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•• اأبوظبي-وام: 

�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
وتقدير�  وت��ك��رمي��ا  �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
لإجن��از�ت خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �أم��ر   .. �ل�شقيقة 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
للقو�ت �مل�شلحة باإطالق ��شم خادم �حلرمني �ل�شريفني 
على �أحد �ل�شو�رع �لرئي�شة يف �لعا�شمة �أبوظبي. و�أ�شار 

�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �إىل 
خ���ادم �حلرمني  بها  �ل��ت��ي يحظى  �ل��ك��ب��رة  �مل��ك��ان��ة  �أن 
و�لنه�شوية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل�����ش��ع��د  ع��ل��ى  �ل�����ش��ري��ف��ني 
�أبناء  جميع  تقدير  حم��ل  ه��ي  و�ل��ت��ي  كافة  و�لثقافية 
وعاملي  عربي  تقدير  م�شدر  �أنها  كما  �لعربي  �خلليج 
�لإمار�ت  دولة  �لرو�بط بني  �شموه عمق  و�أك��د  �شامل. 
�ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية 
�لإمار�تية  �ل��ع��الق��ات  �إن  ���ش��م��وه:  وق���ال   .. ور���ش��وخ��ه��ا 
مل���ع���اين �لأخ������وة و�ملحبة  �ل�����ش��ع��ودي��ة جت�����ش��ي��د و�����ش���ح 

و�لرو�بط �لتاريخية �مل�شرتكة .  )�لتفا�شيل �س2(

   

بدء �سريان اتفاق ال�سالم يف جنوب ال�سودان
•• جوبا-وكاالت:

حكومة  بني  وق��ع  �ل��ذي  �ل�شالم  لتفاق  �لفعلي  �لتطبيق  �م�س  ب��د�أ 
جنوب �ل�شود�ن ومتمردين لنهاء خم�شة ��شهر من �ملعارك �لد�مية 

دفعت بالبالد �ىل �شفر �لبادة و�ملجاعة.
و�لتقى رئي�س جنوب �ل�شود�ن �شالفا كر ونائبه �ل�شابق رياك م�شار، 
�للذ�ن تتحارب قو�تهما منذ منت�شف كانون �لول دي�شمرب 2013، 
يف �دي�س �بابا وت�شافحا و�شلى �لرجالن �شويا و�تفقا على وقف كافة 

�لعمال �لعد�ئية فور� يف غ�شون 24 �شاعة.
�ن  على  �تفقا  �نهما  على  وم�����ش��ار  ك��ر  وق��ع��ه  �ل���ذي  �لتعهد  وين�س 
ت�شكيل حكومة �نتقالية يوفر �ف�شل �لفر�س ل�شعب جنوب �ل�شود�ن 
متهيد� لجر�ء �نتخابات جديدة مل يحدد تاريخها، بح�شب ما �و�شح 
�ل�شابق و�أحد �ملفاو�شني  �شيوم مي�شيفني، وزير �خلارجية �لثيوبي 

�لرئي�شيني يف �ل�شلطة �حلكومية للتنمية يف �شرق �فريقيا �يغاد .
وين�س �لتفاق �ي�شا على فتح ممر�ت �ن�شانية و�لتعاون مع �لوكالت 
�مل�شاعد�ت �لن�شانية �ىل كل  �ي�شال  �ملتحدة بغية  �لن�شانية و�لمم 

�ملناطق يف جنوب �ل�شود�ن بح�شب مي�شفني.

مقتل وجرح ع�سرات املتظاهرين يف بنغازي
•• بنغازي-اأ.ف.ب:

قتل �أربعة ليبيني وجرح ع�شرون �آخرون فجر �م�س بر�شا�س �طلق 
خالل تظاهرة يف حميط مع�شكر كتيبة �شهد�ء 17 فرب�ير يف مدينة 
بنغازي ب�شرق ليبيا تطالب بدعم �جلي�س و�ل�شرطة وحل �مليلي�شيات 

�مل�شلحة وفقا ملا �أفادت م�شادر �أمنية وطبية وكالة فر�ن�س بر�س.
�ل�شالح  بع�شهم  يحمل  غا�شبني  مو�طنني  �إن  �أم��ن��ي  م�شدر  وق��ال 
)�لقريبة  ف��رب�ي��ر   17 �شهد�ء  كتيبة  حميط  يف  للتظاهر  توجهو� 
من �ل�شالميني( للمطالبة بتفعيل �جلي�س و�ل�شرطة وتفعيل قر�ر 
�خلارجة  �مل�شلحة  �مليلي�شيات  بحل  )�لربملان(  �لعام  �لوطني  �ملوؤمتر 

عن �شلطة �لدولة.

هز�ع بن ز�يد يزيح �ل�شتار عن �للوحة �لر�شادية ل�شارع �مللك عبد �هلل وبجو�ره �شفر خادم �حلرمني لدى �لدولة )و�م(

بتوجيهات رئي�س الدولة

حممد بن زايد ياأمر باطالق ا�سم امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز على اأحد ال�سوارع الرئي�سة يف اأبوظبي 

ع�سرات ال�سحايا بهجمات يف العراق وق�سف على الفلوجة
•• بغداد-وكاالت:

�ل�شبت  عر�قية  طبية  و�خ��رى  �منية  م�شادر  �علنت 
�لع�شر�ت  �لأقل و��شابة  مقتل ع�شرين �شخ�شا على 
�شقطو�   11 بينهم  �ل��ع��ر�ق،  يف  متفرقة  هجمات  يف 
يف �شل�شلة عمليات ق�شف ��شتهدفت �حياء يف مدينة 
�لفلوجة �خلارجة عن �شلطة �لدولة منذ �كرث من 

�ربعة ��شهر.
�شبعة  فيه  قتل  بغد�د،  �شمال  وقع هجوم  وتف�شياًل، 
�نتحاري  بتفجر  �خ����رون   13 و����ش��ي��ب  ����ش��خ��ا���س 

��شتهدف حاجز� للتفتي�س يف منطقة �لطارمية .

للجي�س  م�����ش��رتك��ا  ح���اج���ز�  �ل��ت��ف��ج��ر  و�����ش���ت���ه���دف 
و�ل�شرطة و�ن عدد� من �ملدنيني �لذين كانو� ميرون 

عرب �حلاجز وقعو� �شحايا �لتفجر.
ويف �ملو�شل �مل�شطربة، �علنت م�شادر �منية و�خرى 
ط��ب��ي��ة، م��ق��ت��ل م����دين وج���ن���دي ���ش��اب��ق يف هجومني 
هجمات  ت�شهد  �ل��ت��ي  �مل��ح��اف��ظ��ة  ج��ن��وب  منف�شلني 

متو��شلة.
يف �لثناء �و�شح �لطبيب �حمد �شامي من م�شت�شفى 
من  ثمانية  بينهم  قتلو�  �شخ�شا   11 �ن  �لفلوجة 
بعد منت�شف  ب��د�أت  و�ح��دة يف عمليات ق�شف  عائلة 

�لليل و��شتمرت حتى �لثامنة �شباحا.

عمدة �شالفيان�شك �ملو�يل لرو�شيا يعر�س منوذجاً لبطاقة �ل�شتفتاء. )� ف ب(

�شكان حم�س يعاينون منازلهم �ملدمرة )رويرتز(

•• عوا�صوم-وكاالت:

د�رت ��شتباكات عنيفة �ل�شبت بني 
�مل��ع��ار���ش��ة وق����و�ت �لنظام  ك��ت��ائ��ب 
�ل�شوري يف بلدة �ملليحة بالغوطة 
و�شط  دم�����ش��ق،  ري��ف  يف  �ل�شرقية 
بقذ�ئف  �لبلدة  ��شتهدف  ق�شف 
ل  �لهاون و�ل�شو�ريخ، بينما َتو��شَ
ق�������ش���ف ح���ل���ب ودم���������ش����ق وح���م���اة 
ب��ال��رب�م��ي��ل �مل��ت��ف��ج��رة مم���ا خّلف 

قتلى وجرحى.
ب��اأن ق��و�ت �لنظام  و�أف��اد نا�شطون 
�أبو  ل���و�ء  م��ن  بعنا�شر  م��دع��وم��ة 
حاولت  �لعر�قي  �لعبا�س  �لف�شل 
حماور،  ع��دة  من  �ملليحة  �قتحام 
�إل �أن كتائب �ملعار�شة ت�شدت لها 

و�أجربتها على �لرت�جع.
�إنها  �مل���ع���ار����ش���ة  ك���ت���ائ���ب  وق����ال����ت 
تتح�شن  ك���ان���ت  م��ب��ن��ى  ه��اج��م��ت 
ب����ه ق������و�ت �ل���ن���ظ���ام ب���ال���ق���رب من 
�لو�قعة  �جل�����وي  �ل����دف����اع  �إد�رة 
من  ومتكنت  �لبلدة،  مدخل  على 
�ل�شيطرة عليه بعد قتل �شبعة من 

عنا�شر �لنظام.
�ملليحة  يف  �ل�شتباكات  وتتو��شل 

�سكان حم�س يعودون اىل منازلهم املدمرة

براميل متفجرة على حلب وا�ستباكات عنيفة بريف دم�سق

•• دونيت�صك -وكاالت:

من �ملتوقع �أن ينظم �لنف�شاليون 
����ش���رق  ل�����ل�����رو������س يف  �مل��������و�ل��������ون 
�لأحد،  �ليوم  ��شتفتاء   ، �وكر�نيا 
�جلمهوريتني  ����ش��ت��ق��الل  ح����ول 
دون���ي���ت�������ش���ك  يف  �ل�������ش���ع���ب���ي���ت���ني 
بذلك  ر�ف�����ش��ني   ، ول��وغ��ان�����ش��ك 
ط��ل��ب �ل��ت��اج��ي��ل �ل����ذي ت��ق��دم به 
مما  ب��وت��ني.  ف��الدمي��ر  �لرئي�س 
��شتقالل  �شيف�شح �ملجال لعالن 
ق�����ش��م م���ن ���ش��رق �ل���ب���الد �مل����و�يل 
�عمال  ت��ت��ك��ث��ف  ح���ي���ث  ل���رو����ش���ي���ا 
�علن  بينما  ذل��ك  وي��اأت��ي  �لعنف، 
�ن  �لح��م��ر  �ل�شليب  م�����ش��وؤول يف 
�لذين  �لدولية  �ملنظمة  عنا�شر 
�طلق  ق��د  �لنف�شاليون  �وقفهم 

�شر�حهم �م�س.
لحتمال  �ل���ش��ت��ف��ت��اء  و���ش��ي��م��ه��د 
�ملنجمية  دون��ب��ا���س  منطقة  ���ش��م 
لرو�شيا. وتعد منطقتا دونيت�شك 
ت�شكالن  �ل���ل���ت���ان  ول���وغ���ان�������ش���ك 
من  ن�شمة  مليون   7،3 دونبا�س 

��شل 45،5 مليونا يف �وكر�نيا.
ك���ل �شيء  �ن  �مل���ت���م���ردون  وي���وؤك���د 
و�ثقون  و�نهم  لال�شتفتاء  جاهز 

الأت����راك  امل��ح��ام��ن  نقيب 
اأع�سابه اأردوغ�����ان  ُيفقد 

•• ا�صطنبول-رويرتز:

قاطع رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب 
طيب �أردوغان -�لذي كان يف حالة 
�لأتر�ك  �ملحامني  نقيب  غ�شب- 
بالوقاحة  �إي��������اه  م��ت��ه��م��ا  �م���������س 
ينبغي  مم��ا  �أط���ول  لوقت  حلديثه 
�أن يخرج  ق��ب��ل  �ن��ت��ق��ادي  وب�����ش��ك��ل 

م�شرعا من �لقاعة.
و�أظهر �مل�شهد �لنفعايل �أن �لتوتر 
�نتخابات  ب��ع��د  حم��ت��دم��ا  لي�����ز�ل 
�مل���ت���ن���ازع عليها  �ل��ب��ل��دي��ة  جم��ل�����س 
ويف ظ���ل ت��ك��ه��ن��ات ب�����اأن �أردوغ�������ان 
�شي�شعى للظفر مبقعد �لرئا�شة يف 

�نتخابات �أغ�شط�س �آب.
وقاطع �أردوغان خطابا كان يلقيه 
�أوغلو  فايز  متني  �ملحامني  نقيب 
يف �أنقرة قائال �إن خطابه �شيا�شي 
حافل بالأباطيل بعد �أن �شكك فايز 
�أوغلو يف �أد�ء �حلكومة بعد زلز�ل 
�جلنوبية  ف����ان  حم��اف��ظ��ة  ���ش��رب 

�ل�شرقية يف 2011.
�أردوغ���ان �شائحا وه��و يلوح  وه��ب 
:�أن��ت تتحدث  �أوغلو  يف وجه فايز 
بالأباطيل... كيف ميكن �أن يكون 

هناك وقاحة بهذ� �ل�شكل.

رغم  �شيوؤيدونه  �ل�شكان  �ن  م��ن 
�ل�شتطالعات �لتي ��شارت �ىل �ن 
ق�شما من �ل�شكان يف �شرق �لبالد 

يوؤيدون وحدة �وكر�نيا.
بالغرب  ������ش����وة  ك���ي���ي���ف  ود�ن��������ت 
�شرعي.  غر  باعتباره  �ل�شتفتاء 
�لنتائج  �ملعروف  �ل�شتفتاء  وبعد 
يتوقعه  �لذي  �ل�شيناريو  م�شبقا، 
�لزعماء �ملو�لون لرو�شيا يف �شرق 
�لذي  بال�شيناريو  يذكر  �وكر�نيا 
�ملا�شي �ىل  �ذ�ر مار�س  �ف�شى يف 

�شم �شبه جزيرة �لقرم لرو�شيا.

�ما بوتني فتحدى جمدد� �لغرب 
وتوجه �جلمعة �ىل �لقرم يف �ول 
زي��ارة له �ىل �شبه �جل��زي��رة منذ 
عليها  �ل�شيطرة  كييف  فقدت  �ن 

يف �ذ�ر مار�س.
م�شاهد  �لرو�شية  �لقنو�ت  وبثت 
ت�شفيق  و�شط  �لرو�شي  للرئي�س 

�جلماهر.
�ل�شم  عملية  �ن  ب��وت��ني  و�ع��ت��رب 
للحقيقة  وف��������اء  ع����م����ل  ك����ان����ت 
رو�شيا  �ن  �ىل  لفتا  �لتاريخية” 
حترتم حقوق وم�شالح �لخرين 

ي����وم����ا، ح���ي���ث حت����اول   39 م���ن���ذ 
�لبلدة  �قتحام  �حلكومية  �لقو�ت 
من عدة حماور مدعومة بعنا�شر 
�لعبا�س  �ل��ف�����ش��ل  �أب�����و  ل�����و�ء  م���ن 

�لعر�قي وحزب �هلل �للبناين.
�ل����ط����ر�ن  �إن  ن���ا����ش���ط���ون  وق�������ال 
جوبر  حي  ق�شف  و��شل  �حلربي 
�ملزة  بحي  �شعد  �ل�شيخ  ومنطقة 
����ش��ت��م��ر ق�شف  ب��ي��ن��م��ا  ب��دم�����ش��ق، 

و�حلجر  و�ل��ق��دم  �لع�شايل  �أح��ي��اء 
�لأ�شود باملدفعية �لثقيلة.

ويف حلب، �أعلن �حتاد �لتن�شيقيات 
وج������رح  ����ش���خ�������ش���ا   16 م����ق����ت����ل 
�لطر�ن  �إل����ق����اء  �إث�����ر  �ل��ع�����ش��ر�ت 
متفجرين  ب��رم��ي��ل��ني  �مل����روح����ي 
حلب  بريف  �لعمد  �أم  قرية  على 
�خلا�شعة ل�شيطرة تنظيم �لدولة 

�لإ�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام.

مبا�شر  �شوريا  �شبكة  ذك��رت  بينما 
�ل�شام  لأه��ل  �مل�شرتكة  �لغرفة  �أن 
قتلت �لع�شر�ت من عنا�شر جي�س 
مبان  على  �ل�شيطرة  �إث��ر  �لنظام 

�شكنية بحلب.
�حلر  �جلي�س  �إن  نا�شطون  وق��ال 
�ل�شنع  حملية  بقذ�ئف  ��شتهدف 
�ل���ن���ظ���ام يف حيي  م��ع��اق��ل ج��ي�����س 
باملدينة  و�خل���ال���دي���ة  �لأ���ش��رف��ي��ة 
ن��ف�����ش��ه��ا، و����ش��ت��ب��ك �جل��ي�����س �حلر 
حي  �أط���ر�ف  على  �لنظام  وجي�س 

�ل�شيخ مق�شود.
ع��������اد �لف  �خ����������رى  م������ن ج����ه����ة 
حم�س  �ىل  �ل�����ش��ب��ت  �ل�����ش��وري��ني 
�لتي  م��ن��ازل��ه��م  لتفقد  �ل��ق��دمي��ة 
وجدوها مدمرة وذلك بعد �تفاق 
�ملعار�شة  مقاتلي  خ���روج  ت�شمن 

من �لحياء �ملحا�شرة.
وي��ح��م��ل ك���ل م��ب��ن��ى �آث�����ار �حلرب 
فجو�ت  �ىل  ر�شا�شات  ثقوب  من 
ك��ب��رة جن��م��ت ع��ن ق��ذ�ئ��ف كانت 
ت�شقط كل يوم تقريبا على مدى 
وكانت  �حل���������ش����ار.  م����ن  ع����ام����ني 
عالمات �لتاأثر بادية على �لهايل 

عند روؤية �حيائهم مدمرة.

النف�ساليون ينظمون ا�ستفتاء لال�ستقالل يف �سرق اأوكرانيا

مواقــيت ال�صالة
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حادث مروري مروع يف دبي 
ي�سفر عن وفاة 15 �سخ�سا 

•• دبي -وام:

وقع حادث مروري بليغ �م�س على �شارع �لإمار�ت بعد ج�شر نادي 
�شخ�شا   15 وف��اة  عن  �أ�شفر  �لروية  �إىل  بالجتاه  �لريا�شي  دب��ي 

و�إ�شابة 13 �آخرين.
وتعود �لتفا�شيل عندما تعر�شت حافلة متو�شطة �حلجم تقل 29 
متوقفة  ب�شاحنة  ��شطد�مها  عنه  نتج  تدهور  ح��ادث  �إىل  عامال 
على كتف �لطريق. وذكرت �شرطة دبي يف بيان لها �نه مت نقل 10 
�آخرين �إىل م�شت�شفى �لرب�حة   6 م�شابني �إىل م�شت�شفى ر��شد و 

لتلقي �لعالج.                                                )�لتفا�شيل �س4(

ال��ق��اع��دة  م���ن   7 م��ق��ت��ل 
�سنعاء  يف  اأم��ن��ي  وا�ستنفار 

•• �صنعاء-وكاالت:

ع�������ش���ك���ري ميني  �أف���������اد م�������ش���در 
عنا�شر  م��ن  �شبنعة  مبقتل  �أم�����س 
�أب��ني و�شبوة ، يف حني  �لقاعدة يف 
ت�شهد �لعا�شمة �ليمنية ��شتنفار� 
�منيا ملو�جهة �ي �عتد�ء�ت ميكن 
غد�ة  وذل���ك  �ل��ق��اع��دة  تنفذها  �ن 
�لرئا�شة  د�ر  ح��ر����ش��ة  ����ش��ت��ه��د�ف 
�لدفاع،  وزي���ر  �غ��ت��ي��ال  وحم��اول��ة 
فيما ي�شهد �جلنوب هدوء� حذر�.
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خريية ال�سارقة ت�سرف م�ساعدات ب� 8 مالين درهم خالل الربع الول من العام اجلاري
�لعام �جلاري  �لقربون �وىل قدمت م�شاعد�ت خالل �لربع �لول من 
بقيمة 73 �لف درهم ل� 7 موؤ�ش�شات خدمية على م�شتوى �إمارة �ل�شارقة 
و�أن جلنة �أيادي قدمت م�شاعد�ت مببلغ 570 �لفا و448 درهما �إىل 
184 ��شرة م�شر� �ىل �أن خدمة خر �لإن�شانية قامت بعالج 4 حالت 
�أ�شعد  و�و�شح  دره��م.  �لف   237 ح��و�يل  كلفة عالجهم  بلغت  مر�شية 
غذ�ئية  م��و�د  بتقدمي  قامت  �خل��ري��ة  �ل�شارقة  جمعية  �ن  �ل��زرع��وين 
157 ��شرة وقدمت  103 �لف و107 در�هم و��شتفادت منها  بقيمة 
مالب�س جديدة بقيمة 517 �لفا و220 درهما و��شتفادت منها 521 
��شرة. و�أ�شار �إىل �أن هناك �لعديد من �لطلبات حتت �لدر��شة من خالل 

�للجنة �مل�شكلة لدر��شة �حلالت وذلك متهيد� ل�شرف �مل�شاعد�ت لهم.

بذل �ملزيد من �جلهد لتقدمي مزيد من �مل�شاعد�ت �ىل �ل�شر و�لفر�د 
�ملحتاجني على م�شتوى �لمارة. وتقدم �بن خادم بال�شكر و�لتقدير �ىل 
على  بامل�شاعد�ت  �لرقابة  ووح��دة  �مل�شاعد�ت  ق�شم  على  �لقائمني  كافة 
�ملجهود�ت �لكبرة �ملبذولة من جانبهم لتوفر كافة �حتياجات �ل�شر 
�مل�شاعد�ت وطالبهم مبزيد من �جلهد ل�شد  و�لف��ر�د �ملحتاجني لهذه 
ق�شم  رئي�س  �ل��زرع��وين  حممد  �أ�شعد  ق��ال  جانبه  م��ن  �لنا�س.  ح��اج��ات 
قامت  �جلمعية  �ن  �خلرية  �ل�شارقة  جمعية  يف  �لد�خلية  �مل�شاعد�ت 
يف �ل��رب��ع �لول م��ن �ل��ع��ام �جل���اري ب�شرف �ك��رث م��ن 8 ماليني درهم 
�لتوزيع يف �ملقر  �لعينية حيث مت  �و  �ملادية  �مل�شاعد�ت �شو�ء  من خالل 
�لرئي�شي وجميع فروع �جلمعية �ملنت�شرة يف �لمارة. و��شاف �لزرعوين 

�ن �مل�شاعد�ت �ل�شهرية �لتي �شرف خالل �لربع �لول من �لعام �جلاري 
 900 منها  ��شتفادت  حيث  دره��م  و500  �لفا  و340  مليونني  بلغت 
��شرة �ما �مل�شاعد�ت �ملقطوعة و�لتي مت �شرفها خالل ذ�ت �ملدة بلغت 3 
ماليني و119 �لفا و139 درهما ��شتفادت منها 1875 ��شرة. و�و�شح 
رئي�س ق�شم �مل�شاعد�ت �لد�خلية �ن م�شاعد�ت �جلمعية مل تقت�شر فقط 
على �مل�شاعد�ت �لعينية و�ملادية بل �متدت �مل�شاعد�ت �ىل �لطلبة �ي�شا 
..م�شر� �ىل �أن �جلمعية قدمت م�شاعد�ت لت�شديد �لر�شوم �لدر��شية 
��شرة و�ن جلنة   113 ��شتفادت منها  �لفا و958 درهما   558 بقيمة 
�شندوق طالب �لعلم �شرفت مبلغ 551 �لفا و963 درهما على 251 
جلنة  �أن  �ل��زرع��وين  و�أ���ش��اف  �جلامعيني.  �لطلبة  م��ن  وطالبة  طالبا 

•• ال�صارقة-وام: 

�لتي  �مل�����ش��اع��د�ت  وقيمة  حجم  ع��ن  �خل��ري��ة  �ل�شارقة  جمعية  ك�شفت 
�مل�شروفات  ق��درت  �جل��اري حيث  �لعام  �لول من  �لربع  خ��الل  وزعتها 
وذل��ك على  درهما  و335  �لفا  و71  8 ماليني  �لتي �شرفت بحو�يل 
م�شتوى �ملقر �لرئي�شي و�فرع �جلمعية �ملنت�شرة يف �ملدن �لتابعة لإمارة 
�لتنفيذي جلمعية  �مل��دي��ر  خ���ادم  ب��ن  �شلطان  ع��ب��د�هلل  و�أك���د  �ل�����ش��ارق��ة. 
�ل�شارقة �خلرية �ن حجم �مل�شاعد�ت �لتي مت �شرفها خالل �لربع �لول 
من �لعام �جلاري متثل جزء� من ن�شاطات �جلمعية �لتي تنفذها على 
مد�ر �ل�شاعة وخالل �لعام ..م�شر� �ىل �ن �جلمعية ت�شعى جاهدة �ىل 

�سم�سة بنت حمدان اآل نهيان: معر�ض عطايا من�سة لإطالق املبادرات الإن�سانية النبيلة
•• اأبوظبي -وام:

�أكدت حرم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لغربية رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �شمو �ل�شيخة �شم�شة بنت حمد�ن �آل 
نهيان م�شاعد �شمو رئي�س �لهيئة لل�شوؤون �لن�شائية رئي�س �للجنة �لعليا 
ملعر�س عطايا �أن �ملعر�س �أ�شبح يف فرتة وجيزة من�شة لإطالق �ملبادر�ت 
لرتياد  �لآم����ال  عليه  تنعقد  �شنويا  خ��ري��ا  وجتمعا  �لنبيلة  �لإن�شانية 
�لبي�شاء  �ل�شو�عد  حوله  وتلتف  �لإن�شاين  �لعطاء  من  �أرح��ب  جم��الت 
عطايا  يطرحها  �لتي  �لإن�شانية  �لق�شايا  م��ع  �لت�شامن  �أوج���ه  لتعزيز 
حل�شد �لدعم و�لتاأييد لها. وقالت يف ت�شريح لها يف ختام فعاليات �لدورة 
�لثالثة ملعر�س عطايا 2014 �إن �جمايل �لتربعات �لتى مت جمعها خالل 
�أيام �ملعر�س بلغت حو�يل 5 ماليني ون�شف �ملليون درهم �إمار�تي وماز�ل 
باب �لتربع مفتوحا لنهاية هذ� �ل�شهر ومن خالل فروع ومكاتب �لهالل 
�لأحمر �لإمار�تي �ملنت�شرة بالدولة. و�أ�شارت �إىل �أن �ملعر�س حقق �أهد�فه 
يف ت�شليط �ل�شوء على �أو�شاع �لغارمني و�ملوقوفني على ذمة ق�شايا مالية 
�لر�هنة و�لإقبال على �حلياة بتفاوؤل  وم�شاعدتهم على جتاوز ظروفهم 
�لزمن.  ف��رتة من  �أ�شرهم  �أبعدتهم عن  �لتي  �ل�شفحة  تلك  وط��ي  و�أم��ل 
�لعام �شو�ء من د�خل  �ملعر�س هذ�  �مل�شاركة يف  و�أ�شادت �شموها مب�شتوى 
�أثرو�  �لذين  و�ل��زو�ر  للعار�شني  �أو خارجها معربة عن تقديرها  �لدولة 
�أهد�ف معر�س عطايا  �لفعاليات و�أظهرو� قدر� كبر� من �لتجاوب مع 
�لدورة  لهذه  �لإ�شرت�تيجيني  لل�شركاء  �أي�شا  بال�شكر  وتقدمت  �لعليا 

م�شاركات يف دور�ت �ملعر�س �ملقبلة خا�شة �أن �أهد�ف �ملعر�س تتما�شى مع 
�أهد�ف �جلمعية كوننا جمعية ر�ئدة تقدم �خلدمات �خلرية �لن�شانية 
يف جمال دعم �لأ�شر �لأقل حظا ودعم �لتعليم �جلامعي �لأ�شا�س يف عمل 
�جلمعية لأبناء �لعائالت �ملحتاجة من �أجل �لوفاء بالتز�ماتنا جتاههم . 
و�أ�شافت �أننا يف جمعية �لأيدي �لو�عدة معنيون بتوفر وتنظيم خدمات 
�إن�شانية يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية وخارجها و�شمان جناح  �جتماعية 
حظا  �لأق���ل  للعائالت  �خل��دم��ات  م��ن  �شل�شلة  ت��ق��دمي  يف  �جلمعية  مقر 
�لتي  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  ول��ل��ب��ل��د�ن  ع��ام  ب�شكل  وللمجتمع  و�أب��ن��ائ��ه��م 
من  جو  و�شط  عالية  وفاعلية  متميز  ب��اأد�ء  و�لأزم���ات  للكو�رث  تتعر�س 
�لرعاية و�لهتمام . و�أ�شاد �شاري �لنفي�شي مدير جناح قرد�لة �لكويتي 
ت�شبقه  قوية  �إعالنية  حملة  بوجود  عطايا  يتميز  وق��ال  �ملعر�س  باأهمية 
ب��ع��دة �أي���ام �لأم���ر �ل���ذي �شاهم ك��ث��ر� يف زي���ادة �حل�����ش��ور و�ل��ت��ع��رف على 
�ملنتجات �ملختلفة للجهات �مل�شاركة باملعر�س . ولفت �ىل �أن تعدد جن�شيات 
ت�شنيع  بطريقة  �لتعريف  كثر� يف  �شاهمت  باملعر�س  �مل�شاركة  �لأجنحة 
�ملنتجات من خالل توظيف قطاعات خمتلفة من �ملجتمع مثل �لأر�مل 
و�لأيتام وتقدمي ريع هذه �ملنتجات لأ�شرهم . و�أ�شارت �شارة بي�شون مدير 
جناح حقائب �شارة �ىل �أن �لأهد�ف �لتي تقوم عليها معر�س عطايا تتفق 
مع �أهد�فنا �لأمر �لذي يعد عامال م�شرتكا بني كل �جلهات �لتي كانت 
يف  ت�شنع  �لتي  �حلقائب  عر�شنا  جناحنا  يف  وقالت  باملعر�س.  م��وج��ودة 
�أيدي �ل�شيد�ت �ل�شجينات ويكون عائد عمليات �لبيع لهوؤلء  لبنان على 
�ل�شيد�ت بهدف م�شاعدتهن على �إعالة �أ�شرهن ودفع م�شاريف �لجر�ء�ت 

و�شركة  �لفرج  �شندوق  يف  ممثلة  �لد�خلية  وز�رة  ر�أ�شهم  وعلى  و�لرعاة 
�ل�شتثمار�ت �لبرتولية �آيبيك وبلدية �أبوظبي و�شركة �لفوعة. كما قدمت 
�ل�شكر �خلا�س لنادي �بوظبي �لريا�شي ل�شت�شافته ملبادرة عطايا لثالث 
�شنو�ت على �لتو�يل ودعمه لفعاليات �ملعر�س. كما �أ�شادت بدور �ملتطوعني 
و�ملتطوعات يف �لتنظيم و�إخر�ج �ملعر�س ب�شورة ح�شارية تنا�شب �حلدث 
وتليق مبكانة �لدولة يف �ملحافل �لإن�شانية �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية. 
�لثالثة  �ملعر�س يف دورت���ه  ق��وة  �ل��ز�ئ��رون على  �أج��م��ع  �أخ���رى  م��ن ناحية 
�ملنتجات  ورق���ي  �مل��ن��ظ��م��ة  ����ش��ت��ق��ب��ال �جل��ه��ة  �لتنظيم وح�����ش��ن  م��ن ح��ي��ث 
�مل�شاركة يف  �مل�شاركة عزمها على  و�أك��دت �جلهات   . �أجنحته  �ملعرو�شة يف 
خدمة  �لأول  �ملقام  يف  ي�شتهدف  �أن��ه  خا�شة  للمعر�س  �لقادمة  �ل���دور�ت 
�جلهات �خلرية مبختلف قطاعاتها. وقالت ماريا �إدو�رد� حرم �ل�شفر 
يتميز  عطايا  �إن  باملعر�س  �لربتغال  جناح  ومديرة  بالإمار�ت  �لربتغايل 
بر�شالته �لقيمة و�لنبيلة . و��شافت :يكفي �أن ن�شعر �أننا طرف رئي�شي يف 
ر�شم �لب�شمة على �لكثر من �ملوقوفني يف �ل�شجون لأ�شباب مالية ..وقد 
يتم  �لتي  �لربتغالية  �ملنتجات  باأهم  �لتعريف  حر�شت يف م�شاركتي على 
و�ك�ش�شو�ر�ت ل  وهي قطع  �لذهب  �أو  �لف�شة  �شو�ء من  يدويا  ت�شنيعها 
�لذهب  �أ�شهر م�شممي  يهتم  بالعامل حيث  دول��ة  �أي  لها مثيل يف  يوجد 
على ت�شنيع قطع فريدة بطريقة يدوية وذلك بهدف حتفيز �لز�ئر على 

�قتناء هذه �لقطع.
وقالت نادية �لطباع مديرة جناح جمعية �لأيدي �لو�عدة �إحدى �جلهات 
�مل�شاركة من �لأردن �ن م�شاركتنا يف معر�س عطايا تعد للمرة �لثالثة ولنا 

�لق�شائية �خلا�شة بهن. و�أ�شافت �أن عطايا يحمل �شمعة طيبة ونحر�س 
على �مل�شاركة فيه كونه يتيمز بح�شن �لتنظيم ويختلف عن بقية �ملعار�س 
�خلرية يف �لوطن �لعربي. و�تفق معها رزق �هلل حممود رئي�س جناح �أرز 
�ل�شوف �لبنانية وهي �إحدى �جلمعيات �لتي تعنى بتنفيذ برنامج �لتنمية 
و�ملنتجات  �حل���رف  على  �ملحافظة  ع��رب  �ملحلي  �ملجتمع  ودع���م  �لريفية 
�لتقليدية. وقال رزق �هلل �ننا ن�شارك يف �ملعر�س للمرة �لثالثة حيث كانت 
هدفها  و��شتكملت  بلبنان  �ل�شرطان  مركز  دع��م  بهدف  �لأوىل  �مل�شاركة 
�لنبيل يف �لدورة �لثانية بدعم مر�كز �لتوحد يف �لإمار�ت ومل نتو�ن عن 
�لدعم لأ�شخا�س  �أنها تهدف لتقدمي  �لثالثة خا�شة  �ل��دورة  �مل�شاركة يف 
�شاءت �لظروف و�لأقد�ر �أن يتم عزلهم عن �أفر�د �أ�شرهم نتيجة ل�شائقة 
من  �أجيالنا  جناح  رئي�س  �ل���د�دة  �لزعيم  لينا  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت  مالية. 
ذوي  من  �لأط��ف��ال  م�شاعدة  �ىل  م�شاركتنا  خ��الل  من  نهدف  �ننا  لبنان 
�لأر�م���ل  دع��م  على  ونعمل  �ل�شرطان  مر�شى  �أو  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
�ملنتجات  �إ�شر�كهن يف عملية �شنع �لأقم�شة و�لتطريز و�نتاج  من خالل 
�مل�شاركة لالإفر�ج عن  �أن يكون عائد هذه  . و��شافت :وي�شعدنا  �جللدية 
��شتمرت  �ملعر�س  فعاليات  �أن  يذكر  �لدولة.  بق�شايا مالية يف  �ملوقوفني 
57 جهة خرية م��ن ت�شع دول هي  �أك��رث م��ن  �أي���ام و���ش��ارك فيها  �أرب��ع��ة 
و�لربتغال  وتركيا  وماليزيا  وتون�س  و�لأردن  ولبنان  و�لكويت  �ل�شعودية 
وهن  خا�شة  ومعاير  �أ�ش�س  وف��ق  �ختيارهم  ومت   . �لإم���ار�ت  �إىل  �إ�شافة 
حرفيات متخ�ش�شات عر�شن منتوجاتهن �لفنية و�حلرفية �ملتنوعة من 

�ملجوهر�ت و�لأزياء و�لإك�ش�شو�ر�ت و�لديكور�ت �ملنزلية. 

�سرطة اأبوظبي حتتفي باأ�سحاب املقرتحات املطبقة يف املالية واخلدمات 

بتوجيهات رئي�س الدولة

حممد بن زايد ياأمر باطالق ا�سم امللك عبداهلل بن عبدالعزيز على اأحد ال�سوارع الرئي�سة يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

�حتفلت �شرطة �أبوظبي ممثلة يف 
�لإد�رة �لعامة للمالية و�خلدمات 
بتكرمي 19 متميز� من منت�شبي 
�مل����ال����ي����ة و�خل������دم������ات �أ����ش���ح���اب 
�مل���ق���رتح���ات �مل��ط��ب��ق��ة وذل������ك يف 
�شرطة  مبقر  م��وؤخ��ر�  �أقيم  حفل 
جلهودهم  ت����ق����دي����ر�  �أب����وظ����ب����ي 
�لكبرة يف �مل�شاركة �شمن جائزة 
وزير �لد�خلية للتميز فئة �ملدير 

وت���ط���وي���ر �ل�����ق�����در�ت و�مل����ه����ار�ت 
من  ب��اع��ت��ب��اره  �ل�شرطة  ملنت�شبي 
ت�شعى  �ل��ت��ي  �لأول����وي����ات  ���ش��م��ن 
�لقيادة �إىل حتقيقها مبا ي�شهم يف 
�لرتقاء مب�شرة �لعمل �ل�شرطي 
�مل�شتويات  �أف�����ش��ل  �إىل  و�لأم���ن���ي 

و�ملعاير �لدولية.
وحث مدير عام �ملالية و�خلدمات 
متابعة  على  �ملتميزين  �ملكرمني 
�لتي  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 
ي�شهدها �لعمل �ل�شرطي و�لأمني 

�لعام لعام 2014.
خليل  �ل������ل������و�ء  �����ش����ع����ادة  و�أك����������د 
�ملالية  ع���ام  م��دي��ر  ب����در�ن  د�وود 
�أبوظبي  ب�����ش��رط��ة  و�خل�����دم�����ات 
ح��ر���س و�ه��ت��م��ام �ل��ف��ري��ق �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�ملتميزين  تكرمي  على  �لد�خلية 
و�مل��ب��دع��ني وت��اأك��ي��د ���ش��م��وه على 
م�شاعفة �جلهود لتح�شني جودة 
للجمهور  �مل���ق���دم���ة  �خل����دم����ات 

تقدمي  ج��ه��وده��م يف  وم��و����ش��ل��ة 
�ملقرتحات �لتي ت�شهم يف �لرتقاء 
�ملقدمة  �خل�����دم�����ات  مب�������ش���ت���وى 
جت�شيد�  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  جل���م���ه���ور 
�لتي  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  لتوجيهات 
�لإبد�ع  على  �ملحفز  �ملناخ  وف��رت 

و�لبتكار خلدمة �لوطن.
وثمن جهود �ملنت�شبني يف تقدمي 
و�لبتكارية  �لإب��د�ع��ي��ة  �لأف���ك���ار 
خل�����دم�����ة �مل�����ر�ج�����ع�����ني وت���ع���زي���ز 
قطاعات  مع  و�لتو��شل  �ل�شر�كة 

ر�شالة  م���ن  �ن���ط���الق���ا  �مل��ج��ت��م��ع 
�ل�شرطة �حل�شارية. ودعا بدر�ن 
خ����الل ت���وزي���ع �ل�������ش���ه���اد�ت على 
�مل�شي  م��و����ش��ل��ة  �إىل  �مل��ك��رم��ني 
قدما يف م�شرة �لبد�ع و�لبتكار 
�مل�شتمر  �ل��ت��ح�����ش��ني  �أج������ل  م����ن 
�خلدمات  مب�����ش��ت��وى  ل���الرت���ق���اء 
مب�شاركة  م�شيد�  مقننة  ب�شورة 
بجانب  �ل���ن�������ش���ائ���ي  �ل���ع���ن�������ش���ر 
مقرتحات  ت��ق��دمي  يف  زم��الئ��ه��م 

و�أفكار بناءة وهادفة .

