات للهوية والذي كانت اإجابته ال�شحيحة 
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العمل  ����ش���وق  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
احل�شن  جامعة  تعتزم  والتوظيف، 
الأول  ال��درا���ش��ي  الف�شل  م�شتهل  يف 
�شات  تخ�شّ ثلثة  اإفتتاح  العام  لهذا 
ق���ب���ل وزارة  م����ن  م��ع��ت��م��دة  ج����دي����دة 
التعليم العايل والبحث العلمي على 
م�شتوى برامج البكالوريو�س يف اإدارة 
الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  الأعمال، وهي 

والإدارة املالية والت�شويق. 
الإ�شافات  ت��ت��ي��ح  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
اأو���ش��ع من  اجل��دي��دة طائفًة  الثلثة 
فر�س العمل للطلبة يف جمايل اإدارة 
القت�شاد  وع��ل��م  ال��دول��ي��ة  الأع���م���ال 
منها  ك��ل  ت�شميم  مت  حيث  ال���دويل، 
ال��ع��م��ل احلالية  مل��واءم��ة اح��ت��ي��اج��ات 
وت���اأه���ي���ل ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ن��ح��و فاعل 

لدخول �شوق العمل. 

وتف�شيًل، تت�شّمن اخلطة الدرا�شية 
�����س امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة ع���ّدة  ل��ت��خ�����شّ
املوارد  اإدارة  منها  درا�شية،  م�شاقات 
والتنمية  وال���ت���وظ���ي���ف  ال��ب�����ش��ري��ة، 
ونظم  الأداء  واإدارة  ال���ب�������ش���ري���ة، 
واإدارة  ال��ع��م��ل،  وق���ان���ون  امل���ك���اف���اآت، 
امل���������وارد ال���ب�������ش���ري���ة ال���������دويل. ومن 
املتوفرة  ال��ع��م��ل  اأب����رز جم����الت  ب��ني 
للطالب يف هذا التخ�ش�س تندرج يف 
املهنية  والإ�شت�شارات  التوظيف  اأطر 
والتدريب،  ال��ت��ع��وي�����ش��ات،  وحت��ل��ي��ل 
املتعلقة  ال����وظ����ائ����ف  اإىل  اإ�����ش����اف����ًة 
املوظفني  علقات  ا�شت�شاريي  مبهام 
املوارد  واإدارة  التوظيف  واأخ�شائيي 

الب�شرية.
اأخ�����رى، ي��ه��دف برنامج  وم���ن ج��ه��ة 
الإدارة املالية اإىل تنمية الكفاءات يف 

جمال اإدارة املوارد املالية، مبا يف ذلك 
اإدارة الأموال يف ال�شركات، والتقييم 
اخلارجي للأوراق املالية والقرو�س، 
امل��ال��ي��ة، وخ��دم��ات التمويل  وال�����ش��وق 
ال�������دويل. ومي���ك���ن ل��ل��م��ت��خ��رج��ني يف 
يف  ال���ع���م���ل  امل���ال���ي���ة  الإدارة  جم�����ال 
ال�شركات  ومت���وي���ل  الأ����ش���ول  اإدارة 
الإ�شتثمارية  امل�شرفية  واخل��دم��ات 
والتحليل الإئتماين والتاأمني واإدارة 

املخاطر. 
احل�شن  ج��ام��ع��ة  ت��ع��ك��ف  واأخ���������رياً، 
�����س ال��ث��ال��ث يف  م���ن خ����لل ال��ت��خ�����شّ
الطلبة  اإع���داد  على  الت�شويق  جم��ال 
العمل  �شوق  اإىل  للدخول  وتاأهيلهم 
م�����ن خ������لل ت���ع���زي���ز م���ع���ارف���ه���م يف 
جمالت علقات العملء، واملبيعات، 
واإ�شرتاتيجيات ترويج املنتجات، وفن 

الت�شويق  وتطوير خطط  التفاو�س، 
واملبيعات، واإدارة فرق العمل، واإعداد 
اإىل  بالإ�شافة  واملقرتحات،  الأبحاث 
وقنوات  املبا�شر،  الت�شويق  جم��الت 
التوزيع، والت�شويق الدويل وعلقات 
�شهادة  على  احل�شول  واإن  العملء. 
البكالوريو�س يف جمال الت�شويق من 
يف  العمل  الطالب  �شيخّول  اجلامعة 
التجزئة  وجت���ارة  املبيعات  جم���الت 
وال�����ع�����لق�����ات ال����ع����ام����ة والإع����������لن 

والأبحاث.
ويف م��ع��ر���س ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى الأم�����ر، 
ق��ال الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��ن��ذر طلل 
احل�شن  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر  امل���وم���ن���ي، 
املعتمدة  امل�����ش��اق��ات  جميع  ب��الإن��اب��ة: 
�شمن كلية اإدارة الأعمال يف اجلامعة 
للإرتقاء  خ�شي�شاً  تطويرها  مت  قد 

والعملي  الأك������ادمي������ي  ب���امل�������ش���ت���وى 
وال��ب��ح��ث��ي وال���ن���ظ���ري ل��ل��ط��ل��ب��ة، مبا 
ملواكبة  الأم���ث���ل  ب��ال�����ش��ك��ل  ي��وؤه��ل��ه��م 
التحديات التي تواجه �شتى املجالت 
الإداري����ة، ���ش��واء يف الأ���ش��واق املحلية 
على  واإّن��ن��ا  العاملية  اأو  الإقليمية  اأو 
�شات  التخ�شّ اإ����ش���اف���ة  ب������اأن  ي���ق���ني 
بالفائدة  �شيعود  اجل��دي��دة  ال��ث��لث��ة 
املهارات  �شحذ  الكبرية على م�شتوى 
اهتمامات  مع  ين�شجم  مبا  النا�شئة 
الب�شرية  امل����وارد  ���ش��وق  واح��ت��ي��اج��ات 
نظراً  وال��ت�����ش��وي��ق  امل��ال��ي��ة  والإدارة 
لأه��م��ي��ة ه���ذه امل���ج���الت ال��ث��لث��ة يف 

تنمية الأعمال وجناحها. 
احل�شن  ج��ام��ع��ة  اأّن  اأخ�����رياً  وُي���ذك���ر 
اإمارة  يف   2005 ال��ع��ام  يف  تاأ�ّش�شت 
اإ���ش��ت��ج��اب��ًة ل��ت��زاي��د الطلب  اأب��وظ��ب��ي 

التعليم عالية  املحلي على موؤ�ش�شات 
اجلودة. وتوفر اجلامعة للطلبة من 
برناجماً   12 اجل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
خ��ا���ش��اً ب���درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س و7 

برامج خا�شة بالدرا�شات العليا �شمن 
التطبيقية  وال��ع��ل��وم  الهند�شة  كلية 
وكلية الأعمال وكلية الآداب والعلوم 
اجلامعة  وحت���ر����س  الج��ت��م��اع��ي��ة. 

وتو�شيع  حت�����ش��ني  ع��ل��ى  ب��ا���ش��ت��م��رار 
جم���م���وع���ة ب����راجم����ه����ا وف������ق اأع���ل���ى 
�شعار  حتت  والتمّيز  اجل��ودة  معايري 

معرفة �شاملة بروؤية حملية .

•• ما�صات�صو�صت�س-وام:

وموزة  ح��ري��ز  ب��ن  ���ش��لح  اأم���ل  الطالبتان  �شاركت 
ع��ب��داهلل احل��ب�����ش��ي م��ن ط��ل��ب��ة ب��رن��ام��ج ماج�شتري 
املوؤمتر  يف  خليفة  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ن��ووي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة 
 2013 الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ن��ووي��ة  للجمعية  الطلبي 
الذي عقد يف معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا اإم 
اللتان ي�شرف عليهما  . وقدمت الطالبتان  اآي تي 
وعدد  يا�شني  والدكتور  ال�شاوي  حممد  الدكتور 
النووية  للهند�شة  الأكادميية  الهيئة  اأع�شاء  من 
من  اأك��رث  اأم��ام  بحثيهما  خليفة..نتائج  جامعة  يف 
بالطلبة  املتمثلني  احل�����ش��ور  م��ن  �شخ�س   600
املمثلني  ك��ب��ري م��ن  اإىل ع���دد  اإ���ش��اف��ة  وال��ع��ام��ل��ني 
ال���دول���ي���ني .. ح��ي��ث وق����ع الخ���ت���ي���ار ع��ل��ى هذين 
تقييم  عملية  بعد  امل��وؤمت��ر  يف  ليعر�شا  البحثني 
النووية  اجلمعية  م��ن  متخ�ش�شة  جلنة  اأج��رت��ه��ا 
التي قدمها الطلبة من  البحوث  الأمريكية ملئات 
على  ال��ط��ال��ب��ت��ان  وح�شلت  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع 
منحة درا�شية كاملة لدرا�شة املاج�شتري يف برنامج 
اخلا�س  ال��درا���ش��ي��ة  امل��ن��ح  ب��رن��ام��ج  ال��ط��اق��ة  رواد 
تكفلت  وق��د  النووية  للطاقة  الإم����ارات  مبوؤ�ش�شة 
اإىل  ك��اف��ة  الطالبتني  رح��ل��ة  مب�شاريف  املوؤ�ش�شة 

الوليات  يف  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س  معهد 
ال���ورق���ة البحثية  امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة. وت��ن��اول��ت 
الأبعاد  ثلثية  احل�شابات  مو�شوع  اأم��ل  للطالبة 
لبع�س الأنظمة با�شتخدام تقنيات ترميز متقدمة 
.. بينما تناولت الورقة البحثية اخلا�شة بالطالبة 
موزة مو�شوع الفح�س الرقمي يف تذويب طبقات 
الغاز اخلفيف يف منوذج ال�شلمة . وترتكز درا�شة 
النمذجة  جم����ال  يف  اأم�����ل  ل��ل��ط��ال��ب��ة  امل��اج�����ش��ت��ري 
درا�شة  ترتكز  النووية..فيما  املفاعلت  وحماكاة 
املاج�شتري للطالبة موزة يف جمال ديناميات املوائع 
املفاعل  �شلمة  حتليل  يف  وتطبيقاتها  احل�شابية 
على  امل��وؤمت��ر  خ��لل  الطالبتان  وتعرفت  ال��ن��ووي. 
النووية  ال�شناعة  قطاعات  يف  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث 
وال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات الأك��ادمي��ي��ة..ف��ي��م��ا اطلعتا 
على بحوث زملئهن يف عدد من املوا�شيع املتعلقة 
القانونية  املوا�شيع  اإىل  اإ�شافة  النووية  بالهند�شة 
الكمبيوتر  وع��ل��وم  الكم  وفيزياء  ال��ن��ووي  وال��ط��ب 
فيليب  ال��دك��ت��ور  واأع���رب  احل��راري��ة.  والديناميكا 
النووية  الهند�شة  برنامج  ورئي�س  حما�شر  بيلي 
اإتاحة الفر�شة  يف جامعة خليفة عن �شعادته على 
ورواد  اأق��ران��ه��م  اأم����ام  اأع��م��ال��ه��م  ل��ع��ر���س  لطلبتنا 
املوؤمتر  ه��ذا  يف  الأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�ش�شات  ال�شناعة 

نووية  طاقة  ا�شتخدام  اأن  اإىل  م�شريا   .. ال���دويل 
النووي  الربنامج  اأه��م مرتكزات  اأح��د  تعترب  اآمنة 
ال�شلمي الإماراتي. واأ�شاف اأنه يف الوقت الذي بداأ 
فيه بناء املفاعل النووي الثاين يف الدولة فاإنه من 
اأن ن�شهد تركيز طلبتنا على جمال الأمن  امل�شجع 
الإم������ارات..  دول���ة  مل�شتقبل  مهما  يعترب  م��ا  وه���و 
طاقاتها  ت��ك��ر���س  خليفة  ج��ام��ع��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
وتاأمني  متميز  تعليم  مب�شتوى  طلبتها  ل��ت��زوي��د 
فر�س اللتقاء بالقادة والرواد من القطاعات ذات 
التي  املعرفة  اقت�شاد  بناء  �شي�شاهم يف  ال�شلة مما 
ن�شعى اإليها من خلل روؤية اأبوظبي 2030. من 
جانبه اأعرب اأحمد املزروعي نائب املدير التنفيذي 
النووية عن  الإم��ارات للطاقة  النووي يف موؤ�ش�شة 
ف��خ��ره يف دع���م ط��ل��ب��ة م��ت��ف��وق��ني وم��ت��ف��ان��ني مثل 
الدوؤوب  عملهم  على  ونهنئهم  الطالبتني  هاتني 
الطاقة  �شناعة  اأن  واأ���ش��اف  الرائعة.  واإجنازاتهم 
الدولة..  مل�شتقبل  مهمة  �شتكون  ال�شلمية  النووية 
م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة ت��دري��ب ف��ري��ق ك��ب��ري م��ن الكوادر 
تدريبا  وامل��درب��ني  والن�شاء  ال��رج��ال  م��ن  الوطنية 
ل��ق��ي��ادة هذه  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  تقنيا ح��دي��ث��ا ح�����ش��ب 
ال�شناعة.. معربا عن �شعادته بان�شمام الطالبتني 

اإىل فريق عمل املوؤ�ش�شة بعد ا�شتكمال درا�شتهما.

•• دبي-وام:

خ�ش�شت جمموعة دبي للعقارات � املطور الرئي�شي 
مل�����ش��اري��ع اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري و دب���ي لن���د و جمريا 
عدد  يف  الأرا���ش��ي  من  جمموعة   � ريزيدن�س  بيت�س 
لبناء ثمانية م�شاجد وفق  ال�شكنية  من جممعاتها 
لدولة  ال�شلمي  املعماري  الرتاث  تعك�س  ت�شاميم 

الم�����ارات. و�شت�شهم ه��ذه الإ���ش��اف��ات اجل��دي��دة يف 
التجاري  اخلليج  كل من  احلالية يف  املرافق  تعزيز 
وجم��م��ع غ���روب و ب��واب��ة اخل��ي��ل و ذا فيل وغريها 
يف  م�شاجد  ثلثة  ت�شاميم  ودخلت  املجمعات.  من 
حني  يف  النهائية  املرحلة  التجاري  اخلليج  منطقة 
الت�شليم  مرحلة  اإىل  فيل  ذا  جممع  م�شجد  و�شل 
وي�شم غرفة  200 م�شل  لأك��رث من  يت�شع  ال��ذي 

مواقف  اإىل  اإ�شافة  للموؤذن  واأخ��رى  امل�شجد  لإم��ام 
املجمع. وقالت  املقيمني وزوار  لل�شيارات ل�شتيعاب 
مبجموعة  العقارات  اإدارة  مديرة  الأن�شاري  �شحر 
دب���ي ل��ل��ع��ق��ارات يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ايف ل��ه��ا ال��ي��وم اإن 
مربعة  ق��دم  األ���ف   182 نحو  خ�ش�شت  املجموعة 
لبناء امل�شاجد وت�شعى لإكمالها خلل ال� 18 �شهرا 

املقبلة. 

•• دبي-وام:

نظمت جل��ن��ة ح���واء ال��ت��اب��ع��ة ل����لإدارة 
العامة للإقامة و�شوؤون الأجانب بدبي 
ام�س مبادرة جمتمعية تكرميا لذوي 
الإع��اق��ة م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن واملقيمني 
ال���دول���ة ب��ح�����ش��ور اللواء  اأر�����س  ع��ل��ى 
حممد اأحمد املري مدير عام الدائرة 
والإعلميني  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وع���دد 
من  جمموعة  اإىل  اإ�شافة  والفنانني 
امل��ب��ادرة �شمن  ذوي الإع���اق���ة. وت��اأت��ي 
دور جلنة حواء يف امل�شاهمة يف تعزيز 
بامل�شاركة  الإع��اق��ة  ذوي  دور  وتنمية 
رائدة  روؤي��ة  �شمن  الفعالة  املجتمعية 
متميزة.  جمتمعية  تنمية  يف  ت�شاهم 
وق��ال ال��ل��واء امل��ري يف كلمة ل��ه افتتح 
املبادرات  ه��ذه  مثل  اأن  الفاعلية  بها 
الندماج  تعزيز  �شاأنها  م��ن  املبتكرة 
وتلغي  امل��ج��ت��م��ع  م����ن  ال���ف���ئ���ة  ل���ه���ذه 
التفرقة بينهم وبني الفئات الأخرى. 
رئي�شة جلنة  امل��ه��ريي  خ��ل��ود  وذك����رت 
حواء اأن الهدف من املبادرة دمج هذه 
الفئة املهمة يف املجتمع واإ�شراكهم يف 
بهم  وتهتم  تدعمهم  التي  الفاعليات 
جل�شة  امل��ب��ادرة  وت�شمنت  وت��رع��اه��م. 
مع  الإع�������لم  دور  ب���ع���ن���وان  ح����واري����ة 
الب�شطي  عفراء  جمعت  الإعاقة  ذوي 
الن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  مديرة 
اأحمد  ���ش��م��رية  والأط����ف����ال وال��ف��ن��ان��ة 
و�شعود  اخلرجي  را�شد  والإعلميني 
والفنان  ي���و����ش���ف  وحم���م���د  ال��ك��ع��ب��ي 

ف��اي��ز ال�����ش��ع��ي��د وال�����ش��اع��ر الإم���ارات���ي 
اإىل  اجلل�شة  وتطرقت  اخل���وار.  علي 

الإعلميني مع  عدة نقاط منها دور 
تثقيفية  برامج  الإعاقة كتوفري  ذوي 

وت���وع���وي���ة واخل����دم����ات امل��ق��دم��ة من 
و�شائل الإعلم لهم. 

•• اأبوظبي-وام:

لإدارة  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  ت��ن��ظ��م 
ال�����ط�����وارئ والأزم�����������ات وال�����ك�����وارث 
برناجما تدريبيا �شيفيا ل� 23 طالبا 
اجل  وذل��ك من  ا�شابيع  مل��دة خم�شة 
اإ�شراكهم يف العمل لتنمية قدراتهم 
العمل  باأن�شطة  وتعريفهم  العملية 
يف الهيئة مما يعود بالفائدة والنفع 
الوظيفي.  م�شتقبلهم  يف  ع��ل��ي��ه��م 
وقال �شعادة حممد خلفان الرميثي 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر 
ال���ط���وارئ والزم�����ات وال���ك���وارث اأن 
ال���ت���دري���ب ال�����ش��ي��ف��ي لعام  ب��رن��ام��ج 
اأول برنامج من نوعه  2013 يعد 
ل���ل���ط���لب بهدف  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف م�����ش��ريا اىل 
امللتحقني  امل���ت���درب���ني  ال���ط���لب  ان 
بالربنامج �شيتلقون تعريفا بالهيئة 
بغر�س ت�شجيعهم للن�شمام للعمل 

فيها م�شتقبل مو�شحا ان الربنامج 
يت�شمن تدريبيا عاما عن الطوارئ 
والأزمات حيث �شيتم توزيعهم على 
للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  الدارات  خم��ت��ل��ف 
تخ�ش�شاتها  على  التعرف  اجل  من 
وم��ه��ام��ه��ا واه���داف���ه���ا. وا����ش���اف اأن 
�شيح�شلون  ب��ال��ربن��ام��ج  امللتحقني 
الولية  ال���ش��ع��اف��ات  يف  دورة  ع��ل��ى 
املخاطر  ادارة  ع���ل���ى  وي���ت���ع���رف���ون 
ع��ام يف  تدريبي  برنامج  خ��لل  م��ن 
تدريبا  يتلقون  كما  امل��خ��اط��ر  ادارة 
واجلاهزية  ال���ش��ت��ع��داد  ع��ل��ى  ع��ام��ا 
ال�شتجابة  يف  ع���ام���ا  ت���دري���ب���ا  ث����م 
الطلب  ان  م�����وؤك�����دا  وال����ت����ع����ايف.. 
�شيح�شلون  ب��ال��ربن��ام��ج  امللتحقني 
ومكافاآت  �شهادات  على  امتامه  بعد 
الربنامج  ه��ذا  ان  اىل  لفتا  نقدية 
للطلب  خ�شي�شا  امل�شمم  ال�شيفي 
ياأتي �شمن اهداف الهيئة يف تعريف 
اجل���م���ه���ور مب���ه���ام���ه���ا وواج���ب���ات���ه���ا 

تثقيف  يف  ي�����ش��ه��م  ك��م��ا  واه���داف���ه���ا 
وتوعية �شريحة نوعية من اجلمهور 
�شل�شلة من  وذل��ك �شمن  امل�شتهدف 
العمل  وور����س  التدريبية  ال����دورات 
التي تنظمها الهيئة ملختلف اجلهات 
وذلك  املعنية  والإقليمية  الوطنية 
���ش��م��ن ت��ع��اون��ه��ا م���ع ���ش��رك��ائ��ه��ا من 
الرتبية  ووزارة  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
والتعليم وجمل�س ابوظبي للتعليم. 
�شيتلقون  ال����ط����لب  ان  واو������ش�����ح 
اآلية عمل مركز  اي�شا حول  تدريبا 
ال���ع���م���ل���ي���ات ال���وط���ن���ي ا����ش���اف���ة اىل 
اإدارة  وواج����ب����ات  مب���ه���ام  ال��ت��ع��ري��ف 
العمليات والتعرف على امل�شطلحات 
وال���ت���ع���اري���ف امل�����ش��ت��خ��دم��ة ب�������اإدارة 
ال��ط��وارئ والأزم����ات وال��ك��وارث كما 
�شيتم تدريب الطلب على الأنظمة 
الت�شالت  واأن��ظ��م��ة  الل��ك��رتون��ي��ة 
ال�شتجابة  ق�������ش���م  يف  امل����ت����وف����رة 
الوطني  العمليات  ومركز  الوطنية 

اإدارة  ن��ظ��ام  ا�شتخدام  كيفية  وع��ل��ى 
البيانات  اإدخ�����ال  وط��ري��ق��ة  احل���دث 
والبلغات وتعينها على اخلارطة.. 
ا�شلوب  ع��ل��ى  ت��ع��ري��ف��ه��م  �شيتم  ك��م��ا 
ال������ن������داءات ب���ا����ش���ت���خ���دام الج����ه����زة 
وطريقة  الأح��������داث  ع���ن  وال����ب����لغ 
الوارد  البلغات  ت�شجيلها يف �شجل 
با�شتخدام  ال��ب��لغ��ات  تلقي  واآل��ي��ة 
اأ�شلوب  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  الج����ه����زة 
الأحداث  �شجل  املعلومات من  جمع 
واإعداد  احل��دث  اإدارة  نظام  يف  العام 
ت���ق���ري���ر ع����ن امل����وق����ف ال�����ع�����ام.. كما 
ا�شلوب  ع���ل���ى  ال����ط����لب  ���ش��ي��ت��ع��رف 
ت��ق��دمي الإي���ج���از ع��ن امل��وق��ف العام 
العام  ل��ل��م��وق��ف  ال��ن��ه��ائ��ي  الإي����ج����از 
اك�شابهم  اجل  من  وذل��ك  للأحداث 
وا�شار  م�شتقبل.  تفيدهم  م��ه��ارات 
املتدربني  الطلب  ان  اىل  الرميثي 
�شيتعرفون اي�شا على طريقة اعداد 
التخ�ش�شية  وامل�شوحات  الدرا�شات 

مكامن  لكت�شاف  واخلا�شة  العامة 
بيانات  ق���اع���دة  وان�������ش���اء  الخ����ط����ار 
الطلع  من  و�شيتمكنون  الطوارئ 
ال����درا�����ش����ات يف جمال  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
ينمي  والأزم�����������ات مب����ا  ال�����ط�����وارئ 
ق���درات���ه���م وي�����ش��اه��م يف خ��ل��ق جيل 
ج���دي���د ل���دي���ه ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال��ط��وارئ وال��ك��وارث وي��ك��ون لديهم 
ال����ط����وارئ  اإدارة  مب����ج����الت  امل�������ام 
ان��ه �شيتم تدريب  والأزم����ات. وق��ال 
الطلب على منط خطة ا�شتمرارية 
الأع������م������ال ب���ال���ه���ي���ئ���ة وع����ل����ى ط���رق 
ومتطلبات  معيار  وحتديث  متابعة 
الدولة  باأجهزة  الأعمال  ا�شتمرارية 
الفنية  امل�����ش��ورة  ت��وف��ري  ا���ش��اف��ة اىل 
للجهات احلكومية واخلا�شة وو�شع 
ال��ت��و���ش��ي��ات واخل���ط���ط ال���لزم���ة .. 
ك��م��ا ���ش��ي��ت��م ت��ع��ري��ف��ه��م ع��ل��ى و�شع 
بالهيئة  الأع��م��ال  ا�شتمرارية  خطة 
ادارات  جميع  م��ع  التن�شيق  واآل��ي��ات 

الهيئة وكيفية متابعة مدى تطبيق 
خطط ا�شتمرارية الأعمال بالقطاع 
احلكومي كما �شيت�شنى لهم الوقوف 
اآل���ي���ات امل�����ش��ارك��ة م���ع اجلهات  ع��ل��ى 
احلكومية للتاأكد من تطابق خطط 
معيار  م���ع  الأع����م����ال  ا����ش���ت���م���راري���ة 
لن�شر  للدولة  الأع��م��ال  ا�شتمرارية 
ثقافة ا�شتمرارية الأعمال بالدولة. 
عملية  ع���ل���ى  ال����ط����لب  و���ش��ي��ط��ل��ع 
والتميز  اجل����ودة  م��ف��اه��ي��م  تطبيق 

املوؤ�ش�شي داخل الهيئة وكيفية اإعداد 
وق���رارات  واأن��ظ��م��ة  ل��وائ��ح  وتاأ�شي�س 
للتميز  والتقييم  الداخلي  التدقيق 
دليل  و�شع  واآل��ي��ة  للهيئة  املوؤ�ش�شي 
والتميز  ل��ل��ج��ودة  و���ش��ي��ا���ش��ة  ون��ظ��ام 
طرق  اىل  ا�شافة  بالهيئة  املوؤ�ش�شي 
ومتطلبات  اجل���ودة  ب��ي��ان��ات  تدقيق 
يتطلبه  وم���ا  وال��ت��ط��وي��ر  التح�شني 
الأ���ش�����س اخلا�شة  ذل���ك م���ن و���ش��ع 
ب��امل��ع��اي��رة وق��ي��ا���س اجل����ودة واإع����داد 

البيانات والتقارير ا�شافة اىل و�شع 
دليل نظام و�شيا�شة للجودة بالهيئة 
الت�شغيل  عمليات  م��راح��ل  متابعة 
وبرامج التطوير والإمكانيات وو�شع 
والتطوير..  ال��ت��ح�����ش��ني  م��ت��ط��ل��ب��ات 
تبني  و�شائل  على  تعريفهم  و�شيتم 
والنماذج  املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق 
املوؤ�ش�شي  التميز  جم��ال  يف  العاملية 
وتقدمي الدعم للوحدات التنظيمية 

بالهيئة من برامج التمييز.

الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزم�ت والكوارث تنظم برن�جم� تدريبي� �شيفي� للطلب

افتتاح برامج اإدارة املوارد الب�ضرية واملالية والت�ضويق مبا ين�ضجم مع متطلبات ال�ضوق والتوظيف املحلية

�ش�ت جديدة يف اإدارة االأعم�ل ج�معة احل�شن تطرح ثلثة تخ�شّ

ط�لبت�ن من ج�معة خليفة ت�شتعر�ش�ن نت�ئج بحثيهم� 
اأم�م موؤمتر اجلمعية النووية االأمريكية

جمموعة دبي للعق�رات تطور م�ش�جد جديدة يف جممع�ته�

جلنة حواء ب�إق�مة دبي تنظم مب�درة لذوي االإع�قة

اإعلن موعد انعق�د الدورة ال�ش�بعة ملهرج�ن اخلليج ال�شينم�ئي
•• دبي-وام:

ام�س  ال�شينمائي  اخلليج  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
مواعيد انعقاد الدورة ال�شابعة من املهرجان برعاية �شمو 
ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
الفرتة  �شتقام خلل  والتي  للثقافة  دبي  والفنون  للثقافة 
من التا�شع اإىل اخلام�س ع�شر من اأبريل 2014 . و�شيفتح 
باب قبول طلبات ا�شتمارات امل�شاركة يف الدورة ال�شابعة من 
املهرجان يف نوفمرب املقبل على موقع املهرجان على �شبكة 
املهرجان  ال�شينمائي  اخلليج  مهرجان  ويعترب  الإنرتنت. 
يقدم  حيث  اخلليجية  ال�شينما  اإب��داع��ات  عر�س  يف  الرائد 

الفريدة  ال��ع��رو���س  م��ن  اأ���ش��ب��وع��ا  الإم������ارات  يف  للجمهور 
م��ن دول اخلليج وال��ع��امل. وك���ان امل��ه��رج��ان ق��د ع��ر���س يف 
حتت  جامعا  دول��ة   43 م��ن  فيلما   169 ال�شاد�شة  دورت���ه 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  املخ�شرمني  ال�شينمائيني  م��ن  ع���ددا  مظلته 
قدمت  �شينمائية  احتفالية  يف  والطلبة  ال�شاعدة  املواهب 
كما  والعاملية.  اخلليجية  ال�شينما  اإنتاجات  اآخ��ر  للجمهور 
املن�شة  ال�شينمائي  اخلليج  �شوق  انطلق  املهرجان  �شهد 
لدعم  والرامية  ال�شينمائية  املبادرات  لتطوير  املخ�ش�شة 
�شناعة ال�شينما اخلليجية عرب التدريب والتمويل وتبادل 
اخل�����ربات ووج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ل��ك��ل ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ني. واأع����رب 
امل��ه��رج��ان ع��ن ام��ل��ه يف ان  اآل علي م��دي��ر  اأم����راهلل  م�شعود 

يتمكن املهرجان من تطوير هذه املبادرة لتلبي احتياجات 
من  حققها  التي  النجاحات  بعد  اخلليج  يف  ال�شينمائيني 
خلل �شوقه ال�شينمائي . واأ�شار اإىل اأن املهرجان ي�شعى اإىل 
توفري الدعم لل�شينمائيني يف مراحل اأعمالهم الفنية كافة 
خلل  م��ن  املقبلة  ال�شنوات  خ��لل  ت��اأث��ريه  �شرنى  وال���ذي 
املنطقة  التي �شت�شهدها  ال�شينمائية  امل�شاريع  عدد ونوعية 
املهرجان.  يف  امل�شاركة  طلبات  ع��دد  يف  امل�شطرد  والزدي���اد 
للمهرجان  ال�����ش��اب��ع��ة  ال�����دورة  خ���لل  �شيتم  اأن����ه  وا����ش���اف 
بهدف  ال�شناعة  ه���ذه  تنمية  يف  امل�شاهمة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
ال�شينما  �شا�شات  على  الناجحة  الأع��م��ال  من  املزيد  روؤي��ة 

الإماراتية واخلليجية.

•• املنطقة الغربية-وام:

�شديدة ورعد  برياح  امطار غزيرة م�شحوبة  الغربية  باملنطقة  زايد  ام�س على مدينة  هطلت ع�شر 
وبرق ا�شتمرت اكرث من �شاعة ون�شف ما ادى اىل جتمع برك من املياه يف املناطق املنخف�شة وال�شوارع 
و�شقوط اغ�شان ال�شجار على بع�س �شوارع ادت اىل عرقلة حركة املرور يف و�شط املدينة. وقام رجال 
املرور بت�شيري حركة املرور وتوجيه ال�شائقني لخذ احليطة اللزمة واحلذر وجتنب ال�شرعة خا�شة 

يف مثل هذه الظروف املمطرة.

هطول امط�ر غزيرة على مدينة 
زايد ب�ملنطقة الغربية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة نور الهدى 

CN 1194586:لعمال ال�شحية وال�شرياميك رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
م�شاعد علي مرزوق حممد النعيمي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء
م�شاعد علي مرزوق حممد النعيمي من 0% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حازم فوزي فهيم حممد الدقله

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

اإعــــــــــالن
الهميم  ال�ش�����ادة/�شركة  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN 1018443:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
عمر ح�شن نا�شر علي احل�شرمي من 65% اىل %70

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف موؤمن احمد ال�شديق حممد علي

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

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

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اديو غايت�س الدولية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1154319 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شامل حممد �شامل الظاهري )%1(
تعديل ن�شب ال�شركاء

جمموعة بن �شامل ذ.م.م BIN SALEM GROUP LLC من 51% اىل %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

EDUGATES INTERNATIONAL SHORE SAL حذف �شركة اديو غايت�س الدولية اوف �شور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعد بهجت ابو �شقرا
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلمور لل�شيانة 

CN 1010626:العامة والديكور ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فار�س حامد ر�شيد عبداهلل )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالفتاح خريي عبدالفتاح الباي�س

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

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

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل مطوع ي�شلم لقطع 

الغيار رخ�شة رقم:CN 1054372  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/حمل مطوع ي�شلم لقطع الغيار 

MUTAWA YASLAM SPARE PARTS SHOP

اىل/كوالتي للعدد احلديدية  
QUALITY HARDWARE

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع العدد املعدنية وادوات الور�س - بالتجزئة )4752019(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

اإعــــــــــالن
اثيوبيا  زهور  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1084415  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا زهور اثيوبيا 
ETHIOPEN FLOWER CAF

اىل/م�شبغة �شمارت كري لغ�شيل وكوي امللب�س  
SMART CARE DRESS WASHING & IRONING LAUNDRY

تعديل ن�شاط/ا�شافة غ�شيل امللب�س )9601002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة كي امللب�س )9601001(

تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1003544 بال�شم التجاري موؤ�ش�شة �شرح 
التقنية للمقاولت بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفا بيتا 

للن�شر وال�شت�شارات العلمية
 رخ�شة رقم:CN 1132840 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

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

CN 1214226:تيك للتجارة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

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

رخ�شة رقم:CN 1198298 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جا�شم حممد �شعيد �شامل املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل طار�س �شعيد �شيلويح املزروعي
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شقر ال�شقر للمقاولت العامة 
FALCON BLOND GENERAL CONTRACTING

اىل/ال�شقر ال�شقر لل�شيانة العامة  
FALCON BLOND GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ق 33 م 96 اىل املنطقة الغربية ليوا 
مي�شم ار�س رقم 45 حمل رقم 5

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

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

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

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

اإعــــــــــالن
ما�شرت  ال�ش�����ادة/لند  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1173933:للنقليات وادارة العقارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل حمد عبداهلل عو�س املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شلم حمد عبداهلل عو�س املزروعي

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

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

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

اإعــــــــــالن
م�شفح  ال�ش�����ادة/زهرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1401619:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جا�شم حممد �شعيد �شامل املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف غامن �شعيد عبداهلل يو�شفي احلمادي

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

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

العدد 10868 بتاريخ 2013/8/13   

اإعــــــــــالن
البلط  لعمال  ال�ش�����ادة/امارديب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1127106 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عامر �شعيد عامر �شعيد العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازب وبيع/حذف امارديب �شينغ �شانتوخ �شينغ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خمي�س مبارك �شامل ال�شاعدي

تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/امارديب لعمال البلط ذ.م.م
AMARDEEP TILING WORKS LLC

اىل/روح البداع لعمال البلط 
SPIRT OF INNOVATION TILE WORKS

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خلل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شركة النوار الكهربائية ذ.م.م
elitco:طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:192531       بتاريخ:2013/6/2 م
با�ش��م:�شركة النوار الكهربائية ذ.م.م

وعنوانه:�شارع بني يا�س ، �س.ب:4109 ، هاتف:026731177 ، فاك�س: 026732226  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( وكالة ا�شترياد 
و�شف العلمة:العلمة عبارة عن �شكل دائرة باللون الزرق ويقطعها �شكل �شهم مقو�س ب�شكل هند�شي باللون 

الحمر وعلى ميني ال�شكل من ا�شفل اليتكو ويقابلها من الناحية الخرى elitco باللون الزرق . 
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:روزز ن بلك بوتيك
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية:roses n black boutiqus روزز ن بلك بوتيك

املودعة بالرقم:188267       بتاريخ:2013/3/12 م
با�ش��م:روزز ن بلك بوتيك

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع املرور ، �س.ب:29955 ، هاتف:026770077 ، فاك�س: 026770499  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( .
 و�شف العلمة:العلمة عبارة عن مربع ويف منت�شف املربع زهرة ب�شكل مميز يخرج منها افرع ا�شفل الزهرة 
من الي�شار )roses n( ا�شفلها )black( وعلى ميينها بخط �شغري boutiqus ا�شفلها روزز ن بلك 

ا�شفلها وبخط �شغري بوتيك . 
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:كافيه بلن ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية:كافيه بلن

املودعة بالرقم:193279       بتاريخ:2013/6/12 م
با�ش��م:كافيه بلن ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع ال�شلم ، �س.ب:5605 ، هاتف:026359414 ، فاك�س: 026359415  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 مطعم .

و�شف العلمة:عبارة عن �شكل دائرة داخلها كافيه ا�شفلها بلن وعلى ي�شار الكتابة من ا�شفل الي�شار �شكل 
خط مقو�س وعلى ي�شار اخلط خم�شة ع�شر نقطة . 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

 تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب  لت�شجيل العلمة التجارية :

  
بتاريخ : 2013/4/23 املودعة حتت رقم : 190594  

Mr. SAIDAKROMHON SAIDAZIMOV با�شم : ال�شيد/ �شعيد اكرومهون �شعيد ازميو
وعنوانه : دبي ، �س.ب: 41453 ، هاتف: 042364664 ، فاك�س: 042364744

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
ادارة وتوجية العمال الدعاية والعلن وتفعيل الن�شاط املكتبي. 

الواقعة بالفئة : 35
و�شف العلمة : كتبت الكلمة artel باللون البي�س ب�شورة متميزة خ�شو�شا حريف r و t حيث ر�شم حرف 
 Gulf العبارة  كتبت   artel كلمة  اي�شا وحتت  l مت�شلني  e وحرف  وكتب حرف   t r متقاطعا مع حرف 
General Trading L.L.C باللون البي�س اي�شا الكلمة والعبارة كتبتا على خلفية م�شتطيلة باللون 

الخ�شر وقد ر�شمت زاوية امل�شتطيل يف الركن العلى ب�شورة ل جتعلها تبدو كزاوية قائمة . 
ال�شرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

 تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب  لت�شجيل العلمة التجارية :

بتاريخ :2013/3/14 املودعة حتت رقم : 188366  
با�شم : ق�شر اجلمال للتجارة

وعنوانه : دبي ، بردبي ، �س.ب: 57739 ، هاتف: 043525266 ، فاك�س: 042269276
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

املواد  الك�شط  الو���ش��اخ  ازال���ة  ال�شقل  التجميل  م�شتح�شرات  التجميل  م��واد  )الكوزمتيك(  التزيني  م��واد 
العطرية عطور دهن العود اقنعة جتميلية كرميات جتميلية هلم لغرا�س التجميل كرميات للجلد املدبوغ 
م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر كرميات تبي�س الب�شرة م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة ملونات ل�شعر ا�شباغ 

لل�شعر غ�شولت )لو�شن( لل�شعر رذاذ )�شرباي( لل�شعر �شامبو �شابون )غري الواردة �شمن فئات اخرى(. 
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العلمة : و�شف العلمة التجارية LIZA 52 مدونه بحروف لتينية كبرية بلون ابي�س وهنالك 
جنوم بلون ابي�س تتخلل حروف الكلمة وميتد ال�شلع ال�شفلي حلرف L على امتداد الكلمة بالكامل وهنالك 

حرف 52 الكلمة وجميعها على خلفية مربعة �شوداء . 
ال�شرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

 تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 53372

با�شم : مان ديزل اآند تريبو يو كيه ليمتد
وعنوانه : 1 مريلي�س درايف ، هازل جروف ، �شتوكبورت ، �شي�شاير ، ا�س كيه7 5بي بيه ، اململكة املتحدة.

بتاريخ : 17 اأبريل 2004 امل�شجلة حتت رقم : 46442  
الفئة : 7

املنتجات : مكائن الحرتاق الداخلي )لغري املركبات الربية( ، مكائن بخارية )لغري املركبات الربية( ، مكائن 
الربية(  املركبات  واأغطية مكائن )لغري  ، مكائن  الربية(  املركبات  واأدوات مكائن حمركات موتورات )لغري 
للمكائن  ت�شغيل وحتكم  اأدوات  للطائرات  اأو طاقة  ثابتة  �شناعية  من�شاآت  اإن�شاء  للمركبات مركبات  مكائن   ،

املتنقلة اأحزمة وربط مكائن )لغري املركبات الربية( ، قطع وتركيبات  جلميع الب�شائع املذكورة.
ال�شرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/05/25  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/05/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

EAT 12234

 تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 53373
با�شم : مان ديزل اآند تريبو يو كيه ليمتد

وعنوانه : 1 مريلي�س درايف ، هازل جروف ، �شتوكبورت ، �شي�شاير ، ا�س كيه7 5بي بيه ، اململكة املتحدة.
بتاريخ : 08 يناير 2005 امل�شجلة حتت رقم : 50253  

الفئة : 12
 ، لل�شيارات  مكائن   ، الربية  للمركبات  بخارية  مكائن   ، الربية  للمركبات  داخلي  اح��رتاق  مكائن   : املنتجات 
الب�شائع  جلميع  وتركيبات  قطع   ، وامل��اء  واجل��و  بالرب  للحركة  واأجهزة  مركبات   ، الربية  للمركبات  مكائن 

املذكورة.
ال�شرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/05/25  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/05/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

EAT 12235
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وكاأنه كان قربانا لأ�شواأ �شغط نف�شي وع�شي يتعر�س له اإن�شان  فما بالك والأم 
مل تتجاوز ت�شعة ع�شر عاما جمه�شة الأنوثة دموعها تنزل من كل وجهها كذنوب 
�شهرتها حرارة الندم يف عينيها �شعور بالإثم وياأ�س من غفران وعجز عن ا�شتغفار 

وبركان من اأمل. 
يف قلب الليل ويف ظلم الغرفة وهي م�شلوبة م�شبوحة راأ�شها يكاد ينخلع وهو 
وثديها  الهلهيل  منها  وب��رزت  بطنها  انفجرت   التي  الو�شادة  خلف  من  يتدىل 
ولكنها  غ��ذاء  فيها  يجد  ان  ج��اه��دا  وي��ح��اول  نهم  يف  الطفل  ير�شعها  ممطوطة 

خاوية �شيفة فالأم ل تعرف الغذاء اجليد.
والليل بداأ ربعه الأخري ووالدتها خرجت اإىل �شوق اخل�شر لتعود بب�شاعتها مع 

ال�شباح وهي مل يغم�س لها جفن.
هم كبري ي�شغلها اأكرب من عمرها ومن جتاربها هم ل تعرفه ول تعرف ملاذا كان 
اأ�شود  ي��وم  ذات  و�شعتها  التي  ه��ذه  اللحم  قطعة  الب�شر  �شائر  دون  ن�شيبها  من 

وحينما اأقامت من الآلم التي متنت اأن تق�شي عليها قالوا لها اأنه ابنها.

بداية املاأ�ضاة
ثم  م�شطفى  لأحمد  كزوجة  ق�شتها  فقط  اأ�شهر  �شتة 

ينفق  زوجها  يكن  مل  اأمها  بيت  اإىل  غا�شبة  ج��اءت 
عليها يف الأيام الأخرية فقد كان يك�شب رزقه من 

بيع اخل�شر يف ال�شارع ومل يتزوجها اإل طمعا 
يف ال�شتيلء على دكان والدتها ولكن الأم مل 
متكنه من ذلك اإنها  اأقوى نفوذا ومال وهي 
حت��ر���س على متتلكه م��ن امل���ال وامل��ت��اع  ول 
�شتة  وبعد  ولذلك  مبالها  تعليم  من  تريد 
اأ�شهر فقط جاءت الزوجة �شيدة اإىل البيت 
هاربة م��ن  اجل��وع وال�شرب وال��ذل وبقيت 

مع والدتها يف الذل فقط.
والدتها �شعبة املرا�س �شديدة الق�شوة الدنيا 

هو  وال�شاطر  جت��ار  والنا�س  �شوق  عندها 
و�شيدة  خ�شرت كل  اأب���دا  ال��ذي ل يخ�شر 
�شيء مع الزوج ثم عادت ويف بطنها خ�شارة 

ومن  املتابع  �شوى  منه  تك�شب  مل  م�شتمر 
اأج��ل ه��ذا ف��اإن ك��ل وجبة غ��ذاء تدخل بطن 

�شيدة تدخل معها كمية من الكلمات امل�شمومة 
الأم يف  ت���ردده  واآلم  اأح���زان  ن�شيد  وال��دت��ه��ا  م��ن 

يعرفوا  حتى  اجلميع  اأم���ام  واأح��ي��ان��ا  منا�شبة  ك��ل 
البنة  وحت�����س  عليها  متجنية  ابنتها  واأن  �شهيدة  اأن���ا 

الطعام  م��ع  امل�شامري  م��ن  حفنة  تبتلع   وكاأنها 
بزواجها  عليها  جنت  التي  هي  اأنها  مع 

اأرغمتها  التي  وه��ي  ه��ذا 
اليوم  ويجيء  عليه 

وت�شع  الأ�شود 
الطفل  ذلك 

وت�����������ش�����اب 
ب����ح����م����ى 

اإىل احلياة  مع والدتها ول تتوقف  النفا�س ورغم ذلك فاإن املوت يلفظها لتعود 
اأ�شطوانة التعذيب اللفظي عن الدوران.

