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اأبطال الأوملبياد املدر�صي يوا�صلون تدريباتهم 

يف مع�صكرهم التاأهيلي باإيطاليا

عربي ودويل

اأبوظبي بداأت رحلة التطور واحلداثة بروؤية زايد 

وتوا�صل م�صريتها املظفرة بقيادة خليفة

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

هــــل غّيـــر بــــاراك اأوبـــامـــــا 

ا�صتـــــراتيجيــتــــــه؟

•• دبي-وام:

ل�صاحب  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  �صفحات  متابعي  ع��دد  جت���اوز 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
6 ماليني متابع حيث  اأك��ر م��ن  ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  جمل�س 
ماليني   3 ق��راب��ة  اإىل  ت��وي��ر  �صفحة  على  �صموه  متابعي  ع��دد  و���ص��ل 
متابع بينما جتاوز عدد متابعي �صفحته على في�س بوك مليوين متابع 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي  بل�س  جوجل  �صفحة  ..اأم���ا 
ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم يف �صهر ف��راي��ر م��ن ه���ذا ال��ع��ام ف��ق��د جت���اوز عدد 
االأعمال  تركز على  ..وه��ي �صفحة متنوعة  األ��ف متابع   600 متابعيها 
االإن�صتجرام  على  متابعيه  عدد  وجت��اوز  تف�صيال  اأك��ر  ب�صكل  وامل�صاريع 

   

باملنا�سبة
اجلرمية والعقاب.. وما حّك جلدك مثل ظفرك!

•• الفجر:
ال��ع��رب، مبا فيهم من مل ت�صبهم اللفحة  ال��ع��رب، كل  اأن  ال ج��دال يف 
ال�صاحات  الدامي، ي�صعرون بقلق حاد، حتّول يف بع�س  النارية للربيع 
االأفق  ان�����ص��داد  ج��راء  امل��الي��ني  ط��ال  ق��ائ��م،  نف�صي  اإىل مر�س  العربية 
واالأو�صاع الكارثية التي اآلت اإليها بلدانهم، خا�صة تلك التي اخرقت 
اقت�صادها،  وانهار  االأهلية،  احل��روب  وال�صيا�صي  االجتماعي  ن�صيجها 
اإىل كوكبة  التمّيز  ب�صهادة  واالنتماء  االإفال�س  وا�صطبحت على حافة 
الدول الفا�صلة، بعد اأن ا�صتوطنها االإرهاب وت�صّلب عوده يف �صوارعها 
القطيعة،  منطق  عربية  �صاحة  من  اأك��ر  يف  ا�صت�صرى  لقد  وجبالها. 
واحتدت ال�صراعات، وزادت موجات التكفري والقتل على الهوية الطني 
اخلالف  اإدارة  ح�صن  وا�صتحال  وال��وف��اق،  احل���وار  منطق  وغ���اب  ب��ّل��ة، 
واالختالف، مبا بات ُينذر باأهوال جمة ال ميكن تقدير حجمها وامتداد 
تداعياتها، اأهوال ٌي�صري ما ر�صح منها اأنها لن ُتبقي ولن تذر، ولن ي�صلم 
ال�صفينة  اأّن  ي��دع جم��اال لل�صك،  اأح��د، بل وت��اأك��د، مبا ال  من �صظاياها 
قوارب  تنفع  ول��ن  اجلميع،  معها  يغرق  �صوف  غرقت  م��ا  اإذا  العربية 

النجاة الفردية، وال اأحزمة االأمان امل�صتعارة.
وجاء العدوان االإ�صرائيلي على غزة، لُي�صفي على ال�صورة دراماتيكية 
اكر وا�صمل، ولُيعيد اإىل االأذهان حقيقة كاد اأن ين�صاها العرب اأنف�صهم 
الن�صغالهم بهمومهم الداخلية والقطرية، وهي اأّن الق�صية الفل�صطينية 
تظل برميل البارود االأ�صا�س يف املنطقة، وخّزان اعنف ال�صراعات وما 
وا�صكالها يف  التوتر  اأن��واع  �صتى  ُيغّذي  ف��روع وذي��ول  يتنا�صل منها من 
اأنهم  اأي�صا  العرب  ليذكر  ج��اء  ال��ع��دوان،  ه��ذا  اأّن  كما  املنطقة.  جممل 
اأ�صفل �صّلم اهتمامات املجتمع الدويل وقواه العظمى حتديدا، وان  يف 
مثل  جلدك  ح��ّك  ما  البليغة  حكمتهم  جت�صيد  االأول  املقام  يف  عليهم 
ظفرك .. اإّن ما اأقدمت عليه الدولة العرية يف قطاع غزة من ق�صف 
واغتيال لالأطفال، مل يحرك زعماء  وامل�صت�صفيات  للمدار�س  وتدمري 
الغرب، الذين كانوا اأكر حما�صا وان�صغاال باتخاذ عقوبات �صد رو�صيا.   
                                                                                 )التفا�صيل 

جتاوز عدد متابعيه على مواقع التوا�سل 6 ماليني وي�سنف �سمن اأهم 10 قادة عامليني يف االإعالم االجتماعي

حممد بن را�سد: و�سائل االإعالم االجتماعي فتحت اأبوابا..واأ�سقطت 
حواجز.. وطورت العمل.. وجعلت اجلمهور جزءا من التنمية

ي��زور  ال�سي�سي 
اليوم ال�سعودية 

•• جدة-وام:

ي�صل الرئي�س امل�صري عبدالفتاح 
زيارة  اليوم يف  اإىل جدة  ال�صي�صي 
للمملكة العربية ال�صعودية يلتقي 
خاللها خادم احلرمني ال�صريفني 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 
االنباء  وك���ال���ة  وذك������رت   . ���ص��ع��ود 
ال�صعودية )وا�س( انه �صيتم خالل 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  بحث  ال��ل��ق��اء 
و�صبل  ال�صقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
ت���ع���زي���زه���ا يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت 
االإقليمية  للق�صايا  ب��االإ���ص��اف��ة 
والدولية ذات االهتمام امل�صرك. 

حكم نهائي بحل حزب 
االإخوان االإرهابي يف م�سر

•• القاهرة-وكاالت:

حزب  بحل  نهائيا  حكما  ال�صبت  ام�س  العليا  االإداري���ة  املحكمة  اأ�صدرت 
احلرية والعدالة الذراع ال�صيا�صية جلماعة االإخوان االإرهابية .

كما قررت املحكمة م�صادرة اأموال وممتلكات احلزب واإعادتها للخزانة 
تناغو،  نزيه  فريد  امل�صت�صار  برئا�صة  احلكم  و���ص��در   . للدولة  العامة 
و�صكرتارية  الليل،  اأبو  وائل  امل�صت�صار  وع�صويه  الدولة،  جمل�س  رئي�س 
كمال جنيب ووائل حممود،  وتقدمت جلنة �صوؤون االأحزاب ال�صيا�صية 
التي يراأ�صها امل�صت�صار اأنور اجلابري، بطلب ر�صمي حلل حزب احلرية 
نيابة  حتقيقات  م��ن  م�صتنديا  عليه  حت�صلت  م��ا  على  ب��ن��اء  وال��ع��دال��ة، 
االأحزاب  عمل  ل�صروط  احل��زب  خمالفة  فيها  ثبت  العليا  الدولة  اأم��ن 
ال�صيا�صية املت�صمنة باملادة الرابعة من القانون رقم 40 ل�صنة 1977 

واخلا�س بنظام االأحزاب ال�صيا�صية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  تنفيذا 
واأوامر  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  الفريق 
االأع���ل���ى للقوات  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 

�صاب ي�صاعد امراأة ا�صيبت يف ق�صف للنظام على مدينة حلب )ا ف ب(

فل�صطينيون يقفون على اأنقا�س م�صجد ال�صهيد عز الدين الق�صام الذي ق�صفه االحتالل يف غزة  )رويرز(

•• غزة-وكاالت:

فل�صطينيني  خ��م�����ص��ة  ا���ص��ت�����ص��ه��د 
���ص��ب��اح ام�����س ال�����ص��ب��ت يف غ����ارات 
قطاع  على  م��ت��ج��ددة  اإ�صرائيلية 
فل�صطينية  م�����ص��ادر  وق��ال��ت  غ��زة 
خم�صة  ا���ص��ت��ه��دف��ت  اإ���ص��رائ��ي��ل  اإن 

م�صاجد منذ اأم�س االأول.
وزارة  ب��ا���ص��م  ال���ن���اط���ق  واأو�����ص����ح 
اأ�صرف  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����ص��ح��ة 
�صقطا  ���ص��ه��ي��دي��ن  اإن  ال�����ق�����درة 
لدراجة  غ�����ارة  ا����ص���ت���ه���داف  اإث�����ر 
امل���غ���ازي بو�صط  ن��اري��ة يف خم��ي��م 
�صهداء  ثالثة  اإن  وق��ال  القطاع، 
حتت  م��ن  انت�صالهم  مت  اآخ��ري��ن 
اأن����ق����ا�����س م�������ص���ج���د ال���ق�������ص���ام يف 
ق�صفته  ال��ذي  الن�صريات  خميم 

الطائرات االإ�صرائيلية ال�صبت.
وذكرت وزارة الداخلية اإن م�صجد 
اجلوي  للق�صف  تعر�س  الق�صام 
تدمريه  اإىل  اأدت  �صواريخ  بعدة 
واأحلقت  مئذنته،  با�صتثناء  كليا 
اأ�صرارا ج�صيمة باأكر من ع�صرة 

منازل جماورة.
اإ�صرائيل  اأن  ال��������وزارة  واأك�������دت 
منذ  م�صاجد  خم�صة  ا�صتهدفت 
���ص��ب��اح ب�������ص���واري���خ اأط���ل���ق���ت من 

التي مل توؤد اإال اإىل تفاقم الو�صع 
بالفعل يف قطاع  املروع  االإن�صاين 

غزة.
اخلارجية  وزارة  دع���ت  ب���دوره���ا 
امل���������ص����ري����ة ال����ط����رف����ني ل���ل���ع���ودة 
بوقف  االل�����ت�����زام  اإىل  ال���ف���وري���ة 
الفر�صة  وا�صتغالل  النار  اإطالق 

املتاحة ال�صتئناف املفاو�صات.
ق����ال م�صدر  وق����ت  ه����ذا يف  ج����اء 
يف  الهدنة  مفاو�صات  من  قريب 
اإىل  تو�صلت  م�صر  اإن  ال��ق��اه��رة 
عر�صها  �صيتم  توفيقية  �صيغة 

على اجلانب االإ�صرائيلي.
عدم  طلب  ال��ذي  امل�صدر  واأو�صح 
معر  م���و����ص���وع  اأن  ا���ص��م��ه  ذك����ر 
قطاع  ب�����ني  )احل�������������دودي  رف�������ح 
م�صرية  م�����ص��ال��ة  وم�����ص��ر(  غ����زة 
الإ�صرائيل  عالقة  ال  فل�صطينية 
وحما�س  فتح  اأن  اإىل  الفتا  بها"، 
املتعلقة  التفا�صيل  على  اتفقتا 
اإدارة املعر على اأن تكون  بكيفية 
الوطنية  لل�صلطة  العامة  االإدارة 
حتى ال ت�صكل هذه امل�صالة نقطة 
م�صر،  يف  االإخ��������وة  م����ع  خ�����الف 
�صيلم�س قريبا  �صعبنا  اأن  ونعتقد 
م��ا يثلج ���ص��دره ب��دون مزيد من 

التو�صيح. 

اأنباء عن انفراج و�سيك يف مباحثات القاهرة

الهدنة انتهاء  منذ  بغزة  االإحتالل  ت�سعيد  يف  �سهداء   10

•• عوا�صم-وكاالت:

ام�س  مبا�صر  �صوريا  �صبكة  قالت 
الع�صرات  وا�صيب  قتلوا   15 اإن 
امل����ع����ادي مب���دي���ن���ة حلب  ح����ي  يف 
النظامية  ال��ق��وات  اإل��ق��اء  نتيجة 
ب���رام���ي���ل م��ت��ف��ج��رة، ب��ي��ن��م��ا قتل 
يف  املعار�صة  من  مقاتلني  ثالثة 
النظامي  اجلي�س  م��ع  ا�صتباكات 
وقتل  ب�������درع���ا،  امل��ن�����ص��ي��ة  ح���ي  يف 
يف  النظاميني  اجلنود  من  اأربعة 
ا�صتباكات بحي جوبر الدم�صقي.

ال�صورية حلقوق  ال�صبكة  وذك��رت 
القتلى  عدد  اإجمايل  اأن  االإن�صان 
وطفل  �صيدتان  بينهم   ،26 بلغ 

وثالثة مقاتلني.
وق�����د ����ص���ن ����ص���الح اجل�����و غ�����ارات 
كثيفة على بلدات يف درعا وريف 
دم�صق وحلب، حيث األقى براميل 
ال�صيح  متفجرة على خميم خان 
لالجئني بريف دم�صق، مما اأدى 
اإىل مقتل امراأة وجرح الع�صرات، 
احلربي  ال����ط����ريان  ق�����ص��ف  ك��م��ا 

الغرباء والقاطرجي  اأحياء تراب 
م�صاكن  حي  يف  القدمي  وال�صوق 
هنانو يف مدينة حلب بالراميل 

املتفجرة.
وذك�����رت وك���ال���ة م�����ص��ار ب���ر����س اأن 
اأرب���ع���ة جنود  امل��ع��ار���ص��ة ق��ن�����ص��ت 
حي  جبهة  على  ا�صتباكات  خ��الل 
دم�صق  ري��ف  ويف  بدم�صق،  جوبر 
مدينة  النظامي  اجلي�س  ق�صف 

دوما بالهاون.
واأفاد مكتب دم�صق االإعالمي باأن 
املحتجزين  اأه��ايل  من  الع�صرات 
ب��ري��ف دم�����ص��ق جتمعوا  ع����درا  يف 
االأمويني  �صاحة  يف  اليوم  �صباح 
دم�صق  ال�������ص���وري���ة  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة 
بالتو�صل  ال�����ص��ل��ط��ات  مل��ط��ال��ب��ة 
التفاق يتم مبوجبه االإف��راج عن 

اأهاليهم. 

طائرات اإف 16.
واأف��ادت وزارة االأوق��اف وال�صوؤون 
اأن  ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ة  ال����دي����ن����ي����ة 
الهجمات االإ�صرائيلية دمرت 63 
على  ال��ع��دوان  ب��دء  منذ  م�صجدا 
قطاع غزة يف الثامن من يوليو/

متوز املا�صي.
وا�صتهدفت املقاتالت االإ�صرائيلية 

جممع االأن�صار االأمني غرب غزة 
�صجنا  ج��ن��ب��ات��ه  ب��ني  ي�صم  ال���ذي 
مرا�صل  واأو�صح  لل�صرطة،  وكلية 
مثل  اأن  امل�صحال  تامر  اجل��زي��رة 
هذه املقرات تخلى من املوجودين 
ف��ي��ه��ا خ�����الل ف������رات ال����ع����دوان 

لتجنب �صقوط �صحايا.
وكان خم�صة �صهداء �صقطوا اأم�س 

العا�صرة-  االأول -بينهم طفل يف 
اإ�صرائيلية على قطاع  اإثر غارات 
غ���زة ب��ع��د ان��ق�����ص��اء ال��ه��دن��ة التي 

امتدت لثالثة اأيام.
واأ�����ص����در االأم������ني ال���ع���ام لالمم 
املتحدة بان كي مون بيانا طالب 
اإىل  اللجوء  بعدم  الطرفني  فيه 
الع�صكرية  االأع���م���ال  م��ن  امل��زي��د 

ع�سرات ال�سحايا بالرباميل املتفجرة على حلب

مواقــيت ال�صالة
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اأوباما خالل موؤمتره ال�صحفي يف حديقة البيت االأبي�س  )رويرز(

•• عوا�صم--وكاالت:

ام�س  ك����ردي����ة،  م�������ص���ادر  اأف��������ادت 
قتلوا  م�صلحا   20 ب���اأن  ال�����ص��ب��ت، 
ق�صف  يف  اآخ�����رون   55 واأ���ص��ي��ب 
ا�صتهدف  االأم����ريك����ي  ل���ل���ط���ريان 
االإ�صالمية  ال�����دول�����ة  جت���م���ع���ات 
ب��ني املو�صل  داع�����س على احل���دود 

واأربيل 450 كم �صمال بغداد. 
ال���ط���ريان  اإن  امل���������ص����ادر  وق����ال����ت 
ال�صبت  ���ص��ن  االأم���ريك���ي  احل��رب��ي 
غارات جوية على جتمعات الدولة 
منطقة  يف  داع�������س  االإ����ص���الم���ي���ة 
املو�صل  ب���ني  احل����دودي����ة  اخل�����ازر 
واأربيل �صمال العراق، ما اأدى اإىل 
واإ�صابة  امل�صلحني  20 من  مقتل 

بجروح.  اآخرين   55
الرئي�س  تعهد  ذل���ك،  غ�����ص��ون  يف 
موا�صلة  اوباما،  باراك  االمريكي 
املقاتلني  ع��ل��ى  اجل���وي���ة  ال���غ���ارات 
امل����ت����ط����رف����ني ال�����ذي�����ن ي�����ه�����ددون 

اقت�صت  اذا  ال����ع����راق  ك���رد����ص���ت���ان 
الدبلوما�صيني  حلماية  ال�صرورة 
الع�صكريني  وامل���������ص����ت���������ص����اري����ن 
االم��ريك��ي��ني، ي��اأت��ي ذل��ك يف وقت 
�����ص����رح ف���ي���ه م���������ص����وؤول اأم���ري���ك���ي 
ال��ع��راق��ي��ة �صلمت  ب����اأن احل��ك��وم��ة 
ملقاتلي  بالذخرية  حمملة  طائرة 

البي�صمركة يف كرد�صتان، وذلك يف 
خطوة غري م�صبوقة من التعاون 
الكردية  ال���ق���وات  ب��ني  ال��ع�����ص��ك��ري 
تهديد  اإل���ي���ه���ا  دف�����ع  وال���ع���راق���ي���ة 

خطري من قبل املت�صددين.
اىل ذلك اكد الرئي�س باراك اوباما 
االمريكية  ال����غ����ارات  ان  ال�����ص��ب��ت 

م�سرع الع�سرات من داع�ش وتدمري اأ�سلحة وعتاد لهم

اوباما: الغارات �ستتوا�سل وي�ستحيل ت�سوية النزاع خالل اأ�سابيع

0.5 مليون متابع. وبهذه املنا�صبة اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
واأ�صقطت  اأبوابا  التوا�صل االجتماعي فتحت  اأن و�صائل  اآل مكتوم  را�صد 
وتوجه  التنمية.  م��ن  ج���زءا  اجل��م��ه��ور  وجعلت  العمل  وط���ورت  ح��واج��ز 
�صموه جلميع متابعيه بقوله ال�صكر لكل املتابعني والتقدير جلميع من 
تفاعل معنا باالقراحات واملالحظات ونعد اجلميع مبزيد من التوا�صل 
خالل الفرة القادمة. كما اأكد �صموه على اأهمية التوا�صل امل�صتمر مع 
مواقع  ..واأ�صاف:اأ�صبحت  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  عر  اجلماهري 
التوا�صل االجتماعي اليوم الو�صيلة االإعالمية االأكر اأهمية يف التوا�صل 
مع اجلمهور والو�صول اإليه قبل اأن يفكر يف الو�صول اإلينا واإ�صراكه يف 

مبادرات التنمية والتطوير حمليا واإقليميا وعامليا. 
)التفا�صيل �س2(

تنفيذا لتوجيهات رئي�ش الدولة واأوامر حممد بن زايد
بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ اليوم ت�سليم 663 
مواطنا امل�ساكن اجلديدة مبدينة الفالح 

تبداأ  اهلل(  )رع��اه  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�صلحة 
بلدية مدينة اأبوظبي �صباح اليوم االحد العا�صر من 
اأغ�صط�س ا�صتقبال امل�صتحقني ملكرمة �صاحب ال�صمو 
ل�  اجل��دي��دة  البيوت  مفاتيح  وت�صليم  ال��دول��ة  رئي�س 

باأبوظبي.  الفالح  مدينة  يف  مواطنا   663
)التفا�صيل �س3(

اعلن عن بدء ت�سجيل الدفعة الثانية ما بني 10 و21 اأغ�سط�ش احلايل

رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية يوؤكد �سرورة 
االلتزام باإ�ستكمال اإجراءات الت�سجيل للدفعة االأوىل

•• اأبوظبي-الفجر: 

واالحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
العامة  الثانوية  خريجي  كافة  مراجعة  ���ص��رورة 
واملتوجب   2014  2013- ال���درا����ص���ي  ل��ل��ع��ام 
اأق��رب مركز  اإىل  االأوىل  للدفعة  الت�صجيل  عليهم 

من  موقفهم  لتحديد  �صكنهم  مقر  م��ن  ت�صجيل 
الذين  على  يتوجب  كما  تاأخري  اأي  دون  التجنيد 
اأنهوا اإجراءات ت�صجيلهم للدفعة االأوىل احل�صول 
بوا�صطة  اإبالغهم  فور  الع�صكرية  بطاقاتهم  على 

الر�صائل الن�صية الق�صرية.
)التفا�صيل �س3(

وعتادا  ا���ص��ل��ح��ة  دم����رت  االخ�����رية 
مل��ق��ات��ل��ي داع�����س م�����ص��ددا ع��ل��ى انه 
ل��ي�����س ه��ن��اك وق���ت حم���دد النهاء 

العملية الع�صكرية االمريكية.
وقال اوباما لل�صحافيني لن اعلن 
ج����دوال زم��ن��ي��ا حم����ددا الن���ه كما 
حيث  البداية،  منذ  قلت  ان  �صبق 
واملن�صات  للطواقم  تهديد  هناك 
االم����ريك����ي����ة، ف������ان م����ن واج���ب���ي 
)للقوات  ك��ق��ائ��د  وم�����ص��وؤول��ي��ت��ي 

امل�صلحة( ان اتاكد من حمايتها.
واكد اوباما ان النزاع يف العراق ال 

ميكن ان يحل يف ب�صعة ا�صابيع.
وقال الرئي�س االمريكي ال اعتقد 
اننا �صنتمكن من حل هذه امل�صكلة 
خالل ب�صعة ا�صابيع االمر �صياخذ 
وقتا، مو�صحا ان الواليات املتحدة 
تقدم  الن  ال���ت���دخ���ل  اىل  دف���ع���ت 
مقاتلي تنظيم الدولة اال�صالمية 
ك����ان ا����ص���رع مم���ا ت��وق��ع��ت��ه اجهزة 

اال�صتخبارات االمريكية.

وزير خارجية ال�سني يوؤنب كريي 
لقائهما  موعد  عن  تاأخره  على 

•• بورما-اأ ف ب:

انب وزير اخلارجية ال�صيني وانغ 
يي ال�صبت اىل نظريه االمريكي 
ج���ون ك���ريي ب�����ص��ب��ب ت���اأخ���ره عن 
يف  ن��اي��ب��ي��ي��داو  يف  بينهما  امل��وع��د 
اجتماعا  ت�صتقبل  ال��ت��ي  ب���ورم���ا 
ال�صيني  ال��وزي��ر  وق���ال  اقليميا. 
ل��ك��ريي ان��ت م��ت��اأخ��ر ع��ن املوعد، 
ان  اآ�صف قبل  ان��ا  فاجابه االخ��ري 
ال�صيني  ال��وزي��ر  ان  اال  يجل�صا. 
كريي  اىل  كالمه  توجيه  وا�صل 
اآ�صف  ان�����ا  م���رج���م  ع����ر  ق���ائ���ال 
ال�صاعة  منذ  هنا  ننتظرك  لكننا 
ن�صف  م���ن  اك����ر  اي   16،30

�صاعة.
مبت�صما  ك�����ريي  اج������اب  ع���ن���ده���ا 
باحراج اق��دم اع��ت��ذاري، ان��ا فعال 
)بالكالم(  ت���ب���داأ  ال  مل����اذا  اآ����ص���ف، 
وان���ا اف��ع��ل ذل��ك ب��ع��دك، ان��ا فعال 
اال�صكال  ه��ذا  وياأتي  اآ�صف.  فعال 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي و���ص��ط ت��وت��ر بني 
بحر  يف  الو�صع  ب�صبب  البلدين 

قرويون لبنانيون يت�سدون 
مل�سلحني عربوا احلدود من �سوريا 

•• بريوت-رويرتز:

عروا  اإ�صالميني  مت�صددين  اإن  وق���روي  لبنانية  امنية  م�صادر  قالت 
احلدود من �صوريا اإىل لبنان ام�س مما اأدى اإىل اندالع معركة م�صلحة 
حيث  من  العودة  على  املت�صددين  باإجبار  انتهت  لبنانيني  قرويني  مع 
اأتوا. وقالت امل�صادر اإن املعركة امل�صلحة قرب قرية كفر قوق وقعت بعد 
من  االأخ���رى  الناحية  على  �صورية  اأم��ن  وق��وات  م�صلحني  بني  ا�صتباك 

احلدود. ومل يت�صح على الفور اإن كان هناك قتلى اأو م�صابني.
مئة  نحو  بعد  وعلى  البقاع  �صهل  يف  را�صيا  بلدة  ق��رب  ق��وق  كفر  وتقع 
التي �صيطر عليها مت�صددون  بلدة عر�صال احلدودية  كيلومر جنوبي 

اإ�صالميون يوم ال�صبت املا�صي بعد اأن عروا من �صوريا. 

ال��ق��اع��دة  م���ن   3 م��ق��ت��ل 
ال��ي��م��ن يف  ج��ن��دي��ًا  و14 

•• عدن-رويرتز:

لتنظيم  ت��اب��ع��ة  ج��م��اع��ة  اأع���ل���ن���ت 
 14 قتلت  اأنها  اليمن  القاعدة يف 
البالد  ب�صرق  حمافظة  يف  جنديا 
على  اجلي�س  �صنه  لهجوم  انتقاما 
اإن  م�����ص��وؤول  ق��ال  ،فيما  مقاتليها 
اأمريكية بدون طيار قتلت  طائرة 
البالد  و�صط  يف  مت�صددون  ثالثة 
قد  اليمني  اجلي�س  وك���ان  ام�����س. 
وادي  ملنطقة  اإ�صافية  بقوات  دف��ع 
ح�صرموت يف �صمال �صرق اليمن.
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حماكم دبي تقدم 1030 �ساعة ا�ست�سارة قانونية جمانية للمتقا�سني عرب برنامج �سور بالتعاون مع 68 مكتب حماماة يف دبي
•• دبي-الفجر: 

68 مكتب  قدمت حماكم دبي ا�صت�صارات قانونية جمانية بالتعاون مع 
حماماة يف دبي، لعدد 672 متقا�صياً، ومبا يعادل 1030 �صاعة ا�صت�صارة 
قانونية، وذلك من خالل برنامج �صور ، يف الفرة من 1 - 1 - 2014 

وحتى 30 - 6 - 2014.
اأن  دب��ي  حماكم  ع��ام  مدير  املن�صوري  حممد  عيد  ط��ار���س  �صعادة  واأك���د 
برنامج �صور يهدف اإىل تعزيز ثقة املجتمع بالنظام الق�صائي من خالل 
تقدمي ا�صت�صارات قانونية جمانية حول خمتلف اأنواع الق�صايا والدعاوى 
مب�صاركة حمامني خمت�صني يتطوعون للقيام بهذه اخلدمة، كما يهدف 

اخلدمات  تقدمي  جم��ال  يف  واملحامني  املحاكم  دور  اإب��راز  اإىل  الرنامج 
املجتمعية، وتعزيز ال�صراكة بني املحاكم ومكاتب املحاماة يف ن�صر املعرفة 
القانونية يف املجتمع، وتي�صري عملية التقا�صي اأمام جميع اأفراد املجتمع، 
املدنية، والعقارية،  الدعاوى  املراجعني يف  اإذ ي�صتهدف الرنامج جميع 

والعمالية، واالأحوال ال�صخ�صية.
امل��ح��ام��اة العاملة يف دبي  ب���دور مكاتب  واأ���ص��اد م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي 
وم�صاركتها يف هذا الرنامج اإذ و�صل عدد املكاتب امل�صاركة اإىل 68 مكتباً 
بنهاية �صهر يونيو 2014، بعد اأن كان 55 مكتباً يف نهاية العام املا�صي 
املع�صرين  من  للمتقا�صني  جمانية  قانونية  ا�صت�صارات  تقدم   ،2013
الدخل،  حم��دودي  من  وكذلك  اال�صت�صارة،  تكاليف  ميتلكون  ال  الذين 

وكبار ال�صن، وبع�س احلاالت اخلا�صة التي كان لها جتارب غري ناجحة 
لالأفراد فقط،  املجانية  اال�صت�صارة  تقدم  اإذ  املحامني،  وغري موفقة مع 
وقبل اأن يتم قيد الدعوى، وملرة واحدة لنف�س املو�صوع، وتقدم اال�صت�صارة 
اأحد  ل��دى  العاملني  القانونيني  امل�صت�صارين  اأو  املحامني  اأح��د  قبل  من 

مكاتب املحاماة املرخ�صة يف اإمارة دبي.
توجيه  �صعبة  رئ��ي�����س  ال��ب��دوي  ال��دي��ن  �صم�س  ال�صيد  اأك���د  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
املتقا�صني اأن برنامج �صور حقق ن�صبة ر�صا بلغت %96 اإذ اأن للرنامج 
قيمة  العميل  على  ي��وف��ر  فهو  وامل��ح��اك��م،  اجلمهور  على  ع��دي��دة  ف��وائ��د 
اال�صت�صارة، ويوفر عليه اجلهد والوقت نتيجة قيامه باإجراءات خاطئة، 
ويحد من ظاهرة اال�صتغالل التي قد يتعر�س لها االأ�صخا�س من قبل 

وقلل من  املحاكم،  الرنامج على موظفي  كما خفف  ال�صما�صرة،  بع�س 
توجيه  يف  واأ���ص��ه��م  اإل��ي��ه��م،  ت��رد  م��ا  ك��ث��رياً  ال��ت��ي  واال�صتف�صارات  االأ�صئلة 

املتقا�صني اإىل اأن�صب الطرق واأق�صرها للو�صول اإىل ما يريدون.
وحول طريقة اال�صتفادة من برنامج �صور قال اإنه باإمكان العميل احل�صور 
ل�صعبة توجيه املتقا�صني يف حماكم دبي للح�صول على اال�صت�صارة اأو من 
اإلكرونية، وبعد ذلك تقوم  اإر�صال ر�صالة  اأو عن طريق  خالل االت�صال 
ال�صعبة بالتن�صيق مع اأحد مكاتب املحاماة امل�صاركة يف الرنامج لتحديد 
موعد لتلقي اال�صت�صارة والتوا�صل مع ال�صخ�س املعني الإبالغه باملوعد 
اإذ تراوح مدة اجلل�صة اخلا�صة بتقدمي اال�صت�صارة ما بني 30 اإىل 60 

دقيقة.

جتاوز عدد متابعيه على مواقع التوا�سل 6 ماليني وي�سنف �سمن اأهم 10 قادة عامليني يف االإعالم االجتماعي

حممد بن را�سد: و�سائل االإعالم االجتماعي فتحت اأبوابا..واأ�سقطت حواجز.. وطورت العمل.. وجعلت اجلمهور جزءا من التنمية
ال�سكر لكل املتابعني والتقدير جلميع من تفاعل معنا باالقرتاحات واملالحظات واالأفكار .. ونعد اجلميع مبزيد من التوا�سل

اأبوظبي بداأت رحلة التطور واحلداثة بروؤية زايد وتوا�سل م�سريتها املظفرة بقيادة خليفة

•• دبي-وام:

ال�صمو  ل�صاحب  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  �صفحات  متابعي  عدد  جت��اوز 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ع��دد متابعي  6 ماليني متابع حيث و�صل  م��ن  اأك��ر  رع��اه اهلل  دب��ي  حاكم 
عدد  جت��اوز  بينما  متابع  ماليني   3 ق��راب��ة  اإىل  توير  �صفحة  على  �صموه 
بل�س  ..اأم��ا �صفحة جوجل  بوك مليوين متابع  متابعي �صفحته على في�س 
التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم يف �صهر فراير 
األ��ف متابع ..وه��ي �صفحة   600 من ه��ذا العام فقد جت��اوز ع��دد متابعيها 
عدد  وجت���اوز  تف�صيال  اأك��ر  ب�صكل  وامل�صاريع  االأع��م��ال  على  تركز  متنوعة 
�صاحب  اأكد  املنا�صبة  وبهذه  متابع.  مليون   0.5 االإن�صتجرام  على  متابعيه 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  اأن  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
ج��زءا من  العمل وجعلت اجلمهور  وط��ورت  واأ�صقطت حواجز  اأبوابا  فتحت 
التنمية. وتوجه �صموه جلميع متابعيه بقوله ال�صكر لكل املتابعني والتقدير 
جلميع من تفاعل معنا باالقراحات واملالحظات ونعد اجلميع مبزيد من 
التوا�صل خالل الفرة القادمة. كما اأكد �صموه على اأهمية التوا�صل امل�صتمر 
مواقع  اأ�صبحت  ..واأ�صاف  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  عر  اجلماهري  مع 
التوا�صل االجتماعي اليوم الو�صيلة االإعالمية االأكر اأهمية يف التوا�صل مع 

�صموه  ي�صتخدم  ..كما  والعاملي  املحلي  ال�صعيدين  على  وثقافيا  واجتماعيا 
و�صائل التوا�صل االجتماعي للتعبري عن تفاعله مع �صعوب العامل وعن اآرائه 
ال�صخ�صية وفل�صفته وجتربته كقائد وكاإن�صان ولتحفيز املجتمع على العمل 
واالإجن��از والتفكري االإيجابي ويوظف �صموه تلك الو�صائل مل�صاركة املجتمع 
اأفراحه واأحزانه واالإ�صادة باإجنازات اأفراده. و�صهد عام 2014 توجها جديدا 
املرئي  با�صتخدام و�صائل االت�صال  التوا�صل االجتماعي ل�صموه  عر مواقع 
التي متتلكها  للمقدرة  نظرا  للمعلومات  البياين  والتمثيل  ال�صور  فيه  مبا 
تلك الو�صائل على اإي�صال املعلومات والر�صائل بطريقة اأكر �صرعة وب�صاطة 
وجاذبية ..ووجد ذلك التوجه تفاعال وتداوال كبريين من قبل اجلماهري 
جمموعة   2014 ع��ام  �صهد  كما  بل�س.  وج��وج��ل  ب��وك  وفي�س  ت��وت��ري  على 
م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي مت اإط��الق��ه��ا ع��ر م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي التي 
املحلية  االأ�صعدة  االأ�صداء على جميع  اأكر  لها  الباهر وكان  بالنجاح  كللت 
واالإقليمية والعاملية.. كانت اآخر تلك املبادرات مبادرة �صقيا االإمارات ل�صهر 
رم�صان التي اختتمت بجمع 180 مليون درهم لتوفري املاء النظيف الأكر 
اإط��الق مبادرة   2013 اأواخ��ر عام  العامل. و�صهد  اإن�صان يف  7 ماليني  من 
الع�صف الذهني االإماراتي عر توير وفي�س بوك التي خ�ص�صت لتح�صني 
قطاعي التعليم وال�صحة يف دولة االإمارات واأ�صركت جميع فئات املجتمع من 
خمتلف االأعمار واجلن�صيات واخللفيات وو�صلت عدد االأفكار املقرحة اإىل 

اجلمهور والو�صول اإليه قبل اأن يفكر يف الو�صول اإلينا واإ�صراكه يف مبادرات 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأع��رب  وعامليا.  واإقليميا  حمليا  والتطوير  التنمية 
حممد بن را�صد اآل مكتوم بهذه املنا�صبة عن �صكره لكل متابعيه على جميع 
وتفاعلهم  م�صاركاتهم  اأن  واأك��د  به  اخلا�صة  االجتماعي  التوا�صل  ح�صابات 
ت��ق��دي��ره امل�صتمر ك��ل م�����ص��ارك��ة يف م���ب���ادرات اخل���ري وال��ت��ط��وي��ر التي  حم��ل 
اأو  اق��راح  اأو  بفكرة  تفاعل  التوا�صل االجتماعي وكل  نطرحها عر مواقع 
راأي يجعل منكم ال�صركاء احلقيقيني واملحركني الفاعلني الإجناح م�صاعينا 
االإن�صانية واالجتماعية واالقت�صادية حمليا واإقليميا وعامليا واأ�صاف �صموه 
اأك��ر من  اإىل  االجتماعي  التوا�صل  �صفحات  على  متابعينا  عدد  و�صول  ان 
وقدرته  االجتماعي  االإعالم  فاعلية  على  دليل  اأكر  هو  متابع  ماليني   6
اختالف  على  النا�س  جميع  اإىل  احل��واج��ز  وجت���اوز  امل�صافات  اخت�صار  على 
االإعالمية  الو�صيلة  بهذه  النا�س  اهتمام  يوؤكد  ..كما  وانتماءاتهم  اأطيافهم 
واأينما  املواقع  توا�صل معكم عر هذه  ..�صنبقى على  وثقتهم مب�صداقيتها 
الو�صول  اإىل  ..�صن�صعى  اأك��ر  منكم  تقربنا  ومبتكرة  و�صيلة جديدة  وج��دت 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ويحر�س   . خاللها  م��ن  اإليكم 
واملبادرات  يطرحها  التي  والق�صايا  واالأف��ك��ار  املوا�صيع  تنويع  على  مكتوم 
التي يطلقها ويطلب امل�صاركة فيها عر مواقع التوا�صل االجتماعي وت�صمل 
جميع فئات املجتمع واأطيافه وتتفاعل مع كل ما يجري اإن�صانيا واقت�صاديا 

التي مت  ال�صقيقة  العربية  ال��دول  اأفكار من  األ��ف فكرة منها   83 اأك��ر من 
التنويه بها وجرى االأخذ ببع�صها واال�صتفادة منها ..كما قام �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم باإطالق مبادرة �صكرا خليفة التي اأهداها 
اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
 2014 لعام  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  جلو�س  يوم  مبنا�صبة 
..وا�صتمرت اأ�صداء هذه املبادرة الأ�صهر مبا فاق التوقعات على م�صتوى االأفراد 
واجلهات املحلية واخلا�صة. وي�صتمر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم با�صتخدام و�صائل التوا�صل االجتماعي الإبقاء املواطنني واملقيمني 
على اطالع على نتائج اجتماعات جمل�س الوزراء والقرارات واملبادرات التي 
وعيهم  ب��زي��ادة  منه  رغبة  حياتهم  على  وانعكا�صاتها  وت��اأث��ريه��ا  عنها  تنتج 
وك�صب م�صاركتهم الفاعلة يف كل ما يدور حولهم واإدراكا باأهمية املجتمع يف 
تطبيق القرارات واإجناح املبادرات التي تنتج عن اجتماعات املجل�س. وتتنوع 
اجلن�صيات واجلهات املتابعة ل�صفحات �صموه على توير وفي�س بوك وجوجل 
بل�س واإن�صتجرام بني العرب واملتابعني من اأوروبا واأمريكا الالتينية واإفريقيا 
واآ�صيا وخ�صو�صا من الهند واليابان اإال اأن الن�صبة االأكر من املتابعني تاأتي 
من الوطن العربي حيث مثلت ن�صبة متابعي ح�صاب �صموه من دولة االإمارات 
العربية املتحدة 43 يف املائة ثم اململكة العربية ال�صعودية ومن الكويت ومن 

البحرين وجمهورية م�صر العربية.

•• اأبوظبي-وام:

اكت�صاف  وبعيد  املا�صي  ال��ق��رن  �صتينيات  منذ  اأبوظبي  العا�صمة  حتولت 
ال�صخمة  والفنادق  الغناء  احلدائق  بها  حتف  ع�صرية  مدينة  اإىل  النفط 
بن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  وطموحات  ل��روؤي��ة  حتقيقا  ال�صاهقة  وامل��ب��اين 

�صلطان اآل نهيان.
واالآن تو�صك تلك املدينة املتاألقة على اتخاذ قفزة نوعية اأخرى فهي تتطلع 
على مدى العقد املقبل كي ت�صبح اأحد املراكز الثقافية العاملية الكرى يف 

ال�صرق االأو�صط.
وقد عانت اأبوظبي من �صظف العي�س بعد احلرب العاملية الثانية مبا�صرة 
�صبعة  من  الأك��ر  ا�صتمرت  التي  اللوؤلوؤ  �صيد  حقبة  نهاية  مع  وبالتزامن 
�صهدتها  التي  الفريدة  التنمية االجتماعية واالقت�صادية  اأن  اإال  اآالف عام 
االإم��ارة ومن ثم دولة االإم��ارات العربية املتحدة تعود اإىل جهود موؤ�ص�صها 
وباين نه�صتها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
1966 ثم رئي�صا للدولة منذ  ال��ذي توىل مقاليد احلكم يف االإم��ارة عام 
 2 يف  اهلل  رحمه  املنية  وافته  1971 وحتى  دي�صمر   2 يف  االحت��اد  والدة 

نوفمر 2004.
كثري من املدن �صهدت تغريات كبرية متتالية على مدى القرن املا�صي اإال 
بها  مرت  التي  نف�صها  الكبرية  التحول  بدرجة  مرت  فقط  منها  قليال  اأن 
مدينة اأبوظبي اإذ عانى جيل االأجداد واالآباء من �صكان االإمارة من �صعوبات 
واالعتماد  القا�صية  احلياة  من  حتولوا  ما  �صرعان  لكن  املا�صي  يف  العي�س 
على طرق جمتمعهم القبلي يف التاأقلم مع البيئة احلارة والرطبة ليجدوا 
اأنف�صهم يف رغد من العي�س بعدما بلغ ن�صيب الفرد من الدخل الوطني يف 

العام 2013 اأكر من 183 األف درهم.
ويف �صتينيات القرن املا�صي وقبل حكم ال�صيخ زايد مبا�صرة كانت اأبوظبي 
عبارة عن جزيرة تتكون من جمموعة من ال�صبخات البحرية املعزولة عن 

الر الرئي�صي.
وخطت اأبوظبي م�صريتها منذ مراحل البدايات ب�صعوبة خا�صة بحثا عن 
م�صادر الرزق وكان اخليار الوحيد اأمام االأهايل هو رحلة الغو�س يف البحر 
وجمابهة معاناته مبا فيها من �صظف العي�س وحرارة ال�صم�س .. فكل من 
عاي�صها �صعر اأنها رحلة وجتربة فيها الكثري من املعاناة التي ال يتمنى اأحد 

اأن يعي�صها مرة ثانية مهما كانت الظروف واالأحوال.
يف  ا�صتطاعت  حتى  ومهمة  متعددة  مب��راح��ل  اأبوظبي  مدينة  تطور  وم��ر 
الكرى  العاملية  املدن  اإىل م�صاف  الو�صول  القيادة احلكيمة  �صيا�صة  اإطار 
واأن حتقق اإجنازات كبرية وغري م�صبوقة على �صعيد الطفرات االقت�صادية 
يف  النموذج  املدينة  منها  جعلت  والتي  املتوا�صلة  والتنموية  والعمرانية 

املنطقة وفتحت �صقف التوقعات اأمام حياة كرمية للمواطن واملقيم معا.
وتطور العا�صمة يف يومنا هذا ملمو�س وي�صهد به العامل اأجمع من خالل 
�صبقت تويل  التي  الفرة  الدولية لكن تظل  املوؤ�ص�صات  التقارير و�صهادات 

املرحوم ال�صيخ زايد مقاليد احلكم يف االإمارة قا�صية.
التقدم  االإم���ارات نحو  دول��ة  انطالقة عا�صمة  كانت  قليلة  �صنوات  لكن يف 
والرقي بعد �صنوات من اال�صتقرار واكت�صاف ال�صركات والبنوك وخطوط 
ال���ط���ريان ح��ت��ى اأ���ص��ح��ت امل��دي��ن��ة ب��ي��ئ��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار وم����الذا اآمنا 

للمدخرات العاملية.
واليوم تعي�س اأبوظبي ع�صرها الذهبي على اأكر من م�صتوى اإذ ا�صتطاعت 
بها لتحقق ما عجزت عنه دول  املحيطة  الظروف  بالكامل من  اال�صتفادة 
اأخرى متلك من مقومات النجاح وعنا�صر التفوق اأكر منها اإال اأنها تعول 
اأ�صالتها وتراثها ومعاملها ال�صياحية واقت�صادها القوي لتحتل  كثريا على 

اأعلى مدن العامل من حيث الدخل القومي االإجمايل للفرد.
�صعبة  احل��ي��اة  كانت  ق��ائ��ال:  عودتها  يتمنى  ال  اأي��ام��ا  الرميثي  وي�صتذكر 
واملوارد �صحيحة وع�صنا �صنوات قا�صية يحا�صرنا البحر من كل جانب لكن 
الو�صع �صعبا خا�صة مع  اأم��ل للرزق احل��الل كان  جند يف زرقته ب�صي�س 
بناء  وك��ان  بعدها  وم��ا  الثالثينيات  من  ب��دءا  اللوؤلوؤ  �صيد  �صناعة  تراجع 
ق�صر احلاكم قد �صجع بع�س االأهايل على اال�صتقرار حوله وجاءت اأوائل 
عمليات  ب���داأت  عندما   1950 ع��ام  وحتى  ه��و  كما  وال��و���ص��ع  االأربعينيات 
التنقيب عن النفط تاأخذ جماال وا�صعا يف مناطق حب�صان وباب وغريهما يف 
املنطقة الغربية وبداأت االأمور تتح�صن خا�صة مع اكت�صاف النفط بكميات 

جتارية وت�صدير اأول �صحنة يف عام 1962 .
وي�صف خمي�س بن زعل الرميثي املدينة يف منت�صف القرن املا�صي قائال: 
اأبوظبي جميعا يعي�صون يف منطقة قريبة من ق�صر احل�صن يف  اأهل  كان 
بيوت اأغلبها من العري�س �صعف النخيل وقليلها من اجل�س احل�صى وكانت 
اأب��راج تناطح ال�صحاب  االأخ��رية من طابق واحد فقط ولي�س كما هي االآن 
وكان  يوميا  وي��راه  ج��اره  ب��اأم��ور  يهتم  واجل��ار  البع�س  بع�صنا  نعرف  وكنا 
الرجال يعملون يف الغو�س و�صيد االأ�صماك والن�صاء كانت ت�صتخدم �صعف 
كاأغطية  املنزل  يف  امل�صتخدمة  اليدوية  االأ�صياء  بع�س  �صناعة  يف  النخيل 
الطعام واملهفات والفر�س وال�صدو بغر�س اال�صتعمال ال�صخ�صي اأو التجارة 

وهكذا كانت ت�صري احلياة ببطء �صديد .
ويو�صح اأنه يف ذلك الوقت اجلميع �صواء وكل رجل بعمله فال يوجد �صخ�س 
اأف�صل من اآخر ويف ذلك الزمان كان االأهايل قليلي العدد وكلهم يد واحدة 
متعاونني على دنياهم. وال يعتقد الرميثي اأنهم افتقدوا هذا التعاون اليوم 
وتباعدت  وعمله  بتجارته  ان�صغل  والكل  وزاد اخلري  النا�س  االآن كر  لكن 
وغري  قليلة  النا�س  ال�صابق  عك�س  قليال  اأ�صبح  بينهم  والتوا�صل  النا�س 

من�صغله لذا جتدها اأكر تعاونا وتوا�صال والكل يزور اأقاربه.
ويقول الرميثي: مل تكن و�صائل التعليم متوافرة كما هي اليوم بل كان جل 
اعتماد النا�س يف تلقي العلم على املطوع وامل�صاجد واجللو�س مع االأجداد 

واالآباء قي جمال�صهم .
دور  ليكمل  امل��ط��وع  ج��اء  لكن  ودي��ن  علم  منابر  املجال�س  كانت  وي�صيف: 
املجال�س ومن اأ�صهر املطاوعة جدي زعل بن را�صد معروف باأنه �صيخ علم 
وال�صيخ بدر واأحمد بالعبد وعبد اهلل بن حميد واملطوع عبد احلميد وحياة 
�صعيد بن يعروف وعبداهلل الو�صوا�صي ودروي�س بن كرم وخليفة بن اأحمد 
ال�صويدي كانوا جميعهم يدر�صون القراآن يف منازل العري�س .. وكما يوجد 

موقعا متقدما بني املدن الكرى وت�صعى جاهدة لتطوير �صناعة ال�صياحة 
اإىل  ال�صدد  هذا  يف  وت�صتند  اال�صتثمارات  جذب  يف  اأ�صا�صية  ركيزة  وجعلها 
موقع املدينة اال�صراتيجي كنقطة التقاء لدول اخلليج االأخرى وامتالكها 
مطارات دولية تعتر ج�صرا جويا يربط �صرق العامل بغربه باالإ�صافة اإىل 
م�صراعيه  على  ال�صياحي  اال�صتث�مار  باب  وفتحها  ال�صياحة  جماالت  تنوع 
وتاريخي  وثقايف  ترفيهي  بني  جماالته  وتع�ددت  �صياحيا  تنوعا  خلق  مما 

نظرا لتعدد االأماكن االأثرية.
وتتوفر يف اأبوظبي بنية �صناعية و�صياحية متطورة ومتكاملة حيث توجد 
على اأر�صها املرافق واملن�صاآت التي تقدم متعة التنزه واال�صتجمام اإىل جانب 
باملنتجات  ال��زاخ��رة  الت�صوق  ومراكز  املتعددة  والتاريخية  االأث��ري��ة  املعامل 
اإ�صافة  عنها  ج��ودة  تقل  ال  التي  املحلية  والتقليدية  العاملية  امل��ارك��ات  ذات 
اإىل مرافق تقدم خدمات �صياحية حديثة تتمثل يف جمموعة من الفنادق 
الريا�صات  املمتعة حيث يجد حمبو  البحرية  واملنتجعات  الفخمة  العاملية 
ومياهها  وم�صابحها  ب�صواطئها  ال��زائ��رون  وي�صتمتع  �صالتهم  البحرية 

و�صم�صها الدافئة �صتاء.
دولة  م��دن  ك��رى  وه��ي  اخلليج  ل��وؤل��وؤة  باأنها  اأبوظبي  العا�صمة  وتو�صف 
االإمارات وتزخر بالعديد من عنا�صر اجلذب ال�صياحي واالأماكن االأثرية 
واملراكز الثقافية واحل�صارية .. و يعد تنوعها الطبيعي واجلغرايف الكبري 
اإىل  اإ�صافة  الرملي  �صاطئها  ط��ول  على  طبيعية  جزيرة  مائتي  وج��ود  مع 
اأهم  من  النخيل  وواح���ات  الناعمة  الرملية  والكثبان  ال�صا�صعة  ال���راري 

معاملها ال�صياحية.
يا�س  بني  اأ�صهرها حممية �صري  الطبيعية  املحميات  بها عدد من  ويوجد 
لتغدو مركزا  تعمريها  و�صيتم  والطيور  للحيوانات  وهي حممية طبيعية 
لل�صياحة البيئية مع ا�صتهداف ا�صتقطابها 170 األف زائر �صنويا مع انتهاء 

العام اجلاري حيث تتم رعاية احليوانات النادرة من االنقرا�س بها.
وزائر املدينة عندما يلتقي بالرعيل االأول اأمثال املواطن خمي�س بن زعل 
الرميثي يتاأكد اأن الأبوظبي قدما يف املا�صي واأخرى يف امل�صتقبل اإذ يقول: 
ما�صي اأبوظبي يختلف عن احلا�صر وهذا �صيء بديهي من �صنن احلياة كان 
الواحد منا ال يجد عمال يعي�س منه فيخاطر بنف�صه فريحل لالإقامة يف 
اجلزر اأو اإىل اإحدى دول اجلوار اإذ كان اللوؤلوؤ م�صدر رزقنا قبل النفط الأنه 

مل يكن هناك دخل اآخر اآنذاك .
ذلك كان احلال يف اأبو ظبي التي عا�س فيها الرميثي الذي كان يبحر الأ�صهر 
ويقيم يف اجلزر و�صط البحر من اأجل اإعالة اأ�صرته واليوم تعد اأبوظبي من 

الن�صاء  م��ن  مطوعات  وا�صتهرت  االأوالد  يدر�صون  ال��رج��ال  م��ن  مطاوعة 
بنت  م��وزة  املرحومة  الرميثات  فريجنا  يف  اأ�صهرهن  ومن  البنات  يدر�صن 

ثاين وفاطمة بنت علي احلاي.
وي�صف حال املدينة يف ذلك الوقت قائال: كانت جمرد �صحراء جدباء ال 
�صارعا رمليا غري مر�صوف  �صارع حمدان وكان  اإال  اأب��دا  �صوارع  بها  يوجد 
يوجد  ال  واالأ���ص��واق  �صكنية  بنايات  اأو  فنادق  باملدينة  يوجد  وال  باالإ�صفلت 
من  األ��واح  وال�صينكو  اخل�صب  من  �صيق  بناوؤه  اأبوظبي  يف  �صعبي  �صوق  اإال 

ال�صفائح املعدنية ومكانه االآن بالقرب من مكان ال�صوق املركزي.
وي�صيف : مل يقف ال�صيخ زايد مكتوف االأيدي يف ذلك الوقت وبداأت الدولة 
اجلوار  دول  من  املدر�صية  البعثات  ا�صت�صافة  احلكم  مقاليد  توليه  منذ 
وبع�س الدول العربية مل�صاعدتها يف ن�صر العلم ومن ثم ا�صتقدم عددا من 
االجنليز  برحيل  مرورا  التعليمية  املنظومة  ال�صتكمال  املوؤهلني  املدر�صني 

عن املنطقة واأخريا قيام االحتاد وا�صتحداث وزارة للربية والتعليم .
ويقول : تطور التعليم يف املدينة يف عهد ال�صيخ زايد تطورا مذهال بعد اأن 
كان �صعبا واالإمكانات حمدودة ففي بداية عام 1968 مل يكن باملدينة اإال 
مدر�صة واحدة للبنات على �صاطئ البحر ا�صمها مدر�صة البنات باالإ�صافة 
اإىل مدر�صة جديدة مت افتتاحها يف ذلك الوقت يف البطني ا�صمها مدر�صة 
ذلك  يف  البطني  نعتر  وكنا  االآن  حتى  ا�صمها  حتمل  زال��ت  وم��ا  اخلن�صاء 
الوقت بلدا بعيد جدا عن اأبوظبي ولي�س جزءا من املدينة كما هو احلال 
االآن اإىل جانب مدر�صتني للبنني احداهما ابتدائية وا�صمها مدر�صة حممد 

بن القا�صم واآخرى اإعدادية ا�صمها اإعدادية اأبوظبي.
ح�صارية  نقلة  يف  ت�صبب  امل��ن��ازل  اإىل  الكهرباء  دخ��ول  اأن  الرميثي  وي��وؤك��د 
كبرية.. فيقول: اأ�صبحنا نح�صر كميات من اللحوم ونحفظها يف الثالجات 
بدال من �صرائها يوما بيوم واأ�صبحنا ن�صرب املياه الباردة بعد اأن كنا ن�صرب 
الثالجات  يف  والفاكهة  اخل�صار  وحفظنا    - ف��خ��اري  اأن���اء   - اليحلة   م��ن 
الكهربائية  واالأج��ه��زة  واملكيفات  للمراوح  ا�صتعمالنا  بعد  حياتنا  وتغريت 

االأخرى .
وخالل عام 1966 توىل املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رحمه 
اهلل حكم اأبوظبي وهو القائد املوؤ�ص�س لدولة االإمارات.. و�صدد ال�صيخ زايد 
باالإن�صان  الأن��ه  النفط فقط  ولي�س  ال��روة احلقيقية  االإن�صان هو  اأن  على 
تقوم احل�صارة وتتاأ�ص�س الدول وتزدهر وبالتعليم والثقافة تنمو ال�صعوب 
وتبني م�صتقبلها واأن امل�صتقبل ي�صنعه االإن�صان اإذا مت اإعداده ملعركة احلياة 
.. وه���ذا م��ا ح��دث يف االإم����ارات ح��ني حت��ول التعليم اإىل م��دار���س حديثة 
ومتطورة وجامعات وكليات وميادين للعلم والنور وكان ذلك وفق خطط 

مر�صومة وبرامج و�صعتها احلكومة االحتادية التي �صعت اإىل حتقيقها.
ونقلت القيادة احلكيمة لل�صيخ زايد اأبناء ال�صعب والوطن اإىل مرحلة تطور 
مت�صارع يف خمتلف امليادين حتى اأ�صبحت اأبوظبي اليوم مدينة متح�صرة 
تقود الكثري من م�صاريع النه�صة العربية التي عجزت عنها كريات الدول 
اأ�صبحت يف غ�صون ب�صع عقود واحة  التطور فيها حتى  فت�صارعت خطى 
اأعمال مزدهرة ت�صتقطب اهتمام العامل وتلهم جريانها بتاأ�صي�س م�صاريع 
حقيقية  نه�صة  مرحلة  احل��ا���ص��ر  ال��وق��ت  يف  اأب��وظ��ب��ي  وتعي�س  م�صابهة. 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  بتوجيهات �صاحب 
حفظه اهلل و متابعة الفريق اأول �صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
النمو  امل�صلحة لتوا�صل م�صرية  االأعلى للقوات  القائد  اأبوظبي نائب  عهد 
االقت�صادية  اخلريطة  �صمن  االإم��ارة  دور  و�صقل  تفعيل  بهدف  والتنمية 
العا�صمة  جعل  اأبوظبي  حكومة  تعتزم  اإذ  العاملية  وال�صياحية  والثقافية 
للتنمية  اأبوظبي  خلطة  وفقا  و�صياحيا  عمرانيا  العامل  م��دن  اأف�صل  من 

امل�صتدامة التي تنتهي بحلول عام 2030.
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تنفيذا لتوجيهات رئي�ش الدولة واأوامر حممد بن زايد

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ اليوم ت�سليم 663 مواطنا امل�ساكن اجلديدة مبدينة الفالح 

ور�سة مميزة لتعليم فنون كتابة اخلط العربي بالرقعة للم�ساركني يف الن�ساط ال�سيفي لنادي ال�سعب
•• ال�صارقة -الفجر: 

بنادي  ال�صيفي  الن�صاط  يف  م�صاركا  ع�صر  اأرب��ع��ة  تلقى 
ال�صعب الثقايف الريا�صي و�صمن الفعاليات التي انطلقت 
ب��اإ���ص��راف جمل�س ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي وت��ت��وا���ص��ل حتى 
اأغ�صط�س اجل��اري �صمن  �صهر  والع�صرين من  اخلام�س 
والريا�صة  ال�صباب  العامة لرعاية  للهيئة  �صيف بالدي 

فنون واأ�صا�صيات اخلط العربي وكتابته بخط الرقعة .
واأق��ي��م��ت ور���ص��ة ف��ن اخل��ط ال��ع��رب��ي �صباح اأم�����س مبقر 
املجد  ال�صعب مبدر�صة  لنادي  ال�صيفية  االن�صطة  مركز 
على  امل�صاركني  تدريب  وتناولت  بال�صارقة  النموذجية 

اأن����واع اخل��ط وط���رق ر���ص��م اخل��ط ال��ع��رب��ي بالرقعة قام 
الطالب امل�صاركني بالور�صة بر�صم ا�صمائهم عالوة على 
كتابة بع�س االآيات القراآنية والعبارات واجلمل لتح�صني 

ادائهم.
كيفية  و  الرقعة  بخط  الكتابة  كيفية  امل�صاركون  وتعلم 
ر�صم االحرف و التعرف على موا�صعها وفق خطة اإدارة 
واكت�صاف  االع�صاء  م��ه��ارات  لتنمية  ال�صيفي  الن�صاط 

املوهوبني و تنمية مهارات الكتابة و حت�صني اخلط
ال�صعب  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو  الدوخي  يا�صر  وا�صاد 
م�صرف عام الن�صاط ال�صيفي لنادي ال�صعب على اأهمية 
هذه الور�س يف �صقل مهارات ال�صباب وتعلمهم فن اخلط 

العربي ومتكنهم من تعلم خط الرقعة وتدريبهم على 
اأن اللغة العربية هي لغة القراآن  حروفه واأ�صكاله واأكد 
امل�صاركني  تدريب  على  الور�صة  حر�صت  لذلك  الكرمي 

على فنون هذا اخلط بكتابة بع�س االآيات القراآنية .
ال����دورة حققت جن��اح��ا ك��ب��ريا نظرا  اأن  ال��دوخ��ي  واأك����د 
على  ع��الوة  ال�صيفية  االن�صطة  بني  وتفردها  لتميزها 
العناية  والتكوين يف  اجل��م��ال  قيم  م��ن  اإل��ي��ه  م��ا هدفت 
واالأطفال  وال�صباب  االأبناء  وتعويد  العربية  باخلطوط 
امل�����ص��ارك��ني ع��ل��ى اإت��ق��ان��ه��ا وحت�����ص��ني خ��ط��وط��ه��م فيها 
وتنمية  ودرا�صتهم  ملكاتها  على  �صينعك�س  ال��ذي  االأم��ر 

اإبداعاتهم .

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
واأوامر  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
االأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
بلدية  تبداأ  التنفيذي )رع��اه اهلل( 
مدينة اأبوظبي �صباح اليوم االحد 
ا�صتقبال  اأغ�����ص��ط�����س  م��ن  ال��ع��ا���ص��ر 
ال�صمو  �صاحب  ملكرمة  امل�صتحقني 
وت�����ص��ل��ي��م مفاتيح  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
663 مواطنا  ل�  البيوت اجلديدة 

يف مدينة الفالح باأبوظبي. 
ا�صتكملت  ق����د  ال���ب���ل���دي���ة  وك����ان����ت 
املواطنني  ال�صتقبال  ا�صتعداداتها 
من  الغالية  للمكرمة  امل�صتحقني 
حيث تكليف فريق عمل متكامل يف 
مركز خدمة العمالء ، وتخ�صي�س 
�صارع  يف  للبلدية  الرئي�س  املبنى 
ت�صليم  زاي��د الإمت��ام عملية  ال�صيخ 
التن�صيق  اإىل  باالإ�صافة   ، البيوت 
ويف  اال�صراتيجيني  ال�صركاء  مع 
م��ق��دم��ت��ه��م )م����واق����ف( ، وال�����دار 
اأب���وظ���ب���ي  ، و�����ص����رك����ة  ال���ع���ق���اري���ة 
ت�صليم  ت�صهيل  اأج��ل  م��ن  للتوزيع 
ووفقاً  واح���د  �صقف  حت��ت  املكرمة 

الأب�صط واأ�صرع االإجراءات .

اإجراءات �سهلة و�سريعة
املن�صوري  �صيف  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
يف  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  اإدارة  م��دي��ر 
بلدية مدينة اأبوظبي اأن توجيهات 
اأهمية  على  اأك���دت  العليا  االإدارة 
ات����ب����اع ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة ف��ع��ال��ي��ة يف 
�صمنهم  وم����ن  ال���ع���م���الء  خ���دم���ة 
ال�صمو  امل�صتحقون ملكرمة �صاحب 
اأبوظبي  الدولة وويل عهد  رئي�س 
تفريغ  مت  ح��ي��ث   ، اهلل  ح��ف��ظ��ه��م��ا 
بجميع  ال���ع���م���الء  خ���دم���ة  م���رك���ز 
ال���ع���م���ل خلدمة  ف���ري���ق  اأع���������ص����اء 
اأن  م�صريا  للمكرمة،  امل�صتحقني 
اال�صراتيجية  ه���ذه  ���ص��م��ات  اأه���م 
واأكرها  االإج����راءات  اأب�صط  ات��ب��اع 
اإجن����از  ي��ت��م  اأن  ، ون��ت��وق��ع  ���ص��رع��ة 
معاملة ت�صليم البيت لكل مواطن 
، وقد و�صعت  دقائق  بحدود ع�صر 
كافة االإمكانات لتقدمي اخلدمات 
تطلعات  ي��ح��ق��ق  ال�����ذي  ب��ال�����ص��ك��ل 

املواطنني و ر�صاهم التام .
تت�صم  االإج����������راءات  اأن  واأ�����ص����اف 
ب��ال��ب�����ص��اط��ة وال�����ص��ه��ول��ة ح��ي��ث ال 
ي��ن��ت��ق��ل من  اأن  امل���واط���ن  ي�����ص��ط��ر 
امل����ك����ان ف��ج��م��ي��ع اخل����دم����ات حتت 
�صقف واحد ولدينا خدمة املوظف 
جميع  ي���ن���ج���ز  ال��������ذي  ال�������ص���ام���ل 
االإج����������راءات ع���ر ن���اف���ذة واح����دة 

مفتاح  امل���واط���ن  ت�����ص��ل��ي��م  ي��ت��م  و   ،
بت�صجيل  اخلا�صة  واالأوراق  بيته 
ا���ص��راك ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء وكذلك 
ال���ع���ق���د اخل����ا�����س ب��ال�����ص��ي��ان��ة مع 
ال��ع��ق��اري��ة وغريها  ال�����دار  ���ص��رك��ة 
م��ن اخل��دم��ات املميزة وذل��ل��ك من 
ال�����ص��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة ���ص��ب��اح��ا وحتى 
الثامنة م�صاًء ، )08 �صباحا حتى 

م�صاًء.  08

مواقف جمانية 
)مواقف(  مع  والتعاون  بالتن�صيق 
امل����واف����ق  ت��خ�����ص��ي�����س ج���م���ي���ع  مت 
مدينة  ب��ل��دي��ة  مب��ب��ن��ى  امل��ح��ي��ط��ة 
ال�صتقبال  جم����ان����ي����ا  اأب�����وظ�����ب�����ي 
للمكرمة  امل�صتحقني  امل��واط��ن��ني 
فتح  البلدية  ع��زم  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
ال�صتيعاب  واح�����د  رق����م  ال���ب���واب���ة 
وذوي  ال���������ص����ن  ك�����ب�����ار  ������ص�����ي�����ارات 
من  بالقرب  اخلا�صة  االحتياجات 
وذلك  مبا�صرة  واح��د  رق��م  املدخل 
الفئة  م���راع���اة الح��ت��ي��اج��ات ه���ذه 
الغالية وتقدمي اخلدمات يف بيئة 
بالدعم  ال��ب��ل��دي��ة  وت�����ص��ي��د   ، اآم��ن��ة 
)مواقف(  ت��ق��دم��ه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
والدار  للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  و�صركة 
املكرمات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال���ع���ق���اري���ة 
مدينة  ب���ل���دي���ة  ع����ر  ال�������ص���ام���ي���ة 

اأبوظبي .

�سيارات متنقلة حتت الطلب
مركز  اأن  امل���ن�������ص���وري  واأ������ص�����اف 
مدينة  بلدية  يف  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة 
اأق�صى اجلهود من  يبذل  اأبوظبي 
ال�صامية  املهمة  ه��ذه  تنفيذ  اأج���ل 
احل�صارية  امل��ع��اي��ري  الأرف����ع  وف��ق��اً 
، م�����ن خ�������الل م������راع������اة ظ�����روف 
واح���ت���ي���اج���ات ���ص��ري��ح��ة م��ه��م��ة يف 

وكبار  ب��االأرام��ل  واملتمثلة  املجتمع 
االحتياجات اخلا�صة  وذوي  ال�صن 
املنطلق فقد مت تكليف  وم��ن ه��ذا 
باإجراء  املتنقلة  اخل��دم��ة  �صيارات 
اإىل  املكرمة  بيوت  ت�صليم  عمليات 
واأينما  م��ن��ازل��ه��م  يف  م�صتحقيها 
املواطنني  ن���دع���وا  ل��ذل��ك   ، ك���ان���وا 
الكرام من هذه الفئة اإىل االت�صال 
 80022220 ال�����رق�����م  ع����ل����ى 
للتن�صيق بهذا ال�صاأن حيث �صتكون 
ال�صيارات حتت طلبهم باأ�صرع وقت، 
و�صيتمكنون مبوجب هذه اخلدمة 
من ا�صتالم مفاتيح بيوتهم وجميع 
الوثائق اخلا�صة بذلك يف بيوتهم 

دون بذل اأي جهد .
ك���م���ا ت����وف����ر ال���ب���ل���دي���ة ����ص���ي���ارات 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ن��ق��ل امل���واط���ن���ني من 
مبنى  اإىل  ال�������ص���ي���ارات  م����واق����ف 
باالإ�صافة   ، وب��ال��ع��ك�����س  ال��ب��ل��دي��ة 
كهربائية  م�����ص��اع��د  ت���وف���ري  اإىل 
قاعة  يف  املعاقني  مبقاعد  خا�صة 

املتعلقة  واالأ������ص�����ول  امل���ع���ل���وم���ات 
ب��ال��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة، وه���ي متاحة 
يحتوي  ح���ي���ث  امل���راج���ع���ني  اأم�������ام 
اأوراكل  بيانات  قاعدة  على  النظام 
نظام  وبرنامج   Oracle 11g
املعلومات اجلغرافية امل�صتخدم هو 

ESRI ArcGIS 10
النظام  خ��ل��ف��ي��ة  ت��ط��وي��ر  مت  وق����د 
Microsoft. ب���ا����ص���ت���خ���دام 

تطوير  مت  وك���ذل���ك   NET 4
واج������ه������ة ال�����ن�����ظ�����ام ب���ا����ص���ت���خ���دام 
و�صتزود   .Silverlight 4
امل�صتفيدين  )م�����ك�����اين(  خ���دم���ة 
ك��ام��ل��ة م��ن اخلدمات  مب��ج��م��وع��ة 
االلكرونية والتي ت�صتخدم اأدوات 
ال��ت��ق��ري��ب اجل��غ��راف��ي��ة م��ع بيانات 
اأماكن  ع��ن  تف�صيلية  تخ�ص�صية 

البيوت وغريها .