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  �����ش����اح����ب  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
�آل  ب�����ن ز�ي��������د  �ل�������ش���ي���خ خ���ل���ي���ف���ة 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
وت���ك���رمي���ا وت����ق����دي����ر� لإجن��������از�ت 
�مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم 
�شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك 
�ل�شقيقة .. �أمر �لفريق �أول �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
باإطالق  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
�ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  ����ش��م 
ع��ل��ى �أح���د �ل�����ش��و�رع �ل��رئ��ي�����ش��ة يف 
�أبوظبي. و�أ�شار �لفريق  �لعا�شمة 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�لكبرة  �ملكانة  �أن  �إىل  نهيان  �آل 
�حلرمني  خ��ادم  بها  يحظى  �لتي 
�ل�شريفني على �ل�شعد �لإن�شانية 
و�لنه�شوية و�لثقافية كافة و�لتي 
�أبناء  ج��م��ي��ع  ت��ق��دي��ر  ه���ي حم���ل 
م�شدر  �أن��ه��ا  كما  �لعربي  �خلليج 
و�أكد  تقدير عربي وعاملي �شامل. 
���ش��م��وه ع��م��ق �ل���رو�ب���ط ب��ني دولة 

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ح���ر����س  ن��ه��ي��ان 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل على  رئ��ي�����س 
م��و����ش��ل��ة ن��ه��ج �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ 
طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�هلل ثر�ه يف توثيق �أو��شر �لتعاون 
تطلعات  يعك�س  مبا  �لبلدين  بني 
ي�شبو  م����ا  وي���ح���ق���ق  ق��ي��ادت��ي��ه��م��ا 

�مل���ج���ل�������س �ل����ت����ن����ف����ي����ذي لإم���������ارة 
�أب���وظ���ب���ي وع������دد م����ن �ل���ق���ي���اد�ت 
�أب����وظ����ب����ي و����ش���ع���ادة  يف ح���ك���وم���ة 
�لدكتور حممد بن عبد �لرحمن 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ���ش��ف��ر  ب��ال��ب�����ش��ر 
�ل�����ش��ع��ودي��ة ل����دى �ل����دول����ة حيث 
�شرطة  م��و���ش��ي��ق��ى  ف���رق���ة  ع���زف���ت 
�لوطنيني  �ل�����ش��الم��ني  �أب��وظ��ب��ي 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 
�ل�شقيقة  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�إن  ����ش���م���وه  وق������ال   .. ور����ش���وخ���ه���ا 
�ل�شعودية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
جت�����ش��ي��د و�����ش���ح مل���ع���اين �لأخ�����وة 
�لتاريخية  و�ل����رو�ب����ط  و�مل��ح��ب��ة 
�أول  �ل��ف��ري��ق  �أك���د  �مل�����ش��رتك��ة. كما 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو 

�ل�شقيقني  �ل��ب��ل��دي��ن  �شعبا  �إل��ي��ه 
وحدة  يف  ي�شهم  مثمر  تعاون  من 
�ل�شف �خلليجي ويزيدها تر�بطا 
�أبناء  على  وي��ع��ود  و�شالبة  وق���وة 
�خلر  بكل  �لعربية  �خلليج  دول 
و�ل��ت��ق��دم و�ل���رخ���اء. و���ش��ه��د �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ 
م�����ش��ت�����ش��ار �لأم�����ن �ل��وط��ن��ي نائب 

�لعربية  و�ململكة  �لإم��ار�ت  لدولة 
�ل�شيخ  �ل�شعودية بعدها قام �شمو 
باإز�حة  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع 
�خلا�شة  �ل���ل���وح���ة  ع����ن  �ل�������ش���ت���ار 
�مللك  �شارع  �ل�شارع. ويعترب  با�شم 
�شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل 
من �لطرق �حليوية و�لرئي�شة يف 
مدينة �أبوظبي حيث يعد �لطريق 

لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�خلا�شة  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  �أب���وظ���ب���ي 
ب���اإط���الق ����ش��م �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل بن 
عبد�لعزيز �آل �شعود على �لطريق 
�لرئا�شة  ق�شر  و�إىل  م��ن  �مل����وؤدي 
بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
�أع�شاء  و�ملعايل  �ل�شمو  و�أ�شحاب 

ق�شر  و�إىل  م��ن  �مل���وؤدي  �لرئي�شي 
�لأ�شا�شي  �لنقل  �لرئا�شة و�شريان 
كق�شر  �لعا�شمة  يف  ب���ارزة  مل��ع��امل 
�لإم������ار�ت و�أب�����ر�ج �لحت����اد وعدد 
من �جلهات �حلكومية .. ويتميز 
�لت�شميم  ب���ج���م���ال���ي���ة  �ل���������ش����ارع 
و�لزر�عات �لتجميلية على جانبيه 
و�ل���ن���و�ف���ر �مل��ائ��ي��ة �مل���وزع���ة على 
�أجمل  �أح���د  يجعله  مب��ا  �م���ت���د�ده 
�لإ�شارة  جت���در  �ل��ع��ا���ش��م��ة.  ط���رق 
�أن خادم �حلرمني �ل�شريفني  �إىل 
�آل  عبد�لعزيز  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �مللك 
�شخ�شية  ج��ائ��زة  على  ح��از  �شعود 
�لعام �لثقافية �شمن جائزة �ل�شيخ 
�لثامنة  ب���دورت���ه���ا  ل��ل��ك��ت��اب  ز�ي����د 
يف  �لقيمة  ��شهاماته  نظر  وذلك 
و�لت�شامح  �ل�����ش��الم  م�����ش��رة  دع���م 
�لنه�شة  دع��م  يف  ودوره  �لعلم  يف 
و�لعلمية  و�لدب�����ي�����ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
و�حل�شارية  �لإن�شانية  ومبادر�ته 
و�مل�شتويات  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
�لدولية و�شعيه �ل��دوؤوب �إىل ن�شر 
بني  و�ملحبة  و�لأم���ن  �ل��ع��دل  قيم 

دول و�شعوب �لأر�س.
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بلدية مدينة اأبوظبي ت�سم اإىل اأ�سطولها 150 �سيارة تعمل بالغاز الطبيعي
•• اأبوظبي-الفجر:

�شمت بلدية مدينة �أبوظبي 150 
�إىل  �لطبيعي  بالغاز  تعمل  �شيارة 
�ل�شديقة  �ل�شيار�ت  من  �أ�شطولها 
للبيئة وذلك �شمن ��شرت�تيجيتها 
�لبيئة  على  �ملحافظة  �إىل  �لهادفة 
و��شتخد�م م�شادر �لوقود �لنظيف 
وحت���ق���ي���ق���ا مل���ع���اي���ر �ل����ش���ت���د�م���ة 
وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا. م����ن ج���ان���ب���ه �أك����د 
ع���ث���م���ان حم���م���د ����ش���ري���ف ف�����ولذي 
يف  و�لأم������ن  �مل���ر�ف���ق  �إد�رة  م���دي���ر 
بلدية مدينة �أبوظبي �أن �ل�شيار�ت 
�لطبيعي  بالغاز  �لعاملة  �جلديدة 
و�ل�شر�كة  بالتعاون  جتهيزها  مت 
م��ع �ل�����ش��رك��ة �مل���وؤج���رة ل��ي�����س بالن 
وحتت  �لأ�شاطيل  لإد�رة  �لإم���ار�ت 
�إ�شر�ف �شركة �أدنوك ، ومت بالفعل 
�ملذكورة  �ل�شيار�ت  وجتهيز  �إجن��از 
و�أدخ��ل جزء  �شيارة   150 وعددها 

ك��ب��ر م��ن��ه��ا ل��ل��خ��دم��ة �ب���ت���د�ء من 
20 �أبريل 2014 ، ويف 18 مايو 

�حلايل يكون �لعدد قد �كتمل.
قد  ك���ان���ت  �ل���ب���ل���دي���ة  �أن  و�أ������ش�����اف 
�أدخلت بتاريخ 1 �أغ�شط�س 2013 
���ش��ي��ارة ���ش��ال��ون �شديقة   25 ع��دد 

ه���ذ� �مل�����ش��روع ح��ت��ى �ل��و���ش��ول �إىل 
م�شتويات متقدمة من ��شتخد�مات 

�لوقود �ل�شديق للبيئة. 
�إد�رة  �مل���ب���ادرة م��ن  �أن ه���ذه  و�أ����ش���ار 
ب��ب��ل��دي��ة مدينة  و�لأم������ن  �مل���ر�ف���ق 
بلدية  �شيا�شة  تاأتي �شمن  �أبوظبي 

وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة ، حيث 
�مل�������ش���روع يف خف�س  ه����ذ�  ي�����ش��اه��م 
�لوعي  وزي��ادة  �لكربونية  �لب�شمة 
هذه  �أن  ون��وه  �ملجتمع.  يف  �لبيئي 
�ل�شيار�ت  م��ن  كغرها  �ل�����ش��ي��ار�ت 
و�لآليات �لعاملة باأ�شطول �لبلدية 

�لطبيعي  ب���ال���غ���از  ت��ع��م��ل  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
من  �أ���ش��ط��ول��ه��ا  �شمن   )CNG(
�ل�شيار�ت و�لآليات ، وو�شعت خطة 
��شتخد�م  م��ع��دل  ل��رف��ع  و����ش��ح��ة 
ب�شكل  للبيئة  �ل�شديقة  �ل�شيار�ت 
تطوير  يف  ت�شتمر  و���ش��وف  قيا�شي 

�شعيها  و  �لبيئية  �أب��وظ��ب��ي  مدينة 
لتطبيق متطلبات �لأنظمة �لعاملية 
 ISO 14001 بالبيئة  �خلا�شة 
 50001ISO و�خلا�شة بالطاقة
حكومة  ت���وج���ه���ات  م���ع  ومت���ا����ش���ي���اً 
�لبيئة  على  �حلفاظ  نحو  �أبوظبي 

 )GPS( ت��ت��ب��ع  ب���ج���ه���از  م�������زودة 
ل��ر���ش��د حت��رك��ات �ل�����ش��ي��ارة بهدف 
وحتقيق  �ل�����ش����ت����ه����الك  ت���ر����ش���ي���د 
�ل�شتخد�م �لأمثل للمركبات، ومن 
توعية  ور���س  عقد  �أي�����ش��اً  �ملخطط 
للبيئة  �ل�����ش��دي��ق��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت  ع��ن 
�مل�شتخدمني  �ملوظفني  ت�شتهدف 
وموظفي  و�ل�����ش��ائ��ق��ني  ل��ل�����ش��ي��ار�ت 
�أب���وظ���ب���ي بهدف  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة 
هذ�  يف  �حلكومي  �لتوجه  تو�شيح 
بال�شيار�ت  و�ل���ت���ع���ري���ف  �مل����ج����ال، 
�ل�������ش���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ب�����ش��ك��ل ع���ام 

و�شيار�ت �لغاز ب�شكل خا�س،.
�أن  و�خ���ت���ت���م �ل�����ف�����ولذي م�����وؤك�����د� 
تدير عقود�  و�لأم���ن  �مل��ر�ف��ق  �إد�رة 
تتمثل  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ���ش��دي��ق��ة  �أخ�������رى 
جولف  ����ش���ي���ار�ت  ت�شغيل10  يف 
�أربعة  و   )GOLF CARS(
ر�ف���ع���ات ���ش��وك��ي��ة وج��م��ي��ع��ه��ا تعمل 

بالكهرباء.

مركز الإمارات للدرا�سات ي�سارك يف معر�ض التوظيف ال�سنوي وفعاليات اليوم العاملي للكتاب باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

معر�س  يف  �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �لإم��ار�ت  مركز  �شارك 
�لتوظيف �ل�شنوي �لذي نظمته كلية �لتقنية �لعليا للطالبات يف مدينة 

�أبوظبي موؤخر�.
وقام وفد �ملركز باإعطاء نبذة لطالبات �لكلية عن �أهم �لأن�شطة �ملتنوعة 
..كما  �ملجتمع  �أو خدمة  �لعلمي  �لبحث  �شو�ء يف جمال  بها  �لتي يقوم 
�أك���رب مكتبة  �ل��ت��ي تعد  ق��دم عر�شا و�ف��ي��ا ع��ن مكتبة �حت���اد �لإم�����ار�ت 
متخ�ش�شة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط 
يف �لعلوم �ل�شيا�شية و�ل�شرت�تيجية و�لع�شكرية و�لأمنية و�لجتماعية 

و�لقت�شادية.
�لهد�يا  بع�س  �ملعر�س  فعاليات  ختام  يف  �لطالبات  �إىل  �ل��وف��د  وق��دم 

ويحر�س �ملركز على �مل�شاركة يف خمتلف معار�س �لتوظيف �لتي تقام 
�لكفاء�ت  ��شتقطاب  �إىل  �لر�مية  جهوده  �شمن  وذلك  �لعام  مد�ر  على 
�ملو�طنة �لتي ميكن �أن تن�شم للعمل يف �ملركز �أو تتلقى دور�ت تدريبية 
�لإد�رة  �أ�شول  �أو  �لعلمي  �لبحث  كاأ�شول  �لتخ�ش�شات  من  �لعديد  يف 
وغرهما �إ�شهاما من �ملركز يف بناء جيل من �لكو�در �لب�شرية �ملو�طنة 

�لقادرة على �ل�شطالع بدورها يف تنمية �ملجتمع �لإمار�تي.
�ملو�طنني  م���ه���ار�ت  �ل���ت���دري���ب و���ش��ق��ل  �إىل ج��ان��ب  �مل���رك���ز  ي��ه��ت��م  ك��م��ا 
�ل�شيا�شات  �لتي تخدم �شناعة  و�لتدريب  �لدر��شة  �لو�عدين مبجالت 
�لدر��شية  و�ملنح  �لبعثات  توفر  طريق  عن  للدولة  و�ل�شرت�تيجيات 
كرمت  وق���د  �لعلمية.  و�أن�شطتهم  در����ش��ات��ه��م  وت��ب��ن��ي  ل��ه��م  و�لبحثية 
و�لبحوث  للدر��شات  �لإم����ار�ت  مركز  للطالبات  �لعليا  �لتقنية  كلية 
معر�س  فعاليات  يف  مل�شاركته  تقدير  �شهادة  ومنحته  �ل�شرت�تيجية 

�لتذكارية من �إ�شد�ر�ت �ملركز يف �ملجالت �ملختلفة.
وجاءت م�شاركة مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية يف 
معر�س �لتوظيف �ل�شنوي يف كلية �لتقنية �لعليا للطالبات من منطلق 
�لنو�فذ  �إح��دى  �أ�شبحت متثل  �لتي  �ملعار�س  �إدر�ك��ه لأهمية مثل هذه 
�ملهمة �لتي تعر�س �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�ل�شركات �خلا�شة من خاللها 

�لوظائف �ملتاحة لديها.
و�لتخ�ش�شات  �ملجالت  يف  �لعمل  �شوق  باحتياجات  �ملو�طنون  وتعرف 
�ملهنية �ملختلفة وخ�شو�شا يف هذه �ملرحلة �لتي تويل فيها دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �أهمية كبرة للتوطني ول�شيما بعد مبادرة �أب�شر �لتي 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب 
�ل�شنو�ت  خ��الل  مو�طن  �أل��ف   20 توظيف  ت�شتهدف  �لتي  �هلل  حفظه 

�ملقبلة يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.

�لتوظيف �ل�شنوي ودوره �لفعال يف �إجناحه.
و�أ�شادت بدوره �لر�ئد و�ملتميز يف �إعد�د �لكو�در �ملو�طنة وتاأهيلها.

ك��م��ا ���ش��ارك م��رك��ز �لإم�����ار�ت ل��ل��در����ش��ات و�ل��ب��ح��وث �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
فعاليات �ليوم �لعاملي للكتاب �لذي �أقيم حتت رعاية بلدية مدينة �لعني 
حتت �شعار متيز بكتابك 2014 يف مدينة �لعني وذلك خالل �لفرتة 
كثر�  �لفعاليات  ه��ذه  ت�شمنت  حيث  �ملا�شي  �أب��ري��ل   30 �إىل   28 من 
لالأطفال  م�شرحيات  يف  متثلت  �لتي  �حليوية  �لثقافية  �لأن�شطة  من 

وم�شابقات �شعرية ومر�شم حر وركن �أفكار م�شجعة على �لقر�ءة.
وق���ام وف���د �مل��رك��ز �مل�����ش��ارك يف �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��ك��ت��اب ب��ت��ع��ري��ف �ل���زو�ر 
وموؤمتر�ت  حما�شر�ت  من  �ملركز  ينظمها  �لتي  �لثقافية  بالفعاليات 
�شنوية وور�س عمل ثم وزع �لكتاب �ل�شنوي وبع�س �إ�شد�ر�ت �ملركز على 

�لزو�ر.

�سمن برنامج �سفراء بالعلوم نفكر التابع ملوؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�سباب

اأجنلو�ض بلو�ض  والهند�سة  للعلوم  الدويل  اإنتل  معر�ض  يف  الدولة  ميثلون  اإماراتيًا  �سابًا   16
•• اأبوظبي-الفجر: 

دولة  م��ن  �شاباً  ع��امل��اً   16 يعر�س 
�لعلمية  �ب��ت��ك��ار�ت��ه��م  �لإم���������ار�ت 
للعلوم  �ل����دويل  �إن��ت��ل  م��ع��ر���س  يف 
و�ل��ه��ن��د���ش��ة، و�ل���ت���ي ت��ع��ت��رب �أكرب 
�ملرحلة  ل��ط��ل��ب��ة  ع��ل��م��ي��ة  م�����ش��اب��ق��ة 
�لعامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��وي��ة 
�شفر�ء  م�����ش��روع  �أن�����ش��ط��ة  ���ش��م��ن 
ملوؤ�ش�شة  �ل���ت���اب���ع  ن��ف��ك��ر  ب��ال��ع��ل��وم 

�لإمار�ت لتنمية �ل�شباب
�ل�شباب  �ل��ع��ل��م��اء  �خ��ت��ي��ار  وج���رى 
�مل�شاركني يف هذه �مل�شابقة �لعلمية 
م�����ن ق���ب���ل خ�������رب�ء يف �ل����ع����ل����وم و 
م�شابقة  خ���الل  وذل����ك  �ل��ه��ن��د���ش��ة 
نظمتها  �ل������ذي  ن��ف��ك��ر  ب���ال���ع���ل���وم 
�ل�شباب  �لإم��ار�ت لتنمية  موؤ�ش�شة 
�ل�����ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي. وب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل�شباب  ي�شتعر�س  ���ش��وف  �إن���ت���ل، 
�لذين يعتربون جزء�ً من م�شروع 

�لرئي�س  �حلب�شي،  ميثاء  وق��ال��ت 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل����د�ئ����رة �ل����رب�م����ج يف 
موؤ�ش�شة �لإمار�ت لتنمية �ل�شباب: 
يعمل م�شروع �شفر�ء بالعلوم نفكر 
على �إلهام وحتفيز �لعلماء �ل�شباب 
�لطريق  ب��اأن  �ملوؤ�ش�شة  من  �إدر�ك���اً 
لدولة  م�����ش��ت��د�م  م�����ش��ت��ق��ب��ل  �إىل 
�ملو�هب  ق���وة  ي��ك��م��ن يف  �لإم������ار�ت 

�ل�شابة. 
وب��اع��ت��ب��اره��م م���ث���اًل ي��ح��ت��ذى به 
تعمل  �لإم���ار�ت���ي،  �ل�شباب  و���ش��ط 
�ملوؤ�ش�شة على متكني هذه �ملو�هب 
�أقر�نهم  ي�شجعو�  ك��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة 
وزمالءهم على مو��شلة �لأبحاث 
�لتفكر  وتنمية  �ملعرفة  وتطوير 
ُنهم  ميكِّ م��ا  و�مل���ه���ار�ت،  �لتحليلي 
�لق�شايا  حل�����ل  �ل�����ت�����ع�����اون  م�����ن 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ن�شعر  ون���ح���ن  و�ل���ع���امل���ي.  �مل��ح��ل��ي 
بالفخر و�ل�شرور لروؤية 16 �شاباً 

�ملوهوبني  �ل��ط��ل��ب��ة  م��ن  �إم���ار�ت���ي���اً 
ميثلون �لدولة كجزء من م�شروع 

�شفر�ء بالعلوم نفكر . 
وي����وف����ر م���ع���ر����س �إن����ت����ل �ل�����دويل 
لأكرث  �لفر�شة  و�لهند�شة  للعلوم 
�ملرحلة  يف  ط���ال���ب   1700 م���ن 
�لثانوية ينتمون ملا يزيد على 70 
دولة ومنطقة حول �لعامل لعر�س 
على  و�لتناف�س  �مل�شتقلة  �أبحاثهم 
�أكرث  �إىل  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت�����ش��ل  ج���و�ئ���ز 
ويتناف�س  دولر.  م��الي��ني   4 م��ن 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة  م���الي���ني 
�لعلمية  �ملعار�س  �لعامل �شنوياً يف 
�مل��ن��ظ��م��ة يف ب��ل��د�ن��ه��م ب���دع���م من 
�لتعليمية،  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل���د�ر����س 
حيث ي�شارك �لفائزون �شمن هذه 
�لإقليمية  �ملعار�س  يف  �لفعاليات 
من  �لأف�شل  ليحظى   ، و�لدولية 
بينهم بفر�شة �مل�شاركة يف معر�س 
و�لهند�شة.  للعلوم  �ل���دويل  �إن��ت��ل 

ويتم منح �جلو�ئز يف معر�س �إنتل 
وفقاً  و�ل��ه��ن��د���ش��ة  للعلوم  �ل����دويل 
ملعاير تقييم جلان حتكيم عالية 
�مل�شتوى من خمتلف دول �لعامل و 
�لتي تركز على قدر�ت �لطلبة على 
�ل�شعبة  �لعلمية  �مل�شائل  مو�جهة 
�ل�شليمة  �لبحث  ممار�شات  و�تباع 
�مل�شتقبل.  لق�شايا  حلول  و�إي��ج��اد 
ويعد م�شروع �شفر�ء بالعلوم نفكر 

�أحد ثالثة م�شاريع �شمن برنامج 
ملوؤ�ش�شة  �ل���ت���اب���ع  ن��ف��ك��ر  ب��ال��ع��ل��وم 
�لذي  �ل�شباب،  لتنمية  �لإم����ار�ت 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ي��ع��ق��د حت���ت رع���اي���ة 
وزير  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل 
�إد�رة  جمل�س  ورئ��ي�����س  �خل��ارج��ي��ة 
�أي�شاً  �لربنامج  وي�شمل  �ملوؤ�ش�شة. 
ن��ف��ك��ر ومعر�س  ب��ال��ع��ل��وم  م��ل��ت��ق��ى 
وم�����ش��اب��ق��ة ب��ال��ع��ل��وم ن��ف��ك��ر، �لذي 

يعد �أحد �أكرب �لفعاليات من نوعه 
على م�شتوى �ملنطقة. وي�شتقطب 
طلبة  من  �لآلف  �شنوياً  �ملعر�س 
�ملد�ر�س و�جلامعة و�أولياء �لأمور 
و�مل�شتثمرين  و�لأك�����ادمي�����ي�����ني 
ليوفر  �خل��ا���س،  �لقطاع  وممثلي 
من  ي�شتعر�شون  لل�شباب  من�شة 
يف  و�بتكار�تهم  �أف��ك��اره��م  خاللها 

جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا.

�لتابع  ن��ف��ك��ر  ب���ال���ع���ل���وم  ����ش���ف���ر�ء 
�ل�شباب،  ملوؤ�ش�شة �لإم��ار�ت لتنمية 
م�شاريعهم �لعلمية و�لتكنولوجية 
يف �ملعر�س مبدينة لو�س �أجنلو�س 
�لأم��ري��ك��ي��ة ب��ني ي��وم��ي 11 و16 
م��ن �شهر م��اي��و، م��ن �أج���ل فر�شة 
�ل��ف��وز ب��اإح��دى �جل��و�ئ��ز �ملرموقة 

للم�شابقة. 

�سرطة اأبوظبي تنظم امللتقى الأول للمعرفة
•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز �ملعرفة باإد�رة �ل�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء 
للمعرفة  �لعليا  �للجنة  مع  بالتعاون  �أبوظبي  ب�شرطة 
و�لأفكار  �ملعارف  لتبادل  �لأول  �مللتقى  �لد�خلية  بوز�رة 
ب��ق��اع��ة �لأدل�����ة �جل��ن��ائ��ي��ة يف �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
خلفان  حممد  �ل��ل��و�ء  م��ع��ايل  �مللتقى  ح�شر  �أب��وظ��ب��ي. 
و�شعادة  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  نائب  �لرميثي 
و�خلدمات  �ملالية  عام  ب��در�ن مدير  د�وود  �للو�ء خليل 
و�ملهام  �حلر��شات  عام  مدير  �لفار�شي  فار�س  و�لعميد 
�لعامري  بوظفرة  �شيف  �ل��دك��ت��ور  و�لعميد  �خلا�شة 
�إ�شماعيل  ���ش��وؤون �لأم����ن و�مل��ن��اف��ذ و�ل��ع��م��ي��د  م��دي��رع��ام 

�ل�شركال نائب مدير عام �لعمليات �ملركزية.
�إد�رة  م��دي��ر  �ل�شعيبي  �شلطان  في�شل  �لعقيد  و����ش��ار 
خالل  �أبوظبي  ب�شرطة  �لأد�ء  وتطوير  �ل�شرت�تيجية 
�جلودة  ب��اإد�رة  �ملتو��شل  �لهتمام  �إىل  �مللتقى  �فتتاحه 
يف ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي �ن��ط��الق��ا م��ن �أه��م��ي��ة �لإ���ش��ه��ام يف 
لتكون  �حلكومة  روؤي��ة  لتحقيق  �ملعريف  �لقت�شاد  بناء 
�ملعرفة  �لعامل و�إىل دور  �أف�شل خم�س حكومات يف  من 
�لكبر يف بناء �لتميز �ملوؤ�ش�شي وتبادلها وتطويرها وقد 
متثل ذلك �لهتمام ب�شكل و��شح �أخر� باعتماد �لقادة 

�مليثاق �خلا�س باملعرفة.
وقدم �خلبر �لعاملي تري توم�شون نائب رئي�س يف بوز 
�لدولية يف جمال  �لأ�شو�ق  �ألن هاملتون وم�شوؤول عن 
�لب�شرية  �مل��ه��دد�ت  تناولت  و�ل��دف��اع ورق��ة عمل  �لأم���ن 

من  رك��ز  و  �ل�شلبية  �آث��اره��ا  م��ن  و�لتخفيف  �لد�خلية 
و�خلارجية  �لد�خلية  �لتحديات  مفهوم  على  خاللها 
�لتي تو�جه �أية موؤ�ش�شة ومفهوم �لولء كما تطرق �إىل 
�لتي  �لتحديات  �لعديد من �حللول مبا يعزز مو�جهة 

تو�جه �ملجتمعات عموما.
�ملعرفة  ميثاق  �أخ���ر�  �أطلقت  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  وك��ان��ت 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ومنت�شبي  قادة  �لتز�م  وت�شمن 
خالل  م��ن  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  بتحقيق  �أبوظبي 
�ملعارف  بنقل  و�مل�شاركة  و�ملعرفة  باملعلومات  �ل�شتثمار 
و�خلرب�ت يف جميع �مل�شتويات �لوظيفية جت�شيد� ملفهوم 
�لعامة  �لقيادة  متعاملي  ر�شا  لتعزيز  وو�شول  �ملعرفة 

ل�شرطة �أبوظبي و�شركائها و�ملجتمع وثقة �حلكومة.
وتركز منهجية �إد�رة �ملعرفة يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�أرقى  وف��ق  �مل��ع��رف��ة  �إد�رة  عملية  توثيق  على  �أب��وظ��ب��ي 
لإد�رة  �ل��ع��ام  �مل��ع��ريف  �لإط���ار  و�شع  مت  حيث  �مل�شتويات 
�أبوظبي  �أنو�ع �ملعارف ب�شرطة  �ملعرفة وح�شر وحتديد 
وحتليلها  وت�شنيفها  جتميعها  و�آل���ي���ات  وم�����ش��ادره��ا 
وحتديثها وحتديد �شالحيات �ل�شتفادة منها و��شتثمار 
�ملعارف يف حت�شني وتطوير �أد�ء �لقيادة �لعامة و�ملحافظة 
�لقيادة  ملنت�شبي  و�مل��ع��رف��ي��ة  �ل��ف��ك��ري��ة  �لأ����ش���ول  ع��ل��ى 
وتنظيم عملية تبادل �ملعرفة بني �لعاملني و�ملتعاملني 
و�لفئات �ملعنية باإطار منظم ومن�شق و��شتخد�م �ملعرفة 
يف حل متطلبات �لعمل معوقات � م�شاكل وزيادة �إنتاجية 
�مل��وظ��ف��ني وت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت وخ���رب�ت �ل��ك��ادر �لب�شري 

و��شتك�شاف �أف�شل �ملمار�شات. 

العام  من  الأول  الربع  خالل  والعن  باأبوظبي  جديدا  رادارا   185

•• اأبوظبي -وام: 

و�لدوريات  �مل��رور  مديرية  ك�شفت 
نحو  تركيب  عن  �أبوظبي  ب�شرطة 
�لطرق  على  جديد�  ر�د�ر�   185
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة يف ك��ل من 
�لربع  خ�����الل  و�ل����ع����ني  �أب���وظ���ب���ي 
 2014 �ل��ع��ام �جل���اري  �لأول م��ن 
لتح�شني  ���ش��ام��ل��ة  خ���ط���ة  ���ش��م��ن 
�ل�����ش��الم��ة �مل���روري���ة ت�����ش��م��ل زي���ادة 
�لرقابة  و�أن��ظ��م��ة  �ل�����ر�د�ر�ت  ع��دد 
و�ل��ك��ام��ر�ت ع��ل��ى �ل��ت��ق��اط��ع��ات يف 

طرق �إمارة �أبوظبي.
�خلييلي  خ��ل��ي��ف��ة  �ل��ع��ق��ي��د  وق�����ال 
مدير �إد�رة هند�شة �ملرور و�شالمة 
�ل��ط��رق يف �مل��دي��ري��ة �ن �ل����ر�د�ر�ت 
�ل������ق������دمي������ة و�جل���������دي���������دة ك����اف����ة 
�ل�شوئية  �لإ�شارة  وكامر�ت قطع 
�لقدمية و�جلديدة تعمل جميعها 
خمالفي  �شبط  يف  عالية  ب��ك��ف��اءة 
�ل�شرعات وقطع �لإ�شارة �ل�شوئية 

حاثا �ل�شائقني على �للتز�م.
و�أ�شار �إىل �أن زيادة �أجهزة �ل�شبط 
عدة  م���ر�ح���ل  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي  �لآيل 
لتح�شني  �شاملة  خطة  خ��الل  من 
ب�  يعرف  م��ا  �أو  �مل��روري��ة  �ل�شالمة 
�لتوعية  �لهند�شة  6�إَ   6 �إ����س  �إي 
�شرعة   - �ل���ت���ق���ي���ي���م  �ل�������ش���ب���ط   -

�ملجتمعية  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل�شتجابة 
وت���������ش����م����ل ت����رك����ي����ب �ل���������������ر�د�ر�ت 
وكامر�ت مر�قبة �حلركة �ملرورية 
باإمارة  و�لتقاطعات  �ل��ط��رق  على 
�أبوظبي مبا ي�شهم يف حتقيق روؤية 
�شرطة �أبوظبي 2030 بالو�شول 
�إىل معدل �شفر لوفيات �حلو�دث 

�ملرورية.
�جلديدة  �ل�������ر�د�ر�ت  �ن  و�أو����ش���ح 
جميع  يف  �ملخالفني  ل�شبط  تعمل 
م���������ش����ار�ت �ل����ط����رق ب���الجت���اه���ني 
و�شبط خمالفي �ل�شرعات �ملقررة 
ع���ل���ى ت���ل���ك �ل����ط����رق �إ����ش���اف���ة �إىل 
وعدم  �لطريق  كتف  م��ن  �لتجاوز 
�ملركبات  ب��ني  كافية  م�شافة  ت��رك 
ت�شغيل  �لهدف من  �أن  �إىل  ..لفتا 
�ل�شائقني  ���ش��الم��ة  ه��و  �ل������ر�د�ر�ت 
�للتز�م  وت��ع��زي��ز  �لأول  �مل��ق��ام  يف 
ي���وؤدي �إىل خف�س  ب��ال��ق��و�ن��ني مب��ا 
بالغا  ت�شكل خطر�  �لتي  �ل�شرعات 
لي�س فقط على �شائق �ملركبة و�إمنا 
على م�شتخدمي �لطريق �لآخرين 
على  �ل�������ش���ي���ط���رة  ع������دم  ح������ال  يف 
�ملركبة. وقال �ن مو�قع �لر�د�ر�ت 
�جل��دي��دة مت حت��دي��ده��ا ب��ن��اء على 

و�ملخالفات  �حل������و�دث  م���وؤ����ش���ر�ت 
�مل���روري���ة مب��ا ي�شهم يف �حل���د من 
�لتي  و�لأ�شباب  �لعالية  �ل�شرعات 
توؤدي �إىل وقوع �حل��و�دث �ملرورية 
وما ينتج عنها من خ�شائر ب�شرية 
و�قت�شادية و�آثار �جتماعية �شلبية. 
وحذر �خلييلي من خماطر جتاوز 
�لطرق  ع��ل��ى  �مل����ق����ررة  �ل�����ش��رع��ات 
�إىل  ..لف��ت��ا  و�خلارجية  �لد�خلية 
ت��ع��ت��رب من  �ل���ز�ئ���دة  �ل�����ش��رع��ة  �أن 
�لأ�شباب �لرئي�شية لوقوع �حلو�دث 
�ملا�شي  �ل���ع���ل���م  خ�����الل  �مل�����روري�����ة 
و�شكلت نحو 15 باملائة من جملة 
�لأ�شباب كما بلغت ن�شبة خمالفات 
باملائة من عدد   79 �ل�شرعة نحو 
�ملخالفات �لتي مت حتريرها خالل 

�لفرتة نف�شها.
ب�شرورة  �مل��رك��ب��ات  ق��ائ��دي  وح���ث 
�لن���ت���ب���اه و�حل����ر�����س ل��ي�����س فقط 
و�إمنا  �ل�����ر�د�ر  خم��ال��ف��ات  لتجنب 
و�شالمة  �شالمتهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 
م�����ش��ت��خ��دم��ي �ل����ط����رق �لآخ����ري����ن 
جميع  م�شاركة  ���ش��رورة  ..م��وؤك��د� 
�جل����ه����ود  �مل���ج���ت���م���ع يف  �����ش����ر�ئ����ح 
�لقيادة  ث��ق��اف��ة  ل��ن�����ش��ر  �مل���ب���ذول���ة 

�لآمنة و�للتز�م بال�شرعات �ملقررة 
للوقاية من �حلو�دث �ملرورية.

ونا�شد �خلييلي �ل�شائقني �شرورة 
�لإر�شادية  �ل��ل��وح��ات  �إىل  �لن��ت��ب��اه 
و�لعالمات �لأر�شية على �لطريق 
و�ل���ت���ي ت��و���ش��ح �ل�����ش��رع��ات وت���رك 
م�شافة �آمنة بني �ملركبات للحفاظ 
�لطريق  م�شتخدمي  �شالمة  على 

و�حلد من �حلو�دث �ملرورية.
�ملديرية على تكثيف  و�أك��د حر�س 
�لتوعية مبخاطر جتاوز �ل�شرعات 
حيث ت�شتهدف �لرب�مج �ل�شائقني 
يف �ل��ق��ط��اع �ل���ع���ام و�خل���ا����س من 
خالل تنظيم حما�شر�ت ومعار�س 
ت��وع��ي��ة م���روري���ة و�ل��ت��وع��ي��ة عرب 
وبرنامج  �ملختلفة  �لإع��الم  و�شائل 
مرور �أبوظبي للحد من �حلو�دث 
�مل�����روري�����ة م���ع���ا ل����زي����ادة �لل����ت����ز�م 
على  �ملو�شحة  �مل��ق��ررة  بال�شرعات 
�لطرق  �لإر���ش��ادي��ة على  �ل��ل��وح��ات 
�شدد على �شرورة  .. كما  �ملختلفة 
�ل�شرعات  بحدود  �لكامل  �للتز�م 
�ملرورية  �لتحويالت  على  �ملوؤقتة 
وم����و�ق����ع ت��ن��ف��ي��ذ �مل�������ش���اري���ع على 

�لطرق �لد�خلية و�خلارجية. 
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حاكم الفجرية يح�سر ماأدبة 
غداء اأقامها مواطن 

•• الفجرية-وام: 

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �لفجرة ظهر �أم���س �لول ماأدبة �لغد�ء �لت��ي �أقامها �ملو�طن خمي�س 
عبيد �شويد�ن �ليماحي مبنا�ش��بة زفاف جنله عبيد وذلك بفندق نوفوتيل 
�لفجرة . كما ح�شر �ملاأدبة �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي 
�ل�شيخ  و  �ل�شرقي  بن حممد  بن حمد  مكتوم  و�ل�شيخ  �لفجرة  ويل عهد 
و�أعيان  و�مل�شوؤولني  �ل�شيوخ  من  وع��دد  �ل�شرقي  �شيف  بن  حمد  بن  �أحمد 

�لبالد و�ملدعوين ولفيف من �لأهل و�لأ�شدقاء. 

اأتالنت�ض النخلة يح�سد اأربع جوائز خالل حفل توزيع جوائز ال�سفر العاملية 2014 
•• دبي -وام:

�أتالنت�س �لنخلة بجو�ئز �ملنتجع �لر�ئد يف �ل�شرق �لأو�شط و�جلناح �لفندقي �لر�ئد يف  فاز منتجع 
�أكو�فنت�شر  �لأو�شط مدينة  �ل�شرق  �لر�ئد يف  �ل�شياحي  �ملرفق  و  دبي عن جناح رويال بريدج �شويت 
 .2014 �لعاملية  �ل�شفر  جو�ئز  توزيع  حفل  خالل  دبي  يف  �لر�ئد  �ملنتجع  جائزة  �إىل  �إ�شافة  �ملائية 
ومت �لعالن عن هذه �جلو�ئز خالل حفل جو�ئز �ل�شفر �لعاملية ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط �لذي �أقيم 
�أختتم فعالياته �خلمي�س �ملا�شي يف مركز  2014 و�لذي  �ل�شفر �لعربي  على هام�س معر�س �شوق 
دبي �لتجارى �لعاملى بح�شور لفيف من رو�د �شناعة �ل�شفر و�ل�شياحة �لعامليني. وقال �شرج ز�لوف 
�لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي ملنتجع �أتالنت�س �لنخلة نعترب ح�شولنا على �أربع جو�ئز عن فئات مرموقة 
�إجن��از� كبر� كما ي�شعدنا �لفوز بجائزة �ملرفق �ل�شياحي �لر�ئد يف �ل�شرق  �لعاملية  يف جو�ئز �ل�شفر 
�لذي عملو� بجد يوما بعد يوم  . و�أع��رب عن �شروره بالإحتفال مع زمالئه  �لأوىل  �لأو�شط للمرة 

لتحقيق هذ� �لتميز للمنتجع. 

حتت عنوان من اجلامعة اإىل ميادين العمل خلريجي القانون 

غرفة عجمان تنظم الندوة القانونية الثانية �سمن �سل�سلة الندوات القانونية
الندوة �سهدت ما يزيد عن 250 من طلبة وخريجي القانون

فاكهة ال�سيف .. ذكريات �ساربة يف جذور الأ�سجار

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
�لثانية  �لقانونية  �لندوة  عجمان 
حت���ت ع���ن���و�ن م���ن �جل��ام��ع��ة �إىل 
�لقانون  خلريجي  �لعمل  ميادين 
بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف 
و�شبكة  �لوطنية  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�مل���ح���ام���ني �ل����ع����رب وذل������ك مبقر 
�لقانونية  �لندوة  وتاأتي  �لغرفة، 
�لقانونية  �ل��ن��دو�ت  �شل�شة  �شمن 
مد�ر  على  �لغرفة  تنظمها  �ل��ت��ي 
�لعام لت�شتهدف �أكرب �شريحة من 
�لغرفة وكذلك  �ع�شاء ومنت�شبي 
�لعالقة بعمل وتوجهات  �أ�شحاب 

�لغرفة من �ملجتمع �ملحلي.
�آمنة  �ل���دك���ت���ورة  �ل���ن���دوة  ���ش��ه��دت 
خليفة �آل علي ع�شو جمل�س �إد�رة 
� رئ��ي�����ش��ة جمل�س  غ��رف��ة ع��ج��م��ان 
و�شعادة  ع��ج��م��ان  �ع��م��ال  ���ش��ي��د�ت 
– م���دي���ر عام  ����ش���امل �ل�����ش��وي��دي 
غرفة عجمان و�ل�شيخ عبد�لعزيز 
مكتب  م��دي��ر  �لنعيمي  نا�شر  ب��ن 
تنمية  ب��ه��ي��ئ��ة  ع���ج���م���ان  ت��ن��م��ي��ة 
وتوظيف �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية 
 – �ل��ن��ي��ل  ع��ب��ا���س  و���ش��ع��ادة  تنمية 
�مل�شت�شار �لقانوين بديو�ن �شاحب 
�ل�شمو حاكم عجمان ، كما ح�شر 
�ل�����ن�����دوة �ل���ق���ان���ون���ي���ة �أك�������رث من 
كليات  من  وخريج  طالب   250
�لدولة  ج��ام��ع��ات  بكافة  �ل��ق��ان��ون 
�لقانون،  كليات  ل�شاتذة  �إ�شافة 
و�جلهات  �لدو�ئر  ممثلي  وكذلك 
�حل��ك��وم��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة و�لحت���ادي���ة 
و�ل�شت�شار�ت  �مل��ح��ام��اة  وم��ك��ات��ب 

�لقانونية.
وخالل كلمته �لفتتاحية بالندوة 
رح���ب م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة عجمان 
طلبة  بحر�س  و�أ���ش��اد  باحل�شور 
وخ���ري���ج���ي ك��ل��ي��ات �ل���ق���ان���ون من 
قائال  وتابع   ، بالندوة  �ل�شتفادة 

•• اأبوظبي-وام: 

رغم  ح�شوره  د�ئما  �ملا�شي  ي�شكل 
�لتي  �ملختلفة  �ل��ع�����ش��ري��ة  �ل�����ش��ور 
ت��ت��م��ث��ل يف �ل��ع��دي��د م���ن �لأمن�����اط 
�نت�شار  بينها  من  و�لتي  �حلياتية 
�ملو��شفات  ذ�ت  �مل�شتوردة  �لفاكهة 
�شتى  م��ن  ��شتر�دها  بعد  �لعاملية 
ب�شورة  وعر�شها  �ملعمورة  �أ�شقاع 
�مل���ج���م���ع���ات و�مل����ر�ك����ز  م���غ���ري���ة يف 
فاكهة  �أن  �إل  �ل��ك��ب��رة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�لإمار�ت �لقدمية ما ز�لت حتتفظ 
بجاذبية كبرة لكثر من �لأهايل 
�حللوة  ذك��ري��ات��ه��ا  وي�����ش��رتج��ع��ون 

�ل�شاربة يف �جلذور.
�لقليل  �إل  �مل��ا���ش��ي  م��ن  ي��ب��ق��ى  مل 
�لأحو�ل  وتغرت  �لكثر  و�ختفى 
وتبدلت  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �ملعي�شية 
مر�كز �لإنتاج و�شارت �حلياة �أكرث 
و�لطيبة  �لب�شاطة  و�ن��زوت  تعقيد� 
لالت�شال  وك���ان  �لرفاهية  وع��م��ت 
بالذهاب  �شو�ء  �لأخرى  بالثقافات 
و�ل�شياحة  �ل�شفر  �شكل  يف  �إل��ي��ه��ا 
�ملادية  ل��ل��وف��رة  ن��ت��ي��ج��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
ب�شرية  �أع���د�د  ق��دوم  �و عن طريق 
هائلة للدولة �أح�شرت معها �أمناط 
غر  �أو  كاملنتجات  م��ادي��ة  ثقافية 
و�لتقاليد  و�لعاد�ت  كالقيم  مادية 
م��دخ��ال ���ش��م��ح ل��ل��م��ق��ي��م��ني �جلدد 
وثقافاتهم  م��ن��ت��ج��ات��ه��م  ب���دخ���ول 

للدولة.
�شيف  �ن  على  �ل�شن  كبار  ويجمع 
�لإمار�ت فيما م�شى �أحلى و�لطعم 
�حل��ل��و ه��و م��ا ي��ر�ف��ق ك��ل �شيف �إذ 
�لرطب  فيكرث  �لبلح  فيه  ين�شج 
وي�����ش��ب��ع �أه����ل �ل���ق���رى و�مل���ز�رع���ون 
�أقاربهم  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  وي��ف��رح��ون 
وتو�فد �أولدهم من كل مكان كانو� 
�لقيظ  وقت  ليق�شو�  فيه  يعملون 
م���وؤق���ت ينتهي  �ل�����ش��ي��ف يف جت��م��ع 
بالفعل  فكان  �ملقيظ  فرتة  بانتهاء 

�شيفا �أحلى.
و�أك�����دو� ع��ل��ى �ن �لآب�����اء و�لأج�����د�د 
�ل�شيف  م��و���ش��م  ي��ن��ت��ظ��رون  ك���ان���و� 

�ختيار مهنة �ملحاماة كونها �ملهنة 
�لتي تد�فع عن �ملتهمني يف �شبيل 
�شمانات  ك���اف���ة  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��م 
من  �ل��ت��ي  �ملهنة  وه��ي  مقا�شاتهم 
كما  �لعد�لة  مبادئ  تن�شر  خاللها 
�ن��ه��ا مُت��ك��ن ���ش��اح��ب��ه��ا م��ن توثيق 
�ل��ع��الق��ات �ل��ت��ي ت��ن�����ش��اأ ب��ني �أف���ر�د 
�ملجتمع وقطاعاته �ملختلفة بعقود 
قانونية حتفظ �حلقوق لأ�شحابها 
ار  حيث يقول �ملحامي جرب�ئيل ن�شّ
�لأ�شبق عن  نقيب حمامي بروت 
�ملحاماة �ملحاماة هي �أمل �ل�شجني 
على  �خل��ائ��ف  وم��رج��ع  �شجنه،  يف 
وماله،  ح��ي��ات��ه  و�مل������رّوع يف  ح���ّق���ه، 
ور�شول �لطماأنينة و�لأمن للقلوب 
�ل���و�ج���ف���ة، و�ل�����ش��اع��د �ل��ت��ي متتد 
للمعاين �لبائ�س يف بلو�ه، فتنت�شله 
 ... و�لأه���و�ء،  �لعو��شف  ه��ذه  من 
و�لت�شحية  و�خل��ربة  �لرحمة  هي 

باأ�شمى معانيها .

جمالت العمل خلريج القانون
و�أو�شح �ملحا�شر عبد�هلل �لنا�شري 
�ن جمالت خريجي كليات �لقانون 
�ل�شلك  يف  �لعمل  ومنها  م��ت��ع��ددة 
�ملحاماة،  يف  و�ل��ع��م��ل  �ل��ق�����ش��ائ��ي، 
لدى  ق��ان��وين  كم�شت�شار  و�ل��ع��م��ل 
كم�شت�شار  و�ل���ع���م���ل  �حل���ك���وم���ة، 

قانوين لدى �لقطاع �خلا�س.

اأهم املهارات خلريج القانون
 ك��م��ا ت��ط��رق له���م �مل���ه���ار�ت �لتي 
�لقانون  خريج  ميتلكها  �ن  يجب 
�لخت�شا�س  حتديد  مهارة  ومنها 
�خلطوة  يعد  ذل��ك  لن  �لق�شائي 
يف  ب�����ال�����دع�����وى  ل���ل�������ش���ر  �لأويل 
�لجت������اه �ل�����ش��ح��ي��ح ، وذل�����ك من 
للمحكمة  �ل�شليم  �لتحديد  خالل 
جهد  يوفر  كما  بالنز�ع،  �ملخت�شة 
حالة  يف  �ملدعي  يتكبدها  ونفقات 
وبالن�شبة  �ل�شليم،  غر  �لتحديد 

حتديد  يف  ف���اخل���ط���اأ  ل��ل��م��ح��ام��ني 
�لإخ��ت�����ش��ا���س ي��ع��ن��ي �ه���ت���ز�ز ثقة 
وقته  خ�����ش��ارة  وي��ع��ن��ي   ، ب��ه  عميله 
وجهده يف �شلوك �لطريق �خلطاأ.