ماذا ميكنها اأن ت�شع كان الزوج بالن�شبة لها الق�شة التي يتعلق بها الفريق كانت 
تاأمل فيه �شاطئ النجاة من عذاب والدتها اليومي والتي كانت حتا�شرها وت�شيق 
عليها اخلناق  لأنها تخاف من البنات ومن م�شائب البنات والبنت جميلة بي�شاء 
تخل�شت  م�شتمر  ع��ذاب  البيت  ويف  العمل  يف  لتطحنها  معها  تاأخذ  ليلة  كل  ويف 
اأحمد م�شطفي الذي ر�شحته لها الأم بعد  ال��زواج من  منه �شيدة باملوافقة على 
اأن تقدم خلطبتها مع اآخرين ولكن اأحلمها يف الراحة تبددها هي قد عادت اإىل 
املخدرات  اأحد جتار  التقطه  اأما زوجها فقد  الذي �شاعفه وجود طفلها  العذاب 
واأحلقه بالعمل عنده ليدخل ال�شجن قبل اأن تتمكن من رفع دعوى نفقه �شده 

ومن ال�شجن اأر�شل لها ورقة الطلق. 

الطفل اأ�ضبح م�ضكلة اجلدة
و�شباحا بعد م�شاء ي�شبح الطفل حمور التعذيب عدو 
جدته الأول اأنها ترى فيه �شبب م�شيبتها يف ابنتها 
اذ ل���وله ل��ت��زوج��ت اب��ن��ت��ه��ا م��ن ج��دي��د ومتتلئ 
طفلها  على   ب��اخل��وف  ال�شغرية  الأم  �شعور 
من اأمها اإنها ل ت�شمعه يبكي  حتى ت�شيق 

به ت�شرخ فيه اأن يريحهم منه.
بالأمومة  ال�شعور  �شعد  م��رة   وذات 
ف��ج��اأة  ن�شيت  ال�شيدة  م��داه يف قلب 
�شقطت هيبتها  والدتها  خوفها من 
واإمنا  واأم  كابنة  تواجهها  مل  منها 
واجهتها كاأم تواجه اأما �شاحت فيها 
ملاذا تطلبني مني اأن اأتخلى عن ابني 
اأحد  ع���ن  ت��ت��خ��ل��ي  اأن  ه���ل مي��ك��ن��ك  ؟ 

اأولدك.
�شاعت  اإنها  اأح�شت  الأم  وارتع�شت 
ت��ل���ش��ت ك��رام��ت��ه��ا وه��ج��م��ت على 
�شيدة  وان���ك���ف���اأت  وط��ف��ل��ه��ا  الب���ن���ة 
على الأر�س والطفل حتتها حتميه 
البنة  على  الأم  وان��ه��ال��ت  بج�شدها 
مكان   ك��ل  يف  وق��دم��ي��ه��ا  بكفيها  ���ش��رب��ا 
ب��ج�����ش��م��ه��ا وجت���ذب���ه���ا م���ن ���ش��ع��ره��ا وهي 
ال�شارع  اإىل  وابنها  ه��ي  �شتطردها  اأن��ه��ا  تق�شم 
واأ�شلحوا  ت�شبها حتى جتمع اجلريان  ثم �شاحت 
بينهما واإن وقفوا جميعا يف �شف الأم والبنة ل تدري 
ملاذا تكره اجلدة ابن ابنتها اإن اأعز من الولد ولد الولد 
و�شاحت �شيدة ترد عليهم بعبارتها من منكم 
ي�شتطيع اأن ي�شتغني عن طفله ؟ ومل يعد 

اأحد يقف بجانب الطفل �شواها. 
وي��ع��ل��ن ال��ط��ف��ل ال��ر���ش��ي��ع ث���ورت���ه على 
الثدي التي ن�شب فيها اللن وتتقلب 
والليل  الآخ�����ر  ث��دي��ه��ا  ل��ت��ع��ط��ي��ه 

طويل والأفكار تقلب راأ�شها مبخالب من حديد وبعد عام من هذا العذاب تقدم 
اإنه هو الآخ��ر ميلك ال�شباب ولكنه ل ميلك املال  حافظ يريد ال��زواج من �شيدة 

ولذلك يرتدد على ال�شجون ولكنه قد يكون املنقذ من هذا العذاب.
وجاءت قريبة  له تزورها قالت اإن حافظ يريد الزواج منها فقط يطلب منها اأن 
تتخل�س من الطفل ترتكه مع اأمها اأو تعيه لأهل زوجها الأول والد الطفل حتى 
اأنت يا حافظ اجلميع ل يريدون الطفل ماذا فعل ما هي جرميته قالت �شيدة ملن 
اإليه قويل له اإن �شيدة لن تتخلي عن  طفلها  جاءت تخطبها لقريبها ل اذهبي 
اإن كان يحبني فل بد اأن يحب طفلي حذار اأن تعرف والدتي ما قلته لك ولكن 
والدتها عرفت وجاءت تهدر كجدار ينهار اأمل اأقل لك تخل�شي من و�س النح�س 
اأنه ل  النا�س؟ و�شعرت �شيدة  اأولد  اأتكفل برتبية  اأبدا ما ذنبي  هذا لن تتزوجي 
اأن  اأمل الكل يحكمون عليها با تخلي عن طفلها وهي ل متلك هذا ل ت�شتطيع 
تخلي عن طفلها ل يوجد قلب يحنو عليه والدتها اأق�شى من �شجان واأهل والده 
ل يريدونه وهو ما زال ر�شيعا فكيف تتخلي عنه واإذا ن�شبته بعقلها فهل ين�شاه 
ثديها وقلبها اإنهم يطلبون منها اأن تدفع ثمن اللقمة التي �شتاأكلها يف بيت زوجها 
اجلديد بعملة من روحها ودمها واأع�شابها ل لن تغم�س لقمتها يف تعا�شة طفلها 
اجلريان  من  �شرخة  وانطلقت  لعر�شها  وليمة  الر�شيع  تقدم  ول��ن  عنه  والبعد 
املوت زار بيتنا من بيوت احل��ارة وال�شرخة تقطر لوعة ولكن �شيدة مل ترجتف 
اأنها حت�شد الذي مات هل يحل املوت م�شكلتها وكيف  واإذا ماتت هي من  اأح�شت 

يرعى طفلها ؟ اإذن فليمت طفلها ولكن كيف. 
وا�شطربت اختلطت اأ�شياء كثرية يف خاطرها وتذكرت طفولتها التع�شة وخ�شيت 
على ابنها من التعا�شة التي �شتواجهه لن ترتكه �شوف ت�شقيه جرع من ال�شموم 

وتتناول هي الباقي ليموتا معا وينتهي كل �شيء. 

القتل هو احلل
اأن  واأح�شت  ال�شام  احل�شري  املبيد  بها  التي  الزجاجة  على  ب�شرها  اأ�شعة  �شقطت 
عقلها يهاجر داخل الزجاجة واأفزعها ذلك منذ عام �شاهدت ابنة اإحدى اجلارات 
وهي تتجرع هذا املبيد وراأت يف عينيها فزع املوت وعذاب الآخرة واأغم�شت عينيها 
وحينما فتحتهما كانت ذراعاها حتت�شنان الطفل وهو يرمقها بعينني حائرتني 
اأمامها  يتاأمل  ت��راه  اأن  ت�شتطيع  ل  اإنها  تفكر  راح��ت  يبت�شم  الطفل  ك��ان  ويبت�شم 
طويل قبل اأن يلفظ اأنفا�شه فلت�شرب هي ثم ت�شقيه ولكن قد ي�شرعها املبيد فورا 
وعدلت عن الفكرة اإىل اأخرى تذبحه �شريعا ثم تعود لت�شرب املبيد لن ي�شعراأحد 
حملت  انتوته   ما  تنفيذ  وقامت  عليه  اأجهزت  قد  ال�شكني  تكون  ي�شرخ  اأن  قبل 
الطفل الذي مد يده مي�شك �شعرها �شارت به نحو احلمام اأغلقت الباب و�شعته 
على فخذيها وا�شت�شلم الطفل يبت�شم وهو يناغيها ويرمقها بعينيه الربئتني ومل 
تعد ترى �شيئا كان ال�شكني يف يدها ورفعتها وراحت تهوي بها على رقبة الطفل 
الذبيح  �شرب بيديه وقدميه  ال��دم وحت��رك  اأخ��رى وانبثق  ت��ارة  ت��ارة ويف بطنه 
الهواء انزلق منها اإىل الأر�س تركته يف احلمام وقامت جتري اإىل الداخل تبحث 
الغرفة ثم �شقطت مغ�شيا  اأين ذهبت دارت يف  ال�شام  املبيد احل�شري  عن زجاجة 

عليها.
اقتحم اجلريان الغرفة �شرخت فيهم اأين زجاجة املبيد احل�شري و�شرخوا فيها 
ابنكم مذبوح يف احلمام وعادت ت�شرخ تفيهم انتم ذبحتوه كلكم ذبحتوه ها توا يل 
ابني ثم اعرتفت روت ق�شتها بالتف�شيل وقالت للجميع انتم ذبحتم ابني قالتها 
ابني..  ذبحتم  كلكم  تقولها  زال��ت  وم��ا  النيابة  لرئي�س  وقالتها  املباحث  ل�شابط 

كلكم.

تذبح طفله� هربً� من ق�شوة احلي�ة

تن�زل الزوج عن بلغه �شد زوجته التي �شجت راأ�شه 
املتواجدون يف قاعة املحكمة مل ي�شدقوا ما �شمعوه من اتهامات للمراأة التي وقفت تدافع 
باأنها مل تقدم على �شرب زوجها �شربا مربحا  عن نف�شها رغم تواجد حماميها معها 

حتى اأ�شقطته فاقدا للوعي اإل عندما طفح بها الكيل. 
اأما زوجها الذي قدم بلغا يتهمها ب�شربه باملطرقة على راأ�شه فقد انزوى يف اأحد اأركان 
اأية  عليه يف  تنف�س  اأن  يتهدده ومبكانها  ي��زال  ل  اأن اخلطر  يعلن  وكاأنه  املحكمة  قاعة 
حلظة ويف اأي مكان.قالت الزوجة بعد اأن الفتت اإىل زوجها ورمقته بنظرة نارية وكاأنها 
تتوعده ب�شوء العقاب لقد تزوجته منذ ع�شرين عاما وكان طيلة هذه ال�شنوات يتفنن يف 
تعذيبي ويذيقني �شتى اأنواع الهوان وكان يف كل منا�شبة وبل منا�شبة يتللك على اأن �شيء 
وي�شربني وكنت اأحتمله واأقول اأنه مل يعد باإمكاين الطلق منه بعد اأن �شار اأولدي كبارا 
جلاأت اإىل اأهله واأهلي مرات عديدة لعلي اأجد اأحدا يقف معي وين�شرين لكن اجلميع 
كانوا يطالبونني بال�شرب والتحمل وحماولة اإيجاد �شيغة للتفاهم معه وكنت اأدعو اهلل 
اأذق طولها طعم ال�شعادة الزوجية  اأنا عليه ومرت ال�شنني بطيئة مل  اأن يعنني على ما 
اأ�شيب بال�شغط وال�شكري  اأن  اأن حتولت الكفة ل�شاحلي بعد  التي يتحدثون عنها اإىل 
واأمرا�س اأخرى جعلته ل يقوى على �شربي واإن مل يكف ل�شانه عن �شباب وهنا راأيت اأن 

الوقت حان ل اأدافع عن نف�شي فيم لو قرر جتاوز حدوده. 

يوم الواقعة
اأعد  اأخ��رى لأنني مل  بالزواج من  الأولد ويهددين  اأم��ام  ي�شبني  اأخ��ذ  يوم احلادثة  ويف 
اأ�شلح كزوجة فما كمان مني اإل اأن اقرتبت منه وذفعته بقوة فارتطم باحلائط و�شقط 
اأر�شا ليقف ب�شرعة متوجها اإىل رافع يده يريد �شربي فدفعته مرة اأخرى ف�شقط اأر�شا 
وبركت فوقه وخوفا من اأن ي�شربني باآلة حادة لنه دفعني بقوة واأ�شقطني اأر�شا ونه�س 
باجتاه املطبخ فاأيقنت باأنه يف �شبيله لإح�شار ال�شكني ولن يرتدد حلظة يف قتلي فا�شرعت 
اأن ي�شل اإىل املطبخ �شاهدت املطرقة علي الرف وكان ي�شتعلمها يف اإ�شلح  خلفه وقبل 
اأحد الأبواب فالتقطتها و�شربته بها دون �شعور على راأ�شه �شربة كانت كافية لأن جتعله 
يرتنح وي�شقط على الأر�س وي�شبح يف دمه و�شعرت بالذهول عندما �شاهدت الدماء تنزف 
بالقتل  �شاأ�شبح متهمة  واأنني  اأنفا�شه يف احلال  �شيلفظ  اأنه  واعتقدت  راأ�شه  بغزارة من 
هرعوا  والذين  الأر�شي  ال��دور  يف  املتواجدين  ب��اأولدي  وا�شتغيث  واأبكي  اأ�شرخ  فاأخذت 
بهم  وحلقت  ملب�س  وارتديت  نف�شي  اأمتالك  مل  لكنني  امل�شت�شفى  اإىل  والدهم  ونقلوا 

حيث وجدته فاقدا للوعي يف غرفة العناية املركزة و�شاألت الأطباء عن حالته فطماأنوين 
باأنه �شيكون بخري واأنه يوجد ك�شر ب�شيط يف جمجمته و�شيتم تداركه بالعلج فعدت اإىل 
البيت واأنا يف غاية احلزن والرتباك حتى اأنني مل اأذق طعم النوم من �شدة الكوابي�س التي 

لحقتني لأنني كنت اأعتقد اأنه �شيخرج من امل�شت�شفى يف اأي حلظة و�شيقت�س مني.
باأنه قرر تطليقي  اأبلغه  لكنه  اعتذاري وندمي  ليبلغه  �شقيقي  له  اأر�شلت  �شفي  اأن  وبعد 
فحمدت اهلل على قراره هذا لأنه لن ي�شتطيع اإيذائي بعد اليوم ومللمت حاجاتي وغادرت 

واىل منزل اأهلي وقرر اأولدي الذهاب 
اأن  واأبلغتهم  رف�شت  لكني  معي 

والدهم يف اأم�س احلاجة اإليهم 
ويجب األ نزيد من معاناته 

ولكنه للأ�شف رفع �شدي 
بال�شرب  اعتداء  دعوى 

وج����اء ب�����ش��ه��ادات من 
تثبت  امل�������ش���ت�������ش���ف���ى 
كانت  اإ����ش���اب���ت���ه  اأن 
خ���ط���رية رغ�����م اأن����ه 
ت�����ش��اف��ى وع���اد اإىل 
ع���م���ل���ه .وع���ن���دم���ا 
انتهت الزوجة من 

اإب��������داء اأق���وال���ه���ا 
على  ج���ل�������ش���ت 

م������ق������ع������ده������ا 
ليتقدم الزوج 
من�شة  اىل 
ال����ق���������ش����اء 

وي����ع����ل����ن 
له  ز تنا
ع�������������������ن 

بلغه �شدها ورغبته يف العي�س معها ثانية الزوجة مل متانع يف العودة من جديد اإىل 
زوجها حتى تفلت من العقوبة التي تنتظرها لكنها يف ذات الوقت طلبت منه اأن يتعهد 

اأمام املحكمة باأل يقدم على النتقام منها اأو يقوم ب�شربها جمددا.
بعقاب  النطق  ب��ع��دم  املحكمة  الزوجة مع اأخذ التعهد اللزم على الزوج بعدم واك��ت��ف��ت 

العتداء على الزوجة . 

العثور  غمو�س  ك�شف  يف  بالقاهرة  املباحث  رج��ال  جن��ح 
على جثة لعجوز داخل �شقته باملطرية، حيث تبني اأن وراء 
ارتكاب اجلرمية ل�شرقته �شائقا و�شديقه، ومت �شبطهما.

كان ق�شم �شرطة املطرية قد تلقى بلغا من "ربة منزل"، 
ومقيم  باملعا�س  موظف  وال��ده��ا  مقتل  باكت�شافها  يفيد 
بالطابق الأول بذات العقار �شكنها، ومل تتهم اأو ت�شتبه يف 

اأحد بارتكاب احلادث.
ب�شالة  الأر����س  على  م�شجاة  اأنها  تبني  اجلثة  مبناظرة 
عبارة عن  اإ�شابات  وبها  كاملة،  ويرتدى ملب�شه  ال�شقة 

جروح بالراأ�س و�شحجات بالرقبة واليدين، ووجود بعرثة 
جهود  واأ���ش��ف��رت  م��ن��اف��ذه��ا،  و���ش��لم��ة  ال�شقة  مبحتويات 

البحث اإيل اأن وراء ارتكاب احلادث "�شائق" مت �شبطه.
ومبواجهته اعرتف بارتكابه اجلرمية، وقرر اأنه علم من 
�شكن  العقار  ب��ذات  زج��اج  "عامل" مبحل  اأ�شدقائه  اأح��د 
واإقامته  عليه  املجني  ب��رثاء  �شبطه"،  "مت  عليه  املجني 
مبفرده، ونظرا ملرورهما ب�شائقة مالية خططا للتخل�س 
منه وال�شتيلء علي متعلقاته، وحترر حم�شر بالواقعة 

واأحيل اإيل النيابة التي تولت التحقيق. 

ملرورهم� ب�ش�ئقة م�لية.. �ش�ئق و�شديقه وراء مقتل عجوز
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الفروف واالإبراهيمي 
يتب�حث�ن حول جنيف 2 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

لفروف،  �شريغي  الرو�شية  اخلارجية  وزي��ر  بحث 
اإىل �شوريا الأخ�شر الإبراهيمي،  واملبعوث الدويل 
حول   2 جنيف  م��وؤمت��ر  عقد  م�شاألة  ام�س  هاتفياً 
للأنباء  الرو�شية  نوفو�شتي  وكالة  ونقلت  �شوريا. 
هاتفية  مكاملة  اأن  ال��رو���ش��ي��ة  للخارجية  ب��ي��ان  ع��ن 
بني لفروف والإبراهيمي جرت اليوم مببادرة من 
الآراء حول عقد  الطرفان خللها  تبادل  الأخ��ري، 

موؤمتر جنيف 2 .
وقالت اخلارجية اإنه مت خلل املكاملة التاأكيد على 
اأن ال�شبيل الوحيد خلروج �شوريا من اأزمتها ووقف 
ال��ع��ن��ف ه���و احل�����وار ال��لم�����ش��روط ب���ني احلكومة 

ال�شورية واملعار�شة . 

رئي�ض اأركان اجلي�ض احلر يزور ريف الالذقية 

املع�ر�شة تب�دل جثة قتيل للنظ�م ب�13 معتقًل يف دم�شق
•• عوا�صم-وكاالت:

عبدال�شلم  ب���ن  ال��ع��ز  ل����واء  ب����ادل 
م���ن ك��ت��ائ��ب األ���وي���ة ال�����ش��ح��اب��ة يف 
قتيل  جثة  احل��ر  ال�شوري  اجلي�س 
حي  يف  حيا  معتقل  ب�13  للنظام 
الت�شامن يف قلب دم�شق، ومن بني 

ال�13 معتقل امراأة واحدة.
واأ����ش���ار ل���وؤي ال��دم�����ش��ق��ي م��ن لواء 
العز بن عبدال�شلم اإىل اأن جن�شية 
املعتقلني تنوعت بني الفل�شطينية 
املفرج  معظم  اأن  واأك��د  وال�شورية، 
ع��ن��ه��م م���ن ال�����ش��وري��ني، ك��م��ا ن�شر 
التبادل  ع��م��ل��ي��ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ال���ل���واء 
املت�شامي  الفجر  ا�شم عملية  حتت 
اللواء  فاإن  العملية  . ويف تفا�شيل 
ا���ش��ت��ط��اع ���ش��ح��ب ج��ث��ة اأح����د قتلى 
ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري وال����ذي مت قتله 
ن��ف�����ش��ه، خ�شية  ال��ن��ظ��ام  ب��ر���ش��ا���س 
وق��وع��ه ح��ي��اً يف ي��د ل���واء ال��ع��ز بن 
اللواء  ك��لم  بح�شب  عبدال�شلم، 
ن��ف�����ش��ه. وب��ح�����ش��ب ال���ب���ي���ان ال����ذي 
التفاو�س  فاإن عملية  اللواء  ن�شره 
بات�شال  ب����داأت  اأي����ام،   4 ا���ش��ت��م��رت 
ال��ل��واء م��ع ق��ائ��د لل�شبيحة  ق��ي��ادة 
ال���ت���اب���ع حلي  ن�������ش���ري���ن  �����ش����ارع  يف 
قائد  اأبومنتجب  ولكن  الت�شامن، 
اتفاق،  اأي  ع��ق��د  رف�����س  ال�شبيحة 
وب��ح�����ش��ب ب��ي��ان ال���ل���واء ف��اإن��ه تكلم 

كلمات ت�شيء للقتيل.
القتيل  اأخ�����و  ا���ش��ت��ط��اع  اأن  وب���ع���د 
ال��ت��وا���ش��ل م���ع ال���ل���واء ع���ن طريق 
الأخ  ال�������ش���وت، وط���ل���ب  م����ك����ربات 
فطلبت  اجل�����ث�����ة،  ع�����ن  الإف������������راج 
الن�شاء  عن  ب��الإف��راج  اللواء  قيادة 

ذات  ق���ري���ة   11 ع��ل��ى  و���ش��ي��ط��روا 
املر�شد  ب��ح�����ش��ب  ع��ل��وي��ة،  غ��ال��ب��ي��ة 

ال�شوري حلقوق الن�شان.
ال�شبت ان اكرث من  واف��اد املر�شد 
ق�شف  اث��ر  قتلوا  �شخ�شا  ع�شرين 
بلدة  ع���ل���ى  احل����رب����ي  ب����ال����ط����ريان 
�شلمى يف جبل الأكراد ليل اجلمعة 
ا�شا�شيا  م��ع��ق��ل  ال���لذق���ي���ة  وت��ع��د 
للنظام ال�شوري الذي ي�شيطر على 
با�شتثناء جيوب  مناطقها،  غالبية 
ملقاتلي املعار�شة يف منطقتي جبل 
الكراد وجبل الرتكمان يف �شمالها 

ال�شرقي.

ب�شكل  تن�شق  الرك�����ان  رئ��ا���ش��ة  ان 
كامل ومتوا�شل مع قيادة اجلبهة 
العمليات  ب��خ�����ش��و���س  ال�����ش��اح��ل��ي��ة 
الع�شكرية . وتابع �شنوا�شل العمل 
 . ال�شاحلية  اجلبهة  عال يف  بزخم 
الركان  قيادة  ان  وق��ال اجلبلوي 
قدمت للمقاتلني املعار�شني بع�س 
كافية  غري  الكمية  لكن  الذخرية، 
واتت زيارة ادري�س بعد نحو ا�شبوع 
املعار�شة  م��ق��ات��ل��ي  اط������لق  م����ن 
ال�����ش��اح��ل وحقق  م��ع��رك��ة حت���ري���ر 
املا�شية  الي�����ام  خ����لل  امل��ق��ات��ل��ون 
ال�شاحلية،  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ت��ق��دم��ا 

ت���ردد لأنه  الأخ  ول��ك��ن  امل��ع��ت��ق��لت، 
ال�شبيحة  ع��ل��ى  دال���ة  اأي  مي��ل��ك  ل 
ولكنه   ، ن�شرين  ول  الت�شامن  يف 
الذين  امل��ع��ت��ق��ل��ني  اأ����ش���م���اء  ط���ل���ب 
وبالفعل  ع��ن��ه��م،  الإف������راج  ي����ودون 
وبح�شب  ب��الأ���ش��م��اء،  قائمة  ت�شلم 
ما قال الدم�شقي للعربية.نت فاإن 
من  عنهم  اأف���رج  ال��ذي��ن  املعتقلني 
من  فبع�شهم  منطقة،  م��ن  اأك���رث 
القدم  م��ن  ومنهم  الت�شامن  ح��ي 
وم��ن��ه��م م��ن ال���زاه���رة وم��ن��ه��م من 
خميم الريموك . وتدخلت الهيئة 
عملية  يف  ل��لإغ��اث��ة  الفل�شطينية 
ورفعت  كو�شيط،  ودخ��ل��ت  التبادل 
الأ�شماء  م��ن  جمموعة  اأي�شاً  ه��ي 
جمعتها من اأهايل املدنيني، ولكن 
النظام رف�س معظم الأ�شماء التي 

و�شلته ووافق على 14 ا�شما.
باإي�شال اجلثة من  الهيئة  وقامت 
الريموك،  خم��ي��م  م��دخ��ل  خ���لل 
وال�������ذي ك�����ان م��غ��ل��ق��اً م���ن���ذ اأك����رث 
ال�شاعة  ح�����وايل  ي���وم���ا،   25 م���ن 
ال�����ش��اب��ع��ة م�������ش���اء ب���ال���ت���زام���ن مع 
انطلق املعتقلني املفرج عنهم ويف 
الثناء، تفقد رئي�س اركان اجلي�س 
ال�شوري احلر اللواء �شليم ادري�س 
املعار�شة الذين يواجهون  مقاتلي 
القوات النظامية يف ريف حمافظة 
ال���لذق���ي���ة ال��ت��ي ت��ع��د ن��ق��ط��ة ثقل 
ينتمي  ال���ت���ي  ال��ع��ل��وي��ة  ال��ط��ائ��ف��ة 
اليها الرئي�س ب�شار ال�شد، بح�شب 

نا�شط معار�س و�شريط فيديو.
اجلبلوي  ع��م��ر  ال��ن��ا���ش��ط  وق�����ال 
لوكالة فران�س بر�س عرب النرتنت 
ان ادري�س زار منطقة كفر دلبة يف 

جبل الكراد واظهر �شريط فيديو 
ي��وت��ي��وب ادري�س  ب���ث ع��ل��ى م��وق��ع 
مدنية  م���لب�������س  ارت��������دى  ال�������ذي 
�شوداء اللون وو�شع قبعة رمادية، 
املقاتلني  م���ن  ع����دد  ب��رف��ق��ة  وه����و 
ريف  يف  م��دين  بلبا�س  وا�شخا�س 
املحافظة ال�شاحلية يف غرب �شوريا. 
وقال ادري�س يف ال�شريط انه يزور 
ال��لذق��ي��ة ل��لط��لع ع��ل��ى حقيقة 
والنت�شارات  ال��ه��ام��ة  الجن�����ازات 
الكبرية التي حققها اخوتنا الثوار 

على جبهة ال�شاحل .
ا�شاف نحن اليوم موجودون لنوؤكد 

•• لندن-ا ف ب:

اىل  انكلرتا  من  �شتبحر  حربية  �شفنا  ان  لندن  اعلنت 
ت��اأت��ي يف  خ��ط��وة  م���ن���اورات، يف  للم�شاركة يف  امل��ت��و���ش��ط 
�شرت�شو  حيث  ط��ارق  جبل  ب�شاأن  ا�شبانيا  مع  توتر  اوج 
الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت  بريطانية  فرقاطة 
�شتبحر  وي�شتمين�شرت  ا�س  ام  ات�س  الفرقاطة  ان  ام�س 
جنوب  يف  ال��واق��ع��ة  الربيطانية  املنطقة  اىل  ال��ث��لث��اء 
ال�شبوع  خ��لل  �شت�شل  حيث  الي��ربي��ة  اجل��زي��رة  �شبه 

اجلاري.
وهي واحدة من اربع �شفن حربية �شت�شارك يف تدريبات 
الربع  ال�شفن  وب��ني  واخلليج  املتو�شط  يف   13 ك��وغ��ار 
ح��ام��ل��ة امل��روح��ي��ات ات�����س ام ا����س اي��ل��و���ش��رتي��و���س التي 
�شتغادر مرفاأ بورت�شموث و�شمحت لها ا�شبانيا بالتوقف 

يف قاعدة روتا البحرية جنوب البلد.

وقال وزير الدفاع الربيطاين فيليب هاموند ان ار�شال 
انت�شار روتيني ومقرر منذ فرتة  ياأتي يف اطار  ال�شفن 
طويلة للم�شاركة يف هذه التدريبات التي جترى لل�شنة 

الثالثة على التوايل.
ال��وق��ت يف  لبع�س  �شتتوقف  ال�شفن  ان  ال���وزارة  وق��ال��ت 
عدد من مرافىء املتو�شط قبل ان ت�شارك يف تدريب مع 

اجلي�س اللباين يف البحر الدرياتيكي.
الهندي  وامل��ح��ي��ط  الح��م��ر  بالبحر  �شتمر  ذل���ك  وب��ع��د 
يف  �شريكة  دول  م��ع  ت��دري��ب��ات  �شتجري  حيث  واخل��ل��ي��ج 

املنطقة.
التوتر  م����ن  اج�������واء  امل�����ن�����اورات جت�����ري يف  ه�����ذه  ل���ك���ن 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ب��ني ل��ن��دن وم���دري���د ب�����ش��اأن ج��ب��ل طارق 
مربعة  كيلومرتات  �شبعة  م�شاحتها  تبلغ  التي  املنطقة 
ال��ت��خ��ل��ي عنها  ن�����ش��م��ة، ومت  ال����ف   30 ���ش��ك��ان��ه��ا  وع����دد 

لربيطانيا يف 1713.

بريط�ني� تر�شل �شفنً� حربية اإىل املتو�شط 

الق�عدة تتبنى تفجريات العراق

الربمل�ن االإيراين ين�ق�س اأهلية وزراء روح�ين 

•• القاهرة-يو بي اأي:

ر احلزب امل�شري الدميقراطي  حذَّ
العنف  خطورة  من   ، الإجتماعي 
البلد،  ت�شهده  ال���ذي  ال��ط��ائ��ف��ي 
م���ع���ت���رباً اأن�����ه ي��ع��ك�����س م����وؤام����رات 

حُتاك �شد ال�شعب امل�شري.
ام��س  ب���ي���ان  يف  احل�������زب،  وق������ال 
العنف  اأح����������داث  اإن  الإث������ن������ني، 
ال����ط����ائ����ف����ي ال�����ت�����ي ان����دل����ع����ت يف 
�شويف،  وب��ن��ي  امل��ن��ي��ا  حم��اف��ظ��ت��ي 
ال�ش�ارع  يف  اخلط�ر  ناقو�س  ت��دق 
راً م����ن وج����ود  امل�������ش���ري ، حم��������ذِّ
ال�شعب  ���ش��د  حُت�����اك  م�����وؤام�����رات 
30 يونيو  ث���ورة  امل�����ش��ري و���ش��د 
الرئي�س  ب��ن��ظ��ام  اأط���اح���ت  )ال��ت��ي 
واأنها  مر�ش��ي(،  حممد  ال�ش�ابق 
اإ�شعال  ف��ى  تتلخ�س  )امل���وؤام���رت( 
الوط�ن  اأب��ن�����������������اء  ب���ني  ال��ف��ت��ن�����������ة 

الواح�د .
وامل�شيحيني  امل�شلمني  اأن  واأ�شاف 
ج�����ش��د واح����د ل مي��ك��ن لأح����د اأن 
يف  ���ش��ارك  اجل��م��ي��ع  واأن  يف�شله، 
اأي  ه��ن��اك  يكن  ول������م  الث����������ورة 
واأن  وذاك،  ه��������������������������������ذا  ب���ني  ف�����ارق 
ال�ش�������بل  بك����ل  ي�ش�����عى  من  هناك 
امل�شري���������ني  ب��ه��ج��ة  لإف�����ش�����������اد 
وذلك  ال�شلمية،  ثورتهم  بانت�شار 
التع�شب  ت��اأج��ي�����������������ج  خ����لل  م���ن 

والفتنة .
القانون  بتطبيق  احل��زب  وطالب 
العنف  اأح����������داث  م���رت���ك���ب���ي  م����ع 
الطائفي للحيلولة دون تكرارها، 
م���ن���ت���ق���داً ع��م��ل��ي��ة ح����ل الأزم�������ات 
جل�شات  خ����لل  م���ن  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
لح العرفية ويف غ�شون ذلك  ال�شُ

م�شيحيني  راأي  وق����ادة  مفكرين 
امل�شلمني،  م���ن  ع���دد  ج��ان��ب  اإىل 
ع��ل��ى ���ش��رورة ع���دم امل���زاي���دة على 
الدينية  اأوال��ق��ي��ادات  العبادة  دور 
مل����ا ل���ه���ا م����ن ق���د����ش���ي���ة واح�������رتام 
وك����ان ن�����ش��ط��اء م�����ش��ي��ح��ي��ون دعوا 
كاتدرائية  مب��ق��ر  ال��ت��ظ��اه��ر  اإىل 
بالقاهرة،  الأرث��وذك�����س  الأق��ب��اط 
لرت�شيح  ال���رف�������س  ع���ن  ت���ع���ب���رياً 

م�����ش��ر وت��ل��ك احل���رك���ات وه����وؤلء 
ال��ن�����ش��ط��اء م���ع ك���ام���ل الح�����رتام 
لهم، فاإن ائتلف اأقباط م�شر له 
مبداأه الثابت منذ بدايته وهو اأنه 
اأو  الكني�شة  مل ولن يتظاهر �شد 
الأزه��ر ومل ول��ن يقف اأم��ام رجل 
يوم  ف��ى  م�شلم  اأو  م�شيحي  دي��ن 

من الأيام .
ال�����ذي ي�شم  د الئ����ت����لف،  و�����ش����دَّ

رف�����س ائ���ت���لف اأق���ب���اط م�����ش��ر ، 
دعوات اأطلقها ن�شطاء م�شيحيون 
ل���ل���ت���ظ���اه���ر مب����ق����ر ك����ات����درائ����ي����ة 
موؤكداً  الأرث����وذك���������س،  الأق����ب����اط 
العبادة  دور  اح��رتام  على �شرورة 

والقيادات الدينية.
وقال الئتلف، يف بيان مقت�شب 
اأو  ات��ف��اق  ع��ن  النظر  ب�شرف  اإن��ه 
اختلف الآراء بني ائتلف اأقباط 

الأن����ب����ا ب�����ول، اأ����ش���ق���ف ط��ن��ط��ا، يف 
املناط  اخلم�شني  جلنة  ع�شوية 
امل�شري  ال���د����ش���ت���ور  ت��ع��دي��ل  ب��ه��ا 
الأنبا  بعودة  وللمطالبة  املعطل، 
اأمونيو�س راعياً لأبر�شية الأق�شر 
)ج�����ن�����وب م���������ش����ر(، وم������ن اأج�����ل 
املطالبة بالعودة للئحة 1938 
ال�شخ�شية  ب���الأح���وال  اخل��ا���ش��ة 

للم�شيحيني.

اإدانته  موؤكداً  القاهرة(،  )جنوب 
والتحري�س  العنف  اأ�شكال  لكافة 
بني  فتنة  اإح���داث  اإىل  تقود  التي 

اأبناء الوطن الواحد .
امل�شرية  احلكومة  اأن  على  د  و�شدَّ
ح�ش�����م  ب���ك���ل  ت���ت�������ش���دى  ����ش���وف 
وح����ت����زم ل��ك�����ل حم��������������������اولت بث 
ال��ف��رق��������������ة ون�����ش�����ر ال��ف��ت��ن��ة وحث 
على  امل�شريني  املواطن�ني  البيان 

هذا واأدان جمل�س الوزراء امل�شري، 
�شهدتها  ال���ت���ي  ال��ع��ن��ف  اأح�������داث 
د على  حمافظة بني �شويف ، و�شدِّ
اأن احلكومة �شتت�شدى بحزم لكل 

حماولت ن�شر الفتنة.
ب��ي��ان ام�س  امل��ج��ل�����س، يف  واأع�����رب 
الإثنني، عن بالغ الأ�شى لأحداث 
العنف التى اندلعت بني عدد من 
املواطنني يف حمافظة بنى �شويف 

الوحدة  دع���ائ���م  ع��ل��ى  احل���ر����س 
ال��وط��ن��ي��ة، وب�����اأن ي��ك��ون��������������������وا على 
يبذلها  ال���ت���ي  ب���امل���ح���اولت  وع����ي 
الوطني  ال�شف  لت�شتيت  البع�س 
يف هذه املرحلة الهامة واحلرجة 
�شبط  اجلميع  من  تتطلب  التي 

النف�س .
ر  قرَّ اأن���ه  اأع��ل��ن  املجل�س  اإن  وق���ال 
خ����لل ج��ل�����ش��ت��ه ال���ت���ي ُع���ق���دت يف 
اإعادة  اجل��اري،  اآب-اأغ�شط�س   8
للعدالة  الأع��ل��ى  املجل�س  ت�شكيل 
تاأ�شي�شه منذ  ال��ذي مت  وامل�����ش��اواة 
دوره،  ت��ف��ع��ي��ل  ي��ت��م  ومل  ع���ام���ني 
اإعادة النظر ب�شلحياته  وكذلك 
واآل��ي��ات��ه اخل��ا���ش��ة ك���اإن���ذار مبكر 
للأزمات مع و�شع اآليات للتدخل 
والإت�شال  ال�����ش��ري��ع  امل��ج��ت��م��ع��ي 
الأم��ن من  اأج��ه��زة  والتن�شيق مع 
اأجل تفعيل دور املجتمع املدين يف 
وربط  الطائفي  للتوتر  الت�شدي 

عمله بالأجهزة الر�شمية.
النار  اأ����ش���رم���وا  ون  وك����ان م��ت�����ش��دِّ
الأحد، يف كني�شة بقرية الديابية 
)جنوب  �شويف  بني  حمافظة  يف 
ال������ق������اه������رة( ومب������ن������ازل ع����ائ����دة 
ح��ادث هو  بالقرية، يف  مل�شيحيني 
اأ�شبوع  ن��وع��ه خ���لل  ال��ث��اين م��ن 
بهدم  مت�شددين  قيام  بعد  واح��د 
قرية  يف  مل�شيحيني  م��ن��ازل  ع���دة 
املنيا  ملحافظة  التابعة  اأحمد  بني 
ُيذكر  فيما  �شويف(،  بني  )جنوب 
اجلنوبية  املحافظات  م��ع��ان��اة  اأن 
�شويف  بني  بينها  وم��ن  م�شر  يف 
واملنيا واأ�شيوط و�شوهاج وقنا من 
الفقر والبطالة �شبباً رئي�شياً من 

اأ�شباب الحتقان الطائفي.

جمل�ض الوزراء امل�ضري ي�ضدد على ت�ضديه للفتنة

حتذيرات من العنف الط�ئفي وموؤامرات �شد ثورة 30 يونيو

•• بغداد-رويرتز:

تابعة  جماعة  ان  ام�س  الل��ك��رتوين  �شايت  موقع  ق��ال 
يوم  اأعلنت م�شوؤوليتها عن تفجريات  القاعدة  لتنظيم 
ال�شبت يف العراق التي قتلت ع�شرات ال�شخا�س ردا على 
املوقع  واأ���ش��اف  بغداد  حكومة  نفذتها  اعتقالت  حملة 
العراق  يف  ال�شلمية  ال��دول��ة  ع��ن  ال�����ش��ادر  البيان  اأن 
عن  امل�شوؤولية  معلنا  جهادية  مواقع  على  ن�شر  وال�شام 
التفجريات يف اأنحاء بغداد ويف اأقاليم يف جنوب العراق 

والتي ا�شتهدفت مواطنني يحتفلون بعيد الفطر.
العراق  اأدمى �شهور ال�شوم يف  اأحد  وكان �شهر رم�شان 
العراقية  احلكومة  م�شلحون  يقاتل  حيث  �شنوات  منذ 

•• طهران-ا ف ب:

بداأ جمل�س ال�شورى اليراين ام�س اجراءات الت�شويت 
حكومة  يف  الع�شاء  ع�شر  الثمانية  للوزراء  الثقة  على 
ال��رئ��ي�����س ح�����ش��ن روح�����اين، ع��ل��ى ان ت��ت��م ال��ع��م��ل��ي��ة غدا 
الربعاء وتتمثل الج��راءات يف عدة مراحل يعر�س يف 
بدايتها الرئي�س روحاين برناجمه ويدافع عن الوزراء 
عن  للدفاع  ن��واب  خم�شة  يتدخل  ثم  اختارهم،  الذين 
احلكومة وخم�شة اخرون معار�شون، وبعد ذلك يتدخل 

موؤيدو ومعار�شو كل وزير قبل الت�شويت على الثقة.
وبعد ذلك ي�شوت الربملان الثقة على كل وزير على حدة 
وان��ت��ق��د امل��ح��اف��ظ��ون امل��ت�����ش��ددون خ��لل الي���ام الخرية 
والعلوم  ال��رتب��ي��ة  وزراء  �شيما  ل  ال����وزراء  م��ن  ال��ع��دي��د 
التظاهرات  يف  ل��دوره��م  والنفط  وال�شكن  واجل��ام��ع��ات 
ال�شابق حممود جناد  الرئي�س  انتخاب  اع��ادة  التي تلت 
املطعون فيها �شنة 2009. وكان الرجال الربعة فعل 
مو�شوي  ال���ش��لح��ي ح�شني  امل��ر���ش��ح  اع�����ش��اء يف حملة 
اىل  ان�����ش��اره  ودع���ا  ت��زوي��ر مكثفة  بعمليات  ن���دد  ال���ذي 
املر�شح ال�شلح  ال�شوارع، وهو على غرار  اخل��روج اىل 
الخ�����ر م���ه���دي ك���روب���ي ق��ي��د الق����ام����ة اجل���ربي���ة منذ 
امام  2011. وقال روحاين يف خطاب  �شباط-فرباير 

اأعلن  والذي  املا�شي  ال�شهر  ال�شجون  اقتحام  وردا على 
تنظيم القاعدة م�شوؤوليته عنه نفذت قوات المن حملة 

ثاأر ال�شهداء لعتقال من ي�شتبه اأنهم من املت�شددين.
وق���ال ب��ي��ان ال��دول��ة ال���ش��لم��ي��ة يف ال��ع��راق وال�����ش��ام قد 
المني  اجلهد  ال�شلمية جانبا من  الدولة  ا�شتنفرت 
يف بغداد وولية اجلنوب وغريها لتو�شل ر�شالة �شريعة 
الراف�شة  دواب  اىل  الفطر  عيد  اأي���ام  ث��ال��ث  يف  رادع���ة 
واأوبا�شهم و�شفهاء حكومتهم وهي اأنهم �شيدفعون ثمنا 
غاليا جزاء وفاقا ملا تقرتفه اأيديهم وانهم لن يحلموا 
اأو غريه فلينظر هوؤلء  اأو نهار يف عيد  بالمن يف ليل 
ويكفوا  العتقال  حملت  وليوقفوا  اأقدامهم  مواطن 

اأذاهم عن ع�شائر اأهل ال�شنة.

النواب ان اولويته تتمثل يف ت�شوية الزمة القت�شادية 
والربنامج النووي من اجل رفع العقوبات الغربية التي 
النفطية  امل��وارد  انخف�شت  وقد  البلد.  باقت�شاد  ت�شر 
اىل الن�شف منذ �شنة يف حني متنع العقوبات امل�شرفية 
ايران من اعادة عائدات بيع النفط اىل البلد ما ادى 
اىل انهيار قيمة العملة اليرانية وتخ�شم بنحو 40%. 
وقال روحاين نعلم جميعا ان بلدنا يف و�شع اجتماعي 
تلك  فاقمت  الدولية  ال�شغوط  وان  �شعب  واقت�شادي 
احلد  اىل  تهدف  العقوبات  ان  روح��اين  وق��ال  امل�شاكل. 
من قنوات تبادل البلد مع اخلارج او اغلقها، منددا 
تعباأ  التي ل  الغربية  الدول  ت�شتعملها  التي  بالطريقة 
ايران  على  وت�شغط  للمجتمع  ال�شا�شية  بالحتياجات 

لتخ�شع ب�شاأن برناجمها النووي املثري للجدل.
احلكومة  �شتحاول  الدبلوما�شية  جمال  يف  ان  وا�شاف 
الدفاع  نف�شه  الوقت  ويف  ال��دويل  التحدي  هذا  ت�شوية 

عن ارادة المة يف الدفاع عن حقوقها النووية.
واعلن روحاين ال�شبوع املا�شي يف اول موؤمتر �شحايف 
اثر توليه مهامه يف الرابع من اب اغ�شط�س انه �شيفتح 
الكربى  ال��دول  ا�شاعة وقت مع  مفاو�شات جدية دون 
من اجل ت�شوية امل�شالة النووية دون التنازل عن حقوق 

ايران الكيدة يف تخ�شيب اليورانيوم.

االأمن االأردين يعتقل �شوريً� بحوزته اأجهزة اإر�ش�لوف�ة �ش�ت�ري املتهم بجرائم حرب ن�زية
•• عمان-يو بي اأي:

�شوري اجلن�شية يف �شمال البلد بحوزته  اأن عنا�شرها �شبطوا �شخ�شاً  العام الأردنية ام�س،  اأعلنت مديرية الأمن 
اأجهزة اإر�شال ل�شلكية متطورة.

وقال م�شدر اأمني رفيع، ليونايتد بر�س اإنرتنا�شونال، اإن رجال الأمن يف مدينة اإربد �شمال البلد األقوا القب�س على 
�شخ�س �شوري كان ينقل اأجهزة ار�شال ل�شلكية متطورة.

عددها  بلغ  املتطورة  الل�شلكية  الأج��ه��زة  من  املزيد  على  ال�شوري  منزل  يف  اأي�شاً  ع��رثوا  الأم��ن  رج��ال  اأن  واأو���ش��ح 
الع�شرات.