جاهزية كاملة
واأ�صارت البلدية اأن اإدارة االأرا�صي 

خم�ص�صة  العمالء  خ��دم��ة  م��رك��ز 
خلدمة ذوي االحتياجات اخلا�صة 
اإىل  و�صهولة  ب��اأم��ان  والإي�����ص��ال��ه��م 

قاعة اخلدمات.

خدمة )مكاين(
تتيح بلدية مدينة اأبوظبي خدمة 
مل�صتحقي  م���ت���ط���ورة  ال���ك���رون���ي���ة 
امل���ك���رم���ة ول���ك���اف���ة ال���ع���م���الء وهي 
املعلومات  ب��واب��ة لنظم  ع��ن  ع��ب��ارة 
حيث   .. )م����ك����اين(  اجل���غ���راف���ي���ة 
على  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  تطبيق  يعتمد 
اأحدث نظم التكنولوجيا احلديثة، 
ومي��ك��ن امل��راج��ع��ني م���ن االط���الع 
ع���ل���ى م����ك����ان ال���ب���ي���وت واأب����ع����اده����ا 

واملناطق املحيطة بها.
املعلومات  ن��ظ��م  ب���واب���ة  و���ص��ت��ك��ون 
اجل�����غ�����راف�����ي�����ة )م�������ك�������اين( وه����ي 
ع��م��الق��ة يف قاعة  ���ص��ا���ص��ة  ع���ب���ارة 
بالبلدية  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  م��رك��ز 
جميع  حت������وي  م����رك����زي����ة  ن���ق���ط���ة 

العمالء  خدمة  واإدارة  والعقارات 
ملفات  جت��ه��ي��ز  ع��م��ل��ي��ة  اأجن����زت����ا 
و����ص���ه���ادات ال ميلك  امل�����ص��ت��ح��ق��ني 
الت�صليم  حما�صر  واعتماد  جمانا 
واوراق تو�صيل الكهرباء والتن�صيق 
اال�صراتيجيني  ال�������ص���رك���اء  م����ع 
واملفاتيح  امل���خ���ط���ط���ات  ل��ت�����ص��ل��ي��م 
الهند�صية  واملخططات  الداخلية 
وهواتف  اأ�صماء  وقائمة  للم�صكن 
وتخ�صي�س  ال�����ص��ي��ان��ة..  ���ص��رك��ات 
ال�صتيعاب  ك��اف��ي��ة  خ��دم��ة  م��ن��اف��ذ 
باليوم  املتوقعني  املواطنني  اأع��داد 
الت�صليم  منافذ  اأن  م�صرية  االأول، 
حتتاجه  م����ا  ب���ك���ل  جت���ه���ي���زه���ا  مت 
وذلك  امل��ك��رم��ة  ت�صليم  اج������راءات 
ت�����ص��ه��ي��ال ع��ل��ى امل��واط��ن��ني الإمت���ام 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ص��ل��ي��م وال��ت��ح��ق��ق من 
وف���رت  ح��ي��ث  ال��ث��ب��وت��ي��ة  االأوراق 
الفنية  االإم������ك������ان������ات  ال����ب����ل����دي����ة 
ملجاراة  املوظفني  م��ن  وجمموعة 
التدفق الكبري من قبل املواطنني 
باملكرمة.  امل�صمولني  وامل��واط��ن��ات 
من  امل�صتفيدين  البلدية  وت��دع��و 
ا�صطحاب  اأه���م���ي���ة  اإىل  امل���ك���رم���ة 
املراجعة  ع��ن��د  امل��ط��ل��وب��ة  االأوراق 
ال�����ص��ف��ر �صارية  وه���ي ���ص��ور ج����واز 
امل��ف��ع��ول و���ص��ورة خ��ال���ص��ة القيد، 
وب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة االأ���ص��ل��ي��ة وذلك 
من اأجل اإمتام عملية الت�صليم بكل 

ي�صر و�صهولة .

مدينة الفالح ،من راعي الدار 
اإىل اأهل الدار 

ال�صكنية  ال���ف���الح  م��دي��ن��ة  ت���ن���درج 
املواطنني،  م�صاكن  برنامج  �صمن 
والتي تاأتي ا�صتمراراً لنهج املغفور 
زايد  ال�صيخ  ت��ع��اىل،  اهلل  ب���اإذن  ل��ه 
ب��ن ���ص��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 

املالئم  ال�����ص��ك��ن  ت��وف��ري  ث�����راه، يف 
للمواطنني  واخل��دم��ات  وامل��راف��ق 
وا����ص���ت���م���راراً ل��ن��ه��ج��ه رح���م���ه اهلل، 
وا�صتقرار  رفاهية  ال��ذي جعل من 
املواطن االإماراتي الهدف والغاية 
يف كافة خطط التنمية يف الدولة، 
تاأتي  ال���ن���ه���ج  ل���ه���ذا  وا����ص���ت���ك���م���ااًل 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ومتابعة  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
الفريق اأول �صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
بنمط  االرتقاء  اأجل  من  امل�صلحة، 
احل���ي���اة ل��ل��م��واط��ن��ني ع���ر توفري 
جمتمعات �صكنية راقية توفر �صبل 
الواعد  وامل�صتقبل  الرغيد  العي�س 

لكل املواطنني.
الفالح  م��دي��ن��ة  م�����ص��روع  وي�����ص��م 
على  ف��ي��ل��ال   4857 ال�����ص��ك��ن��ي��ة 
 12،5 ت��ب��ل��غ  اإج���م���ال���ي���ة  م�����ص��اح��ة 
اإ�صافة  ومت  م���رب���ع،  م���ر  م��ل��ي��ون 
للم�صروع  جديدة  فيلال   1000
املرافق  م���ن  جم��م��وع��ة  وت�����ص��م   ،
م��وزع��ة ع��ل��ى 5 اأح��ي��اء ل��ك��ل منها 
م�صاجد  ت�������ص���م  ع����ام����ة  م�����راف�����ق 
اإىل  وم��دار���س وم��راف��ق جمتمعية 

جانب عدد من املحال.
املدينة  يف  العامة  املرافق  وتتوافر 
وعلى مقربة من امل�صاكن باالإ�صافة 
ي�صم  للم�صروع  رئي�صي  اإىل مركز 
ج��م��ي��ع امل����راف����ق اخل���دم���ي���ة مثل 
ومكاتب  للت�صوق  التجاري  املركز 
والعديد  طبية  وخ��دم��ات  جت��اري��ة 
من مرافق اخلدمة العامة ل�صكان 
م�صجد  اىل  ب��االإ���ص��اف��ة   ، امل��دي��ن��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 

الذي يت�صع ل� 2000 �صخ�س.

ع�سر دقائق الإجناز املعاملة و�سيارات خدمة لكبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�سة، ومواقف جمانية

اعلن عن بدء ت�سجيل الدفعة الثانية ما بني 10 و21 اأغ�سط�ش احلايل

رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية يوؤكد �سرورة االلتزام باإ�ستكمال اإجراءات الت�سجيل للدفعة االأوىل
واج��ب وطني مقد�س. من ناحية 
رئي�س هيئة اخلدمة  اأ�صاد  اآخ��رى 
باجلهود  واالحتياطية  الوطنية 
احلكومية  اجل��ه��ات  تبذلها  ال��ت��ي 
والتعاون  وامل��ح��ل��ي��ة  االحت����ادي����ة 
امل�������ص���رك يف ه�����ذا اجل����ان����ب مبا 
الوطنية  اخلدمة  م�صروع  يخدم 
الذي يهدف بالدرجة االأوىل اإىل 
الب�صري  العن�صر  وتطوير  تنمية 
امل��واط��ن واالرت��ق��اء به كونه ثروة 
ال��وط��ن احل��ق��ي��ق��ي��ة وح��ام��ل راية 
عزته وكرامته. جتدر االإ�صارة اإىل 
اأن القانون االحتادي رقم 6 ل�صنة 
الوطنية  اخلدمة  ب�صاأن   2014
األزم جميع اجلهات  واالحتياطية 
واملحلية  االحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة 
بال�صماح  اخل�����ا������س  وال����ق����ط����اع 
لديها  ال���ع���ام���ل���ني  ل���ل���م���واط���ن���ني 

االلتحاق باخلدمة الوطنية.
عديدة  �صمانات  القانون  و�صع  و 
ل����ل����م����ج����ن����دي����ن م�������ن امل����وظ����ف����ني 
املثال  �صبيل  والعاملني منها على 
باالحتفاظ  ه��ذه اجل��ه��ات  ال��ت��زام 

مبراجعة  واالحتياطية  الوطنية 
اأق�������رب م���رك���ز جت��ن��ي��د م����ن مقر 
���ص��ك��ن��ه��م ل��ت��ح��دي��د م��وق��ف��ه��م من 
تلقيهم  مب��ج��رد  وذل���ك  التجنيد 
هواتفهم  ع���ل���ى  ن�����ص��ي��ة  ر����ص���ال���ة 
امل���ح���م���ول���ة ي����ح����دد ف���ي���ه���ا ت���اري���خ 
ب��اأن مراكز  الت�صجيل علما  ووق��ت 
املواطنني  �صت�صتقبل  الت�صجيل 
اأبوظبي  يف  نهيان  اآل  مع�صكر  يف 
ومع�صكر العني يف العني ومع�صكر 
ومع�صكر  ال�صارقة  يف  الرحمانية 

ليوا يف الغربية.
ال�صيخ  ال��رك��ن طيار  ال��ل��واء  واأك���د 
نهيان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  اأح����م����د 
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
تقيد  ������ص�����رورة  واالح���ت���ي���اط���ي���ة 
املطلوبني  امل���واط���ن���ني  وال�����ت�����زام 
م�صيدا  بالت�صجيل  اخلدمة  الأداء 
والتعاون  واالإل��ت��زام  باالن�صباط 
االأوىل  الدفعة  �صباب  اأب��داه  الذي 
اإىل  .. م�صريا  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م��ن 
�صرف  ال���وط���ن���ي���ة  اخل�����دم�����ة  اأن 
ل��ك��ل امل���واط���ن���ني واالل���ت���ح���اق بها 

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
مراجعة  ����ص���رورة  واالح��ت��ي��اط��ي��ة 
العامة  ال��ث��ان��وي��ة  ك��اف��ة خ��ري��ج��ي 
 2014 للعام الدرا�صي -2013 
الت�صجيل  ع���ل���ي���ه���م  وامل����ت����وج����ب 
مركز  اأق���رب  اإىل  االأوىل  للدفعة 
ت�صجيل من مقر �صكنهم لتحديد 
اأي  ال��ت��ج��ن��ي��د دون  م���ن  م��وق��ف��ه��م 
ت��اأخ��ري ك��م��ا ي��ت��وج��ب ع��ل��ى الذين 
اإج��راءات ت�صجيلهم للدفعة  اأنهوا 
بطاقاتهم  على  احل�صول  االأوىل 
بوا�صطة  اإبالغهم  فور  الع�صكرية 
الر�صائل الن�صية الق�صرية. واأكد 
اأحمد  ال�صيخ  طيار  الركن  اللواء 
بن طحنون اآل نهيان رئي�س هيئة 
واالحتياطية  الوطنية  اخل��دم��ة 
م�صتحقي  كافة  ياأخذ  اأن  �صرورة 
التبليغ  ه����ذا  وذوي���ه���م  ال��ت��ج��ن��ي��د 
من  ك����ل  واأن  اجل����دي����ة  مب��ن��ت��ه��ى 
ح�صر اإىل الت�صجيل ومل ي�صتكمل 
اإجراءاته اأو من مل يح�صر نهائيا 

الوطنية.
و اأكد رئي�س الهيئة اأن مع�صكرات 
اخل�������دم�������ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة ج�����اه�����زة 
ال�صتقبال الدفعة االأوىل مع نهاية 
اأي خالل  احل��ايل  اأغ�صط�س  �صهر 
مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�صابيع من 
االآن. جدير بالذكر اأنه ال ي�صتثنى 
اأي  الت�صجيل  من مراجعة مراكز 
خريج ثانوية عامة لعام 2013-

2014 حتى لو زاد جمموعه عن 
اأو كان حا�صال على  املائة  90 يف 
اأو قبول يف جامعة  منحة درا�صية 
الدولة  داخ��ل  خا�صة  اأو  حكومية 
اإعفاء  ل��دي��ه  م��ن  اأو  خ��ارج��ه��ا  اأو 
طبي من جهة خارج نطاق اللجنة 
الطبية التابعة اإىل القيادة العامة 
على  يتوجب  اإذ  امل�صلحة  ال��ق��وات 
هذه الفئات اأي�صا مراجعة مراكز 
من  موقفهم  لتحديد  الت�صجيل 

التجنيد.
و�صائل  با�صتخدام  الهيئة  وت��ق��وم 
ال��ت��وا���ص��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ب��ل��ي��غ من 
ق���ان���ون اخلدمة  ع��ل��ي��ه��م  ي��ن��ط��ب��ق 

لتحديد موقفه من التجنيد �صيتم 
اأداء اخلدمة  اعتباره متخلفا عن 
ي�صتدعي  م����ا  وه�������ذا  ال���وط���ن���ي���ة 
تطبيق املادة رقم 36 من القانون 
بحقهم.   2014 ل�����ص��ن��ة   6 رق���م 
ما  بالتن�صيق  تعميم  ���ص��در  وق���د 
بني وزارة التعليم العايل والبحث 
الوطنية  اخلدمة  وهيئة  العلمي 
واالح���ت���ي���اط���ي���ة ي��ف��ي��د ب����اأن����ه لن 
يف  بالت�صجيل  ط��ال��ب  الأي  ي�صمح 
اجلامعات اأو الكليات ما مل يحدد 

موقفه من التجنيد.
من جهة اأخرى هناأ رئي�س الهيئة 
الت�صجيل  اأنهوا  الذين  املجندين 
وح�صلوا على بطاقاتهم الع�صكرية 
بتلبية  والتزامهم  جتاوبهم  على 
تاأخري..  اأي  دون  ال���وط���ن  ن����داء 
وث��م��ن اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 
ال����ق����وات  اجل����ه����ات امل��خ��ت�����ص��ة يف 
ت�صجيل  اإج��راءات  الإنهاء  امل�صلحة 
قيا�صي  زم���ن  يف  االأوىل  ال��دف��ع��ة 
ف��اجل��م��ي��ع ي��ع��م��ل ب��اأق�����ص��ى طاقة 
اخلدمة  م�����ص��روع  الإجن���اح  ممكنة 

ر�صائل  اإر����ص���ال  ي��ت��م  اإذ  ال��وط��ن��ي��ة 
الت�صجيل  م���راك���ز  حت����دد  ن�����ص��ي��ة 
ومواعيد  ال��ط��ب��ي��ة  وال����ع����ي����ادات 
بهم  االإت�����ص��ال  يتم  كما  امل��راج��ع��ة 
علما  احل�������ص���ور  ع�����دم  ح���ال���ة  يف 
والعيادات  الت�صجيل  م��راك��ز  ب���اأن 
االأ�صبوع  اأي��ام  الطبية تعمل طيلة 
زيادة  م��ع  اجلمعة  ي��وم  با�صتثناء 
 11 اإىل  ل��ت�����ص��ل  ال�����دوام  ���ص��اع��ات 

�صاعة يوميا.
كما اأعلنت هيئة اخلدمة الوطنية 
ت�صجيل  ب���دء  ع���ن  واالح��ت��ي��اط��ي��ة 
املطلوبني  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة 
وذلك  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة  الأداء 
يف ال��ف��رة ال��زم��ن��ي��ة م��ا ب��ني 10 
من  حيث  احل��ايل  و21اأغ�صط�س 
الدفعة  ه����ذه  ت��ب��ا���ص��ر  اأن  امل���ق���رر 
اخلدمة يف منت�صف �صهر دي�صمر 

من العام احلايل.
مواطني  جميع  الهيئة  وطالبت 
ينطبق  مم����ن  ال����ذك����ور  ال����دول����ة 
ع��ل��ي��ه��م ال��ق��ان��ون االحت������ادي رقم 
اخلدمة  ب�صاأن   2014 ل�صنة   6

ب��ح��ق امل��ج��ن��د م���ن م��وظ��ف��ي��ه��ا اأو 
اأو  ع��م��ل��ه  اأو  ب��وظ��ي��ف��ت��ه  ع��م��ال��ه��ا 
ع��م��ل م�����ص��او حل���ني ان��ت��ه��ائ��ه من 
جواز  م��ع  الوطنية  اخل��دم��ة  اأداء 
اأو عمله  امل��ج��ن��د  اإ���ص��غ��ال وظ��ي��ف��ة 
اأدائ��ه للخدمة  موؤقتا خ��الل م��دة 
الوطنية.. كما يوؤدى للمجند من 
اخلدمة  م���دة  ط���وال  عمله  ج��ه��ة 
رواتب  من  ي�صتحقه  ما  الوطنية 
وع�����������الوات وب���������دالت وت���رق���ي���ات 
وملحقاته  ال���رات���ب  يف  وزي������ادات 
وتعتر مدة خدمته يف وظيفته اأو 

عمله االأ�صلي م�صتمرة.
الوطنية  م���دة اخل��دم��ة  وحت�����ص��ب 
���ص��م��ن امل�����دة امل����ح����ددة الأغ���را����س 
التقاعدي  امل���ع���ا����س  اأو  امل���ك���اف���اأة 
النا�صئة  االمتيازات  من  وغريها 
عن الوظيفة اأو العمل.. اأما فيما 
املهن  واأ���ص��ح��اب  بالطالب  يتعلق 
احلرة واأ�صحاب امل�صاريع الفردية 
اإليهم  ف�������ص���ي���وؤدى  ال����ط����الب  اأو 
�صتحدد  �صهرية  م��ال��ي��ة  م��ك��اف��اآت 

الحقا. 
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
طرق دبي تطلق خدمة ت�ساريح املواقف لكبار ال�سن واملعاقني عرب الهواتف الذكية

•• دبي-وام:

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي خدمة اإ�صدار وجتديد ت�صريح مواقف 
الهواتف  وذل��ك عر  االإعاقة  ل��ذوي  ت�صاريح  ال�صن وجتديد  لكبار  مركبات 
احلثيثة  اإط���ار جهودها  يف  وذل��ك  دب��ي  اي��ه  ت��ي  اآر  التطبيق  نظام  الذكية يف 
لت�صخري التكنولوجيا خلدمة املجتمع وعمالئها. ياأتي ذلك يف ظل توجيهات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتحويل دبي اإىل اأذكى مدينة يف العامل 
ودعم مبادرة برنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية وم�صاندة وتعزيز 
مبادرة �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
دبي  حتويل  اإىل  تهدف  التي  للجميع  مكان   .. جمتمعي  التنفيذي  املجل�س 
اإىل مدينة �صديقة للمعاقني بحلول 2020. وقال �صلطان املرزوقي مدير 

اإدارة ترخي�س ال�صائقني يف موؤ�ص�صة الرخي�س بهيئة الطرق واملوا�صالت اإن 
فئتي كبار ال�صن وذوي االإعاقة يحتالن مكانة خا�صة ومعترة لدى قيادتنا 
الر�صيدة وانطالقا من هذا النهج االإن�صاين نويل اهتماما خا�صا بهما حيث 
طورنا تطبيقاتنا الذكية للهواتف املحمولة لتالئم هاتني ال�صريحتني من 
جمتمعنا حيث اأن تي�صري احل�صول على ترخي�س املواقف بات مطلبا ملحا 
خلدمة كبار ال�صن وذوي االإعاقة ف�صال عن البدء يف تنفيذ خطة لزيادة عدد 
اأن الهيئة �صرعت بالفعل  اخلدمات على التطبيقات الذكية. واأكد املرزوقي 
يف تنفيذ خطة لتطوير فوائد وفاعلية هذا التطبيق بزيادة عدد اخلدمات 
على التطبيق الذكي اآر تي ايه دبي لهاتني ال�صريحتني وهي ت�صريح مواقف 
للمعاقني موؤقت وت�صريح مواقف للمعاقني �صياح وت�صريح مواقف مركبات 
خا�صة مبراكز تاأهيل املعاقني وت�صريح مواقف الأ�صحاب االأمرا�س املزمنة 
ممن يخ�صعون للمراجعة الدائمة للمراكز الطبية وامل�صت�صفيات اإ�صافة اإىل 

توفري خدمة تو�صيل الت�صاريح اإىل االأماكن الفعلية للعمالء. وعن تفا�صيل 
اآر تي ايه دبي  اأن اخلدمة تبداأ بتنزيل التطبيق من  اخلدمة ذكر املرزوقي 
الختيار  الرئي�صية  ال�صفحة  على  الدخول  ثم  للعميل  الذكي  الهاتف  على 
ت�صاريح  على  اخل��ي��ارات  قائمة  اإىل  ال��دخ��ول  يعقبها  املركبات  �صائقي  خانة 
املواقف وهي ثالثة التقدم بطلب للح�صول على ت�صريح موقف لكبار ال�صن 
وتقدمي طلب جتديد اأو بدل فاقد- تالف لكبار ال�صن اأو تقدمي طلب جتديد 
ت�صريح موقف لذوي االإعاقة ت�صريح دائم .. م�صريا اإىل اأنه مبجرد ادخال 
اإلكرونية تفيد بالطلب وبناء  االإدارة ر�صالة  بالنظام ت�صل  بياناته  العميل 
اأق��رب مركز خدمة  البطاقة له من خالل  التوا�صل معه لتوفري  عليه يتم 
الت�صليم مق�صورا  كان  اأن  بعد  م�صكنه  مكان  قريب من  للهيئة  تابع  عمالء 
على مركزي خدمة العمالء يف اأم الرمول وال جي بي اآر وهو ما يعني بذلنا 
جلهود م�صاعفة لراحة هذه ال�صرائح. وعن االإجراءات العادية لكبار ال�صن 

الإ�صدار وجتديد ت�صريح املواقف بعيدا عن التطبيق الذكي قال املرزوقي اإنه 
اإح�صار  العميل  ال�صتني مواطنني فقط فاإن على  ال�صن فوق  بالن�صبة لكبار 
اإذا كان جوازه �صادرا من  اأما  الهوية واأن يكون جواز �صفره �صادرا من دبي 
اأو ملفا مروريا  اأن له م�صكنا يف دبي  اأخ��رى فيجب توفري ما يثبت  اإم��ارات 
اأنه بالن�صبة لتجديد ت�صريح مواقف للمعاقني فاإنه يجب على  .. مو�صحا 
العميل اأن يكون حامال لبطاقة معاق من وزارة ال�صوؤون االجتماعية ويف حال 
اأن يتم  اإح�صار تقرير طبي من م�صت�صفى حكومي على  عدم توافرها عليه 
حتويله اإىل اللجنة الطبية التابعة للهيئة لتقييم احلالة كما يجب اأن يكون 
جواز �صفر املعاقني املواطنني �صادرا من دبي وبالن�صبة للمعاقني الوافدين 
اأن تكون اإقامتهم �صادرة من دبي ونوه اإىل اأنه يف حالة املعاقني املواطنني من 
�صكان االإمارات االأخرى يجب اإثبات توافر م�صكن لهم اأو مركبة مرخ�صة من 

دبي وكذلك للوافدين ممن ميتلكون اإقامات �صادرة من اإمارات اأخرى. 

وزير الرتبية ي�سهد تكرمي جائزة خالد بن طناف املنهاىل للطلبة املتفوقني
•• اأبوظبي-وام:

ابراهيم  ب��ن  ح�صني  م��ع��اىل  �صهد 
والتعليم  الربية  وزي��ر  احلمادى 
االأمانة  اأق��ام��ت��ه  ال���ذى  االح��ت��ف��ال 
ال��ع��ام��ة جل��ائ��زة خ��ال��د ب��ن طناف 
امل����ن����ه����اىل ل���ل���ت���ف���وق ال���ع���ل���م���ى فى 
48 طالبا  الثانية لتكرمي  دورتها 
وطالبة من املتفوقني فى الثانوية 
التكنولوجية  والثانويات  العامة 
والتطبيقية على م�صتوى الدولة.

اأق���ي���م  ح�������ص���ر احل����ف����ل - ال��������ذى 
امل�صلحة  ال���ق���وات  ���ص��ب��اط  ب���ن���ادى 
ال�����ص��ي��د خ��ال��د ب��ن ط��ن��اف املنهاىل 
ب��ن خالد  راع���ى اجل��ائ��زة و بخيت 
امل���ن���ه���اىل رئ���ي�������س جم��ل�����س اأم���ن���اء 
عبدالرحمن  وال�����ص��ي��د  اجل����ائ����زة 
اجلائزة  عام  اأم��ني  حمدان  مو�صى 
القطاع  ف��ى  امل�صوؤولني  م��ن  وع��دد 
ال��رب��وى ب��ال��دول��ة واأول���ي���اء اأمور 

الطلبة املكرمني. 
وثائقي  ب��ف��ي��ل��م  احل���ف���ل  ا���ص��ت��ه��ل 
ا���ص��ت��ع��ر���س م��راح��ل اجل���ائ���زة منذ 
م�صرية  و  وت���ط���وره���ا  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا 
ال��ت��ع��ل��ي��م ف���ى ال����دول����ة م��ن��ذ عهد 
ال�صيخ زايد بن �صلطان  املغفور لة 
وما  ث������راه  اهلل  ط���ي���ب  ن���ه���ي���ان  اآل 
قدمه من اإجن��ازات وما حتظى به 
من  دع��م  من  التعليمية  املنظومة 

قبل قيادتنا الر�صيدة.
ب����ن طناف  ال�����ص��ي��د خ���ال���د  وق������ال 
اإن  باحلفل  كلمته  خ��الل  املنهايل 
ف��ك��رة اجل��ائ��زة ت��اأت��ى م��ن منطلق 
وامل�صاركة  التعليم  باأهمية  امياننا 
املتفوقني  الأبنائنا  الدعم  بتقدمي 
الغالية  دولتنا  بناء  فى  للم�صاركة 
التعليم  الأن  واج��ب��ن��ا  منطلق  م��ن 
االأ���ص��ا���ص��ي��ة لتقدم  ال���رك���ي���زة  ي��ع��د 

ال�صعوب والدول. واأكد اأن اجلائزة 
ن��ه��ج ���ص��اح��ب ال�صمو  ت�����ص��ري ع��ل��ى 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبى  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
حكام  ال�صمو  اأ�صحاب  واخوانهما 
اىل  بال�صكر  متوجها   .. االم���ارات 
الفريق اأول �صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبى  عهد  وىل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�صلحة على رعايته لهذه اجلائزة 
بالتهنئة  ت���ق���دم  و  ل���ه���ا.  ودع���م���ه 
جهودهم  ع��ل��ى  امل��ك��رم��ني  للطلبة 
وجهود اأولياء اأمورهم حتى و�صلوا 
اىل هذا امل�صتوى من التعليم الذى 
اأوىل فى م�صوار طويل  هو خطوة 
من التح�صيل العلمى حتى ينالوا 
خلدمة  العلمية  ال���درج���ات  اأع��ل��ى 
الكثري  منهم  تنتظر  التى  دولتنا 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
حكام االإمارات. وقال لقد انطلقت 
بروؤية  ال��ع��ل��م��ي  ال���ت���ف���وق  ج���ائ���زة 
يف  تعك�س  نبيلة  ور���ص��ال��ة  وا���ص��ح��ة 
يوليه  ال��ذي  االه��ت��م��ام  م�صمونها 
راع����ي اجل���ائ���زة ال�����ص��ي��د خ��ال��د بن 
التعليمي  لل�صاأن  امل��ن��ه��ايل  ط��ن��اف 
والق�صايا الربوية املت�صلة باإعداد 
للم�صتقبل  وتاأهيلهم  الدولة  اأبناء 
لباقة  اإ�صافة مهمة  وهو ما ميثل 
والتعليمية  ال��رب��وي��ة  ج��وائ��زن��ا 
رفيعة امل�صتوى التي ت�صتهدف ن�صر 
فل�صفة اجلودة والتميز يف املجتمع 
املدر�صي ويف �صفوف اأبنائنا وبناتنا 
الطلبة على وجه التحديد . واأ�صار 
الربية  وزارة  اأن  اىل  ���ص��ع��ادت��ه 
التعليمية  االإ�صهامات  تثمن  وهي 
ال��الف��ت��ة ل��راع��ي اجل���ائ���زة وحتيي 
مبادرته لتكرمي الطلبة املتفوقني 

الهيئة  وت��ك��رمي  املكرمني  الطلبة 
والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة 
املجتمعية  ال���������ص����رط����ة  واإدارة 
للجائزة.  لدعمهم  واالع��الم��ي��ني 
األف   800 اجل��ائ��زة  قيمة  وبلغت 
الثانية  دورت��ه��ا  ف��ى  �صملت  دره���م 
ف���ئ���ات ه���ى : فئة   6 ال���ع���ام  ل���ه���ذا 
على  املواطنني  من  والثانى  االأول 
املواطنني  وف��ئ��ة  ال��دول��ة  م�صتوى 
اأوائل املناطق التعليمية بالق�صمني 
العلمى واالأدب��ى وفئة االأوائ��ل من 
ع��ل��ى م�صتوى  اجل��ن�����ص��ي��ات  ج��م��ي��ع 
االحتياجات  ذوى  م���ن  ال����دول����ة 
اخل��ا���ص��ة وف��ئ��ة امل��واط��ن��ني اأوائ����ل 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات 
قبيلة  اأوائ���ل  فئة  واأخ���ريا  والفنية 

املناهيل.
و خ�ص�صت اجلائزة للطالب الفائز 
باملركز االأول على م�صتوى الدولة 
����ص���ي���ارة ت���وي���ات���ا ك���ام���رى وامل���رك���ز 
ال���ث���ان���ى ع���ل���ى م�������ص���ت���وى ال����دول����ة 

اجلائزة  ه���ذه  اأن  اىل  م�����ص��ريا   ..
الطلبة  دع��م  ف��ى  �صنويا  �صت�صتمر 
لوزارة  ال�صكر  وق��دم   .. املتفوقني 
ماقدمته  على  والتعليم  الربية 
واألقى  للجائزة.  ودع��م  تعاون  من 
�صعادة مروان ال�صوالح وكيل وزارة 
ال����وزارة  وال��ت��ع��ل��ي��م كلمة  ال��رب��ي��ة 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة واأع�����رب ف��ي��ه��ا عن 
بن  خالد  ل� جائزة  ال���وزارة  تقدير 
طناف املنهايل للتفوق العلمي التي 
تعد واحدة من املبادرات املجتمعية 
املميزة التي ت�صتهدف حفز اأبنائنا 
التفوق  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  وب���ن���ات���ن���ا 
من  متكنهم  التي  االأوىل  وامل��راك��ز 
دولتنا  م��ك��ت�����ص��ب��ات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
وموا�صلة اإجنازاتها التي ت�صهدها 
بتوجيهات  ك���اف���ة  ال�����ص��ع��د  ع���ل���ى 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ورع���اي���ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�صاحب  واأخيه  اهلل  الدولة حفظه 
اآل  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو 

اأ�صهمت  التي  والتدري�صية والفنية 
واأولياء  طلبتنا  متيز  يف  بفاعلية 
االأمور الذين حر�صوا على توثيق 
عالقتهم باملدر�صة من اأجل االأبناء 
والقائمني  وتفوقهم  وم�صلحتهم 
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذا احل����ف����ل. من 
الرحمن  عبد  ال�صيد  اأ���ص��اد  جانبه 
اجلائزة  عام  اأم��ني  حمدان  مو�صى 
ح�صلوا  وم���ا  امل��ت��ف��وق��ني  بالطلبة 
ع��ل��ي��ه م����ن حت�����ص��ي��ل ع��ل��م��ى واأن 
ه��و دع��م لهم  ب��اجل��ائ��زة  تكرميهم 
روح  وبث  العلم  فى  على جهودهم 
اخوانهم  وح���ث  ب��ي��ن��ه��م  امل��ن��اف�����ص��ة 
التفوق.  نحو  ال�صعى  على  الطلبة 
وفى ختام احلفل قام معاىل وزير 
خالد  وال�صيد  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
بن طناف املنهايل راعى اجلائزة و 
بخيت خالد املنهاىل رئي�س جمل�س 
الرحمن  ع��ب��د  وال�����ص��ي��د  االأم����ن����اء 
اجلائزة  عام  اأم��ني  حمدان  مو�صى 
وال�����ص��ه��ادات على  اجل��وائ��ز  بتوزيع 

بهذه  التكرمي  اأن هذا  توؤكد  فاإنها 
البالغ  االأث���ر  ل��ه  �صيكون  احل��ف��اوة 
وم�صريتهم  امل���ك���رم���ني  ح���ي���اة  يف 
اأن  ال���ص��ي��م��ا  وال��ع��م��ل��ي��ة  التعليمية 
تطلعات  م�صتوى  يدركون  طلبتنا 
للمراكز  وا���ص��ت��ح��ق��اق��ات��ه��ا  دول��ت��ن��ا 
االأوىل يف �صتى املجاالت . واأ�صاف اأن 
وزارة الربية ويف هذا اليوم الذي 
ب��ن��خ��ب��ة م���ن طلبتها  ف��ي��ه  حت��ت��ف��ي 
ا�صتثمار  اأه��م��ي��ة  ت��وؤك��د  امل��ت��ف��وق��ني 
اأب��ن��اء االإم����ارات مل��ا وف��رت��ه دولتهم 
خدمات  م��ن  وتقدمه  قدمته  وم��ا 
اإعدادهم  اأجل  تعليمية مميزة من 
من  متكنهم  التي  امل�صتويات  وف��ق 
وحتمل  الوطنية  واج��ب��ات��ه��م  اأداء 
تثق  التي  امل�صتقبلية  م�صوؤولياتهم 
الوزارة يف اأنهم �صيكونون اأهال لها 
واأج��در على حتملها وف��اء لوطننا 
وعر  احل��ك��ي��م��ة.  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  ووالء 
وزارة  با�صم  والتقدير  ال�صكر  عن 
الربية والتعليم للهيئات االإدارية 

ح�صل  فيما  �صنى  ني�صان  ���ص��ي��ارة 
العلمى  الق�صمني  من  فائزا   18
املناطق  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  واالأدب�������ى 
درهم  ال���ف   15 ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
لكل واحد منهم كما منح الطالب 
االول على م�صتوى  باملركز  الفائز 
ذوى  كان جن�صيته من  اأي��ا  الدولة 
 25 مبلغ  اخل��ا���ص��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
األف درهم فيما ح�صل الطلبة من 
ذوى االحتياجات اخلا�صة والذين 
التالية  اخلم�صة  امل��راك��ز  ت�صدروا 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���دول���ة ع��ل��ى 10 

اآالف درهم لكل منهم.
املناهيل  قبيلة  من  االأول  وح�صل 
على ���ص��ي��ارة ك��ام��رى وال��ث��ان��ى 15 
الباقون على  والع�صرة  دره��م  األ��ف 
وفئة  منهم  لكل  درهم  اآالف   10
التكنولوجية  املعاهد  من  االأوائ���ل 
لكل  ده��م  اآالف   10 والتطبيقية 
م�صتوى  ع��ل��ى  امل���ع���اه���د  ف���ى  اأول 

الدولة.

تكرمي ال�ساعر االإماراتي الدكتور 
�سهاب غامن يف اأكادميية االآداب بكريال

•• كريال-وام: 

بكريال  االآداب  اأك��ادمي��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
لتكرمي  برناجمها  ع��ن  الهندية 
ال�صاعر االإماراتي الدكتور �صهاب 
غامن احلا�صل على جائزة طاغور 
لل�صالم عام 2012 من اجلمعية 
االآ�صيوية بكالكتا وجائزة الثقافة 
ال�صعر  جمعية  م��ن  واالإن�����ص��ان��ي��ة 
ت�صيناي  يف  القارات  عر  العاملية 

- مدرا�س -  عام 2013. 
بر�صور  االآداب  اأكادميية  وكانت 
بكريال قد كرمت �صهاب غامن عام 
فيها.  يكرم  عربي  كاأول   2010
اأغ�صط�س  و9   8 ي��وم��ي  وي��ع��ق��د 
اأدب�����ي عربي  اجل�����اري م��ه��رج��ان 
ي�����ص��ارك فيه نخبة من  ه��ن��دي   -
ال�صعراء واالأدب��اء العرب والهنود 
وي���ق���راأ ف��ي��ه ���ص��ه��اب غ���امن بع�س 
واالإجنليزية.  بالعربية  ق�صائده 
وك���ان ال��دك��ت��ور غ���امن ق��د اأ�صدر 

. كتابا   55
م���ن���ه���ا خ���م�������س جم����م����وع����ات من 

م���ن خم�صني  الأك�����ر  ت��رج��م��ات��ه 
�صاعرا و�صاعرة من الهند. 

ن�سيب التعليم اخلا�ش لغري الناطقني بالعربية11 عنوانا منها للرتبية الوطنية

الرتبية تعتمد 266 عنوان كتاب مدر�سي و155دليل معلم
••  دبي - الفجر:

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  اع��ت��م��دت 
للكتب  امل�صتحدثة  الن�صخة  موؤخراً، 
اجلديد  ال��درا���ص��ي  للعام  ال��دار���ص��ي��ة 
العام  للتعليم   ،2015-2014
وتعليم  الدينية  واملعاهد  واخل��ا���س 
الدرا�صية  امل��راح��ل  جلميع  ال��ك��ب��ار، 
الثاين  ال�صف  ال��رو���ص��ة وح��ت��ى  م��ن 
ع�صر، وبلغت اأعداد الكتب الدرا�صية 
التي ت�صلم للطلبة 266 عنواناً ، و 
خمتلف  يف  للمعلمني  دلياًل   155
اإدارة  مل���دي���ر  وف���ق���ا  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات، 
ال�صيخة  ال��رب��ي��ة  وزارة  يف  امل��ن��اه��ج 

خلود القا�صمي.
قالت مدير اإدارة املناهج ، اإن الوزارة 
املدر�صية  ال���ك���ت���ب  دل���ي���ل  اع���ت���م���دت 
وت�صمن الن�صخ املعتمدة من الكتب، 
ح��ي��ث ب��ل��غ اإج����م����ايل ع����دد االج�����زاء 
يف  للطلبة  ت�صلم  التي  منها  االوىل 
املراحل الدرا�صية كافة 176 عنواناً 
، مبوجب 14 عنواناً لل�صف االول، 
الثاين  ال�����ص��ف��وف  م���ن  ل��ك��ل  و13 
ع�صر  واحل��ادي  واخلام�س،  والثالث، 
وال���ث���اين ع�����ص��ر ال��ق�����ص��م ال��ع��ل��م��ي ، و 

االبتدائي،  االول  ال�����ص��ف  مل��ع��ل��م��ي 
الثاين  ال�صف  م��ن  لكل  اأدل���ة  و10 
والثالث والرابع من املرحلة االويل 
 9 و  الثانية،  املرحلة  م��ن  وال��ث��ام��ن 
لكل  و12  اخلام�س،  ال�صف  ملعلمي 
و11  وال�صابع،  ال�صاد�س  ال�صف  من 
ل��ك��ل م��ن ال�����ص��ف ال��ت��ا���ص��ع واحل����ادي 
و20  العا�صر،  لل�صف  و15  ع�صر، 

لل�صف الثاين ع�صر بق�صميه.
اأكدت مدير اإدارة املناهج اأن اإجمايل 
عدد كتب ال�صفوف ال�صابع والثامن 
والتا�صع والعا�صر واحل��ادي ع�صر يف 
عنواناً،   38 ب��ل��غ  ال��دي��ن��ي��ة،  امل��ع��اه��د 
مذهب  على  الفقه  ك��ت��اب  يف  تتمثل 
االم����ام م��ال��ك وي��ت��م ت��دري�����ص��ه لتلك 
والعني،  دب���ي  م��ع��ه��دا  ال�����ص��ف��وف يف 
ف��ي��م��ا ت��ق��ت�����ص��ر درا����ص���ة ال��ف��ق��ه على 
مذهب االم��ام ال�صافعي مبعهد دبي 
درا�صة  ويتم  ذات��ه��ا،  لل�صفوف  فقط 
ال��ف��ق��ة ع��ل��ى م��ذه��ب االم�����ام اأحمد 
منفرداً  عجمان  معهد  يف  حنبل  بن 
تدري�س  يتم  فيما  ال�صفوف،  لنف�س 
كتب التف�صري، واحلديث، والتوحيد 
وال�صرية يف جميع املعاهد الدينية يف 
مراعاة  مع  ذاتها،  لل�صفوف  الدولة 

من  لكل  و10  الرابع  لل�صف   15
ال�����ص��ف ال�����ص��اد���س وال�����ص��اب��ع، و11 
والتا�صع،  ال��ث��ام��ن  ال�����ص��ف  م��ن  ل��ك��ل 
و16 للعا�صر، و12 لكل من ال�صف 
الق�صم  وال��ث��اين ع�صر  احل��ادي ع�صر 

االدبي .
واأف����ادت ب���اأن اإج��م��ايل ع��دد االجزاء 
 88 ب��ل��ع  ال��ث��ان��ي��ة م��ن ك��ت��ب الطلبة 
عنواناً ، حيث جاء ن�صيب ال�صفوف 
االول والرابع واخلام�س والعا�صر 7 
بلغ  فيما  درا�صي،  لكل �صف  عناوين 
عدد الكتب لل�صفوف الثاين والثالث 
8 عناوين لكل منهما، و 6 لكل من 
لكل  و5  وال�صابع،  ال�صاد�س  ال�صف 
م��ن ال�����ص��ف ال��ث��ام��ن وال��ت��ا���ص��ع، اأما 
ال�صفني احلادي ع�صر والثاين ع�صر 
الق�صم االدبي فكان ن�صيهم عنوانني 
ال�صف  م����ن  ل���ك���ل  و9  ����ص���ف،  ل���ك���ل 
الق�صم  وال��ث��اين ع�صر  احل��ادي ع�صر 
الثالثة  االج��زاء  وبلغ عدد   ، العلمي 
اإح���داه���م���ا ل��ل�����ص��ف االول  ع��ن��وان��ني 
ال�صابع.  لل�صف  والثاين  االبتدائي، 
عدد  اإجمايل  اأن  القا�صمي  واأ�صافت 
االدلة اخلا�صة باملعلمني بلغت نحو 
دليال   14 مب��وج��ب  دل��ي��اًل،   155

ال���درا����ص���ي لكتب  امل���ن���ه���اج  اخ���ت���الف 
درا�صي،  �صف  ك��ل  بح�صب  التف�صري 
حيث حتدد جزء عم لل�صف ال�صابع، 
الثامن، و قد �صمع  و تبارك لل�صف 
للعا�صر،  ال��ت��وب��ة  و����ص���ورة  ال��ت��ا���ص��ع، 

و�صورة املائدة للحادي ع�صر.
ل�  االول  ال�صف  كتب  اأن  واأو���ص��ح��ت 
مطبوعة   12 ت�صم  ال��ك��ب��ار  تعليم 
تتمثل  للطلبة،   7 مبوجب  جديدة، 
واللغة  اال����ص���الم���ي���ة  ال���رب���ي���ة  يف 
اللغوية  وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات  ال���ع���رب���ي���ة 
العامة  وال���ث���ق���اف���ة  وال���ري���ا����ص���ي���ات 
وك���ت���اب ال��ط��ال��ب واالن�����ص��ط��ة ، و5 
دليل  يف  تلخ�صت  للمعلمني  ادل����ة 
املعلم يف الربية اال�صالمية، واللغة 
والثقافة  وال��ري��ا���ص��ي��ات،  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال�صف  كتب  اأن  واأ���ص��اف��ت   . ال��ع��ام��ة 
التعليم،  م��ن  ال��ن��وع  لنف�س  ال��ث��اين 
ودل���ي���ال منها  ع��ن��وان��اً   11 ت�����ص��م��ت 
ال��رب��ي��ة اال���ص��الم��ي��ة ودل��ي��ل املعلم 
العربية  وال���ل���غ���ة  ذات����ه����ا،  امل������ادة  يف 
ودليلها،  والريا�صيات  املعلم،  ودليل 
والثقافة العامة ودليل املعلم وكتاب 
ان�����ص��ط��ة ال��ط��ال��ب ودل���ي���ل امل��ع��ل��م. ، 
املرحلة  من  االول  كتب  �صمت  فيما 

13 عنواناً  التكميلية لتعليم الكبار 
ودليال للمعلم، واأ�صتملت على مواد 
العربية  واللغة  اال�صالمية  الربية 
اللغوية  والتطبيقات  والريا�صيات 
والثقافة  االجتماعية  وال��درا���ص��ات 
الثاين  كتب  يخ�س  وفيما  ال��ع��ام��ة. 
من املرحلة التكميلية لتعليم الكبار، 
وزارة  امل��ن��اه��ج يف  ادارة  م��دي��ر  اك���دت 
 12 ت�صم  اأن��ه��ا  والتعليم،  ال��رب��ي��ة 
مواد  على  وا�صتملت  ودليال،  عنواناً 
العربية  واللغة  اال�صالمية  الربية 
والثقافة  االجتماعية  وال��درا���ص��ات 

العامة والعلوم.
اخلا�س  التعليم  كتب  ب���اأن  واأف����ادت 
 11 بلغ  بالعربية،  الناطقني  لغري 
عنواناً، �صمت كتب الربية الوطنية 
1-2-3، واأحب القراءة االجزاء من 
اإىل ال�صاد�س جميع الطبعات،  االول 
دبي  م��ك��ت��ب��ت��ي  ت���وف���ريه���ا يف  وي���ت���م 
وتتوفر  بابوظبي،  وال�صف  للتوزيع 
اال�صالم  وتعلم  ال���ص��الم  اأح��ب  كتبي 
بال�صارقة  احل����ي����اة  دار  م��ك��ت��ب��ة  يف 
الربية  كتب  تتوفر  كما  وابوظبي، 
الوطنية باالجنليزية مبطبعة م�صار 

للطباعة والن�صر.

بلدية دبي تبداأ تطبيق اأحكام القانون االحتادي ب�ساأن مكافحة التبغ والئحته التنفيذية
•• دبي -وام:

اأكد املهند�س ح�صني نا�صر لوتاه مدير عام بلدية دبي اأن البلدية كاحدى 
املوؤ�ص�صات احلكومية الكرى يف اإمارة دبي الميكنها اإال اأن تنفذ توجيهات 

الدولة يف احلفاظ على ال�صحة العامة للجميع مواطنني ومقيمني.
وقال اإن توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة و �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي تعك�س حر�س القيادة احلكيمة 
على حماية املجتمع يف االمارات و امل�صاهمة يف العي�س برفاهية واإزدهار.

واأ�صاف اأن دولة االمارات و�صعت القوانني للحفاظ على �صحة املواطنني 
توؤكد  الدولة  اأن  اإىل  منوها   .. االأمرا�س  انت�صار  من  وللحد  واملقيمني 
دائما على االإ�صرار الكبرية التي ي�صببها التدخني الأفراد املجتمع والذي 
يكلف احلكومة مبالغ طائلة يف �صبيل عالج امل�صابني باالإمرا�س الناجتة 

عن التدخني خا�صة االإمرا�س املزمنة.
القانون  لتطبيق  �صاملة  خطة  و�صع  من  اإنتهت  البلدية  اأن  اإىل  واأ�صار 
ال��ت��ب��غ والئحته  م��ك��اف��ح��ة  ب�����ص��اأن   2009 ل�����ص��ن��ة   15 رق���م  االإحت������ادي 
التنفيذية رقم 24 ل�صنة 2013 وال�صادرة عن جمل�س الوزراء يف 21 

يوليو املا�صي والذي األزم �صاحب املوؤ�ص�صة باحل�صول على ت�صريح بيع 
التبغ اأو منتجاته يف حالة ا�صتيفائها لل�صروط الواردة.

واأو�صح اأن الالئحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ يف 21 يناير املا�صي 
اأ�صهر"  "�صتة  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  يف  امل��م��ن��وح��ة  امل��ه��ل��ة  ان��ق�����ص��اء  ب��ع��د 
يف  املعتمدة  لل�صروط  وفقا  اأو�صاعها  لت�صويب  واملقاهي  للموؤ�ص�صات 

القانون االحتادي.
ولفت لوتاه اإىل اأن البلدية يف اإطار حر�صها ال�صديد على منح اجلميع 
مت  غمو�س  اأو  لب�س  دون  وا�صح  ب�صكل  القانون  لتنفيذ  حقيقية  فر�صا 
غري  للموؤ�ص�صات  دب��ي  بلدية  قبل  م��ن  "�صهر"  اإ���ص��اف��ي��ة  مهلة  اإع��ط��اء 

امل�صتوفية لت�صويب اأو�صاعها ومت االإعالن عنها ال�صحف املحلية.
للقانون االحتادي  التنفيذية  الالئحة  ال�صروط احلالية يف  اأن  واأو�صح 
التدخني  لتنظيم  االإر���ص��ادي  الدليل  يف  ال����واردة  نف�صها  ال�����ص��روط  ه��ي 
فاإن  وبالتايل  باملائة   90 بن�صبة   2007 ع��ام  دب��ي  بلدية  ع��ن  ال�صادر 
اأكر من خم�س  ال�صروط يف حينها قبل  املقاهي على علم بهذه  جميع 

�صنوات وهي فرة كافية لت�صويب اأو�صاعها وفق ال�صروط املعتمدة.
ونوه اإىل اأن بلدية دبي بداأت يف و�صع اآلية وخطة عمل لتنفيذ القانون 
واإجراء  لتغطية   2014 �صبتمر  يف  تنتهي  م��درو���س  ب�صكل  االحت���ادي 

امل�صح امليداين ملقاهي ال�صي�صة العاملة يف جميع مناطق اإمارة دبي.
ت��ق��دمي ال�صي�صة  اأم��اك��ن  ���ص��روط��ا و���ص��واب��ط يف  اإن ه��ن��اك  ل��وت��اه  وق���ال 
بال�صاالت الداخلية املغلقة "مقاهي ال�صي�صة" ح�صب ال�صروط الواردة يف 
القانون منها اأنه يجب اأن يقع املحل يف املناطق امل�صنفة جتاري اأو جتاري 
�صكني والتي تقع على ال�صوارع الرئي�صية املعتمدة واأال تقل م�صاحة املحل 
الداخلية عن200مر واأال تقل امل�صافة بني املحل مطعم ومقهى وبني 

البنايات ال�صكنية اأو االأحياء ال�صكنية اأو الدور ال�صكنية عن 150 مرا 
و اأال تقل امل�صافة بني املحل مطعم ومقه  وبني ريا�س االأطفال واملدار�س 

واملعاهد والكليات واجلامعات عن م�صافة عن 150 مرا.
تعهد  ح��ال  امل��ق��اه��ي يف  لبع�س  اإ���ص��اف��ي��ة  منح مهل  �صيتم  اأن���ه  واأ���ص��اف 
القانون  الواردة يف  ال�صروط  الو�صع وفق  اأ�صحابها بااللتزام وت�صويب 

االحتادي.

فقدان جواز �سفرت
علي  عو�صه  املدعو/  فقد  
م�صري  ج�������وده-  حم���م���د 
�صفره  ج����واز    - اجلن�صية 
   )4505208( رق��������م 
االت�صال  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة امل�����ص��ري��ة لدى 

الدولة.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ عبداهلل حممد  
فل�صطني   - امل���ه���دي  ع��ب��د 
�صفره  ج����واز    - اجلن�صية 
   )00017018( رق�����م 
االت�صال  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
لدى  فل�صطني  ب��ال�����ص��ف��ارة 

الدولة.

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������دة  امل�������دع�������وة/ م����رمي 
ابارهيم  عبداملهدي  حممد 
ح�صني ابوعيده  - فل�صطني 
�صفرها  ج�����واز    - اجل��ن�����ص��ي��ة 
   )0001717080( رق��م 
االت�صال  ع��ل��ي��ه  ي���ج���ده  م���ن 
ف��ل�����ص��ط��ني لدى  ب��ال�����ص��ف��ارة 

الدولة.

فقدان جواز �سفرت
نفي�صه  امل����دع����وة/  ف���ق���دة  
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ت���اب���ر 
اجلن�صية  ال�����������ص�����ودان   -
- ج����������واز  ����ص���ف���ره���ا رق����م 
)1200609( من يجده 
بال�صفارة  االت�����ص��ال  عليه 

ال�صودانية لدى الدولة.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سيفي احلمرية  ملتقى  يف  التدوير  اإعادة  ور�سة  من  ي�ستفيدون  طفاًل   120

•• ال�صارقة - الفجر: 

نظم ملتقى احلمرية ال�صيفي التابع لنادي احلمرية الثقايف 
االن�صطة  يف  للم�صاركني  امل��وج��ه  فعالياته  �صمن  الريا�صي 
للهيئة  ب��الدي  و�صيف  الريا�صي  ال�صارقة  ملجل�س  ال�صيفية 
التدوير  اإع��ادة  ور�صة عن  والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة 
ثالث  على  نظمت  التي  فعالياتها  من  ا�صتفاد  واال�صتخدام 
خا�صة  الطلبة  اإن��ت��اه  لفت  اإىل  وهدفت  طفال   120 دفعات 
من االطفال امل�صاركني من خمتلف االعمار من عمر ثماين 
اإعادة  باأهمية  وعيهم  وزي����ادة  ع��ام��ا  ع�صر  اأح���د  اإىل  ���ص��ن��وات 
امل�صاركني  منح  وفق  البيئة  على  االإيجابي  وتاأثريه  التدوير 
ترمى  ال��ت��ي  واالأدوات  امل��ن��زل��ي��ة  اخل���ام���ات  ا���ص��ت��غ��الل  ف��ر���س 

الور�صة  مقدمة  وح��ر���ص��ت   . ه��ام��ة  �صناعات  يف  وتوظيفها 
اأبو زيد ا�صتاذة املهارات احلياتية بامللتقى على تقدمي  علياء 
املعلومات للم�صاركني باأ�صلوب تربوي �صل�صل الإي�صال ر�صالة 
الور�صة باأهمية اال�صتفادة من املواد والعبوات املتاحة باملنازل 
املواد  ا�صتخدمات  خالل  من  وتدويرها  ا�صتخدامها  واإع��ادة 
املنازل  لزينة  قطع  لتكوين  وا�صتغاللها  املهملة  واالج����زاء 
والب��ت��ك��ار م��ا ه��و ج��دي��د . ووظ��ف��ت امل��ح��ا���ص��رة خ��رات��ه��ا يف 
وقامت  الور�صة  فكرة  يف  لتحبيبهم  امل�صاركني  مع  التعامل 
باإعطاء امل�صاركني الذين بلغ عددهم 120 طالب على ثالثة 
جمموعات طرقة مزج االلوان من خالل اعداد براويز خا�صة 
لل�صور وتثقيفهم وتعريفهم بالطرق الب�صيطة التي متكنهم 
التدوير   اإع����ادة  خ��الل  م��ن  البيئة  حماية  يف  امل�صاهمة  م��ن 

وقدمت خالل الور�صة عددا من الفعاليات املتنوعة والرائعة 
البيئة  احل��ف��اظ على  اآل��ي��ات  فهم  للم�صاركني  اأت��اح��ت  وال��ت��ي 
وح�صن الت�صرف باال�صتفادة من العبوات الفارغة والو�صول 
اإىل منو وعيهم يف حماية البيئة . وركزت الور�صة يف خمتلف 
العبوات  ا�صتخدام  اإع���ادة  م��ن  االط��ف��ال  حم��اوره��ا يف متكني 
�صناعة  يف  منها  اال�صتفادة  واآليات  املهمة  واالأدوات  الفارغة 
اأغرا�س  ا�صتخدامها يف  واإع��ادة  الزينة  واأدوات  االإك�ص�صوارات 
اأخرى كما يف �صناعة امل�صالت من علب الب�صكويت وا�صتخدام 
اأعمال فنية راقية وغريها  اأوراق ال�صحف يف ر�صم وجت�صيد 
من االعمال التي اكت�صبها امل�صاركون من الور�صة وقد القت 
من  ال�صديد  وتفاعلهم  امل�صاركني  ا�صتح�صان  الور�صة  ه��ذه 

خالل االفكار التي تعلموها خالل هذه الور�صة .

دور علم النف�س يف حل م�سكلة الطالق بني النظرية والتطبيق
خليفة املحرزي: ن�سعى مع جمعيات املجتمع املدين لتقليل ن�سبة الطالق
احلل يكمن يف نزع رداء الفتور العاطفي وارتداء ثوب املودة والرحمة

بلدية عجمان حت�سد اجلائزة البالتينية من اجلمعية الربيطانية لالأفكار

طبية راأ�س اخليمة تهتم بتوعية العمال مبخاطر ال�سيف
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

واالإع�����الم  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
اخليمة  راأ�������س  ال�����ص��ح��ي مب��ن��ط��ق��ة 
ال��ط��ب��ي��ة، ل��ل�����ص��ن��ة اخل��ام�����ص��ة على 
التوايل، حملة توعوية حول االأ�ص�س 
وال�����ص��روط ال���واج���ب ت��واف��ره��ا من 
اأج����ل ���ص��ي��ف ���ص��ح��ي واآم����ن لعمالة 
امل�صاريع يف خمتلف املواقع واالأماكن 
ال��ع��م��ال��ي��ة حت���ت ���ص��ع��ار )م����ن اأج���ل 
وذلك  �صحيا(،  مالئمة  عمل  بيئة 
االأ�صغال  وزارة  مكتب  مع  بالتعاون 

العامة باملنطقة ال�صمالية.
ب���ن �صراي  وذك�����رت م���ه���رة حم��م��د 
والإع������الم  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م���دي���ر 
اخليمة  راأ�������س  ال�����ص��ح��ي مب��ن��ط��ق��ة 
احلملة  اأن  ف���ي���ه  ذك������رت  ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ع�����ام م��ن م�صروع  ان��ط��ل��ق��ت ل��ه��ذا 
م�صكن   100 ع����دد  اإجن�����از  اإن�������ص���اء 
احلمراء  ب���اجل���زي���رة  ل��ل��م��واط��ن��ني 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  مبكرمة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
ا�صتملت  حيث   ، اهلل  حفظه  الدولة 
امل��ح��ا���ص��رة ال��ت��ي ا���ص��ت��خ��دم��ت فيها 
عالوة  واالردو  االإجنليزية  اللغتني 
ال�صم�س  �صربات  ع��ن  العربية  على 
واالإع��ي��اء احل���راري وط��رق ا�صعافها 

وكيفية جتنبها. 
احلملة  اأن  ������ص�����راي  واأو������ص�����ح�����ت 

االإنهاك احلراري و�صربات ال�صم�س، 
اإ�صافة اإىل توعية العمال وتعليمهم 
ك��ي��ف��ي��ة ا����ص���ع���اف ح������االت االإن����ه����اك 

احلراري يف حالة حدوثها. 
واأ�صارت مهرة �صراي اإىل اأن احلملة 
اأغ�صط�س  ���ص��ه��ر  ح��ت��ى  ���ص��ت��ت��وا���ص��ل 
خمتلفة  فعاليات  و�صت�صمل  ال��ق��ادم 
العمال  ت���وع���ي���ة  اإط�������ار  يف  ت��ن�����ص��ب 
ح��ول حم��اور ال��وق��اي��ة م��ن املخاطر 
القيا�صي  االرت����ف����اع  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
يف درج��������ات احل�����������رارة، وم����ع����دالت 
خالل  ال�صيما  امل��رت��ف��ع��ة،  ال��رط��وب��ة 
منها،  الوقاية  واآلية  ال�صيف،  فرة 
وال���ت���ع���ام���ل م����ع ح�������االت االإن����ه����اك 
ال�صم�س  و������ص�����رب�����ات  احل������������راري 

الناجمة. 
ال�صحية  ال��ت��وع��ي��ة  ب��رن��ام��ج  ي�صمل 
مبا�صرة  م��ي��دان��ي��ة  زي����ارات  للعمال 
ملواقع العمل املختلفة ال�صيما مواقع 
ال��ب��ن��اء واالإن�������ص���اءات امل��خ��ت��ل��ف��ة، اإىل 
جانب تنظيم حلقات نقا�س جماعية 
ال�صحيني  وامل��ث��ق��ف��ني  ال��ع��م��ال  ب��ني 
وكتيبات  ومل�صقات  ن�صرات  وتوزيع 
خمتلف  م��ن  ال��ع��م��ال  على  تثقيفية 
الع�صائر  وت����ق����دمي  اجل���ن�������ص���ي���ات، 
مل�صاعدتهم  والفواكه  الباردة  واملياه 
والرطوبة  احل����رارة،  م��ق��اوم��ة  على 
على  واحلفاظ  واجلفاف،  املرتفعة، 

�صحة و�صالمة العمال.

يف  الالفتة  وجهودهما  ع��ام  بوجه 
توفري بيئة عمل �صاحلة وم�صتقرة 
خمتلف  م����ن  امل����وظ����ف����ني  ل���ك���اف���ة 
وحر�صهما   ، ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال��ف��ئ��ات 
املقدمة  بخدماتها  االرت��ق��اء  على 

للجمهور من كافة النواحي
اأو���ص��ح حم��م��ود عثمان  م��ن جهته 
عالقات  اإدارة  مدير  ال�صوارب  اأب��و 

•• عجمان ـ الفجر 

ح�صلت دائرة البلدية والتخطيط 
���ص��ه��ادة االعتماد  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  يف 
ال�����ب�����الت�����ي�����ن�����ي، م�������ن اجل���م���ع���ي���ة 
باململكة  ل���الأف���ك���ار  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
املتحدة، وح�صلت الدائرة على هذا 
ب��ع��د اج��ت��ي��ازه��ا مرحلة  االع��ت��م��اد 
اأج�����راه مدققون  ال����ذي  ال��ت��دق��ي��ق 
االقراحات  لنظام  اجلمعية  م��ن 
البلدية  تطبقها  ال���ذي  املوؤ�ص�صي 
اال�صراتيجية  ق��ط��اع  خ���الل  م��ن 
للجهود  ونتيجة  املوؤ�ص�صي،  واالأداء 
يف  ال��دائ��رة  تبذلها  ال��ت��ي  احلثيثة 
املوظفني  وحتفيز  االأداء  تطوير 
باقراحاتهم  امل���������ص����ارك����ة  ع���ل���ى 
االأداء  حت�صني  ب��ه��دف  واأف��ك��اره��م 
وزي����ادة االإن��ت��اج��ي��ة وت��ط��وي��ر بيئة 
العمل التي ت�صب يف نهاية املطاف 
املتعاملني  ر�صا  ن�صبة  زي���ادة  نحو 

مع الدائرة
�صلمان  اإب���راه���ي���م  اأك�����د  ذل����ك  اإىل 
التنفيذي لقطاع  املدير  احلمادي، 
املوؤ�ص�صي  واالأداء  اال�صراتيجية 
ب������اأنَّ ه����ذه اجل����ائ����زة ت�����ص��اف اإىل 
الدائم  و�صعيها  ال��دائ��رة  اإجن���ازات 
الناجحة  م�صريتها  على  للحفاظ 
يف ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ص�����ص��ي م�����ص��ريا اإىل 
ي�صاف  ر�صيدا  تعتر  اجلائزة  اأن 
التناف�صي  بنتاجها  ال���دائ���رة  اإىل 
حازت  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز  م��ن  املتميز 
املحلي  ال�صعيد  على  �صابقا  عليها 
اأو االإقليمي اأو الدويل، موؤكداً باأن 
ذلك يعود اإىل الدعم الال حمدود 
من قبل القيادة العليا برئا�صة �صمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ 
حثيثة  ومبتابعة  ال��دائ��رة،  رئي�س 
مدير  اإب��راه��ي��م  يحيى  �صعادة  م��ن 
ال���دوؤوب  ول�صعيهما  ال��دائ��رة  ع��ام 
يف  تطوير االأداء احلكومي املتميز 

•• عجمان : ا�صامة عبد املق�صود

يلعب علم النف�س دورا هاما يف حل 
ويب�صط  املعقدة  النف�صية  الهموم 
وينمي  ويطورها،  االأ�صرية  احلياة 
اال�صرخاء  م��ف��ه��وم  ال���وج���دان  يف 
االإيجابية  الطاقة  وهيمنة  العقلي 
ع���ل���ى ال�������ص���غ���وط ال���ت���ى ت���ق���ع على 
تعيد  يجعلها  مم��ا  االأ����ص���رة  ع��ات��ق 
ذاتها  اأوراقها وتت�صالح مع  ترتيب 
�صوى،  داخ�����ل جم��ت��م��ع  وت��ن��خ��رط 
ال��ه��م��وم االأ���ص��ري��ة �صطرت  وح����ول 
اأق���الم وع��رت اأف��ك��ار كتاب ك��ر يف 
امل�صكالت  اأهم  عن  املا�صية  املرحلة 

التى تواجه املجتمع.
امل�صت�صار  ال��ك��ت��اب  ه����وؤالء  ب��ني  م��ن 
يعتر  ال�������ذي  امل�����ح�����رزي  خ��ل��ي��ف��ة 
النف�س  اأه��م كتاب علم  واح���دا م��ن 
املعا�صرة،  االأ����ص���ري���ة  وامل�����ص��ك��الت 
منذ  البياين  انتاجه  بخط  فاملهتم 
�صيجده  اجل��ان��ب،  ب��ه��ذا  يهتم  ب���داأ 
يف  والتنقيب  للبحث  حياته  وه��ب 
ليقف  االجتماعية  احلياة  مفردات 
املهمة  املنطقية  احللول  قمة  على 
ال���ت���ى ب��ل��وره��ا ���ص��م��ن ر���ص��ائ��ل من 
خالل �صل�صلة كتب قيمة اثرى بها 
اختيار  فن  منها،  العربية،  املكتبة 

اإدارة  اإىل  ت��وج��ه��ت  ال��ف��ن��دق،  اإىل 
الفندق وطلبت منه املفتاح البديل 
ن�صيت  اأنها  مدعيها  ال�صيدة  غرفة 
الفندق  موظف  واوه��م��ت  املفاتيح 
اأنها ال�صيدة �صاحبة الغرفة ملعرفة 
ا�صمها م�صبقا، واإذا بها جتد زوجها 
مماد على �صرير تلك ال�صيدة وكما 
امل�صهد  ف��ان��ت��ه��ى  امل���وق���ف،  ت��خ��ي��ل��ت 
بالطالق، هذه الق�صة غريبة على 
وم�صتوحاه  ال��ع��رب��ي��ة  جمتمعاتنا 
االأفكار  ت�صدير  وم��ن  ال��غ��رب  م��ن 
الهدامة طوال الوقت عر الدراما 

االأجنبية.