�كت�شاب  �مل����ه����ار�ت  ت��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
لغة �حلقوق  �لقانونية فهي  �للغة 
ل��ل��ح��ق �شو�ء  �ل��و���ش��ول  وث��م��رت��ه��ا 
ل��غ��ة ق�شاء  �أو  ت�����ش��ري��ع  ل��غ��ة  ك��ان��ت 
�لقانونية  و�للغة  حم��ام��اة  لغة  �أو 
�ل�شليم  �ل����وع����اء  ه����ي  �ل�����ش��ل��ي��م��ة 
و�ل�������ش���ح���ي���ح �ل������ذي مت����ار�����س من 
�أن  �مل��ح��ام��اة وي��ج��ب  خ��الل��ه مهنة 
ومن�شبطة  حم����ددة  �ل��ل��غ��ة  ت��ك��ون 
ت���وؤدي لأك���رث م��ن معني حتى  ول 
ل يختلط حق باآخر �أو �لتز�م باآخر 
و�للتز�مات  �حل��ق��وق  تتد�خل  �أو 
ولذلك فاإن �إتقان هذه �للغة خر 
�لقانونية  �مل��ه��ن  لأ���ش��ح��اب  م��ع��ني 
يف مم��ار���ش��ت��ه��م ل��ع��م��ل��ه��م ك��م��ا �ن 
�لإمل��ام باأ�شول ومهار�ت علم �للغة 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة ����ش���روري ل��ي�����س فقط 
ل�����ش��ي��اغ��ة �لأف���ك���ار �ل��ق��ان��ون��ي��ة بل 
و�كت�شاب  �لقانون  لتطبيق  �أي�شا 
م���ه���ار�ت���ه )�ل��ت��ف�����ش��ر-�ل��ت��ك��ي��ي��ف-

وكتابة  �ل���ش��ت��دلل-�ل��ت�����ش��ب��ي��ب(، 
�مل������ذك������ر�ت �ل���ق���ان���ون���ي���ة ول����و�ئ����ح 

�لدعاوى و�لعقود.
وت��ع��د در�����ش���ة م��ل��ف �ل��ق�����ش��ي��ة من 
�ملهار�ت �ل�شا�شية خلريج �لقانون 
�لق�شية  م��ل��ف  ب���در�����ش���ة  ي��ق�����ش��د 
�لق�شية  ج�����و�ن�����ب  ك����اف����ة  ب���ح���ث 
ق����ر�ر حول  �إىل  �ل��و���ش��ول  ب��ه��دف 
�ملحاماة  مكتب  يف  �لق�شية  قبول 
فكلما  �ل��ع��م��ي��ل  م���ن  �لع����ت����ذ�ر  �أو 

ل��ل��ق�����ش��ي��ة جيدة  ك���ان���ت در�����ش���ت���ك 
كلما  �شحيحة  علمية  �أ�ش�س  وعلى 
ك���ان ذل���ك ���ش��ب��ب��اً يف جن���اح مكتبك 
، و�ل��ع��ك�����س ���ش��ح��ي��ح در�����ش���ة ملف 
تكت�شب من خالل  �لق�شية مهارة 
تدريب �ملحامني �لكبار لزمالئهم 
�ل�شباب. وكذلك من �ملهار�ت �لتي 
ك��ت��اب��ة لئحة  �مل���ح���ا����ش���ر،  ذك���ره���ا 
�جلو�بية  و�مل�����ذك�����ر�ت  �ل����دع����وى 
�ل���دع���وى هي  خ��ا���ش��ة و�ن لئ��ح��ة 
�لأ�شا�س �لذي تبنى عليه �لق�شية 
�لعقود  �شياغة  ملهارة  بال�شافة   ،
�لقانونية  �مل�����ش��ورة  كتابة  وم��ه��ارة 
لنها م�شوؤولية و�أمانة فن وخربة 
ت��ك��ت�����ش��ب ب���امل���م���ار����ش���ة وه�����ي بحث 
بنهاية  ينتهي  خمت�شر  ق��ان��وين 

حا�شمة �شلبا �أو �إيجابا.
وبني خالل �شرحه �أولويات �لعمل 
وذلك  قانوين  م�شت�شار  �أو  كمحام 
بتنمية �ملهار�ت �ل�شخ�شية و�لأخذ 
�ملتو��شل  �لقانوين  �لتعليم  بفكرة 
و�لح����ت����ف����اظ ب��ال��ك��ت��ب و�مل����ر�ج����ع 
�لتخ�ش�س  ف�����رع  يف  �ل���ق���ان���ون���ي���ة 
خريج  و�جبات  وو��شح  بالقانون، 
�ل��ق��ان��ون جت��اه وط��ن��ه و زم��الئ��ه و 
لتطبيق  حار�شا  يكون  ب��اأن  مهنته 
وح����اف����ظ حلقوق  وط���ن���ه  ق����ان����ون 
ل��ك��ر�م��ة �ملهنة  �ل��زم��ال��ة وح��اف��ظ 

و�شونها من ما مي�س بها.
�ملحا�شر،  طالب  �شرحه  ختام  ويف 
باملحافظة  و�خل��ري��ج��ني  �ل��ط��ل��ب��ة 
ومو��شة  �لتعليمي  �مل�شتوى  على 
�مل�شتوى  على  و�حل��ف��اظ  �ل��ق��ر�ءة، 
�ل�����ش��خ�����ش��ي وزي��������ادة �ل���ع���الق���ات، 

وتطوير �ملهار�ت عن طريق متابعة 
و�لتطبيقية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ت��م��اري��ن 

ومو��شلة �لتدريب.
ع���دة مد�خالت  �ل���ن���دوة  و���ش��ه��دت 
و�خلريجني  �لطلبة  م��ن  و�أ�شئلة 
باأهمية  �حل�����ش��ور  ك��اف��ة  و�أ����ش���اد   ،
�لندو�ت  �شل�شلة  وك��ذل��ك  �ل��ن��دوة 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا غرفة 
حما�شرين  و����ش��ت��ق��ط��اب  ع��ج��م��ان 
من  يزيد  مما  عالية  كفاءة  ذووي 

جناح �لندو�ت �لقانونية.

تكرمي
�شامل  ���ش��ع��ادة  ت���وج���ه  �خل���ت���ام  ويف 
تنمية  لهيئة  بال�شكر  �ل�����ش��وي��دي 
وتوظيف �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية 
و���ش��ب��ك��ة �مل���ح���ام���ني �ل����ع����رب على 
و�لتي  �ل��ن��دوة  تنفيذ  يف  تعاونهم 
وكافة  �ل��ق��ان��ون  كليات  طلبة  تهم 
�لقانون  ك��ل��ي��ات  م���ن  �خل��ري��ج��ني 
�ل�شمالية،  �لم��ار�ت  م�شتوى  على 
�ملحاماة  بقطاع  �لعاملني  وكذلك 
و�لقانون، كما �شكر كل من �شاهم يف 
�أو ح�شر لال�شتفادة  �جناح �لندوة 
�لدكتورة  ���ش��ع��ادة  وق���ام���ت  م��ن��ه��ا. 
�آم��ن��ة خليفة مب��ر�ف��ق��ة م��دي��ر عام 
غرفة عجمان بتكرمي هيئة تنمية 
وتوظيف �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية 
و���ش��ب��ك��ة �مل���ح���ام���ني �ل����ع����رب على 
تعاونهم يف �جناح �لندوة �لقانونية 
�لثانية كما كرمت �شبكة �ملحامني 
و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  �ل����ع����رب 
وتوظيف  ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  ع��ج��م��ان 

�ملو�رد �لب�شرية �لوطنية. 

�أن ندوة �ليوم �شتو�شح للطلبة ما 
�شيحتاجونه يف ميادين �لعمل من 
�مل�شتمر  �لتعليم  و�همية  مهار�ت، 
ل���ل���ق���ان���ون���ني و�ه���م���ي���ة �خل�����رب�ت 
لطلبة  �مل�������ش���ت���م���رة  و�مل����م����ار�����ش����ة 
وخ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ات �ل��ق��ان��ون �شو�ء 
�لتخرج،  ب��ع��د  �و  �ل��در����ش��ة  وق���ت 
كما �ن �لندوة تخدم ب�شكل مبا�شر 
�لعملية �لتعليمية بالمارة و�لتي 
لحمدودة  ورع��اي��ة  بدعم  حتظى 
حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
بن ر��شد �لنعيمي � ع�شو �ملجل�س 
ل���الحت���اد ح��اك��م عجمان  �لع���ل���ى 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
�لنعيمي � ويل عهد عجمان رئي�س 

�ملجل�س �لتنفيذي .
�لقانونية  ل��ل��ن��دوة  �أن  و�أ�����ش����اف 
�إم��ارة عجمان  �أهمية خا�شة كون 
لديها ما يزيد عن 3000 طالب 
وخريج من كليات �لقانون بحيث 
وطالبة  ط���ال���ب   1419 ت���خ���رج 
للعلوم  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  م�����ن 
�ل�شنو�ت  خ���الل  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�جلامعة  حاليا  وت�شجل  �ل�شابقة 
طالب   1449 ع���ج���م���ان  مب���ق���ر 
وط��ال��ب��ة ، وم��ا ي��ق��ارب م��ن 400 

�ملدينة  ب��ك��ل��ي��ة  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب 
�جلامعية.

�أن  �ل�شويدي  ���ش��امل  �شعادة  و�أك���د 
�لندوة �نعكا�س و��شح ملدى تنفيذ 
لهد�فها  عجمان  غرفة  وتطبيق 
�ل�شرت�تيجية من خالل حتقيق 
�ملجتمعية  �مل�������ش���ئ���ول���ي���ة  ه������دف 
مب�شاعدة �خلريجني على خو�س 
�ل��ع��م��ل و�ل��ت�����ش��ل��ح مبعرفة  غ��م��ار 
 ، �ل��ت��خ��رج  بعد  عملهم  متطلبات 
على  �ملقبلني  م�شاعدة  جانب  �ىل 
و�ملحاماة  �لقانون  بقطاع  �لعمل 
بكيفية �لبد�ية �ل�شحيحة للعمل 

يف جمال �لقانون.
م�شتقبال  ���ش��ي��ع��ود  �ل����ذي  �لم����ر   
�لق�شايا  �أع���������د�د  ت��ق��ل��ي��ل  ع���ل���ى 
�لقانونية  و�ل��ن��ز�ع��ات  �مل��ط��روح��ة 

بني �لطر�ف.
� مدير  �أح��م��د �ملويجعي  �ك��د  ه��ذ� 
بغرفة  �لقانونية  �خلدمات  �إد�رة 
عجمان، �أن �لد�رة ت�شتهدف عقد 
عدة ندو�ت �شمن �شل�شلة �لندو�ت 
عري�س  قطاع  لتخدم  �لقانونية 
�ل��ق��ان��ون��ني ورج����ال �لعمال  م��ن 
وذل������ك ���ش��م��ن ت��ن��ف��ي��ذ �له������د�ف 

�ل�شرت�تيجية لغرفة عجمان .

الفرق بني اجلامعة وميدان 
العمل

وق����دم �ل���ن���دوة �ل����ش���ت���اذ ع��ب��د �هلل 
رئي�س   � �ل���ن���ا����ش���ري  حم���م���د  ب����ن 
���ش��ب��ك��ة �مل��ح��ام��ني �ل���ع���رب، و�ل���ذي 
عجمان  لغرفة  بد�ية  �ل�شكر  وجه 
هذه  م��ث��ل  تنفيذ  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
تخدم  و�ل��ت��ي  �لقانونية  �ل��ن��دو�ت 
�لكليات  ط��ل��ب��ة  م���ن  ك��ب��ر  ق���ط���اع 
و�خلريجني، وتناول خالل �ل�شرح 
ميد�ن  و  �جل���ام���ع���ة  ب����ني  �ل����ف����رق 
تعمل  �ن �جلامعة  �لعمل مو�شحا 
وتعطي  �مل���ع���ل���وم���ة  �ر�����ش����ال  ع���ل���ى 
�لطالب من علمها وخربتها ، �أما 
�ملعلومة  نقل  على  فيعتمد  �مليد�ن 
وياأخذ   ، وت��ط��وي��ره��ا  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
ورجل  �لقانوين،  وخ��ربة  علم  من 
مو��شلة  عن  �مل�شئول  هو  �لقانون 
تعليم نف�شه وتطوير ذ�ته و�كت�شاب 

مهار�ته.
و�أكد �ن خريج �لقانون لبد من �أن 
�ملجتمع  يف  �لقانون  �أهمية  يعرف 
و�ن يطبق �لقانون يف جميع �شوؤون 
له  م��ا  يف  دقيقا  ي��ك��ون  و�ن  حياته 
وما عليه و�ن مييز �لكلمة �لطيبة 
و�ملوقف �لنبيل، و�أو�شح �هم ��شباب 

�لفاكهة  ليتقا�شمو�  �ل�شرب  بفارغ 
�لطيبة وم��ا جت��ود ب��ه �لأر����س من 
خ��ر�ت وقد ظل هذ� حالهم حتى 
�مل��ا���ش��ي فتبدل  �ل���ق���رن  م��ن��ت�����ش��ف 
�لقادمة  �ل��وف��ود  �حل��ال مع  وتغر 
م����ن �خل��������ارج ل��ل��ع��م��ل ف�������ز�د ع���دد 
�جلدد  �لقادمني  وخا�شة  �لأه��ايل 
�لطلب  ي�����ش��د  �لإن���ت���اج ل  ف��اأ���ش��ب��ح 
�ل�شتر�د  على  �ل��دول��ة  و�عتمدت 
�لفو�كه  ف�������ش���اع���ت  �خل�������ارج  م����ن 

�ملحلية �أمام طوفان �مل�شتورة.
�ملو�طن  ويف هذ� �خل�شو�س يقول 
ع�����ب�����د�هلل �ح����م����د �مل������زروع������ي من 
�ملنطقة �ل�شرقية 70 عاما : ما �ن 
يهل ف�شل �ل�شيف وتبد�أ تبا�شره 
بالظهور حتى يبد�أ �لأهايل بجني 
بها �هلل عليهم  �لتي من  �خل��ر�ت 
ولتخفف عنهم حر �ل�شيف �لالفح 
�لقيظ  مو�شم  �مل��زروع��ي  يتذكر   .
�ل��ف��اك��ه��ة قائال:  ب���ه  ت��ك��رث  �ل�����ذي 
نبحث عنها يف منازل �جلر�ن وهم 
نيام حتى و�ن كانت و�شيلتنا �لقفز 
م��ن ف���وق �لأ����ش���و�ر جل��م��ع �لبيذ�م 
بالع�شا  �إ����ش���ق���اط���ه  ب���ع���د  و�ل���ن���ب���ج 
ظليل  مكان  �إىل  و�لهروب  وجمعه 
بعيد� عن �لعيون فيجل�س �جلميع 
و�حدة  تكفي حبة  ول  باأكله  يتلذذ 
�ملزروعي  ولكن   .. �لبطون  لإ�شباع 
�ل�شلوك  ه���ذ�  ع��ل��ى  �لآن  يتح�شر 
�أ���ش��ب��ح م��ن �مل��ا���ش��ي �لبعيد  �ل���ذي 

ولكنه �شارب يف �جلذور .
وحت���دث ع��ن �لأن����و�ع �لأخ���رى من 

�ل�شيف:  يف  جتود  �لتي  �ملحا�شيل 
�أغنى  �مل���ا����ش���ي  يف  �ل�����ش��ي��ف  ك�����ان 
بالفو�كه  جت����ود  �ل���ت���ي  �ل��ف�����ش��ول 
ننتظر  �لطيب  �مل��ذ�ق  ذ�ت  �ليانعة 
م�شر�   .. وف���رح  بلهفة  مو�شمها 
يعج  ك���ان  �لإم�����ار�ت  �شيف  �أن  �إىل 
�لتي  �لفو�كه  من  كثرة  باأ�شناف 
وعدد  �ل��ي��وم..  عك�س  حمليا  تنتج 
ومنها:  �ل��ف��و�ك��ه  ه��ذه  م��ن  �لكثر 
�للوز وي�شمى بيذ�م وهي فاكهة ذ�ت 
لون �أحمر �أو �أ�شفر �إذ� جففت حتت 
وي�شتخرج  تك�شر  �ل�شم�س  �أ���ش��ع��ة 
منها ما ي�شبه �للوز �ملعروف وكانت 
ه���ذه �ل�����ش��ج��رة م��وج��ودة ب��ك��رثة �إذ 
زر�عتها  ع��ل��ى  �لأه�������ايل  ي��ح��ر���س 
د�خل منازلهم ول يخلو منزل من 

وجود �شجرة و�حدة على �لأقل.
�أنها تتحمل درج��ات �حلر�رة  وبني 
�مل��رت��ف��ع��ة وه���ي ���ش��ج��رة ت�����ش��ل �إىل 
�رتفاعات عالية ت�شكل عدة طبقات 
ف��ي�����ش��ب��ح حت��ت��ه��ا �ل���ظ���ل �ل������و�رف 
باأور�قها  �ل���ل���وز  ���ش��ج��رة  وت��ت�����ش��ف 
�ل��ك��ب��رة و�ل��ث��م��ر يبد�أ  �ل��ع��ري�����ش��ة 
ب��غ�����ش��ن دق���ي���ق ي���خ���رج م���ن جانب 
حبيبات  ع��ل��ي��ه  وي��ج��ت��م��ع  �ل���ورق���ة 
�ن تتفتح  تلبث  د�ئرية خ�شر�ء ما 
�شغرة  ب��ي�����ش��اء  جن��م��ي��ة  ب���زه���ور 
ومن هذه �لزهور تعقد ثمرة �للوز 

�للذيذة.
ت��ب��د�أ خ�شر�ء  �ل��ث��م��رة  �ن  و�أو���ش��ح 
ومت��ر مب��ر�ح��ل ����ش��ف��ر�ر و�حمر�ر 
�لرقيقة �خلارجية  �لق�شرة  وتوؤكل 

و�لطبقة  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل��ط��ب��ق��ة  م����ع 
نو�ة  ع��ن  ع��ب��ارة  �لثالثة  �لد�خلية 
خ�شبية لي�شت �شلبة جد� ول توؤكل 
�للوز  ي�شبه  ل��ب  بد�خلها  وي��وج��د 
�ختالف  م���ع  �مل��ك�����ش��ر�ت  �ل����ذي يف 
ب�شيط . وذكر من فاكهة �لإمار�ت 
�لنبج  ي���ل���ف���ظ  �ل���ن���ب���ق  �ل����ق����دمي����ة 
�ل�شدر  �شجرة  ثمار  وه��و  بالعامية 
بالعامية  ل��وم��ي  وي��ق��ال  و�لليمون 
ن���وع���ان م��ن��ه �حلام�س  وه���و ع��ل��ى 
ف�شيلة  م����ن  وه�����و  �حل���ل���و  وم���ن���ه 
�حلجم  و�����ش����غ����ر  �حل���م�������ش���ي���ات 

و�ألو�نه بني �لأخ�شر و�لأ�شفر.
�ملزروعي  �أح���م���د  ع���ب���د�هلل  وي���ق���ول 
�عتمد �أه��ايل �لإم��ار�ت يف �شيفهم 
زر�عة  على  �أ�شا�شي  وب�شكل  قدميا 
و�أ�شجار  و�ل���ف���و�ك���ه  �خل�������ش���ر�و�ت 
�حلبوب  وبع�س  باأنو�عها  �لنخيل 
وجمع حما�شيل �لع�شل �لربي من 

�لكهوف �جلبلية .
�لزر�عية  �ملناطق  تعددت  وي�شيف 
و�حة  م��ث��ل  �لإم�����ار�ت  يف  �خل�شبة 
�لذيد و�شهول ر�أ�س �خليمة و�لعني 
و�لظفرة و�ل�شاحل �ل�شرقي و�لذي 
حتى وقتنا �حلا�شر تعترب �ملنطقة 
�ململوءة  خ�����ش��ر�ء مب��ز�رع��ه��ا  ج��ن��ة 
باأ�شجار �لنخيل و�ملاجنو و�لليمون 
�أهل  عند  �مل��ع��روف  �ل�����ش��در  و�شجر 
�مل��ن��ط��ق��ة ل��ذل��ك ك���ان ه��ن��اك �إقبال 
�لزر�عة  ع��ل��ى  �لأه�����ايل  ك��ب��ر م��ن 
باأنو�عها  �لنخيل  �أ�شجار  خ�شو�شا 
�أ�شناف  ع���ل���ى  ع������الوة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
خمتلفة من �خل�شر�و�ت و�لفو�كه 
و�ملاجنو  �مل��وز  و�أ�شجار  �لنبق  مثل 
و�ل��ل��ي��م��ون وب��ع�����س �حل���ب���وب مثل 

�لذرة و�ل�شعر .
وي�����و�������ش�����ل م�����ن �أب����������رز �ل����ف����و�ك����ه 
مز�رعنا  تنتجها  �ل��ت��ي  �ل�شيفية 
وث���م���رة �جلو�فة  و�ل���رم���ان  �ل��ت��ني 
�ملحلي  و�لتوت  و�ل�شمام  و�لبطيخ 
�ملنطقة  �����ش���ت���ه���رت  ك���م���ا  وغ�������ره 
�أ�شجار  بزر�عة  وم��از�ل��ت  �ل�شرقية 
�ملاجنو �لهامبا و�لعديد من �أ�شجار 

�لفو�كه و�حلم�شيات .

حادث مروري بليغ يف دبي ي�سفر عن وفاة 15 �سخ�سا 
•• دبي -وام:

ن��ادي دبي  وق��ع ح��ادث م��روري بليغ �م�س على �شارع �لإم���ار�ت بعد ج�شر 
 13 و�إ�شابة  �شخ�شا   15 وف��اة  عن  �أ�شفر  �لروية  �إىل  بالجتاه  �لريا�شي 

�آخرين.
 29 ت��ق��ل  �حل��ج��م  متو�شطة  ح��اف��ل��ة  تعر�شت  ع��ن��دم��ا  �لتفا�شيل  وت��ع��ود 
عامال �إىل حادث تدهور نتج عنه ��شطد�مها ب�شاحنة متوقفة على كتف 

�لطريق.
�إىل م�شت�شفى  10 م�شابني  �ن��ه مت نقل  لها  بيان  دب��ي يف  وذك��رت �شرطة 

ر��شد و 6 �آخرين �إىل م�شت�شفى �لرب�حة لتلقي �لعالج.
وح�شر �إىل مكان �حلادث �شعادة �للو�ء خبر خمي�س مطر �ملزينة �لقائد 
للنقل  �لعامة  �لد�رة  مدير  �ملطرو�شي  �ن�س  و�لعميد  دبي  ل�شرطة  �لعام 
و�لإنقاذ و�لعقيد علي �أحمد غامن مدير مركز �شرطة بر دبي و�ملقدم عمر 

بن حماد نائب مدير مركز �شرطة �لر��شدية. 
�مل�شت�شار �شالح بوفرو�شه �لفال�شي رئي�س نيابة �ول رئي�س نيابة  وك�شف 
�ل�شر و�ملرور يف دبي تفا�شيل حادث �لت�شادم مو�شحا �ن �حلادثة وقعت 
عند �ل�شاعة 6:25 من �شباح �م�س على �شارع �لإمار�ت قبل ج�شر �لروية 
�لفجرة  �أرق���ام  لوحة  حتمل  ثقيلة  �شاحنة  ب��ني  علي  جبل  �إىل  ب��الجت��اه 
و��شار  �ل�شارقة.  �أرق��ام  لوحة  حتمل  30ر�كب-  -�شعة  متو�شطة  وحافلة 
للمعلومات  ووفقا  �حل��ادث  موقع  �ىل  �نتقل  �أن��ه  �ىل  �لفال�شي  �مل�شت�شار 
و�ملعاينة �لأولية �لتي �أجرتها �لنيابة �لعامة يف موقع �حلادث وبالتعاون 
مع �جلهات �ملخت�شة ب�شرطة دبي فاإن �حلادث وقع عندما كانت �ل�شاحنة 
يقودها �شائق باك�شتاين 40�شنة متوقفة جهة كتف �لطريق �شوهد �إطار 
حافلة  �أ�شطدمت  حيث  �لأ���ش��ف��ر  �خل��ط  على  �لأي�����ش��ر  �خللفي  �ل�شاحنة 
متو�شطة من جهة مقدمتها �ليمنى مبوؤخرة �ل�شاحنة �لي�شرى و�ندفعت 
وتدهورت  �لأي�شر  �لثاين  �مل�شرب  �إىل  �لول  �لأمي��ن  �مل�شرب  من  �حلافلة 
�لفال�شي وجود  �أك��د  و  �لأي�شر.  ��شتقرت على جانبها  و�ح��دة حيث  بقلبة 
خمرج قبل ج�شر �لروية حيث تبني توقف �ل�شاحنة بعد �ملخرج مب�شافة 
�شاأل  �أن��ه  و�أ�شار �ىل  �لم��ار�ت.  ل�شارع  �ملحاذي  �لطريق  مرتين على كتف 
�شائق �ل�شاحنة يف موقع �حلادث عن �شبب توقفه جهة كتف �لطريق حيث 
قرر باأن نظام �لفر�مل بال�شاحنة تعطل فجاأة و�نه �أوقف �ل�شاحنة بكتف 

�خللف.  من  �لقادمني  �ل�شائقني  لتنبيه  �حلريق  طفاية  وو�شع  �لطريق 
و�كد �نه ووفقا ملا متت مو�فات �لنيابة �لعامة به عن ح�شيلة �حلادث فاإنها 
على �لنحو �لآتي: تويف يف �حلادث خم�شة ع�شر �شخ�شا 13 مبكان �حلادث 
�حلافلة.  ركاب  من  وجميعهم  للم�شت�شفى  نقلهما  من  �شاعتني  بعد   2
�إ�شابتهم   4 و  متو�شطة  باإ�شابة   5 و  بليغة  باإ�شابة  �أ�شخا�س   3 �أ�شيب 
و�لهندية  �لبنغالية  يحتمل  �لآ�شيوية  �جلن�شية  من  وجميعهم  ب�شيطة 

و�شائق �حلافلة �أ�شيب باإ�شابة متو�شطة وهو من �جلن�شية �لآ�شيوية. 
وحول �لإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها من قبل �لنيابة �لعامة يف �حلادث �أكد 
ع�شام  �مل�شت�شار  �شعادة  �ب��الغ  مت  �نه  �لفال�شي  بوفرو�شه  �شالح  �مل�شت�شار 
عي�شى �حلميد�ن �لنائب �لعام لإمارة دبي بتفا�شيل �حلادث و�لذي وجه 
�لتام  و�لتعاون  و�لتن�شيق  ب��احل��ادث  �لإج����ر�ء�ت  �تخاذ  �شرعة  �إىل  ب��دوره 
�لالزمة  �لفنية  �لتقارير  و�إع����د�د  دب��ي  �شرطة  يف  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  م��ع 
و�لت�شرف يف  ودق��ة �حلقيق  �شرعة  ول�شمان  �ملرورية  �حل��و�دث  ملثل هذه 
ملف �حلادث. و طلبت �لنيابة �لعامة �أجر�ء فح�س فني من قبل خرب�ء 
للتحقق من حالتها  �ل�شاحنة  دبي على  ب�شرطة  �مليكانيكية  �مل�شاغل  �إد�رة 
�أن  ودون  �آمنة  ب�شورة  �لطريق  على  قيادتها  �إمكانية  وم��دى  �مليكانيكية 
ك��م��ا طلبت  ج��ه��ة  م��ن  �ل��ط��ري��ق  ���ش��الم��ة م�شتخدمي  ع��ل��ى  خ��ط��ر�  ت�شكل 
�لنيابة �لعامة من مركز �شرطة �لر��شدية �ملخت�س بت�شجيل بالغ مروري 
�إف��ادة ممن ت�شمح حالتهم �ل�شحية من �مل�شابني و�شمها  باحلادث و�أخذ 
مبلف �حلادث. و�أمرت �لنيابة بو�شع �حلر��شة على �شائق �حلافلة �مل�شاب 
و�إحالة ملف  لل�شفاء  �لنيابة حال متاثله  �إ�شابته متو�شطة وعر�شه على 
�حلادث و�شائق �ل�شاحنة �ىل �لنيابة �لعامة �ليوم متهيد� لتخاذ ما يلزم 
�لثاين من نوعه  �أن هذ� �حل��ادث يعد  �لفال�شي  �مل�شت�شار  قانونا. و�و�شح 
يف �إمارة دبي من حيث عدد �لوفيات حيث �شبق ذلك حادث تدهور حافلة 
�شارع  على   2006 عام  �خلا�شة يف  �ل�شركات  لإح��دى  تابعة  ثقلية  رك��اب 
�أن��ه من  �آخ��ري��ن. وق��ال  �أ�شخا�س و�إ�شابة   10 ز�ي��د نتج عنه وف��اة  �ل�شيخ 
�لنوع من �حلو�دث  �لوفيات و�لإ�شابات يف مثل هذ�  �رتفاع عدد  �ملت�شور 
يف ظل كثافة م�شتخدمي هذ� �لنوع من �ملركبات منا�شد� �شائقي �ملركبات 
�لثقيلة ب�شكل خا�س �شرورة �لنتباه و�حلذر و�لتقيد بقو�عد و��شرت�طات 
قو�نني �ل�شر و�ملرور و�لقر�ر�ت �لوز�رية ذ�ت �ل�شلة و�لبتعاد عن �مل�شاءلة 

�لقانونية. 
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�صح الكالم 

 ، �ل��ت��اأم��ني  �أدوي����ة  ���ش��رف  تقنني  ن��ظ��ام  تطبيق  تعميم  �شيتم  متى 
و�مل�شت�شفيات  �لعياد�ت  بني  فيما  و�لربط  �لو�شل  حلقة  و�كتمال 
�خلا�شة و�حلكومية وجميع �ل�شيدليات بكافة �إمار�ت �لدولة ، كما 
، بحيث ي�شتطيع �لنظام �ملطبق هناك  �أبوظبي  هو �حلال �لآن يف 
�شرف  �ل��ذي  و�لطبيب  �ملري�س  عن  �ل�شخ�شية  �ملعلومات  ك�شف 
و�أحقية   ، �مل�شروف  �ل���دو�ء  ونوعية  �لك�شف  وت�شخي�س   ، �ل���دو�ء 
�ملري�س من كم �لأدوية �مل�شروفة من عدمه ، حيث �شيمنع تطبيق 
هذ� �لنظام �شرف �لأدوية �أكرث من مرة، ويحد من تالعب بع�س 
�لأطباء د�خل �لعياد�ت �خلا�شة ، و�شرفهم لأدوية ز�ئدة عن حاجة 
�ملري�س ، من باب جماملة �ملري�س ، �أو من منطلق مال عمك ما 
�ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن   ، �ل��ت��اأم��ني  ���ش��رك��ات  هنا  �ل��ع��م  وبالطبع  يهمك 
�لأب����و�ب  ع��ل��ى  ويق�شي   ، �ل��رق��اب��ة  �شيفعل  �لل���ك���رتوين  ف��ال��رب��ط 
حاجة  عن  ز�ئ��دة  �أدوي���ة  �شرف  يف  �ملفرط  و�ل�شتغالل   ، �خللفية 
�أن  و�ملاأمول  �للكرتوين  �لربط  يتم  ،وحتى  و�ملتمار�شني  �ملر�شى 
يكون قريبا على م�شتوى كافة �إمار�ت �لدولة ، �أت�شاءل من �مل�شئول 
عن و�شفة طبية ت�شم قائمة طويلة من �لأدوية لي�س �ملري�س يف 
حاجه �إليها ؟ ، فهل لأنه موؤمن عليه من قبل جهة عمله ، فحالل 
�ملري�س كم  ��شتحل  فاإن   ، ؟  �لتاأمني  �شركات  �أم  ي�شتنزف  �أن  عليه 
�لأدوية �لتي تربع �لطبيب �أن يكتبها له ، فاأين �شمر �لطبيب ؟ 

���ش��ي��ن��اري��و ي���ق���وم ب���ه �ل��ب��ع�����س م���ن جت����ار �لأدوي�������ة ، م���ن مر�شى 
بع�س  �ل�شيناريو  ه��ذ�  يف  وي�شارك   ، منها  يتك�شبون  ومتمار�شني 
، و ل  �لتاأمني  �أغنى من �شركة  �أن �ملري�س لي�س  �لأطباء من باب 
�شرر ول �شر�ر من كتابة قائمة مطولة لأدوي��ة لي�س �ملري�س يف 
، ول يهم كيف تكون  باأخر  �أو  ، فلي�شتفد منها ب�شكل  �إليها  حاجة 
تلك �ل�شتفادة ، فال يهم �أن ي�شاوم �ملري�س �ل�شيدلية ، فرد لها 
ما �شرف له مقابل �حل�شول على ن�شف قيمة �لدو�ء و�لتنازل عن 
�لن�شف �لأخر ، �أو �أن ياأخذ �لدو�ء ويبيعه بن�شف قيمته ملري�س يف 
حاجة �إليه ، �أو حتى يهاديه لآخرين لي�س لديهم تاأمني طبي ، �أو 

يحتفظ به دون حاجته له حتى تاريخ �نتهاء �شالحيته . 
فالنظام �لإلكرتوين لتقنني �شرف �لأدوية ، و�لذي كتب له �لنجاح 
يف �أبوظبي بعدما مت تطبيقه على �أر�س �لو�قع ، وب�شدد تطبيقه 
��شتغالل  من  �شيحد   ، �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  كافة  على  وتعميمه  بدبي 
طويلة  بقو�ئم  و�ملجامالت   ، �لأدوي���ة  �شرف  يف  و�ملبالغة  �لبع�س 
لأدوية ملر�شى على ح�شاب ��شتنز�ف �شركات �لتاأمني ، وهم لي�شو� 
يف حاجة �إليه ، فالنظام يف حال تطبيقه ، �شر�شد �لنظام �ملربوط 
و�لت�شخي�س  �ملري�س  حالة   ، �ل�شحة  ب���وز�رة  �ملعنية  �جلهات  مع 
و�حلاجة �لفعلية للدو�ء ، فال �لطبيب ي�شتطيع �أن يكتب للمري�س 
دو�ء لي�س يف حاجة �إليه وفق �لت�شخي�س ، ول �ملري�س ي�شتطيع �أن 
ير�جع عيادة و�ثنتني وثالثاً ل�شرف �لأدوية �أكرث من مرة ، ولن 

ت�شتنزف �شركات �لتاأمني بعد �لتطبيق .
حم�صن را�صد

r_dubai2005@yahoo.com

التاأمني وا�ستنزاف 
املتمار�سني

جواهر القا�سمي تنال درع املجل�ض الوطني لالإعالم عن اإ�سهاماتها يف نيل ال�سارقة لقب عا�سمة الثقافة الإ�سالمية
•• ال�صارقة-وام:

تذكارية  درع���ا  بال�شارقة  ل��الإع��الم  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  منح 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لقرينة 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة   - �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��و�ه��ر 
لعبته  �لذي  �ملحوري  للدور  تكرميا  ذلك  و  �لأ�شرة  ل�شوؤون 
عا�شمة  لقب  ونيلها  �ل�شارقة  مبكانة  �لرت��ق��اء  يف  �شموها 

�لثقافة �لإ�شالمية. 
�لإع��الن عن منح �شموها �جلائزة قالت  ويف ت�شريح عقب 

�أن  يل  كبر  ل�شرف  �إن���ه  �لقا�شمي  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
�أكلها يف  �آتت  �أنال هذ� �لتكرمي و�أن نرى جهودنا �مل�شرتكة 

�حتاللنا مرتبة �ل�شد�رة 
وحتولنا �إىل منارة ثقافية ي�شع نورها لي�س فقط على �لعامل 
�لإ�شالمي برمته ولطاملا فخرت  �لعامل  �لعربي و�إمنا على 
�أ�شري  جمتمع  ب��اأن��ه��ا  �ل�شارقة  �إم����ارة   - �حلبيبة  �إم��ار�ت��ن��ا 
باحلا�شر  ويحتفي  �مل��ا���ش��ي  م���وروث  على  يحافظ  منفتح 

ويبتكر للم�شتقبل . 
�لنومان  �ل��درع نيابة عن �شموها �شعادة نورة  و قد ت�شملت 
مديرعام �ملكتب �لتنفيذي ل�شمو �ل�شيخة جو�هر �لقا�شمي 

يف �حتفالية ح�شرها ممثلون عن �ملجل�س �لوطني لالإعالم. 
�إر�شاء  يف  �حل��ي��وي  دوره���ا  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  ل�شمو  وي�شجل 
دعائم �لتميز �لثقايف من خالل تو�جدها �لفاعل يف خمتلف 
�لثقافة  معهد  �أم��ن��اء  ملجل�س  كرئي�شة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  م��و�ق��ع 
لالآد�ب  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  جائزة  و  �شوي�شر�  يف  �لإ�شالمية 
و�ل��ف��ن��ون و ج��ائ��زة �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي و�حل��دي��ث لل�شيد�ت .. 
و�لعديد  �لإم��ار�ت��ي��ات  �لكاتبات  لإحت��اد  رعايتها  جانب  �إىل 
و�ملجتمعية  و�ل�شبابية  �لن�شائية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  من 
�لإن�شاين  �ل�شيخة جو�هر عامليا دورها  كما عرف عن �شمو 

�لكبر يف مد يد �لعون للمنكوبني حول �لعامل.

فابيو�ض: نتوقع اأن يحقق لوفر اأبوظبي جناحا منقطع النظري عند افتتاحه 
•• باري�س-وام:

بن  �هلل  ع��ب��د  �ل�شيخ  �شمو  و���ش��ف 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
م���ع���ر����س ن���������ش����اأة م���ت���ح���ف �ل�����ذي 
ي�����ش��م ق��ط��ع��ا م��ن م��ق��ت��ن��ي��ات لوفر 
�أبوظبي �لفنية �لد�ئمة يف متحف 
�لفني  بالعر�س  باري�س  يف  �للوفر 
ي���رم���ز لقوة  �ل�����ذي  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
�لفرن�شية  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ع��الق��ات 
�لعالقات  ت���ن���وع  م�����دى  وي���ظ���ه���ر 

�حليوية بني �لبلدين.
ت�شريح  يف   - �����ش����م����وه  وق����������ال 
قام  ج��ول��ة  خ��ت��ام  يف  لل�شحافيني 
�لفرن�شي  ن����ظ����ره  ب���رف���ق���ة  ب���ه���ا 
ل����ور�ن ف��اب��ي��و���س يف �مل��ع��ر���س - �إن 
مع  بالتعاون  �ل��ر�ئ��ع  �مل�شروع  ه��ذ� 
�أب��وظ��ب��ي ه��و �إ���ش��ارة و����ش��ح��ة على 
ع��الق��ات��ن��ا ويظهر  وق�����وة  ح��ي��وي��ة 
�لتي  �ل��ع��الق��ات  ت��ن��وع  م��دى  �أي�شا 
هذ�   .. جمتمعينا  و  بلدينا  جتمع 
بالن�شبة  ر�ئ���ع  ���ش��يء  �مل�����ش��روع ه��و 
ع�شر�ت  خ��الل  خا�شة  للم�شتقبل 
�ل���ق���ادم���ة .. م��ع��رب��ا عن  �لأع�������و�م 
�شكره �خلا�س ملتحف لوفر باري�س 

لحت�شانه �ملعر�س.
�خلارجية  وزي�����ر  و����ش���ف  ب������دوره 
متحف  فابيو�س  ل���ور�ن  �لفرن�شي 
�شيفتتح  �ل������ذي  �أب���وظ���ب���ي  ل���وف���ر 
�أبو�به ر�شميا �شهر دي�شمرب �ملقبل 
بامل�شروع �لتاريخي �لعمالق �لذي 
�أر�دت م��ن خ��الل��ه دول���ة �لإم���ار�ت 
ملتقى  تكون  �ن  �ملتحدة  �لعربية 

لثقافات �لعامل.
وقال فابيو�س - يف ت�شريح لوكالة 
لوفر  �إن متحف   - �لإم���ار�ت  �أنباء 
�أبوظبي �شيحمل جميع �ملو��شفات 
متحفا  منه  �شتجعل  �لتي  �لعاملية 
دول  ك��ل  م��ن  زو�ره  يق�شده  عامليا 

�لعامل .
�لإمار�ت  حكومة  حر�س  و�أ���ش��اف 
فرن�شا  م��ع  بالتعاون  �إجن���ازه  على 
و  �لقيم  نف�س  حملنا  ب�شبب  ياأتي 
�لروؤى فيما يتعلق بحفظ �لتحف 

�لنظرة  ه���ذه  ف��رن�����ش��ا  و لم��ت��الك 
�لعاملية ملتاحفها .