الرمثا  �شورية يف مدينة  ت�شجيل  لوحات  اأوقفت مركبة حتمل  اأنها  اأخ��ريا  اأعلنت  الأردنية  الأمنية  الأجهزة  وكانت 
املحاذية للحدود ال�شورية كان بداخلها ملب�س ع�شكرية للجي�س الأردين، واعتقلت �شوريني اثنني كانا ي�شتقلنها.

واأعلنت القيادة العامة للقوات امل�شلحة الأردنية، يوم الثلثاء املا�شي، اأن عنا�شرها األقوا القب�س على �شوريني اثنني 
خلل حماولتهما اإدخال كميات كبرية من الأ�شلحة اإىل الأردن هي الثانية خلل اأقل من اأ�شبوع.

كان  حيث  امل�شت�شفى  يف  ال�شبت  �شباح  ت��ويف  ان��ه  املحامي  واو���ش��ح 
يعالج من اآلم يف المعاء وا�شيب بالتهاب رئوي .

يف  والت�شعني  الثامن  ميلده  بعيد  احتفل  ال��ذي  �شاتاري  واوق��ف 
اآذار-مار�س املا�شي، يف بوداب�شت يف متوز-يوليو 2012 لنه كان 
على راأ�س لئحة مركز �شيمون فيزنتال مللحقة جمرمي احلرب 
قانونية  عقبات  كانت  توقيفه،  على  ع��ام  من  اك��رث  وبعد  النازيني 
ويف  ال�شلوفاكية  الرا�شي  على  كمتهم  الق�شاء  ام��ام  مثوله  متنع 
1948 �شدر بحقه حكم بالعدام غيابيا يف كو�شي�شي بينما كان يف 

ت�شيكو�شلوفاكيا، فلجاأ اىل كندا حيث عمل بائعا للقطع الفنية.
ويف 1995 اكت�شفت ال�شلطات الكندية هويته احلقيقية ففر اىل 

املجر حيث عا�س بهدوء على ما يبدو حتى توقيفه.

•• بوداب�صت-ا ف ب:

�شاتاري املطلوب الول على لئحة امللحقني  تويف املجري ل�شلو 
امل��ت��ه��م��ني ب���ارت���ك���اب ج���رائ���م ح����رب ن���ازي���ة ع���ن 98 ع��ام��ا يف احد 
لوكالة  هورفات  غابور  حماميه  اعلن  كما  بوداب�شت  م�شت�شفيات 

فران�س بر�س.
يخ�شع  وك��ان  رئ��وي.  بالتهاب  ا�شابته  اث��ر  ال�شبت  �شاتاري  وت��ويف 
وقد  بانتظار حماكمته.  بوداب�شت  منزله يف  للقامة اجلربية يف 
جنا بوفاته من الق�شاء الذي كان يلحقه جلرائم �شد الن�شانية 
املانيا  مع  املتحالفة  املجر  لدارة  حينها  تخ�شع  كو�شي�شي  وكانت 

النازية.
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العام  امل��دع��ي  اأن  الأم��ريك��ي��ة  تاميز  اأجنلو�س  لو�س  �شحيفة  اأف���ادت 
الفدرالية  ال�شيا�شة  يف  حتول  عن  للإعلن  يخطط  هولدر  اإيريك 
للحد من العقوبات على اجلرائم املنخف�شة امل�شتوى وغري العنيفة 
فاإن  اجل��دي��دة  ال�شيا�شة  ومب��وج��ب  ال�����ش��ج��ون.  اك��ت��ظ��اظ  ولتخفيف 
اإىل  املخدرات  اأقل من مرتكبي جرائم  العام �شري�شل عددا  الدع��اء 
ال�شجون الفدرالية لفرتات طويلة و�شري�شل املزيد منهم اإىل مراكز 
اخلدمة املجتمعية والعلج من تعاطي املخدرات. واأ�شارت ال�شحيفة 
اإىل اأن هذا التغيري ي�شتجيب لهدف رئي�شي لدى جماعات احلقوق 
املدنية التي تقول اإن عقوبات ال�شجن الطويلة ت�شر كثريا بتجمعات 
الأق��ل��ي��ات وامل��ح��دودي ال��دخ��ل. واأ���ش��اف��ت اأن ك��ث��ريا م��ن املحافظني 
ال�شجناء  اأع����داد  وتقليل  ال��ع��ق��وب��ات  خف�س  ف��ك��رة  اأي����دوا  ال��ب��ارزي��ن 
بال�شجون. وذكرت ال�شحيفة اأن اأن�شار التغيري ي�شريون اإىل تك�شا�س 
ونيويورك بو�شفهما وليتني رائدتني يف اجلهود املبذولة لتخفي�س 
امل��خ��درات الأق���ل م�شتوى، بخلف  ال��ع��ق��وب��ات، وخ��ا���ش��ة يف ج��رائ��م 
الولية  و�شجون  غريها  من  اأق��ل  تعديلت  اأج��رت  التي  كاليفورنيا 
اآلف   10 بنحو  ال�شجناء  لتقليل عدد  لأم��ر حمكمة  تخ�شع حاليا 

هذا العام ملواجهة الزدحام.
 

ا�شتاأنف اجلي�س الأمريكي نقل طائرات اأو�شربي اإىل اأوكيناوا اليابانية 
بعد مرور اأ�شبوع على حادث حتطم مروحية قاتل اأجربه على اإرجاء 
الع�شكرية.  العمليات  �شلمة  ب�شاأن  خم��اوف  ظ��ل  يف  النقل  عملية 
واأف��ادت �شائل اإعلم يابانية ام�س ان 8 طائرات اأو�شربي اإم يف 22 
اأقلعت من قاعدة اأواكوين بغرب اليابان متجهة اإىل اأوكيناوا. ولفتت 
اإىل ان هذه هي الدفعة الثانية من طائرات اأو�شربي بعد الطائرات 
ال�12 التي ن�شرت يف اأوكيناوا يف ال�شيف املا�شي، وهي من بني 12 
طائرة و�شلت اىل اليابان يف متوز-يوليو املا�شي نقلت اثنتان منها 
اإط��ار م�شاعي  يندرج يف  اأو���ش��ربي  ن�شر طائرات  ان  اإىل  ي�شار  فقط. 
اجلي�س الأمريكي ا�شتبدال مروحيات �شي اإت�س 46 التي �شاخت يف 
اوكيناوا. يذكر ان هذه الطائرات حتلق وتهبط عاموديا كاملروحيات. 
الياباين فوميو كي�شيدا على الأمر قائًل ان  وعلق وزير اخلارجية 

ن�شر طائرات اأو�شربي يعد خطوة كربى من اأجل امن اليابان.
البحرية الأمريكي اهتماماً  اأن يعري �شلح  لكنه �شدد على �شرورة 

كبرياً لل�شكان املحليني ل�شمان �شلمة طلعات هذه الطائرات.
وتعهد با�شتمرار العمل على تخفيف العبء الع�شكري عن اوكيناوا.

ما  احل��ايل  ال�شهر  اوائ��ل  يف  اأمريكية  ع�شكرية  مروحية  وحتطمت 
ا�شتدعى اإرجاء نقل مقاتلت اأو�شربي اإىل الآن.

اطلقت الهند ام�س اول حاملة طائرات من انتاجها مبيزانية تقدر 
لتحديث  ج��ه��ود  اط���ار  ام��ري��ك��ي يف  دولر  م��ل��ي��ارات  ب��ح��وايل خم�شة 

معداتها الع�شكرية التي ياأتي ق�شم منها من الحتاد ال�شوفياتي.
ر�شميا يف  اط��لق��ه��ا  وي��ج��ري  ط��ن  ال���ف   40 ب��زن��ة  ال�شفينة  وه���ذه 
امل�����ش��وؤول��ني الع�شكريني  ك��ب��ار  م��رف��اأ ك��و���ش��ني )ج���ن���وب( يف ح�����ش��ور 
ال�شيق  ال��ن��ادي  يف  الهند  دخ��ول  ذل��ك  و�شي�شجل  والدبلوما�شيني. 
املتحدة  الوليات  مع  وتبني حاملت طائراتها  ت�شمم  التي  للدول 

وبريطانيا ورو�شيا وفرن�شا.
اعدادها  �شاك�شينا تطلب منا  ا.ك.  املهند�شن يف اجلي�س  وقال كبري 
�شل�شلة  من  النتهاء  وبعد  �شنتني.  تاأخرت  وال�شغال  �شنوات  ثماين 
جتارب �شتدخل حاملة الطائرات يف اخلدمة بحلول العام 2018. 
و�شتواكبها ال�شفينة احلربية الرو�شية القدمية امريال غور�شكوف 
التي �شيغري ا�شمها اىل اي ان ا�س فيكراماديتيا والتي �شت�شلم بحلول 
الهند حاليا حاملة  �شنوات. ومتلك  اربع  تاأخري  2013 مع  نهاية 
طائرات واحدة من �شنع بريطاين عمرها �شتني عاما مت احل�شول 
وت�شتثمر  ف���ريات.  ا���س  ان  اي  ا�شم  عليها  واط��ل��ق   1987 يف  عليها 
احلكومة الهندية مليارات الدولرات يف حتديث عتادها الع�شكري. 
وبح�شب مكتب كي بي ام جي فان البلد �شتنفق 112 مليار دولر 

يف الت�شلح بني العامني 2010 و2016.

عوا�صم

وا�ضنطن

نيودلهي

طوكيو

لندن تدر�س مق��ش�ة 
مدريد ب�ش�أن جبل ط�رق

•• لندن-يو بي اأي:

تدر�س احلكومة الربيطانية اتخاذ اجراءات قانونية �شد اإ�شبانيا رداً على 
فر�شها تدابري ا�شافية على عمليات التفتي�س على احلدود مع جبل طارق. 
اإىل متحدث با�شم مكتب  ون�شبت هيئة الإذاع��ة الربيطانية )بي بي �شي( 
رئي�س  اإن  ام�س  قوله  �شرتيت(  داوننغ   10( الربيطانية  احلكومة  رئا�شة 
ا�شبانيا  ف�شل  ب�شبب  �شديدة  اأم��ل  بخيبة  ي�شعر  ك��ام��ريون  ديفيد  ال���وزراء 
الداخلني  على  الأ���ش��ب��وع  نهاية  عطلة  خ��لل  التفتي�س  اج���راءات  وق��ف  يف 

واخلارجني من واإىل جبل طارق .
واأ�شاف املتحدث اأن الج��راءات القانونية مل ي�شبق لها مثيل، و�شتتخذها 
بريطانيا من خلل الحتاد الأوروب��ي ، رداً على الإج��راءات التي فر�شتها 
ا�شبانيا على احلدود مع جبل طارق، والتي و�شفها باأنها غري متنا�شبة وذات 

دوافع �شيا�شية .
وقال يف حال قررنا ال�شري يف هذا الطريق، �شن�شغط على الحتاد الأوروبي 

ملتابعة هذه الق�شية كم�شاألة ملحة واتخاذ الجراءات املنا�شبة .
اأنها  ال�شبانية عن  على اعلن احلكومة  رداً  الربيطانية  وجاءت اخلطوة 

تدر�س نقل خلفها مع لندن حول جبل طارق اإىل جمل�س الأمن الدويل.
ب�شبب  الأخ��رية  الأ�شهر  يف  وا�شبانيا  ط��ارق  جبل  بني  العلقات  وتدهورت 
خلف حول مناطق �شيد الأ�شماك، وت�شديد الأخرية اج��راءات التفتي�س 
جنيهاً   43 مقدارها  �شريبة  لفر�س  خطط  عن  واإعلنها  احل��دود،  على 
جمالها  ب��اغ��لق  وتهديدها  ل��ل��ح��دود،  ال��ع��اب��رة  امل��رك��ب��ات  على  ا�شرتلينياً 

اجلوي اأمام الرحلت املتوجهة اإىل جبل طارق.

قتيل يف تب�دل للن�ر بني الهند وب�ك�شت�ن 
•• ا�صالم اباد-ا ف ب:

من  جنودا  ام�س  باك�شتان  اتهمت 
النار  ب���اط���لق  ال��ه��ن��دي  اجل��ي�����س 
ع���ل���ى اجل����ان����ب ال��ب��اك�����ش��ت��اين من 
احل����دود ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف منطقة 
ك�شمري املتنازع عليها، ما ادى اىل 
مقتل مدين، على ما افاد م�شوؤول 

ع�شكري يف ا�شلم اباد.
واكد امل�شوؤول الع�شكري طالبا عدم 
ذكر ا�شمه ان هذا احل��ادث الخري 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن امل��ت��ن��ازع��ني وق���ع يف 
وق����ت م��ب��ك��ر م���ن ���ش��ب��اح الثنني 
�شرييكوت  ب���ه���ات���ال  م��ن��ط��ق��ة  يف 
احلدود  خط  طول  على  و�شاتوال، 
التي تف�شل الهند عن باك�شتان يف 
منطقة ك�شمري بجبال الهيماليا.

وقال امل�شوؤول ان مدنيا )باك�شتانيا( 
موؤكدا  هندي  بر�شا�س  ا�شت�شهد 
على  ردت  الباك�شتانية  ال��ق��وات  ان 
يو�شح  ان  دون  الهندي  الر�شا�س 
الباك�شتاين  اجل��ي�����س  ك���ان  اذا  م��ا 
الهندي  اجل��ان��ب  يف  خ�شائر  اوق���ع 
من احلدود. وقد اتهمت احلكومة 
مبا�شرة  املا�شي  ال�شبوع  الهندية 
م�شوؤول  بانه  الباك�شتاين  اجلي�س 
ع��ل��ى م��ق��ت��ل خ��م�����ش��ة ج���ن���ود هنود 
باك�شتان  لكن  البلدين  عند حدود 

ال�شلمية  طيبة  ع�شكر  جماعة 
الباك�شتان نفذتها.

وجتري هذه ال�شتباكات اجلديدة 
رئي�س  ق����ال  ح���ني  يف  ك�����ش��م��ري  يف 
�شريف  ن���واز  الباك�شتاين  ال����وزراء 
العلقات  ان���ه ج��ع��ل م��ن حت�����ش��ني 

بني البلدين احدى اولوياته.

الهجوم.  ذل��ك  يف  ت���ورط  اي  نفت 
وباك�شتان،  ال��ه��ن��د  خ��ا���ش��ت  وق����د 
ال��ق��وت��ان ال��ن��ووي��ت��ان ث��لث حروب 
من   1947 يف  ا�شتقللهما  منذ 
المرباطورية الربيطانية، وكانت 
ق�شمني  اىل  امل��ق�����ش��م��ة  ك�����ش��م��ري 
يطالب بهما البلدان، �شبب اثنتني 

من احلروب الثلث ومت التو�شل 
ات����ف����اق ح�����ول وق�����ف اط����لق  اىل 
 ،2003 ���ش��ن��ة  ك�����ش��م��ري  يف  ال���ن���ار 
وا�شتوؤنفت املفاو�شات بني البلدين 
يف 2011 بعد ثلث �شنوات على 
قتيل(   166( بومباي  اعتداءات 
ان  الهندية  ال�شلطات  قالت  التي 

والعرب  الفل�شطينيني  ال����ش���رى 
ال�شرائيليني البالغ عددهم 104 
ما  منذ  ا�شرائيل  يف  وامل�شجونني 
ق��ب��ل ت��وق��ي��ع ات���ف���اق���ات او����ش���ل���و يف 
اطلق  يتم  ان  ويفرت�س   1993

�شراحهم جميعا على اربع دفعات.
ال�شرائيلي  ال���ش��ك��ان  وزي���ر  ون���دد 
البيت  ح����زب  م���ن  اري���ئ���ي���ل  اوري 
بذلك  املتطرف  القومي  اليهودي 
الرهابيون  اريئيل  وزع��م  بيان  يف 
من  ال���������ش����ج����ن،ان  اىل  ي���ن���ت���م���ون 
����ش���م���اه���م ب����الره����اب����ي����ني ال���ذي���ن 
ن�شاء  ق��ت��ل��وا  ���ش��راح��ه��م  ���ش��ي��ط��ل��ق 
بالن�شبة  وا���ش��ح��ا  ولي�س  واط��ف��ال 
�شراح  اط���لق  �شي�شاعد  كيف  ايل 

القتلى ال�شلم .
الح���د  ال����ش���ك���ان  وزارة  واع���ل���ن���ت 
ط�����رح ع����ط����اءات لك�����رث م����ن الف 
وح�������دة ���ش��ك��ن��ي��ة ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف 
ال�شفة الغربية والقد�س ال�شرقية 
اغ�شبت  خ����ط����وة  يف  امل���ح���ت���ل���ت���ني 

الفل�شطينيني.
وامل��ح��ت ت��ق��اري��ر اع��لم��ي��ة اىل ان 
�شركاء  لر�����ش����اء  ج�����اء  الع�������لن 
املتطرفني  ال��ي��م��ن��ي��ني  ن��ت��ان��ي��اه��و 

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

�شتطلق  ب��ان��ه��ا  ا���ش��رائ��ي��ل  اع��ل��ن��ت 
فل�شطينيا  ا�����ش����ريا   26 �����ش����راح 
ال�شلم  مفاو�شات  ا�شتئناف  قبيل 
الرب���ع���اء ل��ك��ن��ه��ا اغ�����ش��ب��ت يف ذات 
بعد  الفل�شطيني  اجل��ان��ب  ال��وق��ت 
جديدة  ا�شتيطانية  عطاءات  طرح 
ووافقت جلنة وزارية على الفراج 
عن 26 ا�شريا فل�شطينيا معتقلني 
منذ ما قبل توقيع اتفاقات او�شلو 
يف 1993، بح�شب ما اعلن مكتب 
رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو يف 

بيان.
�شراح  اط�����لق  ان  ال���ب���ي���ان  وق�����ال 
ال�����ش����رى ي���ات���ي يف اع����ق����اب ق����رار 
احل���ك���وم���ة ا���ش��ت��ئ��ن��اف حم���ادث���ات 
الفل�شطينيني  م������ع  ال�����������ش�����لم 
الذين  ال����ش���رى  ا���ش��م��اء  ون�����ش��رت 
املوقع  ع��ل��ى  عنهم  الف����راج  �شيتم 
ال�شجون  مل���دي���ري���ة  الل����ك����رتوين 

ال�شرائيلية.
�شراحهم  اط�����لق  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
قبل بدء املحادثات بني املفاو�شني 
والفل�شطينيني  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 

الرب����ع����اء ون������ددت ع���ائ���لت قتلى 
ا�شرائيلية  هجمات  يف  ا�شرائيليني 
بالقرار. واكد مئري ايندور رئي�س 
ال���ت���ي متثلهم  امل���اغ���ور  جم��م��وع��ة 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب���ر����س ه����ذا يوم 
باملنظمات  ���ش��م��اه��ا  مل����ا  اح���ت���ف���ال 

الرهابية .
امل��اغ��ور قدمت  اي��ن��دور ان  وا���ش��ار 
ا�شتئنافا مل ينجح للمحكمة العليا 
ال�شماء  ن�����ش��ر  ق��ب��ل  ال���ق���رار  ���ش��د 
الثلثة  ال������وزراء  م��ق��اب��ل��ة  وط��ل��ب 
الذين اختاروا ال�شماء وهم وزير 
ال���دف���اع م��و���ش��ي��ه ي��ع��ال��ون ووزي����رة 
العدل ت�شيبي ليفني ووزير العلوم 
قبل  ب��ريي  ي��اك��وف  والتكنولوجيا 

تقدمي عري�شة جديدة.
�شيطلق  الذين  ال�شرى  بني  ومن 
�شراحهم 14 من قطاع غزة و12 
فيهم  ولي�س  الغربية،  ال�شفة  من 
اي ا�شري من القد�س او من داخل 

ا�شرائيل.
وك����اف����ة ال�����ش����رى م��ع��ت��ق��ل��ني قبل 
او���ش��ل��و للحكم  ات��ف��اق��ي��ات  ت��وق��ي��ع 
ال��ذات��ي م��ا ع��دا واح���د اعتقل عام 
الوىل من  الدفعة  2001 وهذه 

اىل  والفل�شطينيني  ال�شرائيليني 
ا�شتئناف  ع��م��ل��ي��ة  ت��ق��وي�����س  ع����دم 
ا�شرائيل  اع���لن  رغ��م  امل��ف��او���ش��ات 
عن اعمال بناء جديدة يف القد�س 

ال�شرقية وال�شفة الغربية.
با�شم  امل��ت��ح��دث  م��ان  وق���ال مايكل 
الوروبي  الحت��اد  خارجية  وزي��رة 
با�شتئناف  نرحب  ا�شتون  كاثرين 
ال�شرائيليني  )ب���ني  امل��ف��او���ش��ات 
اب-  14 يف  وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني( 
اجلانبني  م��ن  ون��ط��ل��ب  اغ�شط�س 
ق��ي��ادة وح��ي��وي��ة لجناحها  اظ��ه��ار 
وا�شاف مان خلل موؤمتر �شحايف 
اجلانبني  ع��ل��ى  ان  ب��روك�����ش��ل  يف 
المتناع عن اي خطوة من �شاأنها 
ا�شتدراج  وحول  املفاو�شات  اف�شال 
احلكومة  اطلقته  ال��ذي  العرو�س 
يف  م�شكن  ال��ف  لبناء  ال�شرائيلية 
با�شم  امل��ت��ح��دث  ق���ال  امل�شتوطنات 
ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  ان  ا�شتون 
وفقا  م�������ش���روع���ة  غ����ري  ال���غ���رب���ي���ة 

للقانون الدويل.
وحذر من ان هذه امل�شتوطنات قد 
ال��ذي يقوم على  جتعل م��ن احل��ل 

ا�شا�س الدولتني م�شتحيل .

الذين  احل���ك���وم���ي  الئ����ت����لف  يف 
ال�شرى  ���ش��راح  اط��لق  يعار�شون 
اندور  وعلق  لل�شتيطان  ويدعون 
ع��ل��ى ذل���ك ق��ائ��ل ل اع��ل��م ع��ن اي 
العلن  مت  ولكن  مماثلة  �شفقة 

عن المرين يف اليوم نف�شه .
باطلق  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  ورح�����ب 
انتقدوا  ول��ك��ن��ه��م  ال����ش���رى  ���ش��راح 
ال�������ع�������ط�������اءات ال�����ش����ت����ي����ط����ان����ي����ة 
املفاو�شني  ك��ب��ري  واك����د  اجل���دي���دة 
عريقات  ���ش��ائ��ب  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
ال�شرى  �شراح  اهمية اطلق  على 
ال�شرائيلية  ل���لذاع���ة  ح��دي��ث  يف 
باللغة العربية �شباح الثنني ناأمل 
يف تنفيذ ما مت التفاق عليه ب�شكل 
 104 ت��ام وناأمل يف اط��لق �شراح 
ا�شري. ل يوجد ابعاد على الطلق 

كل �شخ�س �شيعود اىل بيته .
وا�شحا  ت��ف��اه��م��ا  ه��ن��اك  ان  وت��اب��ع 
المريكي  اجل��ان��ب��ني  وب���ني  بيننا 
�شيعني  تغيري  واي  وال���ش��رائ��ي��ل��ي 
ك��ل الت��ف��اق خ���ارج ال��ط��اول��ة وكان 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حممد  امل����ف����او�����س 
الع�������لن  الح���������د  دان  ا�����ش����ت����ي����ة 
ال���ش��رائ��ي��ل��ي يف ب��ي��ان م��ع��ت��ربا انه 

ا�شرائيل يف  ع��دم جدية  ي��دل على 
ا�شرائيل  ت��رم��ي  وم���ا  امل��ف��او���ش��ات، 
اليه باجلهود ال�شتيطانية املكثفة 
هو تدمري ا�ش�س احلل الذي ينادي 
ال���دويل وال��رام��ي اىل  ب��ه املجتمع 
اقامة دولة فل�شطينية على حدود 

عام 1967 .
�شي�شتاأنف  وق���ت  يف  ذل���ك  وي���اأت���ي 
ال�شرائيليون  امل���ف���او����ش���ون  ف��ي��ه 
وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون امل����ح����ادث����ات يف 
كما  القد�س  يف  اب-اغ�شط�س   14
المريكية  اخلارجية  وزارة  اك��دت 

اخلمي�س.
وع���ق���د اآخ������ر اج���ت���م���اع ب����ني طريف 
 2010 ايلول-�شبتمرب  يف  النزاع 
وتوقفت املفاو�شات خلله ب�شرعة 
لل�شتيطان  جتميد  ان��ت��ه��اء  ع��ن��د 
يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة ملدة 
ع�شرة ا�شهر لكن ا�شرائيل رف�شت 
واكد  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة،  الن���ت���ق���ادات 
م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م رئ��ي�����س ال������وزراء 
تغري  ل��ن  ان��ه��ا  نتانياهو  بنيامني 
البناء  ع��م��ل��ي��ات  دام�����ت  م���ا  ���ش��ي��ئ��ا 

اجلديدة تتعلق بكتل ا�شتيطانية.
الوروبي  الحت���اد  دع��ا  م��ن جانبه 

اأمريك� حتول االإنرتنت لنظ�م مراقبة �ش�ملة 
•• لندن-وكاالت:

القومي  الأم���ن  وك��ال��ة  ع��ن  الربيطانية  غ��اردي��ان  �شحيفة  م��ق��ال  ا�شتهل 
���ش��ام��ل. واأ�شارت  ن��ظ��ام م��راق��ب��ة  اإىل  ب��اأن��ه��ا حت���ول الإن���رتن���ت  الأم��ريك��ي��ة 
ال�شحيفة اإىل اأن الوكالة تفح�س فعليا حمتوى كل بريد اإلكرتوين يدخل 

اأو يخرج من الوليات املتحدة، بدون تفوي�س. 
الوكالة  حتفظ  الأمريكيني  خل�شو�شية  ال�شارخ  النتهاك  هذا  ولتحقيق 
البيانات  تلك  تفت�س  ث��م  دويل،  اإل��ك��رتوين  ب��ري��د  ك��ل  م��ن  ن�شخة  تقريبا 
امل�شتن�شخة وحتفظ كل الر�شائل التي حتوي كلمات مهمة معينة وحتذف 
الباقي، وكل هذا يتم يف ثوان معدودة. ولتو�شيح الأمر اأكرث اأ�شارت ال�شحيفة 
اإىل اأن اأي �شخ�س يبعث بريدا اإلكرتونيا اإىل �شديق اأو اأحد اأفراد اأ�شرته اأو 
زميل له يف اخلارج يف الوقت احلا�شر اأو من اخلارج اإىل �شخ�س يف اأمريكا 
فاإن الحتمالت هي اأن وكالة الأمن القومي حتفظ ن�شخة من هذا الربيد 
وتفت�س فيها عن اأي معلومات مريبة. وقالت ال�شحيفة اإن الوكالة تعتقد 
اأن املراقبة العامة لو�شائل الت�شالت الإلكرتونية مربرة لأن العملية كلها 
ل ت�شتغرق، وفقا لعبارة اأحد امل�شوؤولني، �شوى ثوان معدودة ، وتف�شري ذلك 
ُبرد الأمريكيني ثم  باإمكانها اعرتا�س  اأن  القومي تعتقد  الأمن  اأن وكالة 
قراءتها بعد ذلك ما دام النتهاك �شريعا وكفئا و�شامتا.  ونبهت ال�شحيفة 
اإىل اأنه �شواء فت�شت الوكالة هذه الر�شائل واحتفظت بها �شنوات، اأو نقبت 
حقيقيا  انتهاكا  يعد  ه��ذا  ف��اإن  قدما  م�شيها  قبل  فقط  واح��دة  م��رة  فيها 
الثواين  قاعدة  ي�شمى  ما  هناك  ولي�س  الأمريكيني،  ومبا�شرا خل�شو�شية 
اخلم�س ، يف التعديل الرابع للد�شتور اخلا�س بحماية اخل�شو�شية وامللكية 
بتخريب  يهدد  ال�شتباقية  املراقبة  مبداأ  اأن  ال�شحيفة  وترى  ال�شخ�شية. 
اأب�شط احلمايات يف التعديل الرابع الذي مينع احلكومة عموما من القيام 
كانت  واإذا  ال�شخ�شية،  ال�شوؤون  يف  �شبهة  الأق��ل  الأخ��ط��اء  ت�شيد  بحملت 
التلفظ  حال  يف  ات�شالتنا  كل  تفتي�س  ت�شتطيع  اأنها  يف  م�شيبة  احلكومة 
ذل��ك من حتويل  القومي  الأم��ن  وكالة  فلن مينع  كتابته  اأو  ب�شيء مريب 
هذا  ب�شبب  ب��اأن��ه  وختمت  النت�شار  وا���ش��ع��ة  للمراقبة  اأداة  اإىل  الإن��رتن��ت 
الحتمال احلقيقي جدا ينبغي اخلروج بهذه الربامج اإىل منطقة ال�شفق 
لدولة الأمن القومي ومنها اإىل �شوء النهار بحيث ميكن للجمهور اأن يقرر 

بنف�شه ما تعنيه اخل�شو�شية يف الع�شر الرقمي.

قبل البدء بجولة جديدة من مفاو�ضات ال�ضالم

زي�دة وترية اال�شتيط�ن يف ال�شفة والقد�س املحتلتني 

اعتق�ل جندي فرن�شي خطط لهجوم على م�شجد  •• باري�س-وكاالت:

جنديا  الفرن�شية  ال�شلطات  اأوق��ف��ت 
�شابا قريبا من اأفكار اليمني املتطرف 

املت�شدد قرب ليون يف و�شط البلد لل�شتباه بنيته مهاجمة م�شجد، وفق ما 
اأعلنت وزارة الداخلية ، وقد اأكد م�شدر ق�شائي اأن املوقوف اعرتف باأنه األقى 
العام املا�شي قنبلة حارقة على اأحد امل�شاجد. وقالت وزارة الداخلية يف بيان 
اإن الع�شكري يف الثالثة والع�شرين من عمره واعتقل يف قاعدة ليون مون-
فردان اجلوية بعدما تبني اأنه كان ينوي اإطلق النار من �شلح على م�شجد 
يف منطقة ليون، م�شرية اإىل اأن امل�شتبه به تعر�س العام املا�شي ب�شكل عنيف 
مل�شجد اآخر يف منطقة بوردو. والع�شكري، وهو برتبة رقيب يف �شلح اجلو، 

لل�شتخبارات  املركزية  الإدارة  التحقيق يف  ذمة  على  اأي��ام  اأربعة  ملدة  اأوق��ف 
اإليه تهمتا حيازة ذخائر من الفئة الرابعة متعلقة  اأن توجه  الداخلية قبل 
بعمل اإرهابي وحتقري مكان عبادة متعلق بعمل اإرهابي ويو�شع على اأ�شا�شهما 
ال�شحافة  لوكالة  ق�شائي  م�شدر  اأك��ده  ما  وفق  الحتياطي،  التوقيف  قيد 
اأحيل اإىل ق�شم مكافحة الإرهاب يف  اأن اجلندي  الفرن�شية. واأ�شاف امل�شدر 
يعتزم  كان  باأنه  املحققني  اأم��ام  اع��رتف  املتهم  اأن  اإىل  م�شريا  باري�س،  نيابة 
اإطلق النار على م�شجد مينغيت يف فيني�شيو ب�شاحية ليون يف 8 اأغ�شط�س 
اآب اجلاري مبنا�شبة انتهاء �شهر رم�شان. وخلل فرتة توقيفه التي بداأت 

يف ال�شابع من اجلاري، اعرتف املتهم 
قنبلة  ع��ام  نحو  قبل  األقى  باأنه  اأي�شا 
ح��ارق��ة ع��ل��ى ب���اب م�شجد ل��ي��ب��ورن يف 
ت�شفر عن  غ���رب مل  ج��ن��وب  ج��ريون��د 
اإ�شابات يف الأرواح بل اقت�شرت اأ�شرارها على خ�شائر مادية طفيفة. ووفق 
ا�شطرابات  وم��ن  ال��وح��دة  م��ن  يعاين  ال�شاب  ف��اإن  نف�شه  الق�شائي  امل�شدر 
نف�شية ويجتاز مرحلة ع�شيبة ب�شبب اإخفاقات عاطفية عديدة، م�شريا اإىل 
انتابهم  اأن  ال�شلطات عنه بعد  اأبلغوا  ال�شاب هم الذين  اأق��ارب  اأن بع�شا من 
القلق عليه لدى اكت�شافهم بحوزته وثائق اأثارت �شكوكهم. وتواجه الأجهزة 
الأمنية الفرن�شية زيادة يف اأن�شطة من ت�شفهم باملت�شددين املنتمني للجناح 

اليميني بالدولة التي توجد بها اأكرب اأقلية م�شلمة يف اأوروبا.

ن الرتكينينْ  توقيف لبن�ين على علقة ب�ختط�ف الطي�رينْ
•• بريوت-وكاالت:

به  م�شتبها  اللبناين  الداخلي  الأم���ن  ق��وى  اأوق��ف��ت 
، ويف ح���ني قال  ع��ل��ى ع��لق��ة ب��خ��اط��ف��ي ال���رتك���ي���نينْ
البطريرك املاروين ب�شارة الراعي اإن الأمن اللبناين 
، نفى  ُو�شم بو�شمة عار بخطف الطيارينْن الرتكينينْ
تركيا  اللبنانيني يف  دع��وة  اللبناين  وزي��ر اخلارجية 
اإىل املغادرة. يتزامن ذلك مع مقتل �شخ�س واإ�شابة 
بلدية عر�شال يف كمني  رئي�س  بينهم  اآخرين  ثلثة 
م�شلح �شرقي لبنان. وقد اأوقفت قوى الأمن الداخلي 
م�شتبها به يدعى حممد �شالح على علقة بخاطفي 

الرتكينينْ بعد ر�شد ات�شالت بينه وبني اخلاطفني، 
وامل�شتبه به جنل اأحد اللبنانيني الت�شعة املخطوفني 
اإعزاز ال�شورية وفور الإعلن عن اعتقال  يف مدينة 
املخطوفني بقطع  اأه��ايل  با�شم  الناطق  �شالح، هدد 
اإذا ا�شتمر توقيف �شالح، وهو ما دفع  طريق املطار 
طول  على  تفتي�س  نقاط  لإق��ام��ة  اللبناين  اجلي�س 

طريق املطار.
ويف ه��ذا ال�����ش��ي��اق، ق��ال ال��ب��ط��ري��رك امل����اروين ب�شارة 
اإن الأم�����ن ال��ل��ب��ن��اين ُو����ش���م ب��و���ش��م��ة عار  ال���راع���ي 
وبدا  واح��رتاف  بدقة  الرتكينينْ  الطيارينْن  بخطف 
وزير  نفى  مت�شل،  �شعيد  وعلى  غائبا  الدولة  اأم��ن 

اخلارجية واملغرتبني اللبناين عدنان من�شور �شحة 
تركيا  يف  اللبنانية  ال�شفارة  اأن  عن  حتدثت  تقارير 
طالبة  هناك  اللبنانيني  اإىل  هاتفية  ر�شائل  وجهت 

مغادرتهم الأرا�شي الرتكية يف اأ�شرع وقت ممكن.
وا���ش��ت��غ��رب م��ن�����ش��ور ن�����ش��ر م��ث��ل ه���ذه الأخ���ب���ار التي 
اأي ق�شية،  ت�شو�س عقل املواطن اللبناين ول تخدم 
توخي  فيها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ه���ذه  يف  ل�شيما 
اأخبار كهذه وكانت وزارة اخلارجية  اأي  الدقة بن�شر 
الرتكية قد حذرت مواطنيها من ال�شفر اإىل لبنان 
اللبنانية بريوت  العا�شمة  الطيارينْن يف  بعد خطف 

يوم اجلمعة.

رو�شي� تدين البن�ء اال�شتيط�ين يف ال�شفة
•• مو�صكو-يو بي اأي:

جديدة  ا�شتيطانية  وح��دات  بناء  ا�شرائيل  خطط  ام�س  الرو�شية  اخلارجية  اعتربت 
خطوة غري بناءة تعقد اأجواء املفاو�شات.

لبناء  الإ�شرائيلية  اخل��ط��ط  ان  للخارجية  ب��ي��ان  ع��ن  رو�شية  اإع���لم  و�شائل  ونقلت 
وحدات �شكنية جديدة يف ال�شفة الغربية التي اأُعلن عنها قبيل اجلولة اجلديدة من 

املفاو�شات مع الفل�شطينيني، متثل خطوة غري بناءة .
املفاو�شات بني  ن�شر مثل هذه اخلطط قبيل اجلولة اجلديدة من  اإن  البيان  وق��ال 
الفل�شطينيني والإ�شرائيليني التي من املقرر ان جتري يف القد�س يوم 14 اأغ�شط�س-
البناء  اأعلن وزير  اأج��واء املفاو�شات وقد  اآب اجل��اري، يعترب خطوة غري بناءة تعقد 
�شكنية  وح��دة   1187 بناء  عن  الأح��د،  اأم�س  اأريئيل،  اأوري  الإ�شرائيلي،  والإ�شكان 

جديدة يف امل�شتوطنات يف القد�س ال�شرقية وال�شفة الغربية.
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•• بنوم بنه-ا ف ب:

ام�س  الن��ت��خ��اب��ي��ة  اللجنة  اع��ل��ن��ت 
فوز حزب ال�شعب الكمبودي الذي 
ي��ق��وده رئ��ي�����س ال�����وزراء ه���ون �شني 
الناخبني  ا�شوات  ن�شف  من  باقل 
التي  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
جرت يف 28 متوز-يوليو و�شككت 

ملعار�شة فيها.
اجلزئية  ال��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه  وح�����ش��ب 
التي اعلنتها اللجنة بدون حتديد 
ال�شعب  حزب  ح�شل  املقاعد،  عدد 
اكرث  م��ن   49% على  الكمبودي 
مقابل  ����ش���وت  م��ل��ي��ون   6،6 م���ن 
الوطني  الن���ق���اذ  حل���زب   44%
ي���ق���وده زعيم  ال�����ذي  ك��م��ب��ودي��ا  يف 
املعار�شة �شام ران�شي، ح�شب تعداد 
اىل  ا�شتنادا  بر�س  فران�س  اج��رت��ه 

نتائج كل ولية. 
وتوزعت بقية ال�شوات على احزاب 
على  حت�شل  ل  ان  يتوقع  �شغرية 
املتناف�س  ال123  املقاعد  من  اي 

عليها.
املنظمات  اعتربت  انتخابات  وبعد 
خمالفات  ان  وال���دول���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ال�شعب  ح�������زب  اع����ل����ن  ����ش���اب���ت���ه���ا 
بالغلبية  احتفظ  ان��ه  الكمبودي 

بنوم بينه ال�شبوع املا�شي.
وقالت ال�شلطات ان ذلك النت�شار 
يهدف اىل مواجهة اي طارئ لكن 
تخويف  مبحاولة  ن��ددت  املعار�شة 
تهدف اىل ردع ال�شعب عن اخلروج 

اىل ال�شوارع.

مقابل  م��ق��ع��دا  ب68  ال��ربمل��ان  يف 
يف  ال��وط��ن��ي  الن���ق���اذ  حل���زب   55

كمبوديا.
ن��ت��ائ��ج يحققها  ا����ش���واأ  ورغ����م ان��ه��ا 
 ،1998 م���ن���ذ  احل����اك����م  احل������زب 
اللجنة  ن��ت��ائ��ج  امل��ع��ار���ش��ة  رف�����ش��ت 
الن���ت���خ���اب���ي���ة واك�������دت ان���ه���ا ف����ازت 
حتقيق  اىل  ودع���ت  م��ق��ع��دا  ب63 
املتحدة  المم  مب�����ش��ارك��ة  دويل 
اعتربتها  ت���زوي���ر  ع��م��ل��ي��ات  ح����ول 
اللجنة  بنتائج  ن��ددت  كما  كثيفة. 

النتخابية.
واعلن احلزب املعار�س يف بيان ان 
كمبوديا  يف  الوطني  النقاذ  ح��زب 
النتائج  وي���رف�������س  ج�����دا  خم���ي���ب 
حتقيق  اي  يتم  مل  بينما  اجلزئية 
يف خم��ال��ف��ات خ��ط��رية ج���رت قبل 

ويوم النتخابات .
ومل تتفق الط��راف على اجراءات 
رف�شت  ال�شلطات  ان  اذ  التحقيق 
وا�شارت  امل��ت��ح��دة  المم  م�����ش��ارك��ة 
امكانية  اىل  الن��ت��خ��اب��ي��ة  اللجنة 
وقال  الول��ي��ة.  النتائج  يف  الطعن 
نيثا  ت��ي��ب  اجل����رنال  ال��ع��ام  امينها 
بامكان  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
الح������زاب ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ط��ع��ن يف 
تلك النتائج اجلزئية لدى املجل�س 

يقودها  جم��م��وع��ة  ���ش��ن��ت��ه  ه���ج���وم 
ب����وذي ع��ل��ى م�����ش��ج��د ال�����ش��ب��ت اأدى 
اأ�شخا�س بجروح  اأربعة  اإ�شابة  اإىل 
متقطعة  ����ش���دام���ات  وق���ع���ت  ك���م���ا 
تعزيزات مكثفة  الأحد رغم وجود 
وزير  واأع��ل��ن  باملنطقة.   لل�شرطة 
راناواكا  ���ش��ام��ب��ي��ك��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التو�شل اإىل حل عادل ومقبول من 
جميع الأط��راف وقال لل�شحفيني 
اإليها  تو�شلنا  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��وي��ة  اإن 
ال���ي���وم ق�����ش��ت ب��ن��ق��ل امل�����ش��ج��د اإىل 
حثت  ال�شياق  ويف  الأ�شلي  موقعه 
الإدارة الأمريكية عرب �شفارتها يف 

اذا �شجل طعن فان النتائج �شتعلن 
بحلول الثامن من ايلول-�شبتمرب 
امل���ع���ار����ش���ة  ه��������ددت  ح�����ني  ويف   .
تت�شكل  مل  اذا  حا�شدة  بتظاهرات 
بها،  تطالب  التي  التحقيق  جلنة 
يف  امل��درع��ة  باآلياتهم  جنود  انت�شر 

النتخابية  اللجنة  او  الد�شتوري 
خلل 72 �شاعة .

وا�شاف اذا مل ي�شجل اي طعن يف 
النهائية  النتائج  ف��ان  املهلة  تلك 
م�شاء  امل��ق��اع��د  ت��وزي��ع  م��ع  �شتن�شر 
اخلمي�س او اجلمعة لكن يف املقابل 

ال�شريلنكية  ال�شلطات  كولومبو 
ع���ل���ى حم���اك���م���ة امل���������ش����وؤول����ني عن 
الهجوم على امل�شلمني، وعربت عن 
اأعمال العنف املتوا�شلة  اإزاء  قلقها 

باملنطقة.
وي�����ش��ك��ل ال���ب���وذي���ون ن�����ش��ب��ة 70% 
من جممل �شكان �شريلنكا البالغ 
بينما  ن�شمة  م��ل��ي��ون   20 ع��دده��م 
 10% م��ن  اأق���ل  امل�شلمون  ي�شكل 
ب��ع��د ال��ه��ن��دو���س ال���ذي���ن ي���اأت���ون يف 
املرتبة الثالثة بن�شبة %13، فيما 
ياأتي امل�شيحيون يف املرتبة الأخرية 

من ن�شبة عدد ال�شكان.

احلزب احل�كم يف كمبودي� يفوز يف االنتخ�ب�ت  اإغلق م�شجد ب�شريلنك� بعد تهديدات 

معتقلو غوانت�ن�مو يعتربون تغذيتهم ب�لقوة عق�بً�
•• غوانتانامو-ا ف ب:

الطعام  ع��ن  م�����ش��رب��ني  غ��وان��ت��ان��ام��و  يف  معتقل   38 زال  م��ا 
ت�شفه  اج��راء  المريكي، يف  ال�شجن  بالقوة يف  تغذيتهم  وتتم 
ي�شفه  فيما  ���ش��روري  لكنه  امل��ري��ح  غ��ري  و  ب��ال��ع��ادل  ال�شلطات 

�شجني ميني بانه امل فظيع و عقاب ل يتمناه لحد.
يف  المريكية  القاعدة  اىل  ال�شبوع  هذا  منظمة  زي��ارة  واثناء 
ال�شجن  م�شت�شفى  يف  الطبية  ال��ط��واق��م  اظ��ه��رت  غوانتانامو 
مقيدين  الطعام  ع��ن  امل�شربون  عليها  يجل�س  التي  الكر�شي 
باحكام لطعامهم بالقوة. وي�شرح معاون طبي الذي يحمل ا�شما 
م�شتعارا وهو ليوناتو يف مهمة ال�شراف على هذا الجراء الذي 
تدينه ب�شكل وا�شع منظمات الدفاع عن حقوق الن�شان، احلالة 
يرف�شونها  وعندما  ع��ادي��ة  وجبة  عليهم  نعر�س  اول  بقوله 
وان  بانف�شهم،  )ان�شور(  الغذائية  امل��ادة  ابتلع  عليهم  نعر�س 
رف�شوا اي�شا فان احلرا�س يقتادونهم اىل الكر�شي ويقيدونهم 
عليهم  ونعر�س  ال�شروري  النبوب  ط��ول  نقي�س  ثم  ويتابع   .