االأنانية 
م���ف���ه���وم االن����ان����ي����ة ه�����و حم���اول���ة 
ا����ص���ت���ح���واز ���ص��خ�����س ع���ل���ى االأخ�����ر 
وفر�س �صيطرته عليه من البداية، 
مما ي�صبب نوع من ال�صقوط يف بئر 
واالأنانية  ال�صيطرة  م��ن  ال��ه��روب 
امل����ف����رط����ة، ف���م���ع االن����ان����ي����ة ت����ذوب 
اأ�صمى  ال��رح��م��ة وت��ت��ال���ص��ى  م��ع��اين 
خيوط التوا�صل العاطفي في�صاب 
ب��ج��ف��اف ع��اط��ف��ي يوؤثر  ال���زوج���ني 
على احلياة االجتماعية، فتخيل اأن 
االأخر  ل�صلخ  ي�صعى  الزوجني  اأح��د 
من ج��ذوره وي�صتاأثر به بل مينعه 

اإىل   2000 ع����ام  م��ن��ذ  االأ�����ص����ري 
مفهوم  عن  يتحدث  احل��ايل  وقتنا 
التقليل  وكيفية  واأ�صبابه  الطالق 
م��ن��ه، وا���ص��ت��م��راره على ه��ذا النحو 
ي�����ص��ري اإىل وج����ود ح��ل��ق��ات ودوائ����ر 
االإر�صاد  ب��ني  وم��ف��ق��ودة  منف�صلة 
واجل��م��ه��ور امل�����ص��ت��ه��دف م��ن وجود 
مهتمة  وم���راك���ز  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
وتاأهيل  ال��زوج��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  بن�صر 
ال�صباب حلياة زوجية �صليمة، واأ�صار 
باأن وزارة ال�صوؤون و�صندوق الزواج 
االأفكار  تقارب  يف  رائ��دا  دورا  لهما 
ون�����ص��ر ال��وع��ي ب��ني اأف����راد املجتمع 
امل��ق��دم ع��ل��ى ال�����زواج، ل��ك��ن م��ع هذا 
ب�صكل  الطالق  ن�صبة  ت��زداد  اجلهد 
ور����ص���م خريطة  ل��ل��ت��وق��ف  ي���دع���وا 
ج���دي���دة ل���ب���ل���ورة م��ف��ه��وم ال���زي���ادة 
الطالق  م��ع��دل  لتقليل  وامل��ت��اب��ع��ة 

الذي ي�صل لن�صب خميفة.
اأ���ص��ب��اب ال��ط��الق يف خم�صة  ت��رك��ز 
بعيدة  ف��رة  تتغري منذ  دواف���ع مل 
االأنانية،  ال��زوج��ي��ة،  اخليانة  وه��ى 
العالقات  ترك  االألتزام، عدم  عدم 

ال�صابقة وتدخل االأهل.

اخليانة الزوجية
املراتب  يف  الزوجية  اخليانة  تاأتي 

�صريك احلياة، كيف تر�صم خريطة 
بداية   ، اأب���دي  ع�صل  �صهر  حياتك، 
ال�صعيدة،  االأ���ص��رة  ال�صعيد،  احل��ب 
ث���ورة احلب،  ط���الق،  اأغ����رب ق�صة 
لعبة احلب يف غرفة النوم و 164 

طريقة للحب بني الزوجني.
على  امل��ح��رزي  خليفة  يقت�صر  مل 
ر���ص��ائ��ل��ه امل���دون���ة يف جم���ل���دات بل 
�صار يخاطب املجتمع عر االأ�صري 
و�صا�صات التلفاز واللقاءات املبا�صرة 
م��ن خ���الل ال�����دورات وامل���وؤمت���رات، 
�صاعده على ذلك ح�صوره وقدرته 
ال�صهل  ب��اأ���ص��ل��وب��ه  ال��ت��وا���ص��ل  ع��ل��ى 
منهجه  ب�صاطة  خ��الل  من  املمتنع 
الذي مي�س العقل والوجدان معا. 

ال�صلبي  حول هم الطالق وتاأثريه 
ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع حت�����دث امل����ح����رزي 
التوا�صل  وط��رق  اأ�صبابه  مو�صحا 
ن�صبته  يقلل من  االأق��ل  للحل على 

التى تتزايد مع الوقت. 
 

خم�سة دوافع للطالق
املحرزي  خ��ل��ي��ف��ة  امل�����ص��ت�����ص��ار  اأك�����د 
و�صاحب  االأ���ص��ري  املجل�س  رئي�س 
الطالق  اأن  امل��وؤل��ف��ات،  م��ن  العديد 
م��ن اآف����ات امل��ج��ت��م��ع امل��ع��ا���ص��ر وهم 
اأن االر�صاد  م��ن ه��م��وم االأ���ص��ر، م��ع 

ن��ح��و عائلته  واج����اب����ه  ت����اأدي����ه  م���ن 
االنانية  �صور  وجميع  واأ�صدقائه، 
املوؤكد  املعروفة يف جمتمعاتنا، من 
طريق  اإىل  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ���ص��ت��و���ص��ل 
امل�صاءة  الوحيدة  الطاقة  م�صدود 

فيه هو الطالق.

عدم االألتزام
ع�������دم االل�������ت�������زام ب�����ني ال�����زوج�����ني 
التى  ال��ذه��ن��ي��ة  ال�����ص��ورة  بتحقيق 
ر���ص��م��ه��ا ك��ل ط���رف اأم����ام االآخ����ر يف 
ف���رة ال��ت��ع��ارف، واالل���ت���زام امل���ادي 
حتت  احل��ي��اة  ومتطلبات  وامل��ع��ن��وي 
م�����ص��م��ى امل�����ص��ئ��ول��ي��ة جت����اه االآخ�����ر، 
وجود االلتزام واحرام وتقدير كل 
منهما لالآخر يجعل احلياة ك�صهر 
ع�صل اأبدي، اأما عدم االلتزام فيجر 
ف�صدمة  ال����ط����الق،  اإىل  ك��اله��م��ا 
ع���دم حت��ق��ي��ق اأدن�����ى ال���وع���ود يعكر 
التفاهم  بني  ويحول  احلياة  �صفو 
بطريقة  الزوجية  احلياة  و�صريان 

�صل�صة. 

عدم ترك العالقات ال�سابقة
يقول عدم ترك العالقات ال�صابقة 
واالحتفاظ بها يف خط متوازي مع 
الو�صول  يف  ي�صاهم  ال���زواج  رب���اط 

امل��ت��ق��دم��ة م��ن دواف����ع ال���ط���الق، ملا 
لها من اأثار �صلبية على االآخر من 
طعن نف�صي مبا�صر، ومن الق�ص�س 
التى ا�صتوقفتني طويال ق�صة ذاك 
ال�صاب ال��ذي ت��زوج وذه��ب ليق�صي 
�صرق  دول  اأح���دى  يف  الع�صل  �صهر 
الطائرة  م���ن  ع��ل��ى  وه��م��ا  اأ����ص���ي���ا، 
جتل�س  من  فتاة  زوجته  نظر  لفت 
عليها  فتعرفت  منهما  مقربة  على 
اطراف  وتبادال  ح��وار  بينما  و�صار 
يطوي  الع�صل  �صهر  ب��داأ  احل��دي��ث، 
الفندق،  ج��دران  بني  االأوىل  اأيامه 
ال���ن���ه���ار ب���ط���ول���ه ي��ن��ع��م ال���زوج���ني 
ب�صعادة منقطعة النظري، وملا جنى 
ال��ل��ي��ل ك����ان ال������زوج ي���خ���رج بحجة 
م�صاركته بدورة ريا�صية، بعد اليوم 
الثالث وكالعادة خرج الزوج قا�صدا 
التدريب وتاأخر كثريا عن موعده 
عنه،  البحث  اإىل  الزوجة  دفع  مما 
وع���ن���د ال���ت���ق���ائ���ه���ا ب����اح����دى ن����زالء 
الزوج،  تاأخري  ق�صة  و�صرد  الفندق 
�صدمت الزوجة النها اكت�صفت اأن ال 
دورات وال تدريب يخرج زوجها من 
و�صعورها  امل���راأة  وبفطنه  اجلهما، 
فطنت  اخل��ا���ص��ة،  بحا�صتها  ق��ل  او 
التى  ال�����ص��ي��دة  ب��غ��رف��ة  زوج���ه���ا  ان 
قدومهما  منذ  الطائرة  يف  قابلتها 

ب��اأن اجلمعية  بالذكر  من اجلدير 
موؤ�ص�صة  هي  لالأفكار  الريطانية 
وتعزيز  بدعم  ُتعنى  ربحية،  غ��ري 
امل��وظ��ف��ني ح���ول العامل  م���ب���ادرات 
وتوفر  متطورة،  وط��رق  باأ�صاليب 
�صبل تبادل املعرفة واخلرات بني 
العامل،  ح���ول  امل��وؤ���ص�����ص��ات  خمتلف 
اخلا�صة،  اأو  احل���ك���وم���ي���ة  �����ص����واء 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  ونالت 
اجتيازها  بعد  االعتماد  ه��ذا  على 
م��رح��ل��ة ال��ت��دق��ي��ق ال�����ذي اأج�����راه 
لنظام  اجل��م��ع��ي��ة  م����ن  م���دق���ق���ون 
الدائرة  الذي تطبقه  االقراحات 
امل�صاركة  على  امل��وظ��ف��ني  لتحفيز 
واأف���ك���اره���م بهدف  ب��اق��راح��ات��ه��م 
املوظفني  واإن��ت��اج��ي��ة  اأداء  حت�صني 
ال��ع��م��ل وحت�صني  ب��ي��ئ��ة  وت���ط���وي���ر 
وتقلي�س  وال�������ص���الم���ة  ال�����ص��ح��ة 
املادي  ال��دخ��ل  وتعظيم  التكاليف 

وزيادة ن�صبة ر�صا العمالء.

ت�صنيف  باأن   ، بالدائرة  املتعاملني 
ال��ب��الت��ي��ن��ي��وم، مي��ن��ح ع��ن��دم��ا تبلغ 
ن�����ص��ب��ة ك���ف���اءة ن��ظ��ام االق���راح���ات 
املعايري  ح�����ص��ب  ف���اأك���ر،   90%
املعتمدة يف اجلمعية الريطانية ، 
86 معياراً  اأك��ر من  والتي ت�صم 
تغطي اجلوانب الت�صريعية واملالية، 
وقوانينه،  ال���ن���ظ���ام  واإج�����������راءات 
بالهيكل  وارت���ب���اط���ه  وم���الءم���ت���ه 
التنظيمي للدائرة، ومدى حتقيقه 
املوؤ�ص�صي  واالت�������ص���ال  الأه���داف���ه���ا، 
 ، اجلماهريي  والتوا�صل  والن�صر 
واملكافاآت،  احل��واف��ز  نظام  وكذلك 
كفاءة  وق��ي��ا���س  االأداء،  وم��وؤ���ص��رات 
املعلومات، وتدريب  واإدارة  النظام، 
للتطوير  وخ�����ص��وع��ه��م  امل��وظ��ف��ني 
تناف�س  ال��دائ��رة  جعل  م��ا  امل�صتمر 
عامليا على كافة ال�صعد يف ما تقوم 
اأعمال خدمية للمتعاملني  به من 

على كافة ال�صعد.

اإىل تفاقم حاالت االإ�صابة باالإنهاك 
احل������راري و���ص��رب��ات ال�����ص��م�����س بني 

�صفوف العمال. 
ال��ف��ري��ق الطبي اىل  ول���دى و���ص��ول 
حممد  املهند�س  ك��ان  العمال  موقع 
ح�����ص��ن ال���ب���ي���اع م���دي���ر امل�������ص���روع يف 
ا�صتقبالهم حيث رحب بهم و�صكرهم 
ال�صريحة من  على اهتمامهم بهذه 
امل��ج��ت��م��ع وال���ت���ي ت��ت��ع��ر���س حل����رارة 
اأ�صهر  خ���الل  وال���رط���وب���ة  ال�����ص��م�����س 
اال�صكان  م�صروع  ان  وق��ال  ال�صيف، 
اأت����ى مب��ك��رم��ة م���ن �صاحب  وال�����ذي 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 

يف  ج��اءت  للعمال  املوجهة  ال�صيفية 
اإطار حر�س وزارة ال�صحة ومنطقة 
حماية  على  الطبية  اخليمة  راأ����س 
ع��ل��ى �صحتهم  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��م��ال 
اهتمام  م���ن  ان��ط��الق��ا  و���ص��الم��ت��ه��م 
حماية  ملف  يف  و�صيا�صتها  ال��دول��ة 
حقوقهم  على  واملحافظة  العمالة 
احلملة  خ���الل  ال��رك��ي��ز  ان  مبينة 
التوجيه  ت��وف��ري  ع��ل��ى  من�صبا  ك���ان 
خا�صة  للعمال  واملنا�صب  ال�صحيح 
الذين يعملون يف املواقع االإن�صائية، 
امللتهبة  ال�صم�س  ويتعر�صون الأ�صعة 
والرطوبة  احل���رارة  ودرج���ات  �صيفا 
العالية ب�صكل مبا�صر، وهو ما يوؤدي 

العامة  االأ���ص��غ��ال  وزارة  وب��اإ���ص��راف 
امل�صاريع  اأك���ر  ي��ع��د م��ن  واالإ���ص��ك��ان 
ال����ت����ي ت���ن���ف���ذه���ا ����ص���رك���ة احل����م����راء 
اأكر  فيه  يعمل  حيث  ل��ل��م��ق��اوالت، 
املواقع  800 عامل يف خمتلف  من 

االإن�صائية التابعة للم�صروع. 

اإن احلملة  االأ�صتاذة مهرة  واأ�صافت 
ا�صتهدفت توفري بيئة عمل منا�صبة 
ومريحة للعامل وااللتزام بالقوانني 
للوقاية  ال����دول����ة،  ت��ف��ر���ص��ه��ا  ال���ت���ي 
واحلد من ا�صابات العمل وااللتزام 
واال�صراطات  ال��دول��ي��ة  ب��امل��ع��اي��ري 
ال�����ص��ح��ي��ة، وت��ق��ل��ي��ل ن�����ص��ب��ة ح���االت 

اأن  اجلميع  فعلى  النتائج،  لنف�س 
ي���درك اأن ه��ن��اك خ��ط ف��ا���ص��ل بني 
احلياة قبل وبعد ال��زواج، واأن عقد 
ق��ب��ل��ه ال�صتمرار  م��ا  ي��ج��ب  ال�����زواج 
فال  ينبغي،  كما  ال��زوج��ي��ة  احل��ي��اة 
داع����ي ال���ص��ت��م��رار ال��ع��الق��ات التى 
الطرفني  وع���ل���ى  ال�������زواج  ���ص��ب��ق��ت 

اأحرام االخر واختياره.

تدخل االأهل 
ي��ق��ول ت��دخ��ل االأه����ل ب��اأ���ص��ل��وب فج 
ي��خ��ل��ق ب����ني ال����زوج����ني ح���ال���ة من 
ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق ال��دائ��م مم��ا يوؤدي 
اإىل تفاقم امل�صكلة وحتقيق الهدف 
ال�����ص��ل��ب��ي وه���و ال���ط���الق، غ��ال��ب��ا ما 
بتدخل  الزوجية  العالقات  تتوتر 
فب�صكل  ال���ط���رف���ني،  ب����ني  االأه�������ل 
ف��ط��ري ي��ت��ج��ه ك���ل م���ن االأه�����ل ملن 
يخ�صه ويدافع عنه وي�صع االآخر يف 
مو�صع اتهام م�صتمر، مع ان احلياة 
الزوجية البد اأن يعم عليها نوع من 
ال�صرية والكتمان من الطرفني وال 
ك��ل منهما الأه��ل��ه مب��ا يدور  ي��ب��وح 
خا�صة  الزوجية  ع�س  ج���دران  ب��ني 
ال��زواج، الن  يف ال�صهور االوىل من 

من العادة كل من الزوجني يعرف 
االخ�����ر ب��خ�����ص��ال��ه وال���ت�������ص���ادم بني 
االأفكار وارد وطبيعي حتى ولو كان 
حتت  ف��احل��ي��اة  ح��ب،  ق�صة  بينهما 
التقاء تختلف  �صقف واح��د وف��رة 
مت��ام��ا ع��ن حل��ظ��ات ال��ع�����ص��ق وعدم 
واحتكاكات  ت����اث����ريات  اأي  وج�����ود 

مبا�صرة بني الزوجني.

احلل
اأن  امل��ح��رزي  خليفة  امل�صت�صار  اك��د 
ال�صعيدة  ال��زوج��ي��ة  احل��ي��اة  رو�صتة 
ال����ط����رف����ني  اخ������������رام  يف  ت����ك����م����ن 
لبع�صهما والتعامل مبا اأمر به اهلل 
ع��ز وج��ل م��ن ح�صن امل��ع��ا���ص��رة وان 
ال��زواج �صكن وم��ودة ورحمة  نعتر 
واالنانية وعدم  بعيدا عن اخليانة 
االآخر  جت���اه  بامل�صئولية  االل���ت���زام 
واأن ي�صد الزوجني طرق ال�صيطان 
الفتور  وي��ت��ج��ن��ب��ا  احل����ب  وي��ن��ع�����ص��ا 
بينهما  دائ��م  العاطفي بخلق ح��وار 
�صديقا  م��ن��ه��م��ا  ك����ل  ي��ع��ت��ر  واأن 
لالآخر يف�صف�س له مبا يجي�س يف 
اأن نعي�صها  نف�صه، فاحلياة ت�صتحق 

يف راحة ومع من نحب.

للعام  الن�سف االأول  55 مقرتحا خالل 
عجمان غرفة  موظفي  من   2014

كهرباء وتعاونية ال�سارقة تبحثان �سبل 
تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية

•• عجمان ـ الفجر 

وتقييم  درا�������ص������ة  جل����ن����ة  ت���ل���ق���ت 
و�صناعة  جت��ارة  بغرفة  املقرحات 
من  االأول  الن�صف  خ��الل  عجمان 
العام احلايل 55 مقرحاً قدمها 
م��وظ��ف��ي غ���رف���ة ع��ج��م��ان بهدف 
وجودتها  ال��ع��م��ل  ببيئة  االرت���ق���اء 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى اع�صاء  ي��ع��ود  ومب���ا 
وموظفيها  ال���غ���رف���ة  وم��ن��ت�����ص��ب��ي 
ب�  م��ق��ارن��ة  ك��ك��ل،  املحلي  واملجتمع 
15 مقرحا خالل الن�صف االول 

من العام 2013.

ن�سر ثقافة االبداع
رئي�س   � التوين  وا�صاد عبدالنا�صر 
املقرحات،  وتقييم  درا���ص��ة  جلنة 
الغرفة  بحر�س وجت��اوب موظفي 
ال��ف��ع��ال��ة، وتقدمي  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى 
�صاأنها  م�����ن  ب�����ن�����اءة  م����ق����رح����ات 
الغرفة  وخ���ط���ط  م��ن��ه��ج��ي��ة  دع����م 
النمو  ع��ج��ل��ة  ودف�����ع  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اأن  مو�صحا  ب��االم��ارة،  االقت�صادي 
ال��رن��ام��ج ي��ه��دف يف اال���ص��ا���س اإىل 
ن�صر ثقافة االبداع وتوالد االفكار 
لدى  واالل��ه��ام  االب��ت��ك��ار  وت�صجيع 
الغرفة  يخ�س  مل��ا  لي�س  املوظفني 
ف��ق��ط وامن����ا خ����ارج جم��ال��ه��ا ومبا 
بالنفع  ك��ك��ل  ع��ل��ى االم������ارة  ي��ع��ود 

والفائدة.

فرن�سايز
اأه��م املقرحات التي مت  وك��ان من 
اإىل  العام وحتويلها  هذا  تطبيقها 
ا�صراتيجي على م�صتوى  م�صروع 

•• ال�صارقة-وام: 

رئي�س هيئة  الليم  را�صد  املهند�س  الدكتور  �صعادة  بحث 
مدير  اجلنيد  �صامل  ماجد  مع  ال�صارقة  ومياه  كهرباء 
ال�صوقي  اأحمد  وح�صن  التعاونية  ال�صارقة  جمعية  عام 
امل�صوؤولية  م��ب��داأ  تفعيل  باجلمعية  امل�����ص��ري��ات  م��دي��ر 
خالل  الليم  واأك���د  ال��ت��ع��اون.  �صبل  وت��ع��زي��ز  املجتمعية 
ال�صارقة  جمعية  حتققه  ال��ذي  الكبري  ال��دور  االجتماع 
التعاونية يف املحافظة على ا�صتقرار االأ�صواق وحر�صها 
على تفعيل مبداأ امل�صوؤولية املجتمعية وتقدمي اخلدمات 
با�صهامات  واأ�صاد  مناف�صة.  وباأ�صعار  املتميزة  التعاونية 

اجلمعية يف احل��د م��ن ظ��اه��رة ارت��ف��اع االأ���ص��ع��ار ف�صال 
عن تعزيز جناحاتها لتناف�س ال�صركات االأخرى . واأكد 
كافة اجلهات  التوا�صل مع  توطيد  الهيئة على  حر�س 
احلكومية واخلا�صة وتوحيد اجلهود لتحقيق االأهداف 
ال�صارقة.  اإم������ارة  ل�����ص��ك��ان  اخل���دم���ات  اأف�����ص��ل  ل��ت��ق��دمي 
ال�صارقة  جمعية  حر�س  اىل  اجلنيد  اأ���ص��ار  جانبه  م��ن 
االجتماعية  امل�صئولية  م��ب��داأ  تفعيل  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
ال�صلع  وتوفري  املجتمع  موؤ�ص�صات  كافة  مع  بال�صراكة 
الرئي�صية باأ�صعار منخف�صة . واأ�صاد بدور هيئة كهرباء 
ومياه ال�صارقة يف خدمة املجتمع والتفاعل مع الق�صايا 

املجتمعية .

و�صائل برنامج املقرحات
ينتهجها  التي  الو�صائل  اأه��م  ومن 
ب��رن��ام��ج خ���ارح ال�����ص��ن��دوق حتفيز 
التناف�س  ع��ل��ى  ال��غ��رف��ة  م��وظ��ف��ي 
عر تقدمي مقرحاتهم واأفكارهم 
وو�صائل  ق��ن��وات  وتي�صري  ال��ب��ن��اءة 
ت���ق���دمي االأف�����ك�����ار واالق�����راح�����ات 
وت��ف��ع��ي��ل ال��ت��وا���ص��ل ب���ني االف�����راد 
امل���ق���رح���ات  وح����ف����ظ  واالدارت 
وح�����ق�����وق امل����ق����رح����ني وت���ق���دي���ر 
املتميزة  واالإب�����داع�����ات  امل�����ب�����ادرات 
ومكافاأتها  ال��غ��رف��ة  م��وظ��ف��ي  م��ن 
واالإ�صهام يف تطبيق مبادئ اجلودة 
والتميز وت�صجيع موظفي الغرفة 
على بذل جهودهم لتح�صني اأدائهم 
املوؤ�ص�صي وت�صجيع روح التعاون من 
لال�صتفادة  الفر�صة  اإتاحة  خ��الل 
اجلميع  واأف�������ك�������ار  جت��������ارب  م�����ن 
وامل�صاهمة يف زيادة ايرادات الغرفة 

وتر�صيد النفقات.

ت�سنيف املقرتحات
املقرحات  اأن  اإىل  ال��ت��وين  واأف����اد 
املتعاملني  ر���ص��ا  ب��زي��ادة  اخل��ا���ص��ة 
ك������ان لها  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق  وال����ق����اب����ل����ة 
الت�صويق  ث����م  وم�����ن  االف�������ص���ل���ي���ة 
مقرحات  وي���ل���ي���ه���ا  وال������روي������ج 
ال���ت���ح���ول االل�����ك�����روين وال���ذك���ي 
لر�صيد  م����ق����رح����ات  وب����ع����ده����ا 
اأن عمل  اأك����د ع��ل��ى  االن���ف���اق. ك��م��ا 
كافة  اإ�صتح�صان  لقى  ق��د  اللجنة 
امل��وظ��ف��ني واأوج�����د م�����ص��اح��ة ودور 
ب��ن��اء يف امل�����ص��اه��م��ة ب���ازده���ار عمل 
الغرفة ب�صكل خا�س وتطور ومنو 

االقت�صاد املحلي ب�صكل عام. 

، م��ق��رح معر�س  اإم�����ارة ع��ج��م��ان 
 –  2014 ال���ت���ج���اري  االم���ت���ي���از 
ف��رن�����ص��اي��ز وال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه غرفة 
ع����ج����م����ان ب����رع����اي����ة ك����رمي����ة من 
بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ص���د 
�صهد  وق��د  عجمان،  حاكم  االأع��ل��ى 
الزوار  م��ن  كثيفاً  اق��ب��ااًل  امل��ع��ر���س 
االقت�صادي  ال�����ص��اأن  يف  وامل��ه��ت��م��ني 
التجاري،  االمتياز  قطاع  وخا�صة 
ك��م��ا ع��م��ل��ت ال��غ��رف��ة ع��ل��ى تطبيق 
وت�صويق عدد من االأفكار التجارية 

ل�صالح ال�صركاء واملوظفني.
ي���ه���دف يف  ال����رن����ام����ج  واأف��������اد ان 
جمملة اىل تعزير وحتقيق اهداف 
لغرفة  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 
و  العمل  اأنظمة  وتطوير  عجمان 
اخلدمات  وتطوير  االأداء  حت�صني 
واملتعاملني  للموظفني  امل��ق��دم��ة 
االقت�صادية  اال���ص��ت��دام��ة  وت��ع��زي��ز 

وامل�صوؤولية االجتماعية.
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العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/200   عقاري كلي                                  
اىل املحكوم عليه /1 -رويف توين تاورز ليمتد  جمهول  حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2014/6/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ �صيليا 
1310b مب�صروع رويف توين  301b و  اليزابيث جامي�س بف�صخ التعاقد عن الوحدتني 
الدعوى  مو�صوع  و2008/3/28   2008/3/27 املرمني  التعاقدين  مو�صوع  بدبي  تاور 
للمدعية مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  ليمتد(  ت���اورز  ت��وي��ن  رويف  )���ص��رك��ة  امل��دع��ى عليها  وب��ال��زام 
القانونية  ( والفوائد  الفا و�صتمائة درهم  )889600 درهم( ثمامنائة ت�صعة وثمانون  
ال�صداد  الق�صائية احلا�صل يف 2014/2/26 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من 
والزمتها بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. .حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1712   جتاري كلي                                  
اىل املحكوم عليهم /1 -�صي بيه �صي لالزياء �س ذ م م  2- حم�صن حبيب ا�صدى �صنجاتي 
3- حممد جعفر ابراهيم اآذرن��وا  جمهويل  حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2014/6/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك �صادرات 
ايران حكمت املحكمة بالزمك بالت�صامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعى 
درهما  وخم�صة  و�صتمائة  الفا  وع�صرون  و�صتة  مائة  دره��م   126.605.81 وق��دره  مبلغ 
وواحد وثمانون فل�صا والفائدة بواقع9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صلة 
اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  امل�صاريف  ال�صداد ف�صال عن  يف2013/8/1 حتى متام 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1440 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- ما�صود احمد بارال�س  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ لويدز تي ا�س بي بنك بي ال �صي وميثله: �صامل عبداهلل 
�صلطان علي احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره���م   )3388183( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1437 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- ما�صود احمد بارال�س  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ لويدز تي ا�س بي بنك بي ال �صي وميثله: �صامل عبداهلل 
�صلطان علي احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2.811.108.38( درهم اىل طالب 
االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/615 تنفيذ عمايل
م جمهول   م  ذ  �س  الفنية-  للخدمات  بنغال  �صمال  املنفذ �صده/1-  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ م���ويف ال��دي��ن م��ون��دال املتويف 
ب�صري الدين موندال  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12246( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة باال�صافة اىل مبلغ 746 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة 
.وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1173   جتاري كلي 
اىل املدعى عليهم/ 1 - �صركة جولدن دنيبا انرنا�صيونال للتجارة العامة �س ذ م م 2- حممد حيدر 
علي برزكري 3- عبداخلالق علي خليفة 4- عني اله اله ا�صدي راد   جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي /بنك �صادرات ايران وميثله: ابراهيم حممداحمد حممد القا�صم  قد اقام عليك الدعوى 
للمدعى  ي��وؤدوا  بان  بينهم  فيما  والت�صامن  بالتكافل  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
التاخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   464.924.20( وق��دره  مببلغ 
االتفاقيةبواقع16% من تاريخ اال�صتحقاق يف 2014/17 وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9:30 ال�صاعة   2014/8/25 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري،

ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1178   جتاري كلي 

اىل املدعى عليه/ 1 - جنمة �صيناء للو�صاطة التجارية �س ذ م م  جمهول حمل 
ابراهيم حممد احمد  اي���ران وميثله:  ���ص��ادرات  امل��دع��ي /بنك  ان  االق��ام��ة مب��ا 
املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اق��ام عليك  القا�صم     قد  حممد 
 151.622.04( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��ان  والت�صامن  بالتكافل  عليهم 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع 15% من 
تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم  االثنني املوافق 
2014/8/25 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1174   جتاري كلي 

اىل املدعى عليه/ 1 - عبداخلالق علي خليفة    جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /بنك �صادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�صم     قد 
بالتكافل   2  ،1 عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقام 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   3.654.549.86( وقدره  مببلغ  والت�صامن 
ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من  ب��واق��ع%14  التاخريية  والفائدة  املحاماة 
�س   9:30 ال�صاعة   2014/8/25 املوافق  االثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام. 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على االقل . 
ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/675   مدين جزئي   
اىل املدعى عليه/ 1 - حممد اف�صل حممد ا�صرف جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /اهلل بخ�س عبدالغفور عبدالغفور  قد اقام عليك الدعوى 
وت�صديد   A46782 رقم  املركبة  بيع  عقد  بامتام  -املطالبة  ومو�صوعها 
املخالفات املر�صدة عليها والر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم 
االربعاء املوافق 2014/8/20 ال�صاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2927   عمايل جزئي     
اىل املدعى عليه/ 1 - بوابة العرب العداد االرا�صى وريها  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /حممود عبدالرزاق حممد ال�صادق عواد  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )87950 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000دره������م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف رقم 
ال�صكوى )2014/177320(.     وحددت لها جل�صة يوم  اخلمي�س املوافق 
2014/8/21 ال�صاعة 8:30 �س مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1070  ا�ستئناف  مدين      
 اىل امل�صتاأنف �صده/ مروه من�صور جمهول حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف 
للتاأمني �س م ل وميثله: عبدالرحمن حممد  ال�صرق االو�صط  /زيوريخ 
ال�صادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  ق��د  النعيمي  ال�صرهان  عبدالرحمن 
لها  وح��ددت   .2014/12/31 بتاريخ  كلي  مدين   2013/92 رقم  بالدعوى 
بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2014/9/10 املوافق  االربعاء  يوم  جل�صه 
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/33   بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �صده/1- فيليب مايكل للويد   جمهول حمل االقامة مبا ان 
بي  لويدز   ( ب�  �صابقا  واملعروف  �صي  ال  بي  بنك  لويدز  التنفيذ/  طالب 
�صلطان علي احلمادي      �صامل عبداهلل  �صي( وميثله:  ال  بي  بنك  بي  ا�س 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عقار- اجلهة: 
دبي- املنطقة: تالل االم��ارات الثالثة-رقم االر���س: 6646-ن��وع املبنى: 
للمبلغ  وف��اء  مربع  ق��دم   2.611/00 امل�صاحة   -21  : املبنى  رق��م   - فيال 
ون��ف��اذ مفعوله  ج���اء  للعلم مب��ا  وذل���ك  دره���م   )5683916( ب��ه  امل��ط��ال��ب 

قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/162   بيع عقار مرهون
م��ه��دي  جم��ه��ول حمل  علي  علي مهت�صم حممد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ع�صام  وميثله:  ع  م  ���س  بنك  باركليز  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
االبتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  التميمي   الفا�صلي  حمادي  عبداالمري 
بتاريخ 2014/7/14 اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )4.185.066 
درهم( يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن )نوع العقار: 
العقار:  م�صاحة   -777  : االر����س  رق��م  امل��راب��ع-  املنطقة:  ار����س-  قطعة 

6.371/00قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ االعالن.
 رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2014/215 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

�صعيد  �صيف  ال�����ص��ق��ران ومي��ث��ل��ه:  ع��ب��دال��ه��ادي  ب�����ص��ام �صقر  ال��ط��اع��ن/ 
را����ص���د ال��غ��ب��ار ال�����ص��ام�����ص��ي  ب���اع���الن امل��ط��ع��ون ���ص��ده /1- ���ص��رك��ة �صوق 

اال�صتثمارالعقاري  جمهول  حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�صور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة 

�صدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/1450 )جتاري جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ا�صتون تريدجن اندا�صريز ) م م ح(   اقام املدعي/�صركة فلري للمالحة ) 
�س ذ م م( عنوانه: دبي- بر دبي- احلمرية- مكتب رقم 32a- ار�س 263 
العقاري الدعوى برقم 2013/1450 -جتاري جزئي -  ملك ومركز دبي 
عجمان - ومو�صوعها املطالبة مببلغ وقدره  75957.90 درهم فانت مكلف 
باحل�صور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة 
�صبتمر  �صهر  م��ن   9 ي��وم  امل��واف��ق   8.30 ال�صاعة  وذل���ك يف  معتمد  وك��ي��ل 
عليه. حتريرا يف  بو�صفك مدعى  الق�صية  يف  للنظر  وذل��ك   2014 ل�صنة 

2014/7/23
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/579 )مدين كلي ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ابراهيم حممد علي فاتانبارا�صت- ايراين اجلن�صية     اقام املدعي/عالء 
الدين احمد البيومي- م�صري اجلن�صية عنوانه: ابوظبي- ال�صاخمة - 
الدعوى  بدبي   للمحاماة-  �صبت  اميان  اال�صتاذة:  املختار مكتب  وحمله 
برقم 2014/579 -مدين جزئي -عجمان  - ومو�صوعها ندب خبري  فانت 
او  �صخ�صيا  االبتدائية  االحتادية  امام حمكمة عجمان  باحل�صور  مكلف 
�صهر  2 من  ي��وم  امل��واف��ق   11.00 ال�صاعة  وذل��ك يف  وكيل معتمد  بوا�صطة 
عليه.  م��دع��ى  بو�صفك  الق�صية  يف  للنظر  وذل���ك   2014 ل�صنة  �صبتمر 

حتريرا يف 2014/8/5
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
           اعالن للح�سور  اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/9/10
رقم الدعوى 2014/1989

املدعى عليه: 3- عادل عبداملنعم جماهد    العنوان: اعالن بالن�صر
 املدعى/عبداهلل �صالح احمد �صيف

يتعني عليكم احل�صور اىل جلنة ف�س املنازعات االيجارية مبقرها الكائن 
يف �صارع الدفاع- منطقة مع�صكر اآل نهيان خلف  �صندوق الزواج وال�صوؤون 
االجتماعية فيال رقم )2( يوم االربعاء املوافق 2014/9/10 ال�صاعة 6.00 

م�صاًء
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
           اعالن للح�سور  اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/9/10
رقم الدعوى 2014/2458

ال�صيارات        ومكيفات  كهرباء  لت�صليح  �صقر  احمد  حمل  عليه:   املدعى 
و�صوؤون  االجتماعية  الرعاية  املدعى/موؤ�ص�صة  بالن�صر   اعالن  العنوان: 
الق�صر يتعني عليكم احل�صور اىل جلنة ف�س املنازعات االيجارية مبقرها 
الكائن يف �صارع الدفاع- منطقة مع�صكر اآل نهيان خلف  �صندوق الزواج 
 2014/9/10 املوافق  االربعاء  يوم   )2( رقم  فيال  االجتماعية  وال�صوؤون 

ال�صاعة 6.00 م�صاًء
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة  

 يف الرتكة  رقم   2013/566 تركة - م ر-ب- ع ن
طالب احل�صر : �صامل علي �صعيد ال�صويدي اجلن�صية: االمارات   املتويف 
مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  ال�صويدي  حجرف  بن  غامن  �صعيد  علي   :
الركة: تق�صيم  تركة املطلوب اعالنه: حمزة علي �صعيد غامن ال�صويدي   
اعاله  املذكور  الطلب  قدم  احل�صر  طالب  ان  حيث  االمارات  اجلن�صية: 
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2014/8/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة االوىل ب�� حمكمة 
االعالن  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكائنة    االبتدائية  العني 

بالن�صر �صدر بتاريخ : 2014/8/7.
الرتكات

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   447  /2014 جت جز- م ر-ب- ع ن

الباز  ابراهيم  ربيع  �صريف  بوكالة  النعيمي  علي  بالعود  حممد  حمد  مدعي/علي 
االمارات  اجلن�صية:  البناء  مواد  لتجارة  طيبة  وادي  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�صية: 
مو�صوع الدعوى: مطالبة مببلغ 10500 درهم + تعوي�س مببلغ 10000 درهم    املطلوب 
اعالنه/  وادي طيبة لتجارة مواد البناء اجلن�صية: االمارات   عنوانه: بالن�صر )تعجيل 
االحد  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  الوقف( حيث  من 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/9  /7 املوافق  
�صباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية- الكائنة املركز االداري  �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
امام  مثولك  بان  االقل.علما  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

القا�صي املخت�س �صيكون ح�صب دورك يف ك�صف اجلل�صات. �صدر بتاريخ  2014/8/5  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/407 ت ح �س - م ر-ت- اأظ(
املنفذ  �صليم ح�صن عبدالدامي اجلن�صية: كندا    التنفيذ/ عالء  طالب 
هدى   / اعالنه  املطلوب  كندا  اجلن�صية:  ابو�صنب  خليل  هدى   : �صده 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  كندا  اجلن�صية:  ابو�صنب  خليل 
تقدم بطلب ال�صند   التنفيذي املرفق وحدد لنظره جل�صة يوم الثالثاء 
املوافق 2014/9/16 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور 
الرئي�صي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  االوىل  الدائرة  امام 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله.  تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم الحوال ال�سخ�سية                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/408 ت ح �س - م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ عالء �صليم ح�صن عبدالدامي اجلن�صية: كندا   املنفذ �صده : 
ابو�صنب  / هدى خليل  اعالنه  املطلوب  كندا  ابو�صنب اجلن�صية:  هدى خليل 
اجلن�صية: كندا عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند 
التنفيذي ال�صادر يف الدعوى رقم 2014/93 تظلم 2014/412ع نف�س- م ر-ب- 
اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2014/9/16 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله.  

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم الحوال ال�سخ�سية                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2014/600 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ 1- بيمبينان ا�س بي كيه دي ان بي ات�س دي    العنوان بالن�صر 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2014/6/24 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح / الفجرية للمنتجات اال�صمنتية بالتايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�صوري: بالزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
193.955/51 درهم والفوائد القانونية لهذا املبلغ بواقع 5% �صنويا من تاريخ رفع 
الدعوى احلا�صل يف 2014/3/13 وحتى ال�صداد التام مبا  ال يجاوز ا�صل الدين 
املحكمة  بتوقيعي وختم  املحاماة. �صدر  اتعاب  درهم مقابل  ومائتي  وامل�صاريف 
بتاريخ املوافق 2014/7/23  حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                                                  
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية اخلام�سة          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1484  /2014 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة : املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/�صركة نهر لال�صت�صارات الهند�صة وااللكروميكانيكية ذ م م اجلن�صية: االمارات  
مدعي عليه: دار االعمار لال�صت�صارات الهند�صية واخرون اجلن�صية:االمارات مو�صوع 
اجلن�صية:  الهند�صية  لال�صت�صارات  البنف�صح   اعالنه/  املطلوب  خبري  ندب  الدعوى: 
االمارات عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم االحد املوافق 2014/9/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
املحكمة  الكائنة  االبتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحا   9.30
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  التجارية  
االقل. ايام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

�صيكون ح�صب دورك يف ك�صف اجلل�صات �صدر  املخت�س  القا�صي  امام  بان مثولك  علما 
بتاريخ  2014/7/14  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

نهيان بن مبارك يفتتح اليوم ور�سة عمل ال�سحة والريا�سة و�سناعة الرتفيه
•• دبي-وام:

يفتتح معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�صباب 
وتنمية املجتمع رئي�س الهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة اليوم 
بح�صور معايل الدكتور عبداللطيف بن را�صد الزياين االأمني العام 
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف فندق كونراد هيلتون بدبي 
فعاليات ور�صة عمل ال�صحة والريا�صة و�صناعة الرفيه التي تنظمها 

االأمانة العامة ملجل�س التعاون. 

من  ع��دد  بح�صور  ي��وم��ني  م��دى  على  �صتقام  ال��ت��ي  ال��ور���ص��ة  وت�صلط 
امل�صوؤولني يف دولة االإم��ارات ووكالء ال��وزارات املعنيني من كافة دول 
200 �صاب و�صابة من الدول االأع�صاء  اأكر من  اإىل  اإ�صافة  املجل�س 
بق�صايا  يتعلق  ما  يف  اخلليجي  ال�صباب  وتطلعات  روؤى  على  ال�صوء 

ال�صحة والريا�صة و�صناعة الرفيه .
ال�صبابية  التجارب  من  ع��دد  با�صتعرا�س  اأي�صا  امل�صاركون  و�صيقوم   .
الناجحة واملتميزة على هذا ال�صعيد وبحث �صبل تعميم اال�صتفادة منها 
على م�صتوى كافة الدول االأع�صاء يف املجل�س. كما �صيتطرق امل�صاركون 

يف هذه الور�صة اأي�صا اإىل الواقع ال�صحي لل�صباب اخلليجي يف الوقت 
احل���ايل وف��ر���س االرت��ق��اء ب��ه وذل���ك ع��ر و���ص��ع اأط���ر عمل م�ص�ركة 
يف  واالخت�صا�صات  امل�صميات  وتوحيد  والريا�صة  ال�ص�باب  جم��ال  يف 
املجل�س.  دول  والريا�صية يف  ال�صبابية  واملوؤ�ص�صات  واالأجهزة  االإدارات 
بتنفيذ  التعاون  العامة ملجل�س  االأمانة  التزام  اإطار  الور�صة يف  وتاأتي 
قرار املجل�س االأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف 
دورته الرابعة والثالثني التي عقدت بدولة الكويت يف �صهر دي�صمر 
2013 والذي يوؤكد على �صرورة االهتمام بال�صباب وتنمية قدراتهم 

و�صقل مهاراتهم يف العديد من املجاالت حيث �صتقوم يف هذا االإطار 
بعقد 6 ور�س عمل يف كافة الدول االأع�صاء. وتتناول هذه املجموعة 
دول  يف  ال�صباب  فئة  باهتمام  حتظى  التي  الق�صايا  العمل  ور���س  من 

املجل�س .
.كما ت�صعى االأمانة العامة ملجل�س التعاون من خالل تنظيم مثل هذه 
الفعاليات اإىل اإيجاد حلقة و�صل بني ال�صباب واملخت�صني واملوؤ�ص�صات 
املعنية يف دول املجل�س من �صاأنها امل�صاهمة يف اخلروج بتو�صيات وبرامج 

عملية تغطي اهتمامات وتطلعات ال�صباب يف دول جمل�س التعاون.

اأكد اأن حممد بن زايد يويل عناية فائقة لل�سباب ويعمل على توفري جميع الفر�ش اأمامهم 

نهيان بن مبارك: �سيف بالدي ي�سهم يف تعزيز الهوية وغر�س القيم الوطنية يف نفو�س ال�سباب واحلفاظ على املوروث ال�سعبي
•• دبي-وام:

مبارك  نهيان  ال�صيخ  م��ع��ايل  اأك���د 
وال�صباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
الرنامج  اأن  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
ال����وط����ن����ي ����ص���ي���ف ب�������الدي ال�����ذي 
ان��ط��ل��ق��ت دورت������ه ال��ث��ام��ن��ة ف���ى 2 
اأغ�����ص��ط�����س اجل�����اري ب��ت��ن��ظ��ي��م من 
العامة  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
ي�صهم  والريا�صة  ال�صباب  لرعاية 
وغر�س  الوطنية  الهوية  تعزيز  يف 
ال�صباب  نفو�س  يف  الوطنية  القيم 
ال�صعبي  امل�����وروث  ع��ل��ى  وي��ح��اف��ظ 

ب�صكل فعال.
م��ع جملة  ح���وار  وق���ال معاليه يف 
روؤيته  تناول خالله  �صيف بالدى 
واأهدافه  الوطني  الرنامج  لهذا 
ال�����ص��ب��اب هو  ق���ط���اع  اإن  واآل���ي���ات���ه 
القطاع االأكر يف جمتمع االإمارات 
الفتا اإىل اأن �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ي�����ص��ع اأم����ور 
ومتكينهم  وت��ن��م��ي��ت��ه��م  اإع����داده����م 
الوطنية  االأول����وي����ات  م��ق��دم��ة  يف 
�صاحب  اأن  ك��م��ا   .. وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اآل  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل واخوانه اأ�صحاب ال�صمو حكام 
على  جميعا  يحر�صون  االإم�����ارات 
والعناية  الرعاية  �صبل  كل  توفري 
العزيزة  دولتنا  يف  ال�صباب  لقطاع 
مع دعم وتفعيل م�صاركة كل �صباب 
الوطن يف خمتلف اأوجه ومنا�صط 

احلياة.
ال�صيخ  �صمو  اأول  الفريق  اأن  واأك��د 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�صلحة يويل عناية فائقة 
لل�صباب ويعمل على توفري جميع 
منهم  كل  ليرع  اأمامهم  الفر�س 
النهاية  يف  ي����وؤدي  مب��ا  جم��ال��ه  يف 
اإىل جناح اجلميع يف �صتى املجاالت 
اأن  ف��خ��را  يكفينا   : معاليه  وق���ال 

ال���ذي���ن جتذبهم  ال�����ص��ب��اب  ج��م��ي��ع 
الثقافية  واالأن�����ص��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ويقبلون  وال��ري��ا���ص��ي��ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 
اإىل  اإ�صافة  ب��ال��غ..  باهتمام  عليها 
الدورات املتخ�ص�صة كما اأنه يحوز 
 � على ثقة االآب����اء واأول��ي��اء االأم����ور 
وي�����ص��رين ك��ث��ريا م���ا اأالح���ظ���ه من 
اأن هذا الرنامج يف كل عام ي�صهد 
ح�صورا مكثفا من ال�صباب ويظهر 
اال�صتفادة  حتقيق  على  حر�صهم 
والرامج  ال��درو���س  من  الق�صوى 
امل��ط��روح��ة ف��ي��ه وه����ذا ك��ل��ه يب�صر 

بخري كثري للدولة والوطن.
اجن�����زه  م�����ا  ك������ان  اإذا  م�����ا  وح�������ول 
ما  ي��ح��ق��ق  االن  ح��ت��ى  ال���رن���ام���ج 
يحلم به �صباب الوطن اأكد معاليه 
اأن املح�صلة النهائية ل�صيف بالدي 
كانت  ال�صابقة  االأع���وام  م��دار  على 
اإيجابية اإىل اأق�صى احلدود خا�صة 
واأنه برنامج يحقق امل�صتهدف منه 
واإبراز  واالنتماء  ال��والء  تعزيز  يف 
ال�صعور  وتعميق  الوطنية  الهوية 
الوطني اإىل جانب �صقل �صخ�صية 
امل�صاركني واإك�صابهم جمموعة من 
وعن  وبحق  توؤهلهم  التي  املهارات 
مل��واج��ه��ة حت��دي��ات احلياة  ج����دارة 
وت����زوده����م ب��ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س اإىل 
مواهبهم  وتنمية  اكت�صاف  جانب 
وم��ن��ح��ه��م ال���ف���ر����س ل��ل��م��زي��د من 
ال��ذات وال��ت��درب على  التعبري عن 
االأعمال املفيدة واملبدعة..كل ذلك 
مثالية  وبيئة  �صحي  مناخ  ظل  يف 
ت�����ص��اع��د ع���ل���ى حت��ق��ي��ق االأه�������داف 

املرجوة.
اأزع����م  اأن  اأن�����ه ال مي��ك��ن  واأ�����ص����اف 
باملائة   100 بن�صبة  را���ص��ون  اأن��ن��ا 
وحده  هلل  ال��ك��م��ال  الأن  عملنا  ع��ن 
ن�����ص��ع��ى دائ���م���ا لتقدمي  اأن���ن���ا  ك��م��ا 
تطوير  و  واالأج������������ود  االأف���������ص����ل 
اأه��داف��ن��ا وو���ص��ائ��ل��ن��ا واأدوات���ن���ا اأوال 
واإفادة  اإ�صعاد  يف  ن�صهم  لكي  ب��اأول 
ال�����ص��ب��اب وال�����ص��غ��ار الأن��ه��م جميعا 
ه��م االأم����ل ال��ق��ادم وال��ب�����ص��ارة بغد 
اأف�صل خا�صة بعد اأن وفرت دولتنا 

ن�صري يف ركب  االإم��ك��ان��ات لكي  كل 
التطور والنه�صة. وقال معاليه ان 
اأهم ما حر�صت عليه منذ البداية 
املنظمة  العليا  اللجنة  توجيه  ومت 
للرنامج اإليه هو الدرا�صة الدائمة 
لهذا الرنامج املهم وتقييم العمل 
ومتابعته با�صتمرار والتعرف على 
اآراء ومالحظات ال�صباب امل�صاركني 
تلبيتها  اأمورهم وحماولة  واأولياء 
ما  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن  امل�صتطاع  ق��در 
نتيجة جهد  االآن كان  حتقق حتى 
اإن���ه  ب���ل  ج��م��اع��ي واع وم�����ص��ت��ن��ري 
اإننا  و���ص��اق..  اإع��داد مبدع  ح�صيلة 
على  وت��ع��اىل  �صبحانه  اهلل  نحمد 
اأن��ه ق��د ت��واف��ر ل��دى اجلميع ممن 
امل�����ص��روع و�صوح  ه���ذا  ي��ع��م��ل��ون يف 
يف االأف��ك��ار واالأه����داف وع��ط��اء بال 
حدود وذلك وفقا للروؤية ال�صائبة 
�صاحب  ال��وط��ن ممثلة يف  ل��ق��ي��ادة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
والعافية  ال�صحة  مبوفور  ومتعه 
هذه الروؤية تتلخ�س يف اأن ال�صباب 
وال��ث��ق��اف��ة ع��ن�����ص��ران م��ه��م��ان جدا 
بحال  وال ميكن  الوطنية  للتنمية 

التفريط يف حقوق اأي منهما.
اأن اأهم ما مييز الرنامج  واأو�صح 
جميع  اأن  ب���الدي  �صيف  ال��وط��ن��ي 
بروح  معا  يعملون  فيه  امل�صاركني 
اللجنة  من  بداية  الواحد  الفريق 
و�صوال  املختلفة  وجل��ان��ه��ا  العليا 
باملراكز  والعاملني  امل�صرفني  اإىل 

دون  امل�صاركة  واجل��ه��ات  واالأن��دي��ة 
وال����دوائ����ر  ال����������وزارات  ن��ن�����ص��ى  اأن 
التي دعمت  واملوؤ�ص�صات وال�صركات 
وزارة  م���ع  و���ص��اه��م��ت  ال���رن���ام���ج 
املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة 
والهيئة العامة لل�صباب والريا�صة 
فالكل  وفعالياته  اأن�صطته  الإجن��اح 
تخلى عن ذاته واأ�صبح هدفه االأول 
واالأخري هو العطاء بال حدود من 
ال���رن���ام���ج وحتقيق  اإجن�����اح  اأج����ل 
تنمية  �صبيل  يف  ال�صامية  اأه��داف��ه 

ومتكني ال�صباب يف الدولة.
التي  ال��ك��ل��م��ة  اأو  ال��ر���ص��ال��ة  وح����ول 
قال  توجيهها  يف  م��ع��ال��ي��ه  ي��رغ��ب 
الر�صائل  م���ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  اإن 
املهمة قد يكون اأهمها هو اأن اأتقدم 
والعرفان  ال�صكر  م�صاعر  باأ�صدق 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  اإىل  واالح�������رام 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
ومتعه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
�صاكرا  والعافية  ال�صحة  مب��وف��ور 
دور  ع��ل��ى  ال��دائ��م  ت��اأك��ي��ده  ل�صموه 
الوطن  م�صرية  ت�صكيل  يف  ال�صباب 
واأهمية اإتاحة كل الفر�س اأمامهم 
للتعليم والعمل وامل�صاركة الكاملة 

يف م�صرية التنمية بالدولة.
�صاحب  اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر  ت��ق��دم  ك��م��ا 
اآل  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي الذي  جمل�س 
اأن يكون  اأه��م��ي��ة  اإىل  دائ��م��ا  ي��وج��ه 
طليعة  يف  اجلن�صني  م��ن  ال�صباب 

وكذلك  بالدولة  النه�صة  م�صرية 
اإىل اأ�صحاب ال�صمو حكام االإمارات 
اأول  وال��ف��ري��ق  لل�صباب  لرعايتهم 
اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ص��ي��خ حم��م��د  �صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
الدولة  �صباب  متكني  �صعيد  على 
التحديات  مل���واج���ه���ة  واإع�����داده�����م 
املختلفة يف املجتمع والعامل بنجاح 
واق�����ت�����دار. واأ�����ص����اف م��ع��ال��ي��ه اأم���ا 
اأولياء  اإىل  فهي  اخلا�صة  الر�صالة 
اإىل توجيه  اأدعوهم  الذين  االأمور 
برنامج  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  اأب��ن��ائ��ه��م 
لل�صباب  وبالن�صبة  ب���الدي  �صيف 
ف���اإين اأدع��وه��م اإىل اال���ص��ت��ف��ادة ما 
الثقافية  امل���ق���وم���ات  م����ن  اأم����ك����ن 
واالجتماعية  والدينية  والراثية 
واالق���ت�������ص���ادي���ة يف ه�����ذه ال���دول���ة 
فريدة  دول���ة  دائ��م��ا  جتعلها  ال��ت��ي 
با�صتمرار  ي��رك��زوا  واأن  وم��ت��ط��ورة 
امل��رت��ق��ب يف حتقيق  ع��ل��ى دوره�����م 
تقدمها واإثراء التجارب االإن�صانية 
ال��ع��امل��ي��ة يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت من 

جانب اآخر.
يقدمها  ال��ت��ي  ال���رام���ج  اأن  واأك����د 
للجميع  حافزا  تعد  ب��الدي  �صيف 
االآم����������ال  ه��������ذه  ل����ل����م���������ص����ارك����ة يف 
بدورهم  والقيام  بل  والطموحات 
م���ن اأج����ل اأن مت��ث��ل االأن�����ص��ط��ة يف 
ثقافية  منظومة  ال��رن��ام��ج  ه���ذا 
ومعرفية ووطنية �صاملة ومتكاملة 

خالل ف�صل ال�صيف.

جمتمعا  اأ�صبحت  االآن  االإم�����ارات 
ع��امل��ي��ا ي��ع��ي�����س ف��ي��ه امل���واط���ن���ون يف 
اأبناء  م��ع  و���ص��الم  وان�صجام  تناغم 
اأعدادها  اأخرى قد تقارب  جاليات 
بو�صوح  ون�����رى  ج��ن�����ص��ي��ة   200
وما  بينها  فيما  ال��ث��ق��اف��ات  تفاعل 
ي�����ص��اح��ب ذل���ك م���ن م��ن��اخ ي�صجع 
ع��ل��ى ب���ن���اء ال���ط���اق���ات وال����ق����درات 
وينطلق بنا من اأجل بناء جمتمع 
املعرفة يف اإطار عمليات التخطيط 
الدولة  توليها  وال��ت��ي  للم�صتقبل 
�صاب  اأن  واأ����ص���اف   . ف��ائ��ق��ة  ع��ن��اي��ة 
من  ي�صتفيدوا  اأن  عليهم  ال��دول��ة 
الفر�س املتاحة اأمامهم من خالل 
بنية  م��ن  االإم������ارات  ب��ه  تتمتع  م��ا 
الثقافة  جم����االت  يف  ق��وي��ة  حت��ي��ة 
واالقت�صاد  وامل��ع��رف��ة  وال��ري��ا���ص��ة 
يف  تتمثل  ال�صباب  م�صوؤولية  واأن 
����ص���رورة االإ���ص��ت��ف��ادة م��ن ك��ل ذلك 
ق���در امل�����ص��ت��ط��اع ب��اع��ت��ب��اره��م حاال 
باالإ�صهام  م��ط��ال��ب��ني  وم�����ص��ت��ق��ب��ال 
جمتمعهم  ������ص�����وؤون  يف  ال����ك����ام����ل 
ووط��ن��ه��م وال��ع��م��ل ب��ج��د م��ن اأجل 
رف��ع��ة ال��دول��ة واالرت���ق���اء بها على 
واأو�صح  وم��ل��م��و���س.  ���ص��ام��ل  ن��ح��و 
الرنامج  اأن  نهيان  ال�صيخ  معايل 
على  تقوم  ب��الدي  �صيف  الوطني 
ال�صن  و�صغار  ال�صباب  ا�صتقطاب 
من الفئة العمرية 8 اإىل 18 �صنة 
خالل  فراغهم  اأوق���ات  وا�صتغالل 
التي  باملهارات  وتزويدهم  ال�صيف 
ب�����ص��وق العمل  ت��ع��ده��م ل��الل��ت��ح��اق 
واخلا�صة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  يف 
ذل�����ك مدخال  ل���ي���ك���ون  ب����ال����دول����ة 
باإذن  امل�صتقبل  يف  امل��ن��ت��ج  لعملهم 

اهلل.
وعن اأهداف الرنامج نوه معاليه 
املحافظة  ح���ول  ت��رك��ز  اأن��ه��ا  اإىل 
وتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ه���وي���ة  ع��ل��ى 
منظومة  ل��ت�����ص��م��ل  م���ق���وم���ات���ه���ا 
احلفاظ  بني  جتمع  رائ��دة  وطنية 
والهوية  ال�����ص��ع��ب��ي  امل������وروث  ع��ل��ى 
نفو�س  يف  الوطنية  القيم  وغر�س 
على  تدريبهم  يتم  حيث  ال�صباب 

االإب�������داع واالإن����ت����اج واالب���ت���ك���ار مع 
املهارات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ت�صليحهم 
وامل�����ع�����ارف ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا يف 
اإ�صافة  واملهنية  العملية  حياتهم 
�صتى  يف  امل����واه����ب  اك��ت�����ص��اف  اإىل 
حمايتهم  على  والركيز  املجاالت 
بدنيا وذهنيا ونف�صيا على ال�صواء . 
واأكد معاليه اأن الرنامج الوطني 
�صيف بالدي يعك�س مدى حر�س 
توفري  ع���ل���ى  وال����ق����ي����ادة  ال�����دول�����ة 
ال�صباب  ال�صتقطاب  املنا�صب  املناخ 
البيئة  وت��وف��ري  م��ث��م��رة  الأن�����ص��ط��ة 
القدرة  واإك�����ص��اب��ه��م  ل��ه��م  اجل���اذب���ة 
ع��ل��ى ال��ت��ن��اف�����س ال��ن��اج��ح يف ك��ل ما 
وي�صمل  ع���م���ل  م����ن  ب����ه  ي���ق���وم���ون 
املتنوعة  االأن�����ص��ط��ة  م��ن  جمموعة 
واملتعة  ال��رف��ي��ه  ب��ني  ال��ت��ي جتمع 
وال���ف���ائ���دة ال��ع��ل��م��ي��ة وي���ه���دف اإىل 
واحلفاظ  االأ�صيلة  القيم  تر�صيخ 
على الهوية الوطنية وب�صكل فاعل 
وملحوظ . و بخ�صو�س ما اذا كان 
بالدي  �صيف  ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج 
ق���د ا���ص��ت��ط��اع ع��ل��ى م���دى االأع�����وام 
ال�����ص��اب��ق��ة حت��ق��ي��ق اأه�����داف�����ه ذكر 
ع��ل��ى مدار  ال��رن��ام��ج  اأن  م��ع��ال��ي��ه 
حتقيق  ا�صتطاع  املا�صية  ال�صنوات 
العديد من اأهدافه كما اأن اخلرة 
والنجاح يف دوراته ال�صابقة جعلت 
و�صاحة  ل��ل��م��وه��وب��ني  ب���واب���ة  م��ن��ه 
ال�صباب  م���ن  امل���ب���دع���ني  ل��ت��اأه��ي��ل 
وازداد خاللها هذا الرنامج خرة 
جاذبة  ق��ب��ل��ة  اإىل  وحت����ول  وع��م��ق��ا 
امل���واط���ن وامل��ق��ي��م وقدم  ل��ل�����ص��ب��اب 
الهادفة  واالأن�صطة  الرامج  مئات 
اإليه  املنت�صبني  مب�صتوى  لالرتقاء 
وعمليا  وف��ك��ري��ا  وري��ا���ص��ي��ا  ثقافيا 
االأمر الذي ب�صببه حاز ثقة اأولياء 
الهدف  ب����ج����دارة  وح���ق���ق  االأم�������ور 
اإيجاد  وه���و  تنظيمه  م��ن  امل��ب��ا���ص��ر 
امل�صاركني  ل��ك��اف��ة  م��ف��ي��دة  م��ن��اف��ذ 
وامل�������ص���ارك���ات ف��ي��ه خ���الل االإج�����ازة 
ال�صيفية يف اإط��ار اأه��داف وا�صحة 

وطموحة.
من  ك����ال  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������ص������اف 

وتنمية  وال�����ص��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
لرعاية  ال��ع��ام��ة  والهيئة  املجتمع 
ال�����ص��ب��اب وال���ري���ا����ص���ة ���ص��ع��ت على 
اإىل تكري�س  مدار االأع��وام املا�صية 
االأه���داف  ه��ذه  لتحقيق  طاقاتها 
كبري  لعدد  املهم  للدور  باالإ�صافة 
املحلية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال������وزارات  م��ن 
واخلا�صة  والتعليمية  واالحت��ادي��ة 
يف  ت�صارك  التي  االإع���الم  وو�صائل 
دع����م ه����ذا ال���رن���ام���ج وال���ت���ي راأت 
تطابقا  ب���الدي  �صيف  اأه����داف  يف 
لتحقيق  وج��ه��وده��ا  غ��اي��ات��ه��ا  م���ع 
ال�صاملة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��وط��ن��ي يعد  ال��رن��ام��ج  واأن ه��ذا 
الهمم  م��ب��ت��ك��رة حل��ف��ز  م��ن��ه��ج��ي��ة 
�صعيا  ال�صباب  م��ن  �صريحة  الأك��ر 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ل��ن�����ص��ر 
واأولياء  ال�صباب  العام بني  والعمل 
االأمور وق�صاء وقت فراغ الطالب 
اأن�صطة  يف  ال�صيفية  االإج�����ازة  يف 

مفيدة ونافعة.
فعاليات  كانت  اإذا  ما  وبخ�صو�س 
ال�صباب  تطلعات  تواكب  الرنامج 
نحن   : معاليه  ق��ال  وطموحاتهم 
ن���ب���ح���ث ع�����ن امل�����واه�����ب اخل���الق���ة 
هذا  يف  و�صيلة  ن��دع  وال  واملبدعني 
ل�صالح  ب��ه��ا  ون���اأخ���ذ  اإال  االجت�����اه 
ب�صفة  ال��وط��ن  ومل�صلحة  �صبابنا 
اإىل  ب����ال����ذات  ن��ظ��رن��ا  واإذا  ع���ام���ة 
�صيف  الوطني  الرنامج  فعاليات 
بالدي .. وعقدنا املقارنة بينه وبني 
الدولة  داخ���ل  امل�����ص��اب��ه��ة  ال���رام���ج 
م�صتوى  ع��ل��ى  خ��ارج��ه��ا  ح��ت��ى  اأو 
تاأكيد  العامل فقد جند وبكل  دول 
يلبي  احل���م���د  وهلل  ال���رن���ام���ج  ان 
ال�صباب  ط��م��وح��ات  ك��ب��ري  وب�����ص��ك��ل 
وذل��ك من خ��الل تنظيمه يف عدد 
اأن�صطة  تقدم  بالدولة  املراكز  من 
الريا�صية  امل���ج���االت  يف  م��ب��ت��ك��رة 
واالجتماعية  والعلمية  والثقافية 
تطلعات  ت����واك����ب  اأن�������ص���ط���ة  وه�����ي 
ال�صباب اإىل حد كبري و يوؤكد ذلك 
اأن ال��رن��ام��ج ع��ل��ى م���دار االأع����وام 
من  ك��ب��ريا  اإق��ب��اال  ي�صهد  ال�صابقة 

 
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�صت�صارات

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 203793          بتاريخ :2014/1/2م     
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ص��م: حابيل للتجارة العامة – �س ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب: 31158. دبي  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
االأدوات واالأوعية املنزلية ال�صغرية )غري امل�صنوعة من معادن نفي�صة اأو املطالة بها، االأم�صاط واالإ�صفنج، 
يف  ت�صتخدم  التي  واالآالت  االأدوات  الفر�س،  �صناعة  يف  ت�صتعمل  التي  امل��واد  التلوين(،  فر�س  )ع��دا  الفر�س 
الواردة  )غري  والفخار  وال�صيني  الزجاجية  امل�صنوعة  التنظيف(،  يف  امل�صتعمل  الدقيق  )ال�صلك  التنظيف، 

�صمن فئات اأخرى( يف الفئة  21..
و�صف العالمة:21

باالأحرف  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة   BLUME LIFE كلمتني  عن  عبارة  هي   :BLUME LIFE
هناك  اأي�صا،  االأخ�صر.  اللون  يف  ت�صطري  "لديه   BLUME LIFE  ' كلمة  العنب.  وباللون  الالتينية 
األ��وان خمتلف من االأحمر والوردي  BLUME LIFE مع خم�صة اأجنحة مع  �صورة لزهرة فوق كلمة 
واالأ�صفر واالأزرق واالأخ�صر. يتكون مركز الزهرة مثل ج�صد فرا�صة. داخل كل االأجنحة، وهناك نوعان من 

 ."I" خطوط بي�صاء. اأي�صا هناك نقطة يف اللون االأخ�صر فوق احلرف
اال�ص��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175  

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 186575      بتاريخ :2013/2/10م     
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ص��م: �صن لوب لوبركنت�س اند�صري ذ.م.م 
وعنوانه: �س  ب: 31291  را�س اخليمة  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الزيوت وال�صحوم التي ت�صتخدم يف ال�صناعة )غري الزيوت واملواد الدهنية التي ت�صتخدم يف التغذية والزيوت 
الوقود مبا يف ذلك  وامت�صا�صها،  االأتربة  ت�صتخدم لر�صيب  التي  امل�صتح�صرات  الت�صحيم،  الطيارة(، مواد 
الزيوت املعدنية )اخلا�صة باإدارة املحركات( ومواد االإ�صاءة، �صموع االإ�صاءة بجميع اأنواعها وفتائل االإ�صاءة 

يف الفئة 4
و�صف العالمة:4.

بداخله  واالأبي�س مكتوب  االأزرق  باللون  االأي�صر  الطرف  دائ��ري من  م�صتطيل بطرف  �صكل  عبارة عن  هي 
LubeOn باللون الذهبي واالأزرق مع �صكل دائرة مق�صومة اإىل ق�صمني العلوي باللون الذهبي  وال�صفلي 
الالتينية  باللغة   High Performance Lubricants عبارة  حتتها  ومكتوب  االأزرق  باللون 

وباللون االأزرق.
اال�ص��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
 الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 211810          بتاريخ :2014/5/18م    
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ص��م: تري�صا للتجارة ) �س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 97572. دبي  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
جلدية  واجربة(  حقائب)اأكيا�س  ظهر،  حقائب  �صفرية،  مالب�س  حقائب   ، �صفرية  �صفرية،حقائب  حقائب 
ت�صوق  ثياب، مظالت، حقائب  �صفرية، �صناديق  ثياب  ، �صناديق  ت�صوق،  ،اكيا�س  املخيمات،  للتعبئة، حقائب 

ذات عجالت. يف الفئة 18.
و�صف العالمة:18

يف  االأبي�س  باللون  الكبري  باحلروف  االإجنليزية  باللعة  مكتوبة  كلمة  عن  عبارة  هي   :  JOBEENY
�صورة  يجعل  مما  اخلطوط  ر�صم  ت�صميم  امل�صتطيل  يف  امل�صتطيل.ويوجد  �صكل  يف  الغامق  االأ���ص��ود  خلفية 

ذالك يوجد �صكل ال�صدر وفيه حرفان J  و B  مكتوبة بطريقة مميزة.  ملونة. ومع  
اال�ص��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175  

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 211811          بتاريخ :2014/5/18م    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ص��م: ا�س ام بي انر نا�صيونال �س ذ ذ م
وعنوانه: �س  ب: 377152. دبي  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات، بطانات  �صيارات، مرتكزات حم��اور، حماور دواليب  اإط��ارات   ، ال��رويل  عجالت حملورية لعربات 
مكابح املركبات، قطع مكابح تامركبات، لقم مكابح املركبات، واقيات �صدمات لل�صيارات، قاب�صات )قات�صات( 
للمركبات الرية، و�صالت قارنة للمركبات الرية، اأغطية ملقاعد املركبات، مكائن للمركبات الرية، عجالت 
للمركبات،  اأب��واق  املركبات،  ملكئن  اأغطية  الرية،  للمركبات  م�صننات  �صناديق  الرية،  للمركبات  مطلقة 
حمركات كهربائية للمركبات الرية، واقيات وحل، اأبواب خلفيةالية)اأجزاء من املركبات الرية(، م�صحات 
لل�صيارات، نواب�س  ال�صدمات  املركبات، خممدات  هوائية )لوازم للمركبات، مقاعد للمركبات، قطع مكابح 
خممدة لل�صدمات للمركبات، عجالت توجيه املركبات، نواب�س تعليق للمركبات، ق�صبان �صعاعية لعجالت 
املركبات الواقعة �صمن، حماور عجاالت املركبات، اإطارات عجالت املركبات، عربات يدوية ،واالدوات االخرة 

التي ت�صمل يف الفئة 12 .
و�صف العالمة:12

باحلروف  االأ���ص��ود  وباللون  االجنليزية  باللغة  مكتوبة  كلمة  عن  عبارة  هي    MMA  : التجارية  عالمة 
الكبري بني القو�صني . 