وبخ�شو�س �شكل �لتعاون م�شتقبال 
بني متحف لوفر �أبوظبي و �ملتحف 
�لأم يف باري�س ..ك�شف فابيو�س �ن 
معر�شا  �شيحت�شن  باري�س  لوفر 
ب�شكل  �أبوظبي  لوفر  لبع�س قطع 
�إع��ارت��ه قطعا و  �إ���ش��اف��ة �إىل  د�ئ���م 
..متوقعا  فيه  لتعر�س  فنية  حتفا 
�أن يحقق �ملتحف �لإمار�تي جناحا 

منقطع �لنظر عند �فتتاحه.
�لفرن�شي  �خلارجية  وزي��ر  وتوقع 
�أبوظبي  لوفر  معر�س  ي�شاهم  �أن 
�ل��ف��ري��د يف جلب  �مل��ع��م��اري  ب�شكله 
دول�����ة  �إىل  �ل�������ش���ي���اح  م�����ن  م����زي����د 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ..معربا 
عن �شعادته مل�شاهمة �لفن يف تقوية 
�ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني ف��رن�����ش��ا و�لإم�����ار�ت 

وفق تعبره.
وقال �لهدف من �إظهار قيمة �لفن 
لتالقي  ف�شاء  خلق  ه��و  عامليته  و 
�لثقافية  �ل��ر���ش��ائ��ل  و  �حل�����ش��ار�ت 
لوفر  متحف  �أن  ..م��وؤك��د�  �لنبيلة 
يف  حم��وري��ا  دور�  �شيلعب  �أبوظبي 
�لتقريب بني �ل�شرق و �لغرب عرب 
�لفن وجعل جمتمعاتهما يفهمان 
و  �أك����رث  ب�شكل  �ل��ب��ع�����س  بع�شهما 

�أو�شح.
تز�يد  ح���ول  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  رده  ويف 

وترة �لتعاون �لثقايف بني �لبلدين 
ب�شكل مت�شارع خالل �لأيام �لأخرة 
�لفرن�شي  �خلارجية  وزير  ..�أرج��ع 
ذلك �إىل ما و�شفها بقيم �لت�شامح 
تتقا�شمها  �لتي  �ملتعددة  �لتاآخي  و 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ودول����ة  فرن�شا 
�أن  �خ��ت��ار�  و�أنهما  خا�شة  �ملتحدة 
يف  تعاونهما  و  عالقاتهما  يقويا 

جميع �ملجالت.
قوية يف  و�أ���ش��اف �شحيح عالقتنا 
�لقت�شادي  و  �ل�شيا�شي  �ملجالني 
قوية  تكون  �أن  �أي�شا  نريدها  لكن 
يف �مل��ج��ال �ل��ث��ق��ايف وحت��ق��ي��ق ذلك 
تن�شيط  ع��رب  �إل  يتم  �أن  ميكن  ل 

�لتبادل �لثقايف بيننا .
مثقفون  �أ���ش��اد  �أخ���رى  ناحية  م��ن 
�لإم���ار�ت  و  فرن�شا  م��ن  فنانون  و 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ب��ت�����ش��ارع وترة 
�لبلدين  ب���ني  �ل���ث���ق���ايف  �ل���ت���ع���اون 
�لفرتة  للنظر خالل  ب�شكل ملفت 
�لأخ����رة و �ع��ت��ربوه حم��ف��ز� لهم 
للم�شاهمة يف �إعد�د بر�مج ثقافية 

و �إبد�عية م�شرتكة بينهما.
فايزة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لفنانة  وق��ال��ت 
م���ب���ارك ع�����ش��و ج��م��ع��ي��ة �لإم������ار�ت 
�إحياء  وجمعية  �جلميلة  للفنون 
ن�شاأة  �إن معر�س  �ملعماري  �ل��رت�ث 
ح�شارية  ر���ش��ال��ة  ي��ح��م��ل  م��ت��ح��ف 
�لفرن�شيني  �إىل  خا�شة  وثقافية 

حتى  �لفرن�شية  �لعا�شمة  زو�ر  و 
يتعرفو� على مر�حل �إن�شاء متحف 
قيمته  و  فكرته  و  �أب��وظ��ب��ي  ل��وف��ر 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  بالن�شبة 
ثقافية  ث��ورة  تعي�س  �لتي  �ملتحدة 
�لبناء و �ملعمار  بالتو�زي مع ثورة 

و �لنجاح يف جميع �ملجالت.
�لمار�تية  �لعالقات  �ن  و�أ�شافت 
�لفرن�شية يف �ملجال �لثقايف تعي�س 
ع�����ش��ر� ذه��ب��ي��ا م��ن خ���الل حتويل 
م��ت��ح��ف �ل��ل��وف��ر م��ن جم���رد فكرة 
جزيرة  يف  �ل��ن��ور  ي���رى  معلم  �إىل 
�لإم���ار�ت  �أن  ..م��وؤك��دة  �ل�شعيد�ت 
�ملعلمة  ه����ذه  خ����الل  م���ن  ح��ق��ق��ت 
م����ا مل حت��ق��ق��ه دول  �ل���ت���اري���خ���ي���ة 
�أ�شو�طا  ق��ط��ع��ت  ك���ث���رة  ع���رب���ي���ة 

طويلة يف �ملجال �لثقايف.
�خلطو�ت  �ملبارك  فايزة  و�شفت  و 
�لقيادة  ت��ت��خ��ذه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�جلريئة  و  بال�شجاعة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع ���ش��ج��اع��ة و ج����ر�أة 
�ل���ع���م���ر�ن  �ل����ن����ج����اح يف جم�������الت 
�لإقت�شادي  �ل��ن��ج��اح  و  �ل��ب��ن��اء  و 
..وق��ال��ت �إن دول���ة �لإم����ار�ت باتت 
�لثقافات  ك����ل  حت��ت�����ش��ن  �ل����ي����وم 
لوفر  متحف  خ��الل  وم��ن  �لعاملية 
ر�شالة  �أ���ش��ب��ح��ت حت��م��ل  �أب��وظ��ب��ي 

حتى لالأجيال �لقادمة.
�لفنانة  على  �لفرن�شيون  وت��ع��رف 

و�لر�شامة �لإمار�تية فايزة �ملبارك 
معار�شها  م��ن  �لكثر  خ��الل  م��ن 
باري�س  �لعا�شمة  �حت�شنتها  �لتي 
بينها معر�س �أبوظبي على �ل�شني 

و حو�ر �لطر .
رئي�شة  ب�����وم�����الر  ك���ل���ر  وق�����ال�����ت 
�لق�شم �لثقايف ل�شحيفة لوفيغارو 
�أنباء  لوكالة  حديث  يف  �لفرن�شية 
ن�شاأة  معر�س  �أهمية  �ن  �لإم���ار�ت 
�شيمكن  ك���ون���ه  يف  ت��ك��م��ن  م��ت��ح��ف 
من  عا�شمتهم  زو�ر  و  �لفرن�شيني 
�لقيمة  ع���ن  م�����ش��ب��ق��ة  ف���ك���رة  �أخ�����ذ 
�لنادرة  �لقطع  و  لالأعمال  �لفنية 
���ش��ت��ع��ر���س يف م��ت��ح��ف لوفر  �ل��ت��ي 

�أبوظبي. 
�لتي  �لفنية  �مل��ج��م��وع��ة  و�أ���ش��اف��ت 
لي�شت  م��ت��ح��ف  ن�����ش��اأة  ر�أي���ن���اه���ا يف 
جمموعة  ب��ل  �شيقة  ل  و  خ��ا���ش��ة 
و  �شكلها  يف  م��ت��ن��وع��ة  و  منفتحة 
ترمز لكل �لع�شور بل لكل �لأديان 
حر�شت  �لتي  �لر�شالة  ه��ي  وه��ذه 

�لإم����ار�ت  ك��ل م��ن فرن�شا و دول���ة 
من  كفرن�شيني  لنا  �إي�شالها  على 
خ���الل ه���ذ� �مل��ع��ر���س و �أع��ت��ق��د �أن 

�لر�شالة و�شلت .
�لثقايف  �لق�شم  رئي�شة  و���ش��ف��ت  و 
�لفرن�شية  ل��وف��ي��غ��ارو  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
م���ت���ح���ف ل����وف����ر �ب����وظ����ب����ي �ل�����ذي 
�ملقبل  �لعام  نهاية  ر�شميا  �شيفتتح 
ب��امل�����ش��روع �ل��ع��م��الق �ل����ذي يحمل 
كبرة  ح�شارية  و  �إن�شانية  ر�شالة 
من  لل�شياح  قبلة  منه  �شيجعل  ما 

كل �لعامل خا�شة �لفرن�شيني.
�لفرن�شية  �ل�����ش��ح��اف��ي��ة  وب��ح�����ش��ب 
باتو�  �لفرن�شيني  من  �لكثر  ف��اإن 
ي��ط��م��ح��ون ل����زي����ارة �لإم����������ار�ت و 
�أبوظبي خا�شة لزيارة هذه �ملعلمة 
�لتاريخية �لتي تاأتي كثمرة تعاون 
ث���ق���ايف ب����ني ف��رن�����ش��ا و �لإم��������ار�ت 
�لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����دن  �أن  ..م�����وؤك�����دة 
�أ���ش��ب��ح��ت وج���ه���ة م��ف�����ش��ل��ة تغري 

�لكثر من �لفرن�شيني. 

ا�ست�ساري ال�سارقة يناق�ض �سيا�سة هيئة مطار ال�سارقة الدويل
•• ال�صارقة-وام:

عقد �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة �خلمي�س �ملا�شي جل�شته 
�لف�شل  م��ن  �لأول  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد  دور  �أع��م��ال  �شمن   14 �ل���� 
�لت�شريعي �لثامن مبقره يف مدينة �ل�شارقة برئا�شة عبد�لرحمن 
بعد  �لع��م��ال  ج���دول  وت�شمن  �ملجل�س.  رئي�س  �ل��ه��اج��ري  ���ش��امل 
هيئة  �شيا�شة  مناق�شة   13 �ل���  �جلل�شة  م�شبطة  على  �لت�شديق 
�ملجل�س  ع�شو  �ملدفع  �شامل  علي  بح�شور  �ل��دويل  �ل�شارقة  مطار 
�لدويل  �ل�شارقة  مطار  هيئة  رئي�س  �ل�شارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي 
و�ملهند�س عبد�خلالق  �ملالية  �لد�رة  �شناد مدير  بن  ر��شد  و�شيف 
عبد�هلل مدير �إد�رة �لهند�شة و�لتطوير وعبد�هلل �لعبدويل مدير 
�إد�رة  �إد�رة �ل�شوؤون �لد�رية وعائ�شة عبيد �ملهري م�شاعد مدير 
تقنية �ملعلومات كما ح�شر �جلل�شة عدد من طلبة طلبة �لدر��شات 
�أ�شاد عبد�لرحمن  �لعليا من جامعة �ل�شارقة. ويف بد�ية �جلل�شة 
�شامل �لهاجري رئي�س �ملجل�س بجميع �ملبادر�ت �لمار�تية �لهادفة 
و�لكو�رث  �لأزم����ات  يف  للمنكوبني  �لإن�����ش��اين  �ل��ع��ون  ت��ق��دمي  �ىل 
�لإن�شانية يف كافة بقاع �لعامل بناء على توجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل لنجدة 
�لعامل عامة وتقدمي م�شاعد�ت عاجلة للمت�شررين  �ملنكوبني يف 
قليل  ع��دد غر  �إىل مقتل  �أدت  �لتي  �لأر���ش��ي  �لنهيار  كارثة  من 
ميثل  ..م���ا  خا�شة  �أفغان�شتان  ���ش��رق  �شمال  ب��اد�خ�����ش��ان  �إق��ل��ي��م  يف 
�لثابت يف  وت��اأك��ي��د� لنهجها  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ن  ف��وري��ة  ��شتجابة 
ي�شعدنا  وق���ال  �ل��ع��امل.  دول  خمتلف  يف  �ملنكوبة  �ل�شعوب  �إغ��اث��ة 
�شعادتنا  ع��ن  ومقيمني  مو�طنني  م��ن  جميعا  با�شمكم  نعرب  �أن 
بدور قيادتنا �لر�شيدة يف توفر �حلياة �لكرمية وحت�شني �لبيئة 
�لوطن  ب��ن��اء  يف  �مل�شاركة  على  وحتفيزهم  للمو�طنني  �ملعي�شية 
ودفع عجلة �لتطوير و�لتقدم ونلم�س ذلك يف �لقر�ر�ت و�ملبادر�ت 
وفق  تتجلى  و�لتي  �ملو�طن  بجانب  و�ل��وق��وف  �لتنمية  وم�شاريع 
وهموم  �لوطن  ق�شايا  لكافة  و�هتمام  متابعة  يوميا من  ن��ر�ه  ما 
�لأر��شي  وم��ن��ح  �ل���ش��ك��ان  م�شاريع  يف  ن�شهدها  و�ل��ت��ي  �مل��و�ط��ن��ني 
�ملو�طنني  �أح��و�ل  ومتابعة  �لوظائف  وتوفر  بالتعليم  و�لهتمام 
يف �خلارج فللقيادة �لثناء و�لتقدير و�هلل ن�شاأل �أن تكلل جهودهم 
جلهود  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  تقدير  عن  وع��رب   . و�لنجاح  باخلر 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة وعلى ر�أ�شه �شمو �ل�شيخ �شلطان 
�ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن 
بينها  ومن  و�لدر��شات  �خلدمات  بجميع  وعنايته  �ملجل�س  رئي�س 
در����ش��ة �مل�����ش��روع �مل��ع��د م��ن د�ئ���رة �لأ���ش��غ��ال �ل��ع��ام��ة ب�����ش��اأن تطوير 
باإمارة  �لأمطار  مياه  وت�شريف  �ل�شحي  �ل�شرف  �أنظمة  �شبكات 
ل�شاحب  ورفعه  �مل�شروع  هذ�  در��شة  ب�شرعة  وتوجيهاته  �ل�شارقة 

لد�ئرة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  رئي�س  وبارك  �ل�شارقة.  حاكم  �ل�شمو 
وو�حد  �آلف  ت�شعة  �أي��زو  �شهادة  بال�شارقة ح�شولها على  �لإ�شكان 
�ألفني وثمانية لنظام �إد�رة �جلودة من كربى �لهيئات ملنح �شهاد�ت 
�لطرق  بالعامل. وقال نقدر جهود هيئة  �لإد�رة  �ملطابقة لأنظمة 
بكافة �خلرب�ت  �ل�شتعانة  بتوجهها نحو  �ل�شارقة  و�ملو��شالت يف 
�ملرورية  �شاملة لتح�شني �حلركة  د�ر�شة  �إج��ر�ء  �لعاملية يف جمال 
تكون  �أن  ونتمنى  �لبيئي  و�لتلوث  �لختناقات  لتقليل  �لم��ارة  يف 
 . �لعاجل  �لقريب  يف  نتائجها  تظهر  و�أن  �شاملة  �ل��در����ش��ة  ه��ذه 
حلملة  و�إطالقها  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  بجهود  و�أ�شاد 
�أفر�د �ملجتمع  �إىل رفع م�شتوى �لوعي �لأمني بني  و��شعة تهدف 
�لن�شل  جر�ئم  وق��وع  ت�شهل  �لتي  �ل�شلبية  �ل�شلوكيات  من  و�حل��د 
�أن هذه �حلملة  �شك  ..وق��ال ل  �لأم��و�ل  و�لتعدي على  و�ل�شرقة 
تقع  قد  �لتي  �جل��ر�ئ��م  خمتلف  مكافحة  يف  ودوره���ا  �أهميتها  لها 
ب�شبب جهل بع�س �أفر�د �ملجتمع . كما �أ�شاد بجهود هيئة �ل�شارقة 
حيوية  �أدو�ر  من  تتوله  ما  ظل  يف  �شروق  و�لتطوير  لال�شتثمار 
يف توفر �لت�شهيالت �ل�شرورية و�حلو�فز وتذليل �لعقبات �لتي 
�أن�شطة �ل�شتثمار يف �لإمارة وبارك لها �إعالنها للم�شروع  تو�جه 
�ل�شياحي �ملتكامل يف جزيرة �شر بونعر و�لذي يت�شمن تكامل 
�لروؤى �ل�شياحية و�لبيئة ل�شتقطاب �ل�شياح و�لز�ئرين من د�خل 
�إ�شافة  �شيكون  �مل�شروع  �ن هذ�  ..موؤكد�  �لإم��ار�ت وخارجها  دولة 
نوعية لتعزيز مكانة �لإمارة على خارطة �ل�شياحة �لعاملية. بعدها 
�جلرو�ن  �شعيد  �أحمد  �ل�شت�شاري  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �ألقى 
�ملو�شوع �لعام ملناق�شة �شيا�شة هيئة مطار �ل�شارقة �لدويل قائال 
�ملنطقة حيث  �مل��ط��ار�ت يف  �أه��م  م��ن  �ل���دويل  �ل�شارقة  يعد مطار 
�ل�شوق  مبتطلبات  يتو�كب  مبا  متو��شال  وت��ط��ور�  تو�شعا  ي�شهد 
عام  يف  �نطالقته  بد�ية  مع  باملقارنة  و�ملتغرة  �ملت�شارعة  �لعاملية 
�لربيطانية  �جلوية  �خلطوط  لرحالت  توقف  كمحطة   1932
مطار  هيئة  حققتها  ك��ب��رة  ق��ف��ز�ت  �ل��ع��ق��ود  تلك  ط���و�ل  لن�شهد 
�ل�شارقة �لدويل من خالل منظومتها �لتي �عتمدت على تقدمي 
�أحدث و�أجود �خلدمات ف�شال عن �تباع �شيا�شة �لأجو�ء �ملفتوحة 
�لتي �أدت �إىل تعميق �لتو��شل مع خمتلف مدن �لعامل �لرئي�شية 
وتكثيف �لرحالت �جلوية �إليها ولأهمية دور مطار �ل�شارقة �لدويل 
و�زدياد ح�شوره كد�عم �قت�شادي و عن�شر �أ�شا�شي يف عملية �لنمو 
و�لزده��ار وما يقدمه من خدمات يف �لمارة يود مقدمو �لطلب 
مناق�شة هذ� �ملو�شوع خدمة لل�شالح �لعام . و��شاد رئي�س �ملجل�س 
�ل�شت�شاري بجميع �جلهود �ملبذولة يف �ملطار ..معربا عن تقدير 
�لدويل  �ل�شارقة  �ل�شحن �جلوي يف مطار  �ملجل�س للقائمني على 
بعد �لفوز بجائزة �لتميز يف �ل�شحن �جلوي لعام 2013 كاأف�شل 
�ل�شرق �لأو�شط بناء  مركز لل�شحن �جلوي على م�شتوى منطقة 

على ت�شويت �شركات �لطر�ن �ملتخ�ش�شة بال�شحن �جلوي حيث 
�لت�شغيلي  �لأد�ء  ه��ي  �أ�شا�شية  حم��اور  لأرب��ع��ة  وفقا  �لخ��ت��ي��ار  مت 
كما  �لعمليات.  و�إج��ر�ء�ت  �ملقدمة  و�لت�شهيالت  �مل�شافة  و�لقيمة 
جميع  لتطوير  �ملبذولة  �جل��ه��ود  لكافة  �ملجل�س  تقدير  ع��ن  ع��رب 
م��ط��ار �ل�����ش��ارق��ة ع����الوة ع��ل��ى خ��دم��ات��ه وم���ا ي�����ش��ه��ده م���ن حركة 
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  عناية  �ن  وق��ال  �ل�شاعة.  م��د�ر  على  م�شتمرة 
�شيا�شتها  مناق�شة  على  وحر�شه  �ل���دويل  �ل�شارقة  مطار  بهيئة 
هامة  كبو�بة  �ل�شارقة  مطار  حيوية  على  ي��دل  معها  و�لتو��شل 
�ل�شرت�تيجي  �ل�شارقة  موقع  و�أن  �شيما  ل  �لعامل  مع  للتو��شل 
مينح �ملطار ميزة تناف�شية كما و�أن �لمارة تتمتع ب�شيا�شة �لأجو�ء 
�أية  ب��امل��رور م��ن غ��ر  �ل��ط��ر�ن  �ملفتوحة و�ل��ت��ي ت�شمح خل��ط��وط 
عو�ئق وفق �ل�شو�بط �لر�شمية �ملتعارف عليها عالوة على �لنجاح 
�لكبر �لذي حققته حكومة �ل�شارقة منذ عام 2003 باإطالقها 
�شركة طر�ن �لعربية �لتي ��شتطاعت يف زمن قيا�شي �أن ت�شل �ىل 
�لعديد من �لوجهات يف �أنحاء �لعامل مما نتج عنه زيادة يف �أعد�د 
و�أو�شح  �أخرى.  �لدويل ومطار�ت  �ل�شارقة  �مل�شافرين عرب مطار 
92 من �لالئحة  �مل��ادة  �أن��ه ووفقا لن�س  رئي�س �ملجل�س يف كلمته 
�لد�خلية للمجل�س تقدم �إلينا �شعادة عدنان حمد �حلمادي نائب 
رئي�س �ملجل�س بطلب موقع من �شبعة �أع�شاء ملناق�شة �شيا�شة هيئة 
مطار �ل�شارقة �لدويل وبعد مو�فقة هيئة مكتب �ملجل�س با�شرت 
�للجنة �لتح�شر لهذه �جلل�شة.  و�أكد رئي�س �ملجل�س �ن �جلل�شة 
�شتف�شي �إىل �أهمية �ملطار كد�عم �قت�شادي و�شريك حيوي يف كافة 
روؤى وتطلعات �لمارة نحو �لتطور و�لتقدم ..معربا عن �مله يف 
�ن ت�شفر �ملناق�شات عن تو�شيات مهمة من �شاأنها �أن تدعم مطار 
ع�شو  �ملدفع  �شامل  علي  �ألقى  ثم  توجهاته.  يف  �ل��دويل  �ل�شارقة 
�ل�شارقة  مطار  هيئة  رئي�س  �ل�شارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
م�شيد�  �ل�شت�شاري  للمجل�س  بال�شكر  فيها  تقدم  كلمة  �ل���دويل 
باهتمامهم مبناق�شة �شيا�شة هيئة مطار �ل�شارقة وبحث �لتطور�ت 
و�مل�شتجد�ت �مل�شتحدثة يف خططه �لتطويرية �ل�شرت�تيجية من 
و�لتوجه نحو حتقيق  �لتي حتققت  �ملكت�شبات  �أجل �حلفاظ على 
للمطار  �لب�شرية  و�مل�شادر  �لتحتية  �لبنية  يف  �مل�شتد�م  �لتطوير 
و�لتي �شتنعك�س ب�شورة �إيجابية يف م�شاهمة مطار �ل�شارقة �لدويل 
على �لقت�شادي �ملحلي لإمارة �ل�شارقة. وتوجه بال�شكر و�لتقدير 
لالهتمام �لذي يبديه �أع�شاء وع�شو�ت �ملجل�س �ل�شت�شاري ب�شكل 
م�شتمر يف قطاع �لنقل �جلوي و�شناعة �لطر�ن يف �إمارة �ل�شارقة 
..مثمنا �لدور �لهام �لذي قام به �لع�شاء يف �ملجال�س �ل�شابقة من 
خالل �لجتماعات و�ملناق�شات �لثنائية �لتي متت خالل �جلل�شات 
�ليوم  ي�شهده  �ل��ذي  �لنجاح  يف  �لكر  �لث��ر  ك��ان  و�ل��ت��ي  �ل�شباقة 

مطار �ل�شارقة �لدويل.

•• دبي -وام:

و  �لعربي  �لإع���الم  ملنتدى  �لتنظيمية  �للجنة  �أعلنت 
ع�شرة  �لثالثة  دورت���ه  فعاليات  �ن��ط��الق  م��ن  �أي���ام  قبل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة  و�مل��ق��ام��ة 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�أجندة  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل.. تفا�شيل  جمل�س 
�حلدث �ل�شنوي �لذي يعد �لأهم من نوعه على �ل�شاحة 
نخبة  بح�شور  �شيحظى  و�ل���ذي  �لعربية  �لإع��الم��ي��ة 
و�لعربية  �ملحلية  �لرفيعة  و�لقامات  �لرموز  �أه��م  من 
�ملنتدى  دورة  �مل�شاركة يف  �لأ�شماء  �أبرز  و�لعاملية. ومن 
هذ� �لعام و�ملقرر �إقامتها يومي 20 و21 مايو �جلاري 
مبدينة جمر� يف دبي معايل �ملهند�س �إبر�هيم حملب 
�لعربية  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  يف  �ل�����وزر�ء  جمل�س  رئ��ي�����س 
�لذي �شيلقي �لكلمة �لرئي�شية للمنتدى و�ل�شيخ وليد 
�إم  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �إبر�هيم  �آل  �إبر�هيم 
خا�شة  جل�شة  �ملنتدى  له  �أف��رد  �ل��ذي  �لعربية  �شي  بي 
�لإع���الم  و�ق���ع  يف  �شاملة  ق����ر�ءة  خ��الل��ه��ا  م��ن  �شيقدم 
حيث  �لعربية  �لف�شائيات  مل�شتقبل  وت�����ش��ور  �ل��ع��رب��ي 
رئي�س  �لطريفي  عادل  �لدكتور  �جلل�شة  �إد�رة  �شيتوىل 
�للجنة  و�أو�شحت  �لأو�شط.  " �ل�شرق  حترير �شحيفة 
كبار  من   2000 نحو  �شي�شم  �ملنتدى  �أن  �لتنظيمية 
من  �لإع��الم��ي  �لو�شط  يف  �لقر�ر  و�شناع  �ل�شخ�شيات 
�أرجاء �لوطن �لعربي ومناطق خمتلفة من �لعامل ومن 
�أبرز �لأ�شماء �لتي �شتح�شر �ملنتدى �لإعالمي �لقدير 
حمدي قنديل و�لذي �شيقوم خالل �ملنتدى �أي�شا وعلى 
مرتني  ع�شت  �لأخ���ر  كتابه  بتوقيع  جل�شاته  هام�س 
و�لإعالمي �ملعروف د�وود �ل�شريان من قناة �م بي �شي 
�أب��رز رموز �لعمل �لإعالمي يف  عالوة على كوكبة من 
�لكبر  �لكاتب  مثل  و�ملحللني  �لكتاب  و�أه���م  �ملنطقة 
غ�شان  �حل��ي��اة  �شحيفة  حترير  ورئي�س  �خل���ازن  جهاد 
���ش��رب��ل و�ل��ك��ات��ب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �مل���ع���روف ج����ورج �شمعان 
و�لكاتب  ع��ط��اهلل  �شمر  �حل��ي��اة  �شحيفة  يف  و�ل��ك��ات��ب 
و�ملحلل �لدكتور خالد �لدخيل و�لكاتبة عائ�شة �شلطان 
نا�شر  �لعمر  �لإمار�تية وعثمان  من �شحيفة �لحتاد 
�إيالف �لإلكرتونية و�لدكتور  ورئي�س حترير �شحيفة 
���ش��ع��ودي جازيت  �ل��ك��ات��ب يف ���ش��ح��ي��ف��ة  �مل��ع��ي��ن��ا  خ���ال���د 

و�لكاتب و�لباحث �لدكتور ر�شيد�خليون. ومن �ملجتمع 
من  لفيف  مب�شاركة  �ملنتدى  �شيحظى  �أي�شا  �ل�شحايف 
ومنهم  �ملنطقة  يف  �ل�شحافية  و�لقياد�ت  �لقامات  �أهم 
�لعرب  �ل�شحفيني  �حت����اد  رئ��ي�����س  �ل��ب��ه��ب��ه��اين  �أح��م��د 
�لإمار�تية  �ل�شحفيني  جمعية  رئي�س  يو�شف  وحممد 
موؤ�ش�شة  يف  �لن�شر  لقطاع  �لعام  �ملدير  �شاهني  وظاعن 
دبي لالإعالم رئي�س حترير �شحيفة �لبيان �لإمار�تية 
�خلليج  ل�شحيفة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ب��رق��اوي  ور�ئ���د 
�مل�شريني  �ل�شحفيني  نقيب  ر�شو�ن  �لإمار�تية و�شياء 
وهالة  �لأه���ر�م  �شحيفة  حترير  رئي�س  ع��الم  وحممد 
كوثر�ين مديرة حترير جملة لها. وي�شارك يف �ملنتدى 
�أهم  �ملعروفة �شمن  �لوجوه �لإعالمية  عدد كبر من 
�لف�شائيات �لعربية ومنهم �ألربت �شفيق رئي�س قنو�ت 
�أو تي يف وز�فيني قيوميجيان قناة �مل�شتقبل ومار�شيل 
�لدمرد��س تلفزيون  �إل بي �شي ومعتز  غامن تلفزيون 
�ل�شوي�شي  وف�شيلة  �لعربية  قناة  مكتبي  ورميا  �حلياة 
م�شر  �شي  ب��ي  �إم  �لكيالين  ووف���اء  عربية  نيوز  �شكاي 
وعمرو خفاجي �أون تي يف وعال فار�س �إم بي �شي ودينا 
�ل��زي��ات قناة  ب��ي �شي ور�ب��ع��ة  ق��ن��اة �شي  �ل��رح��م��ن  عبد 
�جلديد. و�نطالقا من حر�س �ملنتدى على ��شت�شافة 
�لأ�شماء �لإعالمية �لكربى يف �لعامل لت�شارك �حل�شور 
�لإعالمي �لغفر جتاربها ي�شت�شيف �ملنتدى هذ� �لعام 
�لباحث �لعاملي رو�س د�و�شون �لذي �شيقدم در��شة حول 
�لتحول �ملنتظر يف �ل�شاحة �لإعالمية �لعاملية وت�شوره 
�ملن�شات  �شتحدثها  تغير�ت  �لتحول يف  هذ�  �شيتبع  ملا 
�لتكنولوجي  �ل��ت��ط��ور  ���ش��وء  �جل��دي��دة يف  �لإع��الم��ي��ة 
رئي�س  نائب  د�ني�شزو�شكي  ج��ون  �إىل  �إ�شافة  �ملت�شارع 
كبر  �أي�شا  وه��و  �لأمريكية  بر�س  �لأ�شو�شيتد  وك��ال��ة 
�شيتحدث  �ل��ذي  �لوكالة  يف  �لعاملية  �لأخ��ب��ار  حم��رري 
يف جل�شة منفردة حتت عنو�ن م�شتقبل و�شائل �لإعالم 
�لإخبارية يف �ملنطق". وت�شلط �جلل�شة �لذي �شيديرها 
�لعربية  موقع  حترير  رئي�س  عبا�س  في�شل  �لإعالمي 
و�شائل  م�شتقبل  على  �ل�شوء  �لجنليزية  باللغة  ن��ت 
�ملنطقة من وجهة نظر مزودي  �لإخبارية يف  �لإع��الم 
�ل�شحفيني  ت��و�ج��ه  �لتي  �لتحديات  وماهية  �لأخ��ب��ار 
تعرتي  �ل��ت��ي  �ل�شريعة  �مل��ت��غ��ر�ت  ظ��ل  و�مل��ح��رري��ن يف 

�شناعة �لإعالم.

رئي�س الوزراء امل�سري متحدثا رئي�سيا

قيادات وخرباء ورموز الإعالم العربي يجتمعون يف دبي ملناق�سة م�ستقبل ال�سناعة
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العدد 11094 بتاريخ 2014/5/11   

اإعــــــــــالن
لزينة  �ل�ش�����ادة/بر�شتيج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

  CN 1071307:ل�شيار�ت  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 ��شافة علي حممد خليفة �شليمان �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ز�يد حممد ز�يد خلفان �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11094 بتاريخ 2014/5/11   

اإعــــــــــالن
لت�شليح  �ل�ش�����ادة/ب�شاور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

  CN 1736166:ل�شيار�ت  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 ��شافة مطرم�شلم عبد�هلل مبارك �ملزروعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ز�يد حممد �شياح غامن �ملزروعي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11094 بتاريخ 2014/5/11   

اإعــــــــــالن
للديكور  �ل�ش�����ادة/�لنخبة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1194405  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد �ل�شيد �شامل ن�شر من 37% �ىل %49 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف با�شل زهر دو�جي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11094 بتاريخ 2014/5/11   

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيدة/�ل�شيد/�ل�شادة/بر�يت 
�لغاء  �بدت رغبتها يف  �مار�ت �جلن�شية قد  �لعامة  للنقليات  �شتار 
رقم:10973  �لعدد  يف  �لفجر  جريدة  يف  �ل�شادر  �ل�شابق  �لعالن 
  CN بتاريخ:2013/12/18 بخ�شو�س �لرخ�شة رقم:1368434 

بال�شم �لتجاري:بر�يت �شتار للنقليات �لعامة 
و�عادة �لو�شع كما كان عليه

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11094 بتاريخ 2014/5/11   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
البرتولية  الن�ساءات  �ل�شادة/�سركة  ب��ان  �لبحري( 
الوطنية قد تقدمو� بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة 

بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

جديد جديد ��س �ي بي 550
 ميناء الت�سجيل ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 197520    بتاريخ :2013/9/4 م
NINA:با�ش��م

وع��ن��و�ن��ه:حم��ل رق���م 104 ، ب��ل��وك 3 م��ل��ك �ل��ب��ل��دي��ة ، �ل�����ش��وق �مل���رك���زي للخ�شار و�ل��ف��و�ك��ه ، ر�����س �خل���ور ، 
�س.ب:294007 ، هاتف:043334090 ، فاك�س:043334701 .

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
 ، �حلية  �حليو�نات   ، �خ��رى  فئات  �ل��و�ردة يف  و�لغالل غر  و�لغابات  �لب�شاتني  ومنتجات  �لزر�عية  �ملنتجات 
باحليو�نات  �لغذ�ئية �خلا�شة  �ملو�د   ، �لطبيعية  و�لزهور  و�لنباتات  �لبذور   ، �لطازجة  �لفو�كه و�خل�شرو�ت 

، �ل�شعر �ملنبت . 
�لو�ق�عة بالفئة: )31(

د�ئري  �شكل  بجانبها  �لحمر  باللون  ب�شكل مميز  بحروف لتينية  مكتوبة   NINA �لعالمة:كلمة  و�شف 
مميز باللون �ل�شفر بد�خله �شكل مميز باللون �لخ�شر ويخرج منه �ربعة ��شهم متعامدة باللون �لخ�شر .

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 187962    بتاريخ :2013/3/7 م
Punjabi by nature:با�ش��م

وعنو�نه:حمل رقم 1 ، قطعة رقم 319 - 275 ، �مللكية رقم 103 - عود ميثاء ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�س.ب: ، هاتف:0506902587 ، فاك�س: .

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�و  �ملوؤقتة  �ملطاعم   ، �لكافتريات   ، �ملقاهي   ، �ملوؤقت  �لي��و�ء  ، وخدمات  و�مل�شروبات  �لطعمة  توفر  خدمات 
، مطاعم  �لذ�تية  ، مطاعم �خلدمة  �ملطاعم   ، �لفنادق   ، و�ل�شر�ب  بالطعام  �لتموين   ، )�لكانتينات(  �ملتنقلة 

تقدمي �لوجبات �خلفيفة . 
�لو�ق�عة بالفئة: )43(

PUNJABI هي عبارة عن كلمة مكتوبة باللون �لربتقايل بخط مميز باحلروف  و�شف �لعالمة:كلمة 
�لالتينية وحتتها كلمة BY NATURE مكتوبة بخط مميز باحلروف �لالتينية باللون �ل�شفر وعلى 
ميينها �شورة رجل يرتدي �لزي �لر�شمي للبنجاب ور�فعا يديه لعلى ويتميز �لزي باللون �ل�شفر �لفاحت 

و�ل�شفر �لغامق و�خللفية مميزة باللون �لبني �لغامق ح�شب �ل�شكل �ملبني �عاله .
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 189649    بتاريخ :2013/4/17 م
 Wma WORLD MEDIA ACADEMY :با�ش��م

وعنو�نه:�ملقر:115 ، �لطابق:01 ، �ملبنى:بلوك رقم13 ، قرية دبي للمعرفة ، دبي ، �.ع.م ، �س.ب:500499 ،
 هاتف:97144332833 ، فاك�س:97143664036.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لن�شطة �لريا�شية و�لثقافية . 

�لو�ق�عة بالفئة: )41(
و�شف �لعالمة:�لكلمة Wma باللون �ل�شود يدنوها عبارة World Media Academy باللون 

�ل�شود وعلى خلفية بي�شاء وبجانبها د�ئرة حمر�ء ويخرج منها �ن�شاف دو�ئر على �شكل موجات .
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 194911    بتاريخ :2013/7/14 م
 DESERT RANCHES 40.000.000sq.ft،luxury lifestyle! :با�ش��م

وعنو�نه:�لدور �لر�شي ، �شتار هاو�س ، �شارع �ل�شيخ ز�يد ، �لقوز 1 بجانب مركز �و�ي�شي�س ، دبي ، �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ، �س.ب: ، هاتف:97143388766 ، فاك�س:97143388768.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعقار�ت ، �د�رة �لعقار�ت ، �لتقييم �ملايل للتامني و�لعقار�ت  ، �لتامني ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية ، 
�لكفالت �ملالية ، �ل�شمانات ، ��شت�شار�ت �لتامني ، �شم�شرة �لتامني ، ��شتثمار روؤو�س �لمو�ل ، تاجر �لعقار�ت 

، حت�شيل �ليجار�ت ، تاجر �ملكاتب ، تاجر �ل�شقق . 
�لو�ق�عة بالفئة: )36(

و�شف �لعالمة:عبارة DESERT RANCHES مكتوبة بحروف لتينية بخط مميز باللون �ل�شود 
يعلوها �شكل جانبي لر��س ورقبة ح�شان باللون �ل�شفر �لذهبي ويدنوها عبارة

! 40.000.000sq. ft.luxury lifestyle بحروف لتينية بخط مميز باللون �ل�شفر �لذهبي .
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 188238    بتاريخ :2013/3/12 م
AESTHETICON:با�ش��م

 ، ، ����س.ب:939010  �.ع.م   ، ، دبي  . تي  .�ل  ، جي  �ل�شوي�شري  �ل��ربج   ،Y3 ملجموعة� ، وعنو�نه:�لوحدة 2202 
هاتف:97144311863+ ، فاك�س:97144313084+ .

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملنتجعات  ، خدمات  �ل�شحية  �لرعاية   ، �لب�شرية  �لكائنات  �لعناية ب�شحة وجمال  �لطبية، خدمات  �لعياد�ت 
�ل�شحية ، م�شت�شفيات ، �مل�شاعدة �لطبية ، خدمات �شيدلنية لعد�د �لو�شفات ، �لن�شائح �ل�شيدلنية ، �لعالج 

خدمات طبية ، �لتمري�س �لطبي �لطبيعي ، �جلر�حة �لتقوميية ، خدمات �لعناية باجلمال . 
�لو�ق�عة بالفئة: )44(

و�شف �لعالمة:كلمة AESTHETICON مكتوبة ب�شكل مميز باللون �ل�شود ما عد� حرف S مكتوب 
ب�شكل مميز باللون �لذهبي �لغامق وحريف O و N مكتوبني باللون �لذهبي �لغامق ح�شب �ملبني �عاله .

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:توفر للت�شهيالت ذ.م.م 
 Tawfeer:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:209638       بتاريخ:2014/4/9 م
با�ش��م:توفر للت�شهيالت ذ.م.م

وعنو�نه:�لعنو�ن:�بوظبي - �بوظبي مول  - �س.ب:6284 - هاتف:024444788 - فاك�س:024447699 
�لربيد �للكرتوين:

 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36 خدمات ��شد�ر بطاقات �لت�شهيالت و�ل�شعار �ملخف�شة 
و�شف �لعالمة:�لعالمة عباره عن كلمة Tawfeer باللغة �لالتينية ب�شكل مميز حرف a ملت�شق با�شفله 

مثلث ب�شكل مميز  .
�ل�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:ليو�ن �خلليج لال�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م 
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:ليو�ن �خلليج لال�شت�شار�ت �لهند�شية

L G LIWAN GULF ENGINEERING CONSULTANCY

�ملودعة بالرقم:191403       بتاريخ:2013/5/7 م
با�ش��م:ليو�ن �خلليج لال�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي - مع�شكر �ل نهيان  - �س.ب:30990 - هاتف:025080000 - فاك�س:026413311 
��شت�شار�ت   ، �لد�خلي  �لت�شميم  ��شت�شار�ت هند�شية يف  بالفئة:42  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع   وذلك لتمييز 

يف �لهند�شة �ملعمارية .
�لعلى  من  �ل��رم��ادي  باللونني  �لبع�س  ببع�شهما  متد�خلني  مثلثني  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
و�ل�شفر من �ل�شفل ود�خل �ملثلث �ل�شفر حرف L G باللون �ل�شود مع �متد�د حرف L على طول �ملثلث 
ومميز  عري�س  بخط   LIWAN GULF �ل�شكل  ميني  وعلى  �ل�شكل  منت�شف  من  يخرج   G وح��رف 
��شفلها ENGINEERING CONSULTANCY باللون �ل�شود ��شفلها ليو�ن �خلليج بخط 

كبر ومميز ��شفلها لال�شت�شار�ت �لهند�شية و�ل�شكل على خلفية باللون �لبي�س .
�ل�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/151 جتاري جزئي   
�لقامة  �ل��زرع��وين جمهول حم��ل  ع��ب��د�هلل  -�شلطان جعفر   1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع وميثله: حممد عي�شى �شلطان 
�ل�شويدي قد �قام  �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماه  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   49587(
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/5/19 
�و من ميثلك  ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �ل�شاعة 8:30 �س 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      
     مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/119 تظلم جتاري   
�ىل �ملتظلم �شده/ 1 -�شتيفن بالي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم /بنك 
ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع وميثله: حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي قد �قام  
عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى 
 . و�لت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  جت��اري  عري�شة  على  �م��ر   2013/790 رق��م 
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/6/23 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة 
ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/334 جتاري جزئي   
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -�شعد جميل ملحم جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ل�شويدي  ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع وميثله: حممد عي�شى �شلطان  /بنك 
قد �قام  �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده ب�شد�د مبلغ وقدره 
)46.180.69 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه . وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/5/19 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/820 جتاري جزئي   

�ىل �ملدعى عليه/ 1 -حممد في�شل عبد�خلالق حممد علي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع وميثله: �شبحي ح�شني �حمد قد �قام  �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه باأن ي�شدد للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )51.991.64 
و�حلكم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م( 
�لمر على عري�شة  2013/194 جتاري و�شم ملف  رقم  �لتحفظي  وتثبيت �حلجز  ب�شحة 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . وحددت لها 
ch1.A.1 لذ� فانت  �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة  جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/5/13 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.)ونخطركم باعادة �لدعوى للمر�فعة(
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/750 جتاري كلي   

و�شامن  كفيل  /ب�شفته  فرجي�س  جوهنا�س  تاكيديل  فرجي�س  -ج���ون   1 عليهما/  �مل��دع��ى  �ىل 
/ فرجي�س  م��ام��ان  توبيل  ج��ون  بيندو   -2 �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  جيه  ب��ي  �ن  ملديونية/جيه 

ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية/جيه �ن بي جيه للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�لبنك �لعربي �ملتحد وميثله: حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي قد �قام  �لدعوى 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2.264.249( وق��دره  عليه مببلغ  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�لتام و�شم  �ل�شد�د  �لق�شائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  و�لتعاب 
وتثبيت  ب�شحة  �لق�شاء  ثم  رقم 2014/49 حجز حتفظي جت��اري ومن  �لم��ر على عري�شة  ملف 
 ch2.E.21 حلجز . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/6/2 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة�
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.)مع تق�شر مدة �مل�شافة ل�شبوع من تاريخ �لن�شر(
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1550  جتاري كلي                

�ىل �ملدعى عليه/1- نظام عبد�لرحمن حممد �شالح �لمري جمهول حمل 

�لقامة مبا �ن �ملدعي / �لبنك �لعربي �ملتحد وميثله: حممد عي�شى �شلطان 

�ل�شويدي نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2014/4/28 

يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبر �ملنتدب يف 

�لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/5/22 �ل�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة ch2E.21 للتعقيب على �لتقرير. 