مرهما )خمدرا( او زيت الزيتون مع اظهار النبوب املطاطي 
ال��رف��ي��ع ال��واج��ب ادخ��ال��ه م��ن ال��ف��م حتى امل��ع��دة، مو�شحا ان 
عملية تدفق )ال�شائل( الغذائي ت�شتمر من 30 اىل 35 دقيقة 
الك���رب من  الق�شم  و  �شريع  اج���راء  ان��ه  ف���روث  وق���ال زميله   .
النزعاج ياتي من النبوب الذي مير يف احللق لكنه غري موؤمل 
وا�شتطرد اريك وهو معاون طبي اخر انه فقط امر غري مريح 
. ومل يتمكن اي �شحايف على الطلق من ح�شور احدى هذه 
5 و6  اليوم داخ��ل مع�شكري  التي جترى مرتني يف  اجلل�شات 
ويخ�شع لها 38 �شجينا من ا�شل املعتقلني ال53 الذين كانوا 
ل يزالون م�شربني عن الطعام الحد بح�شب اح�شاء ال�شجن. 
ومنذ �شتة ا�شهر يحتج املعتقلون على ا�شا�س ال�شتباه بعلقتهم 
او ن�شاطاتهم الرهابية من خلل ا�شرابهم عن الطعام، على 
�شجنهم بدون توجيه اتهام اليهم او بدون حماكمتهم منذ اكرث 
من ع�شر �شنوات. وقال الكابنت روبرت دوراند املكلف العلقات 
اخلارجية يف غوانتانامو بالطبع ان بقي هوؤلء الرجال بدون 
طعام منذ �شتة ا�شهر ملا كان احد منهم على قيد احلياة حتى 

ا�ش�س قانونية مف�شل  اننا ن�شون احلياة على  . وا�شاف  الن 
التحدث عن تغذية داخلية كما يريد اجلي�س بدل من تغذية 
بالقوة . وا�شاف امل�شوؤول ان معظمهم ين�شاعون للجراء املعد 
اعطته  ال��ذي  الو�شف  ب�شكل قاطع  راف�شا   ، امل  ب��دون  ليكون 
مذل  موؤمل  بانه  موؤخرا  كي�شلر  غلدي�س  الفدرالية  القا�شية 
ومهني . وعندما �شئل عن �شريط فيديو اثار ال�شدمة موؤخرا 
ملغني الراب مو�س ديف الذي ارتدى فيه لبا�شا برتقاليا مقيد 
ادخال  ويقاوم عند  وه��و ي�شرخ  وال��ذراع��ني  وال�شاقني  ال��راأ���س 
انبوب يف النف، رد امل�شوؤول الع�شكري بغ�شب ان ذلك ل �شلة 

له ب�شيء مع العر�س امل�شرحي الذي قام به املو�شيقي .
ل�شحيفة  مقالة  يف  موؤخرا  الطعام  عن  امل�شربني  احد  وكتب 
نيويورك تاميز وا�شفا �شعوره بعد عملية التغذية بالقوة ب امل 
فظيع يف �شدري وحلقي ومعدتي . وقال اليمني �شمري ناجي 
احل�شن مقبل انه مل ي�شعر مطلقا مبثل هذا العذاب من قبل 
. كذلك حتدث اربعة �شجناء اخرون عن تعذيب وطلبوا بدون 

جدوى من الق�شاء و�شع حد لعملية التغذية بالقوة.

امل�شلحة  ت��غ��ل��ي��ب  اإىل  ب���ال���ب���لد 
التخفيف  على  وال��ع��م��ل  الوطنية 
من حالة الحتقان ال�شيا�شي التي 
احلوار  خ��لل  من  البلد  تعي�شها 
والبحث عن التوافقات، ونّبهت اإىل 
ح�شا�شية الو�شع القت�شادي الذي 
وتكاتف  عاجلة  اإج����راءات  يتطلب 
كل اجلهود من اأجل ا�شتعادة ن�شقه 
طماأنة  ر���ش��ائ��ل  وب��ع��ث  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
وللم�شتثمرين  امل���واط���ن���ني  ل��ك��ل 

التون�شيني والأجانب.
لل�شاأن  امل���راق���ب���ني  ب��ع�����س  وك�����ش��ف 
قد  النه�شة  ح��رك��ة  اأّن  التون�شي، 
الأو�شاط  ب��ع�����س  يف  ع����رّبت  ت��ك��ون 
با�شتقالة  القبول  ا�شتعدادها  عن 
وهي  ب�شروط  لكن  العري�س  علي 
اإي���ج���اد م�����ش��احل��ة وط��ن��ي��ة وو�شع 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة ج���دي���دة تبتعد  اأر���ش��ي��ة 

الدولية  املالية  وال�شوق  والت�شغيل 
وامل�����ش��األ��ة الأم��ن��ّي��ة. وك��ان��ت رئي�شة 
اأرباب العمل وداد بو�شماوي  احتاد 
قد نفت يف بيان للراأي العام باأنها 
م�شوؤولية  اأو  مل��ن�����ش��ب  م��ر���ش��ح��ة 
مرّكز  جهدها  اأّن  مبّينة  �شيا�شية، 
والدفاع  الق��ت�����ش��اد  خ��دم��ة  ع��ل��ى 
نف�س  واأك������دت يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة.  ع���ن 
املنظمة  ا�شتقللية  على  ال�شياق 
وح��ي��اده��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي، وذل����ك على 
خلفية ماروج عرب مواقع التوا�شل 
الجتماعي وو�شائل الإعلم حول 
رئا�شة  مل�شوؤولية  تر�شيحها  خ��رب 

احلكومة القادمة.
الوحيد  ال��ع��ام��ل  اأن  على  و���ش��ددت 
املحدد ملواقف الحتاد هو م�شلحة 
�شيء.  كل  وقبل  اأول  العليا  تون�س 
احلية  ال��ق��وى  دع���ت خمتلف  ك��م��ا 

للعملية  امل���������ش����رتك  ال���ت�������ش���ي���ري 
ال�شيا�شية والبتعاد عن التعيينات 

الإدارية وال�شيا�شية الفردية .
ه��ذه، هي حمل  الطريق  وخارطة 
و�شط  ملحمها  و�شتظهر  نقا�س 
ه����ذا الأ����ش���ب���وع ب��ع��د ق��ب��ول جميع 
الو�شط  احل������ل  مل����ب����داأ  ال����ف����رق����اء 
مطالبها  ���ش��ق��ف  م��ن  وال��ت��ق��ل��ي�����س 
الذي  ال�شيا�شي  اخلطاب  وت��ف��ادي 
ي���ع���ّم���ق الن����ق���������ش����ام احل����ا�����ش����ل يف 

ال�شارع. 
امل���ب���ادرات  ك���ل ه���ذه  اأّن  وي���لح���ظ 
التي  ال��رئ��ا���ش��ة،  موؤ�ش�شة  ت�شتبعد 
من  ب�شل�شلة  ق��ام��ت  اأن  ل��ه��ا  �شبق 
ال�شيا�شية  الأح���زاب  احل���وارات مع 
وف�����ش��ل��ت يف  ����ش���يء  اإىل  ت��ف�����س  مل 

اإخراج البلد من اأزمتها. 
ويف هذا الإطار قال ع�شام ال�شابي 

عن الإق�شاء وت�شبيه النه�شة بال 
ا�شتئ�شاله،  يجب  ال��ذي  ال�شيطان 
وه���و ال��ت��خ��وف ال��رئ��ي�����ش��ي حلركة 
حيث  القادمة  املرحلة  يف  النه�شة 
ي��ت��وج�����س ال��ن��ه�����ش��وي��ون م��ن عودة 
�شيا�شة ا�شتئ�شال الإ�شلميني من 

امل�شهد ال�شيا�شي .
وه����ذا الإ����ش���ك���ال، ح�����ش��ب حمللني 
ت��ون�����س، ه���و الذي  ل��ل��ت��ط��ورات يف 
يعترب العائق الأكرب يف املفاو�شات 
بني النه�شة واملعار�شة قبل املوقف 

من املجل�س التاأ�شي�شي.
ويبدو اأن املنظمات الراعية للحوار 
الوطني �شتطرح مبادرة م�شاحلة 
قتلة  عن  الك�شف  ت�شرتط  وطنية 
الرباهمي  وحممد  بلعيد  �شكري 
خ���ري���ط���ة طريق  ع����ن  والإع���������لن 
قاعدتها  اجل��م��ي��ع  ب���ني  ت��واف��ق��ي��ة 

•• الفجر – تون�س - خا�س

ت���ت���وا����ش���ل م���وج���ة ال���ت���وق���ع���ات يف 
اعت�شام  ا����ش���ت���م���رار  م����ع  ت���ون�������س 
ال�شرعية  اعت�شام  وع��ودة  الرحيل 
بني  الّت�شاد  وم��ازال  ال�شاحة.  اإىل 
امل��ع��ار���ش��ة وامل�����والة �شّيد  م��واق��ف 
ال�����ش��اح��ة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ارتفاع 
وت������رية ال����ل����ق����اءات وال���و����ش���اط���ات 
واملبادرات الرامية اإىل حّل الأزمة 

التي تع�شف بتون�س منذ اأ�شابيع.
هذا  اأّن  ع��ل��ى  امل���راق���ب���ون  وُي��ج��م��ع 
الأ����ش���ب���وع، ق���د ي���ك���ون اأ����ش���ب���وع كل 
لن  الأزم��ة  ا�شتمرار  وان  املخاطر، 
يفتح  وق����د  ت��ع��ق��ي��دا،  اإّل  ي��زي��ده��ا 

اأبواب الفو�شى على م�شراعيها.
الإنقاذ  اأن تعلن جبهة  انتظار  ويف 
الإنقاذ  حل��ك��وم��ة  مر�شحيها  ع��ن 
التي تتم�شك بها، تتواتر التكهنات 

يف لعبة ت�شبه لعبة الينا�شيب. 
بع�س  اأوردت  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف 
و���ش��ائ��ل الإع������لم ال��ت��ون�����ش��ي��ة  اأّن 
املرزوقي،  املن�شف  املوؤقت  الرئي�س 
�شيعنّي �شخ�شية وطنية ل حزبية 
الأربعاء  ي��وم  احلكومة   رئا�شة  يف 
داخل  م�شاورات  بعد  وذل��ك  املقبل 
ال���رتوي���ك���ا احل��اك��م��ة م���ع الإب���ق���اء 
الرئي�س  ال���ع���ري�������س  ع���ل���ي  ع���ل���ى 
اللطيف  وع��ب��د  للحكومة  احل���ايل 
ب��ن ج���دو وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة احلايل 
ب���ن���اء على  ك��م�����ش��ت�����ش��اري��ن و ذل����ك 

اإحاطتهما بامللف الأمني.
يف حني اأوردت م�شادر اأخرى، نقل 
داخ���ل جبهة  م�����ش��ادر مطلعة  ع��ن 
رئا�شة حكومة  اأن من�شب  الإنقاذ، 
الدفاع  وزي��ر  بني  ينح�شر  الإنقاذ 
ال�����ش��اب��ق ع��ب��د ال��ك��رمي ال��زب��ي��دي و 
ال�شابق  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  حم��اف��ظ 

م�شطفى كمال النابلي.
اأّن الزبيدي هو الأوفر  اإىل  وي�شار 
ح��ظ��ا ل��ت��ويل ه����ذا امل��ن�����ش��ب نظرا 
وان  ال��دول��ة  دوال��ي��ب  م��ن  لتمكنه 
هنالك جملة من التحفظات على 
املتعلقة  تلك  النابلي خا�شة  كمال 
املثري  الأع��م��ال  م��ن رج��ل  بقرابته 

للجدل كمال اللطيف.
وق���د اأّك����د ال��ق��ي��ادي يف ح���زب نداء 
ت���ون�������س وال���ن���ائ���ب امل��ن�����ش��ح��ب من 
املجل�س التاأ�شي�شي خمي�س ق�شيلة، 
اأّن جبهة الإنقاذ متم�ّشكة مبطلب 
وت�شكيل  احل��ال��ّي��ة  احل��ك��وم��ة  ح���ّل 
حكومة اإنقاذ وطني تكون حمدودة 
اإطارات وطنّية  العدد ت�شهر عليها 
م�شتقّلة غري متحّزبة، م�شيفا اأّنه 
ل�شخ�شّيات  اأ���ش��م��اء   3 اخ��ت��ي��ار  مّت 
ال�شهل  وم�����ن  م���ع���روف���ة  وط���ن���ّي���ة 
ال���ت���واف���ق ح���ول���ه���ا ل���رئ���ا����ش���ة هذه 

احلكومة.
وقال خمي�س ق�شيلة اأم�س الثنني، 
اإّن جبهة الإنقاذ لن تقبل بت�شكيل 
بالتوازي  الوطني  الإنقاذ  حكومة 
م��ع احلكومة احل��ال��ّي��ة ول��ك��ّن بعد 
رئي�س  ت��ك��ون  اأن  نافيا  ا�شتقالتها 
بو�شماوي  وداد  الأع����راف  منظمة 
لرئا�شة  الإن���ق���اذ  ج��ب��ه��ة  م��ر���ش��ح��ة 

حكومة الإنقاذ الوطني.
 ك��م��ا اأّك������د يف ال�����ش��ي��اق ذات�����ه اأّن����ه 
ع��ل��ى احل��ك��وم��ة احل���ال���ّي���ة تقدمي 
حركة  ع���ل���ى  واأّن����������ه  ا����ش���ت���ق���ال���ت���ه���ا 
را�شد  رئي�شها  �شّيما  ل  النه�شة 
امل�شاألة  ب��ه��ذه  الق��ت��ن��اع  الغنو�شي 
الوطنّية  امل�������ش���ل���ح���ة  اأج�������ل  م����ن 
حكومة  ت�شكيل  ب�����ش��اأن  وال��ت��واف��ق 
اإنقاذ وطنّي تكون قادرة على اإعادة 
الثقة للمواطنني واّتخاذ اإجراءات 
عاجلة يف جمال التنمية اجلهوية 

اجلمهوري  احل�����زب  يف  ال���ق���ي���ادي 
الرئي�س  ،اإّن  الإنقاذ  جبهة  وع�شو 
جزء  هو  امل��رزوق��ي  املن�شف  املوؤقت 
من امل�شكل يف تون�س ب�شبب انتمائه 
وكان  ف�شلها  اأثبتت  منظومة  اإىل 

عليه امل�شاهمة يف اإنقاذ البلد.
اإىل  امل���رزوق���ي  دع����وة  اأّن  واأ����ش���اف 
هدفها  العت�شامات  عن  الرتاجع 
اإيجاد فر�شة للتدارك على ح�شاب 
امل�شلحة الوطنية على حّد تعبريه، 
ال�شاحات  ب��اق��ون يف  اأّن��ه��م  م��وؤّك��دا 
ح����ت����ى �����ش����ق����وط ه�������ذه احل���ك���وم���ة 
قاعدة  ع��ل��ى  ب����احل����وار  وال���ق���ب���ول 

حتقيق مطالبهم امل�شروعة.
املن�شحب  ال��ن��ائ��ب  ق���ال  جهته  م��ن 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي �شمري  امل��ج��ل�����س  م���ن 
�شتوا�شل  امل��ع��ار���ش��ة  اإن  ال��ط��ي��ب، 
النه�شة  ح���رك���ة  ع���ل���ى  ال�����ش��غ��ط 
تغيري  على  جم��ربة  �شتكون  ال��ت��ي 
م�شددا  بالبلد  ال�شيا�شي  ال��واق��ع 
ع���ل���ى وج�������ود ����ش���ب���ه اإج�����م�����اع على 
و�شرورة  احلالية  احلكومة  ف�شل 

تغيريها بحكومة اإنقاذ وطني.
النق�شام  وحالة  للزمة  وترجمة 
التون�شي،  ال�������ش���ارع  يف  ال�����ش��ائ��دة 
بعيد  ال������ي������وم  ت����ون���������س  حت����ت����ف����ل 
خمتلفتني  ت��ظ��اه��رت��ني  يف  امل������راأة 
اإليها  دع���ا  الأوىل  م��ت�����ش��ارع��ت��ني، 
ائتلف ن�شائي معار�س دفاعا عن 
امل����راأة وت��ن��دي��دا باحلكومة  ح��ق��وق 
النه�شة  ح��رك��ة  ب��ق��ي��ادة  احل��ال��ي��ة 
الثانية  التظاهرة  اأما  الإ�شلمية. 
اإل��ي��ه��ا ح��رك��ة النه�شة  ف��ق��د دع���ت 
حت���ت ���ش��ع��ار ن�����ش��اء ت��ون�����س عماد 
والوحدة  ال��دمي��ق��راط��ي  الن��ت��ق��ال 

الوطنية.
اأع�����ش��اء الئ��ت��لف املعار�س  وق���ال 
تون�س  ح��راي��ر  ا���ش��م  يحمل  ال���ذي 

الثنني،  اأم�س  �شحفي  موؤمتر  يف 
الدفاع  اإىل  ت��ه��دف  امل��ظ��اه��رة  اإن 
عن حقوق املراأة ومكت�شباتها التي 

اأ�شبحت مهددة.
املمنهج  ال����ع����ن����ف  وا�����ش����ت����ن����ك����روا 
،والت�شفيات اجل�شدية والغتيالت 
على  احل��ق��وق  ال�شيا�شية،وتراجع 
الأ����ش���ع���دة مب���ا يف ذلك  خم��ت��ل��ف 
حقوق امل��راأة، واأك��دوا عزمهم على 
امل�شاواة  الن�شال لتحقيق  موا�شلة 
و�شمان  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني  ال���ت���ام���ة 
العي�س  يف  واحل���ق  التعبري  ح��ري��ة 

باأمن و�شلم.
الرتويكا  اأح��زاب  تكون  اأن  ويتوّقع 
احل��اك��م��ة ق���د ح����ددت م��وق��ف��ه��ا يف 
املا�شية  ال��ل��ي��ل��ة   ع��ق��دت��ه  اج��ت��م��اع 
العام  ال�شيا�شي  الو�شع  ل��ت��دار���س 
بالبلد واتخاذ موقف من املطالب 
اعت�شام  يف  املعار�شة  ترفعها  التي 

الرحيل.
ه������ذا وق������د دخ������ل الأم��������ني ال���ع���ام 
ال��ت��ون�����ش��ي لل�شغل  ال��ع��ام  ل��لحت��اد 
ح�شني العبا�شي ام�س يف اجتماعات 
م���ع ال��راب��ط��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة حلقوق 
الإن�شان وعمادة املحامني والحتاد 
والتجارة  ل��ل�����ش��ن��اع��ة  ال��ت��ون�����ش��ي 
من  للخروج  حلول  ع��ن  للتباحث 
يلتقي  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن  الأزم�����ة. 
ح�����ش��ني ال��ع��ب��ا���ش��ي ب��رئ��ي�����س حركة 
وكذلك  الغنو�شي  را���ش��د  النه�شة 
رئي�س  ج���ع���ف���ر  ب�����ن  مب�������ش���ط���ف���ى 
املجل�س التاأ�شي�شي  ملناق�شة مبادرة 
الحتاد والبحث عن حلول لو�شع 
البلد.. ويف انتظار ما �شتتمّخ�س 
ير�شح  التي مل  اللقاءات  عنه هذه 
تون�س  ت��ب��دو  الآن  اإىل  ���ش��يء  عنها 
م�شطربة  اأم��واج  يف  تائهة  �شفينة 

يف انتظار غودو..!

من يجروؤ على توّقع �شين�ريو اخلروج من االأزمة: تون�س املنق�شمة.. يف انتظ�ر غودو...!

•• كولومبو-وكاالت:

�شريلنكيون  م�����ش��ل��م��ون  اأغ����ل����ق 
اأحياء  باأحد  جديدا  م�شجدا  ام�س 
هجمات  اإث���ر  ك��ول��وم��ب��و  العا�شمة 
امل�شجد  على  بوذيون  �شنها  عنيفة 
واأعلن  امل��ا���ش��ي.  الأ����ش���ب���وع  ن��ه��اي��ة 
الذي  �شريلنكا  م�شلمي  جمل�س 
املدين  املجتمع  م��ن  ممثلني  ي�شم 
م�شجد  اإغ�������لق  ع���ل���ى  م���واف���ق���ت���ه 
عبادتهم  مكان  ونقل  با�س  غ��ران��د 
احلكومة  كانت  ق��دمي  م�شجد  اإىل 
لغر�س  ه��دم��ه  على  عزمها  اأب���دت 
يقع  التي  للمنطقة  اأعمال جتديد 
م.  املجل�س ن.  فيها. وك�شف رئي�س 
اإىل  املعنية  اأم��ني تو�شل الأط��راف 
اإن  وق���ال  امل��ا���ش��ي��ة،  الليلة  ت�شوية 
احلكومة �شتلغي اأمرا بهدم امل�شجد 
اأكرب  م�شاحة  و�شتعطينا  ال��ق��دمي 
الرتميم  اأ���ش��غ��ال  يف  و�شت�شاعدنا 
ال���ي���وم ح��ي��ث نغادر  م���ن  اع���ت���ب���ارا 
امل�شجد اجلديد . ويعرت�س بوذيون 
اجلديد  امل�شجد  ع��ل��ى  املنطقة  يف 
ب��ح��ج��ة اإق���ام���ت���ه ع��ل��ى م���وق���ع كان 
البوذية.  الديانة  معتنقي  لعبادة 
ال�شريلنكية  ال�����ش��رط��ة  وك���ان���ت 
اإحدى  يف  للتجول  حظرا  فر�شت 
���ش��واح��ي ك��ول��وم��ب��و الأح�����د غداة 

ا�شتمرار الحتقان والعت�شام

وزير حقوق االن�ش�ن البحريني:  حتقيق االأمن يعد ركيزة لل�شتقرار والتنمية يف جميع جم�الته�
•• املنامة-وام:

اأكد �شعادة الدكتور �شلح بن علي عبدالرحمن وزير �شوؤون 
عمود  هو  الأم��ن  اأن   .. البحرين  مملكة  يف  الن�شان  حقوق 
ال�شيا�شية  جم��الت��ه��ا  بجميع  التنمية  ورك��ي��زة  ال���ش��ت��ق��رار 
والقت�شادية واحلقوقية والتنموية وبالتايل يجب اأن تكون 
لتحقيق  الوطنية  املزايا  ا�شتثمار  دوم��ا  احلا�شرة  الأول��وي��ة 
الوطن  على  بالنفع  تعود  والتي  العوائد  من  م�شتوى  اأعلى 
وامل��واط��ن��ني م��ن خ��لل اط��لق م��ب��ادرات وطنية ه��ادف��ة اىل 
ا���ش��ت��ك��م��ال م�����ش��رية ال��ب��ن��اء وال����ش���لح وال��ت��ن��م��ي��ة يف جميع 

امليادين. 
ونقلت وكالة اأنباء البحرين )بنا( عن الوزير قوله اإن اأمن 

و من بني ذلك الع��لن العاملي حلقوق الن�شان ال�شادر يف 
عام 1948 حيث ين�س على اأنه " لكل فرد احلق يف حرية 
التنقل ويف حرية اختيار حمل اإقامته داخل حدود الدولة ... 
م�شريا اإىل اأن ن�س املادة وا�شح يف اأنه يعترب اأي اإعاقة حلركة 
ال�شخ�س يف طريقه يعترب انتهاكا �شارخا حلق اإن�شاين و من 
اغلق  اأو  املتاري�س  التعديات ما يجري من و�شع  بني هذه 
الطرق العامة بحواجز اأو خملفات اأو غريها من اأدوات اعاقة 

الطريق اأمام العامة وذلك ما ي�شكل خمالفة حقوقية.
اأن ترويع �شكان مملكة البحرين عرب اغلق  الوزير  واأك��د   
�شد  الرتهيب  اأو  احلركة  عن  ال�شيارات  اعطاب  اأو  الطرق 
اأو الع�شيان  ال��د���ش��ت��ور  ال��ت��م��رد على  ي��ق��اوم دع���وات  ك��ل م��ن 
النا�س..وذلك  انتهاكا �شارخا حلقوق  املدين جميعها ميثل 

الوزير  م�شيفا  والفو�شى  ال�شطراب  اث��ارة  يف  يت�شبب  ما 
القانون  ع��ن  اخل��ارج��ة  والت�شرفات  الع��م��ال  ه��ذه  مثل  اأن 
من  متنوعة  �شور  تعد  املجتمع  وقيم  واع���راف  والد�شتور 
ممار�شة  ع��رب  لل�شكان  وال��ن��ف�����ش��ي  امل��ع��ن��وي  الره�����اب  ���ش��ور 

الرهاب الجتماعي. 
بدورها  لتقوم  والأهلية  ال�شيا�شية  اجلمعيات  الوزير  وحث 
امل�شلحة  تغليب  على  العمل  خ��لل  م��ن  امل�����ش��وؤول  ال��وط��ن��ي 
يجب  البحرين  باعتبار  اأخ��رى  م�شلحة  اأي  على  الوطنية 
اأن تكون اأول دائما واأبدا وباعتبار اأن اململكة بحاجة يف هذه 
املرحلة لتعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف ال�شعبي �شد كل 
من يعمل على �شق اللحمة الوطنية وا�شاعة خطاب الكراهية 

اأو زرع بذور الفتنة بني اأبناء ال�شعب الواحد. 

املواطن اأو املقيم اأو الزائر هو جزء من اأمن الوطن وبالتايل 
ك��ل نف�س ب�شرية ه��و ح��ق وواج���ب على  ف���اإن احل��ف��اظ على 
اجلميع ويجب اأن ل تقراأ مبادئ حقوق الن�شان بعقل منغلق 
اأو  ول جت��زاأ  وللجميع  واح��دة  فاحلقوق  �شيقة  اأو م�شلحة 
تق�شم مل�شلحة فئة اأو تيار اأو مذهب اأو لون اأو عرق اأو غريها 
اأو  ال��ع��رق  اأو  ال��ل��ون  اأو  للجن�س  التمييزية  التق�شيمات  م��ن 
الطائفة اأو غريهم .. م�شريا اإىل اأن مملكة البحرين تفخر 
باأنها بلد �شكل حمطة م�شيئة للح�شارات يف خمتلف الع�شور 
وبوابة ات�شال مع اجلميع من خلل ج�شور التوا�شل التي 
�شيدها بني ال�شرق والغرب. واأكد اأن املعاهدات والتفاقيات 
الدولية ذات ال�شلة باحلقوق واحلريات العامة تن�س ب�شكل 
وا�شح على �شرورة ايلء الهتمام حلرية التنقل واحلركة 
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•• دبي-وام: 

تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي اأف�شل املمار�شات يف جمال 
كفاءة ا�شتخدام الطاقة وفق موا�شفات ومقايي�س املباين 
وذلك  ال��ط��اق��ة  على  الطلب  خف�س  لتحقيق  اخل�����ش��راء 
متا�شيا مع مبادرة  اقت�شاد اأخ�شر لتنمية م�شتدامة  التي 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  رعاه 
اإنارة  200  وحدة  و  اآلف  الهيئة خم�شة  وا�شتبدلت  اهلل 
الطاقة  وحتويل  انتاج  حمطات  مثل  القائمة  مبانيها  يف 
واملكاتب وغريها بتكلفة تبلغ حويل خم�شة مليني درهم 
حيث مت ال�شتبدال بوحدات اإنارة عالية الكفاءة. واأن�شاأت 
الهيئة منذ عام 2011 جميع مبانيها اجلديدة مطابقة 
ملوا�شفات وا�شرتاطات املباين اخل�شراء املعتمدة يف الإمارة 
حكومي  مبنى  اأول  القوز  يف  امل�شتدام  الهيئة  مبنى  ويعد 
م�شتدام يف الدولة واأكرب مبنى حكومي يف العامل يح�شل 
اخل�شراء  ب��امل��ب��اين  اخل��ا���س  البلتيني  الت�شنيف  ع��ل��ى 
حمققا  98  نقطة وفق مقيا�س جمل�س املباين اخل�شراء 
يف الوليات املتحدة  اإل اإي اإي دي اإن �شي  للتقييم والذي 

ي�شتمل على  110  نقطة. 
ب���درا����ش���ة ع����دد م���ن م��ب��ان��ي��ه��ا واملكاتب  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ام���ت 
اخلا�شة بها مثل  املكتب الرئي�شي  واأم الرمول  والو�شل  

و  اإل  حمطات   يف  الإدارة  ومبنى  نهار  وب��رج  واحل�شيبة  
جي  لإدخال التعديلت املمكنة عليها لتتوافق مع معايري 
ت��ق��دي��ري��ة تبلغ  ق���در الإم���ك���ان بتكلفة  امل��ب��اين اخل�����ش��راء 
 . 2014 16  مليون دره��م �شيتم ر�شدها لعام  ح��وايل  
امل�شتهلكني  ك��ب��ار  خا�شة  امل�شرتكني  الهيئة  ت�شاعد  كما 
تر�شيد  ف��ر���س  ل�شتك�شاف  ميدانية  زي����ارات  ط��ري��ق  ع��ن 
�شعيد  ���ش��ع��ادة  وق���ال   . لهم  امل�����ش��ورة  وت��ق��دمي  ال�شتهلك 
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الإدارة  جمل�س  ع�شو  ال��ط��اي��ر  حممد 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي .. اإنه متا�شيا مع خطة 
دبي ال�شرتاتيجية وخطة دبي املتكاملة للطاقة 2030 
يتوجب املحافظة على املوارد الطبيعية من خلل ت�شجيع 
الرت�شيد يف ال�شتهلك وتعزيز ال�شعور بامل�شوؤولية فيما 
والكهرباء  املياه  مل��وارد  الر�شيد  ال�شتخدام  بكيفية  يتعلق 
اأن  الطاير  واأ�شاف  القادمة.  للأجيال  عليها  واملحافظة 
الهيئة تقدم للمتعاملني خدمة مراجعة كفاءة ا�شتهلك 
نظم  فح�س  تت�شمن  التى  مبانيهم  يف  وامل��ي��اه  الكهرباء 
الإ�شاءة والتكييف واملياه بهدف البحث عن فر�س تر�شيد 
بالإجراءات  التو�شيات  وتقدمي  ال�شتهلك  كفاءة  ورف��ع 
اللزمة لتحقيق الفر�س يف هذه املباين واأ�شار اإىل اأنه يف 
املرحلة الثانية �شرتاقب الهيئة ا�شتهلك املباين التى مت 
مراجعة كفاءة ال�شتهلك فيها وذلك للتحقق من تنفيذ 

املتعاملني للإجراءات املو�شى بها لرت�شيد ال�شتهلك. 

ا�شتثم�رات بلغت 110 مليون درهم 
تنقل �شيدلية املدينة اإىل قلب كيزاد

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت مدينة خليفة ال�شناعية كيزاد ، اإحدى اأكرب املدن ال�شناعية يف العامل 
والتابعة ل�شركة اأبوظبي للموانئ، عن توقيع عقد م�شاطحة طويل الأجل 
الأدوية  توزيع  الرائدة يف جمال  ال�شركات  وهي من  املدينة،  �شيدلية  مع 
وامل�شتلزمات واملعدات الطبية يف الدولة، والتي من املقرر اأن تبا�شر اأعمالها 
اإماراتي  110 مليون درهم  يف موقعها اجلديد بكيزاد با�شتثمار بلغ نحو 
والدكتور  بكيزاد  املنتدب  والع�شو  التنفيذي  الرئي�س  �شاملني  خالد  وق��ام 
يف  العقد  ن�شختي  بتوقيع  املدينة  �شيدلية  رئي�س  املحميد،  عبدالرحمن 

مكاتب ال�شركة الواقعة يف الطويلة.
النتفاع  ح��ق  ع��ل��ى  امل��دي��ن��ة  �شيدلية  ح�شلت  امل�����ش��اط��ح��ة،  ع��ق��د  ومب��وج��ب 
املجمع  �شمن  مربع  مرت   46،072 م�شاحتها  اأر���س  بقطعة  وال�شتثمار 
اللوجي�شتي بكيزادملدة خم�شني عاما و�شتعمل �شيدلية املدينة على تو�شيع 
حجم اأعمالها وال�شتفادة من املميزات التي توفرها كيزاد من حيث �شهولة 
التكاليف  وانخفا�س  منتجاتها،  لتوزيع  العاملية  الأ���ش��واق  اإىل  الو�شول 
املتقدمة  املوا�شلت  ل�شبكة  بالإ�شافة  ال�شرتاتيجي  واملوقع  الت�شغيلية، 

التي توفرها كيزاد لعملئها. 
وتتخذ �شيدلية املدينة من ميناء زايد نقطة انطلٍق لعملياتها يف املنطقة 
وتعتزم النتقال اإىل املقر اجلديد يف كيزاد م�شتفيدة من قربها اإىل ميناء 
للأدوية  امل��وردي��ن  اأك��رب  اأح��د  املدينة  �شيدلية  وتعترب  احل��دي��ث..  خليفة 
وامل�شتح�شرات الطبية حيث تقوم بتوريد امل�شتلزمات الطبية ملا يزيد عن 

واحلكومية.  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  من  عميل   2000
واأ�شار خالد �شاملني مبنا�شبة توقيع العقد مع �شيدلية املدينة اأن ان�شمام 
اأقطاب التجارة وال�شناعة ورواد قطاع اخلدمات هدف تن�شده كيزاد منذ 
تاأ�شي�شها اإذ و�شعت �شمن اأهدافها اأن تكون ملتقى تنطلق منه القطاعات 
عملئها  متطلبات  تلبية  يف  بدورها  كيزاد  ولت�شاهم  القت�شاد  يف  املوؤثرة 
وتن�شيط التجارة وال�شناعة من خلل ما توفره من مميزات وت�شهيلت 
اأن نرحب ب�شيدلية املدينة  اأعمالهم. وقال:  ي�شرنا  للم�شتثمرين لإقامة 
اللوجي�شتي  للمجّمع  بان�شمامها  ون��رى  كيزاد،  جمتمع  يف  جديداً  ع�شواً 
اإ�شافة قّيمة لقاعدة عملئنا املميزين. �شتحر�س كيزاد على امل�شاهمة يف 
اأعمالها يف  وتو�شيع حجم  املدينة من حتقيق طموحاتها  متكني �شيدلية 
اإن مثل تلك التعاقدات مع جمموعة ال�شركات  الأ�شواق املحلية والعاملية. 
الوفاء بالتزامها يف تنويع القت�شاد  اإمنا ت�شع كيزاد على طريق  الرائدة 
اأبوظبي  لإم���ارة  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  الفاعلة  وامل�شاهمة  الوطني 
. وب��دوره عّلق الدكتور عبدالرحمن املحميد، قائل:   2030 بحلول عام 
توؤ�ش�س  الطبية  واملعدات  للأدوية  توزيع  �شركة  اأول  كوننا  بالفخر  ن�شعر 
�شتمكننا  ال�شرتاتيجية  التفاقية  هذه  ب��اأن  ثقة  وكلنا  كيزاد،  يف  ن�شاطها 
من الو�شول ب�شهولة لعملئنا احلاليني وفتح اأبواب العديد من الأ�شواق 
اإن ممار�شة ن�شاطنا التجاري من قلب كيزاد ذات البنية التحتية  العاملية. 
مبثابة  �شيكون  املذهلة،  مبقوماته  خليفة  ميناء  من  وبالقرب  املتطوره، 
املدينة على  داأب��ت �شيدلية  التي  النجاح  مل�شرية  بداية عهد جديد ي�شاف 

تر�شيخها طوال 40 عاماً من العمل . 

ل��ك��ل امل��ج��ت��م��ع��ات ح����ول ال���ع���امل. 
ف���اروق، رئي�س  وب���دوره ق��ال �شيد 
اأ�شواق املال الإ�شلمية العاملية يف 
اإن البحث عن  توم�شون روي��رتز: 
املناخ  اأ�شواق غري م�شتغلة يف هذا 
قادنا  ال��ع��امل��ي  للقت�شاد  احل���ايل 
العامل  على  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل 
وخ��ا���ش��ًة يف قطاعات  الإ���ش��لم��ي 
ال��ت��م��وي��ل الإ����ش���لم���ي والأغ���ذي���ة 
واإن اجلمع  واخل��دم��ات.  احل���لل 
بني هاتني ال�شناعتني املتوافقتني 
مع ال�شريعة الإ�شلمية ميكن اأن 
والتوا�شل  للنمو  حم��ف��زاً  ي�شكل 
ب���ني ال���ع���امل���ني الإ����ش���لم���ي وغري 

الإ�شلمي.

اإىل الرعاية  واملعار�س، بالإ�شافة 
الطبية.

جمال  يف  احل��ا���ش��رون  و�شيناق�س 
ال�شغرية  امل���������ش����اري����ع  ت����ط����وي����ر 
واملتو�شطة كل من م�شائل التقنية 
والب���ت���ك���ار، ومت���وي���ل راأ�������س امل���ال 
والرعاية،  والتدريب  ال�شتثماري 
البنية  جم���ال  �شي�شلط  ح���ني  يف 
اللإ�شلمي  للقت�شاد  التحتية 
والتعليم  ال��ت��دري��ب  على  ال�����ش��وء 
واخلدمات  والأب��ح��اث  واملقايي�س 
احلكومية بالإ�شافة اإىل الت�شويق 
بامل�شتهلك  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والأب����ح����اث 
كذلك  ال��ق��م��ة  و�شت�شهد  امل�����ش��ل��م. 
اإط�����لق ع����دٍد م���ن امل����ب����ادرات ذات 

ال����ع����لق����ة ب����ق����ط����اع الق���ت�������ش���اد 
حديثة  درا�شات  ومنها  الإ�شلمي 
ال����ق����ط����اع، حيث  ب����ه����ذا  خ���ا����ش���ة 
ل�شناع  وج���ه���ًة  ال��ق��م��ة  ���ش��ت�����ش��ك��ل 
القرار واخل��رباء ورج��ال الأعمال 
ومبوا�شيع  بال�شتثمار  املهتمني 

القت�شاد الإ�شلمي.
ه���������اورث، مدير  را�����ش����ل  واأ������ش�����ار 
اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
ظهور  اأن  اإىل  روي����رتز  ت��وم�����ش��ون 
كنموذٍج  الإ����ش���لم���ي  الق��ت�����ش��اد 
يفتح  للتعريف  ق��اب��ل  اق��ت�����ش��ادي 
اآف���اق���اً وا���ش��ع��ة ل��ل��ف��ر���س؛ ال��ت��ي يف 
املطلوبة؛  ال���رع���اي���ة  ن���ال���ت  ح����ال 
تثمر عن فوائد عديدة  اأن  ميكن 

•• دبي -الفجر:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
دب���ي تنظم غرفة  ال�����وزراء ح��اك��م 
القمة  دب������ي  و����ش���ن���اع���ة  جت��������ارة 
الإ�شلمي  ل��لق��ت�����ش��اد  ال��ع��امل��ي��ة 
يف دب���ي خ���لل ال��ف��رتة م��ن 25-
بالتعاون  ال���ق���ادم  ن��وف��م��رب   26
م���ع ت��وم�����ش��ون روي������رتز ، وذل���ك 
الرامية  اجل����ه����ود  دع�����م  ب���ه���دف 
كعا�شمة  دب��ي  مكانة  تر�شيخ  اإىل 
عاملية للقت�شاد الإ�شلمي، ومبا 
الطموحة  ال���روؤي���ة  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م 
ل�شاحب  ال�شديدة  والتوجيهات 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم لهذا القطاع.
�شيتم  ال���ت���ي  ال���ق���م���ة  و���ش��ت�����ش��ه��م 
تنظيمها يف اأواخر العام احلايل يف 
اإيجاد من�شة للتحاور وتبادل الآراء 
والأفكار حول �ُشبل واآليات تطوير 
للقت�شاد  امل���ك���ون���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
القمة  �شتناق�س  حيث  الإ�شلمي، 
لقطاع  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم������اور  ���ش��ت��ة 
الق����ت���������ش����اد الإ������ش�����لم�����ي وه����ي 
والأغذية  الإ���ش��لم��ي،  ال��ت��م��وي��ل 

احللل، واأمناط احلياة احللل، 
وال�شفر العائلي، وتطوير امل�شاريع 
بالإ�شافة  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  حم������ور  اإىل 

للقت�شاد الإ�شلمي.
عبداهلل  حم���م���د  م���ع���ايل  واأ������ش�����ار 
القرقاوي، رئي�س املكتب التنفيذي 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اللجنة  رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د 
القت�شاد  ق��ط��اع  لتطوير  العليا 
الإ���ش��لم��ي يف دب���ي ق��ائ��ًل: ياأتي 
للقت�شاد  العاملية  القمة  تنظيم 
الإ����ش���لم���ي ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شمو  �شاحب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
دب���ي ، وب��ت��وج��ي��ه��ات وم��ت��اب��ع��ة من 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل 
�شياق  ويف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
القت�شاد  ع��ا���ش��م��ة  دب���ي  م���ب���ادرة 
الإ���ش��لم��ي، وال��ت��ي ك��ان��ت املحرك 

الرئي�شي
لإط�����لق ال��ع��دي��د م���ن امل���ب���ادرات 
النوعية يف هذا املجال،  وامل�شاريع 
للقاء  من�شة  القمة  ت�شكل  حيث 
اأب������رز اخل������رباء و����ش���ّن���اع ال���ق���رار 

دب��ي ع�شو  غرفة جت��ارة و�شناعة 
القت�شاد  لتطوير  العليا  اللجنة 
�شكل  ل���ق���د  ق����ائ����ًل:  ال����ش���لم���ي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإط�����لق 
نائب  اآل مكتوم،  را�شد  حممد بن 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي مل���ب���ادرة دبي 
الإ�شلمي  الق��ت�����ش��اد  ع��ا���ش��م��ة 
خطوة اأ�شا�شية نحو توطيد مكانة 
العاملية يف قطاٍع ي�شهد طلباً  دبي 
العامل،  يف  خدماته  على  متزايداً 
ا�شتهلكية هائلة  قاعدة  وميتلك 

متتد يف قارات العامل اأجمع. 
هنا  ومن  قائًل:  �شعادته  واأ�شاف 
جاءت الفكرة من قبل غرفة دبي 
العاملية للقت�شاد  القمة  لتنظيم 
املنطلق  ل��ت�����ش��ك��ل  الإ������ش�����لم�����ي، 
اإ�شلمي  اقت�شاد  نحو  ال�شحيح 
يبلور  دب��ي،  ومتميز مركزه  عاملي 
الفر�س  ع����ن  وا����ش���ح���ة  �����ش����ورة 
ويخلق  العلقة،  ذات  والتحديات 
حواراً بناًء ي�شاهم اأكرث يف �شياغة 
الإ�شلمي  الق��ت�����ش��اد  م�شتقبل 
الذي ي�شل حجمه اإىل 4 تريليون 

دولر اأمريكي. 
و�شيتم م��ن خ��لل ك��ل حم��ور من 
مناق�شة  ال�����ش��ت��ة  ال��ق��م��ة  حم�����اور 

املخت�شني يف هذا املجال، وفر�شة 
خمتلف  ل����ش���ت���ع���را����س  م���ث���ال���ي���ة 
قطاع  لتطوير  واحللول  الفر�س 

القت�شاد الإ�شلمي .
واأ�شاف معاليه: متتلك دبي كافة 
للقت�شاد  كعا�شمة  الإم��ك��ان��ي��ات 
ال�شلمي، والتي ياأتي على راأ�شها 
والقت�شادي  اجلغرايف  ارتباطها 
الإ�شلمي،  ال���ع���امل  م���ع  ال��وث��ي��ق 
املت�شاحمة  الإ�شلمية  وثقافتها 
الثقافات  خمتلف  على  واملنفتحة 
خربتها  ذلك  من  عزز  وال�شعوب، 

الطويلة يف هذا املجال .
ال��ق��م��ة مع  اأه��م��ي��ة تنظيم  وت��اأت��ي 
عاملية  ا�شتهلكية  ق��اع��دة  وج���ود 
ال�شلمي  الق��ت�����ش��اد  يف  ك��ب��رية 
 1.6 اإىل  ت�����ش��ل  ال����ع����امل  ح�����ول 
م��ل��ي��ار م�����ش��ل��م وب��ح��ج��م ي��ب��ل��غ 8 
�شتعمل  ح��ي��ث  دولر،  ت��ري��ل��ي��ون 
ع��ل��ى تفعيل احل����وار حول  ال��ق��م��ة 
اأه���م���ي���ة الق���ت�������ش���اد الإ����ش���لم���ي 
ودوره يف حتقيق الربحية والنمو 
الفر�س  وت��ق��ي��ي��م  الق���ت�������ش���ادي، 
منظومة  ����ش���م���ن  وال����ت����ح����دي����ات 

القت�شاد الإ�شلمي العاملي. 
وبدوره اأو�شح �شعادة عبدالرحمن 
�شيف الغرير، رئي�س جمل�س اإدارة 

والق�شايا  امل���وا����ش���ي���ع  م���ن  ع����دد 
�شيتم  ح����ي����ث  ال�����ع�����لق�����ة،  ذات 
م������ن خ��������لل حم��������ور ال���ت���م���وي���ل 
اخلدمات  م��ن��اق�����ش��ة  الإ����ش���لم���ي 
واإدارة  الإ����ش���لم���ي���ة،  امل�����ش��رف��ي��ة 
والتكافل  الإ���ش��لم��ي��ة،  الأ����ش���ول 
واإعادة  )التاأمني  التكافل  واإع���ادة 
واأ�شواق  وال�����ش��ك��وك،  ال���ت���اأم���ني(، 
املال، بالإ�شافة اإىل مو�شوع هبات 

الوقف اخلريي.
الأغذية  خ����لل حم����ور  م���ن  اأم����ا 
احللل، �شيتم من خلل جل�شات 
القمة مناق�شة عدد من املوا�شيع 
امل���ح���ور مثل  ب��ه��ذا  ال��ع��لق��ة  ذات 
والتجزئة  وال�����ش��ن��اع��ة  ال���زراع���ة 
واخلدمات اللوج�شتية، بالإ�شافة 