اال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

 
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�صت�صارات

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 212556          بتاريخ :2014/6/4م     
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ص��م: �صمارت اريا للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 62886  دبي  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
احلا�صوب،  اجهزة  مع  ت�صتخدم  طابعات  حا�صوب،  اأجهزة  كهربائية،  بطاريات  هوائيات،  م�صخمة،  عد�صات 
الراأ�س، اقفال كهربائية، مكرات  اقرا�س مدجمة )�صمعية ب�صرية(، اجرا�س كهربائية لالبواب، �صماعات 
�صوت، ادوات قيا�س، ميكرفونات،اجهزة املودم، هواتف حممولة، م�صجالت فيديو، مال�س واقية من احلريق، 

مفاتيح قطع الدارات الكهربائية. كبالت كهربائية، اأدوات قيا�س كهربائية، �صا�صات عر�س، يف الفئة 9.
و�صف العالمة:9.

 عالمة التجارية : SMART GSM PHONE  هي عبارة عن كلمتني واحل��روف مكتوبة باللغة 
باللون  ال�صغري  "SMART" مكتوبة باحلروف  .وكلمة  ال�صغري بطريقة مميزة  االجنليزية باحلروف 
ال�صغري  باحلروف  حتتها  "GSM PHONE" مكتوبة  كلمة  مميزة.ويوجد  بطريقة  الغامق  االأ�صود 

باللون االأ�صود. 
اال�ص��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم  وكيل الت�صجيل / جيتيندرا للملكية الفكرية
ERICSON LABORATOIRE :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

بتاريخ :02/  03/  2014م املودعة حتت رقم : 206971 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /   /  200م

با�ص��م :  بيوتي الين للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وعنوانه : مبنى هم�صه اأ، حمل رقم 4، الطابق االأر�صي، الكرامة، دبي، االإمارات العربية املتحدة �س. ب: 30369 
 info@dubaibeautylines.com  :هاتف: 97143963310+ ، فاك�س: 91743963312+ الريد االلكروين  ،

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
م�صتح�صرات التبيي�س و املواد االأخرى امل�صتخدمة يف الغ�صيل و التنظيف و التلميع و اجللي و مواد احلك و 

ال�صابون و العطور و الزيوت العطرية و مواد التجميل و مرطبات ال�صعر و معجون االأ�صنان
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة : العبارة "ERICSON LABORATOIRE" مكتوبة باأحرف كبرية بخط اأزرق 
غامق، وفوقها مربع �صعار مع ت�صميم يف الداخل.

اال�ص��راطات: * 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم  وكيل الت�صجيل / جيتيندرا للملكية الفكرية
Panaderia Bakery بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: خمبز بانادريا

املودعة حتت رقم : 208309               بتاريخ :23/  03/  2014م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /   /  200م

با�ص��م :  خمبز بانادريا
هاتف:    ،  37157 ب:  ���س.  املن�صور  �صليمان  ه��ادي  حممد  بناية  امل���رور،  �صارع  ظبي،  اأب��و  جزيرة   : وعنوانه 

info@panaderiabakery.ae :97124477462+ ، فاك�س: الريد االلكروين
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات  ، خدمات االيواء املوؤقت
الواق�عة بالفئة: 43

و�صف العالمة : العبارة "PANADERIA BAKERY" هي عبارة اإ�صبانية مكتوبة بطريقة فنية 
باللغة  ال��وردي  باللون  نف�صها مكتوبة بطريقة فنية بحروف  العبارة  بلون وردي وت�صميم.  باأحرف غامقة 

العربية. يف اجلانب االأي�صر هناك �صورة المراأة م�صنة حتمل خبزا طازجا خمبوزا يف الفرن.
اال�ص��راطات: * 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /ذي رايت�س لويرز 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

بتاريخ  :2013/07/03  املودعة حتت رقم:194437 
با�صم : فلجو هولدينجز بي تي واي ليمتد

و عنوانه :  ¼ ايه ويند�صور بالي�س، ويند�صور، فيكتوريا 3181، ا�صراليا
و ذلك لتمييز الب�صائع /اخلدمات/املنتجات

الواقعة بالفئة : 01
يف  امل�صتخدمة  اال�صطناعية  امل�صتح�صرات  اال�صطناعية؛  التحلية  م�صتح�صرات  اال�صطناعية؛  املحليات 

ت�صنيع االأغذية مبا يف ذلك املحليات. 
و�صف العالمة :   الكلمة NORBU باالأحرف الالتينية.

االإ�صراطات : -
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد ، او اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوما من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175
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العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1973 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1-انباك لنظم احلا�صب االيل �س ذ م م    جمهول  حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ خالد حممود جنف خان قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )39574(
�صتبا�صر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  خلزينة  ر�صوم  دره��م   2365 مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2919   عمايل جزئي     
اىل املدعى عليه/ 1 - اجمد جاويد للخدمات الفنية �س ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /عمران ح�صني اقبال ح�صني   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )23153 درهم( 
ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  )2000دره����م(  مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق 2014/8/21  لها جل�صة يوم اخلمي�س  )2014/178726(. وحددت 
ال�صاعة 8:30 �س مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2791   عمايل جزئي     
�س  الفنية  االع��م��ال  خل��دم��ات  العثماين  اخل��ط   -  1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
ذ م م  جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ف��رق��ان حممد 
عمالية  بحقوق  مطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  يحيى   
ال�صكوى  مقدارها)18340 درهم( وتذكرة عودة بقيمة )1000 درهم( يف 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت  وامل�����ص��اري��ف.  وال��ر���ص��وم   )2014/178664( رق��م 
االربعاء املوافق 2014/8/27 ال�صاعة 8:30 �س مبكتب القا�صي لذا فانت 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3098   عمايل جزئي     
اىل املدعى عليه/ 1 - �صاين بنجاب لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة �س ذ م 
م     جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /جا�صفري �صينغ  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )46561 درهم( 
ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
)2014/179692(.   وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2014/8/17 
او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�صاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                      اىل املدعي عليه/تاج ال�صمال لالعمال الفنية ) �س ذ م م( جمهول حمل 
االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�صة  2014/8/27 ال�صاعة 8:30     

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  باال�صافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

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

 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
2752/2014/13
2753/2014/13
2754/2014/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
نظر اال�صالم مظفر مريدا

جاكري مظفر مريدها
ابو بكر اف�صر غازي

مبلغ املطالبة
36789 درهم �صامل تذكرة العودة
34486 درهم �صامل تذكرة العودة
18124 درهم �صامل تذكرة العودة

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/496 مدين جزئي 

 اىل املدعى عليه: عبداهلل نا�صر �صامل باحلريان الظاهري اجلن�صية:االمارات     
العنوان: بالن�صر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2014/7/21 قد حكمت عليك هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح املدعي: موؤ�ص�صة موف كار 
لتاجري ال�صيارات ميثلها علي �صلطان الكويتي اجلن�صية: االمارات    حكمت 
املحكمة مبثابة احل�صوري وفقا الحكام ال�صريعة اال�صالمية الغراء والقانون 
ي�صدد  بان  الظاهري(  باحلريان  �صامل  نا�صر  عبداهلل   ( عليه  املدعى  بالزام 
و�صتون  وت�صعمائة  الف  واربعون  ثالثة  وقدره  مبلغا  املدعية  للموؤ�ص�صة 
درهما)43960 درهم( والزمته مب�صاريف الدعوى. حكما قابال لال�صتئناف  
خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم الثالثاء املوافق 2014/7/22 لت�صلمك هذا 

امل�صتند.
القا�سي/ جمال احل�سني برودي                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/506 مدين جزئي 

العنوان:  باك�صتاين  اجلن�صية:  خان  عمر  خان  اجمل  عليه:  املدعى  اىل   
بالن�صر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2014/7/21 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
لتاجري  غنتوت  موؤ�ص�صة  املدعي:  ل�صالح  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
حكمت  االمارات  اجلن�صية:  العرياين  �صلطان  عبداهلل  ميثلها  ال�صيارات- 
املحكمة مبثابة احل�صوري وفقا الحكام ال�صريعة اال�صالمية الغراء والقانون 
بالزام املدعى عليه ) اجمل خان عمر خان ( بان ي�صدد للموؤ�ص�صة املدعية مبلغا 
قابال لال�صتئناف   الدعوى. حكما  والزمته مب�صاريف  درهم  �صتمائة  وقدره 
خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم الثالثاء املوافق 2014/7/22 لت�صلمك هذا 

امل�صتند.
القا�سي/ جمال احل�سني برودي                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة  

 يف الرتكة  رقم   2013/566 تركة - م ر-ب- ع ن
طالب احل�صر : �صامل علي �صعيد ال�صويدي اجلن�صية: االمارات   املتويف 
االمارات   مو�صوع  اجلن�صية:  ال�صويدي  بن حجرف  �صعيد غامن  علي   :
الركة: تق�صيم  تركة املطلوب اعالنه: فاطمة علي �صعيد غامن ال�صويدي 
اعاله  املذكور  الطلب  قدم  احل�صر  طالب  ان  حيث  االمارات  اجلن�صية: 
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2014/8/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة االوىل ب�� حمكمة 
االعالن  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكائنة    االبتدائية  العني 

بالن�صر �صدر بتاريخ : 2014/8/7.
الرتكات

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:ال�صيدة/ 
نبيلة ح�صن حممد عبداهلل املن�صوري اجلن�صية: االمارات   وطلب الت�صديق على  
)فتاتي  التجاري  اال�صم  يف    %100 البالغة  ح�صته  عن  :تنازل  يت�صمن  حمرر 
خورفكان  يف  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   ) وال�سيل  للعبايات 
التنمية  دائ���رة  يف  2012/2/29م  بتاريخ  ال�����ص��ادر   617729 رق��م  مهنية  رخ�صة 
املن�صوري  جمعه  حممد  ح�صن  ب�صاير  ال�صيدة:  اىل  بخورفكان  االقت�صادية 
اجلن�صية:االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
انق�صاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2014/1223 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ 1- �صركة الفريدة لال�صتثمارات   العنوان بالن�صر نعلمك انه 
املذكورة  الدعوى  املوافق 2014/6/24 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف  بتاريخ 
املحكمة مبثابة  بالتايل: حكمت  م  م  ذ  دات��ا  الفا  �صركة   / ل�صالح  اع��اله  بالرقم 
احل�صوري: بالزام املدعى علهيما  ان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 146.365 درهم 
والفائدة القانونية بواقع بن�صبة 2% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد 
املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ومائتي  بامل�صاريف  املبلغ  هذا  يجاوز  ال  مبا  التام 
�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2014/7/23  حكما قابال لال�صتئناف 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/احم�س انور ال�س�ستاوي                                                      
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثانية          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2014/896 جتاري جزئي  

انه  بالن�صر نعلمك  العنوان  م   م  ذ  للت�صييد  بنيان  �صركة   -1 املحكوم عليه/  اىل 
املذكورة  الدعوى  املوافق 2014/7/16 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف  بتاريخ 
ب��ال��ت��ايل: حكمت  م��ك�����س   ردي  ب��ي��ت��ون  ي���وين  موؤ�ص�صة   / ل�صالح  اع���اله  ب��ال��رق��م 
املحكمة مبثابة احل�صوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ قدره 
)47.684.00 درهم( والفائدة القانونية بواقع5% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى 
وت�صمينها  ب��ه  املحكوم  املبلغ  ي��ج��اوز  ال  ومب��ا  ال��ت��ام  ال�صداد  حتى   2014/6/4 يف 
بتوقيعي  . �صدر  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  وامل�صاريف  الر�صوم 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2014/7/23  حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سه                                                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية            

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/2790 جتاري كلي  

بالن�صر  العنوان  احل��ارث��ي    �صامل  حممد  �صعيد  حممد   -1 عليه/  املحكوم  اىل 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2014/7/15 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح / م�صرف الهالل �س م ع بالتايل: حكمت املحكمة: 
للمدعي مبلغ وقدره 236.873.25 درهم وبرف�س  يوؤدي  ان  املدعى عليه  بالزام 
�صحة احلجز التحفظي ال�صادر يف االمر على عري�صة رقم 2013/4749 عرائ�س 
املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ومائتي  بامل�صاريف  وال��زم��ت��ه  ابوظبي  م�صتعجل 
املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �صدر  طلبات.  من  ذلك  ماعدا  ورف�صت 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما   30 لال�صتئناف خالل  قابال  2014/7/23  حكما 

لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                                                              
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية اخلام�سة              

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   349  /2014 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة : املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/�صركة قمة التنني للمقاوالت العامة ذ م م وميثلها املدير العام �صينغ فوفواجن اجلن�صية: 
االمارات مدعي عليه: �صركة بيمبينان ا�س بي كيه ا�س دي اندبي ات�س دي-ابوظبي �صكلها القانوين 
درهم   2.180.371.10 مالية  مطالةب  الدعوى:  مو�صوع  اجلن�صية:االمارات  اجنبية  �صركة  فرع 
القانوين  ات�س دي-ابوظبي �صكلها  اندبي  ا�س دي  ا�س بي كيه  املطلوب اعالنه/ �صركة بيمبينان 
للرد  بالن�صر)نخطركم بورود تقرير اخلرة  �صركة اجنبية اجلن�صية:االمارات     عنوانه:  فرع 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  والتعقيب(  
2014/9/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 9.30 �صباحا امام الدائرة 
اخلام�صة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان  �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 
�صيكون  املخت�س  القا�صي  امام  مثولك  بان  االقل.علما  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة 

ح�صب دورك يف ك�صف اجلل�صات �صدر بتاريخ  2014/7/24  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   638  /2014 ح نف�س- م ر-ب-اأظ

عليه:  االمارات مدعي  الها�صمي اجلن�صية:  يو�صف  ال�صيد  مدعي/ال�صيد علي   
ا�صقاط  ح�صانة  ا�صقاط  الدعوى:  مو�صوع  املغرب  اجلن�صية:  املغراوي  الهام 
بالن�صر   عنوانه:  املغرب  اجلن�صية:  املغراوي  الهام  اعالنه/  املطلوب  نفقات 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/9/9 املوافق 
8.30 �صباحا امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة املقر 
الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 
ك�صف  يف  دورك  ح�صب  �صيكون  املخت�س  القا�صي  امام  مثولك  بان  االقل.علما 

اجلل�صات �صدر بتاريخ  2014/7/17  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة  

 يف الطلب  رقم   13-2014 التما�س 369-2014 جتاري - م ت- �س- اأظ
�صركة  �صده:  امللتم�س  اجلن�صية:االمارات  االلكروميكانيكية  حنو  موؤ�ص�صة  امللتم�س/ 
اعادة  التما�س  الطلب:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  االمارات  عيون 
االمارات    اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  االمارات  عيون  �صركة  اعالنه:   املطلوب  نظر 
�صية: م�صر  عنوانه: بالن�صر حيث ان امللتم�س اقام الطلب املذكور اعاله وحددت املحكمة 
يوم االحد املوافق 2014/9/7 موعد لنظر الطلب،لذا فانت مكلف باحل�صورامام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية الكائنة معك�صر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  مل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد، 

املحددة لنظر الطلب بثالثة ايام على االقل.�صدر بتاريخ : 2014/7/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11175 بتاريخ   2014/8/10     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/1568 

بالن�صر  العنوان:  االلكروميكانيكية   للمقاوالت  حتويل  موؤ�ص�صة  �صدها:  املحكوم 
نود افادتكم بانه يف تاريخ 2014/7/21 �صدر حكم من قبل ادارة جلان ف�س املنازعات 
ام بي  �صركة  لها:  املحكوم  املذكورة اعاله ل�صالح  الدعوى  ابوظبي( يف   ( االيجارية 
املو�صحة  امل��وؤج��رة  العني  ب��اخ��الء  احل�����ص��وري:  مبثابة  اللجنة  حكمت  العقارية   ام 
القيمة  ب�صداد  املدعى عليها  الزام  للمدعية مع  وت�صليمها خالية  الدعوى  ب�صحيفة 
االيجارية امل�صتحقة منذ تاريخ 2012/12/1 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع اجرة 
يفيد  ما  وتقدمي   %5 بواقع  القانونية  بازيادة  والزامها  دره��م   90.000 تقدر  �صنوية 
براءة  الذمة عن املاء والكهرباء مع امل�صاريف ومبلغ 200 درهم اتعاب املحاماة ورف�س 
ماعدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�صتئناف خالل )15( يوم  اعتبارا من اليوم 

التايل لن�صر هذا امل�صتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

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

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: ايز�ش د�سرتبيو�سن )�ش.ذ.م.م(- رقم الرخ�صة 525954 عنوانها: 
ذات  القانوين:  ال�صكل  البلو�س   بر دبي-  الظاهري-  را�صد  �صلطان بن  مكتب ملك 
دائرة  التجاري: 56485 مبوجب هذا تعلن  بال�صجل  القيد  م�صئولية حمدودة رقم 
التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�صركة 
لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل حتت رقم )2014/1/136744(  بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2014/7/3(
را�صد-  ب��ن  اح��م��د  ال�صيخ  �صمو  ملك   )O/16B/005  ( مكتب  يف  الكائن  مكتبه  يف 
كافة  معه  م�صطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266( هاتف:  البطني  رقة 
امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 607758 الرخ�صة  رقم  )�ــش.ذ.م.م(-  للتجارة  اال�سيوي  البيت  ال�صركة:  ا�صم 
ال�صكل  بردبي  الر�صاء-  ال�صام�صي-  حممد  �صيف  ملك   407 رق��م  مكتب  عنوانها: 
القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل التجاري: 1024935 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية 
العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل حتت رقم )2014/1/111921(  
امل�صفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2014/6/2( بتاريخ 
بن  احمد  ال�صيخ  �صمو  ملك   )O/16B/005  ( مكتب  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
)2223773-04( م�صطحبا معه  فاك�س   )04-2226266( هاتف:  البطني  رقة  را�صد- 
كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن 

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
 )O/16B/005( عنوانه:مكتب  احل�سابات   لتدقيق  خادم  بن  يو�سف  امل�صفي:  ا�صم 
ملك �صمو ال�صيخ احمد بن را�صد- رقة البطني( مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية 
للقيام  اع��اله  املذكور  امل�صفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التا�صري  مت  قد  بانه  بدبي 
بت�صفية    ايز�ش د�سرتبيو�سن )�ش.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب ملك �صلطان بن را�صد 
الظاهري- بر دبي- البلو�س  وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء 
واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل حتت رقم )2014/1/136744(. بتاريخ )2014/7/3(  وعلى 
مكتب   يف  الكائن  مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��را���س  اي  ل��دي��ه  م��ن 
البطني هاتف: )04-2226266(  رقة  را�صد-  بن  احمد  ال�صيخ  �صمو  )O/16B/005( ملك 
 45 خالل  وذال��ك  الثبوتية  واالوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحبا   )04-2223773( فاك�س 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            
دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
عنوانه:مكتب  احلــ�ــســابــات   لتدقيق  ـــادم  خ بــن  يــو�ــســف  امل�������ص���ف���ي:  ا����ص���م 
مبوجب  البطني(  رق��ة  را���ص��د-  ب��ن  احمد  ال�صيخ  �صمو  ملك   )O/16B/005(
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري 
للتجارة  اال�سيوي  البيت  بت�صفية  للقيام  اع��اله  املذكور  امل�صفي  بتعيني  لديها 
ال�صام�صي- الر�صاء-  )�ش.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب رقم 407 ملك �صيف حممد 
واملوثق لدى  لل�صركاء  العمومية  ال�صادر من اجلمعية  القرار  بردبيوذلك مبوجب 
وعلى    )2014/6/2( بتاريخ   .)2014/1/111921( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�صيد 
يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��را���س  اي  لديه  من 
مكتب  )O/16B/005( ملك �صمو ال�صيخ احمد بن را�صد- رقة البطني هاتف: 
واالوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            
دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة:  بروكيور ات دايركت للتجارة العامة ) �ش.ذ.م.م(
التجاري   املركز  اآل مكتوم-  �صعيد  بن  احمد  ال�صيخ  612 ملك  رقم  العنوان: مكتب 
القيد  رق��م    594826 الرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�صكل 
بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1009361 التجاري:  بال�صجل 
اأعاله،  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه 
العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/11/24 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  بتاريخ 2013/11/24 وعلى من  دبي  حماكم 
العنوان: مكتب رقم  ايه بي كيه �سقر لتدقيق احل�سابات   املعني  امل�صفي  اإىل 
446 ملك عبداهلل احمد حممد بن فهد- الق�صي�س هاتف : 2511585-04 الفاك�س: 
2511586-04   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة:  �سي ليجيند لل�سحن  ) �ش.ذ.م.م(
رقة  حا�صر/مراخي-ديرة-  بن  هومز/احمد  بير  ملك   102 رقم  مكتب  العنوان: 
رقم    688506 الرخ�صة:  رق�م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذات  القانوين:  ال�صكل  البطني 
االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1115283 مبوجب  التجاري:  بال�صجل  القيد 
املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2014/6/17 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2014/6/23 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
العنوان: مكتب رقم 446  ايه بي كيه �سقر لتدقيق احل�سابات   امل�صفي املعني 
الفاك�س:   04-2511585  : هاتف  الق�صي�س  فهد-  بن  حممد  احمد  عبداهلل  ملك 
2511586-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/ايه بي كيه �سقر لتدقيق احل�سابات 
العنوان: مكتب رقم 446 ملك عبداهلل احمد حممد بن فهد- الق�صي�س هاتف :   
2511585-04 الفاك�س: 2511586-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية 
اأع��اله لت�صفية   بروكيور ات دايركت  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي 
بتاريخ  دب����ي  حم��اك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  )�ـــــش.ذ.م.م(  العامة  للتجارة 
وعلى    2013/11/24 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2013/11/24
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/ايه بي كيه �سقر لتدقيق احل�سابات 
الق�صي�س  بن فهد-  احمد حممد  رقم 446 ملك عبداهلل  العنوان: مكتب   
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2511586 الفاك�س:   04-2511585  : ه��ات��ف 
التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
�سي ليجيند لل�سحن )�ش.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2014/6/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2014/6/23  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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اأخبـار الإمـارات
املغامرة االإماراتية مرمي احلمادي تنطلق اىل الهيمااليا 

لرفع علم الدولة على اأعلى قمة جبلية يف العامل
•• املنطقة الغربية-وام:

انطلقت املغامرة مرمي �صامل احلمادي اأم�س االول يف مغامرة جديدة اىل جبال الهيمااليا بعد جناحها يف الو�صول اإىل القطب 
االإم��ارات هناك..موؤكدة ت�صميمها لتكون �صفرية لعلم بالدها.  املا�صي يف رحلة طويلة رفعت فيها علم دولتها  ال�صيف  اجلنوبي 
�صل�صلة  القمم اجلبلية يف  اأعلى  الدولة مرة ثانية على  ان توفق يف رفع علم  التجربة اجلديدة  تاأمل من هذه  اإنها  وقالت مرمي 
الهيمااليا باآ�صيا وتكون بذلك اول مغامرة اإماراتية وعربية تخو�س هذا النوع من مغامرات ت�صلق القمم ال�صاهقة . وتعتر املغامرة 
مرمي �صامل احلمادي من بنات مدينة املرفاأ باملنطقة الغربية ..وهي طالبة بكليات التقنية العليا باملنطقة الغربية وتع�صق املغامرة 
والتحدي. يذكر انه تقع على اأعلى جبال الهيمااليا قمة جبل ايفر�صت ..وت�صكل جبال الهميااليا عمقا يف ثقافة �صعب جنوب اآ�صيا 
وبها العديد من القمم املقد�صة وتعتر اأعلى القمم اجلبلية ارتفاعا عن �صطح البحر يف العامل ..حيث ت�صم هذه ال�صل�صلة اجلبلية 

مبا فيها قمة ايفر�صت اكر من 100 قمة ارتفاعها فوق 7200 مر.

�سقوط طفل من نافذة �سقة �سكنية ببناية يف اأبوظبي
•• ابوظبي -وام: 

�صقط طفل بنغايل اجلن�صية يبلغ 
من العمر خم�س �صنوات من نافذة 
�صقة اأ�صرته بالطابق االأول يف بناية 
ب�صارع حمدان يف اأبوظبي ومت نقله 
م�صتقرة.  وحالته  امل�صت�صفى  اإىل 
ن��ا���ص��ر خلريباين  ال���ل���واء  واأع�����رب 
�صمو  ملكتب  العام  االأم��ني  النعيمي 
وزير  ال����وزراء  رئي�صمجل�س  ن��ائ��ب 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��داخ��ل��ي��ة 
حلماية الطفل يف وزارة الداخلية 
عن اأ�صفه لوقوع احلادث ..م�صددا 
االأم���ور يف  اأول��ي��اء  اأهمية دور  على 
ا���ص��راط��ات ال�صالمة  ال��ت��اأك��د م��ن 
اأبنائهم  لعب  واأماكن  منازلهم  يف 
الواقعة  ه���ذه  م��ث��ل  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة 
ال�صفاء  للطفل  متمنيا  االأل��ي��م��ة 
م��ن خمتلف  ودع��ااالأ���ص��ر  العاجل. 
اتخاذ  �����ص����رورة  اإىل  اجل��ن�����ص��ي��ات 
احتياطات ال�صالمة الكفيلة باحلد 
من حوادث االأطفال املنزلية كونها 
الإ�صابات  الرئي�صة  امل�صببات  م��ن 
من  ال�صقوط  خ�صو�صا  االأط��ف��ال 
ال�����ص��رف��ات وال���ن���واف���ذ وال�����ذي قد 
االأحيان  غالب  يف  بحياتهم  ي��ودي 
وهم بعمر الزهور. وعر�س اللواء 
النعيمي اأمثلة حلوادث �صابقة اأدت 

اإىل �صرورة تو�صيع نطاق م�صوؤولية 
االأ�صرة من حيث درا�صة ومراجعة 
قراراتهاعند اختيار االأثاث واألعاب 
االأطفال داخل البيت بعد ما تبني 
�صببا  كانت  �صابقةاأنها  ح��وادث  يف 
حل��رائ��ق وح����وادث اخ��ت��ن��اق وقعت 

اأخريا.
اأن وزارة الداخلية ت�صعر   واأ�صاف 
هذه  مثل  لوقوع  ال�صديد  باالأ�صى 
�صحيتها  ي�����روح  ال���ت���ي  احل�������وادث 
االأطفال يف االآون��ة االأخ��رية والتي 
واإ���ص��اب��ات خطرة  وف��ي��ات  اإىل  اأدت 
ت�����ص��اف��ر اجلهود  ع��ل��ى  ..م�������ص���ددا 
تعزيز  ت�����ص��ب يف  ال��ت��ي  امل�����ص��رك��ة 
ح��م��اي��ة االأط����ف����ال. واأك�����د حر�س 
هذه  متابعة  ع��ل��ى  العليا  اللجنة 
اأولياء  اإهمال  والتيتبني  احل��وادث 
رعايتهم  يف  وتق�صريهم  االأم����ور 
داعيا اإىل �صرورة االنتباه لتفادي 
امل����خ����اط����ر ال����ن����اج����م����ة ع�����ن ه����ذه 
احل��وادث املو�صمية والتي تكر يف 

فرة ال�صيف.
 وم���ن ج��ان��ب��ه دع���ا امل���ق���دم في�صل 
حممد ال�صمري مدير مركز وزارة 
الداخلية حلماية الطفل االآباءاإىل 
اأطفاله  جتاه  م�صوؤولياتهم  حتمل 
مب�صبب نق�س الوعي لدى بع�صهم 
م�صدداعلى  ال�������ص���الم���ة  ب�����اأم�����ور 

�صرورة اتخاذ احتياطات ال�صالمة 
ال���ك���ف���ي���ل���ة ب����احل����د م�����ن ح�������وادث 
خ�صو�صا  امل���ن���زل���ي���ة  االأط������ف������ال 
ال�����ص��ق��وط م��ن ال��ن��واف��ذ. وذك����راأن 
اجلهات الق�صائية املخت�صة حتدد 
الذي  االأذى  عن  االآب��اء  م�صوؤولية 
يلحق باأطفالهم وما اإذا كان هناك 
اإه���م���ال م��ن ط��رف��ه��م ح��ي��ث تن�س 
العقوبات  ق��ان��ون  394 م��ن  امل���ادة 
االحتادي على انه يعاقب باحلب�س 
ت��راوح بني �صهر و�صنتني كل  م��دة 
من عر�س للخطر �صواء بنف�صه اأو 
 15 يتم  غ��ريه حدثا مل  بو�صاطة 
اأو �صخ�صا عاجزا عن حماية  �صنة 
اأو  ال�صحية  حالته  ب�صبب  نف�صه 

العقلية اأو النف�صية .
 واأو������ص�����ح ال�����رائ�����د ���ص��ع��ي��د دمل����وج 
�صرطة  م���رك���ز  م���دي���ر  ال���ظ���اه���ري 
�صرطة  مل���دي���ري���ة  ال���ت���اب���ع  امل���دي���ن���ة 
ال��ع��ا���ص��م��ة اأن���غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
من  بالغا  تلقت  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة 
الثانية  ال�����ص��اع��ة  ال��ط��ف��ل��ف��ي  وال����د 
منت�صف  ب��ع��د  وال��ن�����ص��ف  ع�����ص��رة 
نافذة  الطفلمن  ب�����ص��ق��وط  ال��ل��ي��ل 
اآلية  تعمل  والتي  ال�صكنية  ال�صقة 
النظام  على  بها  واالغ���الق  الفتح 
ال��ت��ق��ل��ي��دي ت��ف��ت��ح ب��ال��ك��ام��ل على 
الفرق  املوقع  اإىل  وانتقلت  اجلنب 

اإىل  ..م�صريا  املخت�صة  ال�صرطية 
الطفل  وال���د  م��ع  وبالتحقيق  اأن���ه 
املنزل  اإىل  ع��ودت��ه  ب��اأن��ه عند  اأف���اد 
وقبل دخوله اإىل البناية كان حينها 
من  النافذة  من  راأ�صه  يخرج  ابنه 
تفاجاأ  بثوان  بعدها  االأول  الطابق 
ب�����ص��ق��وط اب��ن��ه م���ن ن���اف���ذة غرفة 
النوم على االأر�س وقام بنقله على 
الفور للم�صت�صفى وحالته م�صتقرة 
دون انتظار و�صول �صيارة اال�صعاف 
وبينت التحقيقات ان والدة الطفل 
كانت حلظة �صقوط ابنها يف مطبخ 
بالواقعة  وعلمت  ال�صكنية  ال�صقة 
الرائد  وح��ث  البناية.  حار�س  من 
اهمال  عدم  على  االأ�صر  الظاهري 
االأطفال وتركهم مبفردهم واإقفال 
منافذ امل�صاكن ب�صكل حمكم واإبعاد 

اأ�صياء خطرة عنهم حلمايتهم  اأي 
..الفتا  �صالمتهم  على  واحل��ف��اظ 
جارية  الت��زال  التحقيقات  اأن  اإىل 
جدير  احل���ادث.  مالب�صات  ملعرفة 
الطفل  حماية  م��رك��ز  اأن  ب��ال��ذك��ر 
اأع���د جمموعة  ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
بهدف  والن�صائح  االإر���ص��ادات  م��ن 
املخاطر  م����ن  االأط�����ف�����ال  ح���م���اي���ة 
املنزلية ركزت على اأهمية املراقبة 
اقرابهم  عند  لالأطفال  الدائمة 
من النوافذ واإغالق جميع النوافذ 
وال��ت��اأك��د من  اأج���ل �صالمتهم  م��ن 
ق�صبان  وتركيب  باإحكام  اإغالقها 
م��ع��دن��ي��ة ع��ل��ى ال���ن���واف���ذ ح��ي��ث ال 
بينها  م��ن  الطفل  ب��خ��روج  ت�صمح 
واأن تكون لها اآلية اأو طريقة اآمنة 

للفتح يف حال الطوارئ. 

ب��ط��رق خمتلفة  اأط��ف��ال  اإىل وف���اة 
نتيجة  اأو  امل��ن��اف��ذ  م��ن  كال�صقوط 
املركبة  ت�����ص��غ��ي��ل  اأث����ن����اء  اح������راق 
واالأطفال بداخلها دون مرافقمن 
من  يبلغ  طفل  وف���اة  ح���ادث  بينها 
الثامنة  يف  و�صيدة  �صنتني  العمر 
والع�صرين من عمرها من جن�صية 
ع��رب��ي��ة يف ح��ري��ق ���ص��ب ���ص��اب��ق��ا يف 
العني.  مبدينة  اجليمي  منطقة 
ك��م��ا ع���ر����س اأم���ث���ل���ة ل���وف���اة طفل 
خليجي عمرهاأربع �صنوات متاأثرا 
باإ�صابته بحروق يف خمتلف اأنحاء 
اأ�صرته  منزل  اح��راق  بعد  ج�صده 
بالكامل يف منطقة جلفار يف اإمارة 
راأ�س اخليمة و�صرقة مركبة وهي يف 
حال ت�صغيل وبها طفل عمره �صهر 
ال�����ص��ارق��ة و���ص��ق��وط طفل  فقط يف 

�صقة يف  ن��اف��ذة  م��ن  �صنوات  خم�س 
الطابق الثالث مبنطقة اخلالدية 
يف اأبوظبي مت نقله اإىل امل�صت�صفى 
متاأثرا  وت�����ويف  ح���رج���ة  ح���ال���ة  يف 
رعاية  اأن  اإىل  ب���ج���راح���ه..الف���ت���ا 
وحمايتهم  بهم  واالهتمام  االأبناء 
م�صوؤولية  ت���ع���د  امل����خ����اط����ر  م�����ن 
رئ��ي�����ص��ي��ة الأول�����ي�����اء االأم���وري���ج���ب 
ع���دم ال��ت��ف��ري��ط ف��ي��ه��ا. واأ����ص���ار اإىل 
واحلماية  ال�����ص��الم��ة  ���ص��واب��ط  اأن 
اأن��ظ��م��ة خ��ا���ص��ة حلماية  وت��رك��ي��ب 
االأطفال من ال�صقوط تعتر جزءا 
اللجنة  ال��ت��ي تعمل  امل��ب��ادرات  م��ن 
ال��ع��ل��ي��ا حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل ب�����وزارة 
الوزارة  مركز  يف  ممثلة  الداخلية 
تنفيذها.  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل  حل��م��اي��ة 
اإىل  تنق�صم  ال�����ص��واب��ط  اأن  وذك����ر 

على  ي��رك��ز  وق���ائ���ي  االأول  ���ص��ق��ني 
املعنية  اجلهات  واإ���ص��راك  التوعية 
وموا�صفات  ا����ص���راط���ات  ���ص��م��ن 
اأنظمة  وت��رك��ي��ب  امل��ب��اين  ت�صميم 
ال�صقوط  من  واحلماية  ال�صالمة 
ال��ن��واف��ذ وال�����ص��رف��ات والثاين  م��ن 
اإج����������راءات  ي��ت��م��ث��ل يف  اإج������رائ������ي 
املبادرات  م��ن  ك��ج��زء  اال���ص��ت��ج��اب��ة 
منظومة  تطوير  على  تعمل  التي 
الدقيق  ال���و����ص���ف  ع���ل���ى  ت�����ص��اع��د 
مل����واق����ع احل��������وادث وي�����ص��م��ل ذلك 
على  ي�صاعد  مما  اجل��غ��رايف  البعد 
دعم دقة االإح�صائيات وتفا�صيلها. 
االأطفال  اإن ح��وادث اختناق  وق��ال 
داخل ال�صيارة وهم مبفردهمدليل 
وا���ص��ح ع��ل��ى اإه���م���ال االأ����ص���ر وقلة 
م�صريا  املحتملة  باملخاطر  وعيهم 

العائالت توؤكد اأن عامل مده�ش هو الوجهة االأمثل لق�ساء عطلة نهاية اأ�سبوع اأكرث مرحًا

زوار من خارج الدولة ي�سيدون بتوقيت و�ساعات العمل يف عامل مده�س لتنا�سبها مع براجمهم ال�سياحية اليومية
ع���امل مده�س  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  اأن 
يبذلون ق�صارى جهودهم من اأجل 
البهجة يف نفو�س اجلميع،  ادخ��ال 
ن�صاهده  مب��ا  م�صتمتعة  ف��االأ���ص��رة 
على امل�صرح وما ن�صاهده من فرحة 
يف  اجلليد  على  بالتزلج  االأط��ف��ال 
عن  بعيدا  بحتة،  اأوروب���ي���ة  اأج����واء 
متاعب ال�صفر اىل اوروبا من اأجل 
اال�صتمتاع باجلليد، فعامل مده�س 
وف��ره لنا يف رك��ن خا�س باجلليد، 
ب��اال���ص��اف��ة اىل وج���ود رك��ن خا�س 
اأن  باألعاب اأجن��ري ب��ريدز ، واأح��ب 
على  ال��ق��ائ��م��ني  اىل  ال�صكر  اأوج����ه 
عامل مده�س على كل ما يقدمونه 
ك����ل ع�����ام وع���ل���ى ال���ت���ط���وي���ر ال����ذي 
ي�صيفونه وال�صعادة التي يدخلونها 
واأ�صار  اأطفالنا.  وقلوب  قلوبنا  يف 
اململكة  م�����ن  ال�����دو������ص�����ري  ه������اين 
�صعيد  اأن����ه  ال�����ص��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ب��زي��ارت��ه ع��امل مده�س الأنها  ج��دا 
التي يح�صر فيها  له  الثانية  امل��رة 
اأ�صرته  ب�صحبة  مده�س  ع��امل  اىل 
والرتيب،  بالتنظيم  جداً  و�صعيد 
اأب�����واب عامل  اأن ق����رار ف��ت��ح  واأك�����د 
مده�س من ال�صباح وحتى �صاعات 
متاأخرة من الليل هو قرار �صائب، 
وينا�صب برنامج االإجازة ال�صيفية 
التي غالباً ما تكون مرتبكة ب�صبب 
تعدد خ��ي��ارات اأف���راد االأ���ص��رة، على 
زي�����ارة  ع���ل���ى  ي��ج��م��ع  اجل���م���ي���ع  اأن 
الرنامج  ���ص��م��ن  م��ده�����س  ع����امل 

•• دبي -الفجر:

اأكدت العديد من العائالت الزائرة 
اأن عامل مده�س يعد اخليار االأمثل 
لق�صاء يوم العطلة االأ�صبوعية مع 
والرفيه  امل���رح  اأج���واء  يف  العائلة 
الوجهة،  ت���وف���ره  ال�����ذي  ال����راق����ي 
ي��ج��م��ع خمتلف  واأن������ه  خ�����ص��و���ص��ا 
�صقف  حتت  والفعاليات  االأن�صطة 
كبارا  اجل��م��ي��ع  ل��ي�����ص��ت��م��ت��ع  واح�����د 
و�صغارا مبا يوجد يف عامل مده�س 
واجتماعية  ترفيهية  اأن�صطة  من 
خمتلفة  وث����ق����اف����ات  وري����ا�����ص����ات 
ت���ت���ن���ا����ص���ب م�����ع ج���م���ي���ع االأع�����م�����ار 
اجلن�صيات..  خمتلف  من  والفئات 
اأف��راد االأ���ص��رة يق�صون  مما يجعل 
اأوق����������ات ����ص���ع���ي���د وم�����رح�����ة خ���الل 
زيارتهم اإىل عامل مده�س يف مركز 

دبي التجاري العاملي.
ك��م��ا اأ����ص���ار ���ص��ي��وف ال��وج��ه��ة من 
عامل  ت��وق��ي��ت  اأن  ال����دول����ة  خ�����ارج 
ي��ح��ت��ف��ل بذكرى  ال����ذي   ، م��ده�����س 
ال��ع��ام من  ه���ذا  ال�15  ان��ط��الق��ت��ه 
�صبتمر،   5 وح��ت��ى  ي��ون��ي��و   15
ه���و ت��وق��ي��ت م���ث���ايل ل��ت��زام��ن��ه مع 
ملختلف  ال�������ص���ي���ف���ي���ة  االإج�������������ازات 
اأن  ال����زوار  اأك���د  كما  املنطقة،  دول 
���ص��اع��ات ع��م��ل ع����امل م��ده�����س من 
 10:00 وحتى  �صباحاً   10:00
 12:00 اأو  االأ�صبوع،  خالل  لياًل 
منت�صف الليل خالل عطلة نهاية 

االأ�صبوع، متكنهم من زيارته مهما 
لل�صياحة  اليومي  برناجمهم  كان 
والت�صوق يف دبي، مما ي�صهل عليهم 
اأوق������ات ت��رف��ي��ه��ي��ة الأط��ف��ال��ه��م كل 
ي��وم. وق��ال خالد حممد حم�صن: 
لكي  عمان  �صلطنة  من  جئت  لقد 
خالل  تقدمه  وم��ا  بدبي  اأ�صتمتع 
مفاجاآت �صيف دبي وكنت حري�صا 
ع��ل��ى احل�����ص��ور اىل ع���امل مده�س 
ف��ه��ذه ه��ي امل����رة ال��راب��ع��ة يل على 
و�صعيد  مده�س  ع��امل  يف  ال��ت��وايل 
مفاجاآت  م���ن  ي��ق��دم��ه  مب���ا  ج����دا 
اأنا  جعلني  مم��ا  م�صتمر،  وت��ط��ور 
واأ���ص��رت��ي ���ص��ع��داء ج���دا الأن���ه ميزج 
بني جميع الفئات واالأعمار، وهذا 
اال�صتمتاع  من  كلها  االأ���ص��رة  مّكن 
امل��ت��ن��وع��ة حت��ت �صقف  يف االأرك������ان 
، خا�صًة  م��ده�����س  ع���امل  واح����د يف 
تقريباً،  اليوم  ط��وال  مفتوح  واأن��ه 
مما يتيح لنا ممار�صة العديد من 
الن�صاطات ال�صياحية يف اأنحاء دبي 
ثم زيارة عامل مده�س لال�صتمتاع 
عن  بعيدا  د�صمة  ترفيهية  بوجبة 
خالد  اأب����دى  ك��م��ا  ال�صم�س  ح����رارة 
اإع���ج���اب���ه ب��اجل��دي��د الذي  حم��م��د 
ت��ق��دم��ه ال��وج��ه��ة ه���ذا ال��ع��ام، وهو 
التزلق  حيث  باجلليد  خا�س  ركن 
اأمتع  ال���ذي  اجلليد  على  وال��ل��ع��ب 

كافة اأفراد االأ�صرة.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، اأ����ص���ار ح�صن 
اململكة  م�����ن  ج�������اء  اأن��������ه  حم����م����د 

ال��ي��وم��ي، وق���ال ال��دو���ص��ري: اإن ما 
اقبال  من  زيارتنا  خ��الل  ن�صاهده 
دليل  هو  ع��امل مده�س  على  كبري 
ك��ب��ري ع��ل��ى جن��اح��ه وو���ص��ول��ه اإىل 
االأركان  بع�س  اأن  خا�صًة  العاملية، 
الرفيهية فيه تنظم للمرة االأوىل 
اأنغري بريدز  العامل، مثل ركن  يف 
باالإ�صافة  ت��ران�����ص��ف��ورم��رز  ورك���ن 
بالتزلج  اخل����ا�����س  ال����رك����ن  اإىل 
وغريها  وامل�������ص���رح  اجل��ل��ي��د  ع��ل��ى 
اأمامها  ي��ق��ف  ال��ت��ي  االأرك������ان  م���ن 
االإماراتي  واأك���د   . كثريا  االط��ف��ال 
واأف�����راد عائلته من  ���ص��امل  حم��م��د 
اأن عامل مده�س  واأوالده��م  اإخوته 
عطلة  خ��الل  رائعة  وجهة  بالفعل 
للعائالت  بالن�صبة  االأ�صبوع  نهاية 
االإم�����ارات�����ي�����ة، واأن��������ه م����ع اإخ����وت����ه 
واأط��ف��ال��ه��م ال ي��ج��دون اأن�����ص��ب من 
ع����امل م��ده�����س ل��ق�����ص��اء االأوق������ات 
وتعدد  م�صاحته  ل��ك��ر  ن��ظ��راً  م��ع��اً 
ع��وام��ل اجل���ذب فيه وق���ال: دائما 
مبفاجاأته  مده�س  ع��امل  يده�صنا 
وعرو�س االكر من رائعة واالأهم 
واالأج����م����ل ه���و مل ���ص��م��ل االأ����ص���رة 
من    . رائ��ع��ة  ترفيهية  اأج�����واء  يف 
���ص��ع��ود احل��را���ص��ي من  جهته ق���ال 
 2008 ع���ام  م��ن��ذ  ع��م��ان  �صلطنة 
مل اأح�صر اىل عامل مده�س وذلك 
ل�صيق الوقت يل، ولكن هذا العام 
اأفراد  م��ع  احل�صور  على  حر�صت 
اأ���ص��رت��ي، و���ص��اه��دت ت��ط��ورا كبريا 

وا�صافات  والتنظيم،  التطوير  يف 
األ��ع��اب ك��ث��رية وك��ب��رية، واأرك����ان مل 
احلار،  ال�����ص��ي��ف  يف  نتوقعها  ن��ك��ن 
يكون  اأن  ي��وم��ا  ات���وق���ع  اأك����ن  ف��ل��م 
على  بالتزلج  خا�صة  اأرك���ان  لدينا 
اأن  واأح��ب  عليه،  اللعب  اأو  اجلليد 
مهرجان  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  اأ���ص��ك��ر 
عامل مده�س على كل ما يقدمونه 
االأطفال  ل���دى  ال�����ص��ع��ادة  الإدخ�����ال 
االأ�صرة  ت�صاهد  وعندما  واأ�صرهم، 
االأطفال وهم يلهون ويلعبون بكل 
�صعادة و�صرور تكون االأ�صرة يف قمة 
يف  اأوالده����ا  مب�صاهدتها  �صعادتها 
ال�صعادة. ويحتفل  القمة من  هذه 
اخلام�صة  بن�صخته  مده�س  ع��امل 
بتنظيم  العام احل��ايل  ع�صر خالل 
الفعاليات  من  عري�صة  جمموعة 
دبي  مب���رك���ز   8-3 ال�������ص���االت  يف 
الوجهة  وتفتح  العاملي.  التجاري 
املف�صل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
يف امل��ن��ط��ق��ة اأب���واب���ه���ا ح��ت��ى ي���وم 8 
العا�صرة  ال�����ص��اع��ة  م���ن  ���ص��ب��ت��م��ر 
من  م�صاًء  العا�صرة  وحتى  �صباحاً 
ال�صبت اإىل االأربعاء، ومن العا�صرة 
اأيام  الليل  منت�صف  وحتى  �صباحاً 
ع�صراً  ال��ث��ال��ث��ة  وم����ن  اخل��م��ي�����س، 
وحتى منت�صف الليل اأيام اجلمعة. 
15 درهم  ه���ي  ال��ت��ذاك��ر  واأ����ص���ع���ار 
للكبار،  دراه�����م   10 و  ل��الأط��ف��ال 
وال��دخ��ول جم��اين ل��الأط��ف��ال اأقل 

من 3 �صنوات. 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ل��زي��ارة عامل 
علم  بعدما  االأوىل  للمرة  مده�س 
االعالنات  و�صاهد  اأ�صدقائه  م��ن 
اخل��ا���ص��ة ب��ع��امل م��ده�����س، وعرف 
اأ�صرته  ع��ل��ى  ي��ح��ل  اأن  مي��ك��ن  م���ا 
االإجازة  بق�صاء  غامرة  �صعادة  من 
اأثناء حدث  ال�صيفية يف ربوع دبي 
م����ف����اج����اآت ���ص��ي��ف دب�����ي ، وق�����ال: 
خ����ي����ارات  اأن  ي���ظ���ن  م����ن  ي���خ���ط���ئ 
ال��رف��ي��ه حم���دودة يف دب���ي، هناك 
به  اال�صتمتاع  ميكن  مم��ا  ال��ع��دي��د 
�صاعات  ق�صينا  ل��ق��د  االأي�����ام،  ه���ذه 
ط��وال يف ع��امل مده�س وم��ا زالت 
عائلتي ترغب باملزيد، خا�صًة واأن 
غامرة  ب�صعادة  ي�صعرون  اأط��ف��ايل 
م���ع وج�����ود األ����ع����اب اجل��ل��ي��د حيث 

على  ب��ال��ت��زل��ج  ك��ث��رياً  ي�صتمتعون 
اجل��ل��ي��د وال��ل��ع��ب يف اأج�����واء امل���رح، 
ومازال لدينا الكثري لنزوره ولكن 
جد  ونحن  اإ�صافية،  اأي��ام��اً  نحتاج 
م��ب��ه��ورون ب���االأج���واء ال��ت��ي جتعل 
كل  احل�صور  على  حري�صا  ال��زائ��ر 
ب�����ص��ف��ة ع��ام��ة واإىل  ع���ام اىل دب���ي 
حيث  خا�صة  ب�صفة  مده�س  ع��امل 
لالأطفال  لي�س  واملتعة  اال�صتمتاع 

وح�صب ولكن لال�صرة كلها .
العامري  غ��امن  ق��ال  ناحيته،  م��ن 
م���ن دول����ة االإم��������ارات: ال ���ص��ك اأن 
يل  بالن�صبة  مي��ث��ل  م��ده�����س  ع���امل 
ح��اًل رائ��ع��اً لق�صاء ي��وم ك��ام��ل مع 
نهاية  عطلة  خ��الل  العائلة  اأف���راد 
االأ�صبوع، فموقعه مثايل، واالأركان 

املتنوعة  والتعليمية  الرفيهية 
هنا،  ب���ال���وق���ت  ن��ح�����س  ال  جت��ع��ل��ن��ا 
واإن���ه مل��ن دواع���ي ���ص��روري اأن اأكون 
احل�صور  ع��ل��ى  احل��ري�����ص��ني  م���ن 
، وهذا  با�صتمرار يف عامل مده�س 
العرو�س  ان���ت���ب���اه���ي  اأث�������ار  ال����ع����ام 
امل�صرح، وركن  الرائعة على  الفنية 
اآنغري  التزلج، باالإ�صافة اإىل ركن 
اآخر  بريدز يونيفر�س . من جانب 
ت��ط��رق ب����در ���ص��امل ال��ه��ط��ايل من 
�صلطة عمان، اإىل حر�س القائمني 
التجديد  على  مده�س  ع��امل  على 
حري�س  ان�����ه  ح���ي���ث  وال���ت���ط���وي���ر، 
ك��ل ع��ام على احل�����ص��ور م��ن عمان 
لال�صتماع ب� عامل مده�س وكل عام 
يجد ما هو جديد، وهذا يدل على 
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عربي ودويل

••اأربيل -وكاالت:

مل�صافة  مت�صددين  اإ�صالميني  اق���راب  م��ع 
عا�صمة  اأرب��ي��ل  م��ن  بال�صيارة  دقيقة   30
العاملون  ه���رع  ال���ع���راق  ك��رد���ص��ت��ان  اق��ل��ي��م 
االأج���ان���ب يف جم���ال ال��ن��ف��ط ل��ل��خ��روج من 

املدينة وانتع�صت �صوق االأ�صلحة.
�صراع  م��ن  اآم��ن��ة  واح��ة  عا�صوا يف  اأن  وبعد 
طائفي م�صتمر منذ ع�صر �صنوات يف العراق 
خزن االأكراد يف اأربيل ال�صالح اأم�س اجلمعة 
يف  ال��ع��رب  جريانهم  اأعينهم  ت��راق��ب  بينما 
مواجهة ما و�صفه م�صوؤول كبري باأنه �صراع 
وجود يتمثل يف تنظيم الدولة االإ�صالمية. 
اآالن )35 عاما(  تاجر �صالح يدعى  وق��ال 
اململكة  يف  للبيتزا  حم��ل  يف  ع��م��ل  ق��د  ك���ان 
امل��ت��ح��دة مل���دة 12 ع��ام��ا ي���رك ال��ن��ا���س يف 
اأع��م��ال��ه��م وي��اأت��ون ل�����ص��راء االأ�صلحة  اأرب��ي��ل 

حتى يتمكنوا من الذهاب للقتال. 
ي��وم اخلمي�س  �صالح  45 قطعة  اآالن  وب��اع 
فقط وباع بندقية ب�صعر 1300 دوالر اأي 
700 دوالر  املعتاد وهو  باأكر من �صعرها 
اأربيل  ه��ل  بالطبع.  خائفون  النا�س  وق��ال 

مهددة؟ نعم هي يف خطر. 
املن�صق  املت�صدد  التنظيم  مقاتلو  وا�صتوىل 

ع��ن ال��ق��اع��دة ع��ل��ى دب���اب���ات واأ���ص��ل��ح��ة اآلية 
جنود  م��ن  الثقيلة  االأ�صلحة  م��ن  وغ��ريه��ا 
عراقيني فروا اأمام تقدم امل�صلحني باالآالف 
يف ال�����ص��م��ال يف ي��ون��ي��و ح���زي���ران مم���ا منح 

التنظيم قوة مل يعرفها من قبل.
منذ  اأرب��ي��ل  على  املت�صددين  زح��ف  ومي��ث��ل 
للمدينة  اأمني  تهديد  اأك��ر  اخلمي�س  ي��وم 
منذ اأن هددت قوات �صدام ح�صني املنطقة. 
وي�صتهر التنظيم بقتل وذبح من يخالفونه 
ال��راأي. وق��ال �صريوان حممد دارباندي  يف 
وهو تاجر �صالح يبلغ من العمر 40 عاما ال 
تكون االأمور عادة على هذا املنوال. ي�صري 
لن  و�صرفهم.  اأر���ص��ه��م  ع��ن  للدفاع  النا�س 
ندعهم ياأتون اإىل هنا. ال ميكنهم الو�صول 
العلم  ال�صنة  املت�صددون  ورف��ع  اأرب��ي��ل.   اإىل 
االأ�صود لتنظيمهم يوم اخلمي�س فوق نقطة 
اقليم  ق���رب  احل���دودي���ة  باملنطقة  تفتي�س 
تقدما  وح��ق��ق��وا  امل�صتقل  ���ص��ب��ه  ك��رد���ص��ت��ان 
بال�صيطرة على حقل نفطي خام�س  كبريا 

واأكر �صد يف العراق واملزيد من البلدات.
االأمريكية  اجل��وي��ة  ال�����ص��رب��ات  و���ص��اه��م��ت 
تهدئة  يف  اأم�س  االإ�صالمية  ال��دول��ة  ملواقع 
اال�صلحة  �صراء  على  الطلب  لكن  املخاوف 
ي����ت����زاي����د ح���ي���ث ارت����ف����ع����ت اأ�����ص����ع����ار ب���ن���ادق 

كال�صنيكوف رغم عدم تنا�صبها مع تر�صانة 
االأ�صلحة التي ميلكها التنظيم.

من  يكن  ومل  االأجنبية  النفط  �صركات   *
اأن ت�صري االأمور على هذا النحو  املفر�س 
نفط  �صركات  فيها  راأت  التي  كرد�صتان  يف 
اأجنبية مكانا اآمنا للعمل. وغادر املئات من 
اأم�س  اأربيل  مطار  ال�صركات  هذه  موظفي 

�صركة  يف  موظف  وق��ال  ال�صالمة.  واآث���روا 
ا�صمه  ذك��ر  ع��دم  طلب  النفطية  للخدمات 
ومت اجالوؤه من موقع للحفر يوم اخلمي�س 
اأمرتنا ال�صركة باملغادرة الأن الو�صع مل يعد 
اآمنا بالن�صبة لنا. ومل يتوقع اأن يعود لعمله 
قريبا وقال نحن على ا�صتعداد حلني ا�صعار 
اأف����راد قوات  اخ���ر.  وك���ان ينظر دائ��م��ا اإىل 

من  الكلمة  -وت��ع��ن��ي  ال��ك��ردي��ة  الب�صمركة 
�صجعان  رج��ال  اأنهم  امل��وت- على  يواجهون 
مقاتلي  لكن  ح�صني  ���ص��دام  ق���وات  ح��ارب��وا 
ال��دول��ة االإ���ص��الم��ي��ة اأن���زل���وا ب��ه��م الهزمية 
االأقلية  اأبناء  االآالف من  واأج��روا ع�صرات 
ال��ي��زي��دي��ة وامل�����ص��ي��ح��ي��ني ع��ل��ى ال���ف���رار من 

�صمال العراق.

هل تتدخل اجلزائر ع�سكريًا يف ليبيا؟
•• الفجر – اجلزائر - خا�س:

اعتر الوزير االأول اجلزائري عبد املالك �صالل اأن ت�صكيل حكومة وفاق 
يف ليبيا مب�صاعدة بلدان اجلوار، يعد احلل الوحيد لالأزمة يف هذا البلد، 
يفهم منه رف�س اجلزائر الأي  ما  ليبيا،  اأي عمل ع�صكري يف  م�صتبعدا 

تدخل ع�صكري خارجي يف �صوؤون اجلارة ال�صرقية. 
واأو���ص��ح ���ص��الل، يف ح��دي��ث نقلته وك��ال��ة االأن��ب��اء اجل��زائ��ري��ة، اأن���ه يجب 
ق��ادرة على  اإن�صاء حكومة وموؤ�ص�صات  اأج��ل  وف��اق من  اإىل خلق  التو�صل 
لي�س حال وال ميكن  النظام  الإع��ادة  بقواتنا  الذهاب  لكن  البالد،  قيادة 
القمة  هام�س  على  �صالل  املالك  عبد  ال��وزي��ر  واأ���ص��اف   . ي�صكل حال  اأن 
االأمريكية  بالعا�صمة  املا�صي  االأ�صبوع  املنعقدة  االإفريقية  االأمريكية 

وا�صح بخ�صو�س  الد�صتور اجلزائري  ف��اإن  اأي��ة حال  على  انه  وا�صنطن، 
، واأعرب  النوع من االأو�صاع فهو يحظر على قواتنا عبور احل��دود  هذا 
اأج��ن��ب��ي يف االأزم����ة الليبية، داع��ي��ا اإىل  ع��ن رف�����س اجل��زائ��ر الأي ت��دخ��ل 
ب�صاأن  االإع���الم  و�صائل  بع�س  يف  ت��ردد  ما  بذلك  مفندا  اإقليمية  ت�صوية 
تدخل اجلي�س اجلزائري مبعية امل�صري يف ليبيا دعما لقوات اجلرنال 
اجلزائر  �صفري  اأّن  اجلزائرية  ال�صروق  �صحيفة  نقلت  وقد  هذا  حفر. 
مب�صر، نذير العرباوي، قد اأكد اأن اجتماع دول جوار ليبيا، قد برمج يوم 
25 اأغ�صط�س اجلاري بالقاهرة، وذلك لو�صع االآليات املنا�صبة لل�صروع 
اأج��ل و�صع حكومة وف��اق وطني. و�صيخ�ص�س االجتماع،  يف احل��وار من 
التي  واالأف��ك��ار  التو�صيات  م��ن  ع��دد  يف  للنظر  ال�صفري،  ت�صريح  ح�صب 
بهدف  اأخ���ريا،  اجتماعاتهما  يف  وال�صيا�صية  االأمنية  اللجنتان  اأعدتها 
بني  الليبي  الوطني  احل��وار  ت�صجيع  اأج��ل  من  �صريعة،  ت�صورات  و�صع 

جميع االأطراف. ويح�صر االجتماع �صتة ممثلني عن دول اجلوار الليبي، 
م�صاعدة  بهدف  وت�صاد  والنيجر  وم��ايل  وم�صر  وتون�س  اجل��زائ��ر  وه��ي 
القاهرة  اجلزائر يف  �صفري  وح�صب    . الفو�صى  اخل��روج من  على  ليبيا 
اإطار  يف  تاأتي  االجتماعات  هذه  ف��اإن  العربية،  اجلامعة  لدى  ومندوبها 
التوافق وامل�صاحلة وجتاوز املحنة التي تهدد اأمن ليبيا، وكذلك اأمن دول 
اجلوار ويركز االجتماع اخلا�س بدول اجلوار على اال�صتماع اإىل جميع 
العنف  �صاأنها تكري�س احلوار والتوافق والتخلي عن  التي من  املبادرات 
وفاق  حكومة  ت�صكيل  اإىل  بعدها  للم�صي  االقتتال،  ومنع  ال�صالح  ولغة 
وطني تقود البالد يف املرحلة القادمة لت�صع حدا للعنف. وقال ال�صفري 
اجلزائري اإن مبادرة دول اجلوار حتظى مبوافقة ودعم كبريين، من كل 
االأطراف الليبية، بو�صف دول اجلوار الدائرة االأ�صا�صية ملعاجلة االأزمة 

وي�صار اإىل اأن اجلزائر تقود اللجنة االأمنية لدول جوار ليبيا.

عوا�صم

بروك�صل

لندن

القاهرة

اأعلن نائب رئي�س احلكومة وزير اخلارجية البلجيكي ديدييه رايندرز اأن 
املفرو�صة  العقوبات االقت�صادية  ا�صتعداد ل�صحب  االأوروب��ي على  االحتاد 
ا�صتعدادا وا�صحا للم�صاهمة يف البحث  اأبدت االأخ��رية  اإذا ما  على رو�صيا 
عن حل �صيا�صي ودائم لالأزمة االأوكرانية .  جاء ذلك يف بيان �صادر عن 
االحتاد والذي ياأتي على خلفية اإعالن احلكومة الرو�صية حظر ا�صترياد 
منتجات غذائية من االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة وكندا والرنويج و 
اأ�صراليا. وقال راندرز يف البيان اإن بلجيكا تدعم موا�صلة فر�س التدابري 
التقييدية لالحتاد االأوروبي على رو�صيا والتي من �صانها اأن ت�صكل اإ�صارة 
 . الرو�صي  االقت�صاد  منو  على  توؤثر  واأن  مو�صكو  يف  القيادة  �صد  خطرة 
وكان االحتاد االأوروبي قد اعتمد يف وقت �صابق تدابري تقييدية بالت�صاور 
ال�صغط  االأوروبية بهدف  االإقليمية والهيئات االقت�صادية  ال�صلطات  مع 
على مو�صكو من اأجل ثنيها عن التدخل يف ال�صاأن االأوك��راين، لكن يبدو 
اأن هذه التدابري بداأت تبوح بتكلفتها االقت�صادية على االحتاد االأوروبي 
والدول االأع�صاء فيه.  ومن اجل اإيجاد احللول البديلة دعا رايندرز اأن 
يتم ت�صجيع ال�صيا�صات الزراعية البلجيكية واالأوروبية للتن�صيق من اأجل 
النظر يف  وب��داي��ة  الغذائية  املنتجات  ه��ذه  لت�صدير  بديلة  اأ���ص��واق  اإي��ج��اد 

اإمكانية تعوي�س حمتمل للمزارعني من قبل االحتاد االأوروبي .

التعاون  ملنظمة  ال�صابق  العام  واالأم��ني  الركية،  للرئا�صة  املر�صح  انتقد 
االإ�صالمي ، اأكمل الدين اإح�صان اأوغلي، �صيا�صة بالده جتاه العامل العربي، 
ب�صدة وقال اإح�صان اأوغلي، يف ت�صريحات ل�صحيفة ال�صرق االأو�صط ، ام�س 
اأزمات  حيال  احلياد  ب�صيا�صات  احلائط  عر�س  �صربت  ب��الده  اإن  ال�صبت، 
املنطقة التي كانت تتبعها، متعهداً يف حال فوزه بهذه االنتخابات، العمل 
اأحوالها،  اأف�صل  اإىل  ال�صعودية  العربية  اململكة  مع  العالقات  اإع��ادة  على 
و�صيا�صياً  اأم��ن��ي��اً  املنطقة  ا���ص��ت��ق��رار  معناه  اململكة  م��ع  التفاهم  م��ع��ت��راً 
ال��رك��ي واملر�صح  ال����وزراء  ك��الم رئي�س  اأوغ��ل��ي م��ن  واق��ت�����ص��ادي��اً. و�صخر 
اأوغلي من  ا�صتبدال  ال�صعودية  اأردوغ��ان، عن طلب  للرئا�صة رجب طيب 
كانت  الثانية  الفرة  اأن  م��وؤك��داً  االإ�صالمي،  التعاون  منظمة  يف  من�صبه 
بر�صيح من قبل خادم احلرمني ال�صريفني، فاململكة هي التي ر�صحتني 
يف املرة الثانية وبعد نهاية خدمتي، واأعطاين جاللة امللك عبد اهلل و�صاح 
اململكة، وهو تقدير  اأو�صمة  اأعلى و�صام من  العزيز، وكان هذا  امللك عبد 
اأوغلي عن ثقته يف  واأع��رب   . ب��ه، وعالقتي ممتازة ج��داً معه  اأعتز  كبري 
اأن ن�صف ال�صعب الركي على االأقل يوؤيده، واأن الكثري من اأن�صار حزب 
العدالة والتنمية احلاكم �صوف ي�صوتون له، بداًل من الت�صويت لرئي�س 
احلكومة ومر�صح احلزب احلاكم العدالة والتنمية، اأردوغان، الذي اتهمه 
اإح�صان اأوغلي باأنه امل�صوؤول عن تدين اخلطاب ال�صيا�صي يف البالد. ووجه 
مر�صح حزبي ال�صعب اجلمهوري واحلركة القومية، املعار�صني الرئي�صيني، 
انتقادات �صديدة ل�صيا�صة تكميم االأفواه التي تعتمدها احلكومة، متحدثاً 
ال�صكوى، وحم���ذراً من حتول  النا�س مينعهم من  ل��دى  عن خ��وف كبري 
اأن  اأردوغ��ان الذي يعتر  البالد اإىل نظام حكم ال�صخ�س الواحد يف ظل 

العمل ال�صيا�صي حق ح�صري له .