رئي�س الق�سم                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      
مذكرة اعالن بالن�سر

          يف  الدعوى 2014/224  ا�ستئناف عقاري
�ىل �مل�شتاأنف �شدهما/ 1-�مين حممد �بر�هيم �حمد 2- هويد� عثمان 
حممود هبه جمهويل  حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /م�شرف دبي 
��شتاأنف �حلكم  �ل�شويدي قد  �س م ع وميثله: حممد عي�شى �شلطان 
 2014/3/27 بتاريخ  كلي  عقاري   2012/1034 رقم  بالدعوى  �ل�شادر 
 10:00 �ل�شاعة   2014/6/5 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت 
�شباحا بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�س الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
يف الدعوى رقم 2014/716 ايجارات

�حلكم  مبوجب  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملنتدب  �مني  عادل  �خلبر/ي�شرى  يعلن 
�ل�شادر عن عد�لة حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �ملوقرة بتاريخ 2014/4/14 وكتاب �لندب 
رقم 2723/�أ خ 2014/2 �ملرفوعة من/ حممد �حمد حممد بندوق �شد �ملدعى عليه/
�ملدعى عليه حل�شور �جتماع  �لعوي�س يعلن �خلبر  �شعيد  عبد�هلل علي خمي�س علي 
�خلربة يوم �لحد �ملو�فق 2014/5/21 يف متام �حلادية ع�شر و�لن�شف �شباحا )11:30( 
مبقر مكتب �خلبر �لكائن باأبوظبي ب�شارع حمد�ن )تقاطع �س.حمد�ن مع �س.�ل�شالم( 
ببناية بزن�س �شنرت خلف فندق نهال �لطابق �لثالث مكتب رقم )303( و�ح�شار كافة 
�لوثائق و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى حتى ن�شتيطع �د�ء �ملهمة �ملوكلة لنا 

وفقا للقو�عد و�ل�شول ويف �لوقت �ملحدد 026454696 - 056-2213958
اخلبري احل�سابي
ي�سرى عادل امني

اعالن اجتماع خربة ح�سابية

فقدان جواز �سفرت
عبد�لرحمن  �مل������دعو/  ف��قد 

هندي   - ع��ب��د�حل��م��ي��د  ���ش��ك��ي��ل 

�جل��ن�����ش��ي��ة- ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 

)6054248( �شادر من �لهند 

ي��ج��ده ت�شليمة �ىل  ب��رج��اء م��ن 

�ل�شفارة  �و  �شرطة  �ق��رب مركز 

�لهندية م�شكور�ً   

فقدان �سهادة اأ�سهمت
من  �شادرة  �أ�شهم  �شهادة  فقدت 

عائ�شه  �ل�شيدة/  با�شم  �ل��و�ح��ة 

�لهاملي  عي�شى  �شلطان  عي�شى 

�م����ار�ت����ي����ة �جل���ن�������ش���ي���ة     رقم 

من   )1184616( �ل�����ش��ه��ادة 

ي���ج���ده���ا �لت���������ش����ال ع���ل���ى رقم 

   050/1230333
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•• ال�صارقة-وام:

�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن��ت  جميلة  �ل�شيخة  ���ش��ه��دت 
�لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة مديرة عام مدينة �ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية 
يف  للطالبات  �لعليا  �لتقنية  بكلية  �لجتماعية  �خلدمة  ق�شم  �حتفال 
�ل�شارقة باليوم �لعاملي للخدمة �لجتماعية حتت �شعار تي�شر �لرعاية 
�ملجتمعية يف جمتمع �لإمار�ت على كافة �مل�شتويات حيث يحتفل �لعامل 
�شنويا بهذ� �ليوم لت�شليط �ل�شوء على �لإ�شهامات و�خلدمات �لعديدة 
�لتي تقدمها مهنة �خلدمة �لجتماعية �إىل �ملجتمع. ح�شر �لحتفال 
�ل�شارقة  �لقا�شمي �شفرة مفو�شية مر�شد�ت  �أمل بنت خالد  �ل�شيخة 
بال�شارقة  �لعليا  �لتقنية  كليات  مديرة  �لها�شمي  حمدثة  و�لدكتورة 
�لعليا وم�شعب  �لتقنية  كليات  �لب�شرية يف  �مل��و�رد  رئي�س  �ملعال  وخلود 

�ل�شارقة  مبحكمة  �لق�شائية  �خلدمات  �إد�رة  مدير  عمر  بن  �شلطان 
�إىل  �لطفل  ح��ق��وق  حماية  �إد�رة  م��دي��ر  �إب��ر�ه��ي��م  و�أح��م��د  �لب��ت��د�ئ��ي��ة 
�خلدمة  ق�شم  وطالبات  و�لإد�ري��ة  �لأكادميية  �لهيئتني  �أع�شاء  جانب 
و�ملهتمني  �ملخت�شني  م��ن  وع���دد  �لتاأ�شي�شي  و�ل��ربن��ام��ج  �لجتماعية 
مبجال �خلدمة �لجتماعية. يف بد�ية �لحتفال رحبت �لدكتورة حمدثة 
�إىل  بالتحية  �لقا�شمي و�حل�شور متوجهة  بال�شيخة جميلة  �لها�شمي 
�ملباركة يف  �لجتماعية على جهودهم  �ملتخ�ش�شني يف جمال �خلدمة 
�لرتقاء بخدمات �لرعاية �ملجتمعية يف �إمارة �ل�شارقة ودورهم �لبارز يف 
ن�شر �لوعي وتوفر �حلماية و�لرعاية و�لتاأهيل ملختلف فئات �ملجتمع 
لتمكينها من دورها �لفاعل على �لوجه �لأكمل. كما تقدمت بالتهنئة 
م�شابقة  بجائزتي  �ل��ف��ائ��ز�ت  �لجتماعية  �خل��دم��ة  برنامج  لطالبات 
�حلملة �لإعالمية للحد من �لعنف �ملوجه �شد �لن�شاء و�لأطفال �لتي 

نظمتها موؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء و�لأطفال وذلك بعد قيامهن بتنفيذ 
�أفر�د �ملجتمع حول  حملة �عالمية متكاملة لن�شر �لوعي �لثقايف بني 
بع�س �لق�شايا �لجتماعية �لهامة. و�ألقت �ل�شيخة جميلة بنت حممد 
�لقا�شمي كلمة توجهت فيها بال�شكر و�لتقدير �إىل كليات �لتقنية �لعليا 
بال�شارقة وق�شم �خلدمة �لجتماعية على دعوتها للم�شاركة يف �لحتفال 
م�شرة �إىل �ملبادئ �لأ�شا�شية �لتي تقوم عليها �خلدمة �لجتماعية من 
حقوق �لإن�شان و�مل�شوؤولية �ملجتمعية و�حرت�م �لتنوع �لثقايف و�لتنمية 
�مل�شتد�مة و�لتي تتو�فق مع تعاليم �لدين �ل�شالمي وما تدعو �ليه كل 
�لديان �ل�شماوية. كما �أكدت �أهمية مو�شوع هذ� �لعام وهو دور �خلدمة 
�لجتماعية يف تي�شر �ملجتمعات �ملتكافلة مع �إلقاء �ل�شوء على �ملجتمع 
�لإ�شالمي  �لدين  نظم  حيث  �ملتكافلة  للمجتمعات  كنموذج  �لإ�شالمي 
�مل��ع��ام��الت �ل��ع��الق��ات ب��ني �أف����ر�د �ملجتمع وق���دم �ل��ع��دي��د م��ن �حللول 

م�شهد�  �لحتفال  وت�شمن  و�لجتماعية.  �لقت�شادية  �مل�شاكل  ملختلف 
م�شرحيا قامت باأد�ئه جمموعة من طالبات ق�شم �خلدمة �لجتماعية 
و�شع  يف  �لجتماعي  �لخت�شا�شي  ودور  �لأ�شرية  �مل�شاكل  �أح��د  تناول 
ق�شم  �أ���ش��رة  توجهت  كما  �مل�شكلة.  ل��ه��ذه  �ملالئمة  �لعالجية  �خل��ط��ط 
ملوؤ�ش�شات �خلدمة �لجتماعية  و�لتقدير  بال�شكر  �خلدمة �لجتماعية 
ل�شوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  وت�شمل  �لق�شم  طالبات  بتدريب  قامت  �لتي 
وهيئة  عجمان  مكتب  �لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة  بال�شارقة  �لأ���ش��رة 
بال�شارقة  �ل�شكان  ود�ئ��رة  �لكويتي  وم�شت�شفى  دبي  يف  �ملجتمع  تنمية 
و�إد�رة حماية حقوق �لطفل ومركز �لدعم �لجتماعي بال�شارقة ومركز 
�ل�شارقة  يف  �لم��ار�ت��ي  �لحمر  �لهالل  وهيئة  بال�شارقة  �مل��ر�أة  حماية 
عجمان  ومركز  بعجمان  خليفة  �ل�شيخ  وم�شت�شفى  عجمان  وحماكم 

لتاأهيل �ملعاقني.

جميلة القا�سمي ت�سهد احتفال كليات التقنية العليا بال�سارقة باليوم العاملي للخدمة الجتماعية

•• حوار رم�صان عطا:

رجل فذ قادر على �ملحاورة مثقف وو�ثق يف نف�شة �أفاد �لتعليم 
�مل�شتقبل  �ىل  ينظر  م�شاريع عظيمة  لدية  �لعربي  �لوطن  يف 
مبنظار �خلبر �ملتطلع للو�شول �ىل �على �ملكانات من خالل 
جمموعة يديرها يف 80 دولة حول �لعامل ، �لعبقري �ل�شيد 
طالل �بو غز�لة �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س ملجموعة طالل �أبو غز�له 
�لدولية، وهي جمموعة �شركات عاملية تقدم �خلدمات �ملهنية 

يف جمالت �ملحا�شبة و�ل�شت�شار�ت �لإد�رية 
و�لتعليم  و�ل��ت��دري��ب  �لتكنولوجيا  ون��ق��ل 
�لقانونية  و�خل���دم���ات  �ل��ف��ك��ري��ة  و�مل��ل��ك��ي��ة 
و�لرتجمة  و�لتوظيف  �ملعلومات  وتقنية 
منحه  �إىل  وبالإ�شافة   ، و�لتوزيع  و�لن�شر 
ا  �أي�شً مت  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ملحا�شبة  ق��ائ��د  ل��ق��ب 
لأهمية  �ل���رتوي���ج  يف  بف�شله  �لع�����رت�ف 
�مللكية �لفكرية يف �ملنطقة �لعربية. دولبه 
ملئ بال�شهاد�ت و�لأو�شمة ،حاورته جريدة 
للتعليم  ن��ظ��رت��ه  ع��ن  تك�شف  ل��ك��ي  �ل��ف��ج��ر 

وم�شاريعه �مل�شتقبلية .
- كلمنا يف �لبد�ية عن ن�شاأتك وكيف �أحببت هذ� �ملجال؟

�نتقلت  ثم   ،1938 �أبريل   22 �شنة  فل�شطني  يافا  ول��دت يف 
�لغازية  ق��ري��ة  �إىل   1948 ع���ام  �لفل�شطينية  �ل��ن��ك��ب��ة  ب��ع��د 
يف  و�لثانوية  �لبتد�ئية  باملدر�شتني  �لتحاقي  وبعد  �للبنانية، 
�شيد�، تابعت تعليمي يف �جلامعة �لأمريكية يف بروت حيث 

ح�شلت على منحة در��شية كاملة.
ل��دى �شماعي  ق���ررت  ، و  عملت كمعلم وم��رتج��م و�ن���ا ط��ال��ب 
�شان  ت��امي-وورن��ر يف  �لفكرية يف موؤمتر  �مللكية  ح��ول  خطاباً 
فر�ن�شي�شكو �لعمل يف جمال حقوق �مللكية �لفكرية بالإ�شافة 
وهما  �شركتني  �إن�����ش��اء  مت   ،1972 ع���ام  ويف  �مل��ح��ا���ش��ب��ة.  �إىل 
�شركة طالل �أبو غز�لة )تاجكو( و�أبو غز�لة للملكية �لفكرية 
بينما  �ملحا�شبة  جم���ال  يف  �لأوىل  �خت�شت  ح��ي��ث  )�أج���ي���ب(، 

�خت�شت �لثانية يف جمال �مللكية �لفكرية. ومنذ ذلك �حلني، 
�ملتخ�ش�شة  �ملهنية  للخدمات  �شركة   14 جمموعه  �أ�ش�شت 
و�خلدمات  و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت  �لإد�رة  مثل  متنوعة  جم���الت  يف 

�لقانونية وتقنية �ملعلومات وغرها �لكثر.
ث��ورة �ملعرفة وهي ق�شية توؤمن بها وتد�فع عنها  - م��اذ� عن 

كلمنا عنها من خالل منظورك �لتقني؟
و��شبحنا  �ليها  �ن�شمت  �لت�شالت  وتقنية  �ملعلومات  تقنية 
نتحدث عن �لثنني لنقل �ملعلومة وتطورت فيما بعد �ىل �شنع 

�ملعرفة و��شميها �ملعرفة 
يف  �لن  ونحن  �ملعرفية 
م��رح��ل��ة ج���دي���دة وهي 
�شنع �لرثوة من خالل 
�مل��ع��رف��ة ف��ل��م ي��ع��د بعد 
و�لبنوك  ،�مل�شانع  �لن 
ت�شنع  �لتى  و�لطائر�ت 
�ملعرفة  ول��ك��ن  �ل�����رثوة 
�لرثوة  ت�شنع  �لتى  هي 
لغني  تنظر  فعندما   ،

�أغنياء �لعامل جتدهم هم عمال معرفة ل ميلكون �ي ممتلكات 
ولكن ميتلكون �خرت�عا معرفيا مثل �شركة جوجل فهي تعترب 

حالة جديدة مير بها �لعامل �لن . 
- ماذ� عن �بتكار�تك �لتعليمية وهل �شناعة �ملعرفة ��شبحت 

تدخل �لغمار �لتعليمية ؟
�ن  حيث  �لتعليم  من  �لتقليدي  بالنوع  �ل�شتمر�ر  �رف�س  �نا 
�لطفل �لذي ير�شع �حلليب ومي�شك �لي باد ل ي�شتطيع �ن 
ن�شتعمل  كنا  حيث   ، �نا  �ليها  ذهبت  �لتى  �ملدر�شة  �ىل  يذهب 
�ن يدخل  �لطفل  ي�شتطيع  �لأ�شود و�لطب�شور لن �لن  �للوح 

�ىل عامل �ملعرفة ويعرف �كرث من ��شتاذة .
حيث  �لرقمي  �لتعليم  �ىل  �لكامل  �لتحول  مرحلة  يف  نحن 
قال رئي�س جامعة هارفورد ورئي�س جامعة �شتانفور وتوم�س 
�شوف  ت�شونامي  ي��و�ج��ه  �لتعليم  �ن  جيت�س  وبيل  فريدمن 

�لتعليم  �ىل  يتحول  �ن  �لتعليم  ي�شتطيع  مل  �ذ�  علية  يق�شي 
�لرقمي ، ول يجوز لنا يف �لأمة �لعربية �ن ل نعرتف بال�شهادة 
�لرقمية فنحن نتمنى �أن ننتقل من �لتعليم �ىل �لتعلم و�لأ�شتاذ 
يوجه ويتعلم �أي�شا فنحن يف جمموعة طالل �أبو غز�لة �لأكرب 

يف �لوطن �لعربي يف �خلدمات �ملهنية و�لتعليمية.
�ل��ع��رب��ي حيث  �ل��وط��ن  �لتعليمية يف  ر�أي يف �حل��ي��اة  ل��ه  وك���ان 
قال يف جمموعة طالل �بو غز�لة ندير برنامج على م�شتوى 
�لوطن �لعربي بالتعاون مع جامعة كامربدج لتعليم ��شتعمال 

و�لنرتنت  �لكمبيوتر 
ت�شمي  �����ش����ه����ادة  وه������ي 
ط���������الل �ب���������و غ�����ز�ل�����ة 
ك���������م���������ربدج ل���ت���ق���ن���ي���ة 
�ملعلومات ، وتهدف �ىل 
�لنرتنت  �أم���ي���ة  م�����ش��ح 
خاللها  م���ن  ون��ع��م��ل   ،
لنا  خ���ا����ش���ة  ����ش���ح���اب���ة 
وفيها كل �شخ�س يقوم 
بعمل يعترب فرد رقمي 

�لقدمية  بعاد�تها  فاملدر�شة  وطب�شورة  بقلم  موظف  ولي�س 
�ما   ، 50 ط��ال��ب  ع��ل��ى  �مل��ح��ا���ش��رة  �ن يلقي  ل��ل��م��در���س  مي��ك��ن 
�لكرتونيا ت�شتطيع �ن تلقي �ملحا�شرة على 150 �لف طالب 
وهذ�   ، �لعامل  م�شتوي  على  �ملعلمني  وباأح�شن  �ف�شل  بجودة 
�لتحول ل يحتاج �ىل �ملال ولكن ن�شتطيع من خالله �ن نوفر 
�ملال ، نحتاج �ىل �شمارت �شكول كل ما نحتاجه هو جهاز به 
�ملادة �لتعليمية من خالله �لطالب يدر�س ويجري �لمتحان 

ويح�شل يف �لنهاية على �ل�شهادة .
- من وجهة نظرك ما هي �ملرتبة �لتي تتبوءها �لإمار�ت يف 

�شناعة �ملعرفة ؟
�لإم�������ار�ت يف م��ق��دم��ة �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة م���ن ح��ي��ث �لتحول 
و�شناعة �ملعرفة و�لقدرة على �لتطور ومن هنا �أ�شيد مبعاىل 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي���ر 

مبارك �ل نهيان ، و�أ�شيد ب�شلفة �ل�شيخ نهيان بن مبارك وزير 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �لذي تربطني به �شد�قة 
�فخر بها ، وما �ثروه يف �حلركة �لتعليمية بالإمار�ت وربطها 
خالل  من  وقمنا   ، �لع�شر  ومو�كبة  �لتكنولوجيا  بالتقنية 
�ملجموعة بتطوير �ملدر�شة �لذكية و�قامة �ول �شف ذكي يف 
�لع�شرين  خ��الل  �لتحول  ي�شتطع  مل  م��ن  �ري  و�ن��ا   ، عمان 
�لرقمي،  �لعامل  خ��ارج  يكون  �شوف  �ق�شي  �ل��ق��ادم كحد  ع��ام 
و�لإم��ار�ت �أجنزت وكان لها روؤية عظيمة قامو� بالتخطيط 

لها وهي روؤية �لإمار�ت 
2030 خطة للتحول 
�لذكي �لكامل يف جميع 
مناحي �حلياة ، و�أمتني 
م���ن خالل  �أ���ش��ي��ف  �ن 
�لبعد يف  �ل��روؤي��ة  ه��ذه 
�مل��ع��ريف ويتاح  �ل��ت��ح��ول 
بامل�شاركة  �لفر�شة  لنا 
يف هذ� �مل�شروع �لعظيم 
جمموعة  خ�����الل  م����ن 

طالل �بو غز�لة .
- هل ترى �ن هناك دول عربية �شوف جتد �شعوبات يف هذ� 

�لتحول ؟
بالطبع هناك �لعديد من �لأنظمة و�لوز�ر�ت يف بع�س �لدول 
�لعربية ترف�س هذ� �لتحول ، و�نا ��شف هذ� �لعناد باملعركة 
�لتى يجب �ن ينت�شر يف نهايتها �حد �خل�شمني ، و�نا و�جهت 
معركة قبل ذلك وهي �مللكية �لفكية ، و�لن نتاج هذه �ملعركة 
�شركة طالل �بو غز�لة للملكية �لفكرية �لوىل و�لكرب على 
�لف�شل يف تنمية �لقت�شاد  لنا  ، فنحن كان  �لعامل  م�شتوى 
ويف   . �لخ����رت�ع  حماية  دون  ينمو  �قت�شاد  ل  لن  �ل��وط��ن��ي 
�ن  حيث   ، �لختيار  بايديها  لي�شت  �ل��دول  �ن  �ق��ول  �لنهاية 
�لطفل �لذي يت�شفح �لنرتنت ويلعب ماليني �للعاب على 

�لبالي �شتي�شن و�لي باد هو من �شوف يغر �لو�قع.

- كلمنا ع��ن ت��ع��اون��ك م��ع ك��ويف ع��ن��ان وب���ان ك��ي م��ون لر�شم 
�شيا�شة تقنية �ملعلومات ؟

كنت من 8 ��شخا�س على م�شتوى �لعامل �خترو� خلربتهم 
�لكبرة يف هذ� �ملجال و�نتخبت رئي�س لهذ� �لفريق وهذ� �تاح 
ىل لن �تعلم من �ل�شركات �لكربي و�لعامل �لو��شع للمعرفة 
ومازلت حتى �لن �عترب نف�شي تلميذ معرفة ، وعندما ��شتلم 
و�لت�شالت  �ملعلومات  تقنية  ي�شعمل  �ن  �ر�د  م��ون  كي  ب��ان 
للتنمية و�شكل �لحتاد �لدوىل لئتالف �لمم �ملتحدة لتقنية 
�ملعلومات و�لتنمية وعينت �نا رئي�شا علية 
 ، �ملنا�شب  ه��ذه  ل��ت��وىل  علما  ز�دين  ، مم��ا 
وبالرغم من �ين �أدير جمموعة ت�شل �ىل 
80 مكتب ح��ول �ل��ع��امل �ل �إن��ن��ي م��ا زلت 

�أتعلم حتي �لن �ربع �شاعات يوميا .
- ما ر�يك يف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
�ليه من  �لفي�س بوك وتويرت وما و�شلت 

�بتكار�ت وحرية ر�أي ؟
�هلل  �شاء  �ن  قريبا  بحملة  �ق��وم  �شوف  �ن��ا 
لغة  وه��و  )�لرب��ي��زي(  ي�شمي  ملا  للت�شدي 
غريبة دخلت علينا لي�شت عربية و�نا �عتربها كارثة وجرمية 
�لعربية  لغتنا  على  للق�شاء  ع��دو  م��ن  علينا  م�شلطة  ،وه��ي 
ون��ح��ن ك��م��وؤ���ش�����ش��ات علينا م�����ش��وؤول��ي��ة وط��ن��ي��ة ول��ي�����س فقط 
هدفنا �لعمل و�ملك�شب فقط وهذه �عتربها نقطة �شود�ء يف 
نطلق  و�شوف   ، �لجتماعي  �لتو��شل  ملو�قع  �لبي�س  �ل��رد�ء 
عربية(  )�شايكلوبيديا  �ول  �لعام  هذ�  نهاية  يف  �هلل  مب�شيئة 
�لعربية  �للغة  خلقت  منذ  عربي  حمتوى  ك��ل  على  حتتوي 
و�شوف تكون معلومة موثقة ل ت�شيء لالأخالق ول للدين 
ول للقيم �لجتماعية وميكن �ن يكون مرجع للطلبة ومقرر 
�ن حتتوي على مليون معلومة لي�شبح ترتيب �للغة �لعربية 
�حلايل  ترتيبها  م��ن  ب��دل  �لن��رتن��ت  م�شتوى  على  �ل��ر�ب��ع 
�لثامن و�لع�شرين وكلفنا هذ� �مل�شروع مبالغ طائلة و�شنو�ت 

عديدة .

•• ال�صارقة-الفجر:

هيئة  رئي�س  �لقا�شمي،  �شلطان  بنت  بدور  �ل�شيخة  �فتتحت 
و�لرئي�س  �ملوؤ�ش�س   ، �شروق  و�لتطوير  لال�شتثمار  �ل�شارقة 
�أربعة  �أول  )�خلمي�س(  �شباح   ، كلمات  ملجموعة  �لتنفيذي 
�لتعليمية  ح����روف  ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات  در����ش��ي��ة جم��ه��زة  ���ش��ف��وف 

�لتفاعلية يف رو�شة �لدر�ري بال�شارقة.
�شاحب  من  مبكرمة  �لدر��شية  �لف�شول  هذه  �فتتاح  وجاء 
�لقا�شمي، ع�شو  بن حممد  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
باإجر�ء  �شموه  �أم��ر  حيث  �ل�شارقة،  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
ف�شول   4 ����ش��ت��ح��د�ث  ت�شمل  �ل����در�ري  رو���ش��ة  يف  تو�شعات 

در��شية و�شالة ومر�فق �أخرى. 
�شعيد م�شبح  بح�شور�شعادة  �ل�شفوف �جلديدة،  و�فتتحت 
فوزية  و���ش��ع��ادة  للتعليم،  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �لكعبي، 
للعمليات  �مل�شاعد  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وك��ي��ل  غ��ري��ب، 
�ل���رتب���وي���ة، و�لأ����ش���ت���اذة ع��ائ�����ش��ة ���ش��ي��ف، �أم����ني ع���ام جمل�س 
على  �مل�شرفة  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  للتعليم،  �ل�شارقة 
مبادرة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، و�لأ�شتاذة نورة �ملري، 
نائب  �شهيل  ومنى  �لتعليمية،  �ل�شارقة  �د�رة منطقة  مدير 
مدير منطقة �ل�شارقة �لتعليمية، وفاطمة �لنعيمي، مديرة 

�لرو�شة، وطاقم �لرو�شة �لتعليمي. 
وعقب �لفتتاح، �ألقت �إحدى طالبات �لرو�شة كلمة ق�شرة 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  فيها  �شكرت 
حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، على 
تت�شمن  لوحية  حا�شوب  �أج��ه��زة  بتوزيع  �لكرمية  مبادرته 
ومد�ر�س  �لأط��ف��ال  ري��ا���س  ط��الب  على  تفاعلية  تطبيقات 
على  �لقا�شمي  ب��دور  �ل�شيخة  �شكرت  كما  �ل�شارقة،  �إم���ارة 
�ملجهزة  �ل�شفوف  �أوىل  وتد�شني  �لرو�شة  بزيارة  ت�شريفها 

بالنظام �لتعليمي �لتفاعلي �ملبتكر من حروف .
م�شرحياً  �لقا�شمي عر�شاً  بدور  �ل�شيخة  تابعت  وبعد ذلك، 

ق�شر�ً مقتب�شاً من كتاب �شرد �لذ�ت ل�شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل�شيخة  ز�رت  ثم  �لطالب.  من  جمموعة  قدمه  �ل�شارقة، 
بدور �لقا�شمي �ل�شفوف �لدر��شية �لأربعة �لتي مت جتهيزها 
تقدم  لوحية  حا�شوب  و�أجهزة  تلفزيونية  ب�شا�شات  بالكامل 
تطبيقات  �إىل  ��شتناد�ً  متكاملة،  تفاعلية  تعليمية  جتربة 
�لتي  �ل��ظ��روف  ع��ن  ���ش��رح  �إىل  و��شتمعت  �ل��ذك��ي��ة،  ح���روف 
ر�فقت جتهيز هذين �ل�شفني بالأجهزة و�لتقنيات �لالزمة 
لتحويلهما �إىل �شفوف در��شية ذكية، تقدم جتربة تعليمية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  م�شبوقة  غ��ر  مم��ي��زة، 
بتجربة  �لرو�شة  طالب  من  جمموعة  قدم  كما  و�ملنطقة. 

عدد من تطبيقات حروف يف �ل�شفوف �جلديدة.
ي�شكل  �ليوم  ه��ذ�  �أن  �إىل  �لقا�شمي  ب��دور  �ل�شيخة  و�أ���ش��ارت 
ودولة  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �لتعليم  ت��اري��خ  يف  ف��ارق��ة  ع��الم��ة 
�أول  �ف��ت��ت��اح  ي�شهد  لأن���ه  ن��ظ��ر�ً  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
يف  تعتمد  �لأط���ف���ال،  ري��ا���س  يف  تفاعلية  در����ش��ي��ة  ���ش��ف��وف 
�لتكنولوجيا  على  �لعملية  وتطبيقاتها  �لنظرية  مناهجها 
و�لتطبيقات �لذكية، وت�شكل يف �لوقت ذ�ته منظومة تعليمية 
حديثة ومتكاملة موجهة لالأطفال باللغة �لعربية، ت�شهم يف 
تطوير قدر�تهم و�لإرتقاء بها، مبا يو�كب متطلبات �لتنمية 
خمتلف  يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  عليها  حتر�س  �لتي  �مل�شتقبلية 

جمالت �حلياة.
على  ح���روف  يف  قمنا  �لقا�شمي:  ب���دور  �ل�شيخة  و�أ���ش��اف��ت 
وعاملية  حملية  خ���رب�ت  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لتطبيقات  تطوير 
متخ�ش�شة يف �ملناهج �لتعليمية �لذكية، موؤكدة �أن تطبيقات 
حروف �مل�شتخدمة يف �ل�شفوف �جلديدة �شت�شكل منظومة 
�لتفاعلي،  �لتعليم  تدعم  �لعربية  باللغة  مبتكرة  تعليمية 
و�ملعرفية،  �للغوية  ح�شيلتهم  �إث��ر�ء  على  �لطالب  وت�شجع 
و�لفكرية  �جل�شدية  م��ه��ار�ت��ه��م  تنمية  على  وم�شاعدتهم 
و�حل�شية، وحتفيزهم على �لبحث و�ل�شتك�شاف. و�أو�شحت 
�ل�شيخة بدور �لقا�شمي �أن هذه �لتطبيقات هي بد�ية �شل�شلة 

�شت�شملها  �لتي  �لدر��شية  �ملر�حل  تعليمية متكاملة ملختلف 
مبادرة حاكم �ل�شارقة يف كافة مد�ر�س �ل�شارقة .

�ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �لكعبي  م�شبح  �شعيد  �شعادة  و�أ�شاد 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بدعم  للتعليم، 
بدعمهم  �ل��ك��رمي��ة  و�أ���ش��رت��ه  �هلل  �لقا�شمي-حفظه  حممد 
للتعليم، و�إن �لتعليم يف �ل�شارقة بات يخطو خطو�ت ثاقبة 
يف  �لذكي  �لتعليم  بتطبيق  و�أ�شاد  �لعاملية،  �لريادة  لتحقيق 
�مل�شروع  يعم  �أن  متمنيا  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف  �لأط��ف��ال  ريا�س 
من  �لنوع  لهذ�  ملا  �لعربي،  و�ل��وط��ن  �ل��دول��ة  ريا�س  جميع 
�لتعليم من قدرة على تعليم �لطفل عن طريق �للعب وهو 
�لأ�شلوب �ملحبب لديه وكذلك لأن هذ� �لنوع من �للعب يعزز 
و�أ�شاد  �لعمل من �شمن فريق  بنف�شه وكذلك  �لطالب  ثقة 
�ل��در�ري و�لفريق �لعمل �ملتميز �لذي جعل  كذلك برو�شة 
من �لرو�شة منار� للعلم و�ملعرفة و��شبحت �لرو�شة بفريق 
عملها �ملتميز وجهة للز�ئرين من كبار قياد�ت �لبلد ناهيك 

عن م�شاركات �لرو�شة يف �لفعاليات �ملجتمعية �ملختلفة.
�لرتبية  وز�رة  وكيل  غريب  ح�شن  فوزية  �شعادة  وتقدمت 
�ل�شكر  �آي���ات  باأ�شمى  �ل��رتب��وي��ة  �لعمليات  لقطاع  �مل�شاعد 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لإمتنان 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  حممد 
لدعم �شموه �لالحمدود لتطوير �لتعليم، كما ثمنت �جلهود 
�حلثيثة لل�شيخة بدور �لقا�شمي، وحر�شها �لبالغ على �إثر�ء 
غر  �ملبدعة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  مبجموعة  �لتعليمية  �لعملية 

�مل�شبوقة، ول�شيما �لتي ت�شتهدف ريا�س �لأطفال.
 وقالت �إن تزويد �ملكتبات �ملدر�شية باإ�شد�ر�ت حروف و�لذي 
يف  و��شعة  �إيجابية  �آث��ار  له  �لطلبة  من  �شديد�ً  �إقباًل  لقى 
تنمية مهار�ت �لأطفال �للغوية، وخا�شة مع ��شتخد�م �أحدث 
�لإلكرتونية  و�لأل����و�ح  �لذكية  �لتعليم  وو���ش��ائ��ل  �لتقنيات 
�ل�شفوف  �لر�شمي لهذه  �لفتتاح  �ملتقدمة. ويف ختام حفل 
�لدر��شية، ت�شّلمت �ل�شيخة بدور �لقا�شمي درعاً تذكارياً من 

�إد�رة رو�شة �لدر�ري، تقدير�ً جلهودها يف دعم تعليم وثقافة 
من  مزيد  حتقيق  �إىل  �لر�مية  للمبادر�ت  ودعمها  �لطفل، 
�لكفاءة و�لتميز يف �لعملية �لتعليمية، من خالل �إ�شد�ر�ت 
وتطبيقات حروف �لتي �أطلقتها �ل�شيخة بدور حتت مظلة 
جمموعة كلمات، و�ملبادر�ت �لأخرى �لتي ت�شرف عليها من 

خالل رئا�شتها لعدد من �ملوؤ�ش�شات �لثقافية يف �ل�شارقة. 
ذكية  ف�شول  �إىل  �ل��در����ش��ي��ة  �ل�شفوف  ه��ذه  حت��وي��ل  وج���اء 
�لرو�شة، وحر�شها على تطبيق مبادرة  �إد�رة  بف�شل جهود 
وطالباتها.  ط��الب��ه��ا  ب��ني  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�لأطفال  لريا�س  ذكية  در��شية  �شفوف  �أول  �فتتاح  وي�شكل 
يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة، �إجناز�ً جديد�ً ي�شاف �إىل قائمة 
�لإمارة  �شهدت  حيث  �لتعليم،  جم��ال  يف  �ل�شارقة  �إجن���از�ت 
�أول مدر�شة يف دولة �لإم��ار�ت وهي �ملدر�شة �لتيمية  �فتتاح 
توفر  �إم���ارة  �أول  �ل�شارقة  وك��ان��ت   ،1907 ع��ام  �ملحمودية 
�لتعليم للمر�أة عام 1942، كما ت�شم �لإمارة حالياً نخبة 
من �ملوؤ�ش�شات �ملميزة يف جمال �لتعليم �لعايل، ويف مقدمتها 
فروع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  و�جل��ام��ع��ة  �ل�شارقة  جامعة 

�جلامعات �لر�ئدة حملياً وعربياً وعاملياً. 

حاكم  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  مل���ب���ادرة  �لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  وك��ان��ت 
قد  ذك��ي��ة،  بو�شائل  �لعربية  باللغة  �لتعّلم  لدعم  �ل�شارقة 
�أعلنت يف �شهر �أبريل �ملا�شي عن �نتهاء �ملرحلة �لأوىل من 
تطبيقات  حتمل  لوحية  �أج��ه��زة  بتوزيع  و�ملتمثلة  �مل��ب��ادرة، 
�لأطفال  ري��ا���س  ط��الب  على  �لتفاعلية  �لتعليمية  ح��روف 
�أكرث  �ملرحلة  �لإم��ارة، و�شملت هذه  و�ملد�ر�س �حلكومية يف 
معلمة   250 ونحو  وطالبة  طالب   5150 من  �أك��رث  من 
يف مرحلة ريا�س �لأطفال باإمارة �ل�شارقة.  وتتوىل حروف 
مطبوعة  ك��ت��ب  �إ����ش���د�ر  للن�شر  ك��ل��م��ات  ملجموعة  �ل��ت��اب��ع��ة   ،
�لعربية  باللغة  �لتعّلم  تدعم  �إلكرتونية  ب��ر�م��ج  وتطوير 
�لتقنيات  ت�شاندها  وذك��ي��ة  مفيدة  بطريقة  �ل��ط��الب  ب��ني 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  و���ش��ول  يف  لت�شهم  �حلديثة، 
�ل�شارقة �إىل �أكرب �شريحة من �لطالب يف مد�ر�س �لإمارة. 
وت�شكل هذه �لإ�شد�ر�ت منظومة تعليمية حديثة ومتكاملة 
نوعها  من  �لأوىل  وتعد  �لعربية،  باللغة  لالأطفال  موجهة 
على م�شتوى �لوطن �لعربي، حيث ت�شهم يف تطوير قدر�ت 
باملتعة  �لعربية  �للغة  تعّلم  وتربط  بها،  و�لإرت��ق��اء  �لطالب 

و�ملرح.

طالل اأبو غزالة..  اأحد رواد ف�سـاء تقنيـة املعلومــات:

اأرف�ض ال�ستمرار بالنوع التقليدي من التعليم
الإمارات يف مقدمة الدول العربية من حيث التحول و�سناعة املعرفة

اأبو غزالة: 
كمربدج تهدف 
اإىل م�سح اأمية 

الإنرتنت

املجموعة اأ�س�ست 
املدر�سة الذكية 

واإقامة اأول �سف 
ذكي يف عمان

اأدير 80 مكتبًا 
حول العامل اإل 

اأنني ما زلت اأتعلم 
اأربع �ساعات يوميًا

�سوف اأقوم 
بحملة قريبًا 

للت�سدي ملا 
ي�سمى الأربيزي

لتعزيز التعّلم باللغة العربية

بدور القا�سمي تفتتح اأول �سفوف درا�سية ذكية يف ريا�ض اأطفال ال�سارقة 
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ذ.م.م  و�مل���ق���اولت  �حل��دي��دي��ة  للمباين  ب��روم��ب��ت  �شركة  عليه/  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
�لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2014/4/30 قد حكمت عليك هذه 
�لدوليون  �ملهند�شون   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �حلكمة 
لال�شت�شار�ت �لهند�شية -  بالتايل: حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعى عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )520007.95( درهم )خم�شمائة وع�شرون �لف 
و�شبع در�هم( وبالز�مها بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماه. 
قابال  حكما  2014/5/5م  �مل��و�ف��ق  ب��ت��اري��خ  �ملحكمة  وخ��ت��م  بتوقيعي  ���ش��در 

لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1666 جتاري جزئي  

�نه  �ىل �ملحكوم عليه/ �فتاب �حمد ز�هد ح�شني �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�لدعوى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2014/4/30 �مل��و�ف��ق  بتاريخ 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �ملخت�س لتاجر �ل�شيار�ت بوكالة/حممد 
عامر حممد �شهيل  -  بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م 
�لفا  ع�شر  �ربعة   )14.540( ق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعى 
وخم�شمائة و�ربعون درهما وت�شمينه �لر�شوم و�مل�شاريف. �شدر بتوقيعي 
وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2014/5/5م حكما قابال لال�شتئناف خالل 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2014/26 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �ر�شد حممود مهدي �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملذكورة  �لدعوى  يف  �حلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2014/4/30 �ملو�فق 
�ل�شيار�ت بوكالة/حممد عامر  بالرقم �عاله ل�شالح / �ملخت�س لتاجر 
بالز�م   : �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:    - �شهيل   حممد 
�ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ قدره )6.571( �شتة �لف وخم�شمائة 
وختم  بتوقيعي  �شدر  و�مل�شاريف.  �لر�شوم  وت�شمينه  و�شبعون  وو�ح���د 
 30 خ��الل  لال�شتئناف  قابال  حكما  2014/5/5م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ملحكمة 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعالن احلكم يف الدعوى رقم 2014/14 مدين جزئي - بني يا�س  

 -2 -باك�شتان  رباين خان  �لرحمن جول  �ملحكوم عليهما/ 1- حبيب  �ىل 
نابني هار�شا بجر��شاريا - نيبال �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 
بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  عليك هذه �حلكمة يف  قد حكمت   2014/4/23
�عاله ل�شالح / هد�يت �هلل حبيب �لرحمن - باك�شتان  -  بالتايل: حكمت 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ملدعى عليهما باأد�ئهما للمدعي مبلغا 
بان  علما  بامل�شاريف  و�لز�مهما  دره��م  �لفني  دره��م   2000 وق���دره  ماليا 
ر�شوم �لدعوى هي كالتايل: ر�شوم وم�شاريف �لدعوى:100 درهم. �شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2014/5/6م.  
امل�ست�سار

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
  حمكمة بني يا�س البتدائية        

 

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  740 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:طريق  مدعي  بنغالد�س  �جلن�شية:  عبد�حلق  طاهر  �بو  مدعي/حممد 
�لدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ملوهبة 
�لمار�ت   �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت  �ملوهبة  �عالنه/طريق  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2014/5/13 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  ز�يد - مزيد مول �شخ�شيا  بن  حممد 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/29  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  791 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/خور�شيد علم حممد عبد�ملطلب �جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه:تقنية 
�لنابيب ملقاولت �شبكات �ملياه �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى:م�شتحقات 
�جلن�شية:  �ملياه  �شبكات  ملقاولت  �لنابيب  �عالنه/تقنية  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/5/19 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
�بوظبي  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/5/7  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  709 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد ريا�س حممد نور نبي �جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه:بر�مير 
�لدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  فرع  �لعامة  للمقاولت  بلدر 
�جلن�شية:  فرع  �لعامة  للمقاولت  بلدر  �عالنه/بر�مير  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/5/27 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/29  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  824 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:�جلزيرة  مدعي  �لهند  �جلن�شية:  �بر�هيم  حممد  مدعي/�بر�هيم 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لطباعة  و�دو�ت  �ملكتبية  للتوريد�ت 
و�دو�ت  �ملكتبية  للتوريد�ت  �عالنه/�جلزيرة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لطباعة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/5/15 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 
�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/5/6  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
   اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  350 /2014 جت جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:املقاولت والنزاعات الن�سائية  
عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  في�شل  بن  عبد�هلل  حممد  �حمد  مدعي/خالد   
�جلن�شية:  عنونه  �بو  حممد  يو�شف  حممد  وميثلها  للديكور  ماك�س  كريتف  �شركة 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 58.000 �لف درهم �ملطلوب �عالنه/
�جلن�شية:  عنونه  �بو  حممد  يو�شف  حممد  وميثلها  للديكور  ماك�س  كريتف  �شركة 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/5/13 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �ل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/5/5  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  453/ 2014 عمايل -م ع-�س- اأظ

�مل�شتاأنف : خمبز وتنور عر�دة �جلن�شية: �لمار�ت  �مل�شتاأنف عليه: جول 
ز�دين ��شالم �لدين �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء مبلغ 
�لدين  ��شالم  ز�دين  �عالنه/جول  �ملطلوب  فقط  درهم   11780 �حلكم 
�جلن�شية: باك�شتان �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم  2014/118 عم جز - م ع - ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/5/27 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30
بدفاعك  مبذكرة  �لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 

و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
قلم املحكمة

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

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  732/ 2014 جتاري -م ت-�س- اأظ

�مل�شتاأنف : موؤ�ش�شة �لر��شد للنقل و�لتخلي�س �جلن�شية: �لمار�ت  �مل�شتاأنف 
عليه: ز�رنيك وزير لل خان �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء 
�حلكم �مل�شتاأنف - مطالبة مالية بقيمة 57.288 �ملطلوب �عالنه/ز�رنيك وزير 
لل خان �جلن�شية: باك�شتان �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/1559 جت جز - م ت - ب- �أظ وحدد 
لذ� فانت مكلف باحل�شور  �ملو�فق 2014/5/12  لنظره جل�شة يوم �لثنني 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة 
مع�شكر �ل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
قلم املحكمة

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

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/5/13  
اثبات حالة - بدون دعوى رقم 2014/52

ملالكها  �ل��ع��ام��ة  لل�شيانة  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ب��اين  عليه/موؤ�ش�شة  �مل��دع��ى 
عمر   / �ملدعى  بالن�شر   : �لعنو�ن  �لعبيدل  حممد  عبد�هلل  �حمد 
�شعود حممد عر�ر �لظاهري يتعني عليكم �حل�شور �ىل جلنة ف�س 
�ملنازعات �ليجارية مبقرها �لكائن يف �شارع �لدفاع منطقة مع�شكر 
�ل نهيان خلف �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �لجتماعية فيال رقم 2 يوم 

�لثالثاء �ملو�فق 2014/5/13 �ل�شاعة : 6:00 م�شاء.  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/5/13  
رقم الدعوى 2013/4328

 : �ل��ع��ن��و�ن  ���ش��ان��در�ن م��ورج��اي��ان )خ�شم م��دخ��ل(  �مل��دع��ى عليه/جايا 
عبد�ملجيد  بوكالة  �لعقارية  �ليو�شف  حبيب  يو�شف   / �ملدعى  بالن�شر 
�ملنازعات  ف�����س  ع��ل��ي��ك��م �حل�����ش��ور �ىل جل��ن��ة  ي��ت��ع��ني  �لم�����ري  ع��ل��ي 
نهيان  �ل  مع�شكر  منطقة  �لدفاع  �شارع  يف  �لكائن  مبقرها  �ليجارية 
�لثالثاء  و�ل�شوؤون �لجتماعية فيال رقم 2 يوم  �ل��زو�ج  خلف �شندوق 

�ملو�فق 2014/5/13 �ل�شاعة : 6:00 م�شاء.  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/5/12  
رقم الدعوى 2014/806

بالن�شر   : �لعنو�ن  �لعقار�ت  لد�رة  �خلليج  �شفر  عليه/�شركة  �ملدعى 
�ملدعى / م�شرف �بوظبي �ل�شالمي يتعني عليكم �حل�شور �ىل جلنة 
�ل��دف��اع منطقة  ���ش��ارع  �ل��ك��ائ��ن يف  �مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة مبقرها  ف�س 
مع�شكر �ل نهيان خلف �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �لجتماعية فيال رقم 

2 يوم �لثنني �ملو�فق 2014/5/12 �ل�شاعة : 1:00 م�شاء.  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/5/13  
رقم الدعوى 2014/592

�ملدعى  بالن�شر   : �لعنو�ن  �لتميمي  عبد�حلكيم  عليه/�حالم  �ملدعى 
�ىل  �حل�شور  عليكم  يتعني  �لعمري  عبد�لرحمن  عبد�لعزيز  ك��رم   /
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية مبقرها �لكائن يف �شارع �لدفاع منطقة 
مع�شكر �ل نهيان خلف �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �لجتماعية فيال رقم 

2 يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/5/13 �ل�شاعة : 6:00 م�شاء.  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

 

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/495 ت عمل- م ع- ت- اأظ(
�شده  �ملنفذ  �لفلبني  �جلن�شية:  فلوريندو  كابر�ل  �لتنفيذ/كري�شتيتا  طالب 
:جوتو كينج للماأكولت �لفلبينية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه /
جوتو كينج للماأكولت �لفلبينية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن : بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
�خلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ع-ب-�أظ  جز-م  3234-2013-عم  رقم 
�مام  �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور  �ملو�فق 2014/5/15 موعد� لنظر طلب 
�لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

 

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1641 ت عمل- م ع- ت- اأظ(
�شده  �ملنفذ  بنغالد�س  �جلن�شية:  عبد�خلالق  �بيل  �لتنفيذ/حممد  طالب 
/�لميان  �عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لبال�شرت  لعمال  :�لميان 
لعمال �لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن : بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
-2013-203 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 

 2014/5/20 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ع-ب-�أظ  جز-م  عم 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
�لتنفيذ- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاله تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

 

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/752 ت عمل- م ع- ت- اأظ(
�ملنفذ  �لتنفيذ/حممد جاكر ح�شني جنيب �هلل �جلن�شية: بنغالد�س  طالب 
�عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لديكور  :�لركن �جلميل لعمال  �شده 
بالن�شر مبا   : �لعنو�ن  �لديكور �جلن�شية: �لمار�ت  /�لركن �جلميل لعمال 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ع-ب-�أظ  جز-م  3388-2013-عم 
2014/5/29 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة وكيل  �و  �لعمالية �شخ�شيا  �ملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
          اعالن مبوعد جل�سة  

 يف الطعن بالنق�س رقم )2014/103 جتاري - م ر- ق - اأظ(
 : �شده  �ملطعون  لبنان   �جلن�شية:  �حل�شني  توفيق  عادل   : �لطاعن 
 : �عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  بن  حممد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
وي�شلم  �لعنو�ن:بالن�شر/  �جلن�شية: غر حمدد   عاي�س  �شامر حممد 
قد  بانه  علما  نحيطكم  �ملنهايل  عو�س  حامد  �ملحامي  ملكتب  �لعالن 
حتدد يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/5/20 موعد� لنظر �لطعن بالنق�س 

�عاله وذلك بالد�ئرة �لوىل مبحكمة �لنق�س �بوظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
   اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  828 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
�شامل  �حالم  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �لحتاد  مدعي/بنك   
خمي�س �شامل �ل�شعدي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ندب خبر + �شحة 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شعدي  �شامل  خمي�س  �شامل  �عالنه/�حالم  �ملطلوب  حجز 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  ن�شر�  بال�شحيفة  �عالن  عنو�نه: 
وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/5/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �ل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/5/7  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  434 /2014 جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لبلو�شي  مالزهي  فقر  حممد  مدعي/مو�شى 
عقد  �لدعوى:ف�شخ  مو�شوع  �شوريا    �جلن�شية:  حممود  �شعبان  حممد  عليه: 
وكيل خدمات �ملطلوب �عالنه/حممد �شعبان حممود �جلن�شية: �شوريا عنو�نه: 
ن�شر� حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني  
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/5/19 �ملو�فق 
8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �ل  مبع�شكر  �لتجارية 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/5/7  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  131 /2014 جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/�لر�ده لتاأجر �ل�شيار�ت ملالكها طحنون خلفان نا�شر �خلزناوي �جلن�شية: 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شقاع  �شامل  عبد�هلل  علي  �بوبكر  عليه:  مدعي  �لمار�ت 
مو�شوع �لدعوى:مطالبة مالية مببلغ 17.233 �لف درهم �ملطلوب �عالنه/�بوبكر 
علي عبد�هلل �شامل �ل�شقاع �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: ن�شر� حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2014/5/27 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
بو��شطة وكيل معتمد  �و  �شخ�شيا  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/5/5  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2376 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعي�شائي  �حمد  حممد  عامر  مدعي/فهد 
مببلغ  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لدرمكي  خمي�س  حممد 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لدرمكي  خمي�س  �عالنه/حممد  �ملطلوب  درهم   475.000
�قام  �ملدعي  �ن  �مل�شائية حيث  ن�شر� للجل�شة  �ملدعى عليه  عنو�نه: لعادة �عالن 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني  �ملو�فق 2014/5/19 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �ل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية- 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 
�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/5/6  

قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  747/ 2014 جتاري -م ت-�س- اأظ

�مل�شتاأنف : حممد علي خمي�س حممد �حلو�شني و�آخرون �جلن�شية: �لمار�ت  
�مل�شتاأنف عليه: وفاء ��شماعيل عبد�حلميد و�آخرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�ل�شتئناف : �لغاء حكم - مطالبة مالية وفائدة قانونية 252.327 درهم �ملطلوب 
�عالنه/�شركة �ملحفظة �ل�شتثمارية �لعقارية - حتت �لت�شفية ميثلها/�مل�شفي 
�ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لمار�ت  �جلن�شية:  كنان  حممد  ظافر  �لق�شائي 
�مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2014/246 جت كل - م ت 
- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/5/12 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة حمكمة ��شتئناف �بوظبي 
�لتقدم  وكيل معتمد وميكنك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �ل  �لكائنة مع�شكر 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
قلم املحكمة

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



09

اأخبـار الإمـارات
األحد  -  11   مايو    2014 م   -   العـدد    11094
Sunday   11  May   2014  -  Issue No   11094

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

�شعار  �مل��ق��ام حت��ت  �ل��ع��رب��ي  �مل���رور  �أ���ش��ب��وع  فعاليات  �شمن 
)معاً نحو بيئة مرورية �آمنة للجميع ( نظمت �إد�رة �ملرور 
�لأن�شطة  م��ن  �لعديد  �خليمة  ر�أ����س  ب�شرطة  و�ل��دوري��ات 
�لأمثل  و�لأ�شلوب  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  جم��ال  يف  �لتوعوية 
مدير  �لعلكيم  �شعيد  علي  �لعقيد  وق��ام  �ملركبات.  لقيادة 
�أ�شبوع �ملرور �لعربي  �إد�رة �ملرور و�لدوريات بتفعيل �شعار 
ميد�نًيا، من خ�الل زيارته �إىل �ملوؤ�ش�شات و�ملد�ر�س بح�شور 
و�لإعالم  �لتوعية  فرع  مدير  �لنقبي  �ل�شم  �أحمد  �ملقدم 

�ملروري وعدد من �شباط �إد�رة �ملرور و�لدوريات.
منها  �لإم�����ارة،  م��د�ر���س  م��ن  �ل���زي���ار�ت جمموعة  و�شملت 
م��در���ش��ة �ل��ري��ادة وم��در���ش��ة �ب��ن زي���دون وم��در���ش��ة ن�شيبة 
�لثقافة  تفعيل  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  ب��ه��دف  �لأ���ش��ا���ش��ي،  للتعليم 
�ملرورية،  و�ل�شالمة  �لأم���ن  حم��ا���ش��ر�ت  ب��اإل��ق��اء  �مل��روري��ة 
وت���وزي���ع ن�����ش��ر�ت �ل��ت��وع��ي��ة وت��وج��ي��ه ���ش�����ائ��ق��ني �حلافالت 
�أثناء  �مل���روري���ة  �ل�����ش��الم��ة  ق��و�ع��د  تطبيق  �إىل  �مل��در���ش��ي��ة 
�لقيادة، و�لعم�ل على زيادة م�شتوى �لقيادة �لوقائية وفق�ًا 
�ل�شالمة  �أهمية  على  تاأكيد�ً  �لطريق،  وطبيعة  لظروف 

�ملرورية باعتبارها م�شوؤولية �جلميع.