اإىل الأبحاث وخدمات الأغذية.
حمور  خ��لل  م��ن  القمة  وتغطي 
اأمن���اط احل��ي��اة احل��لل موا�شيع 
م�شتح�شرات  م����ث����ل  ع������دي������دة 
ال�شخ�شية  وال��رع��اي��ة  التجميل 
والرتفيه  والأزي����������اء  والأدوي����������ة 
مو�شوع  اإىل  بالإ�شافة  والفنون، 
والإع����������لم. يف حني  ال��ت�����ش��م��ي��م 
يندرج حتت حمور ال�شفر العائلي 
وال�شياحة،  ال�����ش��ي��اف��ة  م���ن  ك���ل 
واملوؤمترات  الجتماعات  و�شناعة 

برعاية حممد بن را�ضد ويف �ضياق مبادرة دبي عا�ضمة االقت�ضاد االإ�ضالمي 

غرفة دبي تنظم القمة الع�ملية للقت�ش�د االإ�شلمي يف نوفمرب الق�دم

كهرب�ء ومي�ه دبي تطبق اأف�شل املم�ر�ش�ت يف جم�ل كف�ءة ا�شتخدام الط�قة

موا�ضفات تبداأ تطبيق نظام رقابة اأدوات القيا�ض املتداولة باالأ�ضواق

م. حممد املل: ت�شجيل االأدوات امل�شتوردة واملحلية
ب�لهيئ��ة �ش���رط لدخوله��� اأو تداوله���� ب�الأ�ش��واق 

القانونية  القيا�س  اأدوات  بدخول 
ال��ت��اأك��د من  ب��ع��د  اإل  ال���دول���ة  اإىل 
لل�شرتاطات  امل��ن��ت��ج��ات  مطابقة 
اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة م�����ش��ريا  م���ن ق��ب��ل 
عقدت  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  امل��ق��اي��ي�����س  اإدارة 
ور���������س ع���م���ل ت���ع���ري���ف���ي���ة مل������وردي 
بالدولة  ال��ق��ي��ا���س  ادوات  وجت�����ار 
الفنية  الم����ور  ���ش��رح  خ��لل��ه��ا  مت 
القيا�س  ادوات  ت�����ش��ج��ي��ل  وال���ي���ة 
امل�شتخدمة  ك��امل��وازي��ن  القانونية 
وامل�شتخدمة يف  ال��ذه��ب  يف جت��ارة 
حم���لت ب��ي��ع ال��ت��ج��زئ��ة و ع���دادات 
التاك�شي و عدادات املحروقات كما 
الدوات  ت�شجيل  الربنامج  ي�شمل 
الطبية و املخربية وع��دادات املياه 
توفري  مت  كما  الكهرباء  وع���دادات 

اجلهات  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  وذل������ك   
جميع  يف  اجل�����م�����ارك  و  امل���ح���ل���ي���ة 
ب���اع���ت���ب���ار هذه  ال�����دول�����ة  ام���������ارات 
املنتجات مقيدة لديها ولن ي�شمح 
باإدخالها اإل مبوافقة الهيئة حيث 
�شتقوم الهيئة باإ�شدار �شهادة تثبت 
مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات 
الل��زام��ي��ة ل��ه��ذه ال��لئ��ح��ة وذلك 
الذي �شيقدمه  بعد درا�شة الطلب 
مت�شمناً  للهيئة  امل��ن��ت��ج  او  امل����ورد 
الوراق الفنية و الثبوتية و�شهادة 

اقرار النوع .
اأنه مت التفاق مع الهيئة  واأ�شاف 
اجلهات  و  ل��ل��ج��م��ارك  الحت����ادي����ة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م عملية  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ال�شماح  وع�����دم  ال���ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق 

الت�شجيل على موقع  منوذج طلب 
على  ت�شهيل  الإل��ك��رتوين  الهيئة 
املتعاملني . وقال اأن اإدارة املقايي�س 
بالهيئة اأ�شدرت بالفعل اأول �شهادة 
للنظام  وف��ق��ا  ل��ل��م��وازي��ن  مطابقة 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  للقيا�س  ال��وط��ن��ي 
ج��اءت �شمن جهود  ه��ذه اخلطوة 
الهيئة لتعزيز و تفعيل دور الرقابة 
القيا�س  اأدوات  و  ال����ش���واق  ع��ل��ى 
من  امل�شتهلك  حلماية  القانونية 
واملوردين  امل�شنعني  اإل����زام  خ��لل 
مبوا�شفات دولية حمددة ل�شمان 
اجل��ودة ه��ذه املنتجات. وذك��ر املل 
باجراء  ح��ال��ي��اً  ت���ق���وم  ال��ه��ي��ئ��ة  ان 
ال��رق��اب��ة امل��رتول��وج��ي��ة م��ن خلل 
ال��ت��ح��ق��ق م���ن م��ط��اب��ق��ة امل���وازي���ن 

بامل�شتويات  اجل��ودة  توفر  ل�شمان 
الدولية  للمعايري  ووفقاً  املنا�شبة 
النظام  ت��ط��ب��ي��ق  ان  اإىل  م�����ش��ريا 
املرتولوجية  ال��رق��اب��ة  خ���لل  م��ن 
�شيقلل من  واملوازين  على الوزان 
الخطاء مما �شي�شاعد على حماية 
امل�شتهلك ليح�شل على كمية املنتج 
�شيدفعه  ال���ذي  للمبلغ  امل��ط��اب��ق��ة 
امل���������ش����رتاة كما  ال�����ش��ل��ع��ة  م���ق���اب���ل 
اللئحة  ه��ذه  تطبيق  و�شي�شاعد 
اخل�شارة  من  التاجر  حماية  على 

يف حال كان خطاأ امليزان �شده.
تطبيق  ان  امل��ل  املهند�س  اأ�شاف  و 
النظام على م�شتوى الدولة �شيعمل 
على الق�شاء على الغ�س والتلعب 
يقوم  قد  التي  والوزان  باملوازين 

واملجوهرات  ال���ذه���ب  حم���لت  يف 
امل����وازي����ن  اىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ث��م��ي��ن��ة 
اللزامية  للمتطلبات  ال��ت��ج��اري��ة 
المارات  يف  وذل��ك  اللئحة  لهذه 
ب��ي��ن��م��ا يقوم  ل���ل���دول���ة  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
جمل�س ابوظبي للجودة واملطابقة 
املرتولوجية  ال���رق���اب���ة  ب����اج����راء 
للموازين يف امارة ابوظبي ويقوم 
بالرقابة  امل����رك����زي  دب����ي  خم��ت��رب 
امارة  ل��ل��م��وازي��ن يف  امل��رتول��وج��ي��ة 
ب��ن��اًء على تخويل من  دب��ي وذل���ك 
هذه  اأن  واأو�����ش����ح   . ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل 
ت��ه��دف اإىل و���ش��ع بنية  اخل��ط��وات 
والوزان  ب��امل��وازي��ن  خا�شة  حتتية 
�شحيحة  قيا�شات  على  للح�شول 
الدولة  يف  عليها  يعتمد  ودق��ي��ق��ة 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

اعلن ال�ضيد املهند�ض حممد احمد املال مدير 
للموا�ضفات  االإمارات  بهيئة  املقايي�ض  اإدارة 
واملقايي�ض موا�ضفات  ان الهيئة بداأت تطبيق 
نظام املراقبة على ادوات القيا�ض يف الدولة 
وحملية  امل�ضتوردة  القيا�ض  ادوات  بت�ضجيل 
املنتجات  تلبية  مــدى  من  والتحقق  ال�ضنع 

وعدادات  التاك�ضي  وعدادات  التجزئة  بيع 
ت�ضجيل  الــرنــامــج  ي�ضمل  كما  املــحــروقــات 
املياه  وعدادات  واملخرية  الطبية  االدوات 
وعدادات الكهرباء.  واأكد اأنه بتطبيق نظام 
لن  الدولة  يف  القيا�ض  ادوات  على  املراقبة 
بوجود  اإال  املنتجات  هــذه  بــتــداول  ي�ضمح 
�ضهادة اقرار نوع من خمتر معتمد دوليا او 

خمتر موافق عليه من قبل الهيئة ..

ل�ضروط ادوات القيا�ض وفق النظام الوطني 
و  الـــوزراء  جمل�ض  بــقــرار  ال�ضادر  للقيا�ض 
للمتطلبات  الفنية  االمــاراتــيــة  الالئحة 
ال�ضيد  وقال  املوازين.  و  لــالأوزان  االلزامية 
حممد اأحمد املال اأن نظام املراقبة على ادوات 
ادوات  ت�ضجيل  ي�ضمل  الــدولــة  يف  القيا�ض 
امل�ضتخدمة  كاملوازين  القانونية  القيا�ض 
حمالت  يف  وامل�ضتخدمة  الــذهــب  ــارة  جت يف 

بها بع�س الباعة و�شعاف النفو�س 
املعايري  ارق���ى  تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن 
واف�شل املمار�شات الدولية يف هذا 
اللئحة  �شتت�شمنها  التي  املجال 
باملتطلبات  الم����ارات����ي����ة  ال��ف��ن��ي��ة 
اللزامية للأوزان واملوازين. وقال 
ان تطبيق نظام املراقبة على ادوات 
اإ�شرتاتيجية  مع  يتما�شى  القيا�س 
الهيئة ودورها املحوري يف امل�شاعدة 
النمو القت�شادي  على دفع عجلة 
الحتادي  القانون  ان  اإىل  م�شريا 
ن�س   2001 ل�����ش��ن��ة   )28( رق���م 
على اأن هيئة الإمارات للموا�شفات 
واملقايي�س هي اجلهة امل�شوؤولة عن 
و�شع نظام وطني للقيا�س واملعايرة 

ومراقبة تطبيقه.

متوفر عر هواتف االآي فون اإ�ضافة اإىل االأندرويد

اقت�ش�دية دبي تعزز تطبيق الهواتف الذكية )�شلتي( عرب اإ�ش�فة )اأ�شواق( 
موؤ�ش�شة عجم�ن للتنظيم العق�ري

 ت�شدر 250 �شه�دة ملكية يف يوليو
•• عجمان-وام: 

اأعلنت موؤ�ش�شة عجمان للتنظيم العقاري ان ق�شم ال�شوؤون الفنية والهند�شية يف املوؤ�ش�شة ا�شدر 
خلل يوليو املا�شي حوايل 250 �شهادة ملكية لوحدات عقارية يف 4 من م�شاريع التملك احلر يف 
الإمارة بزيادة بلغت حوايل 40 يف املائة عن يونيو املا�شي. وحازت م�شاريع الهورايزون واخلور 
اأكرب عدد من �شندات امللكية مبا فيها نقل ملكية وا�شدار لأول مرة  والرا�شدية والنعيمية على 
ورهن التي ا�شدرها الق�شم للوحدات العقارية الواقعة يف هذه امل�شاريع خلل الفرتة ذاتها. وميثل 
هذا الرقم عدد الوحدات العقارية التي تقدر قيمتها ال�شوقية حوايل 70 مليون درهم و�شدرت 
البيع  حركة  على  ن�شاطا  اك��رث  حركة  املقبلة  الأ�شهر  ت�شهد  ان  املتوقع  وم��ن  امللكية  �شهادات  لها 
وال�شراء يف عدد من م�شاريع التملك احلر يف الإم��ارة ل �شيما يف امل�شاريع التي يجري ت�شليمها 

خلل هذه الفرتة من العام اجلاري كما تقدر قيمة امل�شاريع ما يقارب 7 مليارات درهم.

من نوعه على م�شتوى املنطقة حيث يوفر قائمة لل�شلع 
واملنتجات الأ�شا�شية التي تهم امل�شتهلكني بالإ�شافة اإىل 
اأ�شعارها يف 9 منافذ بيع رئي�شية مبختلف مناطق اإمارة 
التطبيق  �شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  وت��وؤك��د  دب���ي. 
التجارية وحماية  الرقابة  التزام وحر�س قطاع  مدى 
امل�شتهلكني  اقت�شادية، على �شمان حقوق  امل�شتهلك يف 
ب���اق���ة م���ن اخل����دم����ات وت���ع���ري���ف العملء  م���ن خ����لل 
الت�شوق  م��راك��ز  تقدمها  التي  الرتويجية  بالعرو�س 
تقدمي  عملية  وت�شهيل  املتاجر،  وكربى  البيع  ومنافذ 
الذكي،  ال��ه��ات��ف  ع��رب  اإل��ك��رتون��ي��اً  امل�شتهلكني  ���ش��ك��اوي 

الإيجابية  الأفعال  وردود  ال�شتجابة  كرثة  جانب  اإىل 
املدير  نائب  خليفة،  عمر  ق��ال  جانبه،  وم��ن  للمبادرة. 
امل�شتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  لقطاع  التنفيذي 
من  جديدة  حقبة  التطبيق  ميثل  دب��ي:  اقت�شادية  يف 
دبي  اقت�شادية  تتبعها  التي  الذكية  املمار�شات  اأف�شل 
وبالأخ�س  وامل�شتهلك،  التاجر  بني  العلقة  تعزيز  يف 
والتنزيلت،  الرتويجية  وال��ع��رو���س  ال�شراء  عمليات 
امل�شتجدات  مواكبة  اإىل  الأول  امل��ق��ام  يف  نهدف  ونحن 
رفع  على  وتعمل  واحليادية  ال�شفافية  من  تزيد  التي 

ثقة امل�شتهلكني باقت�شادية دبي .

•• دبي-الفجر: 

عززت دائرة التنمية القت�شادية يف دبي من اخلدمات 
الذكية  ال��ه��وات��ف  م��وق��ع وتطبيق  ع��رب  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
�شلتي )www.sallety.ae(، عرب اإ�شافة )اأ�شواق( 
بن�شبة  املعرو�شة  املنتجات  وزي���ادة  جديد  بيع  كمنفذ 
الذي  التطبيق  اأ�شا�شية،  �شلعة   320 لتبلغ   15%
مطلع  الأن��دوري��د  هواتف  على  دب��ي  اقت�شادية  د�شنته 
يوليو2013، بات متوفراً حالياً عرب هواتف الآي فون 
بحيث ميكن للم�شتهلكني حتميله. يعد التطبيق الأول 
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/385 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
المارات  اجلن�شية:  املرزوقي  ور�شد  علي  حممد  ح�شن  عمر  التنفيذ/  طالب 
اعلنه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  حن�شل  �شالح  علي  نا�شر   : �شده  املنفذ 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  حن�شل  �شالح  علي  نا�شر 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/147 
جت جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعله،تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/594 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
املنفذ  المارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  لتاأجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
اعلنه:    املطلوب  م�شر  اجلن�شية:  النجار  ابراهيم  ال�شيد  حممود   : �شده 
حممود ال�شيد ابراهيم النجار اجلن�شية: م�شر عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/394 
املوافق 2013/10/23  الربعاء  يوم  لنظره جل�شة  ع ن وحدد  م ر-ب-  مد جز- 
بادارة  الدائرة الوىل  التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام  موعدا لنظر طلب 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني   - التنفيذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/207   عقاري كلي                      
اىل املحكوم عليه /1- ب�شت هومز المارات العقارية  جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/5/30 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح / عبيد الرحمن 
بف�شخ التعاقد املربم بني املدعى واملدعى عليها الوىل )ب�شت هومز المارات العقارية �س م ح( 
املوؤرخ 2007/8/19 عن الوحدة رقم 706 اف/7 مو�شوع الدعوى والزامها ان توؤدي للمدعى ) 
وثلثون  و�شبعة  وثلثمائة  الفا  و�شتون  وثلثة  مائة   ( دره��م   163337 مبلغ  الرحمن(  عبيد 
درهم( والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2013/3/14 وحتى 
متام ال�شداد ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات مع الزام املدعى عليها الول بامل�شاريف والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1081 /2013 جتاري كلي                           
مديرها/  وميثلها  ����س.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  �شامنوريا   -1/ عليه  املدعى  اىل 
�شا�شيداناند بارماناند برا�شاد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / فينيك�س 
كونكريت برودكت�س - فرع من وايف ال�شناعية �س.ذ.م.م   قد اقام عليك الدعوى 
وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
القانونية  )115347.20 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بواقع 12% �شنويا ت�شري من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.    وحددت لها 
 ch1C.15 جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2013/8/27 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 840 /2013 جتاري كلي                           

املدعي  ان  الق��ام��ة مب��ا  �شلمان   جمهول حم��ل  بهجت  /1- ع�شام  عليه  امل��دع��ى  اىل 
خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابراهيم    طاهر  �شلح   /
حما�شبي متخ�ش�س مع ارفاق �شيكات ال�شمان رقم 109 وامل�شحوب على بنك ابوظبي 
الوطني مببلغ )185.000 درهم( حمرر ل�شالح املدعى عليه الثاين وال�شيك رقم 113 
عليه  املدعي  وال��زام  دره��م(   185.000( مببلغ  التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�شحوب 
بالر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2013/9/3 ال�شاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1C.15 بالقاعة  �س 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 308 /2013 جتاري جزئي                           
ذ.م.م     جمهول حمل  اندو�شرتيل ميتل يونت  �شركة  املدعى عليه /1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي / احلفار للعمال الفنية )���س.ذ.م.م( وميثله: ريا�س 
عبداملجيد حممود الكبان  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب� ندب 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  ال��دع��وى  يف  الهند�شي  اخلبري 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2013/9/2  الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 230 /2013 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليها بالطلب /1- جرج�س رافت �شكرى ق�شطندى/ م�شري اجلن�شية ب�شفته الوارث عن املتويف/ 
راأفت �شكرى ق�شطندي مدير و�شريك ب�شركة املجموعة ال�شبعه ملعدات المن ) ذ.م.م( 2- راعوث موري�س 
عزيز / م�شرية اجلن�شية ب�شفتها زوجة املتويف الوارث عن املتويف/ راأفت �شكرى ق�شطندي مدير و�شريك 
ب�شركة املجموعة ال�شبعة ملعدات المن )ذ.م.م( 3- مرمي رافت �شكرى ق�شطندي/ م�شرية اجلن�شية ب�شفتها   
الوارث عن املتويف/ راأفت �شكرى ق�شطندي مدير و�شريك ب�شركة املجموعة ال�شبعة ملعدات المن )ذ.م.م( 
راأف��ت �شكرى ق�شطندي  ال��وارث عن املتويف/  راأف��ت �شكرى ق�شطندى/ م�شرية اجلن�شية ب�شفتها  4- �شاره 
�شكرى ق�شطندي /م�شرية  رافت  ملعدات المن )ذ.م.م(  5-ديانا  ال�شبعة  املجموعة  ب�شركة  مدير و�شريك 
اجلن�شية ب�شفتها الوارث عن املتويف/ راأفت �شكرى ق�شطندي مدير و�شريك ب�شركة املجموعة ال�شبعة ملعدات 
المن )ذ.م.م( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / با�شكال بيريا جريارد جينينا �شكا وميثله: ريا�س 
عبداملجيد حممود الكبان   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�ندب اخلبري حما�شبي متخ�ش�س 
مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/9/1 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/207 تنفيذ عقاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ال��ب��اين ج����روب  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ امينه جهفري وميثله: �شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي  نعلنكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/897 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ  باحلكم 
عليهما  امل��دع��ي  بالزامكم   -1  : وذل���ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2010/5/20
املدعية مبلغ )3145000 درهم( والفائدة بواقع %5  يوؤديا اىل  بان  بالت�شامن 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2009/7/12 حتى متام ال�شداد 
وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا 
العلن. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/635 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �شده/1- �شلطان �شعيد را�شد املقبايل  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ دبي للعقارات )�س.ذ.م.م( وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي 
اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  من  ال�شادر  القرار  ومبوجب  التميمي   الفا�شلي 

بالف�شل بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي:
 -�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )408506 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او 

خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
 وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/85 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �شده/1- حارب جمعه �شبت النعيمي   جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ وليد حممد حممد وميثله: نبيه احمد بدر  ومبوجب القرار 
وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  من  ال�شادر 

ببلدية دبي فانك مكلف بالتي:
 -�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )3684440 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او 

خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
 وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/354 تنفيذ عقاري
ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  برا�شاد جمهول حم��ل  ك��وم��ار جوباجلي  �شاجناي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ املك للتمويل �س م ح وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي  نعلنكم 
باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/337 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ 2013/2/27 باعتباره 
�شندا تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )1320334.44 درهم( وت�شليمه اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العلن. 2- ف�شخ اتفاقية الجارة 
اىل  احليازة  ورد  عليه  واملدعي  املدعية  بني  واملربمة   2008/1/3 وامل��وؤرخ��ة  الذمة  يف  املو�شوفة 
املدعية. 3- �شطب القيد العقاري الوارد يف �شهادة امللكية الذي ين�س على انه ) تخ�شع ملكية 
العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته واملودع لدى الدائرة(.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2277 /2013 عمايل جزئي                           
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه   /1-اورج������ان ل��لع��م��ال الفنية �������س.ذ.م.م  جمهول 
قد  هوكاتوكونديل  كيز  �شاندو  فيفيك   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
 .)2013/145975( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  بالر�شوم  دره��م(   21578(
ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2013/8/20  الثلثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثلثة ايام على القل. 
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13    

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/575
اىل املحكوم عليها / �شركة عجمان للمواد الغذائية  

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد ا�شدرت 
اليجارية رقم 2012/195  الق�شية  بتاريخ 2013/3/12 يف  بحقك حكما 
الر�شوم  ���ش��ام��ل  دره���م   )12984( وق����دره  مبلغ  ب��دف��ع  ب��ال��زام��ك  يق�شى 
وامل�شاريف. وحيث ان املحكوم لها/ دائ��رة الم��لك اخلا�شة   قد تقدم 
بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2013/575 لذا انت مكلف 
ويف  الخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  به  املحكوم  املبلغ  ل�شداد 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ
العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13    

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/884 )التما�س اعادة نظر ( بوا�سطة الن�سر

عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
عا�شم �شعيد �شادق  اقام املدعي/موؤ�ش�شة �شبيد تران�س  الدعوى برقم 
2013/884 -)التما�س اعادة نظر( عجمان  - ومو�شوعها : اعادة النظر 
عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  اللتما�س  حمل  احلكم  يف 
الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
8.30 املوافق يوم 11 من �شهر �شبتمرب ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية 

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/7/29
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                 اىل املنفذ ���ش��ده��ا: ال��وه��اب ل��ل��م��ق��اولت-���س.ذ.م.م مب��ا ان 
ادناه-  بالك�شف  املو�شحة  العمالية  التنفيذات  اق��ام��وا  التنفيذ  طالبي 
تاريخ  به خلل )15( يوما من  املو�شحة  املبالغ  ب�شداد  وذلك للزامك 
التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال 

عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
625 درهم
977 درهم

10322 درهم
12950 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
�شهيدول مفي�س الدين اكون

كبري احمد رفيق احمد
2013/1200 تنفيذ عمايل
2013/1199 تنفيذ عمايل

م
1
2

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/869 تنفيذ جتاري
كلي  2007/778 جت���اري  رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  الق�شية:  م��و���ش��وع 
�شدهم  املنفذ  الزام  جتاري  ا�شتئناف   2010/376+374  +369 رقم  بال�شتئناف  واملعدل 
املنفذ  وال��زام  ب�شداد مبلغ )74128569.29 درهم(  بالت�شامن  الرابع  من الول وحتى 
�شدهم من الول وحتى الرابع ب�شداد مبلغ )3970293.97 درهم( بالت�شامن مع �شركة 
ايه للكهرباء ذ.م.م  املنفذ �شده /1- �شركة اي تي  عمان للتمويل.    املطلوب اعلنه 
القامة-  حمل  جمهول  ذ.م.م(  للهند�شة  �شتار  ايه  تي  اي  ب�شركة  �شابقا  واملعروفه   (
مو�شوع العلن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ا�شهم 
املطالبة  ملبلغ  وف��اء  امل��ايل  دب��ي  �شوق  يد  �شهما حتت   )15334( وع��دده��ا  �شركة متويل 

وقدره )500471.16 درهم ( ذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده  

فى الدعوى رقم 2012/463 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: حبيب بنك ايه جي زيوريخ  عنوانه: امارة  دبي- ديرة- �شارع بني يا�س املنفذ �شده: حممد 
امني ابراهيم اكائي واآخ��رون عنوانه: امارة دبي-منطقة الثنية الوىل- بنايات الرو�شه- بالقرب من نادي 
المارات للجولف- على �شارع ال�شيخ زايد - مبنى جولف تاور- ال�شقة رقم 2105 انه يف يوم الربعاء املوافق 
2013/8/21 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار املو�شحة او�شافه 
ادن��اه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اج��راءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها )�شركة الم��ارات للمزادات 
ال�شا�شي   الثمن  تاأمني ل يقل 20% من  ايداع  ال�شراء  ( على راغبي   www.emiratesauction.ae
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع.ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خلل ايام الع�شرة التالية. لر�شوم املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. ا�شاف العقار: 
قطعة الر�س رقم 2530 منطقة: منطقة وادي ال�شفا 6 املبنى رقم 138 م�شاحتها 517.74 مرت مربع الثمن 

ال�شا�شي: 3300000 درهم ملحظة: يدفع املبلغ فوراً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم 2012/463 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: حبيب بنك ايه جي زيوريخ  عنوانه: امارة  دبي- ديرة- �شارع بني يا�س املنفذ �شده: حممد 
امني ابراهيم اكائي واآخ��رون عنوانه: امارة دبي-منطقة الثنية الوىل- بنايات الرو�شه- بالقرب من نادي 
المارات للجولف- على �شارع ال�شيخ زايد - مبنى جولف تاور- ال�شقة رقم 2105 انه يف يوم الربعاء املوافق 
2013/8/21 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار املو�شحة او�شافه 
ادن��اه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اج��راءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها )�شركة الم��ارات للمزادات 
ال�شا�شي   الثمن  تاأمني ل يقل 20% من  ايداع  ال�شراء  ( على راغبي   www.emiratesauction.ae
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع.ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خلل ايام الع�شرة التالية. لر�شوم املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. ا�شاف العقار: 
العقار 319، م�شاحتها  2  رقم  الثيال  املبنى  ا�شم   2 املبنى رقم  الثالثة  الثنية  قطعة الر���س رقم 38 منطقة: 

121.97 مرت مربع الثمن ال�شا�شي: 1500000 درهم ملحظة: يدفع املبلغ فوراً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1831   

 املنذرة/  �شركة رنهي اميريت�س للتجارة )ذ.م.م(
 املنذر اليه: باركاري وتارا- �شاحل العاج اجلن�شية )جمهول حمل القامة( 

 قد اقام املنذر �شدكم النذار القانوين املحرر حتت رقم 2013/1/131970 لدى الكاتب العدل 
بدبي ومو�شوعه اخطاركم ب�شرورة التوجه- اىل امل�شتودع العائد للمنذرة الكائن يف امارة دبي- 
ني�شان،  �شنا رقم )1( بجوار مركز خدمة  ال�شيخة  القوز- م�شتودع  زايد- منطقة  ال�شيخ  �شارع 
خلل مدة ثلثة ايام على الأكرث من تاريخ ت�شلمكم الخطار وذلك كي تت�شلموا املاكينة املتعاقد 
املنذرة من  ا�شتوردتها ل�شاحلكم، بحيث ترباأ ذمة  والتي  بتاريخ 2013/1/22  املنذرة  عليها مع 
اية حقوق لكم او اأية م�شوؤولية جتاهكم ، وحتملكم امل�شئولية الكاملة عن كافة النتائج ال�شلبية 
املرتتبة على عدم ا�شتلمكم املاكينة او التاأخري يف ال�شتلم ، مع الزامكم بالتعوي�س عن اية 

ا�شرار ت�شيبها وكافة الر�شوم وامل�شاريف. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     

انـــــذار عديل  

 املنذر/  المارات للمزادات �س.ذ.م.م -دبي بوكالة /احمد خالد العبود
احمد  اب��و  مديرها  وميثلها  .ذ.م.م  ���س  الفنية  للخدمات  القناة  ال��ي��ه:  امل��ن��ذر 

عبدال�شكور
 ينذر الطالب وب�شفته ال�شركة املنذر اليها با�شتكمال العمال التي مل تنجز 
او �شداد امل�شتحق للجهه الطالبه لل�شرط اجلزائي وهو غرامه 500 درهم عن 
كل يوم من تاريخ التوقف عن العمل خلفا للم�شاريف املدفوعة نتيجة توقف 
مع  التعاقد  وقيمه  وكذلك  ذل��ك  من  بال�شركة  حلقت  التي  وال���ش��رار  العمل 
مقاول اخر ل�شتكمال العمل املتعاقد عليه وال �شوف يلجا املنذر للجراءات 

القانونية.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/226  مد كل- م ر- ب- اأظ

موؤ�ش�شة  وب�شفته: مالك  نف�شه  املن�شوري عن  �شالح  �شامل حممد  مدعى/ عبداهلل 
ادايكالم   ادايكالم  مي�شايل  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  توينكل  ح�شانة 
ف�شخ  درهم  بيع 100.000  الدعوى: بطلن عقد  الهند مو�شوع  واآخرون اجلن�شية: 
�شالح  �شاملني  احمد  اني�س  اعلنه/  املطلوب  درهم   500.000 تعوي�س  وكالة  والغاء 
بن رباع اجلن�شية:  المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/9/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة دائرة  الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/8/6
قلم ا ملحكمة املدنية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/226  مد كل- م ر- ب- اأظ

موؤ�ش�شة  وب�شفته: مالك  نف�شه  املن�شوري عن  �شالح  �شامل حممد  مدعى/ عبداهلل 
ح�شانة توينكل اجلن�شية: المارات مدعي عليه: مي�شايل ادايكالم ادايكالم  واآخرون 
اجلن�شية: الهند مو�شوع الدعوى: بطلن عقد بيع 100.000 درهم ف�شخ والغاء وكالة 
تعوي�س 500.000 درهم املطلوب اعلنه/ اجنيلني جيياكوماري فيليام�س اجلن�شية: 
الهند  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة 
يوم الثلثاء املوافق 2013/9/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء   دائرة  
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/8/6
قلم ا ملحكمة املدنية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/226  مد كل- م ر- ب- اأظ

موؤ�ش�شة  وب�شفته: مالك  نف�شه  املن�شوري عن  �شالح  �شامل حممد  مدعى/ عبداهلل 
ح�شانة توينكل اجلن�شية: المارات مدعي عليه: مي�شايل ادايكالم ادايكالم  واآخرون 
اجلن�شية: الهند مو�شوع الدعوى: بطلن عقد بيع 100.000 درهم ف�شخ والغاء وكالة 
ادايكالم    اجلن�شية:  ادايكالم  املطلوب اعلنه/  مي�شايل  تعوي�س 500.000 درهم 
الهند   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة 
يوم الثلثاء املوافق 2013/9/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة  
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/8/6
قلم ا ملحكمة املدنية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13     
           اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/830  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعى/ �شامل �شعيد بطي الكعبي ب�شفته وكيل خدمات يف الرخ�شة امل�شماة �شالون 
يو�شف  حممد  اهلل  ع�شمت  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  للحلقة  احلم�شي 
باك�شتان     اجلن�شية:  للحلقة  احلم�شي  �شالون  امل�شماة  الرخ�شة  مالك  ب�شفته 
اعلنه/ ع�شمت اهلل حممد  املطلوب  وكيل خدمات   ف�شخ عقد  الدعوى:   مو�شوع 
يو�شف ب�شفته مالك الرخ�شة امل�شماة �شالون احلم�شي للحلقة اجلن�شية: باك�شتان      
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
الثنني املوافق 2013/9/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/8/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      
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•• اأبوظبي-وام:

واأحوا�س  ت�شنيف  للت�شنيف  الإم�����ارات  هيئة  وق��ع��ت 
اإىل تبادل اخلربات  دبي اجلافة اتفاقية �شراكة تهدف 
اجلافة  للأحوا�س  املحلية  الت�شنيف  خدمات  وتقدمي 
داخل الدولة .. اإىل جانب رفع القدرات الوطنية ومتكني 
الوطني  الت�شنيف  على  احل�شول  م��ن  ال�شفن  م��لك 
ال���ذي م��ن ���ش��اأن��ه رف���ع ع��ل��م الإم�����ارات ال��ب��ح��ري وزي���ادة 
اأحمال ال�شفن . ح�شر حفل توقيع التفاقية الذي اأقيم 
يف فندق  جمريا اأبراج الحتاد  يف اأبوظبي كل من �شعادة 
اللواء الركن بحري اإبراهيم �شامل حممد امل�شرخ قائد 
القوات البحرية و�شعادة را�شد حممد احلب�شي الرئي�س 
عميم  اأب���و  خمي�س  و���ش��ع��ادة  ت�شنيف  لهيئة  التنفيذي 
املدير العام لأحوا�س دبي اجلافة وعدد من املخت�شني 
�شامل  اإبراهيم  اللواء  واأك��د  البحري.  النقل  �شناعة  يف 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن  التوقيع   عقب  ت�شريح  يف  امل�شرخ 
وطنية  ت�شنيف  هيئة  اإي��ج��اد  ارت����اأت  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي للرقابة الغذائية �شلمة منتجات  اأكد جهاز 
احل��ل��ي��ب امل���وج���ودة يف م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع ب���الإم���ارة وذلك 
ت�شغيلت  ع��دة  ت��ل��وث  ح��ول  دول��ي��ة  تقارير  ورود  بعد 
النيوزيلندية  الأط���ف���ال  ح��ل��ي��ب  ب�����ودرة  م��ن��ت��ج  م���ن 
ببكترييا الكلو�شرتيديوم بوتولينيوم والتي مت توزيع 
بع�س  العامل منها  دول عدة حول  ت�شغيلت منها يف 

الدول العربية.
الت�شال  اإدارة  م��دي��ر  الري�شي  ج��لل  حممد  ون��ف��ى   
اأن  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  املجتمع بجهاز  وخدمة 
تكون وحدة الرقابة على املنافذ احلدودية قد �شجلت 
يف تقاريرها دخول منتجات حليب الأطفال امللوثة ل 
من بلد املن�شاأ ول من البلدان التي قامت با�شتريادها. 
الغذية  �شلمة  هيئة  تقارير  اأن  اإىل  الري�شي  واأ�شار 

للتاأكد من وجود موا�شفات معينة والإلتزام بها م�شيفا 
اأن القوات البحرية ملتزمة بتطوير ال�شناعات املحلية 
بعدما  اأن��ه   واأ�شاف  ال�شفن.  ببناء  يتعلق  فيما  ودعمها 
كنا زبائن ل�شركات دولية اأ�شبحت لدينا �شركات حملية 
ندعمها ون�شجعها وال�شفن التي كانت تاأتينا من ال�شوق 
ا�شتخداما حمدودا والآن وبوجود  الدولية م�شتخدمة 
اإ�شتغلل هذه  املمكن  بات من  املحلية  لل�شناعات  هيئة 
املعدات ب�شكل كامل وو�شف ذلك باأنه نقطة حتول هامة 
وجوهرية متمنيا روؤية مهند�شني من مواطني الدولة 

يف جمال �شناعة النقل البحري . 
من جانبه اعترب �شعادة خمي�س اأبو عميم ان الإتفاقية 
وذلك  الوطنية  البحري  النقل  �شناعة  خلدمة  مهمة 
املجال  يف  العاملة  للموؤ�ش�شات  الإ�شمية  القيمة  لرفع 
البحري واأ�شار اإىل اأن اأحوا�س دبي اجلافة تنتج اأعدادا 
يتم  واأك��رثه��ا  البحار  تخ�س  التي  امل�شاريع  م��ن  هائلة 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ك��ال��ولي��ات  امل��ن��ط��ق��ة  ل����دول خ����ارج 

واململكة املتحدة واأملانيا ورو�شيا وغريها .

الأولية  ال�����ش��ن��اع��ات  ل������وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ن��ي��وزل��ن��دي��ة 
النيوزلندية مل تورد ا�شم دولة الإمارات �شمن قائمة 
اإليها.  امللوثة  التي مت توزيع منتجات احلليب  الدول 
يقوم  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  اأن  على  و�شدد 
مبتابعة الق�شايا الغذائية العاملية ب�شكل مكثف ويتم 
اأي���ة منتجات م��ل��وث��ة وذل���ك م��ن خ���لل نقاط  ر���ش��د 
ات�����ش��ال حم����ددة وم��ت��خ�����ش�����ش��ة م���ع ���ش��ب��ك��ات �شلمة 
امل�شتوى  على  وك��ذل��ك  والإقليمية  الدولية  الأغ��ذي��ة 
�شلمة  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ه��ي��ئ��ات  م��ع  بالتن�شيق  ال��وط��ن��ي 
املجتمع  الت�شال وخدمة  اإدارة  واأكد مدير  الأغذية. 
باجلهاز املتابعة احلثيثة مل�شتجدات احلوادث الغذائية 
بهدف  وذل��ك  م�شتمر  ب�شكل  بها  املرتبطة  واملخاطر 
تبادل املعلومات ب�شكل �شريع ي�شاعد يف التعرف على 
اأو �شحبها  الدولة  امللوثة ومنعها من دخول  املنتجات 

وا�شرتدادها من الأ�شواق قبل و�شولها للم�شتهلك.

اأبوظبي للرق�بة الغذائية يوؤكد �شلمة 
منتج�ت حليب االأطف�ل يف من�فذ البيع ب�الإم�رة 

هيئة مي�ه وكهرب�ء اأبوظبي و�شرك�ته� تختتم حملة معً� للرت�شيد 

ال�شنوية ن�شف  االإ�شلمي  نور  بنك  اأرب�ح  �ش�يف  درهم  مليون   100
•• دبي-وام:

ح��ق��ق ب��ن��ك ن���ور الإ���ش��لم��ي ومقره 
دب����ي اأرب����اح����ا ���ش��اف��ي��ة ب��ل��غ��ت 100 
من  الأول  الن�شف  يف  دره��م  مليون 
 25.5 العام احلايل بزيادة ن�شبتها 
نهاية  ب��اأرب��اح��ه يف  مقارنة  امل��ائ��ة  يف 
اأرباح  اأعلى �شايف  املا�شي وهو  العام 
خلل  البنك  ي�شجله  �شنوي  ن�شف 
ال�����ش��ن��وات ال��ث��لث��ة امل��ا���ش��ي��ة. وبني 
تقرير مايل ن�شف �شنوي �شدر عن 
بنك نور الإ�شلمي اأن ودائع عملء 
املائة  يف   22 بن�شبة  ارتفعت  البنك 
احلايل  العام  من  الأول  الن�شف  يف 
دره���م  م��ل��ي��ار   16.7 اإىل  ل��ت�����ش��ل 
مقارنة بنحو 13.7 مليار درهم يف 
31 دي�شمرب من العام املا�شي واأرجع 
ذلك اإىل منو قاعدة العملء بن�شبة 
 2.4 زيادة قدرها  املائة مع  14 يف 
اجلارية  احل�شابات  يف  دره��م  مليار 
البنك.  ل���دي  ال��ت��وف��ري  وح�����ش��اب��ات 
واأفاد التقرير اأن اإجمايل موجودات 
اأي�شا منوا قويا بن�شبة  البنك �شهد 
 3.3 يوازي  ما  اأي  املائة  يف   18.3
م��ل��ي��ار دره���م م��ق��ارن��ة ب��ح��وايل 18 
احلايل  العام  بداية  يف  دره��م  مليار 

التمويل للفرتة  اإجمايل  ارتفع  كما 
درهم  م��ل��ي��ار   2.9 ب���واق���ع  ن��ف�����ش��ه��ا 
املالية  ال��ت��م��وي��لت  قيمة  وارت��ف��ع��ت 
بن�شبة  ال��ب��ن��ك  ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك  ال���ت���ي 
مليار   8.1 م����ن  امل����ائ����ة  يف   73
وقال  دره���م.  مليار   14 اإىل  دره���م 
التنفيذي  الرئي�س  القمزي  ح�شني 
ملجموعة نور ال�شتثمارية وبنك نور 
له  ���ش��ح��ايف  ت�شريح  يف  الإ���ش��لم��ي 
�شعيد  على  قويا  اأداء  �شجل  نور  اأن 
الأ�شهر  يف  الإ���ش��لم��ي��ة  الك��ت��ت��اب��ات 

ال�شتة الأوىل من العام احلايل مما 
اأول  ب��ني  متقدمة  مكانة  ل��ه  �شمن 
خم�س موؤ�ش�شات للتمويل الإ�شلمي 
الأو�شط  وال�شرق  اأوروب��ا  يف منطقة 
بنك  اأن  القمزي  واأ�شاف  واأفريقيا. 
الثانية  باملرتبة  حل  الإ�شلمي  نور 
ال�شنوي  ن�شف  بلومربغ  ج��دول  يف 
لرتتيب عمليات التمويل الإ�شلمي 
بح�شة �شوقية بلغت 10.4 يف املائة 
 1.2 بقيمة  اإجمايل  اإ�شدار  وحجم 

مليار درهم. 

�شركة احلفر الوطنية ترفع اأ�شطوله� من 
احلف�رات من 39 اإىل 65 يف غ�شون ع�مني

•• اأبوظبي-وام:

اعلنت �شركة احلفر الوطنية اأنها ب�شدد زيادة عدد اأ�شطولها من احلفارات 
اىل 65 حفارة يف غ�شون العامني القادمني مقابل ا�شطولها احلايل البالغ 
39 حفارة منها 13 حفارة بحرية و26 حفارة برية. واأكدت �شركة احلفر 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  جمموعة  �شركات  اح��دى  وه��ي  الوطنية 
اأدنوك يف تقرير ا�شدرته ام�س عن و�شعها يف عام 2013 اأن هذا التو�شع 
2013 و2015 يهدف  ب��ني  ال��ف��رتة  �شيتم يف  ال���ذي  ع��دد احل��ف��ارات  يف 
ك��ل حفارة  اإن  اأب��وظ��ب��ي. وق��ال��ت  ام���ارة  التو�شع يف خ��دم��ات احل��ف��ر يف  اىل 
املعايري  التي يتم بناوؤها تراعي ب�شكل كامل كافة  من احلفارات اجلديدة 
ل�شتيعاب  وم�شممة  واجل���و  وال��ب��ح��ر  ب��ال��رب  املتعلقة  البيئية  وال��ق��وان��ني 
ولفتت  م�شتقبل.  تطراأ  قد  اجلوانب  بهذه  متعلقة  جديدة  تعديلت  اأي��ة 
حتتية  بنية  وج���ود  تتطلب  التو�شع  خطط  اأن  اىل  تقريرها  يف  ال�شركة 
منا�شبة تتلءم مع هذه اخلطط وتتوافق مع الأهداف املتعلقة بزيادة حجم 
العمليات موؤكدة اأنها حر�شت يف هذا ل�شدد على تنفيذ عدد من امل�شاريع 
وت��ط��وي��ر وتو�شيع  ال�شكني  وامل��ج��م��ع  امل��رك��زي��ة  احل���ف���ارات  م��ث��ل جم��م��ع��ات 
اأ�شطول النقل ومعدات ال�شرة ا�شافة اىل عدد من امل�شاريع امل�شابهة التي 
يجري تنفيذها حاليا اأو يجري التخطيط لها متهيدا لل�شروع يف تنفيذها 
التنفيذي  الرئي�س  ال�شويدي  �شعيد  عبداهلل  واأكد  القادمة.  الفرتة  خلل 
ل�شركة احلفر الوطنية اأن التوجه لزيادة هذا العدد الكبري من احلفارات 
اجلديدة �شي�شهم يف املحافظة على امليزة التناف�شية لل�شركة و�شعزز �شمعتها 
به  تقوم  الذي  ال��دور  تعزيز  وي�شاهم يف  والعاملي  القليمي  امل�شتويني  على 
مبا  الهيدروكربونية  للموارد  الأمثل  ال�شتغلل  حتقيق  يف  ادن��وك  �شركة 

يدعم خطط التنمية القت�شادية والجتماعية الوطنية. 