الثاين  بنطاق اجلي�س  املدنية  وال�صرطة  امل�صلحة  القوات  متكنت عنا�صر 
التكفرييني،  واأوك��ار  االإجرامية  البوؤر  من  العديد  مداهمة  من  امليداين 
تكفريياً،   60 ت�صفية  من  ال��ق��وات  ومتكنت  املا�صية  يوماً  ال�12  خ��الل 
هجمات  يف  بتورطها  امل�صتبه  العنا�صر  من  اآخرين   102 على  والقب�س 
اإرهابية، وذلك يف اإطار توا�صل جهود القوات امل�صلحة لتاأمني حدود الدولة 
العنا�صر  ل�صبط  املدنية  ال�صرطة  م��ع  وال��ت��ع��اون  االجت��اه��ات  كافة  على 
ال��ب��وؤر االإره��اب��ي��ة يف  القانون والق�صاء على  االإج��رام��ي��ة واخل��ارج��ني عن 
�صيناء وعلى امتداد احلدود امل�صرية. ويف هذا ال�صياق، اأ�صاد رئي�س وحدة 
الدرا�صات الع�صكرية مبركز االأهرام للدرا�صات ال�صيا�صية واال�صراتيجية 
اللواء الدكتور حممد قدري �صعيد، بجهود القوات امل�صلحة وعنا�صر االأمن 
يف �صيناء وغريها من املناطق امل�صتهدفة، الفتاً يف ت�صريحات خا�صة ل�24، 
اإىل اأن القوات امل�صلحة قامت بدور هام خالل املرحلة االأخرية يف دك اأوكار 
االإرهاب والبوؤر التكفريية . كما اأ�صاد بدور القوات امل�صلحة يف الت�صحية 
بنف�صها وحياة جنودها حلماية حدود البالد واملواطنني من االأخطار التي 
ت�صتهدف م�صر، ال�صيما خالل الثالث �صنوات االأخرية من عمر الوطن ، 
مو�صحاً اأن �صيناء تعد اأحد اأهم املحاور باجلمهورية والبد من حمايتها، 
وبالتايل فاإن جهود القوات امل�صلحة ال تقت�صر على املداهمات واالإم�صاك 
اأي�صاً  امل�صلحة  القوات  تهتم  بل  االإجرامية،  بالبوؤر  واالإي��ق��اع  باملجرمني 
بعد  التعامل معها  الوقائي للجرمية، ولي�س فقط  بالتحريات واجلانب 
وقوعها، وهو ما ُيغري من خريطة تعامالت القوات امل�صلحة ويقنن من 

اجلرائم وعمليات االإرهاب .

االأكراد ي�سرتون ال�سالح مع اقرتاب داع�س من اأربيل

•• بغداد -وكاالت:

جل�صته  تاأجيل  ال�صبت،  )ال��رمل��ان(  ال��ن��واب  جمل�س  اأع��ل��ن 
املقررة اليوم االأحد اإىل يوم غد االثنني الإعطاء مزيد من 
الوقت حل�صم مر�صح الكتلة االأكر يف الرملان وقال مقرر 
اإن  االأنا�صول  لوكالة  اأوغلو  نيازي  معمار  النواب  جمل�س 
االأحد  اليوم  تعقد  اأن  املقررة  اأجل جل�صته  النواب  جمل�س 
الوقت لالتفاق  املقبل الإف�صاح مزيد من  اىل يوم االثنني 
رئي�س  ملن�صب  )ال�صيعي(  الوطني  التحالف  مر�صح  على 
الوزراء ، م�صريا اإىل اأن املهلة املقررة لتكليف الكتلة االأكر 
جل�صة  قبل  املر�صح  يح�صم  اأن  ون��اأم��ل  االثنني  ي��وم  تنتهي 

الرملان.
عقدها،  التي  جل�صته  رف��ع  العراقي  ال��ن��واب  جمل�س  وك��ان 
ح�صلت  كالمية  م�صادة  بعد  املقبل  االأح���د  اإىل  اخلمي�س، 
بني نواب عن التحالف الوطني ال�صيعي ونواب عن احتاد 

القوى ال�صنية على خلفية تالوة بيان انتقد ق�صف القوات 
العراقية ملناطق يقطنها ال�صنة ب� الراميل املتفجرة ويدور 
اخل���الف االأب����رز ع��ل��ى ه��وي��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء ال���ق���ادم، بعد 
من  الوا�صع  والرف�س  للمن�صب،  بالر�صح  املالكي  مت�صك 
للتجديد  والكردية  وال�صنية  ال�صيعية  ال�صيا�صية  القوائم 

له لدورة ثالثة.
2003، وهو  املعتمد للمنا�صب منذ عام  ووفقا للتق�صيم 
تق�صيم ال ين�س عليه اأي بنود د�صتورية، فاإن من�صب رئا�صة 
ورئا�صة  ال�صيعي،  امل��ك��ون  ن�صيب  م��ن  ال��ع��راق  يف  ال����وزراء 
ال���رمل���ان ل��ل��م��ك��ون ال�����ص��ن��ي، اأم���ا رئ��ا���ص��ة اجل��م��ه��وري��ة فمن 
الكردي. ويعم اال�صطراب مناطق وا�صعة يف  املكون  ح�صة 
جماعات  �صيطرة  منذ  ال��ع��راق،  وغ��رب  �صمال  حمافظات 
تلك  على  االإ�صالمية،  الدولة  تنظيم  يت�صدرها  م�صلحة، 
ان�صحاب اجلي�س  بعد  املا�صي  يونيو-حزيران   10 املناطق 

العراقي منها خملفاً وراءه اأ�صلحته.

جمل�س النواب العراقي يوؤجل جل�سة اليوم

تظاهرات يف ا�سطنبول لدعم الالجئني ال�سوريني
•• ا�صطنبول-وكاالت:

نظم نا�صطون من التيار الي�صاري الركي )املارك�صي(، ام�س ال�صبت، مظاهرة 
فعل  ك��رد  املظاهرة  وت��اأت��ي  ال�صوريني  الالجئني  مع  للت�صامن  ا�صطنبول،  يف 
احلني  بني  ال�صطح  على  تظهر  التي  العن�صرية  الت�صرفات  بع�س  على  �صعبي 
واالآخر بحق ال�صوريني، مدعومة من تيارات واأحزاب معار�صة، جتد يف الوجود 
طيب  رجب  وزعيمه  احلاكم،  والتنمية  العدالة  حزب  ملحاربة  و�صيلة  ال�صوري 

اأردوغان، ولك�صب اأ�صوات الناخبني اليمينيني القوميني يف ال�صباق الرئا�صي.
ومع اقراب موعد االنتخابات الرئا�صية الركية، التي تبداأ جولتها الثانية، 
اليوم االأحد، �صهد ال�صهر املا�صي مظاهرات يف مدٍن جنوبية تركية للمطالبة 
بطرد الالجئني ال�صوريني من البالد، ما ينذر با�صتعال فتيل اأزمة بينهم وبني 
اأت��راك. وكان اأردوغ��ان تبنى منذ بداأ االأزم��ة ال�صورية �صيا�صة الباب  مواطنني 
األف  البالد مليون و50  ال�صوريني يف عموم  الالجئني  ليتجاوز عدد  املفتوح، 
الجئ. وقال اأحد املنظمني للمظاهرة اإن وجود ال�صوريني لي�س �صبباً للبطالة يف 
 تركيا، و على العك�س فاإن الوجود ال�صوري عزز اليد العاملة القابلة لال�صتهالك 
من قبل االأتراك ويبلغ عدد املواطنني االأتراك العاطلني عن العمل مليونني 
و784 األف �صخ�س من اإجمايل عدد ال�صكان الذي يزيد عن 76 مليون ن�صمة، 

بن�صبة ت�صل اإىل 9.9%.

جتدد املواجهات يف اخلليل بعد ارتقاء �سهيد

االأطف����ال ال�سح���اي����ا يف غ����زة تخط�����وا احلرب����ني ال�سابقت��������ني
•• اخلليل-غزة-وكاالت:

ملنظمة  ال�صحايف  ال�صكرتري  ق��ال 
تايدي،  ك��ري�����ص��ت��وف��ر  ي��ون��ي�����ص��ي��ف 
فل�صطينياً  ط����ف����اًل   447 اإن 
ا�صت�صهدوا يف العملية االإ�صرائيلية 
هذا  اأن  م��وؤك��داً  غ��زة،  على قطاع 
ال��ع��دد اأك��ر مم��ا ك��ان عليه اأثناء 

العمليتني ال�صابقتني معاً. 
واأ������ص�����اف ت�����اي�����دي: ي���وج���د بني 
ال�صحايا 277 ولداً و170 بنتاً 
اأعوام   10 اأعمارهم بني  ت��راوح 
اأطفال   305 بينهم  عاماً،  و17 
تتجاوز  ال  ت��ق��ري��ب��اً   68% اأو 
واأ�صيب  ع���ام���اً،   12 اأع���م���اره���م 
وذلك   ، ب��ج��روح  ط��ف��اًل   2877
االإخبارية  م��ع��ا  وك���ال���ة  ب��ح�����ص��ب 

الفل�صطينية ام�س ال�صبت.
وذكر تايدي اأن العملية الع�صكرية 
يف  غ��زة  ق��ط��اع  على  االإ�صرائيلية 
اأ�صفرت  و2009   2008 عامي 
اأما  ط��ف��اًل،   350 ا�صت�صهاد  ع��ن 
�صنتها  ال��ت��ي  الع�صكرية  العملية 
الطائرات االإ�صرائيلية يف نوفمر 
)ت�����ص��ري��ن ال���ث���اين( ع���ام 2012 

فاأودت باأرواح 35 طفاًل.
ال�صكرتري  ق�������ال  ج���ه���ت���ه  م������ن 
ال�صحايف ملنظمة ال�صحة العاملية 
بول هارفود، اإن ن�صف م�صت�صفيات 
اإغالق  كما مت  م��دم��رة،  ال��ق��ط��اع 
وزارة  ت��دي��ره��ا  م�����ص��ت�����ص��ف��ى   75
االأونروا  و  الفل�صطينية  ال�صحة 
املتحدة  االأمم  معلومات  وت��دل   .

ال�صهيد ويدعى نادر اإدري�س )43 
ع��ام��ا( ت���ويف ف��ج��ر ام�����س ال�صبت 
بر�صا�صة  اأ�صيب  اأن  بعد  متاأثرا 
يف ���ص��دره اأم�����س اجل��م��ع��ة خالل 
م��واج��ه��ات ب���ني ال�����ص��ب��ان وق���وات 
مدينة  يف  االإ�صرائيلية  االحتالل 

اخلليل.
ا�صت�صهد  ق������د  ك��������ان  واأم���������������س 
االأمعري  خميم  م��ن  فل�صطيني 
ال���ت���ي ج����رت عند  امل���واج���ه���ات  يف 
املحاذية  ب�����ص��ج��وت  م�����ص��ت��وط��ن��ة 
ملدينة رام اهلل يف ال�صفة الغربية. 
و�صهدت مناطق خمتلفة بال�صفة 
ال��غ��رب��ي��ة م���واج���ه���ات ع��ن��ي��ف��ة مع 
قوات االحتالل يف مناطق �صمال 
ونابل�س  اهلل  ورام  ال��ق��د���س  غ��رب 
واخلليل  وق��ل��ق��ي��ل��ي��ة  وب��ي��ت حل���م 
االإ�صابات  ع�صرات  �صجلت  حيث 
ع��دد من  بالر�صا�س احل��ي منها 

االإ�صابات املتو�صطة.
وجاءت املواجهات عقب م�صريات 
ال�����ص��ف��ة دعت  ح��ا���ص��دة يف م����دن 
االإ�صالمية  امل��ق��اوم��ة  ح��رك��ة  ل��ه��ا 
)حما�س( لدعم مطالب املقاومة 
احل�صار  ب���رف���ع  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
ووق����ف ال���ع���دوان امل��ت��وا���ص��ل على 
امل�صادر  و���ص��ج��ل��ت  غ�����زة.  ق���ط���اع 
ا�صت�صهاد  الفل�صطينية  الطبية 
يف  املئات  واإ�صابة  فل�صطينيا   16
ال�صفة  اأنحاء  مواجهات �صهدتها 
على  ال��ع��دوان  ب��دء  منذ  الغربية 
قطاع غزة يف ال�صابع من يوليو-

متوز املا�صي.

العملية  �صحايا  ح�صيلة  اأن  على 
االإ�صرائيلية على قطاع غزة التي 
بداأت منذ �صهر اأدت اإىل ا�صت�صهاد 
1869 فل�صطينياً، بينما اأ�صيب 
9 اآالف بجروح خمتلفة، واأ�صافت 
%70 من  اأكر من  اأن  املنظمة 
مدنيون  الفل�صطينيني  ال�صهداء 

وثلثهم اأطفال.
�صحايا  ح�����ص��ي��ل��ة  وت���ب���ل���غ  ه�����ذا 
العملية الرية التي �صنها اجلي�س 
االإ�صرائيلي يف 17 يوليو )متوز( 
اإ�صرائيلياً،  و�صابطاً  جندياً   64
اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني جراء   3 ك��م��ا ق��ت��ل 
االأرا�صي  على  ال�صواريخ  اإط��الق 
اأخرى،  جهة  م��ن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة. 
جت���ددت امل��واج��ه��ات ���ص��ب��اح ام�س 
غا�صبني  فل�صطينيني  �صبان  بني 
االإ�صرائيلية  االح���ت���الل  وق����وات 
ب��اب ال��زاوي��ة و���ص��ط اخلليل  عند 
املحتلة.  ال���غ���رب���ي���ة  ال�����ص��ف��ة  يف 
امل��واج��ه��ات ع��ق��ب اإعالن  وب�����داأت 
متاأثرا  فل�صطيني  ا�صت�صهاد  نباأ 
مواجهات  يف  بها  اأ�صيب  بجروح 

اأم�س االأول بر�صا�س االحتالل.
اإ�صراب جتاري  وتزامن ذلك مع 
ع��م م��رك��ز واأح��ي��اء حمافظة رام 
اليوم  ���ص��ب��اح  م��ن��ذ  وال���ب���رية  اهلل 
الظهر  بعد  ما  ل�صاعات  وي�صتمر 
املحال  بع�س  اإغ���الق  ع��ن  ف�صال 
التجارية يف اخلليل احتجاجا على 
ا�صتمرار االعتداءات االإ�صرائيلية 
واأو�صحت  ال��غ��رب��ي��ة.  ال�صفة  يف 
م�������ص���ادر ط��ب��ي��ة ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة اأن 
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•• الفجر – خرية ال�صيباين:

تعّهد  اأن  اأوباما  باراك  االأمريكي  للرئي�س  �صبق 
بعدم العودة، هو الذي انتخب ل اإنهاء احلروب 
، كتلك التي �صّنها �صلفه جورج بو�س يف  الغبية 
ال���ع���راق. واع��ت��ر ع��ل��ى ال����دوام ق����راره القا�صي 
ب�����ص��ح��ب ال����ق����وات االأم���ريك���ي���ة م���ن االأرا�����ص����ي 
ال��ع��راق��ي��ة ك���واح���د م���ن اأه�����م اجن�����ازات�����ه.  لقد 
اعتاد  انُتخبت الإنهاء احلروب ال لبدئها، هكذا 
القول للذين يتهمونه باعتماد �صيا�صة الراجع 
وانكفاء  اخل����ارج  االأم��ري��ك��ي يف  اال���ص��رات��ي��ج��ي 

الواليات املتحدة على نف�صها.
باراك  ت��وج��ه   ، امل��ا���ص��ي  اخلمي�س  م�صاء  ول��ك��ن، 
من  �صكل  ع��ن  ُمعلنا  ملواطنيه  م��ت��وت��را  اأوب��ام��ا 
العراق،  يف  امل��ح��دود  الع�صكري  التدخل  اأ�صكال 
مل�صاعدات  ج��وي  ب��اإن��زال  مبا�صرة  ُت��رج��م  ق���رار 
اليزيدية  االأقلية  من  املدنيني  الآالف  اإن�صانية 
اإىل جبل هربا من وح�صية جهاديي  الالجئني 

داع�س والدولة االإ�صالمية. 
لتنظيم  املذهل  للزحف  للت�صدي  حماولة  ويف 
وتقدمها  ال���ك���ردي���ة  امل��ن��ط��ق��ة  ب���اجت���اه  داع�������س 
االأمريكي  الرئي�س  اأعلن  اأرب��ي��ل،  نحو  اخلطري 
ب�صربات  للقيام  للبنتاغون  االإذن  اأع��ط��ى  اأن���ه 
االأمر  لزم  اإذا  االإ�صالمية  املواقع  حم��دودة �صد 
من اجل حماية املوظفني االأمريكيني وتخفيف 
واالأقليات  وال��ي��زي��دي��ني  االأك����راد  على  ال�صغط 
امل�صيحية التي بات وجودها يف خطر وقد اأعلن 
الدفاع  وزارة  با�صم  املتحدث  االأدم��ريال كريبي 
اجلو  ل�صالح  تابعتني  مقاتلتني  اأّن  االأمريكية، 
ب��غ��ارات ا�صتهدفت  االأم��ري��ك��ي ق��ام��ت��ا اجل��م��ع��ة، 
قطعة مدفعية متنقلة تابعة للدولة االإ�صالمية 
ال��ك��ردي��ة، يف ح��ني اعتر  ال��ق��وات  كانت تق�صف 
قائد اجلي�س العراقي اأن هذا الدعم اجلوي من 

�صاأنه اأن ي�صمح بتغيريات هائلة على االأر�س . 
�صعوبة  مدى  املفاجئة،  التطورات  هذه  وُتثبت 
ال��ع��امل من  االأوىل يف  الع�صكرية  ال��ق��وة  اإف���الت 
ُيالحق  زال  ال  ال��ع��راق  فملف  ك�صرطي،  دوره���ا 

الرابع  الرئي�س  اأوباما هو  وب��اراك   ، االأمريكان 
القيام  يقرر  الذي  االأمريكية  املتحدة  للواليات 
االأمريكي  ال��ط��م��وح  م��ق��رة  يف  ع�صكري  بعمل 
نيويورك  �صحيفة  يف  ب��ي��ك��ر  ب��ي��ر  ك��ت��ب  ك��م��ا   ،

تاميز. 
االإبادة  بخطر  ق��راره  اأوباما  الرئي�س  علل  وقد 
عن  ثمن  ب��اأي  للدفاع  م�صوؤوليته  و  اجلماعية 
امل�صالح االأمريكية. وقد ا�صتخدم عبارات موؤثرة 
اليزيديني،  عليه  الذي  املرعب  الو�صع  لو�صف 
ال  ب��الده   اأّن  قائال  واملجاعة،  بالذبح  املهددين 
االإن�صانية  احل��ال��ة  ع��ن  عيونها  تغلق  اأن  ميكن 
ا�صتخدمها  ال��ت��ي  احل��ج��ة  ذات  وه���ي  ال��ط��ارئ��ة، 
اأوباما  اأّن  اإاّل  ليبيا..  بخ�صو�س   2011 ع��ام 
املحدودة  الطبيعة  على  ب�صدة  امل��ق��اب��ل،  يف  اأك��د 
اإ�صراك  اإع���ادة  م�صتبعدا  امل��ت��خ��ذة،  ل���الإج���راءات 
القوات الرية االأمريكية ، وقال بو�صوح وب�صكل 
قاطع، انه لن ي�صمح بجّر الواليات املتحدة اإىل 

حرب جديدة يف العراق . 
القلقون م��ن ه��ذه اخلطوة،  ُي��ذّك��ر  وم��ع ذل���ك، 

خطر  ع��ل��ى  ي��ن��ط��وي  ع�صكري  ان��خ��راط  اأي  اأن 
ت�صبح  اأن  يف  ي��ت��م��ث��ل  اخل���ط���ر  وان  االن�������زالق، 
ال��ق��وات اجل��وي��ة االأم��ري��ك��ي��ة ب��دي��ال ع��ن القوة 
اجل��وي��ة ال��ع��راق��ي��ة ، ي��ق��ول ك��اري��ن دي ي��ون��غ يف 

�صحيفة وا�صنطن بو�صت. 
ا�صتحالة حتقيق  ب��ات جليا  ان��ه  وي��رى خ���راء، 
اإليه  ي��ت��وق  ال���ذي ك��ان  ف��ك االرت��ب��اط باملنطقة 
ت��راه من  اأمريكا ال تقبل ما  واإذا كانت  اأوب��ام��ا، 
اآالم ومعاناة يف العراق، فان اإ�صقاط االأغذية من 

الطائرات لي�س �صوى اخلطوة االأوىل.
كانت  اإذا  امل��ط��اف،  نهاية  ان��ه يف  ه���وؤالء  ويعتقد 
اليزيديني  اأمن  تاأمني  رغبة حقيقية يف  هناك 
الع�صكرية  ال��ق��وة  ا�صتخدام  ف��ان   ، وامل�صيحيني 
القلق  ، ويظل م�صدر  �صيكون �صروريا وحتميا 
هو كيفية قراءة الدولة االإ�صالمية لهذا العمل، 
خا�صة انه بالن�صبة لالإ�صالميني، تعتر الوالية 
االأقلية  الإن��ق��اذ  ج���اءت  م�صيحية  اأّم����ة  امل��ت��ح��دة 

امل�صيحية املحا�صرة.
االإ�صالميون  ي��ل��ج��اأ  اأن  امل��ح��ل��ل��ون  ي�صتبعد  وال 

املتحدة،  ال��والي��ات  اإ�صعاف  اإىل  ي�صعون  الذين 
اإىل مهاجمة امل�صيحيني يف اأماكن اأخرى، خا�صة 
يف اأفريقيا، حيث بداأت تلوح يف االأفق ُنذر حرب 

دينية بني امل�صيحية واالإ�صالم .
ي��ع��ت��ر اخل��ب��ري يف م��رك��ز التقدم  م���ن ج��ه��ت��ه، 
ُمعرفا  كاتولي�س،  ب��ري��ان  القا�صي  االأم��ري��ك��ي 
يفرزها  التي  املخاطر  اأن  التهديد،  بوجود هذا 
عدم القيام باأي �صيء تظل اكر من تلك التي 
اأن مثل  ال��ت��دخ��ل، م�����ص��ّددا ع��ل��ى  ق��د تظهر م��ع 
ه���ذه ال�����ص��رب��ات امل���ح���دودة ال مت��ث��ل ت��غ��ي��ريا يف 

ا�صراتيجية البيت االأبي�س.
الذين  اأول���ئ���ك  اأّن   ال�����ص��ي��اق،  ه����ذا  يف  وي���ق���ول 
ي��ع��ت��ق��دون اأن ال��رئ��ي�����س ���ص��ٌي��ع��اود ال���دخ���ول يف 
امل�صتنقع العراقي �صوف يخيب توقعهم وي�صري 
اأّية  االأمريكيني  لي�صت لدى  اأنه  اإىل  كاتولي�س، 
اإىل  بالنظر  جديدة،  ع�صكرية  ملغامرات  �صهّية 
الكوارث ال�صابقة يف العراق واأفغان�صتان، م�صيفا 
اأن االأمريكان يت�صاءلون ماذا �صنجني اأو نربح؟، 
ويعتقدون انه على العراقيني حل هذه امل�صكلة، 

و اأّن على االأوروبيني حل امل�صكلة يف اأوكرانيا .
االأمريكيون  ي���ح���اول  اأن  ك��ات��ول��ي�����س  وي���رّج���ح 
االإرادة  ذوي  م��ن  ي��ت��ك��ون  دويل  حت��ال��ف  اإق��ام��ة 
احل�صنة ال�صتئ�صال اخلطر الذي ت�صكله الدولة 
ت��وف��ري م�����ص��اع��دات ع�صكرية  ، م��ع  االإ���ص��الم��ي��ة 
متزايدة اإىل االأكراد واجلي�س العراقي، ليخل�س 
الع�صكرية  العملية  اإىل  النظر  يجب  ان��ه  اإىل 
مبا  بالقيام  يق�صي  براغماتي،  كقرار  احلالية 

ن�صتطيع اأو مبا نقدر عليه .
اأخ����ريا، اإذا ك��ان ال��غ��زو االأم��ري��ك��ي ل��ل��ع��راق عام 
التطرف  ف��ل��ول  غ���ّذت  فا�صلة،  جت��رب��ة   2003
يف  الدولية  ال�صلبية  فان   ، ودعمتها  املنطقة  يف 
التعاطي مع تطورات االأو�صاع االأخرية، �صّهلت 

اأي�صا متدد اجلهاديني وقّوت �صوكتهم.
جورج  االأ�صبق  للرئي�س  اجلامح  التدخل  وب��ني 
بو�س، وتقاع�س اإدارة اأوباما، هناك طريق ثالث 
بع�س  ح�صب  وهناك  وابتكاره،  ر�صمه  من  البد 
ا�صراتيجية  ل��و���ص��ع  م��ل��ح��ة  ح��اج��ة  امل��ح��ل��ل��ني، 
للتعامل مع و�صع اأ�صبح خارج نطاق ال�صيطرة. 

•• دونيت�صك-اأ ف ب:

ام�����س خ�صيتها من  اوك��ران��ي��ا  اب���دت 
غطاء  حت��ت  رو���ص��ي  ع�صكري  تدخل 
عملية ان�صانية يف �صرق البالد حيث 
الثقيلة  باال�صلحة  املعارك  ا�صتمرت 
وخ�صو�صا  امل���ك���ت���ظ���ة  امل���ن���اط���ق  يف 

دونيت�صك معقل االنف�صاليني.
وبعد ا�صبوع �صهد مزيدا من التوتر 
الدويل، وجهت كييف حتذيرات من 
الرو�صية  ل��ل��ق��وات  حم��ت��م��ل  دخ����ول 
مرحلة  هجومها  فيه  بلغ  وق��ت  يف 
كرى  دونيت�صك  واف��اق��ت  حا�صمة 
مدن حو�س دونبا�س املنجمي والتي 
قبل  �صخ�س  م��ل��ي��ون  يقطنها  ك���ان 
ان����دالع ال��ق��ت��ال ف��ي��ه��ا، جم���ددا على 
دوي قذائف الهاون وافادت مرا�صلة 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان��ه��ا �صمعت 
موقعني  يف  ق��وي��ة  ان��ف��ج��ارات  دوي 
 6،00 خم��ت��ل��ف��ني ق���راب���ة ال�����ص��اع��ة 

بالتوقيت املحلي )3،00 تغ(.
وقالت بلدية دونيت�صك ان اي مبنى 
مبا�صر  ���ص��ك��ل  يف  ي�����ص��ب  مل  ���ص��ك��ن��ي 
ولكن  �صحايا  �صقوط  ي�صجل  ومل 
العديد من النوافذ حتطمت يف حي 
وفق  املدينة  غرب  ب�صمال  كيف�صكي 

ما او�صح امل�صدر نف�صه يف بيان.
وق���������ال اح�������د �����ص����ك����ان احل�������ي ان���ه���ا 
تطلق  ال��ت��ي  االوك��ران��ي��ة  ال�صلطات 
دونيت�صك  ج��م��ه��وري��ة  ع��ل��ى  ال���ن���ار 
)ال���ت���ي اع��ل��ن��ه��ا االن��ف�����ص��ال��ي��ون من 
ج��ان��ب واح����د( م��ن امل��ط��ار ويركز 
هجوم القوات االوكرانية الذي بداأ 
معاقل  اب��رز  على  ا�صهر  ارب��ع��ة  قبل 
دونيت�صك،  ويف  االن���ف�������ص���ال���ي���ني. 
ا����ص���ف���رت امل����ع����ارك ع���ن م��ق��ت��ل عدد 

كبري من املدنيني يف االيام االخرية 
�صقوط قذيفة على  بعد  وخ�صو�صا 

م�صت�صفى.
الكرى  امل���دي���ن���ة  ل��وغ��ان�����ص��ك،  ويف 
عليها  ي�������ص���ي���ط���ر  ال����ت����ي  ال���ث���ان���ي���ة 
املتمردون، تواظب ال�صلطات املحلية 
ان�صانية  ك��ارث��ة  م��ن  التحذير  على 
حمتملة بعد انقطاع املياه والكهرباء 
واالم��دادات الغذائية وتزداد معاناة 
من  ا�صهر  اربعة  نحو  بعد  املدنيني 
1300 قتيل  اك��ر من  ن��زاع خلف 
 300 امل��ت��ح��دة واج���ر  وف���ق االمم 
اىل  ال��ن��زوح  على  ال�صكان  م��ن  ال��ف 
داخل  اخ��رى  مناطق  اىل  او  رو�صيا 
اوك��ران��ي��ا وخ���الل اج��ت��م��اع طارىء 
اجلمعة يف االمم املتحدة، اقرحت 
ان�صانية  م��ه��م��ة  ب  ال��ق��ي��ام  رو���ص��ي��ا 
مل�صاعدة  ان�صانية  مم��رات  ان�صاء  او 

ال�����ص��ك��ان يف ���ص��رق اوك��ران��ي��ا، االمر 
الذي رف�صته وا�صنطن.

�صامنتا  االمريكية  ال�صفرية  وردت 
باور ان امل�صاعدة العاجلة ينبغي ان 
تتمتع  ان�صانية  منظمات  تو�صلها 
باخلرة، ولي�س رو�صيا ، معترة ان 
اي تدخل ا�صايف لرو�صيا يف اوكرانيا 
�صيكون مرفو�صا بالكامل و�صيعتر 

اجتياحا الوكرانيا .
اولك�صندر  االوك��راين  ال�صفري  واكد 
بافليت�صنكو ان لديه ا�صبابا للخ�صية 
من تدخل رو�صي وا�صع النطاق حتت 
غطاء مهمة حلفظ ال�صالم وم�صاء 
الثاين  امل���������ص����وؤول  ات���ه���م  اجل���م���ع���ة، 
االوكرانية  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  االدارة  يف 
التلفزيون  ع���ر  ت�����ص��ايل  ف���ال���ريي 
ار�صال  االوك��راين مو�صكو مبحاولة 

قافلة ان�صانية اىل اوكرانيا.

للرئا�صة  بيان  بح�صب  ت�صايل  وق��ال 
ق��اف��ل��ة كبرية  ت�����ص��ري��ح��ات��ه ان  ن��ق��ل 
كانت متجهة اىل احلدود االوكرانية 
رو�صية  وال��ي��ات  ع�صكريون  يواكبها 
وبتوافق مزعوم مع اللجنة الدولية 
لل�صليب االحمر، فان قافلة ان�صانية 
االوكرانية  االرا�صي  �صتدخل  كانت 
للت�صبب  ال�صالم  حلفظ  ق���وات  م��ع 
بالتاكيد  ال���ن���ط���اق  وا�����ص����ع  ب����ن����زاع 
واو�صح ان الرئي�س االوكراين برو 
اال�صتفزاز  ه���ذا  اوق����ف  ب��ورو���ص��ن��ك��و 
بعدما  الدبلوما�صية  القنوات  ع��ر 
اخلارجية  وزي��ر  م��ع  هاتفيا  ت�صاور 
كذلك،  ك������ريي.  ج�����ون  االم����ريك����ي 
ت�صاور وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االوك���راين 
الرو�صي  نظريه  مع  كليمكني  بافلو 
���ص��ريغ��ي الف������روف ال�����ذي اك����د انه 

�صيتم وقف القافلة، وفق ت�صايل.

•• دونيت�صك-اأ ف ب:

ك��ان��ت ت��ات��ي��ان��ا خ��ارج��ة م��ن مطبخها 
يف  �صقتها  ن��واف��ذ  ان��ف��ج��ار  ه��ز  عندما 
�صارية  معارك  ت��دور  حيث  دونيت�صك 
مل ي�����ص��ل��م م��ن��ه��ا امل���دن���ي���ون م���ن اجل 
ال�صيطرة على املدينة التي تعد املعقل 

الرئي�صي لالنف�صاليني.
وقالت هذه ال�صيدة البالغة من العمر 
الزجاج تطايرت  ان �صظايا  51 عاما 
الطاولة  على  من  االط��ب��اق  و�صقطت 
ل��ك��ن��ن��ي مت��ك��ن��ت م���ن االخ���ت���ب���اء وتقع 
�صقتها ال�صغرية املزينة ب�صور ال�صيدة 
العذراء يف حي تيك�صتل�صيك ب�صواحي 
بني  امل��واج��ه��ة  خ��ط  حيث  دونيت�صك، 
وقتل  واملتمردين.  االوكرانية  القوات 
يف هذا احلي مدنيان م�صاء اخلمي�س 
البلدية وتطل  بقذائف مدفعية وفق 
ي�����ص��م��ع فيها  ن���واف���ذه���ا ع���ل���ى غ���اب���ة 

با�صتمرار ق�صف الهاون.
�صقوط  م�صوؤولية  الطرفان  ويتبادل 
القذائف التي تزداد حدة والتي طالت 
خالل االيام االخرية و�صط دونيت�صك 
املتمردون  اكر مدينة ي�صيطر عليها 
وكان عدد �صكانها يبلغ حواىل مليون 

ن�صمة قبل اعمال العنف.
عمليات  توا�صل  بانها  كييف  واق���رت 
املدينة  اج����ل حت��ري��ر  م���ن  ه��ج��وم��ي��ة 
واأخذت االمم املتحدة على املتمردين 
وال��ق��وات االوك��ران��ي��ة على ح��د �صواء 
ال���ل���ج���وء اىل اال���ص��ل��ح��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة يف 

مناطق اآهلة بال�صكان.
يكون  ان  يف  ا����ص���ك  ت���ات���ي���ان���ا  وق����ال����ت 
ال�صعبية  دونيت�صك  جمهورية  مقاتلو 

هم من اطلقوا القذيفة، فالكثري من 
ان�صارهم ي�صكنون هنا وال اعتقد انهم 

انهم �صيطلقون النار علينا .
وواك��ب��ت��ه��ا ن��ات��ال��ي��ا ال��ت��ي ت�����ص��رف على 
لن  بالقول  احل��ي  �صكان  م��ن  جمعية 
الرئي�س  بورو�صنكو  ل)ب����رو(  اأغ��ف��ر 
ال  ال�صكان  ان معظم  االوك���راين غري 
لودميال  وروت  ال����راأي.  ي�صاطرونها 
يحملون  امل��ت��م��ردي��ن  راأت  ان��ه��ا  ك��ي��ف 
يعلم  ال  كي  اخفاءها  ح��اول��وا  قذائف 
ال��ن��ا���س ان��ه��ا اآت��ي��ة م��ن رو���ص��ي��ا وقالت 
�صيدة تعمل خياطة انها تريد الفرار 
حيث  اىل  وال����رح����ي����ل  امل���دي���ن���ة  م����ن 
دونيت�صك  جمهورية  ولي�س  اوكرانيا 
ال�صعبية، وال جمهورية لوغان�صك وال 

االرهاب .

ال���دم���ار كبري.  ويف غ���رب دون��ي��ت�����ص��ك 
واملنازل  امل��ب��اين  م��ن  العديد  ويحمل 
اث���ار ال��ر���ص��ا���س. وظ��ه��رت يف الطابق 
اثار  بها  حتيط  كبرية  حفرة  الثامن 
ال�صكان مل  ان  اجل���ريان  ق��ال  ���ص��وداء 
وق����وع االنفجار  ع��ن��د  ه��ن��اك  ي��ك��ون��وا 

الذي احدثها.
وت�����ص��ري ن��ات��ال��ي��ا وه���ي ام ع��ائ��ل��ة �صابة 
لفريق فران�س بر�س اىل حفرة كبرية 
ت���دل ع��ل��ى ���ص��ق��وط ����ص���اروخ يف باحة 
ال��ع��اب اط���ف���ال. وق��ال��ت ن��ك��ره البقاء 
هنا وبال �صك �صرنحل على االرج��ح ، 
وقطعها دوي ق�صف عنيف جدا اجر 
داخل  االحتماء  الطريق اىل  امل��ارة يف 
املنازل. وامتدت املعارك اخلمي�س اىل 
م�صت�صفى  وط��ال��ت  دونيت�صك  و���ص��ط 

م��ت��خ�����ص�����س يف ج����روح ال���وج���ه وطب 
نوافذ  ك����ل  زج������اج  وك�������ص���ر  اال����ص���ن���ان 
حتى  ج��دار  وثقب  اخلم�صة  الطوابق 
طبيب  كر�صي  م�صاهدة  ممكنا  ا�صبح 

اال�صنان مغطى برماد ا�صود.
ك���وروب���ات���وف���ا  اآن������ا  امل���م���ر����ص���ة  وروت 
وقالت  املر�صى  م��ع  جميعا  انبطحنا 
م�صابا  امل�صت�صفى  اىل  نقل  �صابا  ان 
ب�صظايا قذيفة قرب قلبه تويف وجرح 

ثالثة اخرون.
وت�صكن كوروباتوفا يف مدينة مارينكا 
ب�صواحي دونيت�صك اي�صا حيث تدور 
�صنة يف   26 ان عملت  امل��ع��ارك. وبعد 
اخلمي�س  هجوم  ك��ان  امل�صت�صفى  ه��ذا 
ال��ق�����ص��ة ال��ت��ي ق�����ص��م��ت ظ��ه��ر البعري 

فقالت انا راحلة اىل رو�صيا .

اأخب����ار ال�س����اع���ة ت����وؤك����د �س����رورة دع����م اليم����ن واحلف����اظ ع�ل���ى ا�ستق�����راره
•• اأبوظبي -وام:

اأكدت ن�صرة اأخبار ال�صاعة �صرورة دعم اليمن الذي ي�صهد منذ اأيام العديد 
من التطورات التي تلقي بظاللها ال�صلبية على االأمن واال�صتقرار فيه �صواء 
م�صكلة  اأو جلهة جت��دد  القاعدة  تنظيم  ال��ذي ميثله  ت�صاعد اخلطر  جلهة 
احلوثيني مع بع�س القبائل واجلي�س ما يوؤ�صر اإىل �صعوبة االأو�صاع هناك يف 
وقت ت�صعى فيه احلكومة اإىل تنفيذ باقي ا�صتحقاقات بنود املبادرة اخلليجية 

خا�صة خمرجات احلوار الوطني.
وقالت الن�صرة ال�صادرة عن مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث اال�صراتيجية 
يف افتتاحيتها ام�س حتت عنوان �صرورة دعم اليمن واحلفاظ على ا�صتقراره 
انه ال �صك يف اأن اليمن دولة عربية مهمة وركن اأ�صا�صي يف منظومة االأمن 
مهما  دورا  وتلعب  عام  ب�صكل  االإقليمي  االأم��ن  ومعادلة  والعربي  اخلليجي 

يف مواجهة االأخطار التي تواجه املنطقة ويف مقدمتها خطر االإره��اب واأي 
ت�صهده  ما  ف��اإن  ولهذا  وا�صتقرارها  املنطقة  الأم��ن  تهديد  تهديد الأمنها هو 
منذ اأيام من تطورات اأمر يدعو اإىل القلق فمن ناحية قام تنظيم القاعدة 
البنوك  ا�صتهدافه  واجلي�س ف�صال عن  االأم��ن  قوات  بت�صعيد عملياته �صد 
واملوؤ�ص�صات املالية و�صعيه اإىل ال�صيطرة على وادي ح�صرموت وذلك يف اإطار 
اإقامة  ي�صتهدف  وال��ذي  املا�صي  يوليو  �صهر  يف  اأعلنه  ال��ذي  العام  خمططه 

اإمارة اإ�صالمية يف حمافظة ح�صرموت.
وا�صافت انه من ناحية ثانية ال تزال م�صكلة احلوثيني قائمة برغم حماوالت 
التهدئة واتفاقات الهدنة التي يتم التو�صل اإليها بني احلوثيني واحلكومة 
ال�صمال واالل��ت��زام بتنفيذ خم��رج��ات احل���وار الوطني  امل��واج��ه��ات يف  الإن��ه��اء 
والقبائل  جهة  من  احلوثيني  بني  اآخ��ر  اإىل  وق��ت  من  املواجهات  تتجدد  اإذ 
التي  امل�صكلة واح��دة من التحديات  واجلي�س من جهة ثانية ما يجعل هذه 

فاإن  ثالثة  ناحية  ان��ه من  اىل  واأ���ص��ارت  اليمن.  واال�صتقرار يف  االأم��ن  تهدد 
التاأزم  مزيد من  اإىل  تتجه  اليمني  لل�صعب  واملعي�صية  االقت�صادية  االأو�صاع 
خا�صة بعد قرار رفع اأ�صعار الوقود قبل اأيام وما ترتب عليه من احتجاجات 
وتظاهرات يف العا�صمة �صنعاء والعديد من املدن اليمنية حتى اإن الرئي�س 
عبد ربه من�صور هادي كان قد حذر موؤخرا من اأن االأو�صاع االقت�صادية يف 
بالده و�صلت اإىل مرحلة حرجة وتهدد باالنهيار. واأكدت الن�صرة انه قد بات 
القوى  على  يتعني  ولهذا  م�صبوقة  غري  حتديات  يواجه  اليمن  اأن  وا�صحا 
اأمنه  على  احلفاظ  اأج��ل  من  له  الكامل  الدعم  تقدمي  والدولية  االإقليمية 
وا�صتقراره ووحدة اأرا�صيه ويف هذا ال�صياق فاإن اإعالن الدول الع�صر الراعية 
جمل�س  يف  الع�صوية  دائ��م��ة  اخلم�س  ال���دول  يف  ممثلة  اخلليجية  للمبادرة 
االأمن ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واالحتاد االأوروبي وجلنة 
اخلراء التابعة لالأمم املتحدة قبل اأيام دعمها للم�صاحلة الوطنية التي دعا 

اإليها الرئي�س اليمني عبدربه من�صور هادي وتاأكيدها اأهمية تنفيذ الروؤية 
الوطنية التوافقية لبناء اليمن اجلديد املتمثلة يف خمرجات احلوار الوطني 
من دون املزيد من التاأخري اإمنا يعر عن اإدراك حقيقي خلطورة االأو�صاع 
يف اليمن كما ميثل دعما �صيا�صيا للحكومة اليمنية يف جهودها نحو تطبيق 
اأي�صا  وال�صروري  املهم  من  لكن  اخلليجية  املبادرة  بنود  ا�صتحقاقات  باقي 
اأن يكون هناك مبوازاة ذلك دعم اقت�صادي وتنموي مل�صاعدة احلكومة على 
اأخبار ال�صاعة يف ختام  مواجهة االأزم��ات االقت�صادية التي تواجهها. وقالت 
افتتاحيتها اإنه يف هذا ال�صياق فاإن دولة االإمارات العربية املتحدة كانت من 
اأوىل الدول التي قدمت العديد من امل�صاعدات االإمنائية واالإن�صانية لليمن 
وذلك من منطلق اإدراكها اأهمية ودقة املرحلة االنتقالية التي يعي�صها على 
ب�صالم  املرحلة  هذه  لتجاوز  معه  الوقوف  �صرورة  ثم  ومن  كافة  امل�صتويات 

واالنطالق اإىل مرحلة جديدة من االأمن واال�صتقرار والبناء والتنمية. 

حتليل اإخباري

ه����ل غّي���ر ب����اراك اأوب���ام�����ا ا�ست�����راتيجي��ت������ه؟
الواليات املتحدة ت�ستعيد دور ال�سرطي يف العراق!

 يثبت قرار التدخل املحدود ا�ستحالة حتقيق فك االرتباط باملنطقة الذي كان يتوق اإليه اأوباما
 يخ�سى بع�س االأمريكان من اأن ت�سبح القوات اجلوية االأمريكية بدياًل عن القوة اجلوية العراقية
 خماطر عدم القيام باأي �سيء تظل اأكرب من تلك التي قد يفرزها قرار التدخل

احلرب تزرع اخلراب والرعب يف دونيت�سك اوكرانيا تكرر حتذيرها من خطر تدخل رو�سي 
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العدد 11175 بتاريخ 2014/8/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة �صعيد �صامل و�صريكه للكهرباء  

رخ�صة رقم:CN 1043484 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صالح اخلباب مر�صد مكتوم املن�صوري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد �صامل م�صلم العرميي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/ور�صة �صعيد �صامل و�صريكه للكهرباء
SAEED SALEM & PARTNER ELECTRICAL WORKSHOP

اىل/ور�صة ال�صمال ال�صرقي للكهرباء ذ.م.م
NORTH EST ELECTRICAL WORK SHOP LLC

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

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

العدد 11175 بتاريخ 2014/8/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ ايلول لل�صيانة 

العامة رخ�صة رقم:CN 1129896 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حمد �صيف را�صد هويدن ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عائ�صة حممد زوجة علي عبيد علي �صالح احليائي 
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:انتيلكت�صول كابيتال اربيا للع�صل
BALQEES HONEY:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:210577       بتاريخ:2014/4/27 م
با�ص��م:�س.انتيلكت�صول كابيتال اربيا للع�صل

وعنوانه:ابوظبي م�صفح دملا مول �س.ب: 32300 هاتف: 02672227 فاك�س: 026722226
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�صكيلة من الب�صائع ل�صالح الغري وذلك 
املناحل )وال ينطوي ذلك على  الع�صل منتجات  الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة  لتمكني عامة 

خدمة النقل( . 
م�صتطيل  خط  وداخله  الفاحت  البني  باللون  م�صتطيل  �صكل  على  خط  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�صف 
اال�صود  باللون  الي�صار  ناحية  B معكو�س  مقابله حرف  الي�صار  B من  وداخ��ل اخلط حرف  اال�صود  باللون 
وداخله حريف B على �صكل فرا�صة باللون الذهبي واعلى ال�صكل �صكل تاج باللون الذهبي و من ا�صفل ال�صكل 
خطوط باللون الذهبي �صكل �صعاع ويدنو ال�صكل BALQEES باللون اال�صود حرف Q باللون الذهبي 

ويدنو الكلمة HONEY باللون اال�صود وبخط �صغري وال�صكل على خلفية باللون البني الفاحت . 
اال�ص��راطات:. 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:جامعة خليفة للعلوم والتكنوجليا والبحوث  
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:ankabut عنكبوت

املودعة بالرقم:211289       بتاريخ:2014/5/6 م
با�ص��م:جامعة خليفة للعلوم والتكنوجليا والبحوث

وعنوانه:�صارع املرور �س.ب: 127788 هاتف: 024018000 فاك�س: 024472442 االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 التعليم والتهذيب التدريب . 

ويعلوها  عنكبوت  كلمة  وي�صارها  هرمي  �صكل  عنكبوت  خيوط  �صكل  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�صف 
 . ankabut

اال�ص��راطات:. 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:مركز روؤية االطفال للتدريب
knowledgs is power:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:204088       بتاريخ:2014/1/9 م
با�ص��م:مركز روؤية االطفال للتدريب

وعنوانه:ابوظبي م�صفح �س.ب: 45493 هاتف: 024434727 فاك�س: 024434727
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 تنمية املواهب والكفاءات التدريب على التعليم احل�صابي 

بالطرق الذهنية . 
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن �صكل دائرة كبرية باللون البنف�صجي داخلها كتابه باللون اال�صفر - بخط 
مميز ويف منت�صف الدائرة دائرة باللون االبي�س داخلها حرف v باللون الرتقايل يعلوه حرف k باللون 
االزرق ملت�صق به ب�صكل مميز وداخل احلرف دائرة على �صكل )�صوء( باللونني االبي�س واالحمر وال�صكل 

على خلفية باللون االبي�س. 
اال�ص��راطات:. 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

والتدريب  للغات  بل�س  االجنليزية  الت�صجيل/املالك:مركز  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ادارة  تعلن 
EP:ذ.م.م طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:211061       بتاريخ:2014/5/1 م
با�ص��م:مركز االجنليزية بل�س للغات والتدريب ذ.م.م
وعنوانه:ابوظبي �س.ب: 75363 هاتف: 026768008

على  التدريب  املحا�صبة  تعليم  اللغات  تعليم  معهد  بالفئة:41  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
االعمال والنظم االدارية التدريب على برامج احلا�صب االيل . 

و�صف العالمة:مربع ابي�س كبري ر�صم بداخله برجني باللون اال�صود حيث ان الرجني فيه خطوط بي�صاء 
البني الفاحت ويوجد خطوط مزخرفة يف االعلى  وثالث روؤو���س باللونني اال�صود ويتو�صطهم را�س باللون 
 E P ت�صل بني الرجني ويف و�صط اخلط ر�صم مربع بني حماط بخط ا�صود وكتب يف و�صط الرجني حريف

ب�صكل مزخرف باللون البني الفاحت ويف ا�صفل الرجني ميتد بينهم ج�صر باللون اال�صود . 
اال�ص��راطات:. 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:انتيلكت�صول كابيتال اربيا للع�صل
 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:ع�صل بلقي�س

املودعة بالرقم:210578       بتاريخ:2014/4/27 م
با�ص��م:�س.انتيلكت�صول كابيتال اربيا للع�صل

وعنوانه:ابوظبي امل�صفح   �س.ب: 333967 هاتف: 024416407 فاك�س: 024416068
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 الع�صل ومنتجات املناحل . 

و�صف العالمة:العالمة عبارة عن م�صتطيل باللون البني الفاحت وداخله خط على �صكل م�صتطيل باللون 
اال�صود وداخل ال�صكل حرف B باللون اال�صود احلرف االمين معكو�س ناحية الي�صار ي�صكالن زخرفة ب�صكل 
B باللون  الذهبي على �صكل نحلة ومن اعلى ال�صكل زهرتني باللون الذهبي  مميز ويف منت�صفهما حريف 
وبينهما �صكل جره باللون الذهبي ومن ا�صفل ال�صكل خطوط باللون الذهبي على �صكل �صعاع ويدنو ال�صكل 
باللون  ق  وح��رف  ومميز  كبري  بخط  اال���ص��ود  باللون  بلقي�س  ا�صفلها  باللون  العربية  باللغة  )ع�صل(  كلمة 

الذهبي وال�صكل على خلفية باللون االبي�س. 
اال�ص��راطات:. 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /رويال براند كوربوري�صن �س.ذ.م.م
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 5/4/ 2014م املودعة حتت رقم : 211108 
با�ص��م: �صركة االغذية املمتاذة املحدودة

العنوان:�س.ب: 86909 الريا�س اململكة العربية ال�صعودية  .
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم واال�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد خال�صات اللحم فواكه وخ�صراوات حمفوظة وجممدة وجمففة 
الزيوت  احلليب  ومنتجات  واحلليب  البي�س  بال�صكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  ه��الم  ومطهوة 

والدهون املعدة لالأكل.
الواق�عة بالفئة:29

و�صف العالمة: تتكون العالمة من خلفية باللون االخ�صر تتو�صطها باللون الذهبي ر�صمة على �صكل قلب 
ومن ا�صفلها ر�صمة مللعقة و�صوكة متعاك�صتني ومت�صابكتني وبجانبها من جهة الي�صار باللون االبي�س كلمة 

التنمية بحروف عربية ثم بحروف التينية وكما يظهر بال�صكل .
اال�ص��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املحامي �صمري كنعان
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 6/29/ 2014م املودعة حتت رقم : 213642 
با�ص��م: م. نورا

اجلن�صية: لبنان
العنوان:بريوت لبنان اال�صرفية ال�صيويف  .

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
احللويات العربية واالفرجنية وال�صكاكر وال�صوكوال .

الواق�عة بالفئة:30
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن �صكل مبتكر بداخله كلمة Noura باللغة االجنليزية ب�صكل وبلون مميز 

اال�ص��راطات:دون �صرط . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املحامي �صمري كنعان
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 3/2/ 2014م املودعة حتت رقم : 206995 
با�ص��م: تيك�صبوك�س - منطقة حرة الفجرية

اجلن�صية: االمارات
العنوان:االمارات ، الفجرية ، منطقة االعالمية احلرة مدينة االبداع برج االبداع .

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
تذاكر  بيع  )وك��ال��ة  ال��ت��ذاك��ر  بيع  وخ��دم��ات  الرفية  ال��ن��وادي  خ��دم��ات  املو�صيقية  احل��ف��الت  وادارة  تنظيم 

الكرونية( .
الواق�عة بالفئة:41

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات TIX BOX باللغة االجنليزية ب�صكل وبلون مميز . 
اال�ص��راطات:دون �صرط . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املحامي �صمري كنعان
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 4/8/ 2014م املودعة حتت رقم : 209466 
با�ص��م: �س. فوك�صن ترايدينغ ليمتد

اجلن�صية: جزر العذراء الريطانية
العنوان:فالكون هاو�س 25/23 بك�ص�س رود دوال�س ايل اوف مان اي ام اي 3 د جزر العذراء الريطانية .

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات املطاعم .

الواق�عة بالفئة:43
وم���ن حتتها   SANTINOS ك��ل��م��ة  ب��داخ��ل��ة  ���ص��ك��ل م�صتطيل  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 

 . مميز  وبلون  ب�صكل   PIZZA&PASTA
اال�ص��راطات:دون �صرط . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املحامي �صمري كنعان
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 6/8/ 2014م املودعة حتت رقم : 212669 
با�ص��م: �صركة وان نايت�صر ليمتد

اجلن�صية: جزر العذراء الريطانية
العنوان:اجلزر العذراء الريطانية  .

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الفنادق وخميمات العطالت .

الواق�عة بالفئة:43
 ONE NATURE N ومن حتتهما الكلمات  O و  و�صف العالمة: العالمة عبارة عن �صكل مبتكر حلرف 
 EXOTIC DESTINATIONS LUXURY HOTELS & RESORTS والكلمات RESORTS & SPA ومن ثم الكلمات

ب�صكل وبلون مميز  
اال�ص��راطات:دون �صرط . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /رويال براند كوربوري�صن �س.ذ.م.م
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 5/4/ 2014م املودعة حتت رقم : 211107 
با�ص��م: �صركة االغذية املمتاذة املحدودة

العنوان:�س.ب: 86909 الريا�س اململكة العربية ال�صعودية  .
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات  الدقيق  وال�صاغو  التابيوكا  االرز  اال�صطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�صاي  القهوة 
من احلبوب اخلبز والفطائر واحللويات احللويات املثلجة ع�صل النحل والع�صل اال�صود اخلمرية وم�صحوق 

اخلبيز امللح اخلردل اخلل وال�صل�صات )التوابل( البهارات الثلج.
الواق�عة بالفئة:30

و�صف العالمة: خلفية باللون االخ�صر تتو�صطها باللون الذهبي ر�صمة على �صكل قلب ومن ا�صفلها ر�صمة 
مللعقة و�صوكة متعاك�صتني ومت�صابكتني وا�صفلهما باللون االبي�س كلمة التنمية بحروف عربية ثم التينية 

وكما يظهر بال�صكل .
اال�ص��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /بامدهاف وم�صاركوه
ALRAJHI EXCHANGE CO. L.L.C بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:�صركة الراجحي لل�صريفه ذ.م.م

بتاريخ : 6/5/ 2014م املودعة حتت رقم : 212618 
با�ص��م: �صركة الراجحي لل�صريفه ذ.م.م

العنوان:حمل رقم G02 ملك مركز وربه ديرة �صارع املرقبات �س.ب: 81618 دبي هاتف: 2653330 - 4 - 971 
rajhico@emirates.net.ae :فاك�س: 2693336 - 4- 971 الريد االلكروين

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال وتفعيل الن�صاط امل�صاعدة يف تفعيل او ادارة عمل جتاري او امل�صاعدة 
يف توجية ال�صوؤون االدارية او الفعاليات التجارية مل�صروع �صناعي جتاري خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع 

ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة .
الواق�عة بالفئة:35

 ALRAJHI EXCHANGE CO. L.L.C و�صف العالمة:العالمة هي عبارة عن دائرتني االوىل كبريه بداخلها كلمات
ا�صغر من  اخ��رى  بدائره  دائ��رة حتيط  وب�صكل  االخ�صر  باخلط  الكلمات مكتوبة  وه��ذه  باللغة االجنليزية 
الكويف  باخلط  العربية  باللغة  ذ.م.م  لل�صريفه  الراجحي  �صركة  كلمات  بداخلها  ال�صغريه  والدائرة  االوىل 

وم�صكلة ت�صكيال لغويا وكامل العالمة باللون االخ�صر .
اال�ص��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 213329     بتاريخ :  22 / 06/ 2014م
با�صم: اإن اآر اأف اآي بي �صريفي�صيز ليمتد

وعنوانه: 3 مور لندن ريفر�صايد، لندن ا�س اإي 1  2 اإيه كيو، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات القانونية.

الواق�عة بالفئة: 45
و�صف العالمة:  العبارة NORTON ROSE FULBRIGHT مكتوبة بالالتينية.

على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 204165     بتاريخ :  13 / 01 / 2014م
تاريخ اإيداع االأولوية :2013/07/12م

با�ص��م:  �صويزري�صت�س راديو - اأوند فرين�صيهجي�صيل�صت�صافت
وعنوانه: جياكوميتي�صرا�صي 1، 3006 برين، �صوي�صرا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
عدا  اإل��ك��روين  �صكل  على  وكذلك  املطبوعات  ن�صر  والثقافية،  والريا�صية  الرفيهية  الن�صاطات  خدمات 
تلك لالأغرا�س الدعائية، خدمات الن�صر الرقمي عن طريق االت�صال املبا�صر، حترير املطبوعات ومنتجات 

الو�صائط االإلكرونية.
الواق�عة بالفئة: 41

و�صف العالمة:  االأحرف SWI بالالتينية .
على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 213122     بتاريخ :  06/17 / 2014م
با�ص��م مادلوف، ال ال �صي

وعنوانه: 52-16 بارنيت اأفنيو، لونغ اآيالند �صيتي، نيويورك 11104 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : األب�صة القدم.

الواق�عة بالفئة: 25
و�صف العالمة:  الكلمة MADLOVE مكتوبة بالالتينية.

على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 213633     بتاريخ :  29 / 06 / 2014م
با�ص��م:  ال�صيد/ حممد ر�صا حممد يارامريي
وعنوانه: �س ب 3931 - 15875 طهران ، اإيران

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : اللحوم واالأ�صماك والدواجن وحلوم طرائد ال�صيد املعلبة 
واملجمدة؛ ُخال�صات اللحوم ؛ الفواكه واخل�صار املحفوظة واملجمدة واملطبوخة واملُجففة واملعلبة؛ُهالميات 
ال�صاحلة  والدهون  النباتية  الزيوت  الزيتون،  زيت  ومنتجاته؛  واحلليب  البي�س  ؛  وكومبوت�س  ومربيات 

لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

و�صف العالمة:  الكلمتني TUNA TUN بالالتينية.
على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 198931     بتاريخ :  02 / 10 / 2013م
با�ص��م:  ال�صيد/ حممد ر�صا حممد يارامريي
وعنوانه: �س ب 3931 - 15875 طهران ، اإيران

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : اللحوم واالأ�صماك والدواجن وحلوم طرائد ال�صيد املعلبة 
واملجمدة؛ ُخال�صات اللحوم ؛ الفواكه واخل�صار املحفوظة واملجمدة واملطبوخة واملُجففة واملعلبة؛ُهالميات 
ال�صاحلة  والدهون  النباتية  الزيوت  الزيتون،  زيت  ومنتجاته؛  واحلليب  البي�س  ؛  وكومبوت�س  ومربيات 

لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

و�صف العالمة:  العبارة جولدن ويف باأحرف عربية وحتتها الكلمات Golden Wave بالالتينية.
على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175 العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   

  اعالن حكم  بالن�سر 
يف الدعوى رقم 674 ل�سنة 2014

 املحكوم عليه: حممد عمران اعوان
مبا ان املحكوم له: �صابينا حمبوبة ح�صن

ق��د ا���ص��ت��ح�����ص��ل  ع��ل��ى احل��ك��م مب��ث��اب��ة احل�����ص��وري ���ص��دك��م بتاريخ 
2014/7/22 يف الدعوى بعالية بالزامكم.

الثالث  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  مب��ث��اب��ةاحل�����ص��وري  املحكمة  حكمت 
قيمة  دره���م   34000 وق���دره  مبلغ  للمدعي   ي���وؤدي  ب��ان  امل�صتاجر 
متاخرات بدل االيجار عن كامل مدة العقد والزمته امل�صروفات. 
ويرغب يف اعالنكم بهذا احلكم ن�صر بناء على ت�صريح من اللجنة 
الق�صائية فنعلمكم ن�صر باحلكم التخاذ االجراءات القانونية قبل 

ان ي�صبح احلكم نهائي.
 مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

•• غزة-اأ ف ب:

طويلة  هدنة  اىل  التو�صل  تاييده  عن  ان��ور  ال�صاب  يعرب 
منذ  املتوا�صلة  اال�صرائيلية  احل��رب  انهكت  ان  بعد  االم��د 
ذاته  ال��وق��ت  يف  يطلب  لكنه  غ��زة  ق��ط��اع  �صكان  ي��وم��ا   33
احمد  احلاج  انور  ويقول  ميناء.  وفتح  للح�صار  كليا  رفعا 
���ص��رق م��دي��ن��ة غزة  ال��زي��ت��ون  ���ص��ك��ان ح��ي  )36عاما( م��ن 
وتدمرت  التعب  نالنا  لقد  حروبا،  يكفينا  بر�س  لفران�س 
ي�صدد على رف�س هدنة ال  لكنه  وامل��دار���س مغلقة  منازلنا 
حتقق رفعا كليا للح�صار وفتح املعابر وامليناء واملطار هذا 

اقل ما ميكن لل�صعب ان يطلبه الن الت�صحيات كبرية .
اف���راد اىل  �صبعة  م��ن  املكونة  ا�صرته  م��ع  وجل��اأ ح��اج احمد 
مدر�صة البحرين يف منطقة تل الهوى غرب املدينة هربا 
من جتدد الق�صف اال�صرائيلي على املناطق احلدودية على 

طول �صرق و�صمال قطاع غزة.
�صاحة  بطانية يف  واط��ف��ال��ه على  زوج��ت��ه  م��ع  ان��ور  وجل�س 
املتحدة  يوميا االمم  توزعها  لتناول وجبة فطور  املدر�صة 
حلواىل 222 الف �صخ�س، بح�صب املتحدث با�صم االونروا 
عدنان ابو ح�صنة. وا�صاف املتحدث لفران�س بر�س ان 89 
مدر�صة ت�صتقبلهم يف القطاع و تقدم لهم ثالث وجبا يوميا 
برنامج  بدانا  وتابع  والفر�س  واالغطية  املياه  عن  ف�صال 

الدعم النف�صي لع�صرات االف االطفال والن�صاء .

م��در���س لغة عربية  ع��ام��ا( وه��و  نا�صر ح��م��ودة )29  لكن 
دمرت منزله غارة جوية يف بيت الهيا �صمال القطاع قال 
ودمروا  ون�صاءنا  اوالدن��ا  قتلوا  نخ�صره،  ما  هناك  يعد  مل 
منازلنا، نحن مع املقاومة قلبا وقالبا ال نريد هدنة اال اذا 

مرغوا انف العدو وا�صتجابوا ل�صروطنا .
وتابع ال�صاب الذي ق�صى عدد من اقاربه يف غارة ا�صرائيلية 
قبل ا�صبوعني لقد �صرنا و�صن�صر اكر وا�صاف ال ن�صعى 
املقاومة  ومطالب  االخرين  مثل  نعي�س  ان  نريد  للموت، 
ان�صانية حتقق اب�صط �صروط احلياة الكرمية للنا�س، امليناء 
�صريان حياة جديد لنتخل�س من املعابر وا�صافة اىل رفع 
القطاع، يطالب  �صنوات على  �صبع  املفرو�س منذ  احل�صار 
ا�صرائيل  مع  املبا�صرة  غري  مباحثاتهم  يف  الفل�صطينيون 
التي ترعاها م�صر بان�صاء ميناء او ممر بحري لال�صخا�س 
والب�صائع. اما ابو رائد الرمالوي )65 عاما( فقال بودي 
ان تتوقف احلرب وقد تو�صلوا التفاق هدنة ورفع احل�صار 
ان��ه��ا ح��رب اب���ادة وع��دون��ا ال ي��رح��م ل��ذل��ك نطالب الوفد 
ان  العامل  وعلى  التفاق  وق��ت  با�صرع  يتو�صل  ان  املفاو�س 
ق�صف  الذي  الرمالوي  وتابع   . االن�صانية  املطالب  يدعم 
منزله وم��ن��زل اخ��ي��ه يف ح��ي ال��ت��ف��اح �صمال ���ص��رق غ��زة ان 
)اال�صرائيليون(  هم  اح��رارا،  يعي�صوا  ان  ي�صتحقوا  النا�س 
املقاومة،  رف�س  اىل  ي��وؤدي  والتدمري  القتل  ان  يعتقدون 

اقول لهم بالعك�س كلما زاد االجرام ندعم املقاومة اكر .