حتت �سعار ) معا نحو بيئة مرورية امنة للجميع (

راأ�ض اخليمة ت�سهد فعاليات ا�سبوع املرور العربي

�أ�����ش����اد ����ش���ع���ادة ع����ب����د�هلل ر������ش����د بن 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل�����ش��ح��ي  ل��ق��ي��و���س 
للرت�ث  �ل�����ش��ح��وح  ج��م��ع��ي��ة  �لإد�رة 
�لإد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  �ل�شعبي 
ي�شدر  �ل������ذي  �جل����دي����د  �ل����ع����دد  يف 
�لرت�ثية  �لندبة   جملة   من  �ليوم 
�لثقافة  وز�رة  ب���دع���م  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
��شاد  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة  و�ل�����ش��ب��اب 
بالرعاية و�لدعم �لالحمدود �لذي 
يقدمه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة،  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
حفظه �هلل، و�إخو�نه حكام �لإمار�ت 
للعمل  �حلكيمة  �لثاقبة  وب��ال��روؤي��ة 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  للفريق  �لتطوعي 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة، وح���ر����س ���ش��م��وه��م��ا على 
و�لفتيات  �ل�شباب  �أبنائهما  ت�شجيع 

��شتثمار�ً  �لتطوعي  �لعمل  ملمار�شة 
ملهار�تهم  وتنمية  فر�غهم  لأوق���ات 

ولرد جميل �لوطن عليهم .
نائب  �ل�شحي  و�أ�شار حممد خمي�س 
رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �ل�شحوح 
يف  �ل��ك��ب��ر  �حل�������ش���اري  �لإرث  �إىل 
�لتي  �ل���ت���ط���وع  و�أ�����ش���������س  م���ف���اه���ي���م 
�أر�شاها ميد�نيا ب�شلوكه وممار�شاته 
�لتي  �مل��م��ي��زة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�شخ�شية 
ر�ئدة  كانت متثل مدر�شة ح�شارية 
�ل�شيخ ز�يد بن  �لأم��ه  للقيم لفقيد 
�لباين  �مل��وؤ���ش�����س  نهيان  �آل  �شلطان 
�مل�شتقبل  طريق  معامل  ير�شم  وه��و 
و�لنمو و�لتطور �ملغفور له باإذن �هلل 
ل��الإم��ار�ت فح�شب  لي�س  و�لزده����ار 
بل ولالأمة �لعربية جمعاء ومي�شي 
عليها ويدعمها �ليوم �شاحب �ل�شمو 

رئي�س �لدولة وويل عهده �لمني .

وقالت مرمي عبد�هلل �شعيد �ل�شحي 
�ملر�أة  ل�شوؤون  �جلمعية  رئي�س  نائب 
: �ن���ط���ل���ق م���وؤ����ش�������ش���و �جل��م��ع��ي��ة يف 
�إحياء  برب�مج  و�لهتمام  تاأ�شي�شها 
�لرت�ث �ل�شعبي و�حلفاظ عليه من 
وطنية  ق��ي��اد�ت  مب�شاركة  �لن��دث��ار، 
لتتوج  ونهجا  روح��ا  �لقائد  ع�شقت 
ب����اإذن �هلل �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ب��ل��ق��اء 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان �لذي �شد 
ع��ل��ى �أي��دي��ن��ا ودع��م��ن��ا و�ل����ذي رحب 
�ل�شعبي  بالوفاء  وو�شفها  باملبادرة 

�لكبر للرت�ث �لوطني .
�أن دي��دن جمتمع �لإم���ار�ت  و�أك���دت 
قبل ظهور �لنفط وبعده يف �لتطوع 
يف ف��زع��ة وخ��دم��ة �لآخ���ر ك��ائ��ن��اً من 
ك��ان و�أي��ن��م��ا ك���ان، ���ش��ر�ً على خطى 
�ل��ع��رب��ي �مل�����ش��ل��م �لأ���ش��ي��ل يف جندة 
�خ����وت����ه ون���خ���وت���ه���م، ف���ي���م���ا �أك�����دت 

�رتباط �لتطوع برت�ث �ملنطقة منذ 
�لقدم، ول �شك �أن للعمل �لتطوعي 
ب�شكل  ت��وؤث��ر  وجليلة  ك��ب��رة  �أه��م��ي��ة 
�إي��ج��اب��ي يف ح��ي��اة �ل���ف���رد و�لأ����ش���رة 
�لإيجابيات  ت��ل��ك  وم���ن  و�مل��ج��ت��م��ع، 
و�لآثار حت�شني �مل�شتوى �لقت�شادي 
�ملعي�شية،  و�لأح�����و�ل  و�لج��ت��م��اع��ي 
�لإ�شالمية  �ل��ق��ي��م  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
�لتكافل �لجتماعي،  وجت�شيد مبد�أ 
ب�شكل �مثل  �لفر�غ  �أوقات  و��شتثمار 
جت�شيد�  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  وي���ع���د 

عمليا ملبد�أ �لتكافل �لجتماعي .
�مني  �ل�شحي  حرميي�س  زي��د  و�أك���د 
�لعمل  ي��رى  �أن���ه  �جلمعية  �شندوق 
كل  يف  للطاقات  توظيفاً  �لتطوعي 
و�لجتماعية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل��ج��الت 
�لفئات  ج���م���ي���ع  ب����ني  مت���ي���ي���ز  دون 
�لج���ت���م���اع���ي���ة ب���غ���ر����س �لرت�����ق�����اء 

مادي،  �نتظار مردود  دون  باملجتمع 
وع��ل��ى ه��ذ� �لأ���ش��ا���س ي��ح��دد تعريف 
و��شحاً  �إط�������ار�ً  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
مل�����ش��األ��ة �ل��ت��ط��وع، وف���ق ق��و�ع��د عدة 
و�لختيار  �ل��رغ��ب��ة  ب��ت��وف��ر  ت��ت��م��ث��ل 
�حلر بالعمل �لتطوعي و�إن �لتطوع 
�لب�شرية  ل��ل��ط��اق��ات  �م��ث��ل  ت��وظ��ي��ف 
خلدمة  وت�������ش���خ���ره���ا  �مل�����ادي�����ة  �أو 

�ملجتمعات .
�حلا�شني  حممد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
�لعمل  مي��ث��ل  �جلمعية  ف���رق  م��دي��ر 
�لجتماعي  مب��ن��ه��ج��ه  �ل���ت���ط���وع���ي 
و�لإن�شاين �شلوكاً ح�شارياً ترتقي به 
قدمي  منذ  و�حل�����ش��ار�ت  �ملجتمعات 
�لزمان، و�أ�شبح ميثل رمز�ً للتكاتف 
�شمن  �ملجتمع  �أف��ر�د  بني  و�لتعاون 
خم��ت��ل��ف م��وؤ���ش�����ش��ات��ه، ح��ي��ث �رتبط 
�لعمل �لتطوعي �رتباطاً وثيقاً بكل 

عند  �ل�شالح  و�لعمل  �خلر  معاين 
�لأزل  منذ  �لب�شرية  �ملجتمعات  كل 

وذلك باعتباره ممار�شة �إن�شانية .
ل��ع��دد من  تغطية  �ل��ع��دد  وت�����ش��م��ن 
مقدمتها  ويف  �ل��رت�ث��ي��ة  �مل��و����ش��ي��ع 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �جل��م��ع��ي��ة  زي�����ارة 
�ل�شرقي  ب���ن حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ ح��م��د 
ع�������ش���و �مل���ج���ل�������س �لع�����ل�����ى ح���اك���م 
�شمو  �ول  �لفريق  وزي���ارة  �لفجرة 
ب��ن ز�ي����د �ل نهيان  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
و�حتفال  �ل���وط���ن���ي  ك���وري���ا  مل��ت��ح��ف 
للجبال  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  �جل��م��ع��ي��ة 
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لثقافة  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �ل  م���ب���ارك 
وتقرير  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
دب����ي و�در�ج�������ه يف قائمة  ع���ن خ����ور 
م���و�ق���ع �ل�����رت�ث �ل��ع��امل��ي و�خ����ر عن 

متحف بيت �لهجن . 

�لرتبية  ك��ل��ي��ة  �م�������س  ���ش��ب��اح  �ح��ت��ف��ل��ت 
باجلامعة �لربيطانية يف دبي وموؤ�ش�شة 
�لتدريبي  تالف  برنامج  بختام  �جلليلة 
له��ايل ذوي �لع��اق��ة و�ل���ذي �شيقام يف 
قاعة جممع حممد بن ر��شد �لكادميي 
�لطبية وقد نفذت  دبي  �لطبي مبدينة 
�ل�����دورت�����ان �جل���ام���ع���ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف 
�لعربية  باللغة  و�ح����دة  خ�ش�شت  دب���ي 
وخ�ش�شت �لأخرى باللغة �لجنليزية. 

و�م  �ب   80 تخريج  �لحتفال  وت�شمن 
�برز بر�مج  �لذي يعد من  �لربنامج  يف 
م��وؤ���ش�����ش��ة �جل��ل��ي��ل��ة �ل��ت��ي ت��ع��ن��ى بتوفر 
�لطفال  �ل�����ش��ل��وك��ي له����ايل  �ل��ت��دري��ب 
تنظيم  ومت  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي 
�لح��ت��ف��ال يف ق��اع��ة �ح��م��د ���ش��دي��ق��ي يف 
جم��م��ع حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �لك���ادمي���ي 

�لطبي .

منو الربنامج
ووجهت �شعادة رجاء عي�شى �شالح �لقرق 
ع�شو جمل�س �مناء ورئي�س جمل�س �د�رة 
موؤ�ش�شة �جلليلة كلمة قالت فيها : نحن 
باتت  ت��اآل��ف  برنامج  منافع  ب��اأن  �شعد�ء 
�أك���رب م��ن �أه���ايل �لأطفال  ت��ط��ال ع���دد�ً 
ويعك�س  �خل��ا���ش��ة.  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
�لنمو �لذي �شهده هذ� �لربنامج �لنجاح 
روؤية  تطبيق  يف  �ملوؤ�ش�شة  حققته  �ل��ذي 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل 
جمل�س �ل����وزر�ء ح��اك��م دب���ي، رع���اه �هلل، 
�لذي قام باإطالق موؤ�ش�شة �جلليلة، كي 
ت�شهم  عاملية  ربحية  غر  منظمة  تغدو 
دولة  يف  �لنا�س  ح��ي��اة  ج���ودة  حت�شني  يف 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل. كما  �لإم����ار�ت وخمتلف 
ن��ف��خ��ر ب��دع��م ج��ه��ود ق��ي��ادت��ن��ا �حلكيمة 

مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى م����ع �ل��ت�����ش��ري��ع��ات �لتي 
�أ�شدرتها موؤخر�ً بخ�شو�س متكني ذوي 
م�شتوى  وتعزيز  �خلا�شة  �لحتياجات 

�ندماجهم وتفاعلهم باملجتمع �ملحلي. 

جناح تربوي
�لدكتور  �لأ����ش���ت���اذ  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  وم����ن 
�جلامعة  م���دي���ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي،  ع���ب���د�هلل 
نكون  �أن  ي�شرفنا  ب��دب��ي:  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
تدريب  ل��ربن��ام��ج  �لتعليمي  �ل�����ش��ري��ك 
ت��اآل��ف، ونحن  �ل��و�ل��دي��ن �شمن م��ب��ادرة 
�ل����ذي ت�شهده  �مل���ط���رد  ب��ال��ن��م��و  ���ش��ع��د�ء 
نوعها.  م����ن  �ل���ف���ري���دة  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه 
يف  �مل�شاركني  �لأه��ايل  �نطباعات  وكانت 
�لو��شح  وم��ن  ج��د�ً،  �إيجابية  �لربنامج 
باملعرفة  وزوده��������م  ث��ق��ت��ه��م  ع�����زز  �أن������ه 
و�لتي  مل��و�ج��ه��ة حت��دي��ات��ه��م،  �ل���الزم���ة 
تو��شل  ب���ط���ري���ق���ة  غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا  ت��ت��ع��ل��ق 
وتفاعل �لأهل مع �أطفالهم. ومن خالل 
من  طفل   80 �شيح�شل  �ليوم  �لتخرج 
من�شة  على  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي 
ي�شاعدهم  مب��ا  و�ل��ت��ط��ور  للنمو  �أف�شل 
على حتقيق �لنجاح يف حياتهم. ونتطلع 
ذوي  �لأط��ف��ال  دع��م  مو��شلة  �إىل  قدماً 
�لحتياجات �خلا�شة يف دولة �لإمار�ت. 

و�������ش�����اف : ي���ع���د �ل����ربن����ام����ج ر�ئ�������د يف 
يعزز  كونه  نوعه  م��ن  و�لول  �لم����ار�ت 
ذوي  م��ن  بابنائهم  �ل��و�ل��دي��ن  ع��الق��ات 
بناء  يف  وي�شاهم  �خلا�شة  �لحتياجات 
جيل من �لبناء �لقادرين على �لندماج 
يف خمتلف ميادين �حلياة وذلك للقيام 
بدورهم �ل�شامي يف بناء جمتمع ي�شعى 
�حتفالنا  و�ن  و�ل��ت��ق��دم  ل��ل��ت��ف��وق  د�ئ��م��ا 
�ليوم هو �حتفال مزدوج حيث يتم تكرمي 
�حد�هما  �مل�����ش��ارك��ني  م���ن  جم��م��وع��ت��ني 

بالجنليزية  و�لخ���رى  �لعربية  باللغة 
�لم����ر �ل����ذي ي��ع��ك�����س �ه��م��ي��ة م��ث��ل هذه 

�لرب�مج يف �ملجتمع �لمار�تي .
�ل��ع��دي��د و�لكثر  �ل��ربن��ام��ج  ل��ق��د ق���دم 
ونحن  �ملختلفة  و�مل��ه��ار�ت  �مل��ع��ارف  م��ن 
و�خلريجني  �خلريجات  بان  يقني  على 
�ل��ي��وم ق��د مت ت��زوي��ده��م مب��ا يحتاجونه 
من ثقة بالنف�س �ول وفهم للو�قع ثانيا 
كذلك قدرتهم على �لتعامل مع متخلف 

�مل�شتجد�ت �لطارئة و�لروتينية .
هذ�  ل��ي��ح��ق��ق  م����اك����ان  �ل���ربن���ام���ج  و�ن 
موؤ�ش�شة  م���ن  �مل����ب����ادرة  ب�����دون  �لجن�����از 
�جل��ل��ي��ل��ة ودوره������ا �ل��ف��ع��ال و�ل����ر�ئ����د يف 
تذليل �ل�شعوبات لتحقيق هذه �مل�شاهمة 
لتوجيهات  تنفيذ�  �ملتميزة  �ملجتمعية 
���ش��احت��ب �ل�����ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي وحرمه 
���ش��م��و �لم����رة ه��ي��ا ب��ن��ت �حل�����ش��ني على 
دعمهم غر �ملحدود كما ن�شكر �جلهات 
للربنامج  و�ل��د�ع��م��ة  �لر�عية  و�لف���ر�د 
لال�شتاذة  م���و����ش���ول  �ي�������ش���ا  و�ل�������ش���ك���ر 
�لربنامج  من�شقة  ج��اد  �مي��ان  �لدكتورة 
لدورها  باجلامعة  �لرتبية  كلية  عميدة 
�حليوي و�مل�شتمر و�ل�شكر مو�شول لكل 
من �شاهم يف �جن��اح ه��ذ� �لربنامج من 

د�خل �جلامعة وخارجها .
�لربيطانية  �جل��ام��ع��ة  ت��وؤم��ن  و�����ش���اف 
فيهم  مب��ا  �لطلبة  جميع  ب��ح��ق  دب���ي  يف 
باحل�شول  �خل��ا���ش��ة  �لإح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
�لتعليم وذلك من  �أعلى م�شتويات  على 
�أه��ال��ي��ه��م ب��ك��اف��ة �لأدو�ت  خ���الل ت��زوي��د 
على  مل�شاعدتهم  �ل��الزم��ة  و�لإر����ش���اد�ت 
ل���ذ� فاإننا  �ل���در�����ش���ي،  �ل��ن��ج��اح  حت��ق��ي��ق 
موؤ�ش�شة  م��ع  ب�شر�كتنا  ج���د�ً  ف��خ��ورون 
�جلليلة من خالل هذه �ملبادرة �لنبيلة. 

مبادرة تاآلف
عبد�لكرمي  �ل����دك����ت����ور  ق�����ال  وب��������دوره 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ع��ل��م��اء،  ���ش��ل��ط��ان 
تاآلف  مبادرة  �شهدت  �جلليلة:  ملوؤ�ش�شة 
قدماً  ومن�شي  نت�شوره،  نكن  مل  من��و�ً 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق ه��دف��ن��ا �مل��ت��م��ث��ل يف تغير 
حياة �أكرث من 800 �أب و�أم من خالل 
 .2018 ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج ب��ح��ل��ول ع���ام 
ون��و����ش��ل ����ش��ت��ق��ط��اب ع���دد م��ت��ز�ي��د من 
تغطية  �إىل  �إ�شافة  �ملختلفة  �جلن�شيات 
�مل��زي��د م��ن �ل���ش��ط��ر�ب��ات يف برناجمنا، 
يف ظ���ل �ه���ت���م���ام �لأه�������ايل �مل��ت��ن��ام��ي يف 
ولقد  �لربنامج.  يقدمها  �لتي  �مل�شاقات 
�لآباء  عدد  يف  ملحوظاً  �رتفاعاً  �شهدنا 
�مل�����ش��ارك��ني �لأم�����ر �ل����ذي ي��و���ش��ح مدى 
و�شت�شكل  �ل���ربن���ام���ج.  ه����ذ�  ���ش��م��ول��ي��ة 
و�نطباعات  للربنامج  �مللمو�شة  �لنتائج 
لالأبحاث  جّيدة  قاعدة  �لأه���ايل،  و�آر�ء 
من  نخبة  �شيجريها  و�لتي  �مل�شتقبلية، 
مركز  يدخل  عندما  �ملخت�شني  �لعلماء 

�أبحاث موؤ�ش�شة �جلليلة حّيز �لعمل. 

جتربة رائدة
و�لقت �حدى �مل�شاركات بالربنامج وهي 
عندما   : �يرلنده  و�لي�س من  �ليز�بيث 
حلياة  ح�شلت  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ر�ت  �ق��ي�����س 
�ل��ع��ائ��الت م��ن ه��ذ� �ل��ربن��ام��ج وق�شينا 
وق��ت��ا ك���ان م��ل��ي��ئ��ا ب��ال��ت��ج��ارب وق���د بينا 
وتعلمنا  و��شتمعنا  ج��دي��دة  ���ش��د�ق��ات 
�لن  نحن  درج���ة  �ىل  وتعلمنا  ق�ش�شا 
جديدة  ط���رق  �ك��ت�����ش��اف  م��ن  متمكنني 
مل��ع��اجل��ة �ل��ق�����ش��اي��ا �ل���ت���ي ت��و�ج��ه��ن��ا يف 
حممد  �ل�شيخ  بفكرة  وم�شيدة  �حل��ي��اة 
�لر�س  على  �ل��وق��وع  لي�س  �لف�شل  ب��ان 
ولكن عندما تقرر �ل تقف مرة ثانية .

وكل م�شارك يف �لربنامج �شعرو� يف يوم 
من �ليام �نهم مق�شرين يف حق �بناهم 
وه����ذ� �ل�����ش��ب��ب �ل����ذي ن��ح��ن ه��ن��ا كاباء 
و�م���ه���ات م��ت��درب��ني ول��ق��د ج��ئ��ن��ا نبحث 
هل  �ل�شوؤ�ل  ويبقى  وحلول  �جوبة  عن 
وج���دن���اه���م و�حت������دث ع���ن ن��ف�����ش��ي بان 
�ل��ربن��ام��ج غ���ر �ل��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ي �فكر 
وكنت  فيه  �مل�شاركة  قبل  بها  و�ت�شرف 
وهذ�  �ل�شمود  يف  �ل��رغ��ب��ة  خ�شرت  ق��د 
و�لربنامج  �ملعاق  لطفلي  �ملعانة  �شبب 
مكنني و�عطاين �لقدرة على �ل�شيطرة 
ن��ف�����ش��ي وم��و�ج��ه��ة ه���ذ� �لتحدي  ع��ل��ى 
خالل  من  يف  �أمل�شها  �لربنامج  وف��و�ئ��د 
�لتغر�ت �لتي ح�شلت يف حياتي وحياة 

�لعائلة .
وعلقت ق��ائ��ل��ة: �أث���رت م��ب��ادرة ت��اآل��ف يف 
ح���ي���اة ع��ائ��ل��ت��ي يف ع����دة ن���و�ح���ي، حيث 
تطور  لدعم  �لالزمة  �ملهار�ت  منحتني 
ومن���و ط��ف��ل��ي، و�ل���ق���درة ع��ل��ى �لو�شول 
�شّيما  م��ه��ّم��ة،  ودع���م  معلومات  ل�شبكة 
و�أن �لتو��شل مع �لأهايل �لآخرين كان 
بحد ذ�ته و�شيلة جيدة للتعليم. ون�شكر 
�إتاحة  ع��ل��ى  �جلليلة  موؤ�ش�شة  م��ن  ك��ل 
هذه �لفر�شة لنا و�جلامعة �لربيطانية 

بدبي على دعمهما �ملتو��شل. 
�إيرلندي  ط��ف��ل  و�ل�����دة  وه���ي  و�أ�����ش����ارت 
عدم  �إىل  �لتوحد  ��شطر�ب  من  يعاين 
و�لإر�شاد  �ملعلومات  من  ك��اٍف  كم  توفر 
�لحتياجات  ذوي  �لأط����ف����ال  لأه������ايل 
�خلا�شة على مو�قع �لإنرتنت. وقالت: 
�ملخت�شة  �لإنرتنت  توفر معظم مو�قع 
م��ع��ل��وم��ات ع���ن ك��ي��ف��ي��ة �ل���ت���ع���رف على 
جعلتني  ولكنها  �ل�شطر�بات،  �أعر��س 
و�أن  باإعاقة،  م�شاب  طفلي  ب��اأن  �أعتقد 
ميوؤو�س  ح��ال��ة  �أن���ه  حقيقة  تقّبل  ع��ل��ّي 

للتح�شن.  �أي جمال  منها ولي�س هناك 
برنامج  خ����الل  م���ن  �أدرك�������ت  ول��ك��ن��ن��ي 
تاآلف،  م��ب��ادة  �ل��و�ل��دي��ن �شمن  ت��دري��ب 
�أن �أكرب حتٍد يو�جهه ولدي هو تو��شله 
و�أر�شدين  �خل��ارج��ي،  �لعامل  وم��ع  معي 
�ل���ربن���ام���ج ح����ول ك��ي��ف��ي��ة دخ�����ول عامله 
�لأمر  منا�شب،  ب�شكل  معه  و�لتو��شل 

�لذي غّر حياتنا نحو �لأف�شل. 

مهارات ومعارف
وم��ن جانبه ق��ال �ل��دك��ت��ور خ��ال��د ثاين 
�ملهري يف كلمته يف �حلفل ب�شفة �حد 
�لب�����اء �مل�����ش��ارك��ن��ي : �ن��ه��ا م���ن حلظات 
�لربنامج   فيها  �جن���زت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ع��ادة 
ر�ئ��دة و�ك�شبنا  �ذ� يعترب مبادرة  تالف  
�ل��ع��دي��د م��ن �مل��ه��ار�ت �ل��ت��ي متكننا من 
على  ل�شيما  �حل��ي��اة  حت��دي��ات  مو�جهة 
�لنمو  ����ش��ط��ر�ب��ات  يف  �لتحكم  �شعيد 
�لتي يعاين منها �لطفال و�ن من �هم 
�لدورة  يف  بها  ت�شلحنا  �ل��ت��ي  �ل��درو���س 
2 من �لقانون  �لطالع على �ملادة رقم 
 2006 ل�����ش��ن��ة   29 رق�����م  �لحت��������ادي 

على  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  ب�شان 
�لحتياجات  ���ش��اح��ب  ح���ق���وق  ك��ف��ال��ة 
�خل��ا���ش��ة وت��وف��ر جميع �خل��دم��ات يف 
و�مكانياته  ق��در�ت��ه  به  مات�شمح  ح��دود 
وليجوز �ن تكون �لحتياجات �خلا�شة 
من  �شاحبها  مت��ك��ن  دون  ي��ح��ول  �شببا 
�حل�شول على تلك �حلقوق و�خلدمات 
�لرعاية و�خلدمات  خ�شو�شا يف جمال 
و�ل�شحية  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لجتماعية 
و�لثقافية  و�مل���ه���ن���ي���ة  و�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
و�لرتويحية . وقال �ن �لربنامج ��شهم 
نحو  ولبنائنا  لنا  �خل��ط��و�ت  تعزيز  يف 
�لطريق  لنبني  �ل��ت��ع��ل��م  ون��ح��و  �حل��ي��اة 
ر��شخة  و�ث����ق����ة  ب���ان���ط���الق���ة  لب���ن���ائ���ن���ا 
و�لعطاء  ب���احل���ب  م���دع���م���ة  ك���اجل���ب���ال 

و�لخاء من �مهات و�باء .

مادة الربنامج
ه���ذ� وق���ام���ت ب��ت��دري�����س ب��رن��ام��ج تاآلف 
لتدريب �لو�لدين من موؤ�ش�شة �جلليلة، 
�لأ�شتاذ �لدكتور �إميان جاد، عميد كلية 
�خلا�س  �لتعليم  يف  و�لأ���ش��ت��اذ  �لرتبية 

و�ل���د�م���ج يف �جل��ام��ع��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف 
�إيجاد  �إىل  �ل���ربن���ام���ج  وي���ه���دف  دب�����ي. 
ذوي  �لأط��ف��ال  مي��ّك��ن  متناغم  جمتمع 
على  �لتغلب  من  �خلا�شة  �لحتياجات 
يف  وفاعل  �إيجابي  دور  ولعب  �إعاقاتهم 
و�أ�شارت  ف��ي��ه.  يعي�شون  �ل���ذي  �ملجتمع 
�أن هناك �أكرث من  �أح��دت �لتقارير �إىل 
�لحتياجات  ذوي  م���ن  ط��ف��ل  �آلف   6
يتز�يد  ع����دد  وه����و  دب�����ي،  يف  �خل���ا����ش���ة 
�إميان  �لربوفي�شورة  وقالت  با�شتمر�ر. 
�إىل  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل����دورة  ��شهمت  ج���اد: 
ت��اأه��ي��ل �ل���و�ل���دي���ن وم�����ش��اع��دت��ه��م على 
ت��ق��دمي �ل��ع��ن��اي��ة �ل��الزم��ة لأب��ن��ائ��ه��م يف 
من  �ملدر�شة  يف  يتلقونها  كالتي  �لبيت 
قبل �ملعلمني ومقدمي �لرعاية، فت�شم 
�أ�شبوعاً  �لث��ن��ي ع�شر  �ل��دورت��ني خ��الل 
لديهم  و�أب لأط��ف��ال  �أم  �ك��رث من مائة 
بالتعليم،  متعلقة  خمتلفة  ��شطر�بات 
وت�شمل جمموعة من �ملهار�ت �ل�شلوكية 
لالأهايل  ���ش��ت��ت��ي��ح  �ل���ت���ي  �لح���رت�ف���ي���ة 
�حتياجات  �إىل  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  �إم��ك��ان��ي��ة 

�أبنائهم بطرق �أف�شل.

•• ال�صارقة –الفجر:

�أطلقت �إد�رة متاحف �ل�شارقة -و�شمن 
�خلا�شة  �ل�شهرية  ��شرت�تيجياتها 
وثقافة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ب��دع��م 
طالب �ملد�ر�س بدور و�أهمية �ملتاحف 
�ملختلفة- عدد�ً من �لور�س �جلديدة 
�لتنقيب  جم���الت  ت�شتعر�س  �ل��ت��ي 
�لفخاريات  وزخ���رف���ة  �ل��ف��ل��ك  وع��ل��م 
�إد�رة  باإ�شر�ف نخبة من متخ�ش�شي 
و�لتعليمية  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة  �خل���دم���ات 
يف  �ل�شارقة.  متاحف  لإد�رة  �لتابعة 
�لثالث من مايو �أقيمت ور�شة عائلية 
�شنو�ت   7 �إىل   3 �شن  م��ن  لل�شغار، 
تعرفو� من خاللها على ماذ� نق�شد 
بالآثار ومن هو �ل�شخ�س �لذي يقوم 
على  بالتعرف  قامو�  كما  باكت�شافها 
خريطة دولة �لإمار�ت وموقع �إمارة 
من  ومن��اذج  �خلريطة  على  �ل�شارقة 
�لثار �لتي مت �لعثور عليها بطريقة 
ممتعة و�شيقة مثل �جللو�س يف حلقة 
وت��ل��وي��ن �خل��ري��ط��ة و�إ���ش��اف��ة موقع 
�لركن  ��شتخد�م  ث��م  وم��ن  �ل�شارقة 
�خلا�س بالتنقيب يف �ملتحف للبحث 
ع��ن �ل��ك��ن��ز ل��ت��ع��زي��ز �ل��ف��ك��رة يف ذهن 
ق��ام �لأط��ف��ال مع  �لطفل. يلي ذل��ك 

عائالتهم بتزين �لأو�ين �لفخارية.
برنامج  و���ش��م��ن  ذ�ت������ه،  �لإط�������ار  يف 

نظمت  مايو،  ب�شهر  �خلا�شة  �لور�س 
�إد�رة �خلدمات �لتعريفية و�لتعليمية 
�ل�شارقة  م��ت��اح��ف  لإد�رة  �ل��ت��اب��ع��ة 
ب��رن��اجم��اً خ��ا���ش��اً ح���ول ع��ل��م �لفلك 
للفرتة بني �ل�شابع و�لثامن من مايو 
�ل�شارقة  متحف  ق��اع��ات  يف  �جل���اري 
�شمن  وذل��ك  �لإ�شالمية،  للح�شارة 
حا�شوب  �لإ�شطرلب  بعنو�ن  فعالية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة   ، �ل��ق��دم��اء 
دبي للفلك. وت�شمنت �لور�شة جولة 
و�لإبد�ع  �لعلوم  قاعة  للم�شاركني يف 
تلتها  �لإ�شطرلب،  ب��اأد�ة  �ملتخ�ش�شة 
حما�شرة تثقيفية حول علم �لفلك، 
و�آل��ي��ة ع��م��ل �لإ����ش���ط���رلب، وطريقة 
متاحف  �إد�رة  و�ت��اح��ت  ����ش��ت��خ��د�م��ه، 

�لتمتع  فر�شة  للم�شاركني  �ل�شارقة 
ب��ت��ج��رب��ة �����ش���ت���خ���د�م �لإ����ش���ط���رلب 
كيفية  كيفية  �إىل  للتعرف  �ملب�ّشط 
ر���ش��د �ل��ن��ج��وم، و�أ���ش��ك��ال��ه��ا، وحتديد 
�ل�����وج�����ه�����ات �مل���خ���ت���ل���ف���ة م�����ن خ����الل 

�لنجوم. 
متحف  ��شت�شاف  مايو  من   10 ويف 
عائلية  ب���ر�م���ج  �ل�����ش��ارق��ة  يف  �لآث������ار 
بني  ما  و�لأطفال  للعائالت  جمانية 
ق�شتي  ور����ش���ة  ق���دم  و  8-13عاماً 
�ل�شوء  ت�����ش��ل��ط  �ل��ت��ي   ، ع��ل��ى ج��رت��ي 
تطورها  وم��ر�ح��ل  �ل��ف��خ��اري��ات  على 
�مل�شاركون  ت��ع��رف  و  �ل��ع�����ش��ور  ع���رب 
�ملناطق  ك��اأه��م  مليحة  منطقة  على 
�ل�شارقة،  لإم�����ارة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لأث���ري���ة 

�لتي  �ل��ف��خ��اري��ات  بع�س  ���ش��اه��دو�  و 
وج������دت ف��ي��ه��ا و�أ�����ش����ك����ال �ل����زخ����ارف 
�لأطفال  وق���ام  عليها،  ر���ش��م��ت  �ل��ت��ي 
بت�شكيل فخارياتهم �خلا�شة، ونق�س 
ملحاكاة  خ��ي��ال��ه��م  وح���ي  م��ن  ق�ش�س 
جر�ر مليحة �لتاريخية. ويف �ل�شاعة 
�ل�شهر  من   31 �شباح  من  �لعا�شرة 
لالآثار  �ل�شارقة  متحف  يقيم  ذ�ت���ه، 
ي�شتهدف  �ل��ذي  �لقدمي  بيتي  ور�شة 
و�بنائهم،  �لإعاقة  ذوي  من  عائالت 
يتعرفون  تاأريخية  جولة  ويت�شمن 
خ��الل��ه��ا �إىل ع��ل��ى ح��ي��اة �لإن�����ش��ان يف 
�مل��ا���ش��ي، وم�����ش��ك��ن��ه، و���ش��ي��ق��وم��ون يف 
�خلا�س  بيتهم  ببناء  �ل��ور���ش��ة  خ��ت��ام 
يف �����ش����وء �مل���ق���ت���ن���ي���ات �مل������وج������ودة يف 
�إد�رة�خلدمات  وي�شعى  �ملتحف.  هذ� 
لإد�رة  �لتابع  و�لتعليمية  �لتعريفية 
م��ت��اح��ف �ل�������ش���ارق���ة ب��ا���ش��ت��م��ر�ر �إىل 
�لور�س  م��ن  متنوعة  ح��زم��ة  تنظيم 
ت�شتهدف  �لتي  �لتعليمية و�لتوعوية 
�إىل  بالإ�شافة  و�لأط��ف��ال،  �لعائالت 
وعائالتهم  �ملختلفة  �لإع��اق��ات  ذوي 
من �أجل خلق بيئة تعليمية ترفيهية 
على  باحلفاظ  و�لإل��ت��ز�م  لالأطفال، 
�لأكادميية  �ملعاير  م�شتويات  �أعلى 
مبقتنيات  �خل���ا����ش���ة  �مل���و����ش���وع���ي���ة 
�ملتاحف و�لتعريف بها للز�ئرين من 

خالل �لور�س على مد�ر �لعام.

يف العدد اجلديد ملجلة الندبة

جمعية ال�سحوح باأبوظبي ت�سيد بدعم رئي�ض الدولة وحممد بن زايد لربامج اإحياء الرتاث 

م�سيدتني بروؤية حممد بن را�سد ودعم الأمرية هيا احل�سني

اجلامعة الربيطانية وموؤ�س�سة اجلليلة حتتفالن بتخريج 80 اأب واأم �سمن برنامج تاآلف التدريبي للوالدين

اإدارة متاحف ال�سارقة تطلق ور�ض عمل جديدة حول علم الفلك والتنقيب وزخرفة الفخاريات 
•• اأبوظبي-وام: 

مقرتحا  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  ت���در����س 
متوهج  م�شباح  عن  عبارة  �إلكرتونيا 
حت���ذي���ري ل���ت���ف���ادي وق�����وع �حل�����و�دث 
�ملرورية �لتتابعية للمركبات �لناجمة 

عن ت�شكل �ل�شباب على �لطرقات.
�ملبكر  �لتحذير  �مل�شروع على  ويعتمد 
ب���وج���ود ح����ادث م�����روري غ���ر مرئي 
ل�شائقي �ملركبات حينما يكون �حلادث 
ناجتا عن �ل�شباب �لكثيف .. ويهدف 
�إىل  �لب��ت��ك��ار يف ح��ال جن��اح تطبيقه 
حت���ذي���ر �ل�����ش��ائ��ق��ني ب�������ش���رورة �أخ���ذ 
وجود  منطقة  قبل  و�حل��ذر  �حليطة 
تبعد  م��روري مب�شافة  ح��ادث ت�شادم 

3 كيلومرت�ت على �أقل تقدير.
وقال �ملقدم نا�شر �مل�شكري مدير �إد�رة 
وقوع  مينع  ل  �لبتكار  �إن  �لعمليات 
تفادي وقوع  بقدر  �ملرورية  �حل��و�دث 
ومبدة  للمركبات  �لتتابعية  �حلو�دث 
�ل�شبابي  �لطق�س  ح���الت  يف  كافية 
حفاظا على �أرو�ح م�شتخدمي �لطرق 
�خلطرة  �حل�������و�دث  ن�����ش��ب��ة  وت��ق��ل��ي��ل 

�لناجمة عن �شوء �لروؤية.

�لذي  �ملقرتح  من  �لغاية  �أن  و�أ�شاف 
يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �إد�رة  ف��ك��رت��ه  �ب��ت��ك��رت 
�ملركزية  للعمليات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
تقدمي طريقة مثلى لإنذ�ر �ل�شائقني 
خ���الل ث����و�ن ب��وج��ود ح����ادث م���روري 
قليلة  كيلومرت�ت  بعد  على  �أمامهم 
على �لطرق �خلارجية لتاليف مفاجاآت 

�لطريق يف �لطق�س �ل�شبابي.
وتف�شيال �شرح �ملهند�س �أ�شامة �أحمد 
�إ���ش��م��اع��ي��ل �مل���ق���رتح �ل�����ذي ت���ق���دم به 
�شوئي  م�شباح  عن  عبارة  �إن��ه  قائال 
خا�س مت�شل بجهاز حتك�م �إلكرتوين 
 3 م�شافة  ك��ل  تثبيته  يتم  ول�شلكي 
ك��ي��ل��و م����رت�ت ت��ت��اب��ع��ي��ة ع��ل��ى جو�نب 
�إ�شعاعا  ي��ط��ل��ق  �خل���ارج���ي���ة  �ل���ط���رق 
�لأحمر  ب���ال���ل���ون  م��ت��وه��ج��ا  ���ش��وئ��ي��ا 
�ل�شباب  لخ��رت�ق  خ�شي�شا  م�شمم 
�لقادمون  �مل���رك���ب���ات  ���ش��ائ��ق��و  ي�����ر�ه 
بحادث  �ل����ش���ط���د�م  م���ن  ل��ل��ت��ح��ذي��ر 
كيلو   3 تبعد  و�ق��ع مب�شافة  م���روري 

مرت�ت على �أقل تقدير .
ماأمور  �ن  �أ���ش��ام��ة  �ملهند�س  و�أو���ش��ح 
بت�شغيل  ي��ت��ح��ك��م  �ل��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة 
�مل�����ش��ب��اح �مل��ت��وه��ج يف م��ن��ط��ق��ة �أم����ان 

ك��اف��ي��ة ت�����ش��ب��ق م��ك��ان وق����وع �حل����ادث 
20 ثانية من تلقي بالغ  وذل��ك بعد 
ه��ات��ف��ي ع��ل��ى رق����م �ل����ط����و�رئ 999 
م����روري وعرب  ت�����ش��ادم  ب��وق��وع  يفيد 
حتديد �لإحد�ثيات �جلغر�فية ملوقع 

�حلادث ومقارنتها مع �أماكن مترك�ز 
على  �مل�شابيح  �لإلكرتونية  �لأجهزة 
�لطرق وبالتايل ين�ب�ه بقية �ل�شائقني 
ب��وج��ود ح���ادث م����روري �أم��اه��م فيتم 

تاليف �ل�شطد�مات �لتتابعية.