•• اأبوظبي-وام:

اخ���ت���ت���م���ت ه���ي���ئ���ة م����ي����اه وك���ه���رب���اء 
�شركاتها  وجم���م���وع���ة  اأب����وظ����ب����ي 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ����ش���رك���ة اأب���وظ���ب���ي 
توعوية  تلفزيونية  حملة  للإعلم 
وذلك  للرت�شيد  م��ع��ا  ���ش��ع��ار   حت��ت 
�شمن احلملة الرت�شيدية ال�شيفية 
التي بداأتها الهيئة وت�شتمر ل�شهور 
ق���ادم���ة وت�����ش��ع��ى م���ن خ��لل��ه��ا اإىل 
والكهرباء  املاء  ا�شتهلك  تخفي�س 
وتر�شيخ مفهوم الرت�شيد بني اأفراد 
عبيد  فار�س  �شعادة  وق��ال  املجتمع. 
الأعمال  دائ�����رة  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
وكهرباء  م��ي��اه  ه��ي��ئ��ة  يف  امل�����ش��ان��دة 
اأبوظبي ان احلملة التوعوية لإدارة 
الت�شال والإعلم يف الهيئة تهدف 
اإىل ن�شر ثقافة تر�شيد ال�شتهلك 
واملكونات  واملوؤ�ش�شات  الأف���راد  بني 
جزءا  واعتباره  للمجتمع  املختلفة 
اأ���ش��ا���ش��ي��ا م���ن احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة يف 
كافة املمار�شات املعي�شية واحلياتية 
اإ���ش��اف��ة اإىل حم��ارب��ة الإ����ش���راف يف 
عليها  واملحافظة  الطبيعية  امل��وارد 
مما �شيكون له مردود اإيجابي على 
ومعي�شيا  وبيئيا  اإقت�شاديا  املجتمع 
قناتي  يف  الإع�����������لن  وع�����ر������س   .
اأب��وظ��ب��ي والإم��������ارات ط����وال �شهر 

معا  �شعار  حمل  و  امل��ب��ارك  رم�شان 
تر�شيد  عبارة  ظهور  مع  للرت�شيد 
وواجب  اإميانية  قيمة  ال�شتهلك 
وط��ن��ي واأ����ش���اف ال��ظ��اه��ري ان���ه مت 
للم�شابقات  ال�شارة  برنامج  اختيار 
الإم����ارات����ي ل��ع��ر���س الإع������لن من 
خلله كونه اأحد الربامج الرتاثية 
ب��اإق��ب��ال جماهريي  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي 
ونوه  اأو خارجها  داخ��ل  �شواء  كبري 

لرت�شيد  ت��وع��وي��ة  ح��م��لت  للهيئة 
ا���ش��ت��ه��لك امل��ي��اه وال��ط��اق��ة نظمت 
التنظيم  م���ك���ت���ب  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وال��رق��اب��ة يف امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة يف 
مدينتي اأبوظبي والعني با�شتخدام 
الربامج اللكرتونية احلديثة التي 
والأطفال  ال�����ش��ب��اب  ج��ي��ل��ي  جت���ذب 
وبا�شتخدام ال�شخ�شيات الكرتونية 
يف  اأ�شهم  ما  الأطفال  لدى  املحببة 

ال�شتهلك  ت��ر���ش��ي��د  ح��م��ل��ة  ب�����اأن 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ب���ع���د  ���ش��ت��ت��وا���ش��ل 
يف  امل�شاركة  ت�شمل  و���ش��وف  امل��ب��ارك 
كاملعار�س  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املبا�شرة  وال��ل��ق��اءات  وامل��ه��رج��ان��ات 
اإىل الإعلنات التوعوية  بالإ�شافة 
يف و�شائل الإعلم امل�شموع واملقروء 
واملرئي . واختتمت �شركتا اأبوظبي 
التابعتان  للتوزيع  والعني  للتوزيع 

ت��ف��اع��ل اجل��م��ه��ور واأول���ي���اء الأم���ور 
الف�شيل  ال�شهر  خلل  احلملة  مع 
وال��ت��ي ك��ان��ت ب��ع��ن��وان اأط���ف���ئ.. ابق 
���ش��م��ن الأخ���������ش����ر ب���ال���ت���ع���اون مع 
مكتب وفر مياه ومكتب وفر طاقة 
التنظيم  مكتب  من  مبادرات  وهما 
وال��رق��اب��ة وق���د جن��ح��ت يف حتقيق 
رفع  وه��ي  لها  املر�شومة  الأه����داف 
اأهمية  نحو  ال��ع��ام  ال��وع��ي  م�شتوى 
والكهرباء.  املياه  ا�شتهلك  تر�شيد 
وع���ربت خ��دي��ج��ة ب��ن ب��ري��ك مدير 
مكتب وفر مياه عن ر�شاها للنجاح 
ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه احل��م��ل��ة وق���ال���ت ان 
م��ه��م وث��م��ني وعلينا  م����ورد  امل���ي���اه 
الع��رتاف بها والتعامل معها على 
العيلة  رام��ز  ق��ال  فيما  النحو  ه��ذا 
م��دي��ر م��ك��ت��ب وف���ر ط��اق��ة ان هذه 
مبادرات  م��ن  ك��ج��زء  ت��اأت��ي  احلملة 
ا�شتهلك  عديدة تهدف للحد من 
امل�شتهلكني  تعريف  ع��رب  الكهرباء 
�شركتا  وكانت   . امل��ورد  هذا  باأهمية 
للتوزيع  وال��ع��ني  للتوزيع  اأبوظبي 
املا�شي  ال���ع���ام  خ����لل  ن��ظ��م��ت��ا  ق���د 
التنظيم  م��ك��ت��ب  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 
وا�شعة  اإعلمية  حملة   .. والرقابة 
الأحمر  اأن��ت �شمن  �شعار هل  حتت 
الرتويج  بهدف  الأخ�شر  �شمن  اأو 
لفواتري املياه والكهرباء اجلديدة. 

هيئة االإم�رات للت�شنيف واأحوا�س 
دبي اجل�فة توقع�ن اتف�قية �شراكة 

هيئة الطرق واملوا�شلت تدعم وتعزز جهود الدولة يف جم�ل االقت�ش�د االأخ�شر •• دبي-وام:

واملوا�شلت  الطرق  هيئة  �شاركت 
تبذلها  ال���ت���ي  اجل���ه���ود  يف  ب���دب���ي 
احلكومة لتاأ�شي�س دعائم القت�شاد 
من  العديد  ي�شمل  الذي  الأخ�شر 
ومنها  املختلفة  احل��ي��اة  جم���الت 
اخل�شراء  وامل���دن  امل�شتدام  النقل 
وك���ل م��ا م��ن ���ش��اأن��ه اأن ي��وف��ر بيئة 
الدولة  ت�شع  وم�شتدامة  نظيفة 
ع��م��وم��ا واإم��������ارة دب����ي ع��ل��ى وجه 
اخل�شو�س يف م�شاف الدول واملدن 
املجال.  ه����ذا  يف  ع��امل��ي��ا  امل��ت��ق��دم��ة 
وجاءت م�شاركة الهيئة من خلل 
حما�شرة نظمتها جلنة القت�شاد 
مع  بالتعاون  الهيئة  يف  الأخ�����ش��ر 
موؤ�ش�شة القطارات وقطاع خدمات 
الدعم الفني املوؤ�ش�شي األقاها خبري 
اأ�شرتايل هو الدكتور بيرت نيومان 
ال�شتدامة  �شيا�شات  معهد  مدير 
واأ�شتاذ ال�شتدامة بجامعة كريتن 
ب������ريث الأ����ش���رتال���ي���ة  يف م���دي���ن���ة 
وم��وؤل��ف اأك���رث م��ن 15 ك��ت��اب��ا عن 
الأخ�شر  والق��ت�����ش��اد  ال���ش��ت��دام��ة 
النقل  ع���ن���وان  امل��ح��ا���ش��رة  ح��م��ل��ت 
اأجل اقت�شاد  واملدن اخل�شراء من 
اأخ�شر . وح�شر املحا�شرة عدد من 
اجلهات  وممثلي  الهيئة  موظفي 
التي  احلكومية  وغ��ري  احلكومية 
القت�شاد  م��ب��ادرات  بتنفيذ  ت��ق��وم 
الأخ�شر منها بلدية دبي وجمل�س 
دب���ي الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة م��رك��ز دبي 

امل�شتدامة  دب����ي  م��دي��ن��ة  جت���رب���ة 
اللتان  اأبوظبي  ومدينة م�شدر يف 
امل�شتدامة  امل��دن  اأول  من  تعتربان 
م�شتوى  على  بالكامل  واخل�شراء 
التجارب  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال���ع���امل 
اإم���ارة  حتقيقها  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
اإط��لق مدينة حممد  دب��ي ومنها 
بكلفة  ال�شم�شية  را�شد للطاقة  بن 
م��ل��ي��ار درهم   12 ت��ب��ل��غ  اإج��م��ال��ي��ة 
وال���ت���ي ب�����داأ ال��ع��م��ل ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 

الربع الثاين من العام املا�شي. 
ال�شرتاتيجية  امل��ب��ادرات  اأن  واأك���د 

الب�شر ب�شكل مبا�شر. 
والأ�شطح  اخل�����ش��رة  اأن  واأو����ش���ح 
ت��ل��ع��ب دورا ح��ي��وي��ا يف  اخل�����ش��راء 
كل  من  وتنظيفها  البيئة  تلطيف 
الناجمة  الهوائي  التلوث  عنا�شر 
وامل�شانع  ال�����ش��ي��ارات  ع�����وادم  ع���ن 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ال��غ��ب��ار ال��ن��اجت عن 
عن  ..ف�شل  ال��رتاب��ي��ة  العوا�شف 
ت�شفيها  التي  واجلاذبية  اجلمال 
اخل�شرة والأ�شطح اخل�شراء على 
املدن ب�شورة عامة. واأ�شاد بتجربة 
دولة الإمارات يف هذا املجال ومنها 

اأ�شرار  اإح���داث  يف  ب���دوره  يت�شبب 
اتخاذ  اأن  وذك��ر   . العامة  بال�شحة 
يف  تطبيقها  ال��واج��ب  الج�����راءات 
اأخ�شر  ا���ش��ت��دام��ة واق��ت�����ش��اد  خ��ل��ق 
اأي  اتخاذ  ع��دم  ولكن  كثريا  يكلف 
اأك��رث وت��اأخ��ري اتخاذ  اإج���راء يكلف 
بالتاأكيد  املجال  ه��ذا  يف  ال��ق��رارات 
�شيكلف اأكرث واأكرث لذا فقد اأ�شبح 
ل��زام��ا ع��ل��ى اجل��ه��ات امل��خ��ت�����ش��ة يف 
خطوات  تخطو  اأن  ال��ع��امل  ب��ل��دان 
هذه  لتحقيق  الأم���ام  اإىل  �شريعة 
حياة  مت�����س  ال��ت��ي  النبيلة  ال��غ��اي��ة 

وال��ب��ي��ئ��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة. وت���ن���اول بيرت 
ن��ي��وم��ان خ����لل امل��ح��ا���ش��رة عددا 
واحليوية  امل���ه���م���ة  امل�����ح�����اور  م����ن 
للفرد  اليومية  احلياة  مت�س  التي 
با�شتدامة  يتعلق  فيما  واملجتمع 
اجلماعي  ال��ن��ق��ل  وو����ش���ائ���ل  امل����دن 
حماور  وه��ي  الأخ�شر  والقت�شاد 
العامل  اأمام  ت�شكل حتديات كربى 
اأجمع يف ظل ازدياد اأعداد ال�شيارات 
اخل��ا���ش��ة وامل�����ش��ان��ع وامل��ع��ام��ل مما 
الب�شمة الكربونية  رفع من ن�شبة 
امل�����ش��ب��ب��ة ل��ل��ت��ل��وث ال��ب��ي��ئ��ي ال���ذي 

النقل  و�شائل  تلعبه  ال��ذي  الكبري 
اليومية  احل����ي����اة  يف  اجل���م���اع���ي 
ت�شبح  بحيث  العاملية  للمجتمعات 
اأ���ش��ل��وب ح��ي��اة ل��لأف��راد م��ن جميع 
ميكن  ل  واأداة  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��رائ��ح 

ال�شتغناء عنها يف عامل اليوم. 
دائما  حتر�س  الهيئة  اأن  واأ���ش��اف 
جهود  وتعزيز  وم�شاندة  دعم  على 
ال��ع��رب��ي��ة عموما  دول����ة الإم�������ارات 
واإم���ارة دب��ي على وج��ه اخل�شو�س 
القت�شاد  مب���ج���ال  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
امل�شتدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  الأخ�������ش���ر 

ال��ك��رب��ون �شركة  ل�����ش��ب��ط  امل��ت��م��ي��ز 
�شي  �شريكو  امل���رتو   م�شغل  تيكوم 
دي اإم �شميث. وقال عبداهلل املدين 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
واملدير  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ف��ن��ي  ال���دع���م 
القطارات  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
و���ش��ائ��ل نقل  ت��ق��دمي  اأن  ب��الإن��اب��ة 
م�شتدامة اإىل املجتمع ل�شيما رواد 
ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي مي��ث��ل اأه��م��ي��ة يف 
ال�شتدامة  مبادئ  وتر�شيخ  تعزيز 
املدن  وتكامل  الأخ�شر  والقت�شاد 
اخل�������ش���راء وذل�����ك ب��ف�����ش��ل ال����دور 

امل�شتدامة  التنمية  خطط  ت��دع��م 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
املحافظة  وتقدم جتارب عملية يف 
وحماية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل������وارد  ع��ل��ى 
نيومان  واأ�شار  التلوث.  البيئة من 
�شتعمل  امل�����ب�����ادرات  ه����ذه  اأن  اإىل 
ع��ل��ى زي������ادة ت���ن���وع م�������ش���ادر دول���ة 
الإم��ارات من الطاقة وتعمل على 
الطاقة  اأ���ش��واق  يف  خرباتها  تنمية 
العاملية والرتقاء بدورها الريادي 
والتطوير  للبحث  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز 
يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة. كما 
اأ����ش���اد ب��ت��ج��رب��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف جمال 
النقل اجلماعي خلل مدة زمنية 
اأن  ا�شتطاعت من خللها  قيا�شية 
دب��ي يف م��وق��ع ريادي  اإم����ارة  ت�شع 
بني مدن العامل احلديثة يف جمال 
التحتية  والبنى  اجلماعي  النقل 
اللزمة له كما ا�شتطاعت الإمارة 
من  متزايدة  اأع��دادا  ت�شتقطب  اأن 
من  اجل��م��اع��ي  النقل  م�شتخدمي 
وال�شائحني.  وال��زائ��ري��ن  ال�شكان 
ما  م��ن  التحرر  اإىل  نيومان  ودع��ا 
اخلا�شة  ال�شيارات  عبودية  اأ�شماه 
و�شائل  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  وال��ت��وج��ه 
ا�شتخدام  اأو  اجل���م���اع���ي  ال���ن���ق���ل 
الدراجات الهوائية اأو امل�شي خا�شة 
واملتو�شطة  الق�شرية  امل�شافات  مع 
ملا لهذا التوجه من فوائد �شحية 
التي  البيئية  الفوائد  عن  ناهيك 
�شحية  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  يف  ت�����ش��اه��م 

وخ�شراء وم�شتدامة.

بنك اأبوظبي الوطني ُيعني رئي�شً� لقط�ع تكنولوجي� املعلوم�ت
يعترب جهة مف�شلة  البنك  اأن  يوؤكد  كما  العاملي  ال�شعيد  على  الرائدة  البنك 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  بقيادة  اأو�شنت  مايكل  و�شيقوم  العاملية.   للكوادر 
التقنية  التحديات  جمابهة  يف  البنك  �شاعدت  والتي  الوطني  اأبوظبي  ببنك 
ليكون يف طليعة موؤ�ش�شات القطاع امل�شريف، فعلى �شبيل املثال كان بنك اأبوظبي 
الوطني اأول موؤ�ش�شة مالية تقدم خدمات الدفع عرب الهاتف املتحرك ال�شهم 
بانكر القت�شادية، بنك  اآ�شيان  2012، منحت جملة  الإم��ارات. ويف  يف دولة 
لتطويره هيكلة  الدفع، وذلك  لنظام  اأف�شل م�شروع  الوطني، جائزة  اأبوظبي 
F5 لتطوير نظام الأم��ن ل�شبكة  جديدة لنظام الدفع. كما فاز نظام تطبيق 
بنك اأبوظبي الوطني الإلكرتونية بجائزة اأف�شل م�شروع لتطبيق تكنولوجيا 
يف  اأو���ش��نت  مايكل  عمل  الوطني،  اأبوظبي  لبنك  ان�شمامه  قبل  امل��ع��ل��وم��ات.   
للخدمات  املعلومات  رئي�س  من�شب  �شغل  حيث  امل�شرفية  ل��وي��دز  جمموعة 

امل�شرفية التجارية وال�شركات.

••اأبوظبي-الفجر: 

اأو�شنت  مايكل  الإم����ارات،  دول��ة  يف  ال��رائ��د  البنك  الوطني،  اأبوظبي  بنك  عني 
 25 اأو�شنت بخربة متتد ل�  رئي�شا لقطاع تكنولوجيا املعلومات ويتمتع مايكل 
موؤ�ش�شات  ع��دة  ل��دى  عمله  خ��لل  م��ن  املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  ع��ام��ا 
واململكة  وال��ي��اب��ان،  ك��وجن،  ه��وجن  يف  املالية  اخل��دم��ات  يف  متخ�ش�شة  و�شركات 
را�شد  بن  �شلطان  خلف  ال�شيد  وق��ال  الأمريكية.  املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة 
الظاهري، رئي�س العمليات ملجموعة بنك اأبوظبي الوطني: لدى مايكل اأو�شنت 
خربة اإدارية ومعرفة وا�شعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واأ�شواق املال العاملية 
الوطني  اأبوظبي  بنك  معايري  على  واحلفاظ  تعزيز  يف  �شي�شهم  ال��ذي  الأم��ر 
يعك�س  الظاهري:  واأ�شاف خلف  البتكار.   الرائدة يف جمال  العالية ومكانته 
اأو�شنت مكانة  ل�شخ�س بخربات ومعارف مايكل  الوطني  اأبوظبي  بنك  تعيني 

لبنك �ش�فية  اأرب�ح  درهم  مليون   27.7
االإم�رات لل�شتثم�ر يف الن�شف االأول من الع�م احل�يل

•• دبي-وام:

م�شرفية  خدمات  يقدم  بوتيك  ومتخ�ش�س  م�شتقل  م�شرف  وهو  لل�شتثمار  الإم���ارات  بنك  حقق 
خا�شة وا�شتثمارية ومقره دبي اأرباحا �شافية بلغت 27.7 مليون درهم يف الن�شف الأول من العام 
احلايل بزيادة ن�شبتها  28 يف املائة مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�شي. كما ارتفعت اأرباح البنك 
يف   48 ن�شبتها  ب��زي��ادة  دره��م  مليون   12.3 اإىل  لت�شل  احل��ايل  من  الثاين  الربع  خ��لل  ال�شافية 
الإمارات  التنفيذي لبنك  الرئي�س  واأف��اد خالد �شفري  املا�شي.  العام  الربع من  املائة مقارنة بنف�س 
لل�شتثمار يف ت�شريح �شحايف لها اليوم باأن اإجمايل ودائع عملء البنك ارتفع لي�شل اإىل 1.1 مليار 
درهم يف نهاية يونيو املا�شي بزيادة ن�شبتها 38 يف املائة مقارنة بنهاية العام املا�شي كما ارتفع اإجمايل 

الأ�شول بن�شبة 21 يف املائة ليبلغ 2.2 مليار درهم خلل نف�س فرتة املقارنة.



16 الثالثاء  -  13   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10868
Tuesday    13    August     2013  -  Issue No   10868

العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
/بطلب اىل  تقدم /حممود احمد ح�ضن عبداهلل احلو�ضني   
حمكمة ابوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شمه من 

) حممود( اىل ) حمد(
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر العلن .
امل�ست�سار/ عبدالودود اأحمد حممد
القا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
/ب�شفته  اجلابري  عبداللطيف  حمد  املواطن/عبداهلل  تقدمت 
الو�شي على حفيده/ علي بن علي عبداهلل حمد عبداللطيف اجلابري/ 
ا�شم  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

حفيده املذكور من ) علي بن( اىل )علي(
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة خلل 15 

يوما من تاريخ ن�شر العلن .
امل�ست�سار/ عبدالودود اأحمد حممد
القا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1637 )مدين كلي ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
/نرويجية  جن�شيتها  يو�شف  املدعي/اميمة  اق��ام  ذ.م.م  للعقارات  �شافانا 
عنوانه: ابوظبي �شارع حمدان بن حممد- بناية العني الهلية   الدعوى 
برقم 2012/1637 -)مدين كلي ( عجمان  - ومو�شوعها : املطالبة مببلغ 
ام��ام حمكمة عجمان الحتادية  184.125 دره��م  فانت مكلف باحل�شور 
 11.00 ال�شاعة  يف  وذل��ك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية 
الق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  �شبتمرب  �شهر  م��ن   3 ي��وم  امل��واف��ق 

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/7/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/135 مدين كلي

اىل املحكوم عليه/ ليونور مارافيل فريجارا العنوان: ن�شرا    نعلمك 
انه بتاريخ املوافق 2013/7/31م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
لل�شحن  املزروعي  /�شركة  ل�شالح  اعله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
الدويل ذ.م.م- ميكو ذ.م.م بالتايل: حكمت املحكمة: بالزام املدعى 
والزمتها  دره��م  ال��ف  وع�شرة  مائة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ان  عليه 
امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   .�شدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ املوافق 2013/8/5  
القا�سي/ اأمين عبدالرحمن

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية            

العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/579 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ مكتب لندن لتاأجري ال�شيارات اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده 
�شميح عمر  املطلوب اعلنه:     املهدي اجلن�شية: م�شر  �شميح عمر ح�شني   :
تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  م�شر  اجلن�شية:  املهدي  ح�شني 
م  جز-  مد   2013/400 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب 
ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/10/23 موعدا لنظر 
 - التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب 
العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعله،تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/580 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري ال�شيارات اجلن�شية: المارات  املنفذ 
املطلوب  الردن    اجلن�شية:  حمايده  عبداهلل  �شلمان  عبدالرحمن   : �شده 
اعلنه: عبدالرحمن �شلمان عبداهلل حمايده اجلن�شية: الردن عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم 2013/346 مد جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/10/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ - العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعله،تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13        دائــــــرة الق�ســـــاء

 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/464م بالن�سر
املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  العنوان:   العامة    للمقاولت  الذهبي  املنزل  عليه:  املدعى  اىل 
2013/7/29 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�شالح/ �شركة 
الذهبي  املنزل   عليها/  املدعى  باخلء  غيابيا:  اللجنة  حكمت  للعقارات  التجاري  ابوظبي 
للمقاولت العامة من العني املوؤجرة ) ال�شقة رقم 104 ميزان يف بناية �شامل �شعيد �شامل العامري 
رقم 10 يف منطقة  و�شط املدينة حو�س النيادات قطعة رقم 10 �شارع رقم 21( وت�شليمها للمدعية 
خالية من ال�شواغل وال�شخا�س على احلالة التي كانت عليها قبل التعاقد مع تقدميها ما يفيد 
براءة ذمتها عن العقار من اجلهات املخت�شة،  كما الزمتها بان توؤدي للمدعية الجرة املرت�شدة 
بذمتها عن الفرتة التي تلت تاريخ 2012/1/19 بواقع مبلغ50.000 �شنويا م�شافا اليه الزيادة 
املاء والكهرباء للعقار  القانونية 5% وحتى تاريخ الخلء الفعلي مع تقدمي براءة ذمتها عن 
والزمتها بامل�شاريف .  يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة 

الف درهم. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/8/12م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/680 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/حممد 
بلل حممد فاروق اجلن�شية: �شريلنكا ال�شيد: عبدالكرمي ميلجنيكال ماراكا فالبيل 
ال�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  الهند  اجلن�شية: 
التجاري )بالل فاروق لتجارة مواد البناء/ذ.م.م ( واملرخ�شة من دائرة البلدية 
والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )51824( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة 
بعجمان ال�شيد:عادل ح�شني علي النجار اجلن�شية: المارات ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العلن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/681 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

الت�شديق على  الم��ارات وطلب  املهريي اجلن�شية:  �شامل  ابراهيم عبيد  ماجد 
التجاري )كافترييا على فحم(    ال�شم  :تنازل يف  التوقيع يف حمرر يت�شمن 
امللف )65017(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
حميد  ال�شيد:عبدالعزيز  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
عبدالعزيز حممد املخاوي ال�شويدي اجلن�شية: المارات   ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العلن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13    
�سديق للنقليات-   ذ.م.م

ذ.م.م    للنقليات-  �شديق   : ه��ي  اع��له  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
-�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة قد تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب قانون 
ال�شركات الحت��ادي  رق��م  )8( ل�شنة )1984( وتعديلته مرخ�شة يف بلدية 
حلها  ال�����ش��رك��اء  ق��رر  وق��د   )33840( رق��م  حت��ت  بالبلدية   و�شجلته  عجمان 

وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
جمال لتدقيق احل�سابات

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�شفي 
القانوين املذكورة اعله خلل مدة )30( يوما من تاريخ ن�شر العلن وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:7447771  ، �س.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/88   جتاري كلي                    
اىل املحكوم عليه /1- عبدالر�شول رحيم امريي )ب�شفته �شريك و�شامن �شخ�شي(  جمهول حمل القامة  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/9/26 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح  / بنك ام 
القيوين الوطني: اول بالزام ال�شركة املدعى عليها واخل�شوم املدخلني الثلث الول وبالت�شامن فيما بينهم 
بان يوؤدوا للبنك املدعى مبلغا وقدره 293005 مائتني وثلثة وت�شعون الفا وخم�شة دراهم ف�شل عن فائدة 
تاخريية بواقع 9% �شنويا تبداأ من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2010/9/30 وحتى متام ال�شداد  & ثانيا: 
وقدره   مبلغا  املدعي  للبنك  بينهما  فيما  بالت�شامن  يوؤديا  بان  واخلام�س  الرابعة  املدخلني  بالزام اخل�شمني 
100000 مائة الف درهم ف�شل عن فائدة تاخريية بواقع 9% �شنويا تبداأ من تاريخ 2010/9/30 وحتى متام 
ال�شداد & وثالثا: بالزام اخل�شمني املدخلني ال�شاد�شة وال�شابع بان يوؤديا بالت�شامن فيما بينهما للبنك املدعي 
مبلغ 90000 ت�شعون الف درهم ف�شل عن فائدة تاخريية بواقع 9% �شنويا تبداأ من تاريخ 2010/9/30 وحتى 
ال�شداد التام & ورابعا: بالزام املدعى عليها واخل�شوم املدخلني. بامل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     

اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم 2012/463 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: حبيب بنك ايه جي زيوريخ  عنوانه: امارة  دبي- ديرة- �شارع بني يا�س املنفذ �شده: حممد 
امني ابراهيم اكائي واآخ��رون عنوانه: امارة دبي-منطقة الثنية الوىل- بنايات الرو�شه- بالقرب من نادي 
المارات للجولف- على �شارع ال�شيخ زايد - مبنى جولف تاور- ال�شقة رقم 2105 انه يف يوم الربعاء املوافق 
2013/8/21 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار املو�شحة او�شافه 
ادن��اه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اج��راءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها )�شركة الم��ارات للمزادات 
ال�شا�شي   الثمن  تاأمني ل يقل 20% من  ايداع  ال�شراء  ( على راغبي   www.emiratesauction.ae
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع.ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خلل ايام الع�شرة التالية. لر�شوم املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. او�شاف العقار: 
وحدة ال�شكنية رقم 2105 قطعة الر�س رقم 33 منطقة : الثنية الثالثة املبنى رقم 1 ا�شم املبني جولف تاورز 

T1 م�شاحتها : 117.89 مرت مربع. الثمني ال�شا�شي: 1650000  ملحظة: يدفع املبلغ فوراً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 375 /2013 عقاري كلي                           
املدعي  ان  القامة مبا  م ع( جمهول حمل  )���س  املدعى عليه   /1-�شركة متويل  اىل 
قد  ح�شني    عبداهلل  كلندر  خالد  وميثله:  احل��م��ادي  ح�شن  عبداهلل  ح�شن  عبداهلل   /
الوىل  عليها  املدعي  وال���زام  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
مببلغ وقدره )440.000  درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من �شهر يونيو 2010 
التاريخ املحدد ل�شتلم الفيل وحتى تاريخ متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
ال�شاعة 11.00 �س  امل��واف��ق 2013/9/2  الث��ن��ني  ي��وم  امل��ح��ام��اة.    وح���ددت لها جل�شة 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  بالقاعة 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 510 /2013 عمايل كلي                           

اىل املدعى عليه   /1-ا�س جي اآي للغذية وامل�شروبات �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
كاوفامبوراثا وميثله: علي حممود  دون  دون  �شالفي�س كوفامبوراثا   / املدعي  ان  مبا 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  حم��م��ود  حممد 
ي��ع��ادل قيمتها وال��ر���ش��وم وامل�شاريف  او م��ا  وق��دره��ا )14857.8 دره���م( وت��ذك��رة ع��ودة 
ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق  وحتى  القانونية بواقع 12% من  املحاماة والفائدة  واتعاب 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بلكفالة. رقم ال�شكوى )2013/144398(.    وحددت 
لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2013/8/20 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.2 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/941  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -عبدالعزيز  فايز ال�شايغ  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /مذكر نا�شر مذكر الهاجري وميثله: نوال م�شطفى 
حممد �شالح املرباطي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
2012/72 مدين كلي بتاريخ 2012/10/24 وحددت لها جل�شه يوم الثنني 
املوافق 2013/8/26 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2D.17 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/39   مدين كلي                      
اىل املحكوم عليهما /1- حممد ال�شيد ي�س �شيد احمد 2- ان�س احمد حممدين 
علي    جمهويل حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
فوؤاد  احمد  ام��ري   / ل�شالح  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/6/26 بتاريخ 
احل�شوري  ومبثابة  الول  عليه  للمدعى  ح�شوريا  املحكمة  بحكمت  حممد 
للثاين والثالث: بامل�شادقة على حكم املحكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/885 
مدنى كلي والزمت املدعى عليهم الر�شوم وامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/979   مدين جزئي                      
القامة   حم��ل  جم��ه��ول  من�شوري  مع�شومي  م��ه��دي   -1/ عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
املنعقدة بتاريخ 2013/2/24 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املذكورة اعله ل�شالح / بهارة كلب كريان ومتثلها فريبا ميزاين بنت حممد 
مهدي بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )70.000 درهم( والفائدة 
القانونية عنه بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد 
والزامه بالر�شوم وامل�شاريف.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/733   احوال نف�س م�سلمني                        
اىل املحكوم عليه /1- عتاب حممد حامد الباجوري  جمهول حمل القامة  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/7/16 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح 
/ حممد عبدالرحيم احمد ال�شيد حكمت املحكمة: مبثابة احل�شوري: با�شقاط النفقة 
املوؤقتة املحكوم بها يف الدعوى رقم )2009/864 احوال نف�س م�شلمني( وذلك اعتبارا 
املدعى عليها/ عتاب حممد  وال��زام  القطعي  يف 2010/7/6  تاريخ �شدور احلكم  من 
حامد الباجوري باعادة اية مبالغ �شددها املدعي/ حممد عبدالرحيم احمد ال�شيد يف 
التنفيذ رقم )2010/80 �شرعي( زيادة على املدة املذكورة، والزمتها بامل�شروفات.  حكما 
مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  با�شم �شاحب  هذا الع��لن �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س ال�سعبة                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10868 بتاريخ   2013/8/13     
يف الدعوى رقم 2013/223 جتاري جزئي

 املدعي: ال�شكا لتاأجري ال�شيارات )ذ.م.م(
املدعى عليه: حممد عارف عبا�شي

بندبنا   2013/7/10 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  ال�شادر  القرار  على  بناء 
خبريا ح�شابيا يف الدعوى رقم 2013/223 جتاري جزئي فاننا نود بان نعلمكم اننا قد 
حددنا يوم الحد املوافق 2013/8/18 يف متام ال�شاعة الواحدة ظهرا موعدا للجتماع 
معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي- ديرة- بور�شعيد بناية الو�شل بزن�س �شنرت- 
مقابل ديرة �شيتي �شنرت بجوار فندق رحاب روتانا- �شارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب 
واح�شار جميع  اع��له،  املحدد  املوعد  باحل�شور يف  التكرم  منكم  نرجو  ل��ذا   902 رق��م 
الوراق وامل�شتندات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا، هذا ويعترب عدم 

الرد مبثابة موافقة  على احل�شور يف املوعد املحدد اعله.
 اخلبري احل�سابي
عمار حممد الن�سر

حتديد موعد اجتماع
 اخلربة احل�سابية

حماكم دبي البتدائية

اإعالن بيع  عقار بالن�سر فى الدعوى رقم 2009/34 تنفيذ عقاري
واآخرون طالب التنفيذ: خالد عبدالرحمن حممد اجل�ضمي 

عنوانه: اإمارة دبي  - الرا�شدية - مقابل حديقة الرا�شدية - فيل رقم 42
 املنفذ �شده: يو�ضف حممد عبدالرحيم اجل�ضمي

اإمنا  �شركة  بجانب   - للمقاولت  اجل�شمي  �شركة   - الرمول  ام   - الرا�شدية   - دب��ي  اإم��ارة  عنوانه:   
لل�شتثمار - مقابل مراآب البلدية - )�شارع جوثان �شابقاً( - بناية ملك عبدالرحمن اجل�شمي - اأنه 
يف يوم االأربعاء املوافق 2013/8/21 ال�شاعة 6:00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجري بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة المارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل 20% من الثمن ال�شا�شي  قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
الثمن  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�شة  اأي��ام  خلل ع�شرة 
خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على اأن يقوم 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات: اأو�شاف 

العقار: قطعة الأر�س رقم : )13/24( - منطقة : املطينة - الثمن الأ�شا�شي : 6626750 درهم.
مالحظة: يدفع املبلغ فورًا

 رئي�س الق�سم      

العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1164  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -نور رحيم حممد رحيم جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /مذكر نا�شر مذكر الهاجري وميثله: نوال م�شطفى 
حممد �شالح املرباطي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
2012/70 مدين كلي بتاريخ 2013/8/26 وحددت لها جل�شه يوم الثنني 
املوافق 2013/8/26 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2D.17 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10868 بتاريخ 2013/8/13     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1164  ا�ستئناف مدين

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -ا�شماعيل عبداهلل ح�شن عبداهلل جمايل جمهول 
الهاجري وميثله:  نا�شر مذكر  امل�شتاأنف /مذكر  ان  القامة مبا  حمل 
احلكم  ال��ق��رار/  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  امل��رب��اط��ي  �شالح  ن���وال م�شطفى حممد 
ال�شادر بالدعوى رقم 2012/70 مدين كلي بتاريخ 2013/8/26 وحددت 
لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2013/8/26 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
 تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 

بن�شر انتقال ملكية العلمة التجارية التالية   : 

بتاريخ : 2000/4/11 املودعة حتت رقم : 35833  
بتاريخ :2002/01/02  امل�شجلة حتت رقم :29972  

با�شم : �شركة يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شنليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )( – )(
 وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : الأطعمة ومكوناتها الواقعة يف الفئة 29. 

الواقعة بالفئة : 29
 التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق : 

تنازل رقم : 1
ا�شم مالك العلمة : �شركة كونوبكو انك

ا�شم املتنازل له : �شركة يونيليفر بي ال �شي
مهنته : م�شنعون وجتار

جن�شيته : اجنلرتا
عنوانه وحمل اإقامته : بورت �شنليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

تاريخ انتقال امللكية : 2004/02/04
تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2010/12/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

EAT 68067

 تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 53371

با�شم : مان ديزل اآند تريبو يو كيه ليمتد
وعنوانه : 1 مريلي�س درايف ، هازل جروف ، �شتوكبورت ، �شي�شاير ، ا�س كيه7 5بي بيه ، اململكة املتحدة.

بتاريخ : 17 اأبريل 2004 امل�شجلة حتت رقم : 46443  
الفئة : 37

املنتجات : �شيانة وا�شلح املحركات ، مبا يف ذلك حمركات الحرتاق الداخلي واملحركات البخارية ، �شيانة 
وا�شلح امل�شخات ، �شيانة وا�شلح �شاغطات الهواء ، �شيانة وا�شلح قطع غيار وتركيبات جميع الب�شائع 

�شالفة الذكر ، �شيانة وا�شلح  الأجهزة واملعدات اللكرتونية للتحكم بالب�شائع �شالفة الذكر.
ال�شرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/05/25  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/05/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  اأغ�سط�س 2013 العدد 10868

EAT 12236
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ت��اب��ع ال��ف��ري��ق الأول ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ن��ادي العني 
حت�شرياته يف املرحلة الأخرية من ا�شتعداداته 
تدريبية  بح�ش�س  اجل��دي��د،  ال��ك��روي  للمو�شم 
على  وم�شائية،  �شباحية  فرتتني  على  مكثفة 

ملعب دولومينت لينز .
وا�شتدعى فو�شاتي حار�س املرمى ال�شباب �شيف 
را�شد، للن�شمام اإىل البعثة يف مع�شكر النم�شا ، 
لين�شم اإىل زملئه خالد عي�شى وداوود �شليمان 
مدرب  مع  التعاقد  بعد  وذل��ك  املا�س،  وحممود 
احلرا�س اجلديد �شريجيو ويليام بهدف جتهيز 

جميع حرا�س املرمى خلل املرحلة احلالية.
وجنح لعبو العني يف التخل�س من تعب ال�شفر 
 12 ال���  نحو  ا�شتغرق  وال���ذي  �شريعاً،  الطويل 
واملعنويات  احلقيقية  ب��ال��رغ��ب��ة  وذل���ك  ���ش��اع��ة، 
العالية، يف اخلروج من املع�شكر باملكا�شب الفنية 
الكبرية  التحديات  ملواجهة  امل��رج��وة  والبدنية 

التي تنتظر البطل يف املو�شم اجلديد.
وبدت الأمور مت�شي يف املع�شكر العيناوي على 
وف��ق��اً جلدول  ل��ه  التخطيط  ال���ذي مت  ال��ن��ح��و 
امل��ع�����ش��ك��ر، وات�����ش��اق��اً م��ع امل��ع��اي��ري ال��ت��ي حددها 
امل�����درب، وب��رغ��م ت��اأخ��ر م��وع��د اإق����لع الطائرة 
حوايل ال�شاعة يف مطار اأبوظبي الدويل ، اإل اأن 
كافة الأم��ور م�شت على نف�س الربامج املقررة 
املتابعة  بف�شل  وذل��ك  بالنم�شا،  الأول  اليوم  يف 
الإداري  اجل��ه��از  م��ن  املنظم  وال��ع��م��ل  الدقيقة 
بقيادة حممد عبيد حماد، م�شرف الفريق الأول 
الفريق  مدير  جانب  اإىل  بالنادي،  القدم  لكرة 
اجلنيبي..  نا�شر  والإداري  ال�شهباين،  مطر 
ف�شًل عن التزام ال�شركة املنظمة للمع�شكر يف 

النم�شا باملتطلبات التي حددها النادي.

تدريبات خا�ضة للفار�ض العيناوي 

تدريبية  ب��رام��ج  و�شع  على  فو�شاتي،  وح��ر���س 
ف��ار���س جمعة،  امل���داف���ع  ب��اإن��ق��ا���س وزن  خ��ا���ش��ة 
والذي انخرط بعد انتهاء املران امل�شائي الأول 
واجل����ري حول  التحمل  ت��دري��ب��ات  م��ب��ا���ش��رة يف 

براجمه  �شيتابع  اإذ  ال�����ش��اع��ة،  رب��ع  نحو  امللعب 
املران،  انتهاء  بعد  يومياً  اخلا�شة  التدريبية 
باإ�شراف م�شاعد املدرب ومدرب اللياقة البدنية 
من  وي�شتفيد  الطبيعي،  وزن���ه  ي�شتعيد  ح��ت��ى 
فرتة املع�شكر يف بلوغ درجة اجلاهزية املطلوبة.

ال��ذي ظل  بالهتمام  �شعادته  وع��رب جمعة عن 
يوليه فو�شاتي جلميع اللعبني، انطلقاً من 
حر�شه على تهيئة الفريق باأ�شلوبه الفني املميز 
وف��ك��ره ال��ك��روي ال��ع��ايل م��ن اأج���ل و���ش��ع جميع 
والتي  ال��ك��ام��ل��ة  اجل��اه��زي��ة  درج���ة  يف  العنا�شر 
املرحلة  يف  اأه��داف��ه  حتقيق  م��ن  الفريق  متكن 

القادمة.
ورداً على �شوؤال حول �شعوره حلظة اأداء التدريب 
املنفرد يف الوقت الذي غادر فيه بقية اللعبني 
امل��ل��ع��ب، ق���ال: ل اأع����رف م���اذا اأق����ول ل��ك��م، لكن 
العمل اجلاد يف  باأهمية  وقتها  �شعرت  احلقيقة 
املع�شكر، وكنت �شعيداً رغم التعب بتلك اجلرعة 
مدى  ج��ي��داً  اأدرك  لأن��ن��ي  اخل��ا���ش��ة،  التدريبية 

اأهميتها بالن�شبة يل يف الوقت احلايل .
التحرك  ق��ب��ل  ك��لع��ب��ني  ت��ع��اه��دن��ا  واأك����م����ل: 
املرحلة  يف  اجل��ه��ود  م�شاعفة  ع��ل��ى  للمع�شكر 
تنفيذ  يف  رغبة  اأك��رث  اأنني  واحلقيقة  القادمة، 
اجلماعي  التدريبني  يف  امليدانية  التوجيهات 
واخل���ا����س، ح��ت��ى اأمت��ك��ن م��ن ا���ش��ت��ع��ادة توازين 
ال���ب���دين وال��ف��ن��ي ق��ب��ل ب���داي���ة امل��و���ش��م الكروي 

اجلديد .

العني..  مــرمــى  حلــرا�ــض  ــًا  مــدرب �ضريجيو 
توما�ض يقود الطاقم الطبي العيناوي 

لينز  يف  ال����ع����ني  ن�������ادي  م��ع�����ش��ك��ر  اإىل  ان�������ش���م 
ال��ن��م�����ش��اوي��ة، ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي اجل��دي��د لفريق 
الأورغ����وي����اين  ال��ط��ب��ي��ب  ب��ق��ي��ادة  الأول  ال���ك���رة 
ويليام  �شريجيو  جانب  اإىل  توما�س،  جو�شتافو 

مدرباً حلرا�س املرمى.
الأمور  ب����اإدارة  ر�شمياً  مهمته  ت��وم��ا���س  وب��ا���ش��ر 
الذي  التمهيدي  والتاأهيل  والعلجية  الطبية 

عيادة  يف  امل��لع��ب،  اإىل  امل�شابني  ع���ودة  ي�شبق 
اأن وق��ف على  بالنم�شا، وذل��ك بعد  ن��ادي العني 
بع�س  اإ���ش��اب��ات  ح���ول  الطبية  ال��ت��ق��اري��ر  ك��اف��ة 

اللعبني.
جورج  للعني  الفني  امل��دي��ر  م��ع  توما�س  وع��م��ل 
ب����داي����ة مبنتخب  ل���ف���رتة ط���وي���ل���ة،  ف���و����ش���ات���ي، 
اأورغواي، مروراً باملنتخب القطري ونادي ال�شد 
العني  اإىل  ال�شعودي و�شوًل  وال�شباب  القطري 

الإماراتي، وميتلك �شرية ذاتية جيدة.
ان�شم  وال���ذي  امل��ع��اون  الطبي  الطاقم  ويتاألف 
الأورغوياين  م��ن  النم�شا  يف  ال��ع��ني  بعثة  اإىل 
اإىل ج��ان��ب املدلكني  اأن��ط��ون��ي��و م��ع��اجل��اً  دان��ي��ال 
الأورغ�����وي�����اين اأو����ش���ك���ار ج��اب��ري��ل، والإي���ط���ايل 
�شوجيكا،  ووي���������ش����لو  راف������اي������ل،  ري����ت���������ش����ارد 

وعبدالنا�شر اجلهني. 