•• وا�صنطن-بغداد-وكاالت:

العراقية  احلكومة  ب��اأن  اأمريكي  م�صوؤول  �صرح 
ملقاتلي  ب����ال����ذخ����رية  حم��م��ل��ة  ط����ائ����رة  ���ص��ل��م��ت 
اإقليم كرد�صتان، وذلك يف خطوة  البي�صمركة يف 
غري م�صبوقة من التعاون الع�صكري بني القوات 
الكردية والعراقية دفع اإليها تهديد خطري من 

قبل املت�صددين.
�صلمت  العراقية  االأم��ن  ق��وات  اإن  امل�صوؤول  وق��ال 
طائرة  يف  �صغرية  اأ�صلحة  ومعظمها  ال��ذخ��رية 
عا�صمة  الأربيل  �صي-130   ط���راز  م��ن  �صحن 
امل�صوؤولون  ي��اأم��ل  خطوة  يف   ، ال��ع��راق  كرد�صتان 
يف  البي�صمركة  مقاتلي  ت�صاعد  اأن  االأمريكيون 

املنطقة على �صد م�صلحي الدولة االإ�صالمية.
العراق  يف  اأم��ري��ك��ي��ة  ج��وي��ة  ���ص��رب��ات  اأول  ويف 
م��ن��ذ ان�����ص��ح��اب ال��ق��وات االأم��ري��ك��ي��ة يف 2011، 
ق�صفت طائرات حربية اأمريكية مقاتلي الدولة 
اأم�س االأول، يف حماولة  االإ�صالمية عدة م��رات، 
عاجلة على نحو متزايد لوقف امل�صلحني الذين 
�صيطروا على م�صاحة �صا�صعة من االأرا�صي منذ 

دخولهم �صمال العراق يف يونيو-حزيران.
ويبدو اأن التهديد اخلطري الأربيل واأحد مراكز 
ال�����ص��رك��ات االأج��ن��ب��ي��ة يف ال��ع��راق ق��د خ��ف��ف على 
فرة  منذ  ي��دور  �صراعا  موؤقت  ب�صكل  يبدو  ما 
ط��وي��ل��ة ب��ني زع��م��اء امل��ن��ط��ق��ة ال��ك��ردي��ة والذين 
يحلمون منذ فرة طويلة باإقامة دولة م�صتقلة 
واحلكومة العراقية برئا�صة رئي�س الوزراء نوري 
ب�صاأن  االأك����راد  م��ع  يختلف  �صيعي  وه��و  امل��ال��ك��ي 
ت�صليم  يلقى  اأن  امل��وؤك��د  وم���ن  وال��ن��ف��ط  االر�����س 
الذين  االأك��راد  امل�صوؤولني  من  ترحيبا  الذخرية 
البي�صمركة  ق���وات  اأن  م��ن  اأ���ص��اب��ي��ع  م��ن��ذ  ���ص��ك��وا 
املوت  يواجهون  الذين  ه��وؤالء  اإ�صمها  يعني  التي 
مواجهة  يف  العتاد  قلة  من  وتعاين  اأج��ه��دت  قد 
اأ�صلحة  ميتلكون  ال��ذي��ن  االإ�صالميني  املقاتلني 

ح�صلوا عليها من قواعد اجلي�س العراقي .
الرئي�س  اإدارة  اإن  االأم���ري���ك���ي  امل�������ص���وؤول  وق����ال 
العراقية  االآن مع احلكومة  اأوباما تعمل  ب��اراك 

ل�صمان تلبية الطلبات االإ�صافية حلكومة اإقليم 
كرد�صتان من االأ�صلحة ال�صغرية والذخائر ومن 

بينها قذائف مورتر واإيه كيه-47 ب�صرعة.
امل�����ص��وؤول: م��ازل��ن��ا نن�صق م��ع احلكومة  واأ���ص��اف 
االحتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ل��ل��م�����ص��اع��دة  ال��ع��راق��ي��ة 
ب��اأ���ص��رع م��ا ميكن وق���ال اإن���ه على ال��رغ��م م��ن اأن 
املخزونات  م���ن  ج�����اءت  ���ص��ل��م��ت  ال���ت���ي  ال�����ص��ح��ن��ة 
اإذا  م��ا  ي��ع��رف  ال��ع��راق��ي��ة مل  للحكومة  احل��ال��ي��ة 
ك��ان��ت االأ���ص��ل��ح��ة االإ���ص��اف��ي��ة ال��ت��ي رمب���ا تقدمها 
بغداد لكرد�صتان �صتاأتي من الر�صانة العراقية 
احل��ال��ي��ة اأم ���ص��ت��اأت��ي م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة عن 

طريق بغداد.
اأ�صلحة  تقدمي  ع��ن  حتجم  اأوب��ام��ا  اإدارة  وك��ان��ت 
ذلك  الأن  ال��ع��راق��ي��ني،  ل���الأك���راد  م��ب��ا���ص��ر  ب�صكل 
للتحايل على حكومة متحالفة  �صابقة  �صيعطي 
املكا�صب  ول��ك��ن  ب��غ��داد  م��ن  اع��را���ص��ات  و�صيثري 
التي حققها تنظيم الدولة االإ�صالمية يف االأونة 
للقلق  مثرية  �صعف  نقاط  ع��ن  ك�صف  االأخ���رية 
ب��ال��ق��وة ال��ك��ردي��ة وب��ع��د ت��خ��ل��ي ج��ن��ود عراقيني 
الهجوم  م��واج��ه��ة  م��واق��ع��ه��م يف  ع���ن  ك��ث��ريي��ن 

البي�صمركة  ب��دت  االإ���ص��الم��ي��ة،  ل��ل��دول��ة  امل��ب��دئ��ي 
للقتال، ولكنها تعر�صت لهزمية  ا�صتعدادا  اأكر 

اأي�صا خالل االأ�صبوع االأخري.
ي�صعون  الذين  االأمريكيون  امل�صوؤولون  ويعتقد 
ل�����ص��م��ان ع���دم ج���ر احل��م��ل��ة احل��ال��ي��ة الواليات 
اأن  ال��ع��راق،  يف  اأو�صع  ع�صكري  عمل  اإىل  املتحدة 
والطائفية  العرقية  الفئات  بني  التعاون  تعزيز 
تنظيم  لهزمية  مهم  اأم���ر  ال��ع��راق  يف  املتناحرة 

الدولة االإ�صالمية.
االأمريكية  الدفاع  وزارة  قالت  ذل��ك،  غ�صون  يف 
اأمريكية  ع�صكرية  ط��ائ��رات  اإن  )ال��ب��ن��ت��اج��ون( 
يهددهم  لعراقيني  غذائية  م�صاعدات  اأ�صقطت 
�صمال  يف  االإ���ص��الم��ي��ة  ال��دول��ة  تنظيم  م�صلحو 

العراق لليلة الثانية على التوايل.
االإ�صقاط  اأن عملية  بيان  البنتاجون يف  واأ�صاف 
ت��ل��ك اأج����ري����ت م���ن ع����دة ق���واع���د ج���وي���ة داخ���ل 
االأمريكية  الو�صطى  القيادة  م�صوؤولية  منطقة 
طائرة  على  ا�صتملت  املا�صية  الليلة  حدث  وكما 
�صي- �صي-17 وطائرتني من ط��راز  من ط��راز 
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مقاتلتني  اإن طائرتني  وق���ال  االإم������دادات.   م��ن 
من طراز اإف-18 رافقتا طائرات ال�صحن ومن 
االيزيدية  الكردية  النائبة  قالت  اأخ���رى،  جهة 
فيان دخيل ام�س انه مل يبق �صوى يوم او يومني 
�صنجار،  جبل  يف  العالقني  طائفتها  ابناء  النقاذ 
�صمال غرب العراق، م�صرية اىل احتمال حدوث 
اذا  بر�س  لفران�س  وا�صافت دخيل  موت جماعي 
على  للنا�س  ام��ال  مينح  ���ص��يء  فعل  ن�صتطع  مل 
يومني  او  ي��وم  خ��الل  ف�صينهارون  �صنجار  جبل 

ويحدث موت جماعي .
املتحدة  واالمم  ال���ب�������ص���م���رك���ة  ق�������وات  ودع�������ت 
واحلكومة )املركزية( اىل القيام ب�صيء ما النقاذ 
م�صلحي  دخول  ودفع  املحا�صرين  االف  ع�صرات 
�صمال  �صنجار،  اىل  اال�صالمية  ال��دول��ة  تنظيم 
غرب العراق، معقل االيزيديني نحو 200 الف 
االمم  اعلنت  كما  منازلهم  مغادرة  على  �صخ�س 
املتحدة وا�صارت دخيل، من احلزب الدميقراطي 
يوميا يف  وف��اة خم�صني طفال  اىل  الكرد�صتاين، 

جبل �صنجار .
من  لذلك  تاكيد  على  احل�صول  يت�صن  مل  لكن 
ب��ال�����ص��رب��ات اجلوية  م�����ص��ادر اخ����رى وا�����ص����ادت 
االيجابي  بالتحرك  اي��اه��ا  وا���ص��ف��ة  االم��ريك��ي��ة 
واجليد، ال مانع لدينا بالق�صف االمريكي حتى 
لو اوقع �صحايا فانقاذ البع�س يبقى اف�صل من 

خ�صارة الكل .
كما رحبت النائبة بقيام مروحيات باجالء عدد 
من العالقني يف اجلبل ولكنها طالبت ب حترك 

ا�صرع الن العملية بطيئة .
واكدت ان احدى الن�صاء من املحا�صرين ابلغتها 
اليوم بانها فقدت احد ابنائها اخلم�صة يف حني 
ينازع االخر بحيث قد تكون مرغمة على تركه 

يف اجلبل النقاذ الثالثة الباقني من اطفالها.
الذي  �صنجار  جبل  يف  العالقني  بع�س  وبامكان 
من  وع���رة،  �صخرية  ك��ب��رية  م�صاحة  على  ميتد 
الت�صلل ببطىء من اجلهة ال�صمالية للجبل لكن 
ل��وج��ود تنظيم  اك��ر خ��ط��ورة  اجل��ه��ة اجلنوبية 

الدولة اال�صالمية هناك، وفقا للنائبة.

�سكان غزة يطالبون بهدنة ترفع احل�سار

نائبة كردية حتذر من موت جماعي يف �سنجار

م�ساعدات اأمريكية للنازحني وبغداد تزود الب�سمركة بال�سالح

قتلى واإ�سابات يف احتجاجات بباك�ستان فل�سطين����ي ف���ّر م����ن �سوري����ا ليم�����وت يف غ������زة 
•• غزة -اأ ف ب:

ي��ق��ول ح��ام��د اب���و ���ص��ب��اب ال����ذي ق�����ص��ى اح���د اب��ن��ائ��ه خ���الل ق�صف 
القطاع  اح��ت��الل  بعد  نزحت  التي  العائلة  ان  غ��زة  على  ا�صرائيلي 
1967 عادت اىل موطنها جمددا هربا من احلرب يف �صوريا  عام 
لتجد ان املوت كان بانتظارها. وي�صيف االب املكلوم الذي ا�صطرته 
011 مات  اواخ����ر  غ���زة  ل��ل��ع��ودة اىل  ���ص��وري��ا  العنيفة يف  االح����داث 
عبداهلل اثناء تطوعه لنقل اجلرحى يوم جمزرة ال�صجاعية قبل ان 
يتجدد الق�صف قدره ان يقتل هنا . ويف الثالثني من متوز-يوليو 
�صرق  ال�صجاعية  حي  �صوق  ق�صف  يف  فل�صطينيا   17 قتل  املا�صي 
غزة حيث تناثرت جثث وا�صالء القتلى وبينهم عبد اهلل ابو �صباب 
عبداهلل  يف  كلها  ام��ايل  و�صعت  �صديد  بحزن  ويتابع  ع��ام��ا(.   21(

الذي كان �صيتخرج من اجلامعة ال�صهر املقبل، لكنه قتل قبل ذلك 
ويعجز الرجل عن موا�صلة احلديث م�صريا اىل منزله املدمر كليا 
يف �صارع النزاز يف ال�صجاعية، لكنه ي�صتجمع قواه با�صى كبري ليقول 
العائلة من  ابني مات وبيتي تدمر وجنت   ، افعل  ان  م��اذا ميكنني 
ق�صف ا�صرائيلي ا�صتهدف منزلهم، ومع ذلك ينام االب مع ثالثة 
االربع  وبناته  زوجته  بينما جل��ات   ، رك��ام منزلهم  ق��رب  ابنائه  من 
 260 اىل احد منزل احد اال�صدقاء. والعائلة واح��دة من حواىل 
اخرى جلاأت اىل قطاع غزة منذ االحداث يف �صوريا بح�صب عاطف 
العيماوي رئي�س جلنة متابعة �صوؤون الالجئني القادمني من هذا 
البلد. بدروه، مل يكن العيماوي الذي ترك منزله وم�صغله ل�صناعة 
املالب�س يف خميم الريموك قرب دم�صق اواخر العام 2012 ، اوفر 
حظا فقد تدمر منزله امل�صتاجر يف بلدة بيت حانون �صمال القطاع 

لكنه كان قد جلا قبل ذلك مع زوجته وابنته وابنه اىل غرب مدينة 
غزة لي�صكن منزل احد ا�صدقائه الذي جلا اي�صا اىل القطاع بعد 
ويقول العيماوي جلانا  نزوحه اىل �صوريا من حيفا العام 1948. 
لتفقد  ذهبنا  ح��ني  �صدمنا  لكننا  احل���رب،  يف  �صديقنا  م��ن��زل  اىل 
منزلنا اثناء التهدئة فوجدناه مدمرا متاما ويتابع بح�صرة بدانا 
التاقلم مع االو�صاع يف غزة لبدء حياة جديدة، لكن االمال تبددت 

مل يعد هناك ماأوى لنا .
وحت��اول زوجته و�صام نا�صيف )54 عاما( وهي �صورية اال�صل ان 
تبحث عن مالب�س العائلة بني ركام املنزل، لكنها ال تتمالك نف�صها 
فتجه�س بالبكاء قائلة ا�صعر بالقهر، مل اتخيل ان ت�صل االمور بنا 
اىل هذا الدرك وت�صيف ا�صبنا بالهلع فالق�صف كان ع�صوائيا فقلت 

يف نف�صي ليتني مل اغادر �صوريا .

برادي املتحدث با�سم البيت االأبي�س ق�سى قتاًل

•• الهور-مولتان -رويرتز:

اأ�صخا�س  اأربعة  اإن  باك�صتان  ال�صرطة و�صهود يف  قالت 
يف  اندلعت  عنف  اأع��م��ال  يف  الع�صرات  واأ���ص��ي��ب  قتلوا 
ع���دة م���دن ام�����س ب���ني ال�����ص��رط��ة واأن�������ص���ار رج���ل دين 
مناه�س للحكومة وتغذي اأعمال العنف التي انطلقت 
دعا  �صخمة  احتجاج  م�صرية  قبل  التوترات  �صرارتها 
اإليها النا�صط ورجل الدين طاهر القادري يف مدينة 
الهور اليوم االأحد وينظم القادري امل�صرية لالحتجاج 
وال�صرطة  اأن�صاره  بني  وقعت  التي  اال�صتباكات  على 
ال�صقاط  يدعو  كما  قتلى.  خاللها  و�صقط  يونيو  يف 
حكومة رئي�س الوزراء نواز �صريف التي ي�صفها باأنها 

بزعامة  اآخ��رى  م�صرية  تنظيم  املتوقع  وم��ن  فا�صدة. 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي امل��ع��ار���س ع��م��ران خ���ان يف ال��ع��ا���ص��م��ة يوم 
خمالفات  بارتكاب  مزاعم  على  لالحتجاج  اخلمي�س 

انتخابية. ويدعو خان اأي�صا اإىل ا�صقاط احلكومة.
املظاهرتني  م���ن  ب��ق��ل��ق  ب��اك�����ص��ت��ان  ح��ك��وم��ة  وت�����ص��ع��ر 
النووية  القدرات  ذات  الدولة  ولباك�صتان  املزمعتني. 
التي يقطنها 180 مليون ن�صمة تاريخ من االإنقالبات 
واالحتجاجات ويخ�صى البع�س يف احلزب احلاكم من 
اأن يكون املحتجون يتلقون دعما من عنا�صر  احتمال 
ال�صباط  ب��ع�����س  وي�����ص��ع��ر  ال��ب��اك�����ص��ت��اين.  اجل��ي�����س  يف 
برويز  ال�صابق  اجلي�س  ق��ائ��د  ت��ق��دمي  بعد  باال�صتياء 

م�صرف للمحاكمة بتهمة اخليانة العام املا�صي.

باملنا�سبة 

اجلرمي����ة والعق����اب.. وم����ا 
ح���ّك جل��دك مث���ل ظف�������رك!

•• الفجر:
بقلق  ي�صعرون  ال��دام��ي،  للربيع  النارية  اللفحة  ت�صبهم  فيهم من مل  العرب، مبا  كل  العرب،  اأن  ج��دال يف  ال 
االأف��ق واالأو�صاع  ان�صداد  املاليني ج��راء  اإىل مر�س نف�صي قائم، طال  العربية  ال�صاحات  ح��اد، حت��ّول يف بع�س 
الكارثية التي اآلت اإليها بلدانهم، خا�صة تلك التي اخرقت ن�صيجها االجتماعي وال�صيا�صي احلروب االأهلية، 
وانهار اقت�صادها، وا�صطبحت على حافة االإفال�س واالنتماء ب�صهادة التمّيز اإىل كوكبة الدول الفا�صلة، بعد اأن 

ا�صتوطنها االإرهاب وت�صّلب عوده يف �صوارعها وجبالها.
لقد ا�صت�صرى يف اأكر من �صاحة عربية منطق القطيعة، واحتدت ال�صراعات، وزادت موجات التكفري والقتل 
على الهوية الطني بّلة، وغاب منطق احلوار والوفاق، وا�صتحال ح�صن اإدارة اخلالف واالختالف، مبا بات ُينذر 
باأهوال جمة ال ميكن تقدير حجمها وامتداد تداعياتها، اأهوال ٌي�صري ما ر�صح منها اأنها لن ُتبقي ولن تذر، ولن 
ي�صلم من �صظاياها اأحد، بل وتاأكد، مبا ال يدع جماال لل�صك، اأّن ال�صفينة العربية اإذا ما غرقت �صوف يغرق معها 

اجلميع، ولن تنفع قوارب النجاة الفردية، وال اأحزمة االأمان امل�صتعارة.
وجاء العدوان االإ�صرائيلي على غزة، لُي�صفي على ال�صورة دراماتيكية اكر وا�صمل، ولُيعيد اإىل االأذهان حقيقة 
اأّن الق�صية الفل�صطينية تظل  اأنف�صهم الن�صغالهم بهمومهم الداخلية والقطرية، وهي  اأن ين�صاها العرب  كاد 
برميل البارود االأ�صا�س يف املنطقة، وخّزان اعنف ال�صراعات وما يتنا�صل منها من فروع وذيول ُيغّذي �صتى اأنواع 

التوتر وا�صكالها يف جممل املنطقة.
العظمى  وق��واه  ال��دويل  املجتمع  اهتمامات  �صّلم  اأ�صفل  اأنهم يف  اأي�صا  العرب  العدوان، جاء ليذكر  اأّن هذا  كما 
حتديدا، وان عليهم يف املقام االأول جت�صيد حكمتهم البليغة ما حّك جلدك مثل ظفرك .. اإّن ما اأقدمت عليه 
الدولة العرية يف قطاع غزة من ق�صف وتدمري للمدار�س وامل�صت�صفيات واغتيال لالأطفال، مل يحرك زعماء 

الغرب، الذين كانوا اأكر حما�صا وان�صغاال باتخاذ عقوبات �صد رو�صيا. 
وكانت الدبلوما�صية الغربية حذرة يف تعاطيها مع احلريق املتجدد، اإن مل نقل متخاذلة ومتواطئة منذ بداية 
العدوان ال�صهيوين على غزة، وظلت عاجزة وعازفة عن ا�صتخدام ما متتلكه من نفوذ، وممار�صة �صغوطها على 

الكيان لفر�س وقف اإطالق النار. 
اللفظي  بالتعبري  االأح��ي��ان،  اغلب  يف  وا�صنطن،  اكتفت  حيث  الغائبني،  اب��رز  االأمريكية  الدبلوما�صية  وكانت 
اأّن ان�صحاب احلليف االأق��وى الإ�صرائيل عن امل�صهد وعن دوره  اإدانتها لتطورات االأزم��ة، وال �صك  اخلجول عن 
اإ�صارة  التغا�صي والراخي  اإىل غياب الدور االأوروب��ي فهل كان هذا  اأدى بالنتيجة  يف وقف احلريق واملجزرة، 
الإ�صرائيل على اأنه باإمكانها اأن ت�صتمر يف جمزرتها دون اأن تخ�صى اأن يطالها اأّي عقاب، اأم هو ا�صتهانة بالعرب 

وا�صتثمار للحظة ال�صعف والوهن التي هم عليها؟
انه هذا وذاك، ما مل ت�صعر الدولة العرية اأنها يف مواجهة ظهري عربي وفل�صطيني واحد، وما مل تكن هناك 
عقوبات اأو تدابري زجرية دولية �صارمة، ولن يختلف االأمر مادام م�صل�صل اإفالت الكيان من العقاب م�صتمرا. 

دون عواقب  امل��رة  ه��ذه  يبقى  ل��ن  الكيان،  ارتكبه  م��ا  اأّن  ال��ّدال��ة على  امل��وؤ���ص��رات  اأن هناك عديد  ن���درك،  نحن 
وتداعيات �صرط اأن ُيح�صن العرب والفل�صطينيون ا�صتثماره، اإذ من املتوقع ح�صب حتاليل غربية، اأن ينح�صر 
2009 زخما جراء اجلرائم  اإ�صرائيل، و�صت�صهد حركة املقاطعة التي راأت النور بعد عام  حجم التعامل مع 

االأخرية جلي�س االحتالل يف قطاع غزة.
اإ�صرائيل من عدوان ومذابح، فاإّن ا�صبانيا عّلقت  ولئن الح جلّيا انه من ال�صعب على الغرب انتقاد ما تاأتيه 
اأّنها ذات  اإاّل  ت�صدير �صحنات االأ�صلحة اإىل الدولة العرية، وهي خطوة قد تبدو ال وزن لها من حيث الكم، 
رمزية عالية، كما نالحظ اأي�صا يف احلالة الريطانية ، كيف كان الرملان عنيفا و�صارما �صد تقاع�س كامريون 

وتراخيه يف مواجهة العدوان على الفل�صطينيني.
اأن  اأنها ميكن  اأي  اأه��داف كبرية،  اإىل �صياغة وحتقيق  اأنها �صبيل  اإنها تفا�صيل �صغرية يف م�صهد قامت، غري 
تتحول اإىل م�صمار اأخري يف نع�س اإفالت الكيان االإ�صرائيلي من العقاب، ونهاية احل�صانة ال�صيا�صية التي يتمتع 
بها دوليا، خا�صة ونحن نالحظ انه كلما تغا�صت االأنظمة الغربية عن �صيا�صة اإ�صرائيل، اإاّل وازدادت �صغوط 
اأنه مل يعد من  اإدان��ة تقاع�صها. وهذا يعني  اأو برملانيي املعار�صة عليها، وارتفع يف ال�صارع �صقف  ال��راأي العام 

امل�صتحيل اأن نرى اتخاذ عقوبات دولية �صد االبن املدلل.
جّراء  ب�صلل  امل�صاب  البلد  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  من  تاأتي  لن  احلركة  وه��ذه  التطور،  هذا  اأّن  املوؤكد، 
كونغر�س ُيدين بوالء وتعاطف �صبه ه�صتريي الإ�صرائيل، ناهيك عن ثقل اإيباك واللوبي االإ�صرائيلي يف تلك 

الديار، يف املقابل ميكن للمرء اأن يتوقع قطع اتفاقيات ال�صراكة بني بروك�صل وتل اأبيب.
اأّننا نحن  املهزلة، هي  تكن  اإن مل  امل�صيبة،  اأّن  ا�صراتيجيا، غري  العرية مهزومة  الدولة  اأّن  يعني  كل هذا، 
العرب فا�صلون يف �صياغة اإ�صراتيجية ُتثّمن هزمية الكيان تلك مبا ي�صع حدا لعنجهيته وعربدته. وقد حان 
الوقت، واأ�صبح لزاما على العرب بناء اإ�صراتيجيتهم يف مواجهة عدوانيتها على هذا املعطى اجلديد، ودفع 

املجتمع الدويل اإىل تبني روؤية اأعدل حل�صم ال�صراع.
واأمام تعقيدات الو�صع العربي ذاته وترديه، وانحيازا للواقعية ال�صيا�صية التي مٌيليها ذاك الردي ، وبعيدا 
عن كل تفاوؤل �صاذج اأو �صعاراتية هوجاء، نعتقد اأّن االإ�صراتيجية العربية املطلوبة تقوم يف هذه املرحلة على 

نقطتني ال غري:
تتمثل االأوىل، يف ال�صعي اإىل توفري احلماية الدولية لل�صعب الفل�صطيني، التي من نتائجها ال�صيا�صية اإقرار 
املجتمع الدويل نهائيا، ودون مواربة، اأّن الفل�صطينيني يرزحون حتت كلكل احتالل غا�صم، وان احلكم الذاتي 
خدعة كرى، اأي اأّن ال�صراع يدور بني حمتل غا�صب، و�صعب م�صتعمر من حقه تقرير م�صريه ونيل ا�صتقالله 
مبا ُي�صقط ذريعة الكيان يف الدفاع عن النف�س ، وباملح�صلة، احل�صول على انخراط دويل عملي ومبا�صر يف 
االأمنّية للح�صور  الف�صائل  امل�صتقلة، وحتّمله م�صوؤولية حتقيق ذلك، ف�صال عن  الفل�صطينية  الدولة  اإقامة 

الدويل، اإذ �صيحّد ويحول دون العربدة االإ�صرائيلية املفتوحة يف الزمان واملكان �صد الفل�صطينيني.
الكيان يتنّزل يف  ارتكبه  اأّن ما  اإق��رار  اإىل حمكمة اجلنايات الدولية بهدف  الثانية، فهي اللجوء  اأّما النقطة 
خانة اجلرائم �صد االإن�صانية، وي�صتدعي حماكمة امل�صوؤولني عنها، مبا قد ي�صاهم يف ردع قادة اإ�صرائيل، ويكبح 
جماح نزعتهم االإجرامية والدموية حت�ّصبا وخوفا من العقاب، اأي اأن ي�صعى العرب اإىل اإ�صدال ال�صتار على زمن 

اإفالت الدولة العرية من العقاب كما جرت العادة.
وحتى تكت�صب هذه االإ�صراتيجية العربية الفاعلية ال�صرورية، وُنوؤّمن اأ�صباب جناحها، ال بد اأن يتوفر �صرط 
اإىل احلا�صنة  الق�صية  واإع��ادة  والفل�صطيني،  العربي  املوقف  وح��دة  �صرط  راهنا، وهو  املنال  بعيد  يبدو  ، قد 
العربية، وتخلي�صها من التجاذب االإقليمي والتوظيف الرخي�س يف �صراع االأدوار الدائر يف املنطقة، �صراع 

ا�صر بالق�صية، وُيثبت املا�صي واحلا�صر انه لن يكون يف كل االأحوال يف خدمتها.
لقد بات جليا اليوم، اأّن م�صروع االأعداء واخل�صوم، هو تق�صيم املنطقة العربية من جديد على اأ�ص�س عرقية 
ومذهبية، ور�صم خريطة اأخرى ت�صتجيب للمتطلبات االإ�صراتيجية لغري العرب �صواء كانوا من دول اجلوار 
ل�صالح  هو  العربي  الت�صظي  هذا  اأّن  يعتقد  عاقل  هناك  ولي�س  املنطقة،  يف  الكرى  امل�صالح  اأ�صحاب  من  اأو 
الق�صية الفل�صطينية، اأو باإمكانه توفري م�صتلزمات الوقوف وال�صمود يف وجه العنجهية االإ�صرائيلية والتها 
اأن  العرب وغريهم، ميكن  العربية من  اإع��ادة ر�صم اخلارطة  العاملني على تكري�س خمطط  اأّن  اأو  احلربية، 
اإ�صرائيل من  اإفالت  يكونوا طرفا جدّيا م�صاهما يف حتقيق هدف تامني احلماية لل�صعب الفل�صطيني وعدم 

العقاب وتثبيت وقف اإطالق النار ورفع احل�صار املفرو�س على جميع الفل�صطينيني مبختلف اأ�صكاله.
ويف انتظار ا�صتعادة الت�صامن العربي ملفرداته االأ�صيلة، وبعد اأن ثبت بامللمو�س، وباعراف غربي كامل، انه 
ال منا�س للقفز على دور م�صر يف ال�صراع، وان يف جتاهلها وتهمي�صها اإطالة للنزيف، وانه ال احد باإمكانه اأن 
يعّو�س م�صر مهما ادعى من بطوالت ، اأو الأوراق يف حوزته، نعتقد جازمني اأن اخلطوة االأوىل يف م�صار توحيد 
املوقف العربي، هي تفوي�س العرب مل�صر، التي ا�صتعادت هويتها الوطنية والعربية، بدعم مبادرتها واإ�صنادها، 
وتوفري جميع امل�صتلزمات ال�صيا�صية واالقت�صادية مل�صاعدتها على امتالك اأق�صى قدراتها يف ممار�صة دورها 
والعلنية،  ال�صرية  امل��زادات  امل�صاركة يف  الفل�صطينيني والعرب، وان يكف بع�صنا على  اأمل  القومي مبا يحقق 

واملزايدات التي يعلم اأ�صحابها قبل غريهم اأنها لن ُتخيف منلة، ولن ُتثمر غري الهزائم واإطالة عمر الّنكبة.
العربي  االإقليم  النظام  �صالمة  اجل  مل�صر، من  العرب  ليعود جميع  الوقت  وح��ان  للعرب..  ع��ادت م�صر  لقد 
املتداعي وترميمه، اإذ تقول جتاربنا املرة باأحرف ملتهبة واأ�صابع دامية.. انه ال منا�س للعربي من العربي..!

اإ�سرائيل تدعو جمل�س االأمن 
لتجريد �سالح حما�س

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

دعا مندوب اإ�صرائيل الدائم لدى االأمم املتحدة، رون برو�صور، جمل�س االأمن 
الدويل اإىل اإ�صدار قرار يطالب بتجريد قطاع غزة من االأ�صلحة واإدانة حركة 

حما�س واإعالنها منظمة اإرهابية ، فيما 
�صاعات  بعد  ق�صفها  اإ�صرائيل  ج��ددت 
باإطالق  امل��ق��اوم��ة  وردت  ال��ه��دوء،  م��ن 
للجي�س  ب���ي���ان  ح�����ص��ب  �����ص����واري����خ   4

االإ�صرائيلي.
بعث  �صكوى  ر�صالة  يف  ب��رو���ص��ور  وق���ال 
اإن  اإىل الدول االأع�صاء يف املجل�س  بها 
التاأويل  يقبل  ال  ب�صكل  اأثبتت  حما�س 
باأنها ال تويل اأي اأهمية حلياة اأفرادها 
غ�����زة؛ وذل�����ك خالفاً  ق���ط���اع  و����ص���ك���ان 
الإ���ص��رائ��ي��ل ال��ت��ي واف���ق���ت ع��ل��ى جميع 

االقراحات بوقف اإطالق النار .
االإذاعة  نقلتها  التي  ر�صالته  يف  واأ�صاف 

االإ�صرائيلية العامة، ام�س ال�صبت، اأن اإ�صرائيل معنية بو�صع حد للعنف، لكنها 
لن تتفاو�س يف الوقت الذين ال يزال مواطنوها يتعر�صون العتداءات متكررة 
33 ه��دف��ا يف  اأن���ه ه��اج��م  االإ�صرائيلي  االإح��ت��الل  واأع��ل��ن جي�س  ق��ول��ه.  ، بحد 
قطاع غزة منذ منت�صف الليل، دون االإ�صارة اإىل ماهية هذه االأهداف التي مت 
ا�صتهدافها وقال جي�س االإحتالل يف تغريدة على ح�صابه الر�صمي يف )توير( 
33 هدفا يف  االإ�صرائيلي  الليل هاجم اجلي�س  ال�صبت، منذ منت�صف  ، �صباح 
على جنوبي  �صواريخ   4 �صقوط  اجلي�س،  اأعلن  �صابق،  وقت  ويف   . غزة  قطاع 
وت�صن  اإ�صابات  اأو  اأ�صرار  وق��وع  عن  يتحدث  اأن  دون  ال�صبت،  �صباح  اإ�صرائيل 
الطائرات احلربية االإ�صرائيلية غارات متفرقة على اأنحاء القطاع ا�صتهدفت 

منازل واأرا�صي زراعية وم�صاجد.
وكانت حدة املعارك تراجعت �صباح ال�صبت يف غزة بعد يوم �صهد اإطالق �صيل 
من ال�صواريخ وال�صربات اجلوية االإ�صرائيلية التي ا�صفرت عن مقتل خم�صة 

فل�صطينيني بينهم طفل يف العا�صرة من العمر.
اىل متديد  التو�صل  يف  اجلانبني  املفاو�صني من  ف�صل  بعد  القتال  وا�صتوؤنف 
هدنة ا�صتمرت 72 �صاعة وانتهت عند ال�صاعة اخلام�صة بتوقيت غرينت�س من 
اتفاق  اىل  التو�صل  املها يف  املتحدة عن  الواليات  ذلك عرت  ومع  اجلمعة. 
الق�صف  عمليات  وا�صتمرت  املقبلة  ال�صاعات  يف  ال��ن��ار  اط��الق  لوقف  جديد 
خ�صو�صا  وا�صتهدفت  ال�صبت،  �صباح  من  االأوىل  ال�صاعات  حتى  االإ�صرائيلية 

مناطق اأخليت من ال�صكان، ومل ت�صفر عن ا�صابت.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

جيم�س  بها  ا�صيب  ال��ت��ي  اجل���روح  ان  ب��ي��ان  يف  ال�صرطة  ق��ال��ت 
على  الهجوم  يف  االبي�س  البيت  با�صم  اال�صبق  الناطق  ب��رادي 
التي  وفاته  �صبب  اعترت   1981 يف  ريغان  رونالد  الرئي�س 
اعلنت هذا اال�صبوع. وقالت ال�صرطة ان ت�صريحا جرى وك�صف 
ان �صبب الوفاة هو جروح بالر�صا�س والنتيجة هي ان الوفاة 
�صحيفة  ن�صرتها  معلومات  ب��ذل��ك  م��وؤك��دة   ، قتل  ع��ن  جنمت 

73 عاما  ب��رادي االثنني عن  وا�صنطن بو�صت. وت��ويف جيم�س 
بعد اكر من ثالثني عاما على االعتداء الذي �صبب له جروحا 
واأدى  النطق  يف  ومب�صاكل  له  جزئي  ب�صلل  وت�صبب  الراأ�س  يف 
بينهم  ب��ج��روح  اآخ��ري��ن  ا�صخا�س  ث��الث��ة  ا���ص��اب��ة  ال��ه��ج��وم اىل 

الرئي�س رونالد ريغان.
واو���ص��ح اق��رب��اء ب���رادي االث��ن��ني ان��ه ت��ويف بعد �صل�صلة م�صاكل 
 59( هينكلي  ج��ون  ال��ن��ار  مطلق  واع��ت��ر   . ب�صحته  مرتبطة 
و�صع  لكنه  العقلي  بو�صعه  تتعلق  ال�صباب  مذنب  غري  عاما( 

اليوم  يتمتع  وه��و  وا�صنطن.  يف  النف�صية  لالمرا�س  مركز  يف 
بامكانية اخلروج بانتظام لزيارة والدته يف فرجينيا.

وقالت وا�صنطن بو�صت انه لي�س من الوا�صح يف املرحلة احلالية 
ما اذا كانت �صتوجه اليه اتهامات جديدة بعدما اعتر الناطق 
اال�صبق للبيت االبي�س �صحية عملية قتل ولي�س حماولة قتل. 
املدعي  ومكتب  وا�صنطن  �صرطة  ان  بالتاأكيد  البيان  واكتفى 
الق�صية  ي��در���ص��ون  ال��ف��درايل  التحقيقات  ومكتب  ال��ف��درايل 

جمددا ، مما ميكن ان يوؤدي اىل مالحقات من هذا النوع.
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املال والأعمالاأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

العربية  االإم���ارات  لدولة  الوطني  الناقل  للطريان  االحت��اد  اأعلنت 
اجلوي  املجال  يف  النزاع  لتفادي  رحالتها  م�صار  تغيري  عن  املتحدة 
ب��ال��ع��راق. وج��اء ال��ق��رار يف اأع��ق��اب ت��ده��ور احل��ال��ة االأم��ن��ي��ة يف بع�س 
ال�صركة يوم اخلمي�س عن وقف رحالتها  املناطق العراقية. واعلنت 
واكدت  اآخ��ر.  اإ�صعار  وحتى  ف��وري  باأثر  العراقية  اإرب��ي��ل  مدينة  اإىل 
راأ�س  على  ت��اأت��ي  وموظفيها  �صيوفها  �صالمة  اأن  للطريان  االحت���اد 
هناك.  كثب  عن  االأمنية  احلالة  ر�صد  على  تعكف  واأن��ه��ا  اأولوياتها 
الب�صرة  م��ن  ك��ل  اإىل  كاملعتاد  رحالتها  ت�صغيل  ال�صركة  و�صتوا�صل 

وبغداد واأنها تقوم بتقييم املخاطر ب�صورة يومية. 

االحتاد للطريان تغري م�سار رحالتها لتفادي النزاع يف املجال اجلوي بالعراق

الت�سميم والتخطيط اأبرز عوامل ا�ستقطاب اهتمام امل�ستثمرين يف ال�سوق العقارية باالإمارات 

معر�س �سيتي �سكيب جلوبال ي�ستعد ال�ست�سافة 250 عار�سًا 
•• دبي- الفجر:

بعد منح عقود بقيمة 5.4 مليار 
�صكنية  مل�����ص��اري��ع  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  يف 
العام  م��ن  االأول  ال��ن�����ص��ف  خ���الل 
2014، يرى خراء القطاع باأن 
الت�صميم  مرحلة  على  ال��رك��ي��ز 
وال���ت���خ���ط���ي���ط ي�������ص���ّك���ل اأ����ص���ا����ص���اً 
العقارية  اال�صتثمارات  ال�صتدامة 
الدول  دب��ي  تقود  بينما  ال��ك��رى، 
العربية كنموذج يحتذى يف جمال 

مدن امل�صتقبل. 
اأك���ر معر�س ع��ق��اري يف  وخ���الل 
�صكيب  �صيتي  االأو����ص���ط،  ال�����ص��رق 
اأتكنز  �صركة  ت�صتعر�س  جلوبال، 
والهند�صة  ل��ل��ت�����ص��م��ي��م  ال��ع��امل��ي��ة 
اأهمية  امل�������ص���اري���ع  وا����ص���ت�������ص���ارات 
الت�صميم املتميز مع الركيز على 
اجل��وان��ب احل��ي��ات��ي��ة امل��رم��وق��ة يف 
امل�صاريع، مما ي�صاهم يف ا�صتقطاب 

امل�صتثمرين العقاريني. 
و�صتكون ال�صركة، والتي ا�صطلعت 
مل�صروع  امل��ع��م��اري��ة  ب��ال��ت�����ص��ام��ي��م 
الراقية  ريزدن�س  احلبتور  تو�صعة 
اإىل جانب  زاي���د،  ال�صيخ  ���ص��ارع  يف 
الرفيهية  ال���وج���ه���ات  م���ن  ع����دد 
اأكر  �صمن  املرموقة،  والثقافية 
ت�صارك  عار�صة  �صركة   250 من 
يف ال��ن�����ص��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة ع�����ص��رة من 
�صبتمر   23 و   21 بني  املعر�س 

يف مركز دبي التجاري العاملي. 
ويف هذا ال�صياق قال رود �صتوارت، 
امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ع���ق���ارات 

ل����دى اأت���ك���ن���ز: م���ع ا���ص��ت��ع��ادة ثقة 
العقارية،  ب��ال�����ص��وق  امل�صتثمرين 
�صرا�صة  اأك���ر  املناف�صة  اأ�صبحت 
جّل  ين�صّب  بينما  ق��ب��ل،  ذي  م��ن 

الركيز على الت�صميم املمتاز. 
العقارات  م���ط���ورو  اأ���ص��ب��ح  ف��ق��د   
بكثري  وتقدماً  ن�صجاً  اأك��ر  االآن 
مم��ا ك��ان��وا ع��ل��ي��ه خ���الل الطفرة 
و�صيحتاجون  املا�صية،  العقارية 
يف ه��ذه امل��رح��ل��ة اإىل درا���ص��ة باقة 
القائمة  امل��ع��اي��ري  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ع���ل���ى ����ص���ي���اق وم����وق����ع امل�������ص���روع. 
توفر  اأن  ال�����ص��روري  م��ن  اأن  ك��م��ا 
جذابة  ب��ي��ئ��ة  اجل����دي����دة  امل����ب����اين 
اأ�صلوب  للم�صتخدمني تتناغم مع 

حياتهم ب�صال�صة. 
امل�صتوى  وي����ع����ت����ر  واأ���������ص��������اف: 
بالتخطيط  العناية  م��ن  احل���ايل 
للم�صاريع، بهدف �صمان جدواها 
ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل، واح����داً من 
ت�صهدها  ال��ت��ي  اجل���وان���ب  اأف�����ص��ل 
نه�صتها  يف  ال��ع��ق��اري��ة  االأ�����ص����واق 

احلالية. 
 ك��م��ا اأن ه��ن��اك ق����دراً ك��ب��رياً من 
اال�صتخدامات  باأف�صل  التفكري 
االأنظمة  واأن�����ص��ب  م��ع��اً  املتناغمة 
للم�صروع.  ال���ت���اب���ع���ة  وامل�����راف�����ق 
وهناك اأي�صاً اهتمام وا�صح بابتكار 
مناطق عامة حيوية حول املباين، 
مما ي�صجع النا�س على عي�س حياة 

حافلة بالن�صاط واحلركة. 
اأ���ص��ب��ح��ت فيه  ال����ذي  ال���وق���ت  ويف 
واأحد  ب��ارزاً  مو�صوعاً  اال�صتدامة 
اأهم العوامل يف امل�صاريع اجلديدة، 

اجلوية  ال����ظ����روف  م���ع  ال��ت��ك��ّي��ف 
اأج���واء  ي�صمن  ب�صكل  اخل��ارج��ي��ة 
و�صيلة  اأي  م���ن  اأف�����ص��ل  ���ص��ح��ي��ة 

اأخرى. 
ت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى االأم�����ر ق����ال جميل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ك����ورب����اين، 
تت�صّدر  �صتوديوز:  غرين  ل�صركة 

ال�صركة  �صتوديوز،  غرين  ت�صارك 
االأوىل  للمرة  اللبنانية،  املعمارية 
جلوبال  �صكيب  �صيتي  معر�س  يف 
اخلارجي  اجل������دار  ل��ت�����ص��ت��ع��ر���س 
واحلائز  للبيئة،  ال�صديق  امل��ائ��ي 
ب��راءة اخ��راع، انطالقاً من  على 
املعمارية  الهند�صة  ب���اأن  اإمي��ان��ه��ا 

دبي املنطقة العربية كنموذج ملدن 
الت�صريعات  وب��ف�����ص��ل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل، 
اجل��دي��دة ال��ت��ي ت��رّك��ز ع��ل��ى اتباع 
للبيئة،  ال�����ص��دي��ق��ة  االإج���������راءات 
املعمارية  الهند�صة  اأ�صبحت  فقد 
وامل��ب��ام��ي اخل�����ص��راء خ��ي��اراً وا�صع 

االنت�صار يف اأو�صاط املطورين. 

دعائم  اأب��رز  هي  للبيئة  ال�صديقة 
م�صتقبل القطاع. 

بكمية  االح��ت��ف��اظ  ل��ل��ج��دار  ميكن 
اأ�صعاف  ثالثة  ت�صاهي  امل��اء  م��ن 
اأي ن��ظ��ام اآخ���ر يف ك��ل م��ر مربع، 
ب��وح��دة ذكية للتحكم  وه��و م��زود 
اآخر  نظام  الأي  تتيح  وال�صيطرة، 

تطور  ���ص��رع��ة  اأن  ك��م��ا  واأ�����ص����اف: 
ق����ط����اع االإن�����������ص�����اءات ع���ل���ى مدى 
ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���ص��ي��ني ���ص��اه��م��ت يف 
الذي  البناء  اأ�صلوب  ع��ن  التخّلي 
يتجاهل حلول اال�صتدامة طويلة 
املعمارية  الهند�صة  لتقود  االأم��د، 
هذا  الطريق يف  للبيئة  ال�صديقة 

املجال. 
واختتم تعليقه بالقول: ال يجري 
ال�صديقة  ج���دران���ن���ا  ا����ص���ت���خ���دام 
للبيئة يف اأي مكان اآخر يف ال�صرق 
�صيتي  معر�س  و�صيكون  االأو�صط، 
املثالية  الفر�صة  جلوبال  �صكيب 
ت�صاميمنا.  ال����ص���ت���ع���را����س  ل���ن���ا 
لتنا�صب  م�����ص��م��م��ة  ف�����اجل�����دران 
االأج��واء احل��ارة، ونوؤمن بقدرتها 
على امل�صاهمة يف ا�صتعادة الطبيعة 
اخل�صراء يف املناطق العمرانية يف 

االإمارات. 
�صكيب  ����ص���ي���ت���ي  م���ع���ر����س  ي����ق����ام 
اأرا�صي  دائ���رة  م��ن  بدعم  جلوبال 
ي�صهد  �صنوي  اج��ت��م��اع  وه��و  دب���ي، 
م�صاركة كرى ال�صركات يف جمال 
العقاري  وال��ت��ط��وي��ر  اال���ص��ت��ث��م��ار 
اال�صتثمار  ت�����ص��ج��ي��ع  وه����ي����ئ����ات 
وامل�صممني  املعمارية  وال�صركات 
وغريهم من العاملني يف القطاع 
النمو  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  ال���ع���ق���اري 
االأ�صواق  يف  ال��ت��ط��ورات  وت�صجيع 

النا�صئة حول العامل.
�صكيب  ���ص��ي��ت��ي  م���ع���ر����س  ي���ع���ق���د 
ث���الث���ة  ج�����ان�����ب  اإىل  ج�����ل�����وب�����ال 
قمة  ه��ي  متخ�ص�صة  م���وؤمت���رات 
ال�����ع�����ق�����ارات ال���ع���امل���ي���ة وم����وؤمت����ر 

الو�صطاء  وق��م��ة  امل�صتقبل  م���دن 
اأن  امل���ت���وق���ع  ال����ع����ق����اري����ني، وم�����ن 
 1،000 م����ن  اأك������ر  ي�����ص��ت��ق��ط��ب 
م�����ص��ارك م���ن ك���ب���ار ال��ع��ام��ل��ني يف 
يناق�صون  ممن  العقاري،  القطاع 
الق�صايا  الأه��م  واحللول  الفر�س 

املعا�صرة يف القطاع. 
وتقام يف الوقت ذاته اأي�صاً جوائز 
النا�صئة،  لالأ�صواق  �صكيب  �صيتي 
اجلوائز  برنامج  ا�صتقطب  حيث 
املطورين  من  الر�صيحات  مئات 
امل�صاركني  املعماريني  واملهند�صني 
العقارية  امل�������ص���اري���ع  خم��ت��ل��ف  يف 
ب����االأ�����ص����واق ال���ن���ا����ص���ئ���ة. وجت����ري 
من  امل�صاركات  تلك  درا���ص��ة  حالياً 
ليتم  م�صتقلة،  حتكيم  جلنة  قبل 
االإع�����الن ع��ن ال��ف��ائ��زي��ن يف حفل 
اأرم��اين برج  كبري يقام يف فندق 
�صبتمر   22 ي����وم  دب����ي  خ��ل��ي��ف��ة، 

املقبل. 
�صكيب  ���ص��ي��ت��ي  م��ع��ر���س  ي��ح��ظ��ى 
 2014 للعام  ن�صخته  جلوبال يف 
بدعم رعاة التاأ�صي�س اإعمار ونخيل 
الذهبي  ال��راع��ي  العقارية،  ودب��ي 
والتطوير  اال����ص���ت���ث���م���ار  ����ص���رك���ة 
امل�صاريع  ت�صويق  راع��ي  ال�صياحي، 
الر�صمي  املعماري  للعقارات،  اأك��وا 
ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة جم���م���وع���ة ال���ع���م���ارة 
الر�صمي  ال��و���ص��ي��ط  وال��ت��خ��ط��ي��ط، 
خدمات  م��زود  للعقارات،  تري�صل 
الرهن العقاري اأبوظبي للتمويل، 
للعقارات  اأبيك�س  الف�صي  الراعي 
و�صريك  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار،  وت���ي���ك���وم 

ت�صجيل العقارات متليك.

االإمارات ت�سهد عقودًا بقيمة 5.4 مليار دوالر مل�ساريع �سكنية 
ودبي تقود املنطقة العربية كنموذج للمدن امل�ستقبلية 

ي�ستقبل قادة وخرباء عامليني للقطاع

موؤمتر ومعر�س ال�سرق االأو�سط للكهرباء واملاء يعود اىل العا�سمة اأبوظبي 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ومعر�س  مل��وؤمت��ر  املنظمون  اأع��ل��ن 
واملاء  للكهرباء  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق 
ال����ف����رة ما  ���ص��ي��ع��ق��د يف  وال��������ذي 
العام  م��ن  اأك��ت��وب��ر   14 ب��ني -12 
اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني 
ا�صتقبال  عن  )اأدنيك(،  للمعار�س 
ع��امل��ي��ني يف قطاع  وف����ود وخ�����راء 
 65 اأك��ر من  الكهرباء وامل��اء من 

دولة.
وخالل هذا احلدث، �صتعقد وزارة 
للمرة  للطاقة  ال��رو���ص��ي  االحت����اد 
بدعم  منتدى  املنطقة  يف  االأوىل 
الرو�صي، كجزء  الطاقة  وزي��ر  من 
الرو�صية  احل���ك���وم���ة  ال����ت����زام  م���ن 
العاملي  ال���ط���اق���ة  اأم�����ن  ت���وف���ري  يف 
وتطوير التعاون يف جمال الطاقة 
الدولية، و�صمان ا�صتدامة التنمية 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  االق��ت�����ص��ادي��ة 
االأو�صط. ومن املتوقع اأن ي�صتقطب 
ه����ذا احل�����دث وف�����ود ع��امل��ي��ني من 

امل��ه��ت��م��ني ب��ف��ر���س اال���ص��ت��ث��م��ار يف 
املتعلقة  وبالق�صايا  الطاقة  قطاع 
للطاقة  الرو�صية  باال�صراتيجية 

.2030
ب���الك���اب���ي، مدير  ن��اي��ج��ل  و����ص���رح 
االأو�صط  ال�صرق  ومعر�س  موؤمتر 

دوالر  283 مليار  قدره  ا�صتثماراً 
الطاقة  قطاع  اجمايل  يف  اأمريكي 
يف املنطقة، وذلك يف الفرة ما بني 
ويعود  و2018.   2014 ع��ام��ي 
االأو�صط  ال�صرق  ومعر�س  موؤمتر 
اأبوظبي  اإىل  وامل�������اء  ل���ل���ك���ه���رب���اء 

االه���ت���م���ام  ان  وامل��������اء  ل���ل���ك���ه���رب���اء 
االأو�صط  ال�صرق  مبنطقة  العاملي 
امل�صتقبل  يف  الطلب  بنمو  مرتبط 
الكهرباء، والذي يقدر  على قطاع 
والذي  �صنوياً،  باملئة  ب�صبعة  ن�صبياً 
يتطلب  اأن  امل����رج����ح  م����ن  اأي�������ص���اً 

التي  امل��ت��ط��ورة  للحلول  ا�صتجابًة 
لتلبية  املحلية  ال�صركات  طرحتها 
وتقديراً  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  م��ط��ال��ب 
املنطقة.  يف  اال���ص��ت��ث��م��ار  ل��ف��ر���س 
كما عر بالكابي عن اأهمية عودة 
االأو�صط  ال�صرق  ومعر�س  موؤمتر 
ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل����اء م���رة اأخ����رى اىل 
اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث مت اط���الق���ه فيها 

والأول مرة منذ 12 عاًما.
الدكتور  احل����دث  و���ص��ي�����ص��ت�����ص��ي��ف 
الرئي�س  ن��ائ��ب  اخل��ط��ي��ب،  ه�����ص��ام 
العاملي،  الطاقة  ملجل�س  الفخري 
للهيئة  ال���������ص����اب����ق  وال�����رئ�����ي�����������س 
االأردن،  يف  للكهرباء  التنظيمية 
رئي�صي، اىل جانب عدد  كمتحدث 
امل��رم��وق��ني مب��ا يف  م��ن املتحدثني 
ذلك اآلن ثوم�صون، الع�صو املنتدب 
اأبوظبي خلدمات ال�صرف  ل�صركة 

ال�صحي.
عام  مدير  ثوم�صون،  اآل��ن  واأ�صاف 
ال�صرف  خلدمات  اأبوظبي  �صركة 
ال�صحي، اأَن ال�صرق االأو�صط يوفر 

املياه  لقطاع  قيمة  جتارية  ا  فر�صً
االقت�صاد  خ����الل  وم����ن  ال���ع���امل���ي. 
املزدهر والنمو ال�صكاين يف املنطقة، 
ال���ت���ع���اون  جم���ل�������س  دول  ت���ب���ح���ث 
اخلليجي ال�صتثمارات تبلغ قيمتها 
خالل  اأمريكي  دوالر  مليار   130
العقد املقبل، وذلك لتلبية الطلب 
املتوا�صل على املياه واتخاذ تدابري 
جديدة لتحقيق اال�صتدامة للمياه 
الهدف  ب����اأن  واأ�����ص����اف  وال���ط���اق���ة. 
االأو�صط  ال�صرق  ملوؤمتر  احلقيقي 
امل�صتثمرين  جمع  يف  يكمن  للماء 

م���ع امل��ب��دع��ني خل��ل��ق م�����ص��ار اأكر 
املياه  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ا����ص���ت���دام���ة 
�صركة  اإىل تطلع  واإدارت��ه��ا، موؤكداً 
اأبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي 
للتعّرف على اأف�صل املمار�صات من 
اخلراء الدوليني للمحافظة على 
هذه املوارد الثمينة.  ويعد موؤمتر 
ومعر�س ال�صرق االأو�صط للكهرباء 
واملاء يف دورته ال�ثانية ع�صر من�صة 
للتعرف  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة  ملجتمع 
حيوية  معلومات  على  واحل�صول 
وم���ب���ا����ص���رة. ك���م���ا ي���وف���ر احل����دث 

قطاع  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  منتدى 
م����ن خالل  امل��ن��ط��ق��ة  ال���ط���اق���ة يف 
جمع �صناع القرار وتقدمي اأف�صل 
االأفكار  ل��ت��ب��ادل  امل��م��ك��ن��ة  ال��ف��ر���س 
وللمرة  اجلديدة.  العالقات  وبناء 
ومعر�س  موؤمتر  �صيعقد  الثالثة، 
ل��ل��م��اء كحدث  ال�����ص��رق االأو�����ص����ط 
ومعر�س  م���وؤمت���ر  م���ع  م�����ص��رك 
ال�صرق االأو�صط للكهرباء، لي�صبح 
ح������دث اإق���ل���ي���م���ي م��ت��خ�����ص�����س يف 
والتقنية  اال�صراتيجية  الق�صايا 

يف قطاع املاء وال�صرف ال�صحي.

طاقة تعلق عملياتها يف اإقليم 
كرد�ستان العراق

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �صركة اأبوظبي الوطنية للطاقة طاقة اأنها قررت تعليق عملياتها يف م�صروع تطوير حقل اأترو�س النفطي يف 
اإقليم كرد�صتان العراق. فقد اأوقفت �صركة طاقة اأعمال احلفر يف احلقل املذكور وجلاأت اإىل خف�س عدد موظفيها 
هناك كاإجراء احرازي وذلك نتيجة للتطورات االأخرية التي اأدت اإىل تفاقم االأو�صاع االأمنية يف املناطق املحيطة 
باإقليم كرد�صتان. واأكدت �صركة طاقة اأنها ت�صع اأمن و�صالمة موظفيها وجميع املتعاقدين معها يف راأ�س اأولوياتها 
اأترو�س  اإقليم كرد�صتان و�صركائها يف حقل  بالتعاون مع حكومة  االأمنية عن كثب  االأو�صاع  واأنها توا�صل مراقبة 

الذي توؤكد التزامها مبوا�صلة العمل على م�صروع تطويره وتتوقع اأن تبداأ عمليات االإنتاج فيه يف العام 2015. 

جمارك دبي تنجز 4.5 مليون معاملة يف الن�سف االأول •• دبي-وام:

ح��ق��ق��ت ج����م����ارك دب�����ي من�����وا يف 
التي  امل���ع���ام���الت  اإج����م����ايل ع����دد 
ال��ن�����ص��ف االأول  اأجن��زت��ه��ا خ���الل 
من عام 2014 بن�صبة بلغت 10 
ب��ال��ف��رة نف�صها  ب��امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة 
م���ن ال���ع���ام امل���ا����ص���ي ل��ي�����ص��ل اإىل 
4.5 مليون معاملة مقابل 4.1 
مليون معاملة خالل الفرة من 

يناير اإىل يونيو 2013.
اأح����م����د حمبوب  ����ص���ع���ادة  وق�������ال 
م�����ص��ب��ح م��دي��ر ج���م���ارك دب���ي اإن 
النمو املت�صاعد يف عدد املعامالت 
املنجزة يعك�س التح�صن املتوا�صل 
بفعل  الوطني  االقت�صاد  اأداء  يف 
لغالبية  امل�������ص���ت���م���ر  االن���ت���ع���ا����س 
ومواكبة  االقت�صادية  القطاعات 
ال������ت������ج������ارة اخل������ارج������ي������ة ل���ه���ذا 

الطلب  ل��زي��ادة  نتيجة  االنتعا�س 
ال���الزم���ة لتلبية  ال��ب�����ص��ائ��ع  ع��ل��ى 
م��ت��ط��ل��ب��ات امل�������ص���اري���ع اجل���دي���دة 
القطاعات  ج��م��ي��ع  يف  وال��ق��ائ��م��ة 
االأم���ر ال��ذي يجعل ج��م��ارك دبي 
حت����ر�����س ع���ل���ى ت���ط���وي���ر اأدائ����ه����ا 
مل��واك��ب��ة ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي من 
الب�صائع  و���ص��ول  ���ص��م��ان  خ���الل 
اخل�����دم�����ات  ت�����اأخ�����ريع�����ر  دون 
توفر  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  اجلمركية 
املتعاملني  على  اجلهد  و  ال��وق��ت 
ت��خ��ف��ي�����س كلفة  م���ن  و مت��ك��ن��ه��م 
واعتر  ال���ت���ج���اري���ة.  ع��م��ل��ي��ات��ه��م 
تعزيز  ع���ر  ا���ص��ت��ط��اع��ت  دب���ي  اأن 
حركة  يف  امل������ح������وري  م���وق���ع���ه���ا 
العاملية  و  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ت���ج���ارة 

م��ن ك��ل دول ال��ع��امل ع��ر توفري 
اأف�صل م�صتويات اخلدمة حلركة 
التجارة. واأو�صح اأن جمارك دبي 
النجاح  ه��ذا  حتقيق  م��ن  متكنت 
عام  م���ن  االأول  ال��ن�����ص��ف  خ����الل 

م���ن دق��ي��ق��ت��ني م���ن وق����ت اإدخ����ال 
العميل لبيانات ال�صحنة يف نظام 
التخلي�س اجلمركي عر القنوات 
وذلك  الطلبات  لتقدمي  املختلفة 
املخاطر  حم����رك  ك���ف���اءة  ب��ف��ع��ل 
الذي طورته الدائرة للت�صخي�س 
خمتلف  ع��ل��ى  للمخاطر  امل�صبق 
اأداء  وفعالية  التجارية  ال�صحنات 
لفح�س  املتطور  واجلهاز  النظام 
احلاويات باالأ�صعة وهو اأول نظام 
ال���ع���امل يدمج  ���ص��ام��ل م��ب��ت��ك��ر يف 
متعددة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  اأ���ص��ال��ي��ب 
اأحدث  خ��الل  من  التقنية  عالية 
االأجهزة املتطورة للتفتي�س. ونوه 
اأن التطوير امل�صتمر لقدرات  اإىل 
دبي  ج��م��ارك  الب�صرية يف  امل���وارد 

اأك����ر من  ت�����ص��ت��ق��ط��ب ح�����ص��ة  اأن 
جممل التبادل التجاري العاملي..

عدد  يف  املحقق  النمو  اىل  الف��ت��ا 
اأ�صبحت  حيث  املنجزة  املعامالت 
العمليات التجارية التي تتم عر 
دبي تقوم بدور حيوي يف جممل 
وذلك  العاملية  التجارية  احلركة 
ب��ف��ع��ل م���ا اأجن���زت���ه االإم�������ارة من 
تطوير مت�صاعد للبنية التحتية 
بناء  يف  املتنامي  اال�صتثمار  ع��ر 
وت��ط��وي��ر امل���وان���ئ و امل����ط����ارات و 
وكذلك  واالت���������ص����االت  ال����ط����رق 
الدوائر  بني  والتكامل  الرابط 
م�صتوى  اإىل  اأدى  م��ا  احلكومية 
تلبية  يف  ال����ن����ج����اح  م�����ن  اأع�����ل�����ى 
والتجار  امل�صتثمرين  متطلبات 

و�صمان  خل���دم���ات���ن���ا  امل�������ص���ت���م���ر 
للمعامالت  ال�����ص��ري��ع  االإجن�������از 
ح�����ي�����ث اأ������ص�����ب�����ح�����ت م�����راك�����زن�����ا 
اجلمركية توفر اخلدمات خالل 
زمن قيا�صي نعمل على اخت�صاره 
التطوير  خ��الل  فمن  با�صتمرار 
االإجن����ازات  و  خل��دم��ات��ن��ا  التقني 
املتتابعة التي حتققت على �صعيد 
تطوير تطبيقات تقنية املعلومات 
متكنا من اخت�صار الزمن الالزم 
واأ�صبح نحو  ال�صحنات  لتخلي�س 
غري  املعامالت  م��ن  باملائة   84
حتتوي  ال  ال��ت��ي  اأي   - اخل���ط���رة 
من  تقييمها  يتم  خماطر-  على 
املخاطر وتخلي�صها  قبل حمرك 
اأقل  يف  ب�صري  تدخل  ب��دون  اآل��ي��ا 

ت�صخري  خ������الل  م����ن   2014
ج��م��ي��ع اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وم����وارده����ا 
اال�صراتيجية  اأهدافها  لتحقيق 
روؤية وتوجهات  التي تن�صجم مع 
اأف�صل  ت���وف���ري  يف  دب����ي  ح��ك��وم��ة 
للعمالء..  ال���ذك���ي���ة  اخل����دم����ات 
م����وؤك����دا ح���ر����س ال�����دائ�����رة على 
االرتقاء مب�صتوى االأداء يف جميع 
عملياتها والتميز يف كل ما تقدمه 
اأق�صى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  خ����دم����ات  م����ن 
م�صتويات الر�صا لدى املتعاملني. 
وقال مدير جمارك دبي : نطبق 
ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة عمل  ال���دائ���رة  يف 
يف  امل�صتمر  النمو  ت��دع��م  �صاملة 
عدد املعامالت اجلمركية املنجزة 
التطوير  خ�������الل  م�����ن  وذل��������ك 

اإجناز  يف  النمو  حتقيق  يف  �صاهم 
اأن��ه من  اإىل  .. م�صريا  املعامالت 
للعاملني  الدائم  التدريب  خالل 
ال�����دائ�����رة وحت���ف���ي���ز االإب��������داع  يف 
املتميزين  م��ك��اف��اأة  ع���ر  ل��دي��ه��م 
اأعلى  اإىل  ب�����االأداء  االرت���ق���اء  ي��ت��م 
ت��ك��ف��ل حتقيق  ال���ت���ي  امل�����ص��ت��وي��ات 
اأف�صل النتائج على �صعيد اإجناز 
امل���ع���ام���الت اجل��م��رك��ي��ة .. واأك����د 
اأول  اإىل  دب��ي  ج��م��ارك  اأن حت��ول 
بالكامل  ذك��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة  دائ�����رة 
يدعم التقدم امل�صتمر يف اإجنازات 
يف  املت�صاعدة  وال���زي���ادة  ال��دائ��رة 
عدد املعامالت اجلمركية املنجزة 
ف���م���ن خ�����الل ت���وف���ري اخل���دم���ات 
الذكية  الهواتف  عر  اجلمركية 
تقدمي  املتعاملني  باإمكان  اأ�صبح 
طلباتهم على مدار ال�صاعة طيلة 

اأيام االأ�صبوع ومن اأي مكان.
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املال والأعمال

الرئي�س التنفيذي الإيبوك مي�سي فرانكفورت: االإمارات وجهة رائدة ل�سياحة املوؤمترات واالجتماعات واملعار�س
واملعار�س  االأح�������داث  ي��ح�����ص��رون 
الزوار  توجهات  ملعرفة  التجارية، 
موؤ�صرات  ت��ع��د  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ني 
ال�صوق  وتفاعل  ا�صتقبال  لطريقة 
مع اأي معر�س جتاري وما يقدمه 
من عرو�س.  قال باول�س عن دعم 
كثري  يقوم   : للفعاليات  احلكومة 
الرائع  ال��ت��ع��اون  ال��ن��ج��اح على  م��ن 
تقدمه  الذي  والدعم  اال�صت�صارات 
�صاعدنا  ل��ن��ا اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة. 
متكيننا  يف  ك���ب���ري  ب�����ص��ك��ل  ذل������ك 
املنطقة  يف  االأع����م����ال  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن 
حمتملة  اأ����ص���واق  اإىل  وال���و����ص���ول 
ح�صورنا  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
اأح���داث���ن���ا وفقا  ق��ائ��م��ة  وت��و���ص��ي��ع 

ملتطلبات ال�صوق امل�صتقبلية. 
ت���اب���ع ب���اول�������س: ب��ع��د ال���ف���وز بحق 
وب�صكل   2020 اإك�����ص��ب��و  ت��ن��ظ��ي��م 
العديد  لدينا  اأ�صبحت  اأي�صا،  عام 
م��ن االأف���ك���ار امل��درو���ص��ة واخلطط 

•• دبي-الفجر:

الرئي�س  ب���اول�������س  اأح����م����د  ����ص���رح 
مي�صي  اإيبوك  �صركة  يف  التنفيذي 
لتنظيم  االأمل����ان����ي����ة  ف���ران���ك���ف���ورت 
امل���ع���ار����س ال��ت��ج��اري��ة وامل����وؤمت����رات 
ق����ائ����اًل:  دب��������ي،  امل���ت���خ�������ص�������ص���ة يف 
�صياحية  وجهة  االإم��ارات  اأ�صبحت 
والعامل  املنطقة  من  للزوار  هامة 
للدولة  يتوجهون  اأ�صبحوا  الذين 
الفعاليات  وح�������ص���ور  ل��ل��ت�����ص��وق 
وب�صبب  ال����ه����ام����ة  واالأح���������������داث 
مراكز  يف  مم��ث��ل��ة  خ���ي���ارات  ت���ع���دد 
مب�صتويات ومعايري عاملية وفنادق 
ترفيهية  ووج����ه����ات  وم��ن��ت��ج��ع��ات 
اأ�صبحت تقدم بدياًل مقنعاً لل�صفر 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اأخ�����رى.  دول  اإىل 
تعزيز  على  �صاعدت  التي  العوامل 
مكانة الدولة كوجهة الإقامة اأبرز 

املوؤمترات واالجتماعات العاملية.

وامل�صاعب  ال��ت��ح��دي��ات  اأب����رز  وع���ن 
االأح���داث  �صناعة  تواجهها  ال��ت��ي 
لناأخذ  باول�س:  ق��ال  االإم����ارات،  يف 
م��دي��ن��ة دب���ي م���ث���ااًل ف��م��ن بدايات 
واحدة  االآن  دبي  اأ�صبحت  �صغرية 
لالجتماعات  امل����راك����ز  اأب������رز  م���ن 
تتمتع  ح��ي��ث  املنطقة  يف  ال��دول��ي��ة 
بالعديد من املرافق ومزايا �صهولة 
املتنوعة  واخل���ي���ارات  ال��و���ص��ول  يف 

الفريدة. 
واإذا كانت دبي تعاين من اأي عوائق 
فمع  ال��ك��رة.  م�صكلة  ح��ق��ا  ف��اإن��ه��ا 
املنظمني  واملزيد من  املزيد  اإدارك 
املدينة  اأح��داث��ه��م يف  تنظيم  مل��زاي��ا 
املدينة  ف��ع��ال��ي��ات  ق��ائ��م��ة  ت���زدح���م 
وب��ال��ت��ايل ت�صبح  م��ت��زاي��د  ب�����ص��ك��ل 

خيارات املوقع اأكر حمدودية. 
مي�صي  الإي�������ب�������وك  وب����ال����ن���������ص����ب����ة 
امل�صاركني  ون�����ص��ب��ة  ف���ران���ك���ف���ورت، 
الدولية  امل�صاركة  مقابل  املحليني 

وب��ف�����ص��ل مرافق   : ب��اول�����س  ت���اب���ع 
النقل والبنية التحتية اللوج�صتية 
اأ�صبحت  االإم��������ارات،  يف  امل��ت��وف��رة 
مركزا دوليا للتجارة واالجتماعات 
تخدم  التي  واملعار�س  وامل��وؤمت��رات 

املنطقة. 
ال���راث التجاري  اإىل ذل��ك  اأ���ص��ف 
ال���ذي تتمتع به  ال��ع��ري��ق وال���رائ���ع 
ال�صكانية  وال��رك��ي��ب��ة  االإم�������ارات 
من  جتعل  التي  الثقافات  متعددة 
االأعمال  لتنفيذ  مثاليا  مكانا  دبي 
وع���ق���د االج���ت���م���اع���ات واالأح�������داث 

الدولية. 
ل��ك��ل ت��ل��ك ال���ق���ط���اع���ات دوره������ا يف 
ت�صبح  اأن  يف  امل����دي����ن����ة  مت���ك���ني 
ل�صياحة  رائ����دة  وج��ه��ة  االإم������ارات 
واملعار�س  واالجتماعات  املوؤمترات 
كما اأنها ت�صتفيد كذلك من النمو 
ما  وه��ذا  ال�صناعة،  حتققه  ال��ذي 
تقوم به دبي على اأف�صل ما ميكن. 

�صوقا متنوعا ممتدا اإىل ا�صتقطاب 
توليفة دولية قوية متكاملة حيث 
ُينظر اإىل هذه االأح��داث على اأنها 
العاملية  لالأ�صماء  مثالية  من�صات 

التي  املنطقة  اأ�صواق  اإىل  للو�صول 
عن  بعيدا  اإليها  الو�صول  ي�صعب 
هذه االأحداث.  و�صدد باول�س على 
الذين  ال��زوار  ت�صجيل عدد  اأهمية 

اأقل  املحلية  امل�����ص��ارك��ة  ك��ان��ت  واإذا 
ال����ذي مي��ك��ن ف��ع��ل��ه لتح�صني  ف��م��ا 
م�����ص��ارك��ت��ه��م، ق���ال ب��اول�����س: تخدم 
ننظمها  التي  واملوؤمترات  املعار�س 

االأحداث،  �صناعة  م�صتقبل  ح��ول 
بطبيعتها  االأح���������داث  ف�����ص��ن��اع��ة 
نف�صها مبا  م��رن��ة حت���ول  ���ص��ن��اع��ة 
يتما�صى مع ال�صوق املتغري. وحيث 
ب�صدة كواحدة  تر�صخ دبي مكانتها 
اأبرز الوجهات التجارية عامليا  من 
�صناعة  وت��ت��ح��ول  تتو�صع  ف�����ص��وف 

االأحداث. 