م�سباح متوهج مقرتح اإلكرتوين تدر�سه �سرطة اأبوظبي لتحذير ال�سائقن مبكرا من حوادث ال�سباب 
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وا�سنطن بو�ست: هروب وا�سع للجنود العراقين يف الأنبار
•• وا�صنطن-وكاالت:

قال م�شدر �أمني عر�قي، �إن عبوة 
نا�شفة كانت مو�شوعة على جانب 
�شنيديج  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل���ط���ري���ق 
�ل�شخر  ج���رف  ل��ن��اح��ي��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
بابل  ���ش��م��ايل حم��اف��ظ��ة  ك��م   35(
م�شتهدفة  ���ش��ب��اح��اً،  �ن��ف��ج��رت،   ،)
�لفرقة  31 من  للو�ء  تابعا  رت��ال 
�ل��ث��ام��ن��ة ب��اجل��ي�����س �ل���ع���ر�ق���ي، ما 
��شفر عن مقتل جندي و�إ�شابة 4 
�خرين بجروح متفاوتة و�أ�شاف �أن 
�حلادثة،  مكان  طوقت  �أمنية  قوة 
�مل�شت�شفى،  �ىل  �مل�شابني  ونقلت 
وتفتي�س  ده��م  عملية  نفذت  فيما 

بحثا عن منفذي �لتفجر .
�أمركية  �شحف  �أول���ت  ذل��ك،  �ىل 
على  �لأمركية  باحلرب  �هتماما 
�ل��ع��ر�ق، و�أ���ش��ارت �إح��د�ه��ا �إىل �أن 
ق���ادر على  �ل��ع��ر�ق��ي غ��ر  �جلي�س 
م���و�ج���ه���ة م�����ش��ل��ح��ي �ل��ع�����ش��ائ��ر يف 
بغد�د(  )غ��رب��ي  �لأن��ب��ار  حمافظة 
و�ملقاتلني �ملدربني جيد� �ملتدفقني 

من �شوريا.
و��شنطن  �شحيفة  �أ����ش���ارت  ف��ق��د 
�جلي�س  �أف��������ر�د  �أن  �إىل  ب���و����ش���ت 
�ل��ع��ر�ق��ي ي��و�ج��ه��ون �مل���وت، و�أنهم 
يلجوؤون �إىل �لفر�ر باأعد�د كبرة، 
�ملدن  �شد  هجماتهم  ي�شنون  وهم 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة يف حمافظة  و�ل��ب��ل��د�ت 

�لأنبار غربي �لبالد.
حمافظة  �أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 

�ل��ط��ائ��ف��ي يف �ل���ع���ر�ق، ع��رب عزله 
��ن��ة، و�أن بع�س  �ل�����شُّ �ل��ب��الد  �أه���ايل 
�ملر�قبني يلقون �للوم على �حلرب 
�أك��رث من  منذ  �شوريا  �مل�شتعرة يف 
ثالث �شنو�ت بالت�شبب يف ��شتعال 
�شر�رة �حلرب �لطائفية يف �لعر�ق 
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �جلي�س 
منذ  عافيته  ي�شتعد  مل  �ل��ع��ر�ق��ي 
و�لت�شريح  للتفكيك  ت��ع��ر���س  �أن 
�إبان �لغزو يف 2003، وذلك على 
�لأمركية  �لتدريبات  من  �لرغم 

�لو��شعة.

من �لقو�ت �لعر�قية.
مدينة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 
و�جهت  �أن  ���ش��ب��ق  �ل��ت��ي  �ل��ف��ل��وج��ة 
وكبدتها  �لأم����رك����ي����ة  �ل�����ق�����و�ت 
بالكامل  �لآن  تقع  فادحة  خ�شائر 
خارج �شيطرة �حلكومية �لعر�قية، 
عليها  �����ش���ت���وىل  �أن  ب���ع���د  وذل������ك 
تنظيم  ومقاتلو  �لع�شائر  م�شلحو 
�لعر�ق  يف  �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل����دول����ة 

و�ل�شام �لتابع لتنظيم �لقاعدة.
�ملالكي  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ����ش���اف���ت 
�لنق�شام  بتعميق  �تهامات  يو�جه 

�ملنطقة  تعترب  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لأن��ب��ار 
وق���ف���ت يف وجه  �ل���ت���ي  �لأخ�����ط�����ر 
�جل��ن��ود �لأم��رك��ي��ني خ���الل غزو 
�لعر�ق، و�أنها تتعر�س هذه �لأيام 
�لتي  �ل��ه��ج��م��ات  ب��ف��ع��ل  ل��ل��ت��م��زق 

ت�شنها عليها �ل�شلطات �لعر�قية.
�جلي�س  �أن  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
�أل����ف����ا من   42 �أر�����ش����ل  �ل���ع���ر�ق���ي 
�لأن����ب����ار  حم���اف���ظ���ة  �إىل  ج����ن����وده 
ل�شرب  ج��ان��ب��ه  م���ن  حم���اول���ة  يف 
تنظيم  �إىل  �لتابعني  �جل��ه��ادي��ني 
�لع�شائر  م�شلحي  وقمع  �لقاعدة 
و�ل�����ذي�����ن �����ش����ارو�  �مل���ن���ط���ق���ة،  يف 
للجي�س  �خ��ت��ب��ار  �أك�����رب  ي�����ش��ك��ل��ون 
�لعر�قي  �ل��وزر�ء  وحلكومة رئي�س 
نوري �ملالكي منذ �ن�شحاب �لقو�ت 
�لأمركية من �لعر�ق قبل عامني 

ون�شف �لعام.
�أن �حلرب  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 
�لأنبار  على  �مل��ال��ك��ي  ي�شنها  �ل��ت��ي 
لها خماطرها ومز�لقها �ملحتملة، 
�حلكومة  ف�������ش���ل  �أن  م���و����ش���ح���ة 
�ل�شيطرة  ����ش��ت��ع��ادة  يف  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
عليها  يهيمن  �ل��ت��ي  �لأن���ب���ار  ع��ل��ى 
وحدة  يهدد  �أن  �شاأنه  من  نة،  �ل�شُّ

�لبالد برمتها.
ت�شعيد  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
هجماتها  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �حل���ك���وم���ة 
�شاأنه  من  �لأن��ب��ار  �شد  �لع�شكرية 
�إث�������ارة وت��ع��م��ي��ق م�����ش��اع��ر غ�شب 
وتاأجيج  ب���ل  �ل����ع����ر�ق،  يف  ��ن��ة  �ل�����شُّ
نر�ن �حلرب �لطائفية يف �لبالد، 

�أهايل  �أن �ملعركة �شد  �إىل  م�شرة 
�أ�شعب  و�أنها  �شهلة  لي�شت  �لأنبار 
�جلي�س  و�أن  م��ت��وق��ع��ا،  ك����ان  مم���ا 
جنوده،  من  �ملئات  يفقد  �لعر�قي 
�مليد�ن  م���ن  ي���ف���رون  �أف������ر�ده  و�أن 

باأعد�د كبرة.
�حلكومة  �إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت 
�إنه ي�شعب عليها  �لعر�قية �لقول 
�لقادمني  �مل�شلحني  ت��دف��ق  وق���ف 
�إىل �ل���ع���ر�ق ع���ن ط��ري��ق �حل���دود 
�ل�����ش��وري��ة، و�ل���ذي���ن ي��ع��دون �أكرث 
وتدريبا  ت�شليحا  و�أف�شل  �شالبة 

هولند يبداأ جولة ح�سا�سة يف القوقاز 
•• باري�س-اأ ف ب:

�لحد  �ل��ي��وم  ه��ولن��د  فرن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  ي��ب��د�أ 
�لقوقاز  جنوب  منطقة  يف  ح�شا�شة  جولة  �ذرب��ي��ج��ان  يف 
�شتقوده �ي�شا حتى م�شاء �لثالثاء �ىل �رمينيا وجورجيا، 
ف��ي��م��ا ت���و�ج���ه �ل�����دول �ل���ث���الث �ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى �خلا�شرة 

�جلنوبية للعمالق �لرو�شي ذيول �لزمة يف �وكر�نيا.
�ل�شديد ل�شيما  �لتوتر  وتاأتي زيارة هولند يف مناخ من 
حول  ��شتفتاء  �ج��ر�ء  مع  يتز�من  باكو  �ىل  و�شوله  و�ن 
�ل�شتقالل يجريه �لنف�شاليون �ملو�لون لرو�شيا يف �ليوم 
نف�شه يف �شرق �وكر�نيا بالرغم من دعوة �لرئي�س �لرو�شي 

و�رمينيا  �ذربيجان  �رجائه. وتقيم  فالدمير بوتني �ىل 
عالقات  �شابقة  �شوفياتية  جمهوريات  وه��ي  وج��ورج��ي��ا 
بوتني  رئا�شة  ظل  يف  رو�شيا  مع  نز�عية  و�حيانا  معقدة 
�لذي يغ�شبه تقارب هذه �لدول �لتي كانت تدور يف فلك 
�لحت��اد �ل�شوفياتي �ل�شابق من �لحت��اد �لوروب��ي، وهذ� 

�لتقارب هو �لذي ت�شبب ��شال بالزمة �لوكر�نية.
حد  �ىل  ت�شررت  خا�شة  �جلورجية  �لرو�شية  و�لعالقات 
�لعام  ب��ني �جل��ان��ب��ني يف  ب�شبب �حل���رب �خل��اط��ف��ة  ك��ب��ر 
فاو�س  �لنار  بوقف لط��الق  �لنز�ع  �نتهى  وقد   .2008
ب�شاأنه �لرئي�س �لفرن�شي �ل�شابق نيكول �شاركوزي عندما 
ك��ان��ت ب���الده ت��ت��وىل �ن����ذ�ك �ل��رئ��ا���ش��ة �ل���دوري���ة لالحتاد 

�لوربي. �ل �ن مو�شكو �عرتفت يف �شياق ذلك با�شتقالل 
�ملنطقتني �جلورجيتني �لنف�شاليتني، �و�شيتيا �جلنوبية 
�لغربيون  وق��ت يقوم فيه  �مل��ن��اخ ويف  ه��ذ�  و�ب��خ��ازي��ا. ويف 
يف  �لتوتر  فتيل  ن��زع  يف  بال�شهام  مو�شكو  لقناع  مب�شاع 
على  �لزيت  �شب  ع��دم  على  هولند  �شيحر�س  �وكر�نيا، 
�لن�����ش��م��ام �ىل  �ل��ع��ازم��ة على  �ل��ن��ار ل�شيما يف ج��ورج��ي��ا 
�لحتاد �لوروبي و�ي�شا �ىل حلف �شمال �لطل�شي بالرغم 
من رف�س رو�شيا وقال م�شدر يف �لليزيه ل نعترب عمل 
�لتقارب مع �لحتاد �لوروبي كعمل �شد رو�شيا ، معترب� 
�ن �ل�شو�أ �شيتمثل يف ��شتقطاب هذه �لدول وحملها على 

�خليار بني مو�شكو و�لحتاد �لوروبي.

••الفجر:

هل �أن �لتدخل �لدويل �شي�شبح قدر �لعرب �شو�ء 
�لقت�شادي؟  �أو  �ل�شيا�شي  �أو  �لع�شكري  �شكله  يف 
ق�شوره  على  �ل��ع��رب��ي  �ل��ن��ظ��ام  �شيبقى  متى  و�ىل 
و�إمعانه يف  �لذ�تية،  ب��اأدو�ت��ه  �أزم��ات��ه  يف حما�شرة 
�لك��ت��ف��اء ب���دور �مل�����ش��اه��د و�ل�����ش��ا���ش��ات ت��زدح��م مبا 
�قت�شادية  �أزم����ات  م��ن  م��ك��ون��ات��ه  ببع�س  يع�شف 
�شُيف�شي  �أو  �أف�شى  خانقة،  و�شيا�شية  و�جتماعية 
تهدد  ب��ات��ت  ط��اح��ن��ة  �أه��ل��ي��ة  ح����روب  �إىل  بع�شها 
وحدة تلك �لكيانات �لوطنية وتو�زنها �لجتماعي 

ومتا�شكها �جلغر�يف؟
تبدو  ومغربها  �لعروبة  م�شرق  يف  عربية  دول  �إّن 
�ل���ي���وم ل��ق��م��ة ���ش��ائ��غ��ة لأن���ي���اب �ل���ت���دوي���ل وفر�س 
�لقوة  ل��ه��ذه  تبعيتها  ت��اأب��ي��د  �أو  عليها،  �ل��و���ش��اي��ة 
�لدولية �أو تلك حتت ذر�ئع متعددة، ونتيجة خلل 

ذ�تي يف بناها �ل�شيا�شية و�أزماتها �لقت�شادية.
بحكم  موؤهلة  و�شوريا  و�ليمن  ليبيا  مثل  ف��دول 
م�����ش��رح تدخل  ت��ك��ون  �أن  �إىل  �مل���رتدي���ة  �أو���ش��اع��ه��ا 
�لعربي،  �لإقليمي  �لنظام  جغر�فية  على  خارجي 
ونافذة تدويل جديد على �شاحته، بكل �مل�شاعفات 
وتد�عياته  �لتدخل،  ذ�ك  مثل  عن  �شترتتب  �لتي 
�خلطرة على �لنظام �لعربي خا�شة �أن مثل هذ� 
�شُيفاقم  �ل�شابقة،  �لتجارب  �أثبتت  وكما  �لتدخل، 
�لأو�����ش����اع يف ت��ل��ك �ل��ب��ل��د�ن ول���ن ي�����ش��اه��م يف حل 

م�شكالتها.
�أل��ي�����س يف �شمت �ل��ن��ظ��ام �لإق��ل��ي��م��ي �ل��ع��رب��ي، ويف 
ت���ردده و�رت��ب��اك��ه وع��دم �متالكه  �أف�شل �حل���الت، 
ل�شيادة قر�ره بالكامل، فر�شة جديدة ُتتاح لبع�س 
على  لل�شيطرة  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��دول��ي��ة  �لأط�����ر�ف 
مو�قع عربية �إ�شرت�تيجية �أخرى ُتي�ّشر لهم مزيد 
حماية م�شاحلهم يف �ملنطقة �لعربية وطبعا على 

ح�شاب �لعرب و�أهل �لأر�س؟
�أف���ل���م ي��ح��ن �ل���وق���ت م���ع ك���ل م���ا ي���ج���ري لتجاوز 
بلورة  �جل  �ل�شائد، من  و�ملحاور  �لنق�شام  منطق 
�لتي  �لتطور�ت  مع  للتعاطي  �شاملة  عربية  روؤي��ة 
�لعرب  ب��اع��ت��ب��ار  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ل��د�ن  ت��ل��ك  ت�شهدها 
ويف  ����ش��ت��ق��ر�ره��ا  يف  �حلقيقية  �مل�شلحة  �أ���ش��ح��اب 
و��شتعادة  �ل���رت�ب���ي���ة  وح��دت��ه��ا  ع��ل��ى  حم��اف��ظ��ت��ه��ا 

عافيتها �لقت�شادية؟
�لأخ��الق��ي وه��م يرون  ب��احل��رج  �ل��ع��رب  �أل ي�شعر 
�ل��دويل، لغايات يف نف�س يعقوب، يتنادى  �ملجتمع 
�أو  �لعربية  �ل��دول��ة  �ج��ل ن�شرة ه��ذه  مل��وؤمت��ر م��ن 
و�إر����ش���اء �شر�كة  �ل��ع��رب��ي،  تلك م��ن دول �خل��ري��ف 
معها حتى تتجاوز �أدو�ءها، يف حني يكتفي �لعرب 
ببع�س �مل���ب���ادر�ت �خل��ج��ول��ة، وم��ن��ه��ا م��ا ه��و حتت 
وك���اأّن  ل��ه��ا،  فاعلية  ول  ط��ع��م  ل  خ��ارج��ي،  �شغط 
قارة  �إن مل نقل يف  �أ�شو�رهم  خ��ارج  ما يحدث هو 
�أخرى �أو كوكب �آخر، متجاهلني �أن �أزمة ليبيا �أو 
�ليمن �آو م�شر �أو تون�س تتجاوز �أ�شحابها �إىل من 

حولهم و�أ�شا�شا �لعرب؟
على  �لعربي  �لإقليمي  �لنظام  �شيبقى  متى  ف��اإىل 
هام�س �لأحد�ث �جلارية على خارطته، ُمتقاع�شا 
�لأخرى  تلو  �لفر�شة  ُمتيحا  و�جباته،  �أد�ء  على 

بخيوط  لتم�شك  و�لدولية  �لإقليمية  ل��الأط��ر�ف 
ثم  �لعربية،  �ل�شاحات  يف  ومت��رح  وت�شرح  �للعبة، 
دول  ب�شطوة  ت��ن��دي��د�  و�لنحيب  �ل�����ش��ر�خ  يتعاىل 

�جلو�ر وتدخلهم يف �شوؤون �لعرب؟
�إّن �لطبيعة، كما ُيقال، عدوة �لفر�غ، و�إّن ��شتقالة 
�لعرب وتهاونهم هو �لذي يفتح �لأبو�ب و�لأ�شو�ر 
على م�شر�عيها لدول �جلو�ر وغرها حتى مُتلي 
م�شعى  يف  �لأور�ق  جميع  على  وُت�شيطر  �إر�دت��ه��ا 
مك�شوف لإعادة �شياغة خارطة �ملنطقة مبا يخدم 
مكا�شب  ل��ه��ا  وي��ح��ق��ق  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م�شاحلها 

جيو�شيا�شية.
تطور�ت  من  خارطتهم  ت�شهده  مما  �لعرب  فاأين 
�لقدرة  حقا  ميلكون  وه��ل  در�ماتيكية،  وحت��ولت 
متى  و�ىل  �ملتغر�ت،  تلك  حتديات  مو�جهة  على 
تد�همهم  و�حلر�ئق  �ل�شتوي  �شباتهم  يف  �شيبقون 

من كل �جلهات؟
�إذ�  وقوعه،  دون  للحيلولة  ون�شرخ  نخ�شاه،  ما  �إن 
�ل��ع��رب��ي يف عطلته  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل��ن��ظ��ام  ��شتمر  م��ا 
وبلغة  �مل���رة  ه���ذه  ن�شمع  �أن  �مل��ف��ت��وح��ة،  وع��ط��ال��ت��ه 
�لدموع:  ن���ذرف  ون��ح��ن  عربية  لي�شت  م��ف��رد�ت��ه��ا 
ُم��ل��ك مل حتفظوه  �لن�شاء على  ب��ك��اء  �ل��ي��وم  �ب��ك��و� 

حفظ �لرجال .
ولكن رغ��م ���ش��ود�وي��ة �ل��ل��وح��ة، و�إف��الت��ا م��ن لوثة 
�لتعميم �لتي عادة ما حتجب علينا �شالمة �لطرح 
و�لروؤية، ل بد من �لإ�شارة �إىل �أن �لعرب �ثبتو� يف 
�لآونة �لأخرة قدرتهم على توفر مد�خل جتاوز 
�لأزمات بقدر�تهم �لذ�تية ودون حاجة لو�شيط �أو 
ط��رف خارجي، ك��ان ذل��ك يف �لأزم��ة �لتي ع�شفت 
تد�عيات فحيح  �خلليجي جر�ء  �لتعاون  مبجل�س 
جماعة �لإخو�ن �مل�شلمني و�شمومها على �لعالقة 
ب��ني م��ك��ون��ات��ه، ح��ي��ث ����ش��ت��ط��اع �مل��ج��ل�����س �أن ي�شع 
و�إر�دته  �خلا�شة  مبفرد�ته  �لأزم��ة  جت��اوز  و�شفة 
�حلرة، ويف هذ� تاأكيد على �أن �لعرب �إذ� ما �أر�دو� 
قدر�  لي�س  �خل���ارج���ي  �ل��ت��دخ��ل  و�ن  ����ش��ت��ط��اع��و�، 
�ل�شيا�شية  و�لإر�دة  تكفي �حلكمة  حمتوما عليهم 
�إد�رة  يف  وناجحني  م�شرهم  ���ش��ادة  يكونو�  حتى 

خالفاتهم و�أزماتهم.
كما �أن ما ياأتي من م�شر عرب �حلملة �لنتخابية، 
�لق�شايا  م���ن  �مل��ر���ش��ح��ني  م���و�ق���ف  ي��خ�����س  م���ا  يف 
�لعربية و�لإقليمية و�لدولية، يوؤكد ��شتعادة �لعرب 
قريبا لدور م�شر �لعربي، بعد �شنو�ت عجاف ناأت 
فيها م�شر عن هموم �أمتها وتخلت فيه، لعتبار�ت 
عديدة، عن دورها �ملحوري و�لطبيعي يف �حلفاظ 
عن �لأمن �لقومي �لعربي، وم�شاعدتها يف �إطفاء 
ح��ر�ئ��ق��ه��ا، وت��ر���ش��ي��د �ل��ت��ع��اط��ي م��ع �لأزم�����ات �لتي 

تطفو على �شاحاتها. 
�أمنها  ه��و  هاج�شها  �أن  م�شر  م��ن  ي�شلنا  فحني 
و�من �لأمة �لعربية ، بل �أكرث من ذلك، حني ُيعلن 
�أن جي�س م�شر �شوف يد�فع عن م�شر وعن �لأمة 
�لعربية، ل منلك �إّل �أن ن�شتب�شر ويجتاحنا �لأمل 
بقرب خروج �لعرب من �شباتهم �ل�شتوي من بو�بة 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ودول���ة  م�شر  حم��وره��ا  عربية 
�إّل  �شيء  ُي�شادر مّنا كل  .. قد  �ل�شعودية  و�ململكة 

حقنا يف �أن نحلم..!

•• �صنعاء-وكاالت:

ت�شارعت تطور�ت �مل�شهد �ل�شيا�شي و�لأمني يف �ليمن منذ 
�إعالن وز�رة �لدفاع قبل يومني ��شتعادة �ل�شيطرة بالكامل 
على مدينة عز�ن مبحافظة �شبوة جنوب �لبالد، �أحد �أهم 
معاقل تنظيم �لقاعدة يف جزيرة �لعرب. و�شهدت �لعا�شمة 
�شنعاء وحمافظات حلج وماأرب و�لبي�شاء خالل �ليومني 
�مل��ا���ش��ي��ني �شل�شلة ه��ج��م��ات م��ت��ف��رق��ة ع��ل��ى رج���ال �لأم���ن، 
خماوف  و�شط  منهم،  �لع�شر�ت  وج��رح  مقتل  عن  �أ�شفرت 
�ليمني  �جل��ي�����س  ي�شنها  �ل��ت��ي  �حل����رب  غ��م��ار  �ت�����ش��اع  م���ن 
�لقاعدة يف  �أي��ام �شد معاقل تنظيم  �أك��رث من ع�شرة  منذ 
حمافظة  يف  ع��ي��ان  �شهود  وذك���ر  و�أب���ني.  �شبوة  حمافظتي 
حلج �أن ع�شر�ت من �مل�شلحني �مللثمني -يعتقد بانتمائهم 
در�جات  منت  على  �جلمعة  �أم�س  �شوهدو�  �لقاعدة-  �إىل 

نارية يجوبون �شو�رع مدينة �حلوطة -عا�شمة �ملحافظة- 
�ل�شيا�شي يف حلج  �لكاتب و�ملحلل  �آر بي ج. وق��ال  حاملني 
غالب �ل�شميعي �إن طائر�ت �أمركية بدون طيار �شوهدت 
�حلمر�ء  تدعى  �شغرة  بلدة  �شماء  يف  حتلق  وه��ي  �أي�شاً 
�شرق �ملدينة. و�أ�شار �إىل �أن هناك خماوف من قيام عنا�شر 
�لقاعدة ب�شن هجوم �شد �جلي�س �ليمني و�ل�شتيالء على 
مناطق جديدة ليتمركزو� فيها لحقاً، بينما بدت جتمعات 
�ملحيطة  �مل���ز�رع  يف  للعيان  ب��ادي��ة  منهم  م�شلحة  لعنا�شر 
�لو��شح  باملدينة م�شتغلني حالة �ل�شعف و�لغياب �لأمني 
عنا�شر  �أن  يبدو  ق��ائ��اًل  �ل�شميعي  و�أ���ش��اف  �ملحافظة.  يف 
�لقاعدة حتاول فتح جبهات قتال جديدة يف حلج و�لبي�شاء 
كل  يف  �ليمني  �جلي�س  من  موجعة  �شربات  تلقت  �أن  بعد 
من �أبني و�شبوة بهدف ت�شتيت قدر�ت �جلي�س يف �أكرث من 

جبهة جلّره �إىل حرب ��شتنز�ف يف مناطق و��شعة.

قبل ا�ستعادة ال�سيطرة .. خماوف من ات�ساع املواجهات يف اليمن

باملنا�سبة

�سبات العرب ال�ستوي.. واحلرائق الداهمة!

القم�سان احلمر يدافعون عن احلكومة التايالندية 

•• وا�صنطن-وكاالت:

عمليات  م��دي��ر  غينغ،  ج��ون  ق��ال 
مكتب �ل�شوؤون �لإن�شانية يف �لأمم 
�ملتحدة، �إن �ل�شعب �ل�شوري ميلك 
للبقاء  ���ش��روري  ه��و  مم��ا  �لقليل 
ع��ل��ى ق��ي��د �حل����ي����اة، م�������ش���ر�ً �إىل 
قو�فل  من  �لطبية  �ملعد�ت  �إز�ل��ة 

�مل�شاعد�ت �لإن�شانية يف �شوريا.
و�أو�شح غينغ، يف موؤمتر �شحايف 
�شعوبة  �أن  ج���ن���ي���ف،  يف  ع���ق���ده 
�لو�شول ونق�س �لدعم �ل�شيا�شي، 
�لتي  �لأ�شا�شية  �مل�شاكل  من  هما 
ت���و�ج���ه �ل���وك���الت �لإن�����ش��ان��ي��ة يف 
�ل�شوريون  مي��ل��ك  ح��ي��ث  ���ش��وري��ا، 
للبقاء  ���ش��روري  ه��و  مم��ا  �لقليل 

على قيد �حلياة.
�لإن�شاين  �ملجتمع  نحن  و�أ���ش��اف 
لدينا حد �أق�شى ملا ميكننا �لقيام 
به، لن نكون �أبد�ً �حلَل للم�شكلة، 
ديناميكة  يف  عالقون  �لآن  ولكننا 
�شعبة جد�ً فيما يتعلق بالو�شول 

�إىل �لنا�س .
نحتاج  ن��ح��ن  ق��ائ��اًل  و���ش��دد غينغ 
مل�شنا  �أك������رب،  ���ش��ي��ا���ش��ي  دع����م  �إىل 
مفت�شو  عندما متكن  �لدعم  هذ� 
تلك  �إىل  �لو�شول  م��ن  �لأ�شلحة 
�لو�شول  ي�شعب  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق 
�لإر�دة  ت��ت��وف��ر  ف��ع��ن��دم��ا  �إل���ي���ه���ا، 
�ل�شيا�شية، هناك د�ئما و�شيلة، �إذ�ً 
نحن ل نتحدث عن �شيء نظري، 
تاأثر  ملمو�شة عن  �أمثلة  فلدينا 
وجودها  عند  �ل�شيا�شية  �لإر�دة 

�ل��ع��ق��ب��ات، وه���ذ� ما  ع��ل��ى تخطي 
نطالب به .

تقوي�س  ����ش��ت��م��ر�ر  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�شوريا،  يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �جل���ه���ود 
مبا يف ذلك �ل�شتالء على بع�س 
للحياة  �ملنقذة  �ل�شرورية  �مل���و�د 
وذكر �ن �أحد �لأم��ور �لتي ينبغي 
هي  عليها  �ل�شوء  ت�شليط  �إع���ادة 
ت�����ز�ل من  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل����ع����د�ت  �أن 
��شرت�جتية  من  كجزء  �لقو�فل، 
�لرعاية  م���ن  �جل���رح���ى  ح���رم���ان 

�لطبية ..
بغي�س  بانه  �ل�شيء  ه��ذ�  و��شفاً   

باتخاذ  ي���ب���د�  �ن  وع��ل��ي��ه  مي��ك��ن��ه 
ومنها  �ل�������الزم�������ة  �خل�������ط�������و�ت 
�مل��ع��د�ت يف  بعد  وتدمر  تو�شيب 
�ملوقع لثبات عزمه على �حرت�م 

�لتز�مه .
�ل�شلحة  ح��ظ��ر  منظمة  وق��ال��ت 
�ل���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة �ل���ت���اب���ع���ة ل���المم 
ت�������ش���رف على  �مل����ت����ح����دة و�ل�����ت�����ي 
�ل�ش���لحة  م��ن  �لتخل�س  عملية 
 %  92 �ن  �شوريا  �لكيميائية يف 
�مل��ع��ل��ن مت �خر�جه  �مل��خ��زون  م��ن 

من �شوريا �و تدمره.
لالمم  �خل��ا���ش��ة  �مل��ن�����ش��ق��ة  �ن  �ل 

لكن غينغ، �أكد �نه على �لرغم من 
�ل�شيا�شية،  �لعمليات  �شر  ب��طء 
فلن يتخلى �ملجتمع �لإن�شاين عن 

�ل�شعب �ل�شوري.
�ملتحدة  �لوليات  ذلك، حثت  �ىل 
كل من �شوريا ورو�شيا �ىل �لتاكد 
من ت�شليم باقي خمزون �ل�شلحة 
مفت�شي  �ىل  �ل�شورية  �لكيميائية 

�لمم �ملتحدة للتخل�س منه.
ب��ا���ش��م وز�رة  �مل��ت��ح��دث��ة  و�ع��ل��ن��ت 
جنيفر  �لم���رك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة 
نظام  �ن  نعتقد  زل��ن��ا  ل  ب�����ش��اك��ي 
ب�����ش��ار �ل�شد  �ل�����ش��وري  �ل��رئ��ي�����س 

�علنت  ك�����اغ  ���ش��ي��غ��ري��د  �مل���ت���ح���دة 
�خلطرة  �ل��ظ��روف  �ن  �خلمي�س 
على �لر�س جعلت من �مل�شتحيل 
�ملتبقية  �مل�شتوعبات  �لو�شول �ىل 

من �ل�شلحة �لكيميائية.
و�شددت ب�شاكي من جهتها على �ن 
موجود   )8%( �ملتبقي  �مل��خ��زون 
�لنظام  عليها  ي�شيطر  مناطق  يف 

�ل�شوري.
�م���ام �شحافيني  ب�����ش��اك��ي  وق��ال��ت 
علينا �ل�شتمر�ر يف �ل�شعي ليجاد 
�شبل من �جل �لو�شول �ىل هناك، 
هذه  �ز�ل��ة  �لنظام  م�شوؤولية  من 
�ل���ش��ل��ح��ة وت�����ش��ك��ك و����ش��ن��ط��ن يف 
ك�����ش��ف ع����ن كامل  ك�����ون �ل�����ش����د 
�ل�شلحة  م����ن  �ل����ب����الد  خم������زون 

�لكيميائية.
و����ش��اف��ت ب�����ش��اك��ي ن��ث��ق مب��ا قاله 
ن��ظ��ام �ل����ش���د.. و���ش��ن��ظ��ل نر�قب 
�ل��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب وك��������������ان هن�اك 
لغاز  �لنظام  ��ش��تخد�م  ح�ول  قلق 
ني�شان- يف  هج����وم  خالل  �لكلور 

�شمن  �ل��ك��ل��ور  ي��ك��ن  ول����م  �ب��ري��ل 
�ل���ت���ي طلبت  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �مل������و�د 
وكالة حظ����ر �ل�شلحة �لكيميائية 

من �شوريا �لت�شريح عنها.
و�ث������������رت م���������ش����ال����ة �ل����ش���ل���ح���ة 
هاتفي  �ت�شال  خالل  �لكيميائية 
بني وزي��ر �خلارجية ج��ون كري 
�شرغي  �ل�����رو������ش�����ي  ون������ظ������ره 
�تفاق  �ل��ذي تو�شل �ىل  لف��روف 
يف �يلول-�شبتمرب لز�لة �ل�شلحة 

�لكيميائية من �شوريا.

الأمم املتحدة ت�سكو �سعوبة اإغاثة ال�سوريني

وا�سنطن تدعو دم�سق لت�سليم الكيميائي املتبقي

مقتل 37 م�سلحًا بعمليات اأمنية يف اأفغان�ستان 
•• كابول-يو بي اأي:

�لقو�ت  نّفذتها  من حركة طالبان، يف عمليات م�شرتكة  م�شلحاً   37 قتل 
�لأف��غ��ان��ي��ة، وق���و�ت �مل�����ش��اع��دة �ل��دول��ي��ة )�إي�����ش��اف( خ��الل �ل�����ش��اع��ات �ل��25 

�لأخرة مبناطق خمتلفة من �أفغان�شتان.
وق��ال��ت وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة �لأف��غ��ان��ي��ة، يف ب��ي��ان، �إن ق��و�ت��ه��ا ن��ّف��ذت م��ع قو�ت 
 37 )�إي�شاف( عدة عمليات م�شرتكة مبناطق خمتلفة من �لبالد، وقتلت 

م�شلحاً من طالبان، وجرحت 13 م�شلحاً، و�عتقلت 10 �آخرين.
وباكتيكا،  وغ���زين،  ق��ن��دز،  ولي���ات  يف  ُن��ّف��ذت  �لعمليات  �أن  �لبيان  و�أ���ش��اف 
�لأ�شلحة  كمية من  بطت خاللها  و�شُ وقندهار،  وه��ر�ت،  وف��رح،  وهلمند، 
�شفوف  يف  خ�شائر  عن  بيانها  يف  �ل���وز�رة  تتحدث  ومل  و�خلفيفة  �لثقيلة 

�لقوى �لأمنية.

•• بانكوك-اأ ف ب:

�م�س  بالتجمع  �حلمر  �لقم�شان  من  متظاهرون  ب��د� 
حكومة  �قامة  �ىل  �ملعار�شة  �شعي  لتحدي  بانكوك  يف 
ينغالك  �ل���وزر�ء  رئي�شة  �ق��ال��ة  بعد  وذل��ك  بهم  خا�شة 
�شيناوتر� و�دى قر�ر �ملحكمة �لد�شتورية �قالة ينغالك 
�ل�شلطة يف مطلع  ��شتغالل  بتهمة  وزر�ئها  وت�شعة من 

�ل�شبوع �ىل تدهور �لزمة �لتي تعاين منها �ململكة.
يف  �شرطي  �لف  ثالثة  و�شع  مت  �ن��ه  م�شوؤولون  وق��ال 
على  للحكومة  �ملو�لية  للتظاهرة  حت�شبا  �لتاهب  حال 
�مل�شارف �لغربية للعا�شمة �ل�شبت و�لتي يتوقع �ن تبلغ 
ويدعى  �ملتظاهرين  �ح��د  وق���ال  �مل�����ش��اء  بحلول  �وج��ه��ا 
�شن�شتخدم  لكننا  �لعنف  ن�شتخدم  لن  بريبانا  كو�ن�شاي 
وقال  �لدميوقر�طية  �جل  من  للمحاربة  �حل�شود  قوة 

�ل��ق��م�����ش��ان �حل��م��ر �ن��ه��م ���ش��ي��و����ش��ل��ون �ل��ت��ظ��اه��ر طاملا 
يتطلب �لمر ذلك للدفاع عن �حلكومة. ومن �ملفرت�س 
من  تبقى  مبا  لالطاحة  جتمعات  �ملعار�شون  ينظم  �ن 
�حل��ك��وم��ة ول ي��رت�ج��ع �مل��ت��ظ��اه��رون ع��ن ف��ك��رة ت�شكيل 
جمل�س لل�شعب غر منتخب يكلف ��شالح �لنظام بدل 
�لنظام  �ن  �ملتظاهرون  ويعترب  �نتقالية.  حكومة  م��ن 
�ملوؤيدة  �حل��ك��وم��ات  م��ن  �شنو�ت  ب�شبب  �لف�شاد  ينخره 
لتاك�شني �شيناوتر�، �شقيق ينغالك �لتي �قيلت �لربعاء 
وي��ل��ق��ى �مل��ت��ظ��اه��رون دع���م �ل��ن��خ��ب �مل��ق��رب��ة م��ن �لق�شر 
�مللكي �لتي تعترب �ن عائلة �شيناوتر� �لفائزة يف جميع 
للملكية.  تهديد   2001 منذ  �لت�شريعية  �لنتخابات 
 2006 �نقالب  ومنذ  عاما   86 يبلغ  تايالند  وملك 
�شد تاك�شني وتايالند غارقة يف دو�مة من �لزمات �لتي 

ت�شهد نزول �ن�شار �لرثي وخ�شومه �ىل �ل�شارع.
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ي���ديل ن��ح��و �رب��ع��م��ئ��ة م��ل��ي��ون �وروب����ي ب��ع��د ����ش��ب��وع��ني ب��ا���ش��و�ت��ه��م يف 
�نتخابات مهددة بتدفق للم�شككني بالبناء �لوروبي، و�شتكون نقطة 
كل  وجتمع  �لوروب���ي.  �لحت��اد  ملوؤ�ش�شات  كامل  لتجديد  �لن��ط��الق 
��شتطالعات �لر�ي على خال�شة و�حدة، �ذ تتوقع �ن ينتزع �ليمني 
 .751 ��شل  من  نائب  مئة  نحو  مايو  �ي��ار   25 م�شاء  يف  �ملتطرف 
وقد يتمكن ق�شم من �لقوميني �ملت�شددين ت�شكيل كتلة حول �جلبهة 
�لوطنية �لفرن�شية و�حلزب من �جل �حلرية �لهولندي، �للذين يتوقع 
�ن يتقدم كل منهما يف بالده على غر�ر حزب �ل�شتقالل )يوكيب( 
�لربيطاين �لر�ف�س لوروبا. ويتحدث بع�س �مل�شوؤولني �ل�شيا�شيني 
21 ني�شان �بريل �وروب��ي، يف ��شارة �ىل تاأهل �جلبهة �لوطنية  عن 
�لرئا�شية �لفرن�شية يف  �لثانية يف �لنتخابات  �لفرن�شية �ىل �لدورة 
�ملنتقدين  ��شد  ف��ان  �ملتطرف  �ليمني  عن  ومبعزل   .2002 �لعام 
لوروبا �شيخرجون فائزين يف �لنتخابات مثل حزب �لبديل لملانيا 
بزعامة  و�ل�شعبويني  �ل��ي��ورو، لوروب��ا  �لتخلي عن  �ىل  �ل��ذي يدعو 
�لي�شاري �لر�ديكايل  �و �ي�شا حزب �شريز�  بيبي غريلو يف �يطاليا 
يف �ليونان. وتتوقع ��شتطالعات �لر�أي �ي�شا تدهور� جديد� لن�شبة 
�مل�شاركة �لتي �شجلت قبل خم�س �شنو�ت تر�جعا قيا�شيا بلغ 43%. 
فالمتناع عن �لت�شويت ل ي�شجع �ملتطرفني فح�شب بل �نه ي�شهم يف 

تقوي�س �شرعية �ملوؤ�ش�شات �لوروبية.

�ملك�شيك يف وقت مبكر  زل��ز�ل بقوة �شت درج��ات جنوب غرب  �شرب 
�أي�شاً  �لعا�شمة مك�شيكو �شيتي  �ل�شبت، و�شعر به �شكان  �شباح �م�س 
ومل ترد تقارير فورية عن قوع �أ�شر�ر �أو �شحايا جر�ء �لزلز�ل �لذي 
تكبان دي  �شبعة كيلومرت�ت غربي مدينة  يقع مركزه على م�شافة 
35 كيلومرت�ً  غالينا بولية غريرو �جلنوبية �لغربية، وعلى عمق 
�لهادئ. وكان �جلهاز  �ملحيط  �لياب�شة وغر بعيد من �شاحل  د�خل 
�لوطني للزلزل يف �ملك�شيك قد حدد قوة �لزلز�ل عند 6.3 درجات 
ق��ر�ءة قريبة من تقدير�ت  5.9 درج��ات، وهي  �إىل  �أن يعدلها  قبل 
ميجيل  �لد�خلية  وزي��ر  وق��ال  �لأمركية.  �جليولوجي  �مل�شح  هيئة 
�أي  تقارير فورية عن  ت��رد  تعليق على موقع تويرت مل  �أوزوري���و يف 
�لزلز�ل  بالزلز�ل وياأتي  �ل�شكان  �أح�س فيها  �لتي  �لوليات  �شرر يف 
بعد �أق���ل م��ن ي��وم��ني على ه��زة �أر���ش��ي��ة ب��ق��وة 6.4 درج���ات �شربت 
�لعا�شمة، و�رجتت على �إثرها �ملباين و�أُخليت �ملكاتب من موظفيها، 
لكن مل ت�شبب �شرر�ً كبر�ً ومك�شيكو �شيتي �لعا�شمة �شريعة �لتاأثر 
بالزلزل �لبعيدة لأنها ُبنيت فوق تربة رخوة ويف عام 1985 ق�شى 
�آلف من �لنا�س بالعا�شمة عندما �نهارت �ملباين فوق روؤو�شهم جر�ء 

هزة �أر�شية بقوة 8.1 درجات �شربت �شاحل �ملحيط �لهادئ.

�شترلينغ  ميناء  �ل�شبت  �م�س  �شغرة  غو��شة  حتمل  �شفينة  غ��ادرت 
�ملناطق  �إح���دى  �إىل  متوجهة  �لأ�شرت�لية  ب��رث  مدينة  غ��رب  جنوب 
ُيعتقد  �ملا�شي  �ل�شهر  �إ�شارة  �لُتقطت  �لنائية يف �ملحيط �لهندي حيث 
�لتي �ختفت من  �ملاليزية  �لأ�شود للطائرة  �ل�شندوق  �أنها �شادرة من 
�ل�شفينة  رحلة  وتعترب  �شهرين.  من  �أك��رث  قبل  �ل���ر�د�ر  �شا�شات  على 
�ملنطقة  تلك  �إىل  لها  �لثانية  هي   ، �شيلد  �أو�شن  و��شمها  �لأ�شرت�لية، 
وعلى متنها غو��شة �أمركية �شغرة كانت قد �أُر�شلت �إىل قاع �ملحيط 
�ملا�شي.  م��ار���س-�آذ�ر  �لثامن من  ُفقدت يف  �لتي  �لطائرة  للبحث عن 
بالوقود  �لتزود  �أج��ل  من  للميناء  م��وؤخ��ر�ً  رجعت  قد  �ل�شفينة  وكانت 
قبل �أن تبحر مرة �أخرى �ليوم ل�شتئناف ن�شاطها وت�شارك �أكرث من 
�ل��ت��ي �ختفت م��ن على  �ل��ط��ائ��رة  �لبحث ع��ن  ع�شرين دول���ة يف ج��ه��ود 
�شا�شات �لر�د�ر عقب �إقالعها بقليل من مطار كو�لملبور متوجهة �إىل 
بكني وعلى متنها 239 ر�كباً، معظمهم �شينيون. و�أخفقت جهود من 
�لبحث �ليومي طيلة �أ�شابيع يف �لعثور على �أي �أثر للطائرة حتى �لآن، 
حتى بعد تقلي�س م�شاحة �لبحث يف جنوب �ملحيط �لهندي وقد نفدت 
�شحنة بطاريات �ل�شندوق �لأ�شود و�أجهزة ت�شجيل �ل�شوت و�لبيانات، 
�لعثور على �لطائرة يف غاية �ل�شعوبة وقال  �أم��ر  �ل��ذي يجعل  �لأم��ر 
�شيلد  �أو���ش��ن  �ل�شفينة  �إن  ماثيوز  م��ارك  �لأمركية  �لبحرية  �شابط 
�شتقوم باإنز�ل �لغو��شة �إىل قاع �ملحيط للبحث عن �أي ج�شم غر عادي 

�أو �أج�شام معدنية. فاإما �أن جتد �شيئاً �أو ل جتد .