تكدي�ض  اإىل  ي�ضعى  ال  ــادي  ــن ال اأن  اأكـــد 
النجوم

ال�ضهباين: العني ي�ضتعد ملو�ضم كامل ولي�ض 
ملباراة واحدة 

بنادي  القدم  لكرة  الأول  الفريق  مدير  امتدح 
العني، مطر ال�شهباين، روح التحدي والعزمية 
والإ�شرار التي بدت على لعبي الفريق خلل 
اأكرث  العني  لعبي  اأن  م��وؤك��داً  النم�شا،  مع�شكر 
للنادي،  املوؤ�ش�شية  بالقيم  اللتزام  على  حر�شاً 
ي�شدرها  ال��ت��ي  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  وتنفيذ 
مدرب الفريق، كونهم يعلمون جيداً اأن املجهود 
ك����ان متعباً  ل��ي��ن��ز م��ه��م��ا  ���ش��ي��ب��ذل��ون��ه يف  ال����ذي 
املو�شم  خ���لل  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  ف�شيح�شدونه 
و�شيفخرون بعملهم دائماً عندما يعتلون من�شة 

التتويج مع نهاية كل مو�شم.
اأف�شل  امل��درب فو�شاتي من  اأن  واأك��د ال�شهباين 
امليدانية  ال���ق���راءة  ي��ج��ي��دون  ال���ذي���ن  امل���درب���ني 
خلل املباريات، ومن ال�شعب جداً التفوق عليه 
تكتيكياً اأثناء املواجهة ويعترب اأحد اأبرز املدربني 

يكن  اإن مل  العني  ت��دري��ب  على  تعاقبوا  ال��ذي��ن 
املا�شية،  الفرتة  خ��لل  معه  وعملنا  اأف�شلهم، 
ومل�شنا ف��ي��ه ج��دي��ة مم��ت��ازة واإخ���ل����س ك��ب��ري يف 
للتدريبات  اجليد  التح�شري  خلل  من  العمل 
النادي جيداً،  واملباريات، وهو يعرف طموحات 
ع���دد من  اأك����رب  بح�شد  م��ط��ال��ب  ال��ف��ري��ق  لأن 
البطولت يف املو�شم الكروي املقبل، وكل مدرب 
اع��ت��اد على  الأل��ق��اب، وال���ذي  اإىل ح�شد  يتطلع 
كفو�شاتي،  والقارية  املحلية  الإجن��ازات  حتقيق 
ال���ظ���روف خ�شو�شاً  ي��ت��ع��ام��ل م��ع  ي��ع��رف ك��ي��ف 
تلك  لبلوغ  العني  يف  الأج��واء مهياأة متاماً  واأن 
املدرب  اأن  ال�شهباين  مطر  واأو���ش��ح  الأه���داف. 
ب��ط��ول��ة لأن هناك  ي��ح��ق��ق  اأن  وح����ده ل مي��ك��ن 
�شتعينه  التي  الأدوات  عوامل يجب توافرها يف 
وتطلعات  ال�شخ�شية  طموحاته  حتقيق  على 
متكاملة  ال��ع��ني  يف  العمل  ومنظومة  ال��ن��ادي، 
وفقاً  املر�شومة  الأه����داف  حتقيق  اإىل  وت�شعى 
الإدارة مروراً  بداية من  النادي،  ل�شرتاتيجية 
و�شوًل  واجلماهري  واللعبني  الفني  باجلهاز 
لكل منت�شب اإىل نادي العني، واجلميع يعملون 

من مواقعهم على حتقيق تلك الأهداف.
وقال: اعتدنا مع بداية كل مو�شم على اللتزام 
باخلطة التح�شريية للمو�شم الكروي اجلديد 
العني  ب���اأن  يعتقدون  م��ن  م��ع  ول�شت  بالكامل، 
كاأ�س  تتمثل يف  واح����دة  مل���ب���اراة  ح��ال��ي��اً  ي��ت��اأه��ب 
فعلياً  و�شعت  الإع��دادي��ة  اخلطة  لأن   ، ال�شوبر 
له من  التح�شري  وب��داأن��ا  ك��روي طويل،  ملو�شم 
ت�شمنت  والتي  العني  يف  الأويل  املرحلة  خلل 
ال��ب��ط��ول��ة ال��دول��ي��ة ، وخ�����ش��ن��ا خ��لل��ه��ا ثلث 
مباريات مهمة، منحت املدرب الفر�شة امللئمة 
ل��لإح��اط��ة ب��اإم��ك��ان��ات ب��ع�����س ال��ع��ن��ا���ش��ر، وجاء 
بعدم  قيا�شاً  البطولة  يف  جيداً  الفريق  م��ردود 
اكتمال اجلاهزية، حيث قدم العني مباراة رائعة 
يف ال�شوط الثاين اأمام الهلل ال�شعودي برغم 
ف��ارق ف��رتة الإع���داد للمو�شم بني الفريقني، و 
خرجنا مبكا�شب كبرية من تلك املرحلة، ونحن 
هنا اليوم ملتابعة امل�شوار والإعداد اجليد لكافة 

ا���ش��ت��ح��ق��اق��ات ال��ف��ري��ق يف ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة على 
�شوؤال  على  ورداً  وال��ق��اري.  املحلي  ال�شعيدين 
ا�شتدعائهم  ي��ت��م  مل  ال���ذي���ن  ال��لع��ب��ني  ح���ول 
اإمكانيات  لتحديد  الفي�شل  امللعب هو  اإن  قال: 
ال��لع��ب، م��ن خ��لل امل��ج��ه��ود ال���ذي يقدمه يف 
يحددها  املع�شكر  وقائمة  واملباريات،  التدريبات 
امل���درب كونه امل�����ش��وؤول الأول والأخ���ري ع��ن هذا 
الأمر، وبل �شك اأنه حر�س على اختيار العنا�شر 
التي تخدم خطته امليدانية، وقائمة فريق العني 
ان�شمام  بعد  حالياً  لعبا   50 من  اأك��رث  ت�شم 

لعبي 19 �شنة اأخرياً اإىل الرديف .
ا�شتدعاء  اأخ����رياً  ال��ن��ادي  اإدارة  ارت����اأت  واأك��م��ل: 
اأن  ه��زاع �شامل وبندر حممد من الإع���ارة، غري 
الفنية دفعته لختيار هزاع �شمن  املدرب  روؤية 
اأن يتم توظيفه وفقاً  املمكن  القائمة كونه من 
األ  املحتمل  فمن  ب��ن��در  اأم���ا  امل��ي��دان��ي��ة،  خلطته 
الأ�شماء  ب��ع�����س  وج����ود  ف��ر���ش��ت��ه يف ظ���ل  ي��ج��د 
الوهيبي  كعلي  املركز،  نف�س  يف  يحتاجها  التي 
اأحياناً  ال��دف��ع  ج��ان��ب  اإىل  ف��اي��ز،  وع��ب��دال��ع��زي��ز 
باإبراهيم دياكيه يف اليمني وعمر عبدالرحمن 
�شيقلل من حظوظه كثرياً  ال��ذي  الأم��ر  اأي�شاً، 
كان  اأن  بعد  ال��ف��ري��ق  قائمة  �شمن  ال��ظ��ه��ور  يف 
ب����ارزاً م��ع ال��ظ��ف��رة يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي، وتواجد 
ال��لع��ب على دك��ة ال��ب��دلء ل��ن ي��خ��دم الفريق 
اأن  امل���وؤك���د  وزاد:  م�شلحته.  م��ع  يتما�شى  ول 
املناف�شة على املراكز يف الفريق اأ�شبحت كبرية، 
اأن  4 لعبني، ويف اعتقادي  فنجد يف كل مركز 
�شتعود  الظفرة  اإىل  اأخ��رى  اإع��ارة اللعب م��رة 
لأنه  وال��ن��ادي،  اللعب  على  امل��رج��وة  باملكا�شب 
وباإمكانه  �شغرياً  لزال  كونه  اأ�شا�شياً  �شيلعب 
اللعبني  من  ع��دد  وهناك  اإمكانياته،  تطوير 
الذين اأنهى الظفرة اإعارتهم و�شريى النادي اإن 
كانت هناك بع�س العرو�س لإعارتهم اإىل اأندية 
اأخرى والأمر ذاته ينطبق على اللعبني الذين 
مل يتم اختيارهم يف القائمة لأننا ل نطمح اإىل 
�شوؤال  على  ورداً  ب��ال��ن��ادي.   اللعبني  تكدي�س 
اجلديدة،  ال��ن��ادي  ت��ع��اق��دات  على  تعليقه  ح��ول 

الإ�شافة  �شتمثل  اجل���دي���دة  ال��ت��ع��اق��دات  ق���ال: 
اأن  خ�شو�شاً  ال��ف��ري��ق،  �شفوف  اإىل  احلقيقية 
فنية  قيمة  ذات  ا�شتقدامها  مت  ال��ت��ي  الأ���ش��م��اء 
كان  عي�شى  خ��ال��د  ان�شمام  اأن  وامل��وؤك��د  ع��ال��ي��ة، 
مركز  على  املناف�شة  عامل  اإي��ج��اد  منه  ال��ه��دف 
جلنة  ت��ق��اري��ر  ح�شب  بالفريق  امل��رم��ى  ح��را���ش��ة 
الحرتاف وروؤية اإدارة النادي وحتى اجلماهري 
املركز  ه��ذا  املناف�شة يف  ب�����ش��رورة  ت��ن��ادي  ك��ان��ت 
اإىل  حقيقية  ق��وة  ال��لع��ب  �شي�شكل  وبل�شك   ،
اأف�شل  م��ن  يعترب  ال���ذي  �شليمان  داود  ج��ان��ب 
اأي�����ش��اً ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الدولة  ح���را����س امل���رم���ى 
م�شلحة  يف  �شت�شب  احل��را���س  ب��ني  وامل��ن��اف�����ش��ة 
الفريق، واإبراهيم دياكيه من العنا�شر اجليدة 
التعريف والفريق كان يف حاجة  وهو غني عن 
واخلربة  الفنية  القيمة  ميتلك  مثله  ل��لع��ب 
امليدانية الكبرية ، و�شلطان الغافري كان هدفاً 
العالية،  الفنية  لإمكانياته  الأن��دي��ة  من  لعدد 

و�شفقة ان�شمامه للعني كانت مميزة .
واأك���م���ل: ال��ف��ري��ق ك���ان ي��ب��ح��ث ع��ن ح��ل مل�شكلة 
التوفيق  اأن  اع��ت��ق��ادي  ويف  الأي�������ش���ر،  اجل���ان���ب 
حالف الإدارة يف التعاقد مع اللعب الربازيلي 
جريي�س  كيمبو  اأم��ا  با�شتو�س،  مي�شيل  ال�شهري 
ف��ه��و لع���ب ج��ي��د ومي��ت��ل��ك الإم���ك���ان���ات الفنية 
ال��ع��ال��ي��ة ب�����ش��ه��ادة اجل��م��ي��ع، وه����و ل��غ��اي��ة الأن 
م��رت��ب��ط بعقد م��ع ال��ع��ني ول��دي��ه ح��ال��ي��اً بع�س 
الأف�شل  الفرن�شية واملحلية، و�شرنى  العرو�س 
اأحد  اإىل  اإعارته  املمكن  ومن  للعب،  بالن�شبة 
اأحتدث مع املدرب حول م�شري  الأندية، وكنت 
اأن  املمكن  انتقاله فمن  ق��رار  تاأخر  اإذا  اللعب 

يتم ا�شتدعائه للن�شمام اإىل املع�شكر .
وعن مباريات الفريق قال: مت حتديد مباراتني 
يف املع�شكر اخلارجي يومي 20 و24 من �شهر 
املرا�شلت  من  عدد  ولدينا  اجل��اري،  اأغ�شط�س 
اأندية حملية وخليجية وقطرية  الر�شمية من 
اأحد الفرق  اأمام  املواجهة الأوىل  ، ورمبا تكون 
ال�شلوفينية، والثانية اأمام ناد قطري والختيار 

�شيكون للمدرب .

فو�ضاتي ي�ضتدعي احلار�ض �ضيف را�ضد

الع���ني يت�ب����ع حت�شي���رات���ه يف لين��ز النم�ش�وي���ة بتدريب����ت مكثف���ة

اأ�شاد �شعادة اأن�س اأحمد القبي�شي نائب اأول الرئي�س 
لل�شوؤون  ال��وط��ن��ي��ة  احل��ف��ر  ب�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والجتماعية  الريا�شية  اللجنة  رئي�س  الإداري��ة 
بطولة  حققته  ال��ذي  الكبري  بالنجاح  بال�شركة 
الرم�شانية   )NDC( الوطنية  احلفر  �شركة 
التي  للبولينغ  ع�شرة  الثالثة  ال�شنوية  املفتوحة 
يف  للبولينغ  ال��دول��ي��ة  خليفة  ب�شالة  اختتمت 
اأبوظبي برعاية �شعادة عبد اهلل �شعيد ال�شويدي 
الوطنية  ل�����ش��رك��ة احل��ف��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
واإدارة  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  مع  بالتعاون 
اأب��وظ��ب��ي مب�شاركة  ال��ري��ا���ش��ي��ة يف  م��دي��ن��ة زاي���د 
18 جن�شية  160لعبا ولع��ب��ه م��ن  اأك��رث م��ن 
ت�شنيفاتهم  مبختلف  والأ�شدقاء  الأ�شقاء  من 
املحلية الإقليمية والدولية يف مقدمتهم اأبطال 
خليفة  حممد  العاملي  اللعب  بقيادة  الإم���ارات 
�شمت  ،وال���ت���ي  ال��ل��ع��ب��ة  احت����اد  رئ��ي�����س  القبي�شي 
لها  ر�شدت  ،والتي  الإم���ارات  �شباب  من   60%
األف درهم كجوائز نقدية  ال�شركة حوايل150 

اجلماهريية  احلوافز  ،بجانب  لل�شباب  ت�شجيعا 
الريا�شية  اللجنة  رئ��ي�����س  واأ����ش���اف   . امل��ج��ان��ي��ة 
والجتماعية بال�شركة باأن ما حتقق من جناحات 
ل��و ل اله��ت��م��ام واملتابعة  اأن يتحقق  ل��ه  ك��ان  م��ا 
املبا�شرة من �شعادة حممد خليفة القبي�شي ع�شو 
جمل�س اأبو ظبي الريا�شي رئي�س احتاد الإمارات 
للبولينغ الذي كانت مل�شاركته وت�شجيعه للن�سء 
اأ�شهمت  التي  ال�شبابية  امل�شاركة  يف  البارز  الأث��ر 
باأن  ،موؤكدا  قاعدتها  وات�شاع  البطولة  جناح  يف 
الهتمام  م��ن  الكثري  �شت�شهد  املقبلة  البطولة 
ا�شتثمارا لدعم ال�شركة وم�شاهمة كافه اأطراف 
النجاح ،مهنئا كافه امل�شاركني والفائزين باألقاب 
البطولة الرئي�شية والفرعية التي اأقيمت �شمن 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ���ش��ه��دت ت���األ���ق �شباب 

الإمارات ودول التعاون للبولينغ. 
و���ش��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة تتويج 
لع���ب امل��ن��ت��خ��ب ال�����دويل ���ش��ي��د اإب���راه���ي���م بطل 
ليفوز  نقطة   246 مبعدل  الرئي�شية  للبطولة 

بلغت  التي  النقدية  واجل��ائ��زة  البطولة  بكاأ�س 
ت��ت��وي��ج��ه قادما  اأن ج���اء  ،ب��ع��د  دره����م  األ����ف   35
للتاأهل  النهائي  الرتتيب  يف  الثامن  املركز  من 
للدور اخلتامي،�شمن ع�شرة لعبني من لعبي 
الفرعية  ال��ب��ط��ولت  ك��ح��ال  للبولينغ  الإم����ارات 
،وقد حلت  ال�شاعدين  العديد من  اأف��رزت  التي 
ال�شابة  الربيطانية  الف�شي  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
ال�شيدات  اأول  بلقب  ف��ازت  التي  حنان  �شامانثا 
حممد  �شلطان  ال���ربون���زي  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ،ويف 
ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي ها�شم  ال��ق��ب��ي�����ش��ي وال����راب����ع  خ��ل��ي��ف��ة 
،وح�شب  علي  �شاكر  ال��دويل  غينومل،وخام�شا 
الفائز  العطار  حممود  اللقب  حامل  الرتتيب 
خليفة  حممد  ثم   ، اخليمة  راأ���س  بطولة  بلقب 
املرزوقي  ال�����ش��وي��دي،حم��م��د  القبي�شي،ح�شني 
،عادل لوتاه،ح�شن الزعابي وفوؤاد املا�س يف املركز 
الثاين ع�شر فيما فقدت القائمة النهائية الدويل 
ن����ادي ال�شباط  ب��ط��ل رم�����ش��ان��ي��ة  ن��اي��ف ع��ق��اب 
ال����ذي خ���رج م��ن ال����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي لبطولة 

�شعادة  �شرح  اآخ��ر  جانب  من   . الوطنية  احلفر 
البولينج  احت��اد  رئي�س  القبي�شي  خليفة  حممد 
 )NDC( الوطنية  احلفر  �شركة  بطولة  ب��اأن 
ع�شرة  الثالثة  ال�شنوية  املفتوحة  الرم�شانية 
املبارك  ���ش��ه��ر رم�������ش���ان  ام���ت���دت ط��ي��ل��ة  وال���ت���ي 
الفر�شة  اإت��اح��ة  يف  ورائ���ع  كبري  ب�شكل  ،اأ�شهمت 
ل��ل�����ش��ب��اب ل��ل��م��زي��د م���ن الح��ت��ك��اك ،م���وؤك���دا بان 
من  املفتوحة  النموذجية  البطولت  ه��ذه  مثل 
اأن تفرز العديد من اللعبني املغمورين  �شاأنها 
واملنتخبات  الأندية  الذين مل يجدوا حظهم يف 
احلفر  ���ش��رك��ة  اإدارة  ب��ج��ه��ود  م�شيدا  ال��وط��ن��ي��ة، 
الوطنية ،وحر�شها على ا�شتمرار البطولة التي 
العديد  اأفرزت  ،والتي  الثالث ع�شر  بلغت عامها 
الوطنية  املنتخبات  بلغوا  ال��ذي��ن  امل��واه��ب  م��ن 
الحت����������اد  يحر�س  ،حيث  م�شتوياتها  مبختلف 
هوؤلء  متابع��������ة  اجل��دي��دة  خطت�������������������������ه  يف 
وتوفي����������ر ال�شقل لهم بج����������������وار مواق���ع �شكنهم 

على م�شتوى الدولة .

�شيد اإبراهيم يفوز بلقب �شركة احلفر الوطنية للبولينغ

حم����دان ب����ن حمم����د ي�ش���در ق���رارًا بت�شكي����ل جمل�����س اإدارة 
ن�����دي دب����ي لل�شطرن�����ج والثق�ف����ة

بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��در 
را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
اإدارة  دبي الريا�شي، قرارا بت�شكيل جمل�س 
ن����ادي دب����ي ل��ل�����ش��ط��رجن وال��ث��ق��اف��ة ليتوىل 
ال���ن���ادي خ����لل الفرتة  ال��ل��ع��ب��ة يف  ����ش���وؤون 

اإبراهيم  ت��ويل  على  ال��ق��رار  ون�س  املقبلة.  
النادي،  اإدارة  البناي رئا�شة جمل�س  حممد 
وتعيني اأحمد خليفة اآل ثاين نائبا للرئي�س 
بالإ�شافة اإىل 5 اأع�شاء هم : جمال حممد 
جنيب  ال�����ش��وي��دي،  عبيد  عتيق  ال��ع��ب��دويل، 

حممد �شالح، عبد الكرمي ح�شن املرزوقي 
وعي�شى لطفي علي.

وياأتي قرار ت�شكيل جمل�س الإدارة اجلديد 
للنادي من اأجل موا�شلة الرتقاء مب�شتوى 
الريا�شة التي حقق ريا�شيو دولة الإمارات 

العربية املتحدة نتائج متقدمة فيها خلل 
واهتمام  برعاية  وتتمتع  املا�شية،  ال��ف��رتة 
تاأ�شي�س  �شاهم  وا���ش��ع��ة  مم��ار���ش��ني  وق��اع��دة 

النادي يف العام 1981 يف ا�شتقطابها. 
اأحد  والثقافة  لل�شطرجن  دب��ي  ن��ادي  ويعد 

ال��رائ��دة يف دولة  الأن��دي��ة املتخ�ش�شة  اأب��رز 
املتحدة واملنطقة، وت�شم  العربية  الإمارات 
والإجنازات  الأل��ق��اب  من  العديد  �شجلته 
كافة  على  املا�شية،  الثلثة  العقود  خ��لل 

امل�شتويات العربية والإقليمية والدولية.
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التدريب باإ�ضراف املواطن باروت 

االإم���رات لك��رة الق��دم يع�شك���ر للبط���والت يف ميون���خ االأمل�ني���ة 

كمال علي يقود اأنريجيا حل�ضد برونزية الدوري املجري

ا�شتعدادات مكثفة الأبي�س ال�شواطئ ت�أهبً� خلو�س نه�ئي�ت ك�أ�س الع�مل بت�هيتي �شبتمرب املقبل 

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

القدم  ل��ك��رة  لأول  الم�����ارات  ف��ري��ق  بعثة  دخ��ل��ت 
املكونة من 26 لعبا مع بداية ال�شبوع اجلاري 
م��ع�����ش��ك��ر الإع������داد اخل���ارج���ي يف م��دي��ن��ة ميونخ 
الأمل��ان��ي��ة ب��ا���ش��راف امل����درب امل���واط���ن ع��ي��د باروت 
ب��ال���ش��اف��ة اىل م���درب احل��را���س ال�����ش��رب��ي دورد 
حديثا  معهما  املعتاقد  زوران  ال�شربي  والدكتور 
�شريف  اأحمد  �شعد  الطبيعي  العلج  واخ�شائيي 

واأني�س بن عياد.
القدم للعداد  وكانت بعثة نادي الم��ارات لكرة 
اخلارجي توجهت اىل معك�شر العداد يف ميونخ 
الأملانية برئا�شة عدنان علي الزعابي نائب رئي�س 
وت�شم  ال��ف��ري��ق  على  وامل�����ش��رف  الإم�����ارات  �شركة 
اإداري  ح�شني  من�شور  الفني  الطاقم  جانب  اىل 
الفريق  �شكرتري  ع��ب��دال��رح��م��ن  وع����ادل  ال��ف��ري��ق 

والعلمي خالد النقبي.
عبداهلل مو�ضي يف �ضفوف الفريق

املناف�شات  خل��و���س  الفريق  ا���ش��ت��ع��دادات  اط���ار  يف 
ال��ك��روي��ة وق���ع امل��ه��اج��م ال�����ش��اب ع��ب��د اهلل مو�شى 
ع��ق��داً اح��رتاف��ي��اً م��ع ن����ادي الإم������ارات مل���دة اأرب���ع 
ال�������ش���ق���ور يف خمتلف  خ���لل���ه���ا  ����ش���ن���وات مي���ث���ل 

امل��ن��ا���ش��ب��ات وال���ش��ت��ح��ق��اق��ات، ي��ذك��ر اأن ع��ب��د اهلل 
املراحل  يف  ال�شابة  امل��واه��ب  اأح���د  يعترب  مو�شى 
الأنظار  لفت  قد  اهلل  عبد  وك��ان  للنادي،  ال�شنية 
وقدم م�شتوى متطورا ومميزا مع فرقة ال�شقور 
خلل مناف�شات املو�شم املا�شي، مما �شجع الإدارة 

الإماراتية على التوقيع معه.

التدريب يف الغابات االأملانية 
اأعد  حيث  املع�شكر  فعاليات  اأم�س  اأول  وانطلقت 
بلغيث خطة  ال��ت��ون�����ش��ي ح�����ش��ان  ال��ل��ي��اق��ة  م����درب 
تدريبية مكثفة �شباحية وم�شائية لرفع معدلت 
اللياقة للعبني وبرنامج تدريبي لرفع امل�شتوى 
ال��ف��ن��ي ل��ل���ش��ت��ع��داد الأم����ث����ل خل���و����س معرتك 
ال�شتحقاقات القادمة من بطولتي دوري اخلليج 
العربي وكاأ�شي الت�شالت ورئي�س الدولة، حيث 
ي��ت��درب ال��ف��ري��ق يف غ��اب��ات اأمل��ان��ي��ا ، ك��م��ا يخو�س 
التقوية  ���ش��ال��ة  ال��ت��ح��م��ل يف  ت��دري��ب��ات  ال��ف��ري��ق 
البدنية ، وقد اأظهر جميع اللعبني دون ا�شتثناء 
مب�شرات  وهناك  املعدة  اخلطة  مع  رائعاً  جتاوباً 
ما  كل  يقدموا  اأن  �شيحاولون  اللعبني  كل  ب��اأن 
املو�شم  خ��لل  م�شرفة  ب�����ش��ورة  للظهور  لديهم 
الفرق  لكافة  �شعباً  مو�شماً  يعترب  ال��ذي  ال��ق��ادم 

بعد  الفريق  يخو�س  ان  املقرر  وم��ن   . املتناف�شة 
بلعب  جاهزيته  اختبار  ال��ت��دري��ب  برنامج  ان��ه��اء 
للوقوف  التجريبية  ال��ودي��ة  امل��ب��اري��ات  م��ن  ع��ددا 
على م�شتوى الإع��داد الذي انطلق من منت�شف 
ال�شهر املا�شي وحتى الآن ، حيث �شيلعب الفريق 
اأوىل مبارياته الودية اأمام اخلور القطري بتاريخ 

17 اأغ�شط�س اجلاري . 

جاهزية الالعبني 
واأك�����د ع���دن���ان ع��ل��ي ال��زع��اب��ي رئ��ي�����س ال��ب��ع��ث��ة اأن 
التدريبات مت�شي على فرتتني �شباحية وم�شائية 
ومب�شاركة جميع اللعبني واأ�شار الزعابي اإىل اأن 
الأمور  واأن  وم��ث��ايل  منتظم  الإم��ارات��ي  املع�شكر 
ك��ل��ه��ا ت�����ش��ري وف����ق ال���ربن���ام���ج واخل���ط���ط املعدة. 
ل�شمو  والدائمة  احلثيثة  املتابعة  الرعابي  وثمن 
النادي  رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  اأحمد  ال�شيخ 
للطمئنان على �شوؤون البعثة وتوجيهاته الدائمة 
بتوفري اجلو امللئم والإمكانيات اللزمة لإجناح 
بانتظام اللعبني وحر�شهم  اأ�شاد  ، كما  املع�شكر 
على تنفيذ الواجبات املطلوبة منهم وتفانيهم يف 
اإنطباعاً وموؤ�شراً  التدريبات اليومية مما يعطي 

جيداً على ح�شن ال�شتعداد .

ب��رن��ام��ج املرحلة  ال��ري��ا���ش��ي  اع��ت��م��د جم��ل�����س دب����ي 
لكرة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ا���ش��ت��ع��دادات  م��ن  النهائية 
القدم ال�شاطئية الذي يتاأهب خلو�س مناف�شات كاأ�س 
النهائيات  يف  وذل��ك  بتاريخه،  الرابعة  للمرة  العامل 
التي ت�شت�شيفها تاهيتي يف الفرتة من 18 اإىل 28 
باملجموعة  منتخبنا  فيها  ويلعب  امل��ق��ب��ل،  �شبتمرب 
الأوىل اإىل جانب البلد امل�شيف وا�شبانيا والوليات 

املتحدة الأمريكية.
يوم  املجر  اإىل  رحاله  منتخبنا  ي�شد  اأن  املقرر  وم��ن 
ي�شارك  ح��ي��ث  اأغ�����ش��ط�����س(   15( امل��ق��ب��ل  اخل��م��ي�����س 
اإىل   18 م���ن  ال���ف���رتة  ودي�����ة يف  دول���ي���ة  ب��ط��ول��ة  يف 

املنتخبات  اأق����وى  م��ن  ث���لث  ت�شم  اأغ�����ش��ط�����س،   20
اإىل  الت�شيك  وجمهورية  هولندا  وه��ي:  الأوروب��ي��ة، 
ا�شتاأنف  ق��د  ك��ان  منتخبنا  ب���اأن  علما  امل��ج��ر،  ج��ان��ب 
الحد،  اأم�����س  م��ن  اأول  امل��م��زر  �شاطئ  على  تدريباته 
مينديز  مار�شيلو  ال��ربازي��ل��ي  امل���درب  ف�شل  بعدما 
م��ن��ح ال��لع��ب��ني اإج����ازة ق�����ش��رية ل��ث��لث��ة اأي����ام خلل 
عطلة العيد، خ�شو�شا اأن املنتخب تنتظره يف الفرتة 
الداخلية  واملع�شكرات  املحطات  من  العديد  املقبلة 

واخلارجية املتتالية.
املجر  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة  منتخبنا  ب��ع��ث��ة  وت�����ش��م 
12 لعبا وهم: حميد جمال وعلي كرمي  الدولية، 

حممد  ووليد  عبا�س  حممد   ، الن�شر  علي  وعبا�س 
وب��ط��ي ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��و���ش��ل ، ك��م��ال ع��ل��ي ورامي 
 ، ب�شر وح�شني علي عجمان  واأحمد  الأهلي  عبداهلل 

هيثم �شباح احتاد كلباء وحممد عبداهلل ال�شباب .

الو�شول مبكراً اإىل تاهيتي
لل�شتعدادات  النهائية  املرحلة  برنامج  ي�شمل  كما 
�شهر  مطلع  ت��اه��ي��ت��ي  اإىل  م��ب��ك��را  منتخبنا  و���ش��ول 
اأجواء  على  اللعبني  تهيئة  بهدف  املقبل،  �شبتمرب 
هذه اجلزيرة التي تقع يف املحيط الهادي، اإىل جانب 
الفنية  التح�شريات  على  الأخ���رية  اللم�شات  و�شع 

الباراغواي  اأمام  وديتني  مباراتني  اإقامة  من خلل 
�شبتمرب   14 يف  وال��ربازي��ل  املقبل  �شبتمرب   12 يف 

املقبل.
علما ب���اأن منتخبنا ك��ان ق��د ج��اء ب��امل��رك��ز ال��ث��اين يف 
ال��ب��ط��ول��ة الآ���ش��ي��وي��ة ال��ودي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت بال�شني 
يف  الثالث  املركز  اأح��رز  فيما  املا�شي،  يوليو  �شهر  يف 
بيلرو�شيا  يف  اأقيمت  التي  ال�شداقة  ك��اأ���س  بطولة 
من  العديد  خا�س  كما  املا�شي،  يونيو  �شهر  مطلع 
املباريات الدولية الودية بدبي بداية من �شهر مايو 
الرابعة  للمرة  للم�شاركة  منتخبنا  وي�شتعد  املا�شي. 
ت��واج��د يف  ك��ان ق��د  ال��ع��امل بعدما  ك��اأ���س  يف نهائيات 

احلدث العاملي اأعوام 2007 مبدينة ريو دي جانريو 
الفرن�شية  مر�شيليا  مبدينة  و2008  ال��ربازي��ل��ي��ة 
العامل  كاأ�س  نهائيات  قرعة  وكانت  بدبي،  و2009 
قد  امل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و  مطلع  تاهيتي  يف  �شحبت  ال��ت��ي 
اأربع  على  امل�شاركة  ال�16  املنتخبات  ت��وزي��ع  �شهدت 
جمموعات، حيث �شمت املجموعة الثانية منتخبات: 
هولندا والرجنتني وال�شلفادور والفريق املتاأهل من 
�شهر  يف  الت�شفيات  �شتقام  حيث  اأوقيانيا  ت�شفيات 
اأغ�شط�س املقبل، املجموعة الثالثة: الربازيل واإيران 
وال�شنغال واأوكرانيا، املجموعة الرابعة: رو�شيا حامل 

اللقب واليابان والباراغواي و�شاحل العاج.

كمال علي يتاألق يف املجر\

على �شعيد اآخر خطف جنم منتخبنا الوطني كمال 
علي الأ�شواء يف الدوري املجري الذي اختتم موؤخرا، 
وذلك بعدما قاد فريق اأنريجيا حل�شد املركز الثالث 
اإ�شافة  يف  امل�شاركة  هذه  �شاهمت  وقد  املناف�شات،  يف 
املزيد من اخلربة للعب ال�شاعد الذي جنح بحجز 
منتخبنا  ب�شفوف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الت�شكيلة  يف  م��ك��ان��ه 
موؤخرا، حيث �شارك معه يف الفريق عدد من لعبي 
ال�شوي�شري  مثل:  العامليني،  ال�شاطئية  ال��ق��دم  ك��رة 

�شتيفان مايري واملجري فاكيتي.

الرجنتيني  ال��ق��دم،  لكرة  القطري  ال��غ��راف��ة  مهاجم  اعترب 
يعترب  اجل��دي��د  فريقه  اىل  ان�شمامه  ان  لوبيز،  لي�شاندرو 
حتديا كبريا وانه يتمنى ان يكون عند ح�شن الظن به وعقد 
اجلديد  حمرتفه  لتقدمي  ام�س  �شحافيا  م��وؤمت��را  الغرافة 
لي�شاندرو لوبيز لعب ليون الفرن�شي ال�شابق والذي تعاقد 

معه النادي القطري ملو�شمني.
الكرة  ج��ه��از  رئي�س  ث��اين  اآل  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  واك���د 
بالنادي ان لوبيز لعب غني عن التعريف ولقى انتقاله اىل 
الغرافة  الفريق �شدى اعلميا كبريا حمليا وخارجيا، وان 

اعتاد على التعاقد مع النجوم الكبار .
املحرتف  ام��ر  ح�شم  على  حاليا  يعكف  ن��ادي��ه  ان  اىل  وا���ش��ار 

الرفيع  امل�شتوى  ا�شحاب  من  �شيكون  وال��ذي  قريبا  ال��راب��ع 
اما لوبيز فقال �شعى الغرافة للتعاقد معي منذ فرتة طويلة 
واعترب  ذل��ك،  على  النادي  نظرا ل�شرار  بالمر  وان��ا رحبت 
ان�شمامي للغرافة حتديا كيربا يل وتابع اوجه ال�شكر لإدارة 
نادي الغرافة على الثقة الكبرية التي منحتها له وانا �شعيد 
للغاية بالتوقيع للنادي وامتنى اأن اكون عند ح�شن ظن اإدارة 
اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن  نف�شه  ال��وق��ت  ، معربا يف  الفريق  وجماهري 
بداية  قبل  اللعبني  بقية  مع  �شريعا  الن�شجام  من  يتمكن 

م�شواره الر�شمي مع الفريق يف دوري جنوم قطر .
اجلدير ذكره ان الغرافة عانى كثريا املو�شم املا�شي يف ظاهرة 
غري طبيعية لفريق تعود على ال�شتقرار �شواء على م�شتوى 

اجهزته الفنية او اللعبني الجانب، فا�شطر اىل ا�شتبدال 
للمرة  ب��ط��ول��ة  اأي  م���درب وحم���رتف ومل يحقق  م��ن  اك���رث 

الوىل منذ عدة موا�شم.
زيكو،  املعروف  الربازيلي  املدرب  الغرابة موؤخرا مع  وتعاقد 
وميلك لعبني حمرتفني هما الربازيلي نيني وال�شرتايل 

مارك بر�شيانو، ا�شافة اىل لوبيز.
هذا ونفى جا�شم املن�شوري المني العام للنادي ما تردد حول 
مفاو�شات يجريها الغرافة مع البوركيني جوناثان بيرتويبا 
مهاجم رين الفرن�شي، وقال نحرتم اللعب البوركيني الذي 
مت عر�شه علينا لكننا اعتذرنا على اعتبار اأنه خارج اهتمامات 

نادينا .

راف�يل يبتعد عن يون�يتد �شهرًا لوبيز يعترب ان�شم�مه اإىل الغرافة حتديً� 
يغيب الظهري الربازيلي رافايل دا �شيلفا عن مان�ش�شرت يونايتد، بطل الدوري النكليزي، ملدة قد ت�شل اىل 5 

ا�شابيع بعد تعر�شه ل�شابة ع�شلية يف فخذه امام ويغان اثلتيك )2-�شفر( يف درع املجتمع.
وا�شيب رافايل بعد 16 دقيقة فقط على بداية هذه املباراة التقليدية التي ت�شبق انطلق الدوري املمتاز، ما 

ا�شطر املدرب اجلديد ليونايتد ال�شكتلندي ديفيد مويز اىل ا�شتبداله بكري�س �شمولينغ.
ومن املوؤكد ان رافايل �شيغيب عن مباراة فريقه و�شوان�شي �شيتي ال�شبت املقبل يف املرحلة الوىل من الدوري، 
كما من املتوقع غيابه عن املوقعتني الناريتني امام ت�شل�شي وليفربول يف املرحلتني الثانية والثالثة وحتى عن 
مباراة الدربي مع مان�ش�شرت �شيتي يف املرحلة اخلام�شة. و�شيكون �شقيقه التواأم فابيو احد اخليارات املوجودة 
امام مويز لكي ي�شد الفراغ، ا�شافة اىل �شمولينغ وفيل جونز، علما بان املدرب ال�شكتلندي لن ي�شتفيد من 
ال�شاب غيريمو فاريل )20  الفريق حتى الن وهو الظهري الوروغوياين  الذي �شمه اىل  الوحيد  اللعب 

عاما( لن الخري يتوجه للدفاع عن الوان بوكا جونيورز الرجنتيني على �شبيل العارة.
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�شدارة  يف  التحليق  وليام�س  �شريينا  المريكية  وا�شلت 
امل�شرب  كرة  يف  املحرتفات  للعبات  اجلديد  الت�شنيف 

ال�شادر ام�س فاأ�شافت نحو 700 نقطة 
 11920 اىل  لي�شل  ر���ش��ي��ده��ا  اىل 

ب��ع��د اح����رازه����ا ام�����س لقبها  ن��ق��ط��ة 
الثامن هذا املو�شم.

بلقب  ام�������س  ���ش��ريي��ن��ا  وت����وج����ت 
بفوزها  الكندية  تورونتو  دورة 
الرومانية �شورانا  ال�شهل على 
يف  و6-�شفر   2-6 �شري�شتيا 

املباراة النهائية.
وبقيت البيلرو�شية فيكتوريا 

والرو�شية  ث��ان��ي��ة  ازارن����ك����ا 
ماريا �شارابوفا ثالثة.

الع�شر  اللعبات  ترتيب   -
الوليات:

المريكية   -1
��������ش�������ريي�������ن�������ا 

وليام�س 11920 نقطة 
 8805 ازارن��ك��ا  فيكتوريا  البيلرو�شية   -2
�شارابوفا  م��اري��ا  ال��رو���ش��ي��ة   -3 ن��ق��اط 

8765 نقطة
رادفان�شكا  انيي�شكا  البولندية   -4

6335 نقطة
 5330 يل  ن���ا  ال�����ش��ي��ن��ي��ة   -5

نقطة
ايراين  ���ش��ارا  الي��ط��ال��ي��ة   -6

5125 نقطة
م�����اري�����ون  ال���ف���رن�������ش���ي���ة   -7

بارتويل 4365 نقطة
اجن��ل��ي��ك كريبر  المل��ان��ي��ة   -8

3920 نقطة
كفيتوفا  ب���رتا  الت�شيكية   -9

3710 نقاط
كارولني  ال���دمن���ارك���ي���ة   -10

فوزنياكي 3465 نقطة

ايطاليا  منتخب  مهاجم  اوزف��ال��دو  بابلو  ي��واج��ه  ق��د 
لكرة القدم البلد الذي ولد فيه عندما يلتقي فريقه 
مع الأرجنتني وديا غدا الأربعاء يف اأول مباراة بينهما 
يف 12 عاما و�شتحاول الربازيل م�شت�شيفة نهائيات 
بكاأ�س  فوزها  بعد  الزخم  على  احلفاظ  العامل  كاأ�س 
ت����زور �شوي�شرا  ي��ون��ي��و ح���زي���ران ع��ن��دم��ا  ال���ق���ارات يف 
50 م��ب��اراة ودي��ة يف اليوم الأول  يف واح��دة من نحو 

للقاءات الدولية يف املو�شم اجلديد.
وهناك العديد من املواجهات بني اجلريان اإذ �شتلعب 
وتلتقي  ومي��ب��ل��ي  ا���ش��ت��اد  يف  ا�شكتلندا  اأم����ام  اجن��ل��رتا 
بلجيكا مع فرن�شا يف بروك�شل وال�شويد مع الرنويج 
اأطول  مل�شافات  اأخ��رى  ف��رق  و�شت�شافر  �شتوكهومل  يف 
بينها ا�شبانيا بطلة العامل واوروبا التي تواجه رحلة 
مرهقة اىل جواياكيل من اأجل اللعب اأمام الكوادور 

و�شتلعب اوروجواي يف �شيافة اليابان.
الراحة  بع�س  الأق��ل  على  اوروج���واي  رحلة  و�شتمنح 
ليفربول  يف  متاعبه  م��ن  ���ش��واري��ز  لوي�س  للمهاجم 
قبل  لزملئه  يعتذر  اأن  يجب  باأنه  ابلغه  مت  حيث 
ب��ع��د حماولته  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة  ب���ه جم����ددا يف  ال��رتح��ي��ب 

الفا�شلة لرتك النادي.
كرابع  الأوىل  م��ب��ارات��ه  جيني�س  فيكتور  و�شيخو�س 
مدرب لباراجواي يف عامني فقط حني يلتقي الفريق 

مع املانيا يف كايزر�شلوترن.
ال�شابق  عاما   21 حت��ت  فريق  م��درب  جيني�س  وح��ل 
ال����ذي ا���ش��ت��ق��ال يف يونيو  ب��ي��ل��و���ش��و  حم���ل ج������رياردو 
ت�شيلي  اأم��ام  اأر�شه  على   1-2 الهزمية  بعد  حزيران 
باراجواي يف موؤخرة ترتيب ت�شفيات  ليظل منتخب 
ام��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة امل��وؤه��ل��ة ل��ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س العامل 

2014 يف الربازيل.
املك�شيك  م��درب  ويحتاج خو�شيه مانويل دي لت��وري 
العاج يف  �شاحل  الفوز على  اإىل  الواقع حتت �شغوط 
الكاأ�س  م��ن  لفريقه  املخيب  اخل���روج  بعد  ن��ي��وي��ورك 
الذهبية اأمام بنما بينما تلعب الوليات املتحدة التي 

فازت باللقب يف �شيافة البو�شنة يف �شراييفو.
الأندية الوروبية ب�شكل م�شتمر من موعد  وت�شتكي 

ي��اأت��ي قبل  ال���ذي  اأغ�شط�س اب  ال��دول��ي��ة يف  امل��ب��اري��ات 
انطلق العديد من بطولت الدوري املحلية وو�شف 
الوروبية  الأندية  احتاد  رئي�س  رومنيجه  هانز  كارل 

يوما ما هذه اللقاءات باأنها مباريات ل قيمة لها .
ميونيخ  لبايرن  التنفيذي  الرئي�س  ه��و  ورومنيجه 
بال�شعادة  ي�شعر  اأن  مت��ام��ا  امل�شتبعد  م��ن  و���ش��ي��ك��ون 
الكانتارا  لوجود اثنني من لعبي ناديه وهما تياجو 
وخابي مارتينيز �شمن ت�شكيلة جتريبية ل�شبانيا يف 
ايطاليا  لقاء  و�شيكون  اجلنوبية  امريكا  اإىل  رحلتها 

مع الأرجنتني يف روما هو الأبرز.
لكاأ�س  متتالية  نهائيات  اأرب���ع  يف  ال��ف��ري��ق��ان  وال��ت��ق��ى 
املواجهة  وان��ت��ه��ت  و1990   1978 ب���ني  ال���ع���امل 
ليطاليا  م��وؤمل��ة  بهزمية  امل��ب��اري��ات  تلك  يف  الأخ����رية 
���ش��اح��ب��ة ال�����ش��ي��اف��ة يف ق���ب���ل ال���ن���ه���ائ���ي ح����ني ف����ازت 
الأرجنتني بقيادة دييجو مارادونا بركلت الرتجيح 

عقب التعادل 1-1.
واملباراة الوحيدة بينهما منذ ذلك احلني كانت عندما 
فازت الأرجنتني 2-1 يف روما عام 2001 حني كان 

اوزفالدو ل يزال مراهقا يعي�س يف بوين�س اير�س.
وع��اد اوزف��ال��دو ال��ذي �شجل ثلثة اأه��داف يف ثماين 
مباريات دولية اإىل ت�شكيلة ايطاليا لهذه املباراة بعد 
اأن ا�شتبعده �شابقا املدرب ت�شيزاري برانديلي لأ�شباب 

ان�شباطية.
27 عاما من ت�شكيلة  وا�شتبعد املهاجم البالغ عمره 
القارات بعد دخوله يف خلف علني  كاأ�س  الفريق يف 
اثناء  اندريات�شويل  اوريليو  امل��وؤق��ت  روم��ا  م��درب  مع 
مايو  اأم��ام لت�شيو يف  ايطاليا  لكاأ�س  النهائية  املباراة 

ايار.
هوراكان  ون�شاأ يف  اي��ر���س  بوين�س  اوزف��ال��دو يف  وول��د 
حيث لعب لأول مرة على ال�شعيد الحرتايف ثم انتقل 

اإىل ايطاليا وعمره 20 عاما لين�شم اإىل اتلنتا.
طريق  عن  ايطاليا  ملنتخب  اللعب  حق  على  وح�شل 
جده واأ�شبح اآخر لعب يف قائمة طويلة من اللعبني 
ال��دول��ي��ني امل��ول��ودي��ن خ���ارج ال��ب��لد ح��ني ���ش��ارك مع 

الفريق لأول مرة يف 2011. 