اأكرث من 3 ماليني م�سافر بزيادة 11 % 

�سايف اأرباح العربية للطريان 248 مليون درهم 
بن�سبة زيادة 85 % يف الن�سف االأول 2014

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

طريان  �صركة  واأك��ر  ،اأول  للطريان  العربية  اأعلنت 
ام�س  اأفريقيا،  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  يف  اقت�صادي 
عن نتائجها املالية للربع الثاين من العام املنتهي يف 
التي  الرائدة  املكانة  تعك�س  يونيو2014،والتي   30
،ومنوذج  ال��ق��ط��اع  م�صتوى  على  ال�صركة  بها  تتمتع 
اأعمالها القوي والناجح، باال�صافة اىل اأدائها القوي 

واملتوا�صل على امتداد عملياتها. 
ون��ق��ل��ت ال��ع��رب��ي��ة ل���ل���ط���ريان يف ال���رب���ع ال���ث���اين من 
مليون  طائراتها1.6  م����ن  العام2014على 
مليون  مقابل1.5  ن�صبتها8%  ب���زي���ادة  م�����ص��اف��راً 
العام  م��ن  ذات��ه��ا  ال��ف��رة  نقلهم خ���الل  م�����ص��اف��راً مت 
امل��ا���ص��ي .ك��م��اح��اف��ظ��ت ال�����ص��رك��ة خ���الل ال��رب��ع الثاين 
اإ�صغال  لن�صبة  املرتفع  معدلها  العام2014على  من 
املقاعد  ع���دد  اإىل  امل�����ص��اف��ري��ن  ع���دد  –ن�صبة  امل��ق��اع��د 

املتاحة –والذي بلغ 84%.
و�صجلت النتائج املالية التي حققتها العربية للطريان 
جديداً  قيا�صياً  رق��م��اً   2014 م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع  يف 
لناحية االآداء املايل، وذلك نتيجة للممار�صات العملية 
احليوية  �صيا�صتها  �صيما  وال  تتبعها،  ال��ت��ي  املبتكرة 
املثلى  االإدارة  على  امل�صتمر  وتركيزها  الوقود  الدارة 

للتكاليف.  
اآل  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  ق��ال  املنا�صبة  وب��ه��ذه   
: ميثل  للطريان  العربية  اإدارة  رئي�س جمل�س  ثاين، 
للطريان‘  ’العربية  �صجلته  ال��ذي  اال�صتثنائي  االأداء 
خالل الربع الثاين من هذا العام امتداداً للنجاحات 
العام  مطلع  م��ن��ذ  ال�����ص��رك��ة  حققتها  ال��ت��ي  امل��ت��ت��ال��ي��ة 
اجلاري، حيث وا�صلت ا�صتثماراتنا يف تعزيز اإمكاناتنا 

الت�صغيلية واإدارة التكاليف حتقيق نتائج مميزة .
%11 يف  بن�صبة  �صهدنا من��واً  لقد  ق��ائ��اًل:  واأ���ص��اف 
الطاقة اال�صتيعابية خالل الن�صف االأول من ال�صنة، 
اإ�صغال  لن�صبة  مرتفع  معدل  على  حافظنا  ذلك  ومع 
املقاعد وزي��ادة يف االإي���رادات مبقدار %15، يف حني 
 6% بن�صبة  ارت��ف��اع��اً  ال��ع��وائ��د  متو�صط  اي�����ص��اً  �صهد 
حيث ال يعتر من �صمن االأعلى يف القطاع فح�صب، 
التكلفة  الإدارة  الفّعالة  املمار�صات  اأي�����ص��اً  يعك�س  ب��ل 

املنخف�صة التي تتبعها ’العربية للطريان‘ .
وارتفعت االأرباح ال�صافية ل� العربية للطريان خالل 
توقعات  متجاوزة   2014 ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف 
املحللني اأي�صاً لت�صل اإىل248مليون درهم يف الن�صف 

االأول من العام املنتهي يف 30 يوليو 2014،بزيادة 
قدرها%85 مقارنة باالأرباح ال�صافية التي �صجلتها 
والتي  العام2013  م��ن  املقابلة  ال��ف��رة  يف  ال�صركة 
للطريان  العربية  درهم.و�صجلت  بلغت134مليون 
بلغت1.74ملياردرهم  اإيرادات  االأول  الن�صف  خالل 
بزيادة قدرها %14،مقابل 1.52 مليار درهم خالل 
اأكر  �صافر  2013. يف حني  العام  ذاتها من  الفرة 
العربية  على من رحالت  راكباً   3،336،046 من 
 ،2014 ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف  خ��الل  ل��ل��ط��ريان 
العام  ذاتها من  بالفرة  %11 مقارنة  بلغت  بزيادة 
املا�صي. كما حافظت ال�صركة على ن�صبة اإ�صغال املقاعد 
املرتفعة خالل الن�صف االأول من العام احلايل والذي 
اإىل  ن�صعى  ب��ال��ق��ول:  ث��اين  اآل  واخ��ت��ت��م    .83% بلغ 
املحافظة على هذا الزخم الكبري لنمو االأعمال خالل 
الن�صف الثاين من العام احلايل، كما �صن�صتمر اأي�صاً 
الت�صغيلية  التكاليف  اإدارة  اأف�صلممار�صات  تطبيق  يف 
اإدارة الوقود احليوية، يف الوقت الذي نقوم  و�صيا�صة 
بدورها  ت�صاهم  مبتكرة  ومعايري  خدمات  بتبني  فيه 
تويل  التي  ال�صراتيجيتنا  اإ�صافية  قيمة  اإع��ط��اء  يف 
توفري اأف�صل اخلدمات للعمالء. ونحن نتطلع قدماً 
اإىل تقدمي خدماتنا لعدد اأكر من امل�صافرين خالل 

االأ�صهر وال�صنوات املقبلة .
قائمة  �صمن  اخ��ت��ريت  ق��د  للطريان  العربية  وك��ان��ت 
اأكر ع�صر �صركات طريان اقت�صادي حتقيقاً لالأرباح 
و�صعت  كما  العامل.  م�صتوى  على  الطريان  قطاع  يف 
�صبكة وجهاتها خالل الن�صف االأول من العام احلايل 
اإىل  اإ���ص��اف��ة خ��دم��ات��ه��ا  97 وج��ه��ة م���ع  اإىل  ل��ت�����ص��ل 
من  ان��ط��الق��اً  تركيا  يف  واأنطاليا  م�صر،  يف  ال��ق��اه��رة 

مقرها الرئي�صي يف مطار ال�صارقة الدويل.
اإعالن  اأي�����ص��اً   2014 ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  و�صهد 
العربية للطريان عن اإطالق مركز عملياتها الثاين 
يف دول����ة االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال���راب���ع على 
ا�صراتيجية  �صراكة  يف  دخلت  حيث  العامل،  م�صتوى 
مع دائرةالطريان املدين براأ�س اخليمة، لت�صبح بذلك 
راأ�س  من مطار  انطالقاً  االإم��ارة  الر�صمي يف  الناقل 
اخليمة الدويل. وا�صتهلت العربية للطريان رحالتها 
اجلوية من مقرها اجلديد يف 6 مايو املا�صي وتقدم 
7 وجهات انطالقاً من  املبا�صرة اىل  حالياً خدماتها 
راأ�س اخليمة ت�صمل جدة يف اململكة العربية ال�صعودية، 
والقاهرة يف م�صر، وم�صقط يف �صلطنة عمان، واإ�صالم 

اآباد والهور وبي�صاور يف باك�صتان، ودكا يف بنغالد�س.

اأرقام قيا�سية لل�سياحة النم�ساوية 2014 من زوار ال�سرق االأو�سط
••  دبي - حممود علياء

االأوروبي  البلد  هي  النم�صا  كانت 
بزيادة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأ����ص���رع من����واً 
ال�صرق  م��ن  ال����زوار  يف   612%
االأو�صط خالل ع�صرة �صنني فقط. 
 2013 ومع ذلك فقد كانت �صنة 
���ص��ن��ة ق��ي��ا���ص��ي��ة اأخ�����رى )ج�����اءت يف 
مع  ال��ت��وايل(  على  الرابعة  املرتبة 
زيادة %23 نتج عنها 268.476 
872.571 ليلة مبيت  و�صول و 
من ال�صرق االأو�صط. وي�صري الربع 
ا�صتمرار  اإىل   2014 لعام  االأول 
ه����ذا االجت������اه م���ع زي������ادة 29% 
يف  و19%  ال����ق����ادم����ني  ع�����دد  يف 
تفتخر  االن.   حتى  املبيت  ل��ي��ايل 
النم�صا بالكثري من خرات ق�صاء 
ال��ع��ط��الت ال��ت��ي ي��ت��وق ل��ه��ا ال���زوار 
من ال�صرق االأو�صط ودول جمل�س 
للمزايا  نظراً  اخلليجي؛  التعاون 
املعتدل،  امل����ن����اخ  م�����ن:  امل����ت����وف����رة 
البحريات  م��ع  االأل��ب��ي��ة  والطبيعة 
والع�صب  ال�صافية،  الكري�صتالية 

الإعطاء خرة ترفيهية غري عادية 
اأعلى  م��ن  قائمة  ب��وج��ود  وتفتخر 
حلظات  لق�صاء  ال��رف��ي��ه  درج���ات 
واإن  ال���ط���ل���ق.  ال����ه����واء  م�����ص��ل��ي��ة يف 
بحرية  هو  املغامرات  حديقة  قلب 
بحديقة  تتميز  م�صهدية  �صباحة 
ت���رف���ي���ه م���ائ���ي���ة م�����ع ن����ط����اق من 
ومن�صة  املثرية،  املائية  االنزالقات 
بارتفاع  ل��ل��ت��ع��دي��ل  ق��اب��ل��ة  غ��ط�����س 
27 م��ر و�صالمل  ح��ده االأق�����ص��ى 
م��ائ��ي��ة م��ن اأج���ل ال��ت��زل��ج امل��ث��ري اأو 
و  ب��ال��دراج��ة  البهلوانية  االأل���ع���اب 
ت��رام��ب��ول��ني امل�����اء. وه���ن���اك نقاط 
اأخ��رى يف احلديقة تت�صمن  جذب 
ال�صخمة  االأرجوحة  على  الركوب 
ت�����ص��دق، وركوب  اإط�����الالت ال  م��ع 
الثعلب الطائر الذي طوله 300 
م���ر، وج����دار ال��ت�����ص��ل��ق االأع���ل���ى يف 
النم�صا، وم�صمار احلبل االأعلى يف 
واملغامرات اخلارجية مثل  النم�صا 
القوارب  ورك��وب  الطوافات  رك��وب 
ا�صتك�صاف  و  ال�����ص��ي��ق��ة  ال��ط��وي��ل��ة 

الكهوف يف اجلبال اخل�صراء. 

املك�صية  ق��م��م اجل��ب��ال  و  االأخ�����ص��ر 
بالثلوج حتى يف ال�صيف، و مراكز 
ت�صهيالت  مع  الرومان�صية  املدينة 
الت�صوق و الكثري من نقاط اجلذب 
العائلية.  ويزخر هذا البلد بطيف 
ت�صفي  التي  املتنزهات  م��ن  وا���ص��ع 
متميزاً،  جمالياً  بعداً  البالد  على 
وجتعل منها وجهة مثلى للعائالت 
واالأط�����ف�����ال ول���ع�������ص���اق ال���ت���ن���زه يف 
اأنحاء  جميع  م��ن  ال��ط��ل��ق  ال���ه���واء 
ال��ع��امل. اإن ال��رف��ي��ه ال��ع��ائ��ل��ي هو 

اأجل  من  الرئي�صية  العوامل  اأح��د 
وجهات العطالت ال�صعبية يف �صوق 
النم�صا  وتفتخر  االأو�صط.  ال�صرق 
املالهي  ح��دائ��ق  م��ن  كامل  بنطاق 
املالهي  ح��دي��ق��ة  م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ال�صكك  وج����ود  م���ع  ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة 
اأجنحة  و  وال��رك��وب��ات  احل��دي��دي��ة 
الطعام يف حديقة براتر فيينا اإىل 
الكري�صتالية  �صواروف�صكي  ع��وامل 
وحلبة  اإي��ن�����ص��روك.  م��ن  القريبة 
اجلليدي  ال���ن���ه���ر  ع���ل���ى  اجل���ل���ي���د 

هو  الذي  كيتز�صتاينهون،  ال�صهري 
واح�����د م���ن اأ���ص��ه��ر ن���ق���اط اجلذب 
النم�صا  يف  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
ل��ل��زوار م��ن ال�����ص��رق االأو����ص���ط. اإن 
هي  اأوت�����ز  وادي  يف   47 امل��ن��ط��ق��ة 
اأخ����رى يف جبال  ح��دي��ق��ة م��اله��ي 
املغامرات  بحديقة  وتعرف  االأل��ب 
اخلارجية االأكر يف اأوروبا. وت�صم 
م�صاحتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  املنطقة 
ميزات  م��رب��ع  ق��دم   700.000
التقنية  وعالية  طبيعية  خارجية 

  حتت عنوان التحكيم يف عقود النفط واالإن�ساءات الدولية 

اإقبال كبري على امل�ساركة يف موؤمتر �ساللة ال�سنوي 26 اأغ�سط�س 
•• �صاللة-وام:

التعاون  التجاري لدول جمل�س  التحكيم  العام ملركز  االأمني  قال 
لدول اخلليج العربية دار القرار اأحمد جنم ان هناك اإقباال كبريا 
الفرة  خ��الل  ال��ذي  ال�صنوي  �صاللة  م��وؤمت��ر  يف  الت�صجيل  على 
ب��الزا �صاللة  اأغ�صط�س اجل��اري بفندق ك��راون   28 اإىل   26 من 

ب�صلطنة عمان.
ونوه اإىل اأن املوؤمتر الذي يعقد هذا العام يف ن�صخته التا�صعة ع�صرة 
حتت عنوان التحكيم يف عقود النفط واالإن�صاءات الدولية ي�صهد 
وب�صكل �صنوي م�صاركة وا�صعة من االأ�صقاء من جميع دول جمل�س 
امل�صاركني  و�صول عدد  وتوقع  العربية  ال��دول  وع��دد من  التعاون 
اإىل اأكر من 100 م�صارك من خمتلف التخ�ص�صات ذات العالقة 
اأن املركز يعكف  مبو�صوع املوؤمتر. واأو�صح جنم يف ت�صريحات له 
على امتام االإ�صتعدادات النهائية لتنظيم املوؤمتر الذي اأ�صبح من 
اأهم املوؤمترات ال�صياحية التي متيز مو�صم الربيع ب�صاللة وهو ما 
يعك�صه االإهتمام والرعاية من قبل اجلهات الر�صمية ب�صكل �صنوي 
حيث يحظى برعاية معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بن �صعيد 

ال�صعيدي وزير ال�صوؤون القانونية العماين .
وي��ع��م��ل امل��رك��ز ع��ل��ى تنظيم امل��وؤمت��ر ب��ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة جتارة 
اإعالمية من قبل  رعاية  و�صناعة عمان فرع حمافظة ظفار مع 
�صحيفة عمان العمانية والتي �صتخ�ص�س تغطية خا�صة ويومية 

لدول  ال��ت��ج��اري  التحكيم  مل��رك��ز  ال��ع��ام  االأم���ني  وق���ال  لفعالياته. 
جمل�س التعاون يلعب النفط دورا اأ�صا�صيا يف �صوق الطاقة العاملية 
والعاملية  والعربية  اخلليجية  النفطية  ال���دول  اقت�صاديات  ويف 
واحلياة اليومية لل�صعوب وتعتمد دول جمل�س التعاون اخلليجي 
على  كبري  ب�صكل  واقت�صادياتها  العامة  ميزانياتها  اإي����رادات  يف 

العائدات من ا�صتغالل وت�صدير هذه املوارد .
النفطية  ال�صناعة  يف  امل�صالح  ت�صارب  من  وبالرغم  اأن��ه  واأ�صاف 
النفطية  وال�صركات  للنفط  امل�صدرة  النامية  ال��دول  بني  خا�صة 
امل�صتخرجة له ومعظمها من البلدان املتقدمة فقد ن�صاأت كثري من 
املنازعات النفطية ف�صت غالبيتها عن طريق التحكيم ومعظمها 
عامة  ب�صفة  امل��ق��اوالت  �صناعة  اأن  وذك���ر   . للجدل  م��ث��رية  ك��ان��ت 
ومقاوالت البناء والت�صييد ب�صفة خا�صة تعتر من اأهم جماالت 
الدول  اإىل  بالنظر  االأه��م��ي��ة  ه��ذه  وتت�صاعف  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
يف  واالقت�صادية  املدنية  االأ�صا�صية  بنيتها  ت��زال  ال  التي  النامية 
حاجة اإىل املزيد من البناء والتطوير فجاهزية ال�صركات الدولية 
القتنا�س فر�س اال�صتثمار من خالل وجود تنظيم قانوين يكفل 
واأ�صار  القانوين.  باالأمان  ي�صمى  ما  العقود  هذه  اأط��راف  جلميع 
الدولية  واالإن�����ص��اءات  النفط  عقود  منازعات  يف  التحكيم  اأن  اإىل 
اإذا و�صعنا  االجتهاد  ووا�صع  للجدل  و�صيق ومثري  مو�صوع �صعب 
يف االعتبار حتمية انتفاء �صفة الدولة الطرف يف اتفاق التحكيم 
عند مت�صكها باحل�صانة ال�صيادية قوة املوقف التفاو�صي وتدويل 

عقود اال�صتثمار االأجنبي. 

من جهته قال رئي�س غرفة جتارة و�صناعة عمان فرع حمافظة 
رذاذ خريف �صاللة اجلميل  ان  الروا�س  �صامل  بن  ظفار عبداهلل 
اإ�صراتيجية  تاأ�صي�س �صراكة  اأغ�صط�س يف �صلطنة عمان �صاهم يف 
ف��رع حمافظة ظفار  ع��م��ان  امل��رك��ز وغ��رف��ة جت���ارة و�صناعة  ب��ني 
للتعاون يف ن�صر فكر وثقافة التحكيم وبناء حمطة للعلم واملعرفة 
اأر���س هذه  التعاون على  الإلتقاء نخبة من مواطني دول جمل�س 
بالطبيعة  وت��ع��اىل  �صبحانه  اهلل  ح��ب��اه��ا  ال��ت��ي  العمانية  ال��رق��ع��ة 

اخلالبة واملناخ اجلميل.
ف��رع حمافظة  اأن غرفة جت��ارة و�صناعة عمان  ال��روا���س  واأو���ص��ح 
ظفار ت�صع كل اإمكانياتها يف خدمة االأ�صقاء امل�صاركني وعائالتهم 
منطقة  اإىل  ترفيهيا  �صياحيا  برناجما  وتعد  املوؤمتر  اأي��ام  ط��وال 

املغ�صيل.
ال�صوؤون  وزي��ر  معايل  م��ن  لكل  كلمات  امل��وؤمت��ر  فعاليات  وت�صمل 
القانونية العماين وكلمة لرئي�س غرفة جتارة و�صناعة عمان فرع 
حمافظة ظفار وكلمة لالأمني العام ملركز التحكيم التجاري لدول 
االأول  اليوم  يف  الرئي�صية  العمل  جل�صة  وحتمل  التعاون.  جمل�س 
الدويل  القانون  تطوير  �صاهمت يف  التي  النفط  منازعات  عنوان 
برئا�صة اأمني عام مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون 
بال�صركة  القانونية  االإدارة  مدير  ال�صليلي  د.يو�صف  وم�صاركة 
الوطنية لالإت�صاالت املتنقلة بدولة الكويت و د.حممد الزدجايل 
نائب  زب���اري  ه�صام  واملهند�س  العمانية  املحامني  جمعية  رئي�س 

الرئي�س التنفيذي ل�صركة تطوير للبرول مبملكة البحرين.

�سركة بيئة توفر اأول اآلة الإعادة تدوير م�سابيح االإنارة يف اأ�سواق ال�سرق االأو�سط
•• ال�صارقة -وام: 

اآل���ة الإع����ادة ال��ت��دوي��ر تعتر  ق��دم��ت ���ص��رك��ة بيئة 
االأو�صط  ال�صرق  م�صتوى  على  نوعها  من  االأوىل 
والبطاريات  الكهربائية  امل�صابيح  اإي��داع  تتيح  اإذ 
ق�صائم  االأف����راد  ومتنح  ال��ت��دوي��ر  الإع���ادة  املنزلية 

ونقاط والء مقابل كل عملية اإعادة تدوير.
و مت ت�صميم وتطوير هذه االآل��ة من قبل �صركة 
اآالت  ت�صنيع  يف  املتخ�ص�صة  الريطانية  ريفند 

اإيداع املواد القابلة الإعادة التدوير.
و ت��ع��د ب��ي��ئ��ة ث���اين ���ص��رك��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى العامل 
االإمارات  يجعل  ال��ذي  االأم��ر  االآالت  ه��ذه  تعتمد 

تقدم هذه  العامل  دول��ة يف  ثاين  املتحدة  العربية 
التكنولوجيا املتطورة بعد اململكة املتحدة و�صتقوم 
يف  املتطورة  االآالت  هذه  من  خم�صة  بتوزيع  بيئة 

خمتلف اأنحاء الدولة.
بيئة  ل�صركة  العام  املدير  ق��ال خالد احلرميل  و   
ال��رائ��دة يف جمال  ريفند  �صركة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإن 
التدوير  اإع����ادة  اآالت  وت�صميم  و���ص��ن��اع��ة  اب��ت��ك��ار 
يهدف اإىل تعزيز جهود احلد من االآثار اخلطرة 
هذه  و�صتقدم   .. والبيئة  ال�صحة  على  للنفايات 
ا�صراتيجيتنا  يف  ج��دي��دا  ب��ع��دا  امل��ت��ط��ورة  االآالت 
اإىل  النفايات والرامية  ال�صاملة واملتكاملة الإدارة 
100باملائة  بن�صبة  املكبات  من  النفايات  حتويل 

االإمارة  ت�صدر  �صري�صخ  ال��ذي  االأم��ر  ال�صارقة  يف 
منطقة  م�صتوى  على  البيئية  امل��ب��ادرات  لطليعة 
االأوىل  العربية  املدينة  ويجعلها  االأو�صط  ال�صرق 
التي تنجح يف حتويل النفايات من املكبات بن�صبة 

100باملائة. 
االإدارية  املديرة  ه��ول  ك��ارول  اأعربت  جانبها  من 
�صركة  جهود  بدعم  �صعادتها  ع��ن  ريفند  ل�صركة 
التدوير  اإع������ادة  اآالت  ت���ق���دمي  خ����الل  م���ن  ب��ي��ئ��ة 
ن��وع��ه��ا على  م���ن  االأوىل  ت��ع��د  وال���ت���ي  امل���ت���ط���ورة 
م�صتوى ال�صرق االأو�صط .. ومتتلك �صركتنا خرة 
ما يزيد على 28 عاما يف جمال تطوير وت�صنيع 
اآالت اإيداع املواد القابلة الإعادة التدوير وهي اأول 

الكهربائية  امل�صابيح  باإيداع  خا�صة  اآلة  طور  من 
ل�صركة  االآالت  هذه  �صنوفر  باأننا  ونفخر  املنزلية 
بيئة ح�صريا على م�صتوى املنطقة وهي ال�صركة 
واحلائزة  االأو�صط  ال�صرق  م�صتوى  على  الرائدة 
ت��ق��دمي احل��ل��ول البيئية  ع��ل��ى ج��وائ��ز يف جم���ال 
الإع���ادة  ري��ف��ن��د  اآالت  وت�����ص��اه��م  ال��ن��ف��اي��ات.  واإدارة 
اإعادة  ت��دوي��ر م�صابيح االإن���ارة يف زي���ادة م��ع��دالت 
تدوير هذه النفايات اخلطرة يف االإمارات العربية 
املتحدة وحتول دون اإر�صالها اإىل مكبات النفايات 
يف الدولة وت�صاعد ال�صركات على تطبيق اأهدافها 
يف جمال االأداء البيئي.  ويجري التعرف على نوع 
كل م�صباح اإنارة يودع يف االآلة بوا�صطة تكنولوجيا 

فيديو متطورة حيث ميكن لل�صخ�س الذي يودعه 
�صهلة  خ��ي��ارات  قائمة  خ��الل  م��ن  العملية  اإمت���ام 
تظهر على �صا�صة تعمل باللم�س.. وما اأن ي�صتكمل 
اإع��ادة التدوير يح�صل على ق�صيمة  امل��ودع عملية 

مكافاأة على جهوده البيئية. كما توفر االآلة خيار 
الترع بهذه النقاط للمنظمات اخلريية اأو ميكن 
احل�صول على نقاط قابلة لال�صتبدال كجزء من 

برنامج بيئتي لوالء العمالء.
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الفجر الريا�ضياأخبـار الإمـارات

االمارات  احت��اد  رئي�س  املقبايل  حممد  �صعيد  اأك��د 
اأبوظبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  يف  ثقته  لل�صطرجن 
مهرجان  فعاليات  اجن���اح  يف  والثقافة  لل�صطرجن 
اأبوظبي الدويل لل�صطرجن الواحد والع�صرين الذي 
 29 20 وحتى  ينظمه ال��ن��ادي خ��الل ال��ف��رة م��ن 
بكورني�س  �صوفيتيل  بفندق  احل��ايل  اأغ�صط�س-اآب 
اأبوظبي حتت رعاية كرمية من �صمو ال�صيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�صي 
،وو�صط م�صاركة مميزة من جنوم العامل لل�صطرجن 
ب��ج��ان��ب اأب���ط���ال االم������ارات ال����ذي اظ���ه���روا ق���درات 
التي  ال�صابقة  امل��ه��رج��ان��ات  خ��الل  عالية  وم��ه��ارات 
وفر لها النادي كافه متطلبات النجاح بف�صل جهود 
اخلوري  ع��ب��داهلل  ح�صني  ب��رئ��ا���ص��ة  االدارة  جمل�س 
امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��ل��ي��ا واخ���وان���ه اأع�صاء  رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 
املجل�س واع�صاء اللجنة املنظمة وكافه املتطوعني .

هذه  مثل  ب��اأن  تقديري  يف  املقبايل  �صعيد  واأ���ص��اف 
اأبرز  ت�صم  التي  العاملية  ال�صطرجنية  املهرجانات 
ال��الع��ب��ني امل�����ص��ن��ف��ني يف ال���ع���امل ل��ه��ا ال��ك��ث��ري من 
جوانب  من  تعك�صه  مل  الريا�صية  غري  االيجابيات 
ثقافية و�صياحية واجتماعية واقت�صادية من خالل 

ال�صورة  عك�س  ب��ه��دف  م��ت��ع��ددة  ث��ق��اف��ات  م�����ص��ارك��ة 
االم����ارات،  دول���ة  تعي�صها  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  املجتمعية 
يف ظ��ل ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ص��ي��دة مم��ا ينعك�س اي��ج��اب��ا يف 
خمتلف الدول التي ي�صارك ابطالها يف ذلك احلدث 

الريا�صي املتميز .
ا�صادته  لل�صطرجن  االم�����ارات  احت���اد  رئ��ي�����س  وج���دد 
رئي�س  من  ال�صنوي  للمهرجان  الكرمية  بالرعاية 
بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س 
م��وؤك��دا حر�س االحت���اد علي اجناح  نهيان  اآل  زاي��د 
يحت�صن  ال��ذي  الكبري  العاملي  ال�صطرجن  احل��دث 
اأبرز الالعبني  اأبطال االمارات بجانب  العديد من 
وانغ  ال�صيني  ال��الع��ب  م��ث��ال  ال��ع��امل  يف  امل�صنفني 
م�صاركته  اأك���د  ال���ذي  اأ���ص��ي��وي��ا  ال��ث��اين  امل�صنف  ه��و 
 40 م��ن  اأك���ر  بجانب  للمهرجان  املنظمة  للجنة 
اأكر  من  البارزين  امل�صنفني  الالعبني  من  العبا 
بينهم  من  العامل  دول  خمتلف  من  دول��ة   40 من 
االأبطال العرب الذين يت�صدر قائمتهم بطل العرب 
واأفريقيا وم�صر الدكتور با�صم اأمني وبطل املغرب 
العربي حممد تي�صري بجانب بطل اآ�صيا وانغ ومن 
االمارات يتقدم الالعبني امل�صنفني بطل االمارات 

والعرب الالعب الذهبي �صامل عبدالرحمن �صالح 
الذي يحتل املركز ال�صابع ع�صر يف ترتيب امل�صنفني 
العبي  م�صتوى  على  واالول  املهرجان  يف  العامليني 
الدولة يف املهرجان بجانب في�صل عبداهلل ك�صواين 
،ابراهيم حممد اخلوري ،احمد عبا�س خوري، زايد 
علي احلامد ،ومن�صور عبا�س ،حيث متثل مناف�صات 
املهرجان فر�صة طيبة لالعبينا ملزيد من االحتكاك 
و�صوال للم�صتويات املتقدمة التي يتوقع اأن تنعك�س 
بعد  امل�صتويات  كافة  على  املهرجان  مباريات  خالل 
اأن اأظ��ه��ر اأب��ط��ال االم����ارات الكثري م��ن امل��ه��ارات يف 
كثري من امللتقيات ال�صطرجنية والتي ت�صب �صمن 
على  اعتمادا  اللعبة  لتطوير  االحت��اد  ا�صراتيجية 
ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون م�صتقبل  ال�����ص��اع��دي��ن  ال��الع��ب��ني 

ال�صطرجن االماراتي .
واخ��ت��ت��م امل��ق��ب��ايل م�����ص��ي��دا مب�����ص��اه��م��ة ال��ع��دي��د من 
مهرجان  اجن��اح  يف  الوطنية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 
اأبو ظبي الدويل لل�صطرجن الذي يحت�صن اأكر من 
400 العب والعبة من خمتلف القارات وامل�صتويات 
والت�صنيفات ، مرحبا باجلميع ومتمنيا لهم طيب 

االقامة يف بلدهم الثاين .

املقبايل ي�سيد مبهرجان اأبوظبي الدويل لل�سطرجن 

الفنية  واال����ص���ت���ع���دادات  ال���ت���دري���ب���ات  ت��وا���ص��ل��ت 
االأوملبياد  من  الثانية  الن�صخة  الأبطال  والبدنية 
مدينة  يف  امل��ق��ام  ال��ت��اأه��ي��ل��ي  املع�صكر  يف  امل��در���ص��ي 
ف��ورم��ي��ا ب��اإي��ط��ال��ي��ا ح��ال��ي��ا وق����ام الع��ب��و القو�س 
وال�صهم واألعاب القوى باأداء مرانهم اليومي على 
الكفاءة  رفع  اأج��ل  من  للمع�صكر  املقابل  ال�صاطئ 
تغيري  ع��ن  ف�صال  البدنية  وال��ل��ي��اق��ة  التدريبية 
النمط واالأ�صلوب املعتاد يف التدريبات واالعدادات 
اأواخر ال�صهر اجلاري للعودة  التي تتوا�صل حتى 
الذي  النخبة  لنادي  وتقدميها  النتائج  باأف�صل 
�صيحت�صن العنا�صر واملواهب املتعددة ويعمل على 
�صقل مهاراتهم وقدراتهم بال�صكل االأمثل خالل 

املرحلة املقبلة.
التوازن  ايجاد  على  وامل�صرفون  املدربون  وحر�س 
ب��ني ف���رات ال��ت��دري��ب واإع�����ادة ال��ن�����ص��اط الذهني 
ت��ف��ري��غ طاقتهم  اأج�����ل  ل��ل��ط��الب م���ن  وال����ب����دين 
مب����ع����دالت دق���ي���ق���ة واال�����ص����ت����ف����ادة م����ن االأوق�������ات 
امل��خ�����ص�����ص��ة ل��ل��رن��ام��ج امل���ح���دد م���ن ق��ب��ل خراء 
اللجنة االأوملبية الوطنية الذي يت�صمن الو�صول 
التدريبات  وا���ص��ت��م��راري��ة  اجل��اه��زي��ة  مرحلة  اإىل 
امل�صتقبلية  اخل��ط��ة  تنفيذ  يف  للبدء  ت��وق��ف  دون 
ال��ت��ي ت��ل��ب��ي ج��م��ي��ع ال��ت��ط��ل��ع��ات واالآم������ال يف بناء 

القاعدة واالأ�صا�س القوي ملختلف االألعاب الفردية 
واجلماعية.

م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د االأمل����اين ف��ول��ف��ج��اجن ت��ي��ل مدير 
والرجمة  التخطيط  وخ��ب��ري  النخبة  ب��رن��ام��ج 
نحو  ت�صري  امل��وؤ���ص��رات  ك��ل  اأن  امل��واه��ب  واكت�صاف 
امل�صي لتحقيق الهدف املن�صود وهو اختيار اأف�صل 
بامليداليات  الظفر  على  ت�صاعد  ال��ت��ي  العنا�صر 

واالألقاب يف جميع املحافل القارية والعاملية.
وق���ال ت��ي��ل  ب��داأن��ا بالفعل م�����ص��وار اع���داد البطل 
االأوملبي واملع�صكر التاأهيلي فر�صة جيدة للتعرف 
ع��ل��ى امل��واه��ب ال��ك��ام��ن��ة وال���وق���وف ع��ل��ى م�صتوى 

الطالب والطالبات ب�صكل مبا�صر .
ال�صغر  الالعب منذ  ي��درك  اأن  اأن��ه البد  واأ�صاف 
النجاح  مفهوم  لديه  ير�صخ  واأن  االإجن���از  قيمة 
املن�صود  ال��ه��دف  نحو  �صنم�صي  حينئذ  والتميز 
ق��ادري��ن على متثيل  اأب��ط��ال  م��ن تقدمي  ونتمكن 

الدولة يف املحافل القارية والعاملية كافة.
اأن ما يجري االآن يعتر  واأو�صح اخلبري االأملاين 
اخلطوة االأوىل الإعداد البطل االأوملبي .. م�صيدا 
ب���االل���ت���زام واجل���دي���ة امل��ل��م��و���ص��ة م���ن ق��ب��ل جميع 
تعتر  التي  التدريبات  اأثناء  والطالبات  الطالب 
العديد  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ل��ل��ت��ف��اوؤل  م�����ص��درا 

جدارتها  اأث��ب��ت��ت  ال��ت��ي  واخل���ام���ات  العنا�صر  م��ن 
ب��االن�����ص��م��ام ل��ن��ادي ال��ن��خ��ب��ة م��ن خ���الل االإقبال 
برامج  الأداء  واالإ�صتعداد  املحددة  التدريبات  على 
بال�صكل  وق��درات��ه��م  م��ه��ارات��ه��م  ل�صقل  اإ���ص��اف��ي��ة 

االأمثل.
التوقيت  ه��ذا  املع�صكر يف  اإقامة  بفكرة  تيل  ون��وه 
الذي يتيح الفر�صة الختيار العبي النخبة ب�صكل 
دق��ي��ق م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج ع��ل��م��ي ي��راع��ي جميع 
اإغفال  دون  والذهنية  والنف�صية  الفنية  النواحي 
اأن  اىل  البدنية الفتا  اللياقة  االأه��م وهو  العامل 
جميع الطالب يت�صابقون من اأجل حجز اأماكنهم 

بني الكبار.
من جانبه اأ�صار عمر عبد الرحمن اآل علي مدير 
م��رك��ز فورميا  ب��رن��ام��ج  رئي�س  ال��ري��ا���ص��ي  ال��وف��د 
التي  املع�صكرات  ه��ذه  عقد  اأه��م��ي��ة  اإىل  االأومل��ب��ي 
يف  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  على جميع  املهمة  ت�صهل 
الكامنة من خالل  املواهب  مع  املبا�صر  التوا�صل 
ومتابعتهم  للطالب  العام  امل�صتوى  على  الوقوف 
نقاط  على  للتعرف  الفر�صة  يعطى  جيد  ب�صكل 
القوة والنواحي الفنية والبدنية التي يتمتع بها 

كل طالب وطالبة.
نحو  ك��ب��ريا  �صوطا  قطعنا  ال��رح��م��ن   عبد  وق���ال 

تكوين قوام نادي النخبة واأبطال الن�صخة الثانية 
اجلهد  بذل  على  تعاهدوا  املدر�صي  االأوملبياد  من 
على  العمل  خ��الل  م��ن  النتائج  باأف�صل  وال��ع��ودة 
رف��ع وت���رية ال��ت��دري��ب��ات وع���دم ال��ت��وق��ف عند حد 
م��ع��ني م��ن ت��ط��وي��ر ال���ق���درات و���ص��ق��ل امل���ه���ارات و 
التعامل مع املع�صكر على اأنه فرة اعداد لبطولة 

كرى .
ال���دي���ن اخ��ت�����ص��ا���ص��ي الرامج  ت���ام���ر ع���ز  واأك������د 
امل�صتوى  اأن  والتعليم  الربية  ب��وزارة  الريا�صية 
االأوملبياد  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  ���ص��ه��دت��ه  ال����ذي 
ا�صتكمال  االأك�����ر يف  ال�����دور  ل��ه��ا  ك����ان  امل���در����ص���ي 
ال��ت��اأه��ي��ل��ي مب�صاركة  امل��ع�����ص��ك��ر  واإق���ام���ة  امل�����ص��رية 
بداية  املع�صكر  اأن  اإىل  م�صريا  ال�صغار  االأب��ط��ال 
لتحقيق احللم االأوملبي ال�صيما بعد تواجد نخبة 
اأف�صل  �صمن  وامل�صنفني  العامليني  اخل���راء  م��ن 

االأ�صماء يف عامل االإنتقاء واكت�صاف املواهب.
ت���دري���ب���ات االأحمال  ال��ع��دي��د م���ن  امل�����ران  و���ص��ه��د 
والقوة البدنية من اأجل ا�صتغالل درجة احلما�س 
املوجودة لدى طالب االأوملبياد املدر�صي وتوظيف 
اإىل حتقيق  ي��وؤدي  ما  ب�صورة منوذجية  قدراتهم 
اال�صتيعابية  الطاقة  زي���ادة  يف  االإي��ج��اب��ي  امل���ردود 
التدريبية  احل�ص�س  وت��ق��ب��ل  ال��الع��ب��ني  جلميع 

ب�صورة طبيعية �صمن  معها  والتعامل  االإ�صافية 
الرنامج التدريبي اليومي املحدد.

و توا�صت تدريبات القو�س وال�صهم لفئتي البنني 
امل��م��ي��زون يف اللعبة  ال��ط��الب  وال��ب��ن��ات حيث ق��ام 
للم�صتوى  ا���ص��ت��ك��م��اال  ال��ت��اأه��ي��ل��ي  م��ران��ه��م  ب�����اأداء 
واجلاهزية التي و�صل اإليها االأبطال املتوجون يف 
قام  املدر�صي حيث  االأوملبياد  الثانية من  الن�صخة 

القو�س وال�صهم بتوجيه الطالب الأف�صل  مدربو 
درجة  وزي���ادة  اللعبة  الإت��ق��ان  امل�صتخدمة  الطرق 
االأمر  الهدف  نحو  الت�صويب  يف  والدقة  الثبات 
الذي اأقبل عليه جميع الطالب من اأجل االإطالع 
ب�صكل  ممار�صتها  من  والتمكن  اللعبة  فنون  على 
املقبلة  ال��وج��ه��ة  يف  ت��واج��ده��م  ي�صمن  اإح����رايف 

والهدف االأوحد وهو  نادي النخبة . 

اأبطال االأوملبياد املدر�سي يوا�سلون تدريباتهم يف مع�سكرهم التاأهيلي باإيطاليا

ال�صيفي  للن�صاط  املنت�صبني  م��ن  م�����ص��ارك��اً  ث��الث��ون  ح��ل 
على  �صيوفا  اأم�س  �صباح  الريا�صي  الثقايف  الذيد  لنادي 
بني  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  اإط���ار  يف  لل�صطرجن  ال�صارقة  ن���ادي 
ال�صيفية ملجل�س  االأن�صطة  امل�صاركة يف  الريا�صية  االندية 
الوطني  وامل�صروع  ال�صارقة  بحكومة  الريا�صي  ال�صارقة 

�صيف بالدي للهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة.
ا�صتقبل وفد نادي الذيد كال من �صهيب عكلة و يعقوب 
بركات من نادي ال�صارقة لل�صطرجن فيما �صم وفد الذيد 
كال من مراد عزام ومعمر حممود وم�صعب االآغا املن�صق 

االعالمي م�صريف الن�صاط ال�صيفي والطلبة امل�صاركون .

على  الذيد  لنادي  ال�صيفي  الن�صاط  وف��د  اإط��الع  وج��رى 
ال�صارقة مببناه  �صطرجن  نادي  املتاحة يف  اخلدمات  كافة 
احل��دي��ث وال����ذي مت اإن�����ص��ائ��ه ع��ل��ى ���ص��ك��ل رق��ع��ة �صطرجن 

واأروقته الداخلية .
كما ومت االطالع على قاعة ال�صطرجن الكرى التي تت�صع 
الذيد  ن��ادي  للم�صاركني من  اأتيح  ذل��ك  600 الع��ب بعد 
ال�صطرجن  مهارة  ح��ول  االأول��ي��ة  التمارين  ببع�س  القيام 
ال�صالم  لعبة  واأنها  اللعبة خا�صة  بهذه  الطالب  وتعريف 
واأنها  املتبارين  قبل  من  بال�صالم  وتنتهي  بال�صالم  تبداأ 

تعتمد على الركيز واملهارة.

ويف نهاية الزيارة تقدم وفد نادي الذيد ال�صكر والتقدير 
لرئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة نادي �صطرجن ال�صارقة على 
لكافة  تقديرهم  عن  معربني  واحلفاوة  اال�صتقبال  ح�صن 
اجلهود املبذولة لالرتقاء بريا�صة ال�صطرجن وما حققته 
واالقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ن��اف�����ص��ات  �صعيد  ع��ل��ى  م��ك��ان��ة  م��ن 
والعاملية موجهني الدعوة للم�صاركني يف �صطرجن ال�صارقة 
للقدوم اإىل نادي الذيد وق�صاء يوم ريا�صي حافل يف �صالة 
الرماية و�صالة امل�صبح وال�صالة املتعددة االأغرا�س يف كرة 
القدم وال�صلة والطائرة عالوة على اال�صتنئا�س بالن�صاط 

الثقايف واملكتبة املتاحة .

م�ساركًا من الن�ساط ال�سيفي لنادي الذيد يف �سيافة �سطرجن ال�سارقة  30

اأمام  الباب  الفرن�صي  رئي�س فريق موناكو  نائب  فازيلييف  فادمي  اأغلق 
جميع الفرق الراغبة يف التعاقد مع املهاجم الكولومبي رادميل فالكاو 

خ����������������الل ال�صي������ف احل�����������������ال��������������������ي.
وقال نائب رئي�س موناكو يف حوار مع �صحيفة ليكيب الفرن�صية ب�صاأن 

مب�صوؤويل  التقيت  االإ�صباين  مدريد  ري��ال  ن��ادي  مع  التفاو�س  �صائعات 
فالكاو،  رادميل  نهائيا عن  م��رات ومل نتحدث  ري��ال مدريد عدة  فريق 
ل�صنا يف مفاو�صات معهم وفالكاو �صيبقى يف الفريق ونحن نعتمد على 

خدماته .
واأكد فادمي اأن الالعب �صعيد بالعودة للمالعب، قائاًل: اأعتقد اأنه �صعيد 

بال�صفاء من االإ�صابة والعودة للعب من جديد .
العامل  ك��اأ���س  ع��ن  الغياب  اأن  الفرن�صي  الفريق  رئي�س  ن��ائ��ب  واع���رف 
بقوة  اأ�صاد  لكنه  قا�صية،  معنوية  �صربة  ك��ان  فالكاو  للمهاجم  بالن�صبة 
الالعب الذهنية وقال: الغياب عن كاأ�س العامل �صعب بالن�صبة ملهاجم 
كبري كفالكاو وهي �صربة معنوية لكنه ميلك �صخ�صية قوية واأمتنى اأن 

يعو�س ذلك من خالل مو�صم جيد مع موناكو .
وكانت ال�صائعات قد حتدثت عن انتقال و�صيك للنجم الكولومبي نحو 
وليفربول  �صيتي  مان�ص�صر  فريقا  دخ��ل  كما  االإ���ص��ب��اين  م��دري��د  ري���ال 
االإجنليزيان على اخلط لكن ت�صريحات نائب رئي�س موناكو ت�صع حدا 

لكل االأخبار.
اأوروب���ا بعد حلوله ثانيا يف  اأب��ط��ال  ل��دوري  املو�صم  وت��اأه��ل موناكو ه��ذا 
الفريق يعول كثريا على  اأن  ف��ادمي فازيلييف  الفرن�صي، وق��ال  ال��دوري 

املهاجم الكولومبي للذهاب بعيدا يف املناف�صة القارية.

ن���ائ����ب رئ����ي�س م���ون���اك����و ي���وؤك����د بق����اء ف�����الك����او
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /ذي رايت�س لويرز 

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

بتاريخ  :2013/07/03 املودعة حتت رقم:194438 
با�صم : فلجو هولدينجز بي تي واي ليمتد

و عنوانه :  ¼ ايه ويند�صور بالي�س، ويند�صور، فيكتوريا 3181، ا�صراليا
و ذلك لتمييز الب�صائع /اخلدمات/املنتجات

الواقعة بالفئة : 30
املحليات؛ املحليات الطبيعية؛ مواد حتلية الطبيعية؛ بدائل ال�صكر. 

و�صف العالمة :   الكلمة NORBU باالأحرف الالتينية.
االإ�صراطات : -

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد ، او اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوما من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  10  اغ�سط�س 2014 العدد 11175

العدد  11175 بتاريخ 2014/8/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/175  جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/1- يا�صر ابراهيم حممد علي بهزاد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �صركة اميك�س ال�صرق االو�صط- �س م ب م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ 2014/7/10 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة 
باجلدول-  ال��دور  احل�صابي �صاحب  بندب اخلبري  املو�صوع-  الف�صل يف  وقبل  احل�صوري 
وتكون مهمته كاالتي: - االطالع على ملف الدعوى وامل�صتندات  املقدمة فيها وما ع�صى 
الورقية  املرا�صالت  واالط��الع على  الدعوى  ملقرات طريف  االنتقال   - ان يقدمه اخل�صوم 
وااللكرونية وحددت امانة قدرها ثالثة االف درهم كاأمانة للخبري.   وحددت لها املحكمة 

 ch2.D.19 جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2014/8/21 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ي�صدل ال�صتار يف ال�صاد�صة م�صاء اليوم على فعاليات مهرجان جمل�س ابوظبي 
بالن�صاء،  اخلا�س  البطني  �صاطئ  يف  اقيم  الذي  لل�صيدات  ال�صاطئي  الريا�صي 
بنت  فاطمة  اكادميية  ال�صركاء  مع  وبالتعاون  املجل�س  وتنظيم  ا�صراف  حتت 
امل�صلحة  ال��ق��وات  �صباط  ون���ادي  ابوظبي  وبلدية  الن�صائية  للريا�صة  م��ب��ارك 
وموؤ�ص�صة ال�صرطان االيجابي. و�صجل املهرجان ح�صورا مميزا وم�صاركة وا�صعة 
من جانب الفتيات وال�صيدات يف ان�صطته املتنوعة التي �صملت م�صابقات اللياقة 
البدنية والتمارين الريا�صية ) الزومبا ، اليوغا، �صريكت ، ايروبيك (، باال�صافة 
اىل امل�صابقات الرفيهية، كما �صهد املهرجان تفاعل كبري يف مناف�صات البطولة 
و�صط  ال�صيدات  ل��ف��رق  ال�صاطئية  ال��ق��دم  ل��ك��رة  املفتوحة  االوىل  التن�صيطية 
8 فرق ن�صائية على م�صتوى الدولة. و�صيبداأ برنامج ختام املهرجان  م�صاركة 
مبباراة حتديد املركزين الثالث والرابع يف م�صابقة كرة القدم ال�صاطئية ، ومن 
ثم املباراة النهائية ، وتليها مرا�صم تكرمي اجلهات املتعاونة والداعمة لفعاليات 
املهرجان.  ت�صمنها  التي  وامل�صابقات  االلعاب  بكافة  الفائزين  وتتويج  احلدث 
وجاء املهرجان يف �صوء برامج واجندة امل�صابقات والفعاليات الريا�صية الن�صائية 
ملجل�س ابوظبي الريا�صي يف ظل التعاون امل�صرك مع اكادميية ال�صيخة فاطمة 
بنت مبارك للريا�صة الن�صائية و�صعيهما املتوا�صل لدعم االرتقاء بريا�صة املراة 
وت�صجيع الفتيات وال�صيدات على ممار�صة االن�صطة الريا�صية مبختلف العابها، 
الثقافة  تنمي  التي  والبطوالت  املنا�صبات  بكافة  والتفاعل  التوا�صل  وتعزيز 
باهمية الريا�صة ودورها يف حت�صني اللياقة البدنية وانعكا�صها االيجابي على 

�صحة �صريحة ال�صيدات يف املجتمع ب�صكل عام .

انطلقت م�صاء اأول من اأم�س اجلمعة 8 اأغ�صط�س 
فرجان  ال�صكنية  االأح��ي��اء  دورة  فعاليات   2014
للعام  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي  جم��ل�����س  ينظمها  ال��ت��ي   7
ال�����ص��اب��ع ع��ل��ى ال��ت��وايل ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ل��دي��ة دبي 
ال�صيارات  قيادة  لتعليم  االإم��ارات  معهد  وبرعاية 
مب�صاركة   ، اآمنة  وق��ي��ادة  نظيف  لعب  �صعار  حتت 
كبرية لريا�صيني من خمتلف اجلن�صيات والفئات 
األعاب  ث��الث  يف  يتناف�صون  واملجتمعية  العمرية 
وال��ع�����ص��ري��ن من  ال���راب���ع  ح��ت��ى  ت�صتمر  ري��ا���ص��ي��ة 

اأغ�صط�س اجلاري.
فريق  ع��ل��ى  ال���ف���وز   VOLEI ف���ري���ق  وح���ق���ق 
���ص��وط واح���د يف  ال�����ص��وق احل���رة ب�صوطني مقابل 
التي  الطائرة  الكرة  ملناف�صات  االفتتاحية  املباراة 

اأقيمت على مالعب حديقة الق�صي�س 2 بح�صور 
املجتمعية  ال��ري��ا���ص��ة  ق�صم  م��دي��ر  ال��ب��ن��اي  ع���ادل 
ال��ري��ا���ص��ي وع����دد م���ن ال�صيوف،  دب���ي  مب��ج��ل�����س 
على   VISION SAFETY ف��ري��ق  وف����از 
يف  نظيفني  ب�صوطني   AIRFORCE فريق 
املباراة الثانية التي اأقيمت على ذات ملعب املباراة 
االف��ت��ت��اح��ي��ة، و���ص��ه��دت ح�����ص��ور ج��م��اه��ريي كبري 
اإقامة  ملكان  املجاورة  ال�صكنية  املنطقة  �صكان  من 
من  ف��رق  ثمان  البطولة  يف  ويتناف�س  البطولة. 
ال�صكنية من منطقتي بردبي  ال�صواحي  خمتلف 
وديرة مت توزيعها على جمموعتني بحيث يتاأهل 
�صاحبي املركزين االأول والثاين لالأدوار النهائية 
 22 ي���وم  عليها  ال�����ص��ت��ار  ي�����ص��دل  ال��ت��ي  للم�صابقة 

اأغ�صط�س اجلاري، كما مت تق�صيم الفرق امل�صاركة 
يف البطولة اإىل فئتني هما فئة النا�صئني من عمر 
 18 عمر  م��ن  ال�صباب  وفئة  �صنة،   17 اإىل   13
�صاحات ثالث  فعالياتها يف  وتقام  �صنة فما فوق، 
الب�صتان،  �صاحة  مالعب:  وه��ي  خمتلفة  مناطق 

�صاحة اجلافلية، و�صاحة مردف.
القدم  ك���رة  مناف�صات  تنطلق  اآخ���ر  �صعيد  ع��ل��ى 
اليوم باإقامة اثنى ع�صر مباراة تبداأ يف اخلام�صة 
والن�صف من م�صاء اليوم االأحد )10 اأغ�صط�س(، 
م��ن خمتلف  576 الع��ب  البطولة  وي�����ص��ارك يف 
مت  فريقاً   48 ميثلون  دب��ي  يف  ال�صكنية  املناطق 
اإىل   18( عمر  من  االأوىل  فئتني  اإىل  تق�صميهم 
21( �صنة، والثانية من عمر )13 اإىل 17( �صنة، 

الفئتني  يف  امل�صاركة  الفرق  مناف�صات  تقام  فيما 
�صاحة   ، نداحلمر  �صاحة  وه��ي:  مالعب،   6 على 
�صاحة  احلمرية،  �صاحة  القوز،  �صاحة  الرا�صدية، 
ال�صفا، �صاحة ام �صقيم، وت�صتمر مناف�صاتها حتى 

19 اأغ�صط�س اجلاري.
وينظم جمل�س دبي الريا�صي هذه الدورة �صنويا 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  ال�صكنية  املناطق  اأب��ن��اء  بوا�صطة 
م�صتوى  رفع  بهدف  وخا�صة  حكومية  موؤ�ص�صات 
واملقيمني  املواطنني  وت�صجيع  املجتمعي  ال��وع��ي 
ممار�صة  على  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة 
بناء  يف  املتمثلة  املجل�س  لروؤية  حتقيقاً  الريا�صة 
االأحياء  دورة  وك��ان��ت  م��ت��م��ي��ز،  ري��ا���ص��ي  جم��ت��م��ع 
ال�صكنية فرجان قد وا�صلت جناحاتها بعد زيادة 

م���ن خم��ت��ل��ف اجلن�صيات  ف��ي��ه��ا  امل�����ص��ج��ل��ني  ع����دد 
وال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة م���ن ال��ق��اط��ن��ني يف االإم������ارة، 
وارتفاع ن�صبة املتابعني من �صكان املناطق املحيطة 
ي�صعى  حيث  ال���دورة،  فيها  تقام  التي  بال�صاحات 
با�صتمرار،  ال�صيقة  املناف�صات  ملتابعة  اجل��م��ه��ور 
ذلك بعدما كانت الدورة قد انطلقت عام 2008 
كبطولة لكرة القدم قبل اأن يتم اإ�صافة كرة ال�صلة 
 2011 ع���ام  ف��رج��ان  ا�صبحت  ث��م   2010 ع���ام 
اإ���ص��اف��ة م��ن��اف�����ص��ات يف  اأن مت  ب��ع��د  دورة ري��ا���ص��ي��ة 
ال���دورة برعاية معهد  ال��ط��ائ��رة. وحت��ظ��ى  ال��ك��رة 
االإم�������ارات ل��ل�����ص��ي��اق��ة اأح����د اأب�����رز ال���رع���اة ملختلف 
يحر�س  وال��ذي  الوطنية،  والفعاليات  االأح���داث 
لن�صر ثقافة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال����دورة  ا���ص��ت��غ��الل  ع��ل��ى 

واإدراك��ه��م ملخاطر  ال�صباب  امل��روري��ة بني  التوعية 
خالل  املعلومات  ه��ذه  واإي�����ص��ال  املتهورة  القيادة 
مم��ار���ص��ات��ه��م ل��ري��ا���ص��ات��ه��م امل��ف�����ص��ل��ة. ك��م��ا تلقى 
الدورة دعما من اجلهات احلكومية ويف مقدمتها 
الريا�صية  دب��ي  وق��ن��اة  دب��ي  و���ص��رط��ة  دب��ي  بلدية 
حر�صت  حيث  االإ�صعاف،  خلدمات  دبي  وموؤ�ص�صة 
ل�صمان  جهودها  كافة  ت�صخري  على  دب��ي  بلدية 
ال���دورة وذل��ك بتوفري ع��دد كبري  جن��اح فعاليات 
م��ن امل��الع��ب يف ال�����ص��اح��ات واحل��دائ��ق ال��ع��ام��ة يف 
خمتلف مناطق دبي الإقامة مناف�صات كرة القدم 
وال�صلة والطائرة، خ�صو�صا اأن دانة الدنيا تزخر 
املتطورة  وامل�صامري  باملالعب  املجهزة  باحلدائق 

واملتميزة على م�صتوى الدولة واملنطقة كلها.

لنادي  امل���الع���ب اخل���ارج���ي���ة  ���ص��ه��دت 
بطولة  ان��ط��الق  ال��ري��ا���ص��ي  مليحه 
لكرة  ال��ك��روي��ة  الريا�صية  ال��ف��رج��ان 
م�صاء  امل���م���ي���زة  ن�����ص��خ��ت��ه��ا  يف  ال���ق���دم 
اأم�������س مب�����ص��ارك��ة ���ص��ت��ة ف����رق جرى 
الن�صاط  يف  امل�صاركني  م��ن  ت�صكليها 
فعاليات  ���ص��م��ن  ل���ل���ن���ادي  ال�����ص��ي��ف��ي 
و�صيف  الريا�صي  ال�صارقة  جمل�س 
بالدي للهيئة العامة لرعاية ال�صباب 

والريا�صة .
فريق  من  كال  البطولة  يف  وي�صارك 
وفريق  االحت�������اد  وف����ري����ق  ال���ت���ع���اون 
وفريق  ال����ذي����د  وف����ري����ق  ال���ك�������ص���اف���ة 
مليحة وفريق العا�صفة على اأن تقام 
واأ�صفرت  ال�صبعيات  بنظام  البطولة 
املناف�صات  اأوىل  يف  االأول��ي��ة  النتائج 
والتعاون  االإحت��اد  فريقي  تعادل  عن 

بهدف لكل منهما .
واأ�صاد م�صبح �صعيد بالعجيد الكتبي 
ع�����ص��و امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت����ادي 

مليحه  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال���ف���رج���ان لكرة  ب��ط��ول��ة  ب���ان���ط���الق 
الن�صاط  ف���ع���ال���ي���ات  ���ص��م��ن  ال����ق����دم 
ال�صيفي لنادي مليحه والتي حتظى 
امل�صاركة يف  باإقبال كبري من ال�صباب 

مناف�صاتها التي تقام يوميا .
واأكد اأن هذه البطولة هامة وحيوية 
ل���ل���م�������ص���ارك���ني ل��ت��ن�����ص��ي��ط اجل���ان���ب 
الريا�صي عالوة على اإتاحة الفر�صة 
كرة  ري��ا���ص��ة  يف  للمناف�صة  ل��الأب��ن��اء 

القدم ومتكينهم من ممار�صة اأف�صل 
الريا�صات  ب��ج��ان��ب  ل��دي��ه��م  ري��ا���ص��ة 
االأخرى واالأن�صطة املتاحة يف النادي. 
ووجه بالعجيد ال�صكر ملجل�س ال�صارقة 
ال��ع��ام��ة لرعاية  ال��ري��ا���ص��ي وال��ه��ي��ئ��ة 
ع��ل��ى جهودهما  وال��ري��ا���ص��ة  ال�����ص��ب��اب 
يف دع����م اأن�����ص��ط��ة ن����ادي م��ل��ي��ح��ه كما 
وثمن مباردات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
املجل�س االعلى لالحتاد حاكم  ع�صو 
�صموه  رع��اه اهلل على رعاية  ال�صارقة 
الأن�����ص��ط��ة ال�����ص��ب��اب واه��ت��م��ام��ه بنادي 
مليحه �صمن منظومة عمل االأندية 

يف اإمارة ال�صارقة .
�صعي  الكرمية موؤكداً  الرعاية  وثمن 
اإىل  ب��ا���ص��ت��م��رار  م��ل��ي��ح��ه  ن����ادي  اإدارة 
اإقامة مثل هذه البطوالت الريا�صية 
ال�صباب  العديد من  والتي ت�صتقطب 
ب���اأج���واء ريا�صية  ال���دول���ة  اأب���ن���اء  م��ن 

تناف�صية .

جمل�ش دبي الريا�سي يق�ش �سريط الن�سخة ال�سابعة لدورة األعاب االأحياء ال�سكنية فرجان 7

فوليي يجتاز ال�سوق احلرة بالكرة الطائرة ومناف�سات كرة القدم تبداأ اليوم 

انطالق بطولة الفرجان الكروية لنادي مليحه مب�ساركة �ستة فرق �سبابية 

يف  امل�صاركني  م��ن  ال�صارقة  اإم���ارة  يف  ن��ادي��ا  ع�صر  اثنا 
ملجل�س   2014 ل��ع��ام  ال�����ص��اد���س  ال�����ص��ي��ف��ي  ال��ن�����ص��اط 
ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي ب��ح��ك��وم��ة ال�����ص��ارق��ة ع��ل��ى موعد 
امل�صابقات  اإح����دى  يف  للتناف�س  االأح����د  ال��ي��وم  م�����ص��اء 
الثقافية  امل�صابقة  وه��ي  ال�صيفية  لالندية  امل�صركة 
والتي حتظى بتنظيمها اإدارة الن�صاط ال�صيفي لنادي 
ال�صارقة الريا�صي . ورحب حممد حمدان بن جر�س 
الثقايف  الريا�صي  ال�صارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو 
ال�صارقة  ب���ن���ادي  ال�����ص��ي��ف��ي  ل��ل��ن�����ص��اط  ال���ع���ام  امل�����ص��رف 

ملجل�س  ال�صيفي  الن�صاط  يف  امل�صاركة  االندية  بتوافد 
اليوم  ع�صر  للم�صاركة  بطالبها  الريا�صي  ال�صارقة 
واأكد   . والتناف�س على جوائزها  الثقافية  امل�صابقة  يف 
اب���ن ج��ر���س اأن���ه ان��ط��الق��ا م��ن ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة النادي 
املتميزين  باأبنائنا  ونرتقي  نعتني  خاللها  من  والتي 
فعاليات  �صمن  امل�صابقة  هذه  ج��اءت  وثقافياً  ريا�صياً 
ال���رن���ام���ج ال�����ص��ي��ف��ي وال���ت���ي ي�����ص��رف ع��ل��ي��ه��ا جمل�س 
اأبناءنا  ولت�صجع  اأن���ه  واأ���ص��اف   . ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��ارق��ة 
الثقافة  ف��روع  على  والتعرف  واالط��الع  القراءة  على 

وامل��ع��رف��ة جت�����ص��ي��داً ل��ل��رع��اي��ة ال��ر���ص��ي��دة وال��دع��م الال 
حم����دود ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور �صلطان 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن 
حاكم ال�صارقة فاإن نادي ال�صارقة يفخر بتنظيم هذه 
امل�صابقة بعد اأن حقق جناحات كبرية يف �صتى توجهاته 
خالل  من  ال�صيما  واالجتماعية  واملعرفية  الثقافية 
بالنواحي  واالرت��ق��اء  والفنون  للثقافة  االندية  �صباق 
والريا�صيني  الالعبني  وت�صجيع  لالندية  الثقافية 

على االطالع والقراءة والثقافة .

اأن  امل�صابقة  ���ص��روط  اأن���ه م��ن  اإىل  اب��ن ج��ر���س  واأ���ص��ار 
لكل  مينح  و  اأ�صا�صية  اأ�صئلة  ع�صرة  امل�صابقة  تت�صمن 
الفريق  وينال  االختيارات  و�صع  قبل  درجتان  ج��واب 
ب��ع��د م�صاعدة  ل��ك��ل ج�����واب ���ص��ح��ي��ح  درج�����ة واح������دة 
االخ��ت��ي��ارات كما وي��ط��رح ال�����ص��وؤال ومينح م��دة دقيقة 
واحدة فر�صة لالإجابة م�صريا اإىل اأنه يف حالة تعادل 
فريقان اأو اأكر يف نتائج امل�صابقة تدخل امل�صابقة فرة 
اإجابة  اأول  ل�صالح  االأم���ر  ويح�صم  ترجيحية  اأ�صئلة 

�صحيحة الأي فريق من الفرق.

ن���ادي ال�سارق����ة الريا�س����ي ي�ست�سي���ف م�س���اء الي����وم امل�سابق����ة 
الثقافي�����ة لالأندي���ة ملجل�����س ال�سارق����ة الريا�س����ي 

اليوم.. ختام مهرجان جمل�س اأبوظبي الريا�سي ال�ساطئي لل�سيدات 
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يتطلع كل من مان�ص�صر �صيتي حامل لقب 
ال��ق��دم ومناف�صه  لكرة  االإجن��ل��ي��زي  ال���دوري 
العنيد اآر�صنال بطل كاأ�س االحتاد االإجنليزي 
اإىل ب�صط نفوذه مبكرا واإع��الن تفوقه على 
االآخر واإحراز اأول األقابه يف املو�صم اجلديد 

عندما يلتقيان اليوم االأحد على 
العريق  ومي��ب��ل��ي  ا���ص��ت��اد 

الدرع  مبباراة  لندن  يف 
اخل�������ريي�������ة )ك������اأ�������س 

ال�صوبر االإجنليزي(.
وي�����رف�����ع ال���ف���ري���ق���ان 
فعاليات  عن  ال�صتار 

اجلديد  امل���و����ص���م 
ب���ه���ذه امل����ب����اراة 
ان���������ت���������ظ���������ارا 
الن��������ط��������الق 
ف�����ع�����ال�����ي�����ات 

ال��������دوري 

االإجنليزي يوم ال�صبت املقبل.
واآر�صنال  �صيتي  مان�ص�صر  م��ن  ك��ل  وي���درك 
�صيمنح  غ��دا  البطولة  ه��ذه  بلقب  ال��ف��وز  اأن 
وي��وؤك��د تفوق  ه��ائ��ل��ة  دف��ع��ة معنوية  ال��ف��ائ��ز 

الفريق فنيا وبدنيا.
وق������ال ج��ي��م�����س م��ي��ل��رن الع�����ب خ����ط و�صط 
تكون  اخل��ريي��ة  ال���درع  �صيتي:  مان�ص�صر 
بداية  متنحك  اإنها  دائ��م��ا..  جيدة  مباراة 
جيدة وقوية بينما ال تزال الفرق االأخرى 
مباراة  اإن��ه��ا  ال��ودي��ة..  باملباريات  من�صغلة 
م��ه��م��ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ن��ا ك��م��ا اأن���ه���ا لقب 
فريق  اآر�صنال  ب��ه.  للفوز  ن�صعى 
جيد بالفعل ومينحنا دائما 
اأعتقد  ق���وي���ة.  م���ب���اراة 
�صيكافحون  اأن���ه���م 
من اأجل اللقب 
ه�����ذا ال���ع���ام. 
اأ������ص�����اف�����وا 
ب��������ع�����������������س 

ت  عيما لتد ا
اجل���������������ي���������������دة 

لفريقهم .
دعموا  واأ���ص��اف: 
ولكننا  �صفوفهم 
�صفوفنا  دع����م����ن����ا 
اأي�������������ص������ا. اأ�����ص����ف����ن����ا 
بع�س  ل���ف���ري���ق���ن���ا 
ال���الع���ب���ني اجل����دد 

املتميزين .
ميلرن،  ق����ال  وك���م���ا 
����������ص���������م ك�������������ل م�����ن 
بع�س  ال����ف����ري����ق����ني 
ال��الع��ب��ني اجل����دد هذا 
اآر�صنال  تعاقد  حيث  ال�صيف 
األيك�صي�س  مع املهاجم الت�صيلي الدويل 

�صم  بينما  االإ�صباين  بر�صلونة  من  �صان�صيز 
وويلي  فريناندو  من  كال  �صيتي  مان�ص�صر 

ف��ران��ك المبارد  وا���ص��ت��ع��ار  ك��اب��اي��ريو 
دفاع  قلب  �صانيا  لبكاري  اإ���ص��اف��ة 

اآر�صنال.
ويرى االإيفواري يايا توريه قائد 
اأن  �صيتي  مان�ص�صر  و�صط  خ��ط 
التعاقدات اجلديدة تتنا�صب مع 

الفريق ب�صكل جيد.
واأع��رب الالعب عن تطلعه للقاء 

مع اآر�صنال قائال: من اجليد اأن تعود 
املناف�صة.. اأتطلع بالفعل لبداية املو�صم 
االآن. �صيكون مو�صما �صعبا لكنني اأرى 

اأنه �صيكون مثريا للغاية .
تبداأ  اأن  بالفعل  امل��ث��ري  م��ن  واأ����ص���اف: 
امل��و���ص��م مب��ب��اراة ال���درع اخل��ريي��ة اأمام 
فريق مثل اآر�صنال وعلى ا�صتاد وميبلي 

.
الفرن�صي  امل����درب  ي��دف��ع  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 
الآر�صنال  الفني  امل��دي��ر  فينغر  اآر���ص��ني 
م�صاركة  ع����دم  رغ����م  ق��وي��ة  ب��ت�����ص��ك��ي��ل��ة 
وبري  اأوزي���ل  م�صعود  االأمل���اين  الثالثي 
حيث  بودول�صكي  ولوكا�س  مريت�صاكر 
ما زال الالعبون الثالثة يف حماولة 
عانوا  ال��ذي  االإجهاد  من  لال�صت�صفاء 
م�صاركة  ظ���ل  يف  ال�����ص��ي��ف  ه����ذا  م��ن��ه 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  يف  االأمل�������اين  امل��ن��ت��خ��ب 
وبلوغه  ب��ال��رازي��ل   2014 ال��ع��امل 
املباراة النهائية وتتويجه باللقب قبل 

اأربعة اأ�صابيع فقط.
وي�صتطيع فينغر اال�صتعانة باأليك�صي�س 
�صان�صيز يف مباراة الغد كما قال زميله 
بلقب  ال��ف��ري��ق  ف��وز  اأن  رام�����ص��ي  اآرون 
الثقة  اأع��اد  االإجنليزي  االحت��اد  كاأ�س 
االأول  اللقب  ك��ان  الأن��ه  نظرا  للفريق 

للفريق منذ ت�صع �صنوات.
وقال رام�صي: ن�صعر دائما باأننا ن�صري 
الكثري  اأجرينا  ال�صحيح.  االجت��اه  يف 
من التغيريات عر �صنوات مع رحيل 
اإىل  البارزين من �صفوفنا  الالعبني 

اأندية اأخرى ولكننا ما زلنا فريق م�صتقر .
وقال فينغر اإنه كان م�صرا على تدعيم دفاع 
اآر����ص���ن���ال ب��ع��دم��ا ع��ان��ى ال��ف��ري��ق من 
املو�صم  م��رارا يف  الدفاع  م�صاكل 
املا�صي، م�صريا اإىل اأن الفوز 
على مان�ص�صر �صيتي غدا 
املثالية  ال��ب��داي��ة  �صيكون 
للفريق يف املو�صم 

احلايل.