�ضمن ا�ضتعدادات الفريق قبل بداية املو�ضم الكروي اجلديد 

ن�دي الظفرة االإم�راتي يقيم مع�شكرًا يف اأمل�ني� 

�شريين� ولي�م�س حتلق يف �شدارة الت�شنيفب���������ول������ت .. م�كين��������ة ح�ش�����د للألق�������ب

يف اأول مباراة بينهما منذ 12 عامًا

ودية �ش�خنة بني االأزوري االإيط�يل والت�جنو االأرجنتيني

اأم�س  �شباح  م��ن  العا�شرة  يف  و�شلت 
بتوقيت  ع�������ش���ر  ال���ث���ان���ي���ة  الث�����ن�����ني 
المارات بعثة نادي الظفرة الماراتي 
املانيا  بجمهورية  ميونيخ  مطار  اىل 
التح�شريي  االفريق  مع�شكر  لإقامة 
ا�شتعداداً للمو�شم الريا�شي 2013-

.2014
وتتكون البعثة من31 لعب مبافيهم 
املحرتفون الأربعة الأجانب بالإ�شافة 
والداري،  وال��ط��ب��ي  ال��ف��ن��ي  ل��ل��ج��ه��از 
و�شولها  ف������ور  ال���ب���ع���ث���ة  وا����ش���ت���غ���ل���ت 
فندق  اىل  ل���ه���ا  امل��خ�����ش�����س  ال���ب���ا����س 
بورج  ريكنز  مبدينة  و���ش��رتن(  )ب�شت 
 28 ي��وم  اىل  املع�شكر  �شي�شتمر  حيث 

اغ�شط�س.
ال���ف���ن���دق خلد  اىل  و���ش��ول��ه��م  وف�����ور 
لأداء  ا�شتعداداً  الراحة  اىل  اللعبون 

وال��ذي �شينطلق  الأول للفريق  امل��ران 
م�شاء  م��ن  ال�شاد�شة  ال�شاعة  مت��ام  يف 
نف�س اليوم حتت ا�شراف املدير الفني 
م�شفر  ع����ب����داهلل  ال���دك���ت���ور  ل��ل��ف��ري��ق 
ال�شتعدادات احلقيقية  اأن  اأك��د  ال��ذي 
للفريق �شتبداأ من خلل هذا املع�شكر 
ال���ف���ري���ق قرابة  ف��ي��ه  ���ش��ي��ل��ع��ب  ال�����ذي 
الفر�شة  و�شتمنح  م��ب��اري��ات  الثماين 
اىل جميع اللعبني لإظهار قدراتهم 

وامكانياتهم خلل الفرتة القادمة.
الغربية  ل��ف��ار���س  الفني  امل��دي��ر  واأف����اد 
التي  ال��دول��ي��ة  ال��رب��اع��ي��ة  ال�����دورة  اأن 
فاز الظفرة ببطولتها منحت الفريق 
دفعه معنوية كبرية قبل بداية املو�شم 
ولكنها لن تخدع اجلهاز الفني الذي 
املقيا�س  ال�����دورة لت��ع��ت��رب  ب����اأن  ي���رى 
ال���ف���ري���ق خا�شة  مل�����ش��ت��وى  احل��ق��ي��ق��ى 

من  اك���رث  فيها  ي���وؤد  مل  ال��ف��ري��ق  واأن 
مباراتني،واأ�شار م�شفر اىل انه يطمح 
الظفرة  م��ع  م�شتقبل  فريق  بناء  اىل 
موؤكداً  ال��ن��ت��ائ��ج  ا���ش��ت��ع��ج��ال  ولي���ري���د 
مميزين  لع��ب��ني  ي�����ش��م  ال��ف��ري��ق  اأن 
ي��ع��ت��ربون م��ن لع��ب��ي امل�شتقبل  مم��ن 
قائد  ا�شار  جانبه  من  ال�شن.  و�شغار 
ال��ف��ري��ق ع��ب��دال�����ش��لم ج��م��ع��ة اىل ان 
�شيكون  للفريق  التح�شريي  املع�شكر 
الن�شجام  م���ن  مل��زي��د  ج��ي��دة  ف��ر���ش��ة 
ق��ب��ل ب��داي��ة امل��و���ش��م ك��م��ا اأن����ه �شيكون 
منها  �شيحدد  التي  الن��ط��لق  نقطة 
خلل  وطموحهم  اأه��داف��ه��م  اجلميع 
جمعه  و�شفه  وال��ذي  اجلديد  املو�شم 
بال�شعب لأن جميع الفرق كما و�شح 
من ال�شتعداد ومن خلل التعاقدات 
لتحقيق  ق��وة  بكل  �شتعمل  ال�شيفية 

خا�شة  املناف�شة  ي�شعل  مم��ا  اأه��داف��ه��ا 
و�شفها  التي  املوؤخرة  فرق  من خلل 
ق���ائ���د ف���ار����س ال��غ��رب��ي��ة ب���امل���وؤث���رة يف 
جمعة  البطولة،ومتنى  على  املناف�شة 
واأن  ال���لع���ب���ني  ل���زم���لئ���ه  ال��ت��وف��ي��ق 
من  املطلوبة  اه��داف��ه  الفريق  يحقق 

خلل املع�شكر العدادي.
م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر مت��ن��ى حم��م��د علي 
امل��ن��ت��ق��ل اىل �شفوف  احل���ار����س  غ��ل��وم 
الظفرة يف املو�شم اجلديد اأن يحالفه 
مع  املطلوب  امل�شتوى  ليقدم  التوفيق 
اأن  اىل  غلوم  وا���ش��ار  الغربية  فر�شان 
ج��ي��د خلل  ظ��ه��ر مب�شتوى  ال��ظ��ف��رة 
ال�����دورة ال��دول��ي��ة ال���ودي���ة مم��ا يب�شر 
مب��و���ش��م ج��ي��د ل��ل��ف��ري��ق ال�����ذي ي�شم 

لعبني مميزين مواطنني واأجانب.
ع�شر  ال���ف���ري���ق  اىل  و���ش��ي��ن�����ش��م  ه����ذا 

عبدالرحيم  اللعبون  اليوم  وم�شاء 
وعبدالرحيم  ق��ا���ش��م  وحم��م��د  جمعة 

عدد  ليكتمل  الأحبابي  وبندر  حممد 
لعبا   35 اىل  املع�شكر  يف  اللعبني 

كما و�شل �شباح اليوم الثلثاء خليفة 
للبعثة  ك��رئ��ي�����س  ال��ط��ن��ي��ج��ي  م���ط���ر 

ك��ن��ائ��ب لرئي�س  امل��ن�����ش��وري  وخ��م��ي�����س 
البعثة. 

العامل  م بتتويجه بذهبية بطولة   100 �شباق  او�شاين بولت عر�شه يف  امللك  ا�شتعاد 
الرابعة ع�شرة للعاب القوى املقامة حاليا يف مو�شكو واأكد الأ�شطورة اجلامايكي عن 
جدارة اأنه ماكينة ح�شاد لللقاب . قد يفهم البع�س من ا�شتعاد عر�شه ان بولت فقد 
اللقب العاملي بخ�شارة يف الدور النهائي، لكن الواقع انه �شاع ب�شبب انطلقة خاطئة 

يف مونديال دايغو 2011 يف �شباق كان �شيظفر مبركزه الول من دون اأدنى �شك. 
لكن القوانني ل ترحم وا�شتبعد بولت ليذهب اللقب اىل زميله يف التدريبات 

بقي  وان  غ�شته  يخفي  وبولت  احل��ني  ذل��ك  منذ  بليك.  يوهان  مواطنه 
و�شائل  ابتعد عن  نف�شه  دايغو  العاملي جامايكيا، ففي مونديال  العر�س 

العلم وكان قاب قو�شني او ادنى من الن�شحاب من �شباقي 200 م 
والتتابع 4 مرات 100 م، لكنه فكر مليا واختار موا�شلة م�شواره يف 

املونديال الكوري حيث حقق الثنائية. 
ك���ان���ت ال��ث��ن��ائ��ي��ة م�����ش��در ال���ه���ام ل��ب��ول��ت بح�شب 

يف  وق���ال  م��ع��ن��وي��ات��ه،  ل���ش��ت��ع��ادة  ت�شريحاته، 
ه���ذا ال�����ش��دد: زل����زال داي��غ��و ك���ان مدويا، 

انني  خ�شو�شا  اخل�����ش��ارة  اأه�����ش��م  مل 
ال�شباق  واح���دة يف  اأخ��ط��و خطوة  مل 
ال��ن��ه��ائ��ي. ك����ان ي��ت��ع��ني ع��ل��ي اتخاذ 

القرار املنا�شب. 
اأم���ر وارد دائ��م��ا لي�س يف  ف��اخل�����ش��ارة 
ال��ق��وى ولي�س هناك بطل ل  ال��ع��اب 
وبالتايل  ي��ح��ط��م،  ل  رق���م  اأو  ي��ه��زم 
كان لزاما اأن ت�شتمر احلياة وي�شتمر 

معها بولت . 
ت��ع��ل��م ب��ول��ت ال���در����س ج��ي��دا وعمل 
ج���اه���دا م��ن��ذ ذل����ك ال���ت���اري���خ على 
انعك�س  م����ا  اإن���ط���لق���ت���ه  حت�����ش��ني 
الرد  ليكون  نتائجه،  على  ايجابا 
ق��وي��ا وف��ع��ال ال�����ش��ي��ف امل��ا���ش��ي يف 

عندما   2012 ل���ن���دن  اومل���ب���ي���اد 
بكني  يف  التاريخية  ثلثيته  ك��رر 

2008 )100 م و200 م والتتابع 
ت��ف��وق��ه يف  اأن  ك��م��ا  م(،   100 م���رات   4

اأ�شرع �شباق يف العامل جاء على ح�شاب من جرده من 
اللقب العاملي يف دايغو: بليك. 

لقبا  اليها  ا�شاف  عاملية،  وخما�شية  اأوملبية،  �شدا�شية 
 8 اىل  العاملية  غلته  لرفع  مر�شح  وه��و  بالم�س  �شاد�شا 

ال��ق��اب وب��ال��ت��ايل م��ع��ادل��ة رق��م ال��ري��ا���ش��ي الك���رث تتويجا 
انه  ذهبيات(:  لوي�س )8  ك��ارل  المريكي  العامل  بطولة  يف 

ماكينة ح�شد لللقاب بكل ما يف الكلمة من معنى. 
العاملي  اللقب  ا�شتعاد  بعدما  بالم�س  ال�شعداء  بولت  تنف�س 
وتخل�س من �شغط خانق ا�شتمر عامني وان كان ي�شرح يف كل 
بان  لوجنيكي  ملعب  على  بالم�س  التتويج  عقب  اآخ��ره��ا  م��رة 

فوزه لي�س ثاأريا ملا ح�شل قبل عامني. 
ثاأرا  يكن  ال�شتمتاع، مل  اأج��ل  م��ن  ك��ان  ال��ي��وم  �شباق  بولت  ق��ال 
وا�شاف   . باللقب  الفوز  اأج��ل  دايغو، جئت هنا من  ملا ح�شل يف 

موجها كلمه اىل ال�شحافيني: ل ميكنني ن�شيان ما ح�شل يف 
التي  اخلاطئة  بالنطلقة  م��رة  ك��ل  يف  تذكرونني  لأن��ك��م  داي��غ��و 
رجل  يختبىء  بولت  وامي���اءات  ابت�شامات  وراء  لكن    . ارتكبتها 
حمرتف ي�شتغل الف�شل للعودة اىل الطريق ال�شحيح. قبل �شهر 

ل�شقاط  يهدف  كان  والكل  للحيوية  ال��ربق  افتقد  املونديال،  من 
املتحدة )جا�شنت  ال��ولي��ات  يف  او  الكاريبي  البحر  اأك��ان يف  عر�شه، 

الفوز  يف  غاتلني  جنح  عندما  خ�شو�شا  غ��اي(،  وتاي�شون  غاتلني 
عليه يف لقاء روما �شمن الدوري املا�شي. انقلبت المور راأ�شا 

ب�شبب  بليك  بان�شحاب  الخ���رية  ال�شابيع  يف  عقب  على 
باول  ا�شافا  الخر  واجلامايكي  غاي  وا�شتبعاد  ال�شابة، 
ب�شبب تناول املن�شطات، فخلت ال�شاحة امام بولت ن�شبيا 

حيث ر�شحه اجلميع ل�شتعادة اللقب با�شتثناء ارتكابه لنطلقة خاطئة. لكن بولت 
اأثبت يف �شباق الم�س انه قادر على الفوز حتى يف ظل وجود مناف�شيه ال�شر�شني. 

العا�شمة  على  هبت  التي  الهوجاء  العا�شفة  وجه  يف  بولت  الع�شار  وقف  بالم�س، 
مو�شكو قبل دقائق قليلة من انطلق ال�شباق النهائي، كما وقف يف وجه املطر و�شباعي 
ني�شتا  من  موؤلف  جامايكي  وثلثي  غاتلني  بينهم  النهائي  ال��دور 
كارتر ونايكل ا�شميد وكرمير بايلي كول. وقال بولت: اأنا �شعيد 
م�شيفا   ، حققته  مم��ا  اأف�شل  حتقيق  يف  اأرغ���ب  كنت  ولكنني 
اأعرف  ل  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�شف  بعد  ق��دم��اي  يف  �شد  م��ن  عانيت 
القيا�شي مل يكن واردا  الرقم  ملاذا، وبالتايل فان حتطيم 

وبالتايل خ�شت ال�شباق من اجل الفوز فقط . 
انهم  ذل��ك،  م��ن  اق��ل  ينتظرون مني  وت��اب��ع يف جامايكا ل 
بتقدمي  كنت مطالبا  وا�شاف   . اأ�شيطر  اأن  دائما  يتمنون 
�شباق جيد خا�شة يف ظل وجود عداءين يتقنان 

النطلقة اجليدة هما غاتلني وكارتر. 
كان يتعني علي النتباه جيدا يف ال50 م 
غاتلني  اىل  الهتمام  اع��ارة  دون  الوىل 
املقدمة  يف  �شيكون  ب��ان��ه  اع���رف  لن��ن��ي 
الذي  ب��ال��ع��داء  لي�س  ان���ه  م،   50 ب��ع��د 
وبالتايل  ال�شغط  حتت  ينهار  ال��ذي 
اأجل  م��ن  الرتكيز  علي  يتعني  ك��ان 
ب���ل���وغ ال���ه���دف وه����و م���ا ح��ق��ق��ت��ه . 
خائفا  اأك������ن  مل  ق���ائ���ل  واردف 
م��ن اخل�����ش��ارة لن��ن��ي اع���رف ما 
يتعني علي فعله. جئت هنا من 
اأج����ل ال��رك�����س وا���ش��ت��ع��ادة قمة 
م�����ش��ت��واي. ���ش��اأك��ون ���ش��ع��ي��دا لو 
فزت او خ�شرت او تعادلت، لنني 
اأع����رف ب��ان��ن��ي ج��ئ��ت ه��ن��ا وقدمت 
وت��اب��ع للو�شول   . ل���دي  م��ا  اف�����ش��ل 
هناك حلظات  كانت  املو�شم طويل،  ك��ان  هنا،  اىل 
توقف وع��رثات اعادتني اىل ال��وراء، لكنني حظيت 
اىل قمة  �شيقودين  بانه  اأع��رف  وكنت  بثقة مدربي، 
اأرغ���ب يف  ال��ع��امل . وخ��ت��م كنت  ب��ط��زول��ة  م�شتواي يف 
اأجل  اليوم كان من  ب�شرعة كبرية ولكن هذا  الرك�س 
ال��رك�����س حت��ت امل��ط��ر ول��ي�����س ال��غ��ن��اء حت��ت امل��ط��ر املطر 
يعيق جميع العدائني وبالتايل من ال�شعب حتقيق رقم 

قيا�شي . 
بلغ بولت هدفه وهو الذي اعلن مطلع العام احلايل: 
بالن�شبة لعام 2013، الهدف هو العدو ب�شرعة واحراز 
لقب 100 م يف بطولة العامل يف مو�شكو . لكن ال�شوؤال 
ال��ذي يطرح نف�شه هو: ما هي اله��داف التي حتددها 
ال�شطورة كي حتافظ على �شهيتها؟ النتقال اىل الوثب 
العامل  )بطل  لوي�س  ك��ارل  ا�شطورة  لتحطيم  الطويل، 
م؟   400 �شباق  اىل  النتقال  او  امل�شابقة(؟  يف  الرباعي 
ب��ول��ت حم���رتف ح��ق��ا، ل��ك��ن��ه ل��ي�����س م��ازو���ش��ي��ا رمب�����ا.. عام 
2014 �شي�شارك يف العاب الكومنولث يف غل�شكو لتطويق 
ورمبا  ال��زاخ��رة،  م�شريته  يف  يفتقده  ال��ذي  الخ��ري  اللقب 
2016، �شيبحث عن  ي�شارك هناك يف الوثب الطويل. ويف 
الثلثي املثلث يف �شباقات 100 و200 و4 مرات 100 م يف 
العاب ريو دي جانريو.. بولت يعدو ب�شرعة لدرجة اننا ن�شينا 
2016. يف بلد  بانه �شيبلغ الثلثني عند انتهاء العاب ريو 
كرة  ملمار�شة  ال��ق��وى،  العاب  اعتزاله  وق��ت  �شيحني  ال��ق��دم،  ك��رة 

القدم رمبا . 
انه  اعتقد  النكليزي:  يونايتد  مان�ش�شرت  يع�شق  الذي  بولت  وقال 
بعد ريو دي جانريو، �شاأعتزل بب�شاطة و�شاأرى ما اذا كنت جيدا يف كرة 

القدم . ال�شطورة لديها احلق بتحقيق حلم الطفولة اي�شا.

حتلم الرو�شية اإيلينا اإي�شنباييفا باأن تكون م�شاركتها املرتقبة اليوم الثلثاء 
يف نهائي م�شابقة القفز بالزانة �شمن فعاليات بطولة العامل الرابعة ع�شر 
لألعاب القوى مبو�شكو مبثابة اجلائزة الكربى مل�شريتها الريا�شية. وحتظى 
�شتخو�شها  لأنها  اإي�شنباييفا  الأ�شطورة  لدى  بالغ  باهتمام  اليوم  م�شابقة 
من  ت�شدل  ق��د  ولأن��ه��ا  ناحية  م��ن  ب�شدة  لها  املتحم�شني  مواطنيها  و���ش��ط 

خللها ال�شتار على م�شريتها الريا�شية احلافلة بالإجنازات.
تاريخ  �شجلت  يف  ذه��ب  من  بحروف  ا�شمها  عاما   31 اإي�شنباييفا  وكتبت 
العا�شقني  امل�شجعني  قلوب  يف  تربعت  كما  القيا�شية  والأرق��ام  القوى  األعاب 
والعداء  اأنها  يعترب كثريون  العامل حيث  اأنحاء  والعديد من  رو�شيا  لها يف 
األعاب  اأو�شني بولت واجهة م�شرقة وبراقة لريا�شة  الأ�شطوري  اجلامايكي 
القوى. كما حتمل �شورة �شعار بطولة العامل احلالية اإ�شارة عن اإي�شنباييفا 

مثل  احل�����ش��ان  ذي��ل  بطريقة  �شعرها  �شففت  ف��ت��اة  ال�شعار  يف  تظهر  حيث 
اإي�شنباييفا متاما وهي تقفز بالزانة كما تظهر يف ال�شعار �شورة ترمز لق�شر 
اإي�شنباييفا يف عامل  الكرملني تراثا عامليا وحتظى  الكرملني. وميثل ق�شر 
القفز  م�شابقة  م��ع  م�شريتها  �شهدت  حيث  م�شابهة  مبكانة  ال��ق��وى  األ��ع��اب 
اأح��رزت لقب  اأن  28 رقما قيا�شيا عامليا و�شبق لإي�شنباييفا  بالزانة حتقيق 
بالذهبية  ف��ازت  كما  و2007   2005 عامي  يف  مرتني  للم�شابقة  العامل 
الأوملبية للم�شابقة مرتني يف اأوملبياد 2004 باأثينا و2008 ببكني. وتاأهلت 
اإي�شنباييفا لنهائي امل�شابقة كما اعتادت على مدار م�شريتها الريا�شية حيث 
للنهائي  جهدها  لتدخر  خا�شتها  واح��دة  حماولة  من  مرت  55ر4  �شجلت 
اإي�شنباييفا  زال م�شتقبل  ما   ، امل�شابقة غدا  نتيجة  النظر عن  وبغ�س  غ��دا. 
يف  م�شاركتها  انتهاء  بعد  �شتعتزل  كانت  اإذا  ما  اأح��د  يعلم  ل  حيث  غام�شا 

اإعلمية  تقارير  ون�شبت  الريا�شية.  م�شريتها  �شتوا�شل  اأم  البطولة  ه��ذه 
لإي�شنباييفا ، بعد الفوز بلقب امل�شابقة يف البطولة الرو�شية ال�شهر املا�شي 
بعد  ه��ذا  عن  تراجعت  اأنها  يبدو  ولكن  العامل.  بطولة  بعد  �شتعتزل  اأنها   ،
يف  م�شاركتها  اأم��ام  مفتوحا  الباب  لترتك  الأح��د  الت�شفيات  يف  م�شاركتها 
 2016 الأوملبية  الألعاب  2015 ببكني ودورة  القادمة عام  العامل  بطولة 
يف ريو دي جانريو. وقالت اإي�شنباييفا اأم�س مل اأقل اأنني �شاأعتزل بعد بطولة 
العامل مبو�شكو اأريد احل�شول على ق�شط من الراحة لتكوين عائلة واإجناب 
وريو.  بكني  يف  اأ�شارك  حتى  اللعبة  ملمار�شة  العودة  اأمتنى  واأ�شافت   . طفل 
ولكن اإذا �شارت الأمور على نحو �شيئ واأدركت اأنني مل اأ�شتطع العودة مل�شتواي 
العايل ، �شاأعلن اعتزايل . وت�شتحوذ اإي�شنباييفا على الرقم القيا�شي العاملي 
للم�شابقة خارج القاعات ويبلغ 60ر5 مرت بفارق 14 �شنتيمرتا عن رقم اأي 

اأخرى فيما ي�شبه الهيمنة الرائعة التي فر�شها الأوك��راين �شريجي  لعبة 
على  ي�شتحوذ  حيث  اعتزاله  قبل  بالزانة  القفز  م�شابقات  عامل  على  بوبكا 
الرقم القيا�شي العاملي للم�شابقة حتى الآن ويبلغ 41ر6 مرت. وقال بوبكا 
، عن اإي�شنباييفا ، قد تكون بطولة العامل مبو�شكو هي الأبرز يف م�شريتها 
فعاليات  و�شمن  مو�شكو  ويف  م�شجعيها  اأم���ام  امل�شابقة  خو�س  الريا�شية. 
بطولة العامل ميثل اأمرا رائعا . وو�شفت اإي�شنباييفا الت�شجيع اجلماهريي 
اأم�س باأنه مده�س وما زالت حتلم باأن ترد اجلميل لهذه  لها يف الت�شفيات 
ولكن  للم�شابقة.  الذهبية  بامليدالية  الفوز  خلل  من  باإ�شعادها  اجلماهري 
الفوز بالذهبية يتطلب ظهورها باأف�شل م�شتوى �شابق لها وهو ما مل يحدث 
اإل نادرا يف ال�شنوات الأخرية. وخلل بطولة العامل2009 بربلني ، اأخفقت 

اإي�شنباييفا متاما يف امل�شابقة ثم احتلت املركز

اإي�شنب�ييف� حتلم ب��شتع�دة لقب القفز ب�لزانة 



حممد اال�شم املف�شل للمواليد يف لندن
اأن ا�شم حممد  اأ�شدرها مكتب الإح�شاءات الوطنية،  اأظهرت درا�شة جديدة 
املا�شي،  العام  يف  لندن  الربيطانية  بالعا�شمة  اجلدد  للمواليد  املف�شل  كان 
فيما كان هاري، واأميليا، ال�شمني الأكرث �شعبية للمواليد ال�شبيان والبنات 
الإذاع��ة الربيطانية )بي بي  لهيئة  الدرا�شة، وفقاً  انكلرتا وويلز. وقالت  يف 
التوايل على لئحة  الثاين على  وللعام  الأوىل  املراكز  احتل  ه��اري  اإن  �شي(، 
املركز  يف  اأوليفر  ت��له  للطفال،  بالن�شبة  �شعبية  الأك��رث  الع�شرة  الأ�شماء 
الثاين، و جاك يف املركز الثالث، وت�شاريل يف املركز الرابع، ويعقوب يف املركز 
اخلام�س، وتوما�س يف املركز ال�شاد�س، واألفي يف املركز ال�شابع، ورايلي يف املركز 
الثامن، وويليام يف املركز التا�شع، وجيم�س يف املركز العا�شر. وجاء ا�شم اأميليا 
يف املركز الأول على لئحة الأ�شماء الع�شرة الأكرث �شعبية بالن�شبة للبنات يف 
انكلرتا وويلز، تله اأوليفيا يف املركز الثاين، وجي�شكا يف املركز الثالث، واإميلي 
ال�شاد�س، وميا يف  املركز  واآف��ا يف  املركز اخلام�س،  وليلي يف  الرابع،  املركز  يف 
املركز ال�شابع، واأي�شل يف املركز الثامن، و�شويف يف املركز التا�شع، وايزابيل يف 
املركز العا�شر. وا�شافت الدرا�شة اأن ا�شم رايلي دخل للمرة الأوىل اإىل لئحة 
ل  املف�شّ ال�شم  حممد،  كان  فيما  للأطفال،  �شعبية  الأك��رث  الع�شرة  الأ�شماء 

للأطفال الذكور الذين ولدوا يف العا�شمة الربيطانية لندن العام املا�شي.

غ�لبية الربيط�نيني ال مت�ر�س 
التم�رين الري��شية املعتدلة 

متار�س  ل  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  غالبية  اأن  الث��ن��ني،  ام�����س  ج��دي��دة،  درا���ش��ة  ك�شفت 
التمارين الريا�شية املعتدلة ب�شورة منتظمة كل �شهر، يف حني ل ميار�س واحد 
الدرا�شة،  دقائق. ووج��دت   5 مل��دة  امل�شي  ريا�شة ول حتى  اأي  10 منهم  من كل 
من   %  80 اأن  ميل،  ديلي  �شحيفة  ون�شرتها  بري�شتول  جامعة  اأجرتها  التي 
 12 ومل��دة  املعتدلة  التمارين  من  دقيقة   30 ممار�شة  يف  يف�شلون  الربيطانيني 
الدراجات  ورك���وب  ال�شباحة  على  اإق��ب��ال��ه��م  انخف�س  ح��ني  يف  ال�شهر،  يف  م��رة 
الهوائية والرتّدد على �شالت التمارين الريا�شية ب�شكل يثري ال�شدمة. وقالت 
% مل  % من الربيطانيني مل ميار�شوا ال�شباحة يف ال�شهر املا�شي، و 90  اإن 80 
% فقط باأنهم مار�شوا  ي�شتخدموا �شالت التمارين الريا�شية، يف حني اأقر 20 
مقداراً �شئيًل فقط من الن�شاط البدين. وحّذرت الدرا�شة من اأن الحجام عن 
الن�شاطات البدنية يخّزن م�شاكل �شحية �شخمة يف انكلرتا، والتي اأ�شبحت الآن 
واحدة من الدول التي ميار�س �شكانها اأقل ن�شاطاً بدنياً يف اوروبا، نظراً لأن 16 
% من اأ�شباب �شرطان الثدي و�شرطان القولون ومر�س ال�شكري تعود اإىل عدم 

% من اأ�شباب مر�س القلب التاجي. ممار�شة الريا�شة، ف�شًل عن 5 
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اأديل.. �شريرة
 يف فيلم جت�ش�س 

الربيطانية  الغناء  جنمة  جت��ري 
ل������ت������وؤدي دور  اأدي����������ل حم������ادث������ات 
جديد  جت�ش�س  فيلم  يف  ال�شريرة 
جاك�شون  األ  ���ش��ام��وي��ل  ب��ط��ول��ة 

وكولني فريث.
وذكرت جملة )ال�شن( الربيطانية 
يف ت��ق��ري��ر ت��ن��اق��ل��ت��ه ال���ع���دي���د من 
اأن  )ال���غ���اردي���ان(  بينها  ال�����ش��ح��ف 
اأديل التي تربعت على عر�س الغناء 
لتنطلق يف عامل  جتري حمادثات 
�شينمائي  عمل  اأول  ع��رب  التمثيل 
ال�شرية  م��ن خ��لل فيلم اخل��دم��ة 
وهو فيلم جت�ش�س بطولة جاك�شون 
اإخ��راج خمرج )اأك�س  وفريث ومن 

مان( ماثيو فون.
وقال م�شدر اإن اأديل هي بال�شبط 

من يبحث عنه ماثيو .
يذكر اأن اأديل كانت قد اأطلت بدور 
القبيحة  بيتي  م�شل�شل  يف  �شغري 
بجائزة  ف����ازت  وق����د   ،2009 ع����ام 
فول  �شكاي  اأغنيتها  ع��ن  اأو���ش��ك��ار 

لفيلم جيم�س بوند الأخري.

�شداقة بني كلب اأ�شم واآخر كفيف
فقط  امل�شردة  الكلب  من  ومرتاديه  �شاكنيه  ملجاأ  �شم 
يف ولي����ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ح��ال��ة ���ش��داق��ة ن����ادرة ب��ني كلبني 
العاملون  الب�شر. ولحظ  والثاين كفيف  اأ�شم  اأحدهما 
يف امللجاأ كيف ن�شاأت علقة ال�شداقة القوية بني الكلبني 
اللذين ل يفرتقان اأبدا في�شطلع احدهما بدور العينني 
زميله  بتعوي�س  ال��ث��اين  ي��ق��وم  بينما  للكفيف  بالن�شبة 
اإك�شربي�س  دي��ل��ي  �شحيفة  وذك����رت  اأذن���ي���ه.  ع��ن  الأ���ش��م 
جروين  كانا  اأن  منذ  عنهما  تخلوا  الكلبني  اأ�شحاب  اإن 
خمتلفتني  مبنطقتني  منهما  ك��ل  على  وع��رث  �شغريين 
ومت اإنقاذهما وجمعهما ماأوى الكلب امل�شردة لرتبطهما 
اإع��اق��ت��ه��م��ا ب��ع��لق��ة ���ش��داق��ة مل ي��ت��وق��ع��ه��ا اح����د. وياأمل 
العاملون يف امللجاأ اأن يتمكن احد من تبني الكلبني معا 
�شعوبة  مل��دى  تفهمهم  اأك��دوا  لكنهم  يفرتقان  ل  لأنهما 
من  يعانيان  كبريين  كلبني  دم��ج  يف  يرغب  اح��د  اإي��ج��اد 

اإعاقة يف عائلته. 

  الن��س يتع�طفون
 مع الكلب اأكرث من الب�شر

اجلراء  مع  يتعاطفون  النا�س  اأن  جديدة،  درا�شة  اأف��ادت 
والكلب التي تتعر�س ل�شوء معاملة اأكرث من تعاطفهم 
مع الب�شر الرا�شدين الذين يتعر�شون اإىل ال�شيء عينه.

وذكر موقع )ليف �شيان�س( اأن الدرا�شة التي مت تقدميها 
�شملت  الأمريكية  الجتماع  رابطة علماء  اجتماع  خلل 
ُط��ل��ب منهم قراءة  240 ط��ال��ب ج��ام��ع��ي  م��ع  م��ق��اب��لت 
واحدة من 4 ن�شخ عن مقال اخباري يتحدث عن التعر�س 
ل�شرب مربح. وقد مت ا�شتخدام الكلمات عينها يف املقالت 
الأربعة، ولكن مع تغيري ال�شحية بني طفل ورا�شد يف ال� 
30 من العمر، وجرو، وكلب، يف عمر ال�شاد�شة، ثّم اأعطى 

امل�شاركون علمة على م�شتوى التعاطف مع ال�شحية.
وتبني اأن ن�شبة التعاطف كانت اأعلى مع الطفل، واجلرو، 

والكلب، الذين تعر�شوا ل�شوء املعاملة مقارنة بالرا�شد.
وكان الباحثون يعتقدون نظرياً اأن الأ�شغر �شناً �شيحظى 
كلباً،  اأو  اإن�شاناً  كان  اإذا  عما  النظر  بغ�س  اأك��رب  بتعاطف 
التعاطف مع  يف  العمر يحدث فرقاً  اأن  اأنهم وج��دوا  اإل 
بال�شحايا من  يتعلق  لي�س يف ما  الب�شر ولكن  ال�شحايا 

الكلب .

�ش�ب يرتكب اأب�شع جرمية
متكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من القب�س على �شاب 
قتل والدته و�شقيقيه بال�شافة اىل �شقيقته، يف منطقة 
�شحيفة  بح�شب  ع��م��ان،  ال��ع��ا���ش��م��ة  غ���رب  ال�����ش��ري  وادي 
ال�شو�شنة الأردنية.  وقال الناطق العلمي يف مديرية 
لريتكب  ناريا  �شلحا  ا�شتخدم  القاتل  اإن  العام،  الم��ن 
���ش��ارع��ت ف��رق الأم���ن ال��وق��ائ��ي والبحث  ج��رمي��ت��ه، فيما 
اجلنائي واأدلة املختربات اجلنائية بالو�شول اىل م�شرح 
اجلرمية.  وبا�شرت الأجهزة الأمنية التحقيق مع ال�شاب 
ملعرفة دوافع ارتكاب اجلرمية التي مل تت�شح بعد، بح�شب 

الناطق با�شم مديرية المن العام. 

الفتي�ت ي�شجعن اأمه�تهن على الفي�شبوك
لت درا�شة اأمريكية اإىل خل�شة تفيد باأن  ملاذا تن�شم الأمهات يف منت�شف العمر اإىل موقع )في�شبوك(؟ لقد تو�شّ
اأولدها  اأخبار  متابعة  على  وحتّم�شها  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  موجة  رك��وب  على  اأمها  ت�شّجع  من  هي  البنة 

واأقاربها عرب النرتنت .
اأن درا�شة مت تقدميها خلل اجتماع لرابطة علماء الجتماع الأمريكية يوم ال�شبت  وذكر موقع )ليف �شاين�س( 
�شملت مقابلت مع 28 امراأة عمرهن فوق اخلم�شني ي�شتخدمن الكمبيوتر ومواقع التوا�شل الجتماعي، اأظهرت 

% منهن البنة ب�شكل خا�س. % منهن ان�شممن اإىل )في�شبوك( ب�شبب فرد من العائلة، وذكرت 48  اأن 86 
% من الرا�شدين الأمريكيني الذين ترتاوح اأعمارهم  وكانت درا�شة اأجراها معهد )بيو( عام 2010 اأظهرت اأن 50 

بني 50 و65 عاماً والذين ي�شتخدمون الكمبيوتر لديهم �شفحات على مواقع التوا�شل الجتماعي.
وقالت الباحثة نان�شي هوراك راندل، من جامعة )وينغايت( اإن الأجوبة الأكرث �شيوًعا بني الن�شاء على ال�شوؤال حول 
�شبب ان�شمامهن اإىل )في�شبوك( كان ابنتي قالت يل اإن علّي الن�شمام، هكذا ا�شتطيع اأن اأرى �شورها وقالت راندل 
اإنهن تعّلمن ا�شتخدام الكمبيوتر يف العمل، ولكن فرداً من العائلة  الن�شاء يف منت�شف العمر قلن  % من   71 اإن 

وبالأخ�س البنة هي من عّلمهن ا�شتخدام مواقع التوا�شل الجتماعي.
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الدالفني تتمتع بذاكرة ف�ئقة
قال باحث من اأمريكا اإن الدلفني ت�شتطيع تذكر اأقرانها الذين 
تعرفت عليهم قبل ع�شرين عاما واإنها تتعرف على اأقرانها من 
خلل �شفريها اخلا�س الذي تعرب به عن ا�شمها وهويتها حتى 

واإن مل ت�شمعه على مدى �شنوات كثرية.
�شيكاغو  الأمريكي جا�شون بروك من جامعة  الباحث  واأو�شح 
يف درا�شته التي ن�شرت يف جملة برو�شيدنغز التابعة للأكادميية 
امللكية للعلوم يف بريطانيا اأن هذه ال�شفة جتعل ذاكرة الدلفني 

تعمل ب�شكل ي�شبه ذاكرة الإن�شان. 
43 دلفينا عا�شت يف مناطق خمتلفة ويف اأحوا�س  در�س بروك 
دلفني متباعدة. وعر�س بروك على الدلفني اأ�شوات �شفري 
م�شجلة غريبة واأخرى معروفة للدلفني ثم نظر كيف يكون رد 
فعل احليوانات. ويعترب �شوت �شفري الدلفني مبثابة اأ�شمائها 
التعريفية اذ يتعلم كل دلفني يف �شنواته الأوىل �شفريه اخلا�س 

به والذي يعرف به نف�شه على الدلفني الأخرى.
�شمع  الدلفني قد  اأحد  اإذا كان  الباحث عما  اأدرك  ولكن كيف 
البداية  يف  ل؟  اأم  قبل  م��ن  م��رة  ذات  امل�شجل  ال�شفري  ���ش��وت 
اأ�شوات  من  العديد  ال��دلف��ني  على  الأم��ريك��ي  الباحث  عر�س 
بامللل  ت�شعر  الدلفني  بداأت معها  املعروفة وملدة  ال�شفري غري 
ب��داأ الباحث  وب��داأت تتجاهل هذه الأ���ش��وات. ويف هذه اللحظة 
عر�س �شوت �شفري لأحد الأقران ال�شابقة فوجد اأن الدلفني 
بداأت فعل يف الإن�شات ب�شكل وا�شح وبداأت ت�شبح باجتاه مكرب 
ال�شوت وحامت حوله واأ�شدرت �شفريها باجتاهه وكاأنها تريد 

اأن تغريه باإ�شدار املزيد من ال�شفري.

اإن�ش���ن اآل��ي
 لدرا�شة �شلوك القر�س

لعل عبارة عندما ي�شبح ال�شياد هو الفري�شة هي اأف�شل و�شف 
اأثر  لتعقب  امل���اء  حت��ت  يتحرك  ج��دي��د  اآيل(  ل��روب��وت)اإن�����ش��ان 

القرو�س يف مياه البحار واملحيطات. 
باأخبار  املعني  هايف  تيك  الأمريكي  الإل��ك��رتوين  املوقع  وذك��ر 
التكنولوجيا باأن الروبوت اجلديد الذي يحمل ا�شم �شارك بوت 
قام بتطويره الربوفي�شري كري�س لوي من خمترب لوج بيت�س 
الذكية واملهند�س كري�س كلرك من جامعة هاريف  للروبوتات 
القرو�س  م��ن  الق���رتاب  على  الباحثني  م�شاعدة  بغر�س  م��اد 
امل��ف��رت���ش��ة ب��درج��ة ت��ك��ف��ي مل��راق��ب��ت��ه��م دون ال��ت��اث��ري ع��ل��ى منط 

�شلوكها التقليدي. 
اإمكانيات  وي�شتخدم  القر�س  م��ن  اجل��دي��د  ال��روب��وت  وي��ق��رتب 
 300 التعقب لديه بحيث يظل دائما على م�شافة ترتاوح بني 
اأنها حتت  ال�شمكة  ت�شعر  اأن  دون  القر�س  500 مرت خلف  اإىل 
املراقبة.  و�شوف ي�شتخدم العلماء الروبوت اجلديد يف امل�شتقبل 
الأبي�س  ال��ق��ر���س  مثل  �شخمة  مفرت�شة  اأ���ش��م��اك  اأث���ر  لتعقب 

للتعرف على املزيد ب�شاأن �شلوكياته. 
اأنها ل تعترب  وتعترب القرو�س من ال�شواري الطبيعية، ورغم 
علماء  اأن  اإل  ل��ه��ا،  بالن�شبة  التقليدية  ال��ف��رائ�����س  م��ن  الب�شر 
�شلوكياتها  ب�شاأن  املعلومات  اكت�شاب  على  يحر�شون  الأح��ي��اء 

وطبائعها املختلفة.
املغنية �شيلينا جوميز ت�شارك يف حفل توزيع جوائز اختيار املراهقني يف يونيفر�شال �شيتي بكاليفورنيا. )رويرتز(

ك�رد�شي�ن ترف�س 3 مليني 
دوالر مق�بل �شور ابنته� 

كيم  الأم��ريك��ي��ان  ال��ن��ج��م��ان  ي�شر 
ك��ارد���ش��ي��ان، وك��ان��ي��ي وي�����ش��ت، على 
ابنتهما،  خ�شو�شية  على  احلفاظ 
ح��ت��ى ان��ه��م��ا رف�����ش��ا ع���رو����ش���اً قد 
دولر مقابل  3 مليني  اإىل  ت�شل 

�شورها.
واأفاد موقع )تي اإم زي( الأمريكي 
مليني   3 رف�����ش��ا  ال��ن��ج��م��ني  ان 
اأي  قبول  ع��دم  ق��ررا  بعدما  دولر 

عر�س مايل مقابل �شور ابنتهما.
ون���ق���ل ع����ن م�������ش���ادر م���ق���رب���ة، ان 
ك����ارد�����ش����ي����ان، ووي���������ش����ت، ف���ك���را يف 
البداية ببيع �شور ابنتهما والتربع 
باملال جلمعيات خريية، غري انهما 

عادا وغريا راأيهما.
ول��ف��ت��ت اإىل ان��ه��م��ا ق���ررا اإم���ا ن�شر 
�شورة ال�شغرية يف جملة م�شهورة 
اأو �شلوك الدرب   ، مثل فانتي فري 
النجمان  قبلهما  اخ��ت��اره��ا  ال��ت��ي 
ن�شر  وه���و  وب��ي��ون�����ش��ي،  زي،  ج���اي 
ال���������ش����ور ع����رب و�����ش����ائ����ل الإع�������لم 

الجتماعية.

ال���������ش����ه����ب اأق�����������ل ع���ر����ش���ة
 ل��لإ���ش���ب��ة ب�����ش��رط���ن ال��ربو���ش��ت���ت 
الرجال  اأن  ج��دي��دة  ب��ري��ط��ان��ي��ة  درا����ش���ة  وج����دت 
للإ�شابة   %  54 بن�شبة  ع��ر���ش��ة  اأق���ل  ال�شهب 
اأ�شحاب  ن��ظ��رائ��ه��م  ال��ربو���ش��ت��ات م��ن  ب�����ش��رط��ان 

ال�شعر الأ�شود اأو الأ�شقر اأو البني.
بريتي�س  دوري��ة  يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة  وذك��رت 
من  الباحثني  اأن  العلمية  كان�شر  اأف  ج��ورن��ال 
ال��ف��ن��ل��ن��دي يف  امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي لل�شحة وال��ط��ب 
هل�شنكي واملركز الوطني الأمريكي لل�شرطان يف 
اإىل  تعود  على معطيات  اطلعوا  ماريلند  ولي��ة 
20 األ���ف رج��ل ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني اخلم�شني 
والتا�شعة وال�شتني �شاركوا يف درا�شة طويلة املدى 
يف اأواخر ثمانينات القرن املا�شي، مع حتديدهم 

للون �شعرعم يف �شن الع�شرين.
ووجد الباحثون اأن األفاً و982 رجًل من امل�شاركني 
بالدرا�شة اأ�شيبوا ب�شرطان الربو�شتات، م�شريين 
% من هوؤلء الرجال �شهب، فيما كان  اإىل اأن 1 
ال��رج��ال بنياً.  % من ه��وؤلء   40 اأك��رث من  �شعر 
 % ووجد الباحثون اأن ال�شهب اأقل عر�شة ب�54 

للإ�شابة ب�شرطان الربو�شتات.

اإن����ه����ا دول������ة ي�����ش��ع��ر اأغ����ل����ب ���ش��ك��ان��ه��ا ب���احل���زن، 
كميات  ال��ع��ادي��ون  الأ���ش��خ��ا���س  فيها  وي�شتهلك 
تغيري  على  ت�شاعد  التي  ال��ع��ق��ارات  م��ن  مهولة 

احلالة الذهنية. 
العراق  اأن��ه��ا  الو�شف  ب��ه��ذا  البع�س  يظن  وق��د 
فرن�شا  الواقع  يف  لكنها  �شوريا  اأو  اأفغان�شتان  اأو 
يقولون  اأن��ف�����ش��ه��م  الفرن�شيني  اأن  رغ���م  وذل���ك 
يكونون  ل  ف��ل��م��اذا  يتمنونه،  م��ا  ك��ل  لديهم  اإن 

�شعداء؟ 
باري�س  اقت�شاد  كلية  �شينيك من  كلوديا  اأج��رت 
جتثم  الكاآبة  من  حالة  هناك  اأن  ك�شفت  درا�شة 
تف�شريها  ي�����ش��ع��ب  ال��ف��رن�����ش��ي��ني،  ����ش���دور  ع��ل��ى 
ب�شهولة باإرجاعها ل�شبب واحد مثل البطالة اأو 
املر�س اأو الفقر وقالت الربوف�شورة اإنها اكت�شفت 
العلقة  لتحديد  بحث  �شدفة  النتيجة  ه��ذه 
بني عدم امل�شاواة يف الدخل وال�شعادة، لتكت�شف 
يف  بال�شعادة  اإح�شا�شا  الأق��ل  هم  الفرن�شيني  اأن 

اأوروبا، وحتى من بع�س الدول النامية. 
 1000 اآراء  ا�شتطلعت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وح�شب 
�شخ�س من كل دولة يف دول العامل، فاإن �شعور 

% من  الفرن�شيني بال�شعادة كان اأقل بن�شبة 20 
اأي دولة اأوروبية. 

واأكدت الربوف�شورة لقناة فران�س 24 اأن امل�شاألة 
راجعت  لأن��ه��ا  القت�شادية،  ب��الأزم��ة  ع��لق��ة  ل 
اأن  لتجد  ال�شبعينيات،  م��ن��ذ  ال�����ش��ع��ادة  م��وؤ���ش��ر 

الفرن�شيني كانوا دائما الأقل �شعادة يف اأوروبا.
الثقافة  �شبب هذا احلزن هو  اإن  كلوديا  وقالت 
باأن  ذل��ك  على  وا�شتدلت  الفرن�شية.  والعقلية 
الفرن�شي ي�شطحب معه ال�شعور بالكاآبة عندما 
يذهب لدولة اأخرى. وباأن املهاجرين اإىل فرن�شا 
�شعداء بنف�س القدر مثل املهاجرين اإىل اأ�شبانيا.  
اإن النتيجة الأ�شا�شية التي  وقالت الربوف�شورة 
تو�شلت اإليها يف عدم �شعور الفرن�شي بال�شعادة 
الذي  املهاجرين  لأن  الفرن�شية.  امل��دار���س  ه��و 
العا�شرة  �شن  قبل  امل��دار���س  ه��ذه  اإىل  ي��ذه��ب��ون 
يكت�شبون تدريجيا نف�س الإح�شا�س بالكاآبة، على 

عك�س املهاجرين الذين ل يذهبون اإليها.
وك�شفت كلوديا اأن املدار�س الفرن�شية تركز ب�شدة 
على التفوق الكامل للطلب وتلتزم بال�شدة يف 

التعليم، متجاهلة الفروق الفردية. 

التعليم �شبب تع��شة الفرن�شيني

كورتني كوك�س تك�شر مع�شمه� 
مل تنعم املمثلة الأمريكية، كورتني كوك�س، باإجازتها يف املك�شيك بعدما ا�شطرت لقطعها جراء 

�شقوطها وك�شرها مع�شمها.
�شقطت  عندما  كانكون  يف  اأ�شدقائها  مع  كانت  كوك�س  ان  الأم��ريك��ي،  زي  اإم  تي  موقع  واأف���اد 

وك�شرت مع�شمها.
ال�شقوط  لتفادي  بنف�شها  التحكم  وحاولت  انزلقت  كوك�س،  ان  مطلعة،  م�شادر  عن  ونقل 

اأر�شاً،، لكنها �شربت مع�شمها ب�شدة فك�شر وا�شتدعي الأطباء اإىل غرفة كوك�س بالفندق، 
واأكدوا اأن الو�شع �شيء وو�شعوا ج�شاً على مع�شمها.

ليهتم  اأمريكا  اإىل  والعودة  اإجازتها  اإىل قطع  بعدها  �شارعت  كوك�س  ان  املوقع  وذكر 
اأطباوؤها بعلجها ومل يت�شح اإن كانت املمثلة الأمريكية �شتخ�شع جلراحة اأو ل.

 