مبباراة الدرع اخلريية

�سيت���ي واآر�سن���ال يق��س��ان �سري��ط املو�س��م االإجنلي��زي اجل�دي��د

القارب م�سندم يخو�س حتّدي اآرتيمي�س ت�سالنج باململكة املّتحدة ا�ستعدادًا ل�سباق االإبحار حول بريطانيا واإيرلندا االأحد املقبل
ال�صياحة  وزارة  يف  ممثلة  ال�صلطنة  م�����ص��ارك��ة  �صمن 
اأ���ص��ب��وع ك��او���س باململكة  ُع��م��ان ل��الإب��ح��ار يف  وم�����ص��روع 
الوزارة  تدعمه  ال��ذي  م�صندم  ال��ق��ارب  خا�س  املّتحدة، 
�صباق حتّدي اآرتيمي�س ت�صالنج بطاقٍم �صّم البّحار �صامي 
ال�صكيلي ويا�صر الرحبي، حيث قطع القارب ال�صباق يف 
تف�صله  واح��دة  نقطة  بفارق  دقيقة  و21  �صاعات  اأرب��ع 
عن فريق برين�س بريتاين. وياأتي هذا الّتحدي مبثابة 
النجوم  �صباق  وهو  اأكر  ل�صباق  واال�صتعداد  التح�صري 
ال�صبعة لالإبحار حول بريطانيا واإيرلندا، والذي ينطلق  
غدا االأحد مب�صافة ت�صل اإىل 1800 ميل بحري.  اأما 
القارب  حّل  فقد  اآرتيمي�س  حتدي  �صباق  جمريات  عن 
بني  حمتدمة  مناف�صة  بعد  الثانية  املرتبة  يف  م�صندم 
القوارب امل�صاركة و�صوال اإىل منطقة نيدلز حيث كانت 
م للقارب اأي�صا جمموعة  نهاية خط ال�صباق. وقد ان�صّ
من البّحارة االأوربيني الذين لهم من اخلرة يف عامل 
االإبحار ال�صيء الكثري منهم البّحار االيرلندي داميان 
فوك�صال ووجان ديكري وكونر برينريدج الذي ي�صعى 
التزّلج  فئة  يف  االأومل��ب��ي��اد  اإىل  للو�صول  عاما   20 منذ 
على االأمواج. ويتطلع الفريق يف �صباق النجوم ال�صبعة 
رقم  ت�صجيل  اإىل  واإي��رل��ن��دا  بريطانيا  ح��ول  ل��الإب��ح��ار 
قيا�صي جديد ا�صتكماال للنجاح الذي حققه يف مهرجان 

اأ�صبوع كيل باأملانيا قبل حوايل �صهر تقريبا. وقد �صهد 
اأ�صبوع كاو�س م�صاركة 8 اآالف بحار ونحو 1000 قارب 
اأغ�صط�س   2 من  الفرة  يف  �صباقا   40 اإىل  باالإ�صافة 
8 من ذات ال�صهر، كما يعد �صباق كاو�س واحدا  وحتى 
من اأطول ال�صباقات يف العامل ويتعدى عمره اأكر من 
1826م.  ع��ام  فعالياته  اأوىل  ب��داأت  حيث  عاما   180
وجت���در االإ���ص��ارة اإىل ال��ب��ّح��ار ول��ي��د ال��ك��ن��دي ال���ذي بداأ 
م�صواره يف فئة التزّلج على االأمواج كان متواجدا على 
العديد  يف  للم�صاركة  اململكة  يف  كاو�س  مهرجان  اأر���س 
يف  وال�صالعني  باملتمّر�صني  ولالحتكاك  ال�صباقات  من 
هذه الفئة، حيث ي�صعى الكندي باإ�صراف م�صروع ُعمان 
م�صتويات  اإىل  للو�صول  مهاراتهم  �صقل  اإىل  لالإبحار 

اأوملبية على املدى البعيد. 
وك�����ان ع��ل��ى اأر�������س امل�����ص��ارك��ة اأي�������ص���ا ال���ب���ّح���ار حم�صن 
الذين  جافنييه  و�صيدين  احل�صني  وفهد  البو�صعيدي 
ال�صبعة  ال��ن��ج��وم  ل�صباق  للتح�صري  اأي�����ص��ا  ي�����ص��ارك��ون 

لالإبحار حول بريطانيا واإيرلندا. 
وت�صتمر وزارة ال�صياحة يف تقدمي الدعم مل�صروع عمان 
لالإبحار هذا العام عر عدد من الفعاليات منها فعالية 
اأ�صبوع كيل باأملانيا يف �صهر يونيو املن�صرم وهذه الفعالية 
يف ك��او���س ال��ري��ط��ان��ي��ة واأخ����رى ق��ادم��ة يف رود دو رام 

اأكتوبر املقبل وكذلك تقدمي   24 بفرن�صا يف 
ال��دع��م مل�����ص��ارك��ة م�����ص��روع ع��م��ان لالإبحار 

�صيدين  مبدينة  الفعاليات  اإح���دى  يف 
االأ�صرالية يف دي�صمر املقبل جلولة 

قاربي �صل�صلة االإك�صرمي 40. 
 )70 )امل���ود  ال��ق��ارب م�صندم  اأم���ا 
ف��ه��و ع���ب���ارة ع���ن ق�����ارب ثالثي 
البدن يهدف للرويج لل�صلطنة 
���ص��ي��اح��ي��ة ع���ن طريق  ك��وج��ه��ة 
حملة يجوب فيها القارب اأربعة 
قائمة  تقع �صمن  اأوروبية  دول 
لوزارة  بالن�صبة  املهمة  االأ�صواق 

املتحدة  اململكة  وه��ي  ال�صياحة، 
وف���رن�������ص���ا واأمل����ان����ي����ا واإي���ط���ال���ي���ا، 

القارب  ت��ط��واف  احلملة  وت�صمل 
البحارة  م���ن  ط��اق��م  م��ت��ن��ه  وع��ل��ى 

الُعمانيني،
 باالإ�صافة اإىل تنظيم معر�س �صياحي 

امل�صتهدفة  امل���ه���رج���ان���ات  يف  م�����ص��اح��ب 
للم�صتثمرين  ا����ص���ت���ق���ط���اب  ك���و����ص���ي���ل���ة 

وال�صائحني والزّوار واالإعالميني.

يتقاطر ع�صرات امل�صاركني يوميا على ال�صالة 
الريا�صية لالألعاب الفردية باملجمع الريا�صي 
ل��ت��ع��ل��م مهارات  ال��ري��ا���ص��ي  ل���ن���ادي احل��م��ري��ة 
موؤخرا  ال��ن��ادي  طلق  اأن  اأن  بعد  ال��ت��اي��ك��ون��دو 
وال���دف���اع عن  ال��ت��اي��ك��ون��دو  م��ت��ق��دم��ة يف  دورة 
من  كثيف  وح�صور  كبري  اإقبال  و�صط  النف�س 
16 عاما . وتعد  10 اإىل  امل�صاركني من عمر 
اأهم  م��ن  واح���دة  الريا�صية  التايكوندو  دورة 
فعاليات النادي �صمن فعاليات ملتقى احلمرية 

للريا�صيني  وامل��وج��ه��ة  ال��ع�����ص��ري��ن  ال�����ص��ي��ف��ي 
والنا�صئ وال�صباب خالل الفرة احلالية والتي 
�صهر  م��ن  والع�صرين  اخل��ام�����س  حتى  ت�صتمر 
وا�صراتيجية  اأغ�صط�س اجلاري يف ظل خطة 
النادي املنبثقة عن جمل�س ال�صارقة الريا�صي 
ال�صيفي  ال��ن�����ص��اط  �صمن  ال�����ص��ارق��ة  بحكومة 
ال��ع��ام��ة لرعاية  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال��وط��ن��ي  وامل�������ص���روع 
والرامية  ب��الدي  �صيف  والريا�صية  ال�صباب 
اإىل اإك�صاب امل�صاركني اللياقة البدنية العالية . 

وقال را�صد غامن ال�صام�صي ع�صو جمل�س اإدارة 
نادي احلمرية الريا�صي الثقايف وم�صرف عام 
ملتقى احلمرية ال�صيفي اأن امل�صاركون يتلقون 
ح�ص�صا منتظمة يف ريا�صة التايكوندو والتي 
تعد عبارة عن جمهود ج�صدي عادي اأو مهارة 
بهدف  عليها  ق��واع��د متفق  مت��ار���س مب��وج��ب 
امل��ت��ع��ة والتميز  امل��ن��اف�����ص��ة وحت��ق��ي��ق  ال��رف��ي��ه 
واأ�صار   . ال�صغار  للم�صاركني  املهارات  وتطوير 
ال��دورة �صيجتازون  اأن امل�صاركني يف نهاية  اإىل 

اختبار مهارات التايكوندو ومن ثم تخريجهم 
اكت�صبوا  ق��د  يكونوا  اأن  بعد  ال���دورة  تلك  م��ن 
ت���ط���وي���ر امل����ه����ارة وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل���رون���ة 
تن�صئة  اإىل  ن�صعى  كوننا  الأج�صاهم  الفطرية 
�صليمة  �صليمة بدنية لها بنية ج�صمية  اأجيال 
تقاوم االأمرا�صع على على ما تزرعه من الثقة 
وحت��م��ل امل�����ص��وؤول��ي��ة واالإح�����ص��ا���س ب��ال��ق��درة ال 
ال�صعف . ولفت ال�صام�صي اإىل اأن ننا نحر�س 
اأن يتعلم الطفل  يف احل�ص�س التدريبية على 

امل�����ص��ارك ثقافة اأخ���رى مت��رر اإل��ي��ه م��ن خالل 
احلميدة  وال�صفات  االأخ���الق  وه��ي  املمار�صة 
وكيفية  ك��االح��رام  املمار�س  بها  يت�صبع  التي 
احل���ف���اظ ع��ل��ى اأف�������ص���ل ال���ع���الق���ات واح�����رام 
ممار�صة  اأن  اإىل  م�صيفا  االأق���ران  ب��ني  ال���ذات 
ال��ت��اي��ك��وان��دو ت��ع��ل��م االأط���ف���ال ���ص��ب��ط النف�س 
وال��ت��ح��ك��م ف��ي��ه��ا مم��ا ي��ع��ن��ي ن���زع ال��ع��ن��ف وزرع 
والتقليل  الطفل  نف�س  يف  وال�صكينة  ال��ه��دوء 

من عدوانيته.

اإقبال كبري على الدورة املتقدمة يف التايكوندو بنادي احلمرية

تفاجاأ االحتاد العاجي لكرة القدم من اأعالن املهاجم 
اللعب دوليا وا�صار االحتاد يف  ديدييه دروغبا اعتزاله 
اخبارية  قناة  خ��الل  م��ن  العاجي  االحت���اد  علم  ب��ي��ان: 
املنتخب  ق��ائ��د  ال��الع��ب ديدييه دروغ��ب��ا،  دول��ي��ةب��ق��رار 

الوطني، اعالن اعتزاله الدويل .
املقبلة  نظرا لال�صتحقاقات  االحت��اد  وتابع: فوجىء 

وال����دور امل��ه��م ال���ذي يلعبه دي��دي��ي��ه دروغ��ب��ا داخل 
املنتخب الوطني. ينوي االحتاد االت�صال مبا�صرة 
باملعني ملعرفة اال�صابب العميقة التي دفعته التخاذ 

هذا القرار قبل ان يعلن موقفه الر�صمي .
ال����وان  وح���م���ل دروغ����ب����ا )36 ع���ام���ا( 

امل��ن��ت��خ��ب االف��ري��ق��ي ب��ني 2002 
و2014 وكانت اخر م�صاركاته 
الرازيل  مونديال  يف  معه 

مونديايل  بعد  االخ���ري 
2006 و2010.

الذي  دروغ��ب��ا  وكتب 
ه���دف���ا   65 ����ص���ج���ل 
 104 يف  ل������ب������الده 
م�����ب�����اري�����ات دول�����ي�����ة: 
ب�����ح�����زن ك����ب����ري ق������ررت 

كانت  دول�����ي�����ا.  االع������ت������زال 
االخرية  ال�12  ال�����ص��ن��وات 
مع املنتخب الوطني مليئة 
مباراتي  م����ن  ب���امل�������ص���اع���ر. 

حاولت  االخ���رية  حتى  االوىل 
تقدمي االف�صل لبالدي .

وتابع دروغبا الذي خا�س مباراته الدولية االوىل 
مع الفيلة يف 8 ايلول-�صبتمر �صد جنوب افريقيا 
و�صجل هدفه الدويل االول �صد الكامريون يف 11 

�صباط-فراير 2003: انا فخور حلمل �صارة القائد 
ثماين �صنوات، ولرفع بالدي اىل ال�صاحة العاملية من 
كاأ�س  وبلوغ  م��رات   3 العامل  كاأ�س  امل�صاركة يف  خ��الل 

امم افريقيا مرتني .
و2009   2006 يف  اف��ري��ق��ي  الع��ب  اف�صل  وا���ص��اف 
ال  و2010:   2007 يف  االنكليزي  ال���دوري  وه���داف 
الكبري  ودعمهم  حبهم  على  امل�صجعني  �صكر  ميكنني 
الدويل  مبارياتي  اه���دايف،  ك��ل  ال�صنوات.  ه��ذه  خ��الل 

وانت�صاراتي اهديها لكم. احبكم .

وختم اف�صل هداف يف تاريخ �صاحل العاج: ادين اي�صا 
معهم  تقا�صمت  الذين  الالعبون  لزمالئي،  بالف�صل 
وترحيبا  للم�صتقبل  االف�صل  لكم  امتنى  امل�صاعر،  كل 
دافئا للمدرب اجلديد وكان دروغبا اعلن نهاية ال�صهر 
ملدة  االنكليزي  ت�صل�صي  �صفوف  اىل  ع��ودت��ه  املن�صرم 
عام واحد بعد رحيله عن غلطة �صراي 
ال�18  اال�صهر  الركي حيث ام�صى 

االخرية.

االحتاد العاجي متفاجئ من اعتزال دروغبا 
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 �سيوخ القوا�سم يف راأ�س اخليمة ي�سهدون اأفراح نقي والغافري

�صهد �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صقر القا�صمي رئي�س دائرة اجلمارك واملوانئ 
�صقر  بن  �صلطان  بن  ماجد  وال�صيخ  اخليمة  براأ�س  احل��رة  املنطقة  رئي�س 
القا�صمي وال�صيخ �صقر بن عبداهلل بن حميد القا�صمي حفل الع�صاء الذي 
اأقامه االعالمي عبدالرحمن عبداهلل نقي الب�صتكي مبنا�صبة زفاف جنله 
عبيد  را���ص��د  ابراهيم  ال�صيد  كرمية  اإىل  نقي  عبدالرحمن  ب��در  املهند�س 

الغافري.
كما ح�صر احلفل الذي اأقيم يف قاعة ال�صقر يف فندق راأ�س اخليمة عدد من 
واملدعوين  القبائل  وابناء  واالعالميني  وامل�صوؤولني  البالد  اعيان ووجهاء 

ولفيف من اأ�صدقاء واأهل العري�صني.
راأ�س  وجمعية  بابوظبي  الوطني  للراث  ال�صحوح  جمعية  ف��رق  وقدمت 
اخليمة للفن ال�صعبي والتجديف وجمعية الرم�س للفن ال�صعبي والتجديف 

قدمت لوحاتها الراثية ال�صعبية .

االحتاد للطريان حتتفل باإطالق وجهة بريث ر�سميًا مع النجوم
ان�صم املغني العاملي واملو�صيقي ال�صهري رونان كيتنغ اإىل لفيف من كبار ال�صخ�صيات الهامة ووجوه املجتمع خالل 
احلفل الر�صمي الذي اأقامته االحتاد للطريان ليلة االأم�س مبنا�صبة اإطالق خدمة رحالتها اليومية اجلديدة 

بني بريث عا�صمة اإقليم غرب اأ�صراليا واأبوظبي.
وا�صت�صاف بير بومغارترن، رئي�س ال�صوؤون التجارية يف االحتاد للطريان، احلفل الذي ا�صتمتع فيه احلا�صرون 
باملناظر اخلالبة الأفق املدينة من حديقة كينغز بارك ال�صهرية، حيث يتواجد هذا االأ�صبوع يف اأ�صراليا لعقد 

�صل�صلة من الفعاليات التجارية.
االإمارات  اإىل دولة  االأ�صرايل  ال�صفري  بابلو كانغ  �صعادة  300 �صيف،  البالغ عددهم  ال�صيوف،  وكان من بني 
العربية املتحدة وقطر ، وكبار الوزراء من جمل�س وزراء اإقليم غرب اأ�صراليا، واأ�صاطري الريا�صة االأ�صرالية، 
جون برتراند، اآدام جيلت�صري�صت وجا�صن الجنر، ونخبة من الدبلوما�صيني ورجال االأعمال واالإعالم واملجتمع 

يف املقاطعة. 

وفد من �سرطة الفجرية يزور اأحد منت�سبيها مب�ست�سفى الفجرية

يا�س ووتروورلد اأبوظبي ت�ستقبل االأطفال 
االأيتام لي�ستمتعوا بتجربة فريدة 

ق�������ام وف�������د م�����ن ق�������ص���م االإع��������الم 
بالقيادة  ال����ع����ام����ة  وال����ع����الق����ات 
بزيارة  ال��ف��ج��رية  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة 
ال�صماحي  مع�صد  يو�صف  العريف 
تعر�صه  بعد  الفجرية  مب�صت�صفى 
اآمل��ت به، ادخ��ل على  لوعكة �صحية 

اأثرها امل�صت�صفى.
وقد �صم الوفد كل من مالزم اأول 
اأ�صامة حممد رجب ومالزم را�صد 
حممد النعيمي وم�صاعد اأول حمد 
اب��راه��ي��م ���ص��اك��ر وم�����ص��اع��د حممد 
املري�س  ب���زي���ارة  ال��ذب��اح��ي  را����ص���د 
ل���ه متنيات  ن��اق��ل��ني  ب��امل�����ص��ت�����ص��ف��ى 
زمالئه  وج���م���ي���ع  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د 

العيد،  اح���ت���ف���االت  م���ع  مت��ا���ص��ي��اً 
اأبوظبي،  ووتروورلد  يا�س  رحّبت 
اأول حديقة األعاب مائية عمالقة 
بع�صرين طفاًل من  االإم���ارات،  يف 
ق��ري��ة ال��ع��ائ��ل��ة ل��رع��اي��ة االأي���ت���ام، 
باملرح  مليئة  ب��اأوق��ات  لي�صتمتعوا 
45 لعبة  وال��ت�����ص��وي��ق م��ن خ���الل 
ترفيهي  ومرفق  مائية  ومنزلقة 

ت�صمهم احلديقة. 
وع��ن��د ال���و����ص���ول، ق���ام ف��ري��ق من 
حديقة يا�س ووتروورلد با�صتقبال 
اأعمارهم  ت��راوح  الذين  االأطفال 
ع��ام��اً، ورافقهم اىل  6 و12  ب��ني 
تزينها  مت  التي  الكبائن  منطقة 
م�صبقاً ببالونات من وحي املنا�صبة 
ُمر�صلة  ت�صجيعية،  ر�صائل  حتمل 
التوا�صل  م��واق��ع  م��ن خ��الل  لهم 
باحلديقة.  اخلا�صة  االجتماعي 
وكانت يا�س ووتروورلد قد قامت 

بالقيادة بال�صفاء العاجل. 
اإطار  �صمن  ال���زي���ارة  ه���ذه  وت��اأت��ي 

القيادة  بني  االإجتماعي  التوا�صل 
ومنت�صبيها يف املواقف االإن�صانية. 

بحملة لت�صجيع املجتمع للم�صاركة 
ت�صجيعية موجهة  ر�صائل  باإر�صال 
لت�صملها  العائلة،  قرية  الأط��ف��ال 
لالأطفال  قدمت  التي  التذكارات 

بعد اللعب وال�صحك واملرح.
وق����ال ت��ي��م م���و، م��دي��ر ع���ام يا�س 
ي�صرنا  اأب���وظ���ب���ي:  ووت�����روورل�����د 
ال���ذي���ن  ب����االأط����ف����ال  ن����رح����ب  اأن 

عطلة  مت����دي����د  م����ن  ا�����ص����ت����ف����ادوا 
حافاًل  يوماً  معنا  ليم�صوا  العيد 
ب��االأن�����ص��ط��ة امل���رح���ة وامل��ن��ع�����ص��ة يف 
اإىل  باالإ�صافة  ووت��روورل��د،  يا�س 
املخ�ص�صة  املناطق  من  اال�صتفادة 
االأط���������ف���������ال وج�����م�����ي�����ع امل������راف������ق 
ت�صمها  التي  االخ��رى  الرفيهية 

احلديقة. 

تعيني �ستيوارت اإنغرام مدير 
التطوير مل�سروع الرمي مول

العقارية،  الوطنية  ال�صركة  اأعلنت 
اإنغرام  �صتيوارت  تعيني  عن  اليوم 
مل�صروع  التطوير  يف من�صب مدير 
اجلديدة  ال��وج��ه��ة  م�����ول،  ال�����رمي 

الأن�������ص���ط���ة ال���ت���ج���زئ���ة وال���رف���ي���ه 
اأب���وظ���ب���ي.  وال����ط����ع����ام يف م���دي���ن���ة 
و���ص��ي��ك��ون ���ص��ت��ي��وارت م�����ص��وؤواًل عن 
جميع نواحي تطوير امل�صروع الذي 
���ص��ي��غ��دو ع��ن��د اك��ت��م��ال��ه اأح����د اأكر 
االإمارات  دول��ة  يف  الت�صوق  م��راك��ز 
�صتيوارت  وي��ع��د  امل��ت��ح��دة  العربية 
مهند�س مدين يحمل خرة تناهز 
تطوير  جم��ال  يف  ع��ام��اً  الع�صرين 
وهو  ال��دول��ي��ة،  العقارية  امل�صاريع 
دولية  جوائز  خم�صة  على  حا�صل 
يف ق��ط��اع االإن�������ص���اءات. ك��م��ا ميلك 
معرفة وا�صعة متخ�ص�صة بقطاعي 
منطقة  يف  وال���ع���ق���ارات  ال��ت��ج��زئ��ة 
ال�صرق االأو�صط، حيث عمل �صابقاً 
اقليمية �صخمة من  على م�صاريع 
بينها دب���ي م���ول وم���ول االإم����ارات 

و�صكي دبي واملوج م�صقط. 

ومعلقاً على ان�صمام �صتيوارت اإىل 
اإيلد�صروم،  ���ص��ني  ق���ال  ال�����ص��رك��ة 
نائب الرئي�س يف ال�صركة الوطنية 
ان�صمام  ي�������ص���رن���ا  ال�����ع�����ق�����اري�����ة: 
�صتيوارت اىل فريق ال�صركة، حيث 
اأن����ه ���ص��ي��ع��م��ل ع��ل��ى ج��ل��ب خراته 
عمل  وق��د  امل�����ص��روع.  اىل  الوا�صعة 
�صتيوارت م�صبقاً على اإدارة العديد 
من م�صاريع التطوير ال�صخمة يف 
ومنطقة  امل��ت��ح��دة  اململكة  م��ن  ك��ل 
ال�����ص��رق االأو�����ص����ط، ل���ذا ف��ه��و ُيعد 
العمل  ف��ري��ق  اإ���ص��اف��ة مم��ي��زة اىل 

لدينا يف ال�صركة.

اأبوظبي موتورز تعنّي مديرًا جديدًا 
لعالمة رولز-روي�س

موتورز،  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
املعتمد  وامل���وّزع  احل�صري  الوكيل 
ل����رول����ز-روي���������س م����وت����ور ك������ارز يف 
العا�صمة، عن تعيني جوزف طّيار 
العالمة  ل��ه��ذه  م��دي��ر  من�صب  يف 
املدير  حم����ل  ل��ي��ح��ل   ، ال����ف����اره����ة 

ال�صابق كاظم احللي.
وك����ان ط���ّي���ار ق���د ب����داأ م�����ص��ريت��ه يف 
ق��ط��اع ال�����ص��ّي��ارات ع���ام 1999 يف 
كم�صت�صار  عمل  حيث  لبنان،  بلده 
مبيعات لتاأجري ال�صّيارات ومتويلها 
االنتقال  قبل  العالمات  من  لعدد 
اإىل قطر عام 2005 لين�صّم اإىل 
وكيل  ل��ل�����ص��ّي��ارات،  ال��ف��ردان  �صركة 
فيها  و�صغل   .BMW جمموعة 
مبيعات  وم�صت�صار  مدير  من�صب 
موتور  رولز-روي�س  يف   BMW
ك��ارز الدوحة، واكت�صب اخل��رة يف 
املبيعات،  واإدارة  الت�صويق،  جم��ال 
وال��ع��الق��ات م��ع ال��ع��م��الء، قبل اأن 
رولز-روي�س  عالمة  مدير  ي�صبح 

موتور كارز.
�صغل  التي  الثماين  ال�صنوات  ويف 
م�صوؤواًل  ك���ان  امل��ن�����ص��ب،  ه���ذا  فيها 
عن منو بن�صبة %80 يف املبيعات، 
اأف�صل  وح����از ع����ّدة ج���وائ���ز، م��ن��ه��ا 
م��ن��ج��ز اأه�������داف يف رول���ز-روي�������س 
يف ال�����ص��رق االأو����ص���ط ع���ام 2008 
اإقليمي  م��ب��ي��ع��ات  م��دي��ر  واأف�����ص��ل 
التي  ذات���ه  ال��ع��ام  2010، يف  ع���ام 
موتور  رول��ز-روي�����س  فيه  اختريت 
اأف�صل وكيل رول��ز- ال��دوح��ة  ك��ارز 

تعيني نويل م�سعود نائب رئي�س العمليات مبجموعة 
�سوي�س-بل هوتيل اإنرتنا�سيونال الفندقية 

�صوي�س-بل  جم���م���وع���ة  اأع���ل���ن���ت 
يف  ال��رائ��دة  اإنرنا�صيونال  هوتيل 
تعيني  ع��ن  ال�صيافة  اإدارة  جم��ال 
رئي�س  نائب  م�صعود،  نويل  ال�صيد 
ال�صرق  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ع��م��ل��ي��ات 
يف  ال�صركة  تو�صع  ليقود  االأو���ص��ط 

هذه املنطقة احليوية .
وقالت املجموعة يف بيان لها اليوم 
يهدف  م�����ص��ع��ود  ال�����ص��ي��د  تعيني  ان 
اجتياز  على  ال�صركة  م�صاعدة  اإىل 
مرحلة حا�صمة يف تاريخها اإذ تعمل 
ح��ال��ي��ا ع��ل��ي اف��ت��ت��اح ث��الث��ة فنادق 
هذا  اخلليجية  املنطقة  يف  جديدة 
العام. وي�صرف ال�صيد نويل م�صعود، 
والتطوير  العمليات  رئي�س  نائب 
افتتاح  ،ع��ل��ى  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  يف 
ال�ّصيف  هوتيل  �صوي�س-بل  فندق 
�صوي�س-بل  وف��ن��دق  البحرين،  يف 
م�صقط-عمان،  يف  ال��غ��رة  هوتيل 
اإربيل  هوتيل  �صوي�س-بل  وف��ن��دق 
�صوي�س-بل  وف���ن���دق  ال����ع����راق،  يف 
بوتيك التحلية وفندق �صوي�س-بل 
هوتيل الريا�س يف اململكة العربية 
املجموعة  واو���ص��ح��ت  ال�����ص��ع��ودي��ة، 

�صبعة  ت�صغيل  اإىل  ت�صعى  انها  ايل 
بحلول  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف  فنادق 

العام 2015. 
وقال ال�صيد غافني م. فول، رئي�س 
االإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  ال�����ص��رك��ة 
عن  االع���الن  ي�صرنا  ال�صدد  بهذا 
اأردين  وه���و  م�صعود  ن��وي��ل  تعيني 
اجل��ن�����ص��ّي��ة وي��ح��م��ل م��ع��ه م��ا يزيد 
ع���ل���ى 30 ع����ام����اً م����ن اخل������رة يف 
اأوروب�����ا  يف  ال���ف���ن���ادق  اإدارة  جم����ال 
واأف���ري���ق���ي���ا وال���������ص����رق االأو�����ص����ط، 
ل�صركة  �صرورية  خرته  و�صتكون 
�صعيها  اإطار  �صوي�س-بل هوتيل يف 
منطقة  يف  ت���واج���ده���ا  زي�����ادة  اإىل 

بحث مبادرة تاأ�سي�س جمعية 
ال�سداقة االإماراتية ال�سينية 

بحث الفنان الفوتوغرايف عبداهلل عي�صى حممد نزر الزعابي 
الفنان  مع  ال�صينية  ت�صيندغو  ملدينة  االأخ��رية  زيارته  خ��الل 
ال�صداقة  جمعية  تاأ�صي�س  امكانية  �صوها  ال�صيني  الت�صكيلي 
االإماراتية ال�صينية ، الذي رحب باملبادرة ال�صبابية االإماراتية 
ودورها يف تطوير اأوا�صر التعاون وال�صداقة واملحبة بني �صباب 
البلدين ال�صديقني ومن خالل التن�صيق مع اجلهات املعنية يف 

البلدين ال�صديقني.

اآمنة را�سد �سديق .. تطفئ ال�سمعة الثامنة
احتفلت الطفلة االأمورة اآمنه بنت را�صد �صديق عبدالكرمي االأحمد بيوم 
االأهل  اأطفال  بح�صور  والدها  اأقامتها  اأنيق  احتفال  يف  الثامن  ميالدها 
واالأ�صدقاء واأطفاأت فيها ال�صموع ال�صبع .. وتلقت هدية خا�صة باملنا�صبة 
م��ن اأخ��ي��ه��ا ح��م��دان االأح��م��د ال���ذي �صاركها االح��ت��ف��ال وم��ن االأه����ل.. األف 

مروك وعقبال مائة �صنة. 

مفاجاآت �سيف دبي يف دبي مول
زيارات للم�ساهري.. اأن�سطة عائلية.. جوائز يومية 

لالأطفال من متاجر هامليز
متميزاً  برناجماً  م��ول  دب��ي  يقدم 
وعرو�صاً مذهلة مبنا�صبة مفاجاآت 
الفعاليات  اأب���رز  اأح���د  دب���ي،  �صيف 
التي  وال��ت�����ص��وي��ق��ي��ة  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
تنظمها موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات 
والتجزئة. ويحظى ال�صغار بح�صة 
كبرية من االأن�صطة الرفيهية يف 

ردهة قاعد ال�صوق.
فيقدم  وورل���د  ليجو  متجر  واأم���ا 
والفر�س  امل��رح  من  رائعة  عرو�صاً 
االأط���ف���ال وخا�صة  ���ص��ت��ذه��ل  ال��ت��ي 
اأدوات من  بابتكار  عندما يقومون 
ليغو  منطقة  يف  خميلتهم  �صنع 
ور�س  العرو�س  ت�صمل  كما   . زون��ز 
ع��م��ل ع���امل م��ده�����س ال��ت��ي حتاكي 
على  وت�صجعهم  االأط���ف���ال  خ��ي��ال 
االب��ت��ك��ار م���ن خ���الل امل�����ص��ارك��ة يف 

اأن�صطة حرفية.
و�صيح�صل االأطفال يومياً بفر�صة 
الفوز بتجديد غرفة األعابهم حتى 
5 �صبتمر، كما �صيح�صل طفالن 
�صراء  ق�����ص��ي��م��ة  ع��ل��ى  حم��ظ��وظ��ان 
هامليز  من  دره��م  اآالف   5 بقيمة 
 300 ال��زوار بقيمة  . وعند �صراء 
واملطاعم  املتاجر  من  فقط  دره��م 
والوجهات الرفيهية يف دبي مول، 
�صيحظون بفر�صة لدخول ال�صحب 
و�صيح�صل  ق��ي��م��ة.  ج���وائ���ز  ع��ل��ى 
ق�صائم م�صاعفة عند  ال��زوار على 
اأيام  ذاتها خالل  بالقيمة  �صرائهم 
لع�صاق  بالن�صبة  واأم����ا  االأ���ص��ب��وع. 
عامل االأزياء فاأمامهم فر�صة للقاء 
كيمورا  ال�صهرية  االأزي����اء  عار�صة 

عرو�س  من�صة  على  �صيمونز  يل 
االأزي���اء بدبي م��ول يف العا�صر من 
لهم  �صتقدم  كما  اأغ�صط�س،  �صهر 
ن�صائح  ف��ات  بيبي  عالمة  مبتكرة 
وتتحدث  روؤيتها  و�صت�صارك  قيمة 
كعار�صة  وم��ه��ن��ت��ه��ا  اإل��ه��ام��ه��ا  ع���ن 

اأزياء �صابقاً و�صيدة اأعمال حالياً.
�صيف  مفاجاآت  مهرجان  وخ��الل 
دبي ابتداًء من 3 اأغ�صط�س وحتى 

واملرافق  املتاجر  تفتح  �صبتمر،   5
واملقاهي  وامل���ط���اع���م  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
اأبوابها من العا�صرة �صباحاً وحتى 
منت�صف الليل خالل اأيام االأ�صبوع، 
وم���ن ال��ع��ا���ص��رة ���ص��ب��اح��اً وح��ت��ى 1 
لياًل يف عطلة نهاية االأ�صبوع، بينما 
تفتح املطاعم املطلة على الواجهة 
املائية اأبوابها حتى ال�صاعة الثانية 

بعد منت�صف الليل.

مركز ت�سكيل يقيم خميمه ال�سيفي على امتداد اأ�سبوعني
يقيم مركز ت�صكيل خميمه ال�صيفي اخلا�س باالطفال 
ويت�صمن  اغ�����ص��ط�����س   21-10 ب���ني  م���ا  ال���ف���رة  يف 
دفاتر  ت�صمل  ال��ت��ي  ال�صيقة  االن�����ص��ط��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 
املل�صقات،  وت�صميم  الطني،  وت�صكيل  الفنية،  اللوحات 
الفوتو�صوب،  على  والتدريب  �صريتات،  التي  و�صناعة 
االذاعية  امل����واد  �صناعة  اىل  ا���ص��اف��ة  واالل��ي�����ص��ري��ت��ور 
امل�صغرة و�صناعة اال�صتن�صل واجلرافيتي ويقام املخيم 
12 اغ�صط�س من  10 اىل  على امتداد ا�صبوعني من 
بعد   1.00 ال�����ص��اع��ة  اىل  ���ص��ب��اح��ا   10.00 ال�����ص��اع��ة 

الظهر لالعمار من 16-8.

منتجع كورال بيت�س- ال�سارقة يكرم االأع�ساء املميزيني لنادي اأمناء كورال 
بيت�س  ك������ورال  م��ن��ت��ج��ع  ا���ص��ت�����ص��اف 
ال�����ص��ارق��ة اف��ط��ار خ��ا���س على �صرف 
اأمناء  نادي  اأع�صاء من  اأف�صل ع�صر 
انطلق  ال������ذي  امل����رم����وق����ة،  ك�������ورال 
الفندق  ق��ب��ل  م���ن  ���ص��ن��وات   3 ق��ب��ل 
لتكرمي االأبطال املجهولني يف عامل 
ال�����ص��رك��ات ال���ي���وم.  رح���ب ج���ان بيري 
االإقليمي،  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ���ص��ي��م��ون، 
ل����ف����ن����ادق و م���ن���ت���ج���ع���ات ك��������ورال يف 
االمارات ال�صمالية و التنفيذيني يف 
اأع�صاء  ع�صرة  باأف�صل  االدارة  فريق 
املنا�صبة،  ع��ن  ب��احل��دي��ث  اأ���ص��ره��م  و 
النادي  اأع�صاء  �صيمون  ال�صيد  �صكر 
لعب  دعمهم  ب��اأن  ذك��ر  و  مل�صاعدتهم 
و طلب  املنتجع.  فعال يف جن��اح  دور 

منهم �صرف مكفاأتهم. 
االأدوات  و��������ص�������ول  واأ������������ص�����������اف: 
االأمناء  دور  غ���ريت  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الواجبات  اأداء  م���ن  ان��ت��ق��ل��وا  ح��ي��ث 
الرغم  ع��ل��ى  ال��روت��ي��ن��ي��ة،  االداري�������ة 

يتعاملون مع  ي��زال��ون  ال  اأن��ه��م  م��ن 
حتمل  اىل  ا�صافة  اليومية  االأجندة 
امل�صوؤوليات االأخ��رى لذا  الكثري من 
تقديرنا  الظهار  النادي  هذا  اأن�صاأنا 
اأن  اأذك���ر  اأن  ي�صرين  و  ملجهوداتهم. 
الدعم  يف  ايجابياً  �صاهم  قد  النادي 
و  فنادق  اأن�صئت  املعنوي لالأع�صاء.  
منتجعات كورال هذا النادي اخلا�س 
لالأمناء يف االمارات العربية املتحدة 
مكافاأت  و  ف��وائ��د  لالأع�صاء  لتقدم 
ت�صكيل  خ��الل  م��ن  منتناهية.  غ��ري 
املنتجع  ادارة  ق��دم��ت  ال���ن���ادي،  ه���ذا 
الفر�صة الأع�صاء النادي لال�صتمتاع 
و اال����ص���رخ���اء يف ب��ي��ئ��ة خ��ال��ي��ة من 
خا�صة  ب���اأ����ص���ع���ار  و  ال�������ص���غ���وط���ات 
اأعرب  وق���د  ك��ب��ري.  ب�صكل  خمف�صة 
كورال  ملنتجع  امتنانهم  عن  االأمناء 
بالنجاح  �صعادتهم  و  ال�صارقة  بيت�س 
خدمتهم  يف  ال���ن���ادي  ح��ق��ق��ه  ال����ذي 
ا�صافة جلمعه بني معظم االأمناء يف 

املدينة يف املنتدى املخ�ص�س لهم. 
ي�������ص���م م��ن��ت��ج��ع ك��������ورال ب��ي��ت�����س – 
ف�صيحة،  غ���رف���ة   156 ال�������ص���ارق���ة 
الكثري منها يطل على م�صاهد رائعة 
ل��ل��ب��ح��ر. م���ن اأه�����م ع���وام���ل اجل���ذب 
اختيارات  م���ن  ال��ك��ب��رية  امل��ج��م��وع��ة 
املطاعم التي تقدم قوائم طعام تلبي 
كل ذوق. املنتجع يقع على واحد من 
باالإمارة  الرملية  ال�����ص��واط��يء  اأه���م 

الرفيه  اأن�صطة  من  جمموعة  وب��ه 
لكل االأعمار، مبا يف ذلك نادي رمال، 
اأع���ل���ى م�صتوى،  ع��ل��ى  ل��ي��اق��ة  م��رك��ز 
حمام �صباحة لالأطفال، غرفة األعاب 
املجاين  االأط����ف����ال  ون������ادي  داخ��ل��ي��ة 
ل��ل��ت��ن�����س )حتت  وك����ذل����ك م����الع����ب 
فرن�صي�س  ك��الرك  اأكادميية  اإ�صراف 
للتن�س(، كرة الري�صة، الكرة الطائرة 

وحمامني لل�صباحة خارجيني.



    

هاربة من العدالة متحو ب�سماتها 
ما  على  حاولت  جورجيا  والي��ة  من  غام�صة  امريكية  اأن  حتقيق  اأظ��ه��رت 
يف  نقابتها  من  ط��ردت  حمامية  هي  ب�صماتها  ب��ازال��ة  هويتها  اخفاء  يبدو 

ق�صية قال حمققون اإنها ت�صمل اربع واليات على االقل.
يوليو متوز-   9 اوهايو منذ  -املعتقلة يف والي��ة  امل��راأة  القب�س على  واألقي 
بطاقة  على  احل�صول  بغية  م��زورة  ميالد  �صهادة  ا�صتخدام  حاولت  بعدما 

هوية با�صم جديد.
وعند ا�صتخراج �صجل جنائي لها يف ال�صجن اكت�صفت ال�صلطات ان ب�صمات 

املراأة ممحوة.
اوهايو مل  ب�صمال غرب  اآل��ني  وق��ال �صمويل كري�س قائد �صرطة مقاطعة 

جند اأي معامل للب�صمات. كانت مل�صاء متاما .
ووجد املحققون ان املراأة بحثت من خالل جهاز الكمبيوتر اخلا�س بها عن 

كيفية ازالة الب�صمات.
بال�صرطة  كري�س  مكتب  ات�صل  بعدما  امل���راأة  هوية  على  التعرف  وج��رى 
امل��راة انها ق�صت وقتا يف رعاية رجل  يف جنوب غرب فلوريدا حيث ذك��رت 

م�صن.
نيوز-بر�س  ن�صرت يف �صحيفة فورت مايرز  ان مقاال و�صورا  وقال كري�س 

ك�صف ان املراأة هي حمامية �صابقة وجهت اإليها تهم يف والية جورجيا.
وقال اإن املراأة ا�صمها اآن ماري ميلر وعمرها 40 عاما وانها زاولت املحاماة 

حتى األغي ت�صريحها من جانب نقابة املحامني يف جورجيا عام 2009.
واأكد حمامي املراأة ان هذا هو اال�صم احلقيقي ملوكلته.

نادلة ت�سرب زبونة باملجرفة 
اأن ظهرت يف  بعد  بيتزا،  بريطانية عاملة م�صنة يف مطعم  اأدان��ت حمكمة 
باملجرفة  الزبونات  اإح��دى  ت�صرب  وهي  يوتيوب  على  ن�صر  فيديو  �صريط 

امل�صتخدمة الإخراج البيتزا من الفرن على راأ�صها.
وكانت دابوراه ويليامز قد دخلت مع العاملة يف املطعم دالغيت دبني )64 
عاماً( يف جدال حاد، عندما ح�صرت ب�صحبة �صديقها اإىل مطعم �صباي�س 
االأول(  دي�صمر )كانون   27 اال�صكوتلندية يف  اآرب��روث  بلدة  اأوف اليف يف 
من العام املا�صي. وتظهر ال�صيدة ويليامز يف الفيديو وهي ت�صرخ يف وجه 
دبني، فما كان من االأخرية اإال اأن ا�صتخدمت جمرفة البيتزا لتوجيه �صربة 
قوية اإىل راأ�س الزبونة. ومتكن اإيان فلني الذي كان ب�صحبة ويليامز من 
�صاخراً قال  ت�صوير الواقعة، ون�صر فيديو على يوتيوب كتب حتته تعليقاً 
فيه: ال تن�س اأن ت�صطحب خوذتك عندما تذهب اإىل مطعم البيتزا يف املرة 
من  املغادرة  رف�صت  ويليامز  ال�صيدة  اأن  اإىل  املحكمة  وا�صتمعت  القادمة". 
ذل��ك، على خلفية منعها من  ال�صيدة دينب  اأن طلبت منها  املطعم، عندما 

الدخول ب�صبب اإحداثها للفو�صى داخل املطعم يف املرات ال�صابقة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طرح كامريا كروية ثورية 
تكنولوجي  ب���اب���ل  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
�صتطرح  اأن���ه���ا  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال��ك��ن��دي��ة 
ال�صهر  الثورية  الكروية  الكامريا 
وذلك  العاملية،  االأ���ص��واق  يف  املقبل 
ع��ام على متويلها  بعد م��رور نحو 
ب�����ص��ك��ل ج��م��اع��ي ع���ر م��وق��ع كيك 
الكروية  الكامريا  حجم  �صتارتر.  
ال���ت���ي ت���دع���ى ب���اب���ل ك����ام اأك�����ر من 
قادرة  وهي  بقليل،  البي�صبول  كرة 
فوتوغرافية  ���ص��ور  ال��ت��ق��اط  ع��ل��ى 
14 ميغابيك�صل،  بانورامية بجودة 
بجودة  ال��دق��ة  عالية  وفيديوهات 

1080 بيك�صل.
وجرى تزويد الكامريا بتقنية واي 
بحيث  باالإنرنت،  لالت�صال  ف��اي 
ميكن حتميل ال�صور والفيديوهات 
مبا�صرة عر ال�صبكة ون�صرها على 
م��واق��ع خ��رائ��ط غ��وغ��ل، و�صريت 

فيو، وغوغل بل�س، بنقرة واحدة. 
وت��ع��ط��ي ب��اب��ل ك����ام ����ص���وراً تغطي 
ومتنح  درج���ة،   360 اأي  حميطها 
م�صاهدة  اإم���ك���ان���ي���ة  امل�������ص���ت���خ���دم 
جميع  م��ن  والفيديوهات  ال�صور 
اأنها  ال�صركة  واأعلنت  االجت��اه��ات. 
���ص��ت��م��ن��ح امل����رجم����ني ق������درة على 
تطوير تطبيقات خا�صة بالكامريا 
الكروية، بحيث ميكن اأن تت�صمن يف 
امل�صتقبل اإمكانية التعرف التلقائي 
االأج�صام  وتتبع  االأ�صخا�س،  على 
ال�صورة، وغريها من  املتحركة يف 
بابل  ل�  اأن��ه  اخل�صائ�س.  والالفت 
ك���ام ت��ط��ب��ي��ق ت��ف��اع��ل��ي خ��ا���س عر 
اأو  واآي  اأن��دروي��د  الت�صغيل  نظامي 
خوذة  تدعم  اأنها  عن  ف�صاًل  اأ���س، 
الواقع االفرا�صي املعزز اأوكيلو�س 
ري���ف���ت، وع����دد م���ن االأج���ه���زة مثل 
بالي �صتي�صن 4 واأك�س بوك�س وان، 

واأمازون فاير، وغريها. 

بعد 10 �سنوات زواجان يكت�سفان اأنهما �سقيقان 
دام  زواج  بعد  �صقيقان  اأنهما  برازيليان  زوج��ان  اكت�صف 
ع�صر �صنوات اأجنبا خالله طفلة.  وقالت �صحيفة مريور 
الريطانية اإن بحث اأدريانا )39 عاما( عن والدتها التي 
زوجها  اأن  اكت�صاف  اإىل  ق��اده��ا  طفلة  وه��ي  عنها  تخلت 
ليوناردو )37 عاما( هو يف احلقيقة �صقيقها.  الزوجان 
ق�صيا وقتا طويال يف البحث عن والدتيهما اللتني تخلتا 
عنهما. مل ير ا�صم الوالدة اأية �صكوك لدى الزوجني اإذ 
اأن ماريا وهو ا�صم والدة كل منهما ا�صم �صائع يف الرازيل.  
اأن  البحث كل عن والدته بعد  الزوجني عملية  ب��داأ كال 
6 �صنوات(، توجت عالقة احلب  رزقا بطفلة )تبلغ االآن 

التي جمعت بينهما طيلة 10 �صنني. 
ا�صمي  ع��ن  ال��ذي��ن مل يف�صحا  ول��ي��ون��ادرو،  اأدري��ان��ا  لكن 
عائلتيهما، مل يكن يدور بخلدهما اأن املراأة التي يبحثان 

عنها هي ال�صخ�س ذاته. 
الثامنة م��ن عمره،  ك��ان يف  اأم��ه ح��ني  ال���زوج تخلت عنه 
لتتبناه �صيدة اعتنت به، فيما فقدت اأدريانا والدتها وهي 

يف عامها االأول، لي�صرف والدها على تربيتها. 
بداأت اأدريانا باأن توا�صلت مع القائمني على برنامج اإذاعي 
القائمون  وجن��ح  املختفني.  االأق��رب��اء  عن  بالبحث  يعنى 
عليه، فعال، يف العثور على والدتها، التي ك�صفت لها �صّر 

تخّليها عن ابنها ليوناردو. 
وعلى الرغم من اأن ا�صم ليوناردو �صائع اأي�صا يف الرازيل، 
اأدريانا وقد  اإىل  اأن ذلك مل يحل دون �صكوك ت�صللت  اإال 
ان��ت��ب��اه��ا ���ص��ع��ور ب���اأن االأم����ر لي�س حم�����س ���ص��دف��ة، لتقع 

املفاجاأة ال�صادمة وهي اأن ماريا والدة ليوناردو اأي�صا. 

ثعبان يف طرد بريدي 
ع��ر يف بوليفيا ع��ل��ى ث��ع��ب��ان ط��ول��ه م��ر ون�����ص��ف املر، 
البلد  غربي  اأورورو  مدينة  اإىل  بالريد  اأر���ص��ل  ط��رد  يف 
احل��اف��الت يف  �صرطة حمطة  رئي�س  واأو���ص��ح  الالتيني.  
الثعبان ويبلغ  اأنه عر على  اأورورو، مورجان فيال�صكو، 
االأ�صلة  ف�صيلة  م��ن  وه��و  ال��ع��م��ر،  م��ن  اأ���ص��ه��ر  �صتة  نحو 
ما  بح�صب  ك���روز،  �صانتا  مدينة  م��ن  واأر���ص��ل  ال��ع��ا���ص��رة، 
نقلته وكالة االأنباء املحلية )اأي بي اآي(. واألقت ال�صرطة 
القب�س على ال�صخ�س الذي ذهب لت�صلم الطرد، فيما مت 

نقل الثعبان اإىل حديقة حيوان اأورورو.

جموهرات يف علبة متفّجرات
يف  اود  منطقة  ب��ل��دات  اإح���دى  يف  منزل  اأ�صحاب  اكت�صف 
كتب  علبتني  امل��ن��زل  يف  ���ص��دف��ة  اجل��ن��وب��ي  فرن�صا  و���ص��ط 
املكان  اإىل  ح�����ص��روا  خ���راء  اأن  اإال   ، م��ت��ف��ج��رات  عليهما 
اكت�صفوا فيها، جموهرات واحجارا كرمية على ما اعلنت 
ثماين  منذ  املنزل  االأ�صخا�س  ه��وؤالء  وميلك  ال�صرطة.  
ب���رام، وك��ان��وا ي��ق��وم��ون بعملية تنظيف  ب��ل��دة  ���ص��ن��وات يف 
يف م��ب��ن��ى م��ل��ح��ق ب��امل��ن��زل ع��ن��دم��ا ع����روا ع��ل��ى علبتني 
اللم�س  عدم  الرجاء  متفجرات  عليهما  كتب  حديديتني 
اود.  وح�صر  با�صم �صرطة منطقة  او�صح ناطق  على ما 
عنا�صر من ال�صرطة اىل املكان و�صربوا طوقا امنيا فيه، 
عليهما  للك�صف  باملتفجرات من مونبولييه  واتى خراء 
اأنهم مل يعروا فيهما على اي م��واد خطرة بل على  اإال 

جموهرات واحجار كرمية على ما او�صح امل�صدر ذاته. 

الر�سا�س يف االأ�سنان يك�سف هوية ال�سخ�س
اأن يك�صف الر�صا�س يف االأ�صنان عن مكان ن�صاأة ال�صخ�س، بح�صب درا�صة جديدة وجدت اأنه مع تطور مينا  ميكن 
االأ�صنان ت�صتقر نظائر من الر�صا�س من مرحلة الطفولة لها هوية خا�صة، الأن الن�صاط الب�صري الذي يوّلد تلوث 

الر�صا�س يختلف من مكان الآخر من العامل.
�صيدين،  وبريان جول�صن من جامعة ماكوراي يف  لوريدا،  كامينوف من جامعة  باحثان هما جورج  الدرا�صة  اأعد 

ون�صرها موقع جامعة فلوريدا.
و�صف الباحثان يف درا�صتهما كيف ا�صتخدما بيانات عالية الدقة من حتليل نظائر الر�صا�س يف اأ�صنان لب�صر من 

الوقت احلايل واآخرين من مراحل تاريخية خمتلفة للك�صف عن مكان ن�صاأة كل منهم.
حل  على  ال�صرطة  ي�صاعد  اأن  ميكن  االكت�صاف  هذا  اإن  اجليولوجيا،  يف  باحث  وهو  كامينوف،  الروفي�صور  وق��ال 
اأتى  التي  املنطقة اجلغرافية  االأ�صنان يف جثة متحللة للتعرف على  الغام�صة، حيث ميكن اختبار  بع�س احلاالت 
منها ال�صخ�س". يوجد الر�صا�س باأربعة اأ�صكال ت�صّمى النظائر، وتختلف كمية كل منها ح�صب املكان الذي توجد 
يف ال�صخور من العامل، لذلك تختلف العينات املاأخوذة من كل مكان قلياًل عن النظائر االأربعة االأ�صا�صية بح�صب 
مرحلة  يف  االأ�صنان  مينا  تنمو  حيث  دائ��م��اً،  تتجدد  التي  العظام  عن  االأ�صنان  وتختلف  منها.   تاأتي  التي  املنطقة 
الطفولة ثم تقف عند ذلك احلال، ولذلك توجد هوية لنظائر الر�صا�س يف اأ�صنان كل �صخ�س، وميكن ت�صجيل هذه 

الهوية عند الكر، والتي �صتختلف عن غريها من بقية ال�صكان املحليني يف املنطقة نف�صها.
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تنا�سد �سارق حقيبتها اإعادة اأغلى ذكرياتها 
النقود  اأثمن من  والذكريات  املعنوية  االأ�صياء  قيمة  تكون  عندما 
متاماً  اأخ��رى،  م��رة  ي�صتعيدها  اأن  ميلك  ما  بكل  �صاحبها  يحاول 
مثل هذه االأم التي قدمت التما�صاً اإلكرونياً على �صبكات التوا�صل 

االجتماعي، راجية �صارق حقيبتها اأن يعيد اليها �صور طفلتها .
ويف التفا�صيل، بح�صب ما ورد يف �صحيفة ديلي ميل الريطانية 
ال�صديد  باحلزن  اأ�صيبت  ع��ام��اً(   22( جويت  �صارلوت  االأم  ف��اإن   ،
مل��ا ف��ي��ه��ا م��ن نقود  ل��ي�����س  ���ص��رق��ة حقيبتها،  ب��اأم��ر  ع��ن��دم��ا ع��ل��م��ت 
اأو اأغ���را����س م��ادي��ة ث��م��ي��ن��ة، ول��ك��ن مل��ا حت��وي��ه م��ن م��ئ��ات ال�صور 
من  تعاين  التي  اأوليفيا  ال���والدة  حديثة  لطفلتها  الفتوغرافية 
ظروف �صحية خطرة والتهابات معوية منذ والدتها يف �صهر مايو 
عانت  املركزة.  العناية  ا�صتوجبت وجودها يف غرفة  والتي  )اأي��ار( 
املوجودة  الدموية  االأوع��ي��ة  وتركيب  اأداء  يف  اختالل  من  اأوليفيا 
5 عمليات  لها  اأجريت  الطوارئ حيث  ل�صم  نقلها  اأمعائها ومت  يف 
م��ن متالزمة  ت��ع��اين ح��ال��ي��اً  اأم��ع��ائ��ه��ا وه��ي  ج��راح��ي��ة ال�صتئ�صال 
غذائي  بنظام  التزامها  وج��وب  يعني  مما  الق�صرية  االأم��ع��اء  من 
وكميات معينة من الطعام طوال فرة حياتها. واأثناء توجه االأم 
مل�صت�صفى االأطفال يف مان�ص�صر منذ اأ�صبوعني، وكان كل تفكريها 
الدقائق  تتعدى  ال  لفرة  حقيبتها  ن�صيت  طفلتها،  على  من�صّباً 
للمكان  وع��ودت��ه��ا  ل��ذل��ك  ت��ذك��ره��ا  وع��ن��د  امل�صت�صفى،  م��دخ��ل  عند 
وجدتها قد �صرقت مبا فيها . و�صارعت االأم اإىل كتابة التما�س عر 
اإع��ادة ن�صره وج��اء يف  ب��وك، منا�صدة اجلميع  �صفحتها على في�س 
ن�س االلتما�س: ملن �صرق حقيبتي، متى راأيت ر�صالتي هذه، اأرجوك 
اأن تعيد يل حقيبتي و ال�صور املوجودة بداخلها، وخذ ما فيها من 
دون  �صري  ب�صكل  ذل��ك  فعل  ميكنه  اأن��ه  واأ���ص��اف��ت  و�صاعة".  نقود 

الك�صف عن هويته، واعدة اإياه بعدم اإبالغ ال�صرطة اأو مالحقته.

�سياد ي�سطاد طائرة فيها جثة طيار 
�صيد  �صفينة  �صباك  يف  الطيار  جثة  بداخلها  �صغرية  طائرة  علقت 
كانت  ك���اواي  �صان  ال�صفينة  اإن  بر�س  فران�س  وق��ال��ت    . نيوزيلندية 
البحارة  فوجئ  حني  لنيوزيلندا  ال�صمالية  ال�صواحل  قبالة  ت�صطاد 
بهذا ال�صيد الغريب.  وجاء يف بيان لل�صرطة اأن ال�صيادين اأخرونا 
اأنهم وجدوا جثة يف حطام الطائرة.  وقد ات�صلت ال�صرطة بعائلة طيار 
فقد اأثره موؤخرا، وتعمل ال�صفينة على �صحب الطائرة اإىل ال�صاطئ.  
وكان طيار يف الثالثة واخلم�صني من العمر، يدعي داريو�س كرايدي، 
انطلق يف مار�س املا�صي يف طائرة مبحركني ثم انقطع االت�صال به 
ومل يعرف عنه �صيء منذ ذلك احلني.  وقال مايك ريت�صاردز امل�صوؤول 
طائرة  اإن  هريالد  نيوزيالند  ل�صحيفة  امل��دين  ال��ط��ريان  �صلطة  يف 

كرايدي هي الطائرة الوحيدة املفقودة االآن يف نيوزيلندا. 

�سن ينمو يف اأنف �ساب 
حينما بداأ �صاب �صعودي يعاين من نزيف يف اأنفه، مل يتوقع املفاجاأة 

التي كانت ال�صبب وراء نزيف اأنفه املتقطع لثالث �صنوات كاملة.
اكت�صف ال�صاب البلغ من العمر 22 عاماً اأن �صبب النزيف هو �صن 
منا داخل اأنفه، ووجد االأطباء اأخرياً راأ�صاً بارزاً من العظم االأبي�س 

داخل اأنف ال�صاب، بقيا�س 1 �صنتيمر، ح�صب موقع دايلي ميل.
الزائد  ال�صن  اأن  للن�صيحة  ال�صاب  اإليه  جل��اأ  اأ�صنان  طبيب  وذك��ر 
ال�صدمة  وي�صبب  يجرحه  االأن��ف  حك  فاأثناء  النزيف،  �صبب  هو 
وذكرت  باللوزتني.  اأي�صاً  ي�صاب  ال�صاب  ك��ان  ما  وع��ادة  االأنفية"، 
اأن  حيث  غ��ري��ب،  ال�صن  وج��ود  اأن  العلمية،  �صاين�س  الي��ف  جملة 

املمثلة اأوبري بالزا لدى و�سولها حل�سور العر�ش االول من فيلمLife After Beth �سمن مهرجان ال�سينما يف لو�ش اجنلي�ش. )ا ف ب(ال�صاب يتمتع باأ�صنان �صليمة يف فمه.

يحتفلن بامليالد 
ال�100 

الأ�سغرهن �سنا
اح��ت��ف��ل��ت 3 ن�������ص���اء ����ص���دي���ق���ات يف 
امليالد  ب��ع��ي��د  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 

ال�100 الأ�صغرهن �صنا. 
بالعربية  ان  ان  ���ص��ي  م��وق��ع  وق���ال 
اآل���ن  ب��ع��ي��د م���ي���الد  اإن االح���ت���ف���ال 
جون�صون، التي تبلغ 100 عام من 
يف  لل�صداقة  جتمع  يف  مت  ال��ع��م��ر، 

روك اآيالند. 
وح�صر احلفل كل من نيللي بورتر 
ومارجريت   1911 ع���ام  امل���ول���ودة 
وهما  ���ص��ن��وات(   104( دان��ل�����ص��ون 

�صديقتا اآلن. 
ال�صيدات الثالث مل تعدن تتحركن 
بال�صرعة التي كن يتحركن بها يف 

هيفاء وهبي حتيي 
ح�سابها على اإن�ستغرام

هيفاء  اللبنانية  الفنانة  اأط��ل��ت 
العري�س  جمهورها  على  وه��ب��ي 
العربي،  الوطن  اأنحاء  جميع  يف 
ال�صخ�صية  �صفحتها  خ��الل  م��ن 
االجتماعي  التوا�صل  موقع  عر 
اإن�صتغرام، بعد اأ�صبوع من اإعالنها 

اإغالقه.
ون�صرت هيفاء �صورة جممعة لها 
ل��و���س اأجنلو�س  ���ص��وارع والي���ة  يف 
االأمريكية وهي تتجول بال�صورت، 

لتوا�صل اإثارتها املعهودة.
االأوىل  االإغ����راء  واخ��ت��ارت جنمة 
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، والي���ة لو�س 
بها  لتق�صي  االأمريكية  اأجنلو�س 
للعيد  وا���ص��ت��م��رت  رم�����ص��ان  �صهر 
م�صل�صلها  ف�صل  بعد  االآن،  وحتى 
ال����ذي ع��ر���س يف رم�����ص��ان كالم 

على ورق.

التكنولوجيا  فيه  تتحكم  ع��امل  يف 
اأك��������ر ف������اأك������ر، ع�����ر االإن�����رن�����ت 
والكمبيوترات،  الذكية  وال��ه��وات��ف 
قبائل  اأن  تخيل  ي�صعب  وغ��ريه��ا، 
كل  العامل  ه��ذا  عن  بعيدة  باأكملها 
موجودة،  زال���ت  م��ا  ولكنها  ال��ب��ع��د، 
رغم اأن ذلك قد يتغري يف امل�صتقبل 

القريب.
 15 على  نتعرف  التالية  ال�صور  يف 
قبيلة يرى اخلراء اأنها �صتنقر�س 
يف  الكبري  التناق�س  ب�صبب  ق��ري��ب��اً 

اأعداد اأفرادها.
1 – كاالم يف بابوا غينيا اجلديدة، 
ه����وؤالء ه��م ال�����ص��ك��ان االأ���ص��ل��ي��ون يف 
�صكانياً  متجان�صة  غ��ري  بقعة  اأك��ر 
فيها  ال��ن�����ص��اء  وت��ع��م��ل  ال����ع����امل،  يف 
الرجال  ميتهن  بينما  ك��م��زارع��ات 
ال�صيد، وميتازون باأقنعتهم املخيفة 
والباروكات، وثقوب اجل�صد، الإخافة 
هذه  ت�صكن  – ك��ارو  اأع��دائ��ه��م.  2 
القبيلة يف وادي اأومو داخل الوادي 

املت�صدع يف اإفريقيا العظمى، ويبلغ 
 3000 و   1000 ب��ني  م��ا  ت��ع��داده��م 
ببناء  القبيلة  هذ  وتعرف  �صخ�س، 
بعد  االآن  لكنهم  م��ده�����ص��ة،  م��ن��ازل 
اأ�صبحوا  خ�صارة ثروتهم احليوانية 

ي�صكنون كيفما اتفق.
العزلة،  ����ص���ن���وات  يف  م������اوري   –  3
خلقت قبيلة املاوري عاملها اخلا�س، 
فريدة  ول���غ���ة  م��ت��م��ي��زة  ب���اأ����ص���اط���ري 
التي  ال�صنني  كل  ورغ��م  نوعها،  من 
تاأثري  عن  بعيداً  بقوا  عليهم  م��رت 
القرن  يف  االأوروب��ي��ني  امل�صتعمرين 
18. 4 –اآ�صارو التقت هذه القبيلة 
الغرب يف القرن الع�صرين، وبح�صب 
االأ�صطورة اأجر اأفراد القبيلة على 
النهر،  اأع��دائ��ه��م يف  م��ن  االخ��ت��ب��اء 
غطاهم  النهر  من  خرجوا  وحينما 
اأرواح  اأنهم  اأع��داوؤه��م  فظن  الوحل 
اأف�����راد هذه  ول��ل��ي��وم الزال  خ���ارق���ة، 
با�صتخدام  اأن��ه��م  ي��ظ��ن��ون  ال��ق��ب��ي��ل��ة 

واالأقنعة  امل����������رع����������ب����������ة الوحل 

– جاوت�صو   5 اأع��داءه��م.  يخيفون 
ك��ل��م��ة ج��اوت�����ص��و ج����اءت م���ن و�صف 
كان يطلق على االأرواح احلرة، وقد 
ال�صيد  ع��ل��ى  القبيلة  ه���ذه  ع��ا���ص��ت 
تتحول  اأن  ق���ب���ل  امل���ا����ص���ي���ة،  وب���ي���ع 
املوا�صي لتجارة كرى. 6 – ما�صاي  
ال�صودان،  من  القبيلة  ه��ذه  تنحدر 
قبيلة  ك���ل  مب��ه��اج��م��ة  وا����ص���ت���ه���روا 
وا�صتطاعوا  طريقهم،  يف  يجدونها 
اأرا�صي  كل  على  بالكامل  ال�صيطرة 
ال�����وادي امل��ت�����ص��دع، وك����ان م��ع��ن��ى اأن 
اأن���ك واحد  امل��ا���ص��اي  ت��ول��د يف قبيلة 
من اأعظم اآخر �صالالت املحاربني يف 
يومنا هذا، لكن اليوم ينت�صر �صغار 
هذه القبيلة يف املدن القريبة، حيث 
واأحيانا  واالأ����ص���رة  املا�صية  يبيعون 

الهواتف للح�صول على قوتهم.
اأف���������راد هذه  ي��ط��ل��ي  – ه������ويل    7
واالأحمر  باالأ�صفر  القبيلة وجوهم 
من  ب��اروك��ات  وي�صنعون  واالأبي�س، 

�صعرهم نف�صه.

ما هو �سر جمال كيم كارد�سيان ؟
باملواد  جمالها  اإب���راز  اإىل  كارد�صيان  كيم  االأمريكية  ال��واق��ع  تليفزيون  جنمة  اجتهت 
ال�صائل«،  »الذهب  ي�صمى  ال��ذي  اأرك��ان  زيت  على  وتعرفت  املغرب  زارت  حيث  الطبيعية 
�صر  عن  اإجابتها  معر�س  يف  كيم  ك�صفتها  املعلومة  ه��ذه  ال��غ��ايل.  و�صعره  لندرته  نظًرا 

جمال جلدها و�صعرها واأظافرها، لتن�صم قائمة من فنانات ال�صف االأول الالتي 
ي�صتخدمن هذا الزيت ب�صفة منتظمة منهن مادونا و�صيلينا جومز وكيتي 

ل��وز �صجر االأرك���ان  ال��زي��ت ي�صتخرج م��ن  ب��ريي واي��ف��ا ميند�س.  وه���ذا 
وهو �صجر نادر يتواجد ب�صهل �صو�س املغربي ويعمر ملدة 200 �صنة، 

وي�صتخدم بكرة يف املطبخ التقليدي لهذه املنطقة، كما ي�صتخدم 
االأمازيغيات  الن�صاء  وتعرف  والعالجية.   التجميلية  خلوا�صه 
وكم�صاد  اجل��اف��ة  للب�صرة  ك��م��رط��ب  ال��ق��دم  م��ن��ذ  ال��زي��ت  ه���ذا 
الحتوائه  وذل��ك  املتعب،  لل�صعر  وم��رمم  وكمغذي  للتجاعيد 
على االأحما�س الدهنية االأ�صا�صية، االأوميجا6-، االأوميجا9- 

.E وم�صادات االأك�صدة خ�صو�صا فيتامني

قبائل �ستنقر�س يف امل�ستقبل القريب