عوا�صم

بروك�سل

وا�سنطن

مك�سيكو

بورما ت�ست�سيف قمة دولية ل�)اآ�سيان(
•• نايبيداو-اأ ف ب:

تد�شن  )��شيان(  ��شيا  �شرق  كتلة جنوب  لقادة  تاريخية  بورما قمة  ت�شت�شيف 
�لنظام  عهد  يف  �ل��ع��زل��ة  م��ن  ع��ق��ود  بعد  �ل��دول��ي��ة  �ل�شاحة  �ىل  ع��ودت��ه��ا  معها 
للتدقيق يف  ح��و�ج��ز  �ل�شرطة  �ق��ام��ت  �ل���دول  ق��ادة  و���ش��ول  وع�شية  �لع�شكري 
�جلمعة  م�شاء  نايبدو�  يف  �لدبلوما�شية  للبعثات  �لتابعة  �ل�شيار�ت  م��و�ك��ب 
�لتي  للقمة  ��شتعد�د�  �حل��د�ئ��ق  بت�شذيب  يقومون  حمليون  عمال  ك��ان  فيما 
نقوم  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  هتوت  يي  �حلكومي  �ملتحدث  وق��ال  �لح��د.  تبد�أ 
�لن بو�شع �للم�شات �لخرة، كل �شيء جاهز و�لقمة �ول حدث بهذ� �مل�شتوى 
يف �طار رئا�شة بورما للكتلة �لقليمية ملدة �شنة. وتعد �نطالقة للدولة رغم 
حقوق  جمال  يف  لنتقاد�ت  خاللها  تعر�شت  عاما   17 منذ  ل�شيان  �نتمائها 
مدين  �شبه  نظام  ت��ويل  وم��ع  مهم�شة  �لبقاء  �ىل  ب�شببها  ��شطرت  �لن�شان 
�شملت  ��شالحات  م��ع  �ل���دويل  �مل�شرح  �ىل  ب��ورم��ا  ع��ادت   2011 يف  �لرئا�شة 
ت�شي  �شو  �شان  �ون��غ  �ملعار�شة  زعيمة  ودخ��ول  �شيا�شيني  �شجناء  �شر�ح  �ط��الق 
�مل�شي قدما موحدين  �شعار  ��شيان حتت  رئا�شة  بورما  وتولت  �لربملان.   �ىل 
لتحقيق جمتمع �شلمي ومزدهر غر �ن �لتوتر�ت �لقليمية كالتي �شهدها هذ� 
�ل�شبوع بني بكني و�لع�شوين يف ��شيان فيتنام و�لفيليبني ب�شبب بحر �ل�شني 
و�تهمت  لبورما.  كبر  دبلوما�شي  دور  �ول  على  بظاللها  تلقي  قد  �جلنوبي، 
هانوي �لربعاء �شفنا �شينية مبهاجمة �شفن دورية فيتنامية قرب حقل نفطي 
يف مياه متنازع عليها ويف �ليوم نف�شه، قالت �ل�شرطة �لفيليبينية �نها قامت 
بتوقيف مركب �شيد �شيني يف مكان �آخر يف �لبحر. وتتقاطع يف �لبحر �ملتنازع 
�نه يحتوي  ويعتقد  �ملهمة  �ل�شرت�تيجية  �لبحرية  �ملمر�ت  �لعديد من  عليه 
على �حتياطي هائل من مو�رد �لطاقة و�ل�شني �لتي توؤكد �شيادتها على كامل 

�ملياه �ملتنازع عليها تقريبا، �كدت حقها يف �حلالتني.

ترحيب فل�سطيني بدعوة املقرر الأممي ملقاطعة اإ�سرائيل

حملة ماء وملح لدعم الأ�سرى الفل�سطينين امل�سربن

العفو تتهم اجلي�س النيجريي بالتق�سري

جمل�ض الأمن يتوعد بوكو حرام بعد خطف الفتيات
ت�شتهدف  ع����ق����وب����ات  وي����ف����ر�����س 

�أع�شاء فيها.
منظمة  �أعلنت  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�جلي�س  �أن  �ل����دول����ي����ة  �ل���ع���ف���و 
بهجوم  م�شبقا  تبلغ  �ل��ن��ي��ج��ري 
ح���رك���ة ب���وك���و ح�����ر�م �ل�����ذي �أدى 
تلميذة  مائتي  م��ن  �أك��رث  خلطف 
يف منت�شف �أبريل-ني�شان �ملا�شي، 
فوري  �إج����ر�ء  �أي  يتخذ  مل  لكنه 

ملنع ذلك.
وقالت �ملنظمة يف بيان �إن �شهاد�ت 
قا�شية تلقتها من م�شادر موثوقة 
مل  �لنيجرية  �لقو�ت  �أن  تك�شف 
تلقتها  حت��ذي��ر�ت  عقب  تتحرك 
ب�شاأن هجوم م�شلح حمتمل لبوكو 
�لد�خلية  �مل���در����ش���ة  ع��ل��ى  ح�����ر�م 

�حلكومية يف ت�شيبوك.
�لعام  �ملقر  �أن  �ملنظمة  و�أو�شحت 
تبلغ  م���اي���دوغ���وري  يف  ل��ل��ج��ي�����س 
�ل�شاعة  ب��ع��ي��د  و����ش���ي���ك  ب���ه���ج���وم 
�أب��ري��ل-  14 �ل�����ش��اب��ع��ة م�����ش��اء يف 

حركة  ت�شن  �أن  قبل  �أي  ني�شان، 
ت�شيبوك  بوكو ح��ر�م هجومها يف 

بنحو �أربع �شاعات.
�لنيجري  �جلي�س  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
مل ي��ت��م��ك��ن م����ن ج���م���ع �ل����ق����و�ت 
ل��وق��ف ه���ذ� �لهجوم  �ل�����ش��روري��ة 

�لرئي�س  خطاب  �إل��ق��اء  يف  �ل�شبت 
�لأم����رك����ي �لأ����ش���ب���وع���ي و�ل����ذي 
�شتخ�ش�شه للحديث عن �ختطاف 

�لتلميذ�ت يف نيجريا.
با�شم  �مل���ت���ح���دث  م�����ش��اع��د  وق�����ال 
�إن زوجة �لرئي�س  �لبيت �لأبي�س 
و�شتغتنم  لفتاتني  �أم  �لأم��رك��ي 
�لأمركيني  �ح���ت���ف���ال  م��ن��ا���ش��ب��ة 
للتعبر  �لأح�����د  غ���د�  �لأم  ب��ع��ي��د 
ع���ن م�����ش��اع��ر �ل��غ�����ش��ب و�حل����زن 
�لرئي�س  م��ع  ب��ه��ا  �ش����عرت  �ل��ت��ي 
�أك��رث من مائتي فتاة  �إث��ر خطف 

بنيجريا .
�أعلنت  بوكو حر�م  وكانت جماعة 
عن  م�شوؤوليتها  �ملا�شي  �لث��ن��ني 
�ختطاف �أكرث من مائتي تلميذة 

يف نيجريا وهددت ببيعهن.
وقال زعيم �جلماعة �أبو بكر �شيكاو 
يف ر�شالة فيديو م�شجلة �أنا �لذي 
�ختطفهن ، و�أ�شاف �أن �ملزيد من 
قريباً..  ذل��ك  �شتعقب  �لهجمات 
�ل��ف��ت��ي��ات لأنهن  �أخ����ذ  ���ش��ن��و����ش��ل 
�لتلميذ�ت يف  �ختطاف  �إم��اء ومت 
مدر�شة  م��ن  �أب��ري��ل-ن��ي�����ش��ان   14
د�خلية يف بلدة ت�شيبوك �لقريبة 
عا�شمة  مايدوغوري  مدينة  من 

ولية بورنو.

ن�شبه  ك��م��ني  وق��ع��ت يف  �أن��ه��ا  �إىل 
�إرهابيون على �لطريق �ملوؤدي �إىل 
ت�شيبوك �لو�قعة على بعد 120 

كلم من مايدوغوري.
ويف �شياق ذي �شلة، حتل مي�شيل 
�لرئي�س  زوج���ه���ا  حم���ل  �أوب����ام����ا 
�ليوم  �أوب���ام���ا  ب�����ار�ك  �لأم���رك���ي 

�ل�����ش��ع��ي��ف��ة �لتي  �مل�������و�رد  ب�����ش��ب��ب 
لديه وخ�شية مو�جهة جمموعات 
غالب  يف  جتهيز�  �أف�شل  م�شلحة 

�لأحيان، بح�شب قولها.
�شارع  �ل��ن��ي��ج��ري  ل��ك��ن �جل��ي�����س 
�لعفو  منظمة  �تهامات  نفي  �إىل 
ل�شان  على  و�أك���د  بالتق�شر،  ل��ه 

ذكرته  م���ا  �أن  ب��ا���ش��م��ه  �مل��ت��ح��دث 
�مل��ن��ظ��م��ة ل ي��ت��ع��دى ك��ون��ه حزمة 

�إ�شاعات .
و�أو����ش���ح �مل��ت��ح��دث �ل��ع�����ش��ك��ري �أن 
�ملتمركزة يف مايدوغوري  �لقو�ت 
�ل���ه���ج���وم على  ب����اأم����ر  ت��ت��ب��ل��غ  مل 
و�أ�شار  وق��وع��ه،  عند  �ل  ت�شيبوك 

•• باري�س-رويرتز:

ق���ال���ت �أوغ����ن����د� �إن���ه���ا ت��خ�����ش��ى �أن 
�حل�����رب جوزيف  زع���ي���م  ي�����ش��ت��ف��ي��د 
ك��وين م��ن �ل�����ش��ر�ع��ات يف �ملنطقة 
وتعهدت ب�شحب قو�تها من جنوب 
�ل�������ش���ود�ن مب��ج��رد ����ش��ت��ك��م��ال قوة 
�لبعثة �لتي تقودها �لأمم �ملتحدة 
لرتكز على مطاردة جماعة جي�س 

�لرب للمقاومة بزعامة كوين.
�إىل جنوب  ق��و�ت  �أوغ��ن��د�  و�أر�شلت 
�ل�شود�ن لدعم �حلكومة بعد قليل 
من �ندلع قتال يف دي�شمرب كانون 
�لأول بني جنود موؤيدين للرئي�س 
�شلفا كر و�آخرين موؤيدين لنائبه 
حتقق  ومل  م�������ش���ار.  ري�����ك  �مل����ق����ال 
منذ  �مل�شتمرة  �ل�����ش��الم  حم��ادث��ات 
�شهور نتائج تذكر و�إن كانت تقارير 
�تفقا على  ب��اأن كر وم�شار  �أف��ادت 
وق���ف لإط����الق �ل��ن��ار م�����ش��اء �أم�س 

بينهما  مبا�شرة  حم��ادث��ات  �أول  يف 
منذ بدء �ل�شر�ع. و�أثار ن�شر قو�ت 
�أوغندية يف جنوب �ل�شود�ن �لقلق 
�ملنطقة  يف  �جل����ر�ن  بع�س  ل���دى 
خ�شية  غ���رب���ي���ة  ع���و�����ش���م  ول������دى 
�ل�شتباكات  ت�����ش��ع��ي��د  ي������وؤدي  �أن 

وزير  وق����ال  �إق��ل��ي��م��ي.  ���ش��ر�ع  �إىل 
لرويرتز  كوتي�شا  ���ش��ام  �خل��ارج��ي��ة 
ن�شر  مبجرد  باري�س  يف  مقابلة  يف 
�ل��ت��ي تعمل مع  �ل��ق��وة �لق��ل��ي��م��ي��ة 
�أوغند�  �شتن�شحب  �ملتحدة  �لأمم 
�إل  �ل�����ش��ود�ن  ول��ن تبقى يف جنوب 

للمقاومة.  �ل���رب  جي�س  مل��ح��ارب��ة 
�مل��ت��ح��دة يف  ب��ع��ث��ة �لأمم  وت��ت��األ��ف 
جنوب �ل�شود�ن من حو�يل 8500 
من قو�ت حفظ �ل�شالم و�ل�شرطة 
�أربعة  زيادتها بحو�يل  �ملقرر  ومن 

�آلف جندي.
وتالحق قوة من �لحتاد �لفريقي 
ت�شم خم�شة �آلف فرد وبدعم من 
ق���وة ك��وم��ان��دو���س �أم��ري��ك��ي��ة ت�شم 
وق���ادة جماعته  ك��وين  ف��رد   100
بخطف  �تهامات  يو�جهون  �لذين 
ل�شتخد�مهم  �لأط�����ف�����ال  �آلف 

كمقاتلني.
وقالت �لأمم �ملتحدة يوم �لثالثاء 
ق���ادت���ه  م�����ن  وب���ع�������ش���ا  ك������وين  �إن 
�شيطرة  ذ�ت  مناطق  يف  يختبئون 
���ش��ود�ن��ي��ة يف ج��ي��ب م��ت��ن��ازع عليه 
يف ج��ن��وب �ل�������ش���ود�ن جم����اور لكل 
�فريقيا  وجمهورية  �ل�شود�ن  من 

�لو�شطى.

مقتل 9 اأ�سخا�ض بتفجري انتحاري يف بغداد اأحكام بال�سجن على زعيم فتح الإ�سالم و6 بالتنظيم
قوى �لم��ن، وغرها من �لم��ور �حل�شا�شة يف �لبالد، �لمر �لذي ي��وؤدي �ىل 

�إثارة �لنعر�ت �ملذهبية، و�لعن�شرية، و�حل�س على �لنز�ع بني �لطو�ئف .
فتح  تنظيم  قيادية، يف  وت��ويل وظائف  �شبكات وخ��الي��ا،  ب��رتوؤ���س  �أد�ن��ه��م  كما 
�أهل  �لأر�����س، ودع��م  �شبيل �هلل وحتقيق �خل��الف��ة على  �ل���ش��الم.و�جل��ه��اد يف 
�لطائفة �ل�شنية، و�ل�شيطرة �ل�شنية يف طر�بل�س )�شمال لبنان( ، و�عالنها �مارة 
��شالمية . كما �أد�ن �ملجل�س �لعديل �ملتهم �شاكر يو�شف �لعب�شي لإقد�مه على 
حتري�س �لعديد من �ملقاتلني �ملنتمني �ىل تنظيم فتح �ل�شالم، على �لهجوم 
ع�شكريا على �جلي�س �للبناين ومر�كز �لثابتة، �لمر �لذي �أدى �ىل هدم عدد 
من �ملباين �ملدنية، وعلى هدم عدد من مر�كز �جلي�س �للبناين �لثابتة، كليا 
�أخرى متفرعة  �أي�شا يف ملفات  وجزئيا وجميع �ملد�نني �ليوم هم مالحقون 

عن ملف فتح �لإ�شالم ل تز�ل قيد �لنظر �أمام �ملجل�س �لعديل.

•• بريوت-يو بي اأي:

�ل�شالم   فتح  تنظيم  من  متهمني   7 فيه  �أد�ن  حكما  �لعديل  �ملجل�س  �أ���ش��در 
وجه  من  �لفار  �لعب�شي  �شاكر  �لردين  �لفل�شطيني–  �لتنظيم  زعيم  بينهم 
�لعد�لة وحكم �ملجل�س �لعديل �لذي �حكامه لترد على �ملتهمني باحلب�س ملدة 
تر�وحت بني �ل�شنتني و�لثالث �شنو�ت وكان تنظيم فتح �ل�شالم قاد ��شتباكات 
عام 2007 مع �جلي�س �للبناين يف خميم نهر �لبارد لالجئني �لفل�شطينيني 

�شمال لبنان مما �دى تا�ىل �شقوط مئات �لقتلى و�جلرحى.
�ل�شالم،  فتح  تنظيم  �ىل  �لنتماء  على  �إق��د�م��ه��م  ب  �ملتهمني  �ملجل�س  و�دن 
وهو تنظيم يهدف �ىل زرع �لفنت، وزعزعة �لمن يف �لبالد، وخلق حالة من 
ومر�كز  �جلي�س،  موؤ�ش�شات  ��شتهد�ف  طريق  عن  �ل�شتقر�ر،  وع��دم  �لفو�شى 

اأوغندا: كوين قد ي�ستفيد من الفو�سى يف جنوب ال�سودان 

�لفل�شطينية.  من جانبها رحبت 
بت�شريحات   ، ح���م���ا����س  ح���رك���ة 
�ملتحدة  ل����الأمم  �خل���ا����س  �مل���ق���رر 
يف  �لإن�����ش��ان  حقوق  بو�شع  �ملعني 
ريت�شارد  �لفل�شطينية،  �لأر����ش��ي 
�إىل تفعيل  �لتي دعا فيها  فولك، 

�ملقاطعة �لدولية �شد �إ�شر�ئيل.
وقال �لناطق با�شم حما�س ، فوزي 
يونايتد  تلقت  ب��ي��ان،  يف  ب��ره��وم، 
منه،  ن�شخة  �نرتنا�شونال  بر�س 
تثمن حركة حما�س �لت�شريحات 
فولك  ريت�شارد  لل�شيد  �مل�شئولة 
�ملتحدة  ل����الأمم  �خل���ا����س  �مل���ق���رر 
 ، فل�شطني  يف  �لإن�����ش��ان  حل��ق��وق 
باأنها  �لت�شريحات  ه��ذه  و����ش��ف��اً 

مهمة جد�ً .
�ملعاناة  حجم  تك�شف  �أنها  و�عترب 
�لفل�شطيني  لل�شعب  �مل�����ش��ت��م��رة 
�لإ�شر�ئيلي  �لح�����ت�����الل  حت����ت 
للت�شامن  �ملا�شة  �حلاجة  وم��دى 
جر�ئم  وف�شح  �شعبنا  مع  �لعاملي 
�لحتالل ومعاقبته على جر�ئمه 

و�نتهاكاته .
وك������ان ف����ول����ك، ح����ث يف ب���ي���ان له 
�ل�شركات  من  مزيد�ً  �لأول  �أم�س 
�لن�شمام  على  �مل��دين  و�ملجتمع 
�لعاملية  �ل��ت�����ش��ام��ن  ح���رك���ة  �إىل 
�مل���ت���ن���ام���ي���ة مل���ق���اوم���ة �لح����ت����الل 
وعملية  �ل���ط���وي���ل  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 

•• القد�س-غزة-وكاالت:

�نطلقت حملة ت�شامنية عاملية مع 
�لفل�شطينيني  �لإد�ري��ني  �لأ�شرى 
�لحتالل  ���ش��ج��ون  يف  �مل�����ش��رب��ني 
على  �ل�17  ل��ل��ي��وم  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�ل���ت���و�يل. وحت��م��ل �حل��م��ل��ة �شعار 

ماء وملح . 
ع��ل��ى �حلملة  �ل��ق��ائ��م��ون  ووج�����ه 
د�عمة  ملوؤ�ش�شات  خمتلفة  دع��و�ت 
للم�شاركة  �لفل�شطينية  للق�شية 
ع�شرة  �أع������دت  �ل���ت���ي  �حل��م��ل��ة  يف 
و�����ش����وم )ه���ا����ش���ت���اغ( ب���ل���غ���ات عدة 
للتغريد بها على مو�قع �لتو��شل 

�لجتماعي. 
�لقائمني  ح�شب  �حلملة  وتهدف 
عن  �ل�����ش��م��ت  ك�����ش��ر  �إىل  ع��ل��ي��ه��ا 
ق�����ش��ي��ة �لأ�����ش����رى �لإد�ري���������ني يف 
�مللف  و�إ�شقاط  �شجون �لحتالل، 
�ل�شري �لذي يتذرع به �لحتالل 
�لفل�شطينيني  �ع��ت��ق��ال  لتمديد 

�إد�رًيا. 
�إعالمي  ي����وم  ت��ن��ظ��ي��م  وي��ن��ت��ظ��ر 
للتعريف  �مل��ق��ب��ل  �لأح����د  م��ف��ت��وح 
مب����ع����ان����اة �لأ�������ش������رى �لإد�ري����������ني 
رئي�س  وق��ال  �إ�شر�بهم  وت��ط��ور�ت 
ماجد  �أوروب��ا  فل�شطينيي  موؤمتر 
�جلزيرة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  �ل���زي���ر 
�لت�شامن  حملة  م��ن  �ل��ه��دف  �إن 

�ل�شجون  د�خ������ل  �لأ������ش�����رى  م����ع 
�لدعم  حتقيُق  ه��و  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�مل���ظ���امل �لتي  �ل������دويل و�إظ����ه����ار 
بكل  �لفل�شطينيون  لها  يتعر�س 
�ل��و���ش��ائ��ل وي��و����ش��ل ن��ح��و 140 
لليوم  فل�شطينياً  �إد�ري�����ا  �أ����ش���ر� 
�إ�شر�باً  �ل����ت����و�يل،  ع��ل��ى  �ل�17 
�حتجاجا  �ل��ط��ع��ام،  ع��ن  مفتوحاً 

على �شيا�شة �لعتقال �لإد�ري.
وي���ط���ال���ب �لأ������ش�����رى �لإد�ري���������ون 
�لإد�ري  �لعتقال  �شيا�شة  بوقف 
�أو حتديدها مبدة ل تتجاوز عاماً 
و�حد�ً يفرج بعدها عن �ملعتقل �أو 

يقدم للمحاكمة. 
وق�����د ت���ظ���اه���ر ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون يف 
�ل�����ش��ف��ة �ل���غ���رب���ي���ة وق����ط����اع غزة 
دع���م���اً ل���الأ����ش���رى �مل�����ش��رب��ني عن 
�أبريل-ني�شان   24 منذ  �لطعام 
�لغربية،  �ل�����ش��ف��ة  ف��ف��ي  �مل��ا���ش��ي 
خيمة  يف  �جلمعة  ���ش��الة  �أق��ي��م��ت 
�لبرة  يف  �مل���رك���زي���ة  �لع��ت�����ش��ام 
م�����ع �لأ�������ش������رى حيث  ت�������ش���ام���ن���ا 
�نطلق �مل�شلون بعدها يف م�شرة 
ر�م  م��دي��ن��ة  م��رك��ز  �إىل  ت��وج��ه��ت 
جميع  ب������اإط������الق  ط���ال���ب���ت  �هلل 
وذلك  �لفل�شطينيني،  �لأ����ش���رى 
ونادي  �لأ�شرى  وز�رة  من  بدعوة 
ملتابعة  �ل��ع��ل��ي��ا  و�ل��ه��ي��ئ��ة  �لأ����ش���ر 
لل�شلطة  �لتابعة  �لأ���ش��رى  �شوؤون 

�أ���ش��ف��ه مل�����ش��ارع��ة �إ���ش��ر�ئ��ي��ل، على 
�ملا�شية،  �لت�شعة  �لأ���ش��ه��ر  م���دى 
�ملنازل  وهدم  �مل�شتوطنات  بناء  يف 
�لغربية،  �ل�شفة  يف  �لفل�شطينية 
باتفاقها  ت����ف  مل  �إن����ه����ا  ق����ائ����ال 
�لدفعة  ع���ن  ب����الإف����ر�ج  �ل��ق��ا���ش��ي 
�مل���وؤل���ف���ة م���ن ثالثني  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
قبل  �شجنو�  فل�شطينياً  معتقاًل 

�أو�شلو منذ �أكرث من 20 عاماً.

وياأتي   . �ل��ز�ح��ف��ة  فل�شطني  �شم 
ند�ء فولك عقب ف�شل حمادثات 
�ل�شالم �لإ�شر�ئيلية � �لفل�شطينية 
�ل���ت���ي ت��و���ش��ط��ت ف��ي��ه��ا �ل���ولي���ات 
�ملتحدة على مدى �لأ�شهر �لت�شعة 

�ملا�شية.
ي��ج��ب تعزيز  �إن�����ه  ف���ول���ك  وق�����ال 
ح���رك���ة �ل��ت�����ش��ام��ن �ل��ع��امل��ي��ة مع 
مبادرة  ت�شمل  �لتي  �لفل�شطينني 

�ل�شتثمار�ت  و���ش��ح��ب  �مل��ق��اط��ع��ة 
ف��ي��م��ا يتعلق  �ل��ع��ق��وب��ات  وف���ر����س 
ب��ال�����ش��رك��ات �ل���ت���ي ت�����ش��ت��ف��ي��د من 
�أ�شكال  ع��ن  ف�شاًل  �مل�شتوطنات، 
�أخ��رى من �ملقاومة غر �لعنيفة 
. كما �أكد �أهمية �أّل ت�شلع �لدول 
يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  يف  �لأع�������ش���اء 
�ن���ت���ه���اك���ات ح���ق���وق �لإن���������ش����ان يف 
ف��ل�����ش��ط��ني �مل��ح��ت��ل��ة، م���ع���رب���اً عن 

•• بغداد-يو بي اأي:

قتل 9 ��شخا�س بينهم 6 جنود، وجرح 11 �آخرون بتفجر �نتحاري 
�لعر�قية بغد�د  �لعا�شمة  �ل�شبت، �شمال  بو��شطة �شيارة مفخخة، 
�شيارة مفخخة  �نفجار  �إن   ، �ل�شومرية نيوز  ل�  �أمني  وقال م�شدر 
�لعبايجي  منطقة  يف  تفتي�س  نقطة  ��شتهدف  �نتحاري  يقودها 
و�إ�شابة  مدنيني  و3  جنود   6 مقتل  ع��ن  ��شفر  م��ا  ب��غ��د�د،  �شمال 
11 �شخ�شاً بجروح كما �شهدت بغد�د مقتل �شخ�س و�أ�شابة �خر 

بانفجار عبوة نا�شفة بناحية �لر�شيد جنوبي �لعا�شمة.
�لدين  �شرطة حمافظة �شالح  �علن م�شدر يف  ثانية،  ومن جهة 
�شرق  نا�شفة  عبوة  بانفجار  �آخ��رون   3 و�أ�شيب  قتال،  جنديني  �أن 

جانب  على  مو�شوعة  كانت  نا�شفة  عبوة  �إن  �مل�شدر  وق��ال  تكريت 
طريق �لدور �شرق تكريت �نفجرت، ظهر �ليوم، لدى مرور دورية 
للجي�س، ما ��شفر عن مقتل جنديني �ثنني و��شابة ثالثة �خرين 
بجروح. و�إىل ذلك، قال م�شدر �أمني عر�قي، �إن عبوة نا�شفة كانت 
مو�شوعة على جانب �لطريق يف منطقة �شنيديج �لتابعة لناحية 
جرف �ل�شخر )35 كم �شمايل حمافظة بابل (، �نفجرت، �شباحاً، 
باجلي�س  �لثامنة  �ل��ف��رق��ة  م��ن   31 ل��ل��و�ء  تابعا  رت��ال  م�شتهدفة 
4 �خ��ري��ن بجروح  ��شفر ع��ن مقتل جندي و�إ���ش��اب��ة  �ل��ع��ر�ق��ي، م��ا 
�أم��ن��ي��ة ط��وق��ت م��ك��ان �حل��ادث��ة، ونقلت  ق��وة  �أن  و�أ���ش��اف  متفاوتة 
�مل�شابني �ىل �مل�شت�شفى، فيما نفذت عملية دهم وتفتي�س بحثا عن 

منفذي �لتفجر .

فوز احلزب احلاكم بالنتخابات 
واعتقالت يف جنوب اأفريقيا

•• جوهان�صبريغ-وكاالت:
�أظ��������ه��������رت �ل�����ن�����ت�����ائ�����ج �لأخ�����������رة 
لالنتخابات �لت�شريعية و�لإقليمية 
�ل��ت��ي �أج���ري���ت �لأرب���ع���اء يف جنوب 
�أفريقيا فوز حزب �ملوؤمتر �لوطني 
كبرة،  باأغلبية  �حلاكم  �لأفريقي 
�ل�شرطة  �ع��ت��ق��ل��ت  �لأث�����ن�����اء  ويف 
�حتجاجات  ع��ق��ب  ���ش��خ�����ش��ا   59
بتزوير  مز�عم  خلفية  على  ج��اءت 

�لنتخابات.
وب���ع���د �ن���ت���ه���اء ف����رز �لأ������ش�����و�ت يف 
ج����وه����ان���������ش����ربغ ح�������ش���ل �حل������زب 
%، مقابل   62.16 �حلاكم على 
�لئتالف  ل�����ش��ال��ح   22.23%
�لدميقر�طي )معار�شة ليرب�لية( 
�ملنا�شلون من  يف حني ج��اء ح��زب 
)حزب  �لقت�شادية  �حل��ري��ة  �أج��ل 
بن�شبة  �لثالثة  �ملرتبة  يف  ي�شاري( 

.% تزيد قليال على 6 

كانت  �إن  ع��م��ا  �����ش����وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
حكومة �نتقالية يف جنوب �ل�شود�ن 
كوتي�شا  قال  م�شار  ت�شم  �ن  يجب 
�إن����ه لب���د م���ن ح��ك��وم��ة ل تق�شي 
�أح������د� ل��ك��ن �لأول�����وي�����ة ت��ت��م��ث��ل يف 

جدول �أعمال �حلكومة �جلديدة.
يحتاج  �ل�شود�ن  “جنوب  �إن  وق��ال 
�ملوؤ�ش�شات  بناء  ينبغي  ��شالحات. 
و�أ�شاف  �ل���دول���ة.  �أ���ش�����س  و�إق���ام���ة 
م�������ش���ر� لت����ف����اق ك����ر وم�������ش���ار يف 
حمادثاتهما يف �دي�س �أبابا “�أمتنى 
ذل��ك )�لت��ف��اق( على  �أل يدفعهما 
حتل  ل  لأنها  �نتخابات  �ىل  عجل 

�أي �شيء.
و�فقت  �أوغ��ن��د�  �إن  كوتي�شا  وق���ال 
400 جندي  �ر����ش���ال  ع��ل��ى  �أي�����ش��ا 
�لو�شطى  �فريقيا  جمهورية  �ىل 
هناك  ���ش��ر�ع  وق��ف  يف  للم�شاعدة 
بني �مل�شلمني و�مل�شيحيني قتل فيه 

�لآلف.

•• نيويورك-وكاالت:

�إنه  �ل����دويل  �لأم����ن  ق���ال جمل�س 
�إج���������ر�ء�ت ���ش��د حركة  ���ش��ي��ت��خ��ذ 
�ل���ن���ي���ج���ري���ة على  ب���وك���و ح������ر�م 
�لفتيات  ع�شر�ت  خطفها  خلفية 
بينما ذكرت منظمة  يف نيجريا، 
�ل����ق����و�ت  �أن  �ل����دول����ي����ة  �ل���ع���ف���و 
مق�شرة  ك�����ان�����ت  �ل����ن����ي����ج����ري����ة 

بتعاملها مع عملية �خلطف.
نيته  ع��ن  ب��ي��ان  يف  �ملجل�س  وع���رب 
متابعة و�شع �لفتيات �ملخطوفات 
و�تخاذ �إجر�ء�ت و�شفها باملنا�شبة 
�أن هذه  �شد بوكو ح��ر�م، معترب� 
�حلركة متثل تهديد� لال�شتقر�ر 
�أف���ري���ق���ي���ا  غ�������رب  و�ل�����������ش�����الم يف 

وو�شطها.
وط��ال��ب ب��الإف��ر�ج �ل��ف��وري وغر 
�لفتيات  ج��م��ي��ع  ع���ن  �مل�������ش���روط 
عميقا  قلقا  مبديا  �مل��خ��ط��وف��ات، 
من  �أ���ش��دره��ا  �لتي  �لبيانات  م��ن 
�أبو  ح��ر�م  بوكو  زعيم  �أن��ه  يعتقد 
بكر �شيكاو و�لتي يهدد فيها ببيع 

�لفتيات كجو�ر.
جمل�س  �إن  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  وق����ال 
�لأمن قد يقدم على �إدر�ج �حلركة 
�شمن ما يعرف بالقائمة �ل�شود�ء 
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العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     

اعالن يف الدعوى رقم 2014/182 بالن�سر
 �ملدعى/ موؤ�ش�شة كنانة للنقليات �لعامة وميثلها عبد�لكاظم كرمي 
�ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة رمال �جلزيرة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 
وميثلها �ل�شيد �شامل علي �حمد حربي �لعامري �لعنو�ن بالن�شر مبا 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  وحدد  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  �ملدعى  �ن 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد�   2014/5/12
12:00 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني 

�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد.  
قلم املنازعات اليجارية                                                                                                                                        
حنان                                             

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

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     

اعالن التما�س يف الدعوى رقم 2014/2 بالن�سر
�عالنه/  �ملطلوب  �ل�شاعدي  علي  �شعيد  حممد  خمي�س  �ملدعى/   
�قبال  �حمد زوجة حممد  عائ�شة  للعقار�ت وميثلها  �لف�شي  �لبيت 
وحدد  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  �ملدعى  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن 
مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد�   2014/5/12 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
باحل�شور �ل�شاعة 12:00 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية 

�لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد.  
قلم املنازعات اليجارية                                                                                                                                        

حنان                                             

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

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     

اعالن يف الدعوى رقم 2014/876 بالن�سر
�ل  �شعيد  �شامل  �حمد  ل�شاحبها  �لعقارية  �لعربي  �مل�شرق  �ملدعى/   
�شودين �ملطلوب �عالنه/ �لو�ين لتجارة �ل�شباغ ل�شاحبها �شيف �شامل 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملدعى رفع  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن  �لنعيمي  مع�شد 
لذ�  لنظرها  موعد�   2014/5/12 �ملو�فق  �لثنني  يوم  وحدد  �عاله 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12:00 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات 

�ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد.  
قلم املنازعات اليجارية                                                                                                                                        

حنان                                             

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

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     

اعالن يف الدعوى رقم 2014/272 بالن�سر
 �ملدعى/ �شركة �م بي �م �لعقارية �ملطلوب �عالنه/ �خلياط حممد 
حممد  جاويد  �ر�شد  حممد  ملالكها  �ل�شيد�ت  �زياء  خلياطة  �ر�شد 
�ملذكورة �عاله  �ملدعى رفع �لدعوى  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن  �شريف 
فانت  لذ�  لنظرها  موعد�   2014/5/12 �ملو�فق  �لثنني  يوم  وحدد 
�ملنازعات  ف�س  جلنة  �مام  ظهر�   12:00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 

�ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد.  
قلم املنازعات اليجارية                                                                                                                                        

حنان                                             

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

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     

اعالن يف الدعوى رقم 2014/146 بالن�سر
 �ملدعى/ �شركة حممد جاويد لد�رة �لعقار�ت وميثلها حممد جاويد 
ر�شيد بوكالة �ملحامي حممد علي �لكمايل �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة 
بنها للمقاولت �لعامة وميثلها حممد عمر�ن �لعنو�ن بالن�شر مبا 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  وحدد  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  �ملدعى  �ن 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد�   2014/5/12
12:00 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني 

�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد.  
قلم املنازعات اليجارية                                                                                                                                        
حنان عبداهلل اخلليفي                                             

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

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/148 ت عمل- م ر-ت- ع ن  (
طالب �لتنفيذ/ و�شيم حممود �شباهي �جلن�شية: �شوريا �ملنفذ �شده : �يو�ن 
�لعاملية  �يو�ن   / �عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  للمظالت  �لعاملية 
للمظالت �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/37 عم كل-م 
ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/5/13 موعد� 
باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر 
�لتنفيذ-�لعني  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 

لتنفيذ�ل�شند �عاله  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
   القلم العمايل                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 41 /2014 جت كل- م ر-ب -  ع ن

�شلطان  بن  عليه:�شعيد  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  فيربك�س  مدعي/�شركة   
�لظاهري ب�شفته مالك موؤ�ش�شة خلف �شلطان للمقاولت �لعامة )�شلطاكو( و�آخرون 
�كن�شلر  �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ندب خبر �ملطلوب �عالنه/ �شركة 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لتجارة  لالن�شاء�ت  و�شركاه 
قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/5/27 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/5/8  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 177 /2014 عم جز- م ر-ب -  ع ن

عليه:منجرة  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  نذير  حممد  تنوير  مدعي/حممد   
�ملطلوب  �لدعوى: مطالبة عمالية  ديلو�ر ح�شني �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�عالنه/ منجرة ديلو�ر ح�شني �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: �عالن �ملدعى عليه 
ديلو�ر ح�شني نور �لهي باك�شتاين �جلن�شية بالن�شر حيث �ن �ملدعي قام �لدعوى 
�ملو�فق 2014/5/12 موعد� لنظر  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
�و بو��شطة وكيل  �ملركز �لد�ري �شخ�شيا  �لكائنة  �لعني �لبتد�ئية-  ب� حمكمة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 
�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/5/5  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/52 ت اجر- م ر-ت- ع ن  (
طالب �لتنفيذ/ ظافر نا�شر ظافر �لحبابي �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ �شده : 
�شعد علي �لحبابي �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه / �شعد علي �لحبابي 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم -- وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/5/25
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ�ل�شند �عاله  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
   القلم اليجاري                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
          يف الدعوى رقم 2013/2473 جتاري كلي

بال�شارة �ىل �ملو�شوع �عاله ونظر� لتغيب �ملدعية عن مو�عيد �خلربة �ل�شابقة فقد تقرر �ن يكون يوم �خلمي�س 
�خلرب�ء  �د�رة  مبقر  �خلربة  �جتماع  لعقد  موعد�  �شباحا  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة  متام  يف   2014/5/15 �ملو�فق 
بابوظبي - د�ئرة �لق�شاء وعلى �ن يتم �عالن �ملدعى عليه حتى ت�شتقيم �عمال �خلربة. ويرجى مر�عاة �لتي: 
1- تقدمي �شورة عن �شحيفة �لدعوى ومرفقاتها ون�شخ من كافة �ملذكر�ت و�مل�شتند�ت بعدد �طر�ف �لدعوى 
بال�شافة �ىل ن�شخه �خلبر �ملنتدب 2- ترجمة �ية م�شتند�ت حمررة باللغة �لجنبية �ىل �للغة �لعربية لدى 
�و ترجمتها  �مل�شتند�ت  مكتب ترجمة قانونية ومرخ�س ومعرتف به بالدولة 3- يف حال عدم �مكانية تقدمي 
�لقانونية يف �ول جل�شة �شتحدد �خلربة موعد� ل�شتالمها ولن تقبل باي تاخر عن �ملوعد �ملحدد 4- يف حالة 
�لتي  �جلل�شة  موعد  يف  و�ح�شارهم  ��شمائهم  تقدمي  يجب  ملوقفة  موؤيدة  �لطر�ف  �حد  لدى  �شهود  وجود 
من  كان  �ذ�  مرتجم  ي�شحبها  �ن  يجب  �لعربية  �للغة  جتيد  ل  �طر�ف  وجود  حال  يف   -5 �خلربة  �شتحددها 
�للغة �لعربية 6- يف حالة تعذر ح�شور �حد �طر�ف �لدعوى يجب عليه �خطار  ميثلها �مام �خلربة ل يجيد 
�خلبر �ملكلف بالدعوى ر�شميا قبل موعد جل�شة �خلربة بثالثة �يام على �لقل ناأمل �حل�شور يف �ملوعد و�ملكان 
�ملحددين �عاله مع �شرورة �ح�شار توكيل ر�شمي لل�شادة/�ملحامني و�لوكالء عن �طر�ف �لدعوى ويف حالة عدم 

ح�شور �ي طرف فان �خلربة �شوف تقوم باد�ء مهامها يف غيابة وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا.
   فوؤاد علي ال�سالعي                                                                                                          
اخلبري الهند�سي املنتدب
ادارة اخلرباء

اخطار مبوعد اجتماع خربة

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     

          اعالن مبوعد جل�سة  
 يف الطعن بالنق�س رقم )2014/80 جتاري - م ر- ق - اأظ(

�جلن�شية:  �لبناء  مو�د  وجتارة  ل�شتر�د  �ل�شالم  بيت  موؤ�ش�شة   : �لطاعن 
�لمار�ت  �ملطعون �شده : حممد ��شماعيل مو�شى �جلن�شية: �لردن �ملطلوب 
�عالنه : مو�شى �بر�هيم مو�شى �حلامدي �جلن�شية: �لردن  �لعنو�ن : ي�شلم 
�لعالن �ىل وكيل �لطاعن لالعالن بالن�شر مبوعد �جلل�شة نحيطكم علما 
�لطعن  لنظر  2014/5/12 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  يوم  بانه قد مت حتديد 

بالنق�س �عاله وذلك بالد�ئرة �لثانية مبحكمة �لنق�س �بوظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      
مذكرة اعالن بالن�سر

          يف  الدعوى 2014/31  ا�ستئناف تنفيذ جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-حممد مازن موفق �ل�شا�شة جمهول  حمل 
وميثله:  حباب  عبد�ملالك  /عبد�ل�شالم  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
مع�شومة ح�شن نا�شر �ل�شايغ قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
رقم 2011/92 تنفيذ جتاري بتاريخ 2014/2/25 وحددت لها جل�شه 
بالقاعة  �شباحا   17:30 �ل�شاعة   2014/5/21 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

                يف  الدعوى 2013/714  ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث

ز�ده جمهول   ��شماعيل جهارماهلي جعفر  �مل�شتاأنف �شده/ 1-علي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�ف�شانه ن�شر�له نقي دهكردي قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/1114 �حو�ل نف�س م�شلمني بتاريخ 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/6/1  2013/11/27 وحددت لها جل�شه يوم �لحد 
ch1.B.10 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و  10:00 �شباحا بالقاعة رقم 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�س الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      

     انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/854                                 

خ�شري  عبا�س  �ليه:حميد  �مل��ن��ذر  �����س.م.خ  للتمويل  �ل���ش��الم��ي  �مل�����ش��رق  �شركة  �مل��ن��ذر: 
)جمهول حمل �لقامة( �ىل �ملنذر �ليه �ل�شيد/حميد عبا�س خ�شري يكلفك �ملنذر/�شركة 
�مار�تي(  درهم  وقدره )3.700.506/33  مبلغ  ب�شد�د  �س.م.خ  للتمويل  �ل�شالمي  �مل�شرق 
ثالثة ماليني و�شبعمائة �لفا وخم�شمائة و�شتة درهم �مار�تي و 33 فل�س مبوجب �تفاقية 
�لجارة وخطاب �لتعهد بال�شر�ء �ملوؤرخان يف 2008/11/27 خالل ثالثون يوم من تاريخ 
ن�شر هذ� �لخطار �شند� لحكام �ملادة )144( من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية ويف حال �خفق 
�ملنذر �ليه يف دفع �ملبلغ خالل مدة �لثالثني يوما �ملذكورة فان �ملنذر �شيتخذ �لجر�ء�ت 
�لقانونية �لالزمة ملبا�شرة �جر�ء�ت نزع �لعقار رقم 442 �لو�قع يف منطقة تالل �لمار�ت 

�لثالثة دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة وبيعه وفق �لقو�نني �ل�شارية يف هذ� �ل�شاأن .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      

              اعالن الالئحة التنفيذية رقم 2013/5 ال�سادر
           يف الدعوى  رقم 2013/3320 بالن�سر

)�شابقا(  م��ارت  ز�وي��ة  )حاليا(  ماركت  �شوبر  ز�وي��ة  �شده/موؤ�ش�شة  �ملنفذ  �ىل 
ومالكها �شيف عبد�هلل �حمد �لغرير جمهول حمل �لقامة حيث تقدم طالب 
�لتنفيذ/�شركة �ملز�يا �لعقارية منطقة حرة )ذ.م.م(  �ل�شادر ل�شاحلها �حلكم 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي: �لز�م �ملدعى عليها )�ملنفذ �شدها( 
بان توؤدي لطالبة �لتنفيذ مبلغ وقدره 1.021.593 مليون وو�حد وع�شرون �لفا 
هذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك  دره��م  وت�شعون  وثالثة  وخم�شمائة 
�حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ 

خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذه.
ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
يف الدعوى رقم 2013/744 ا�ستئناف عقاري

�ملرفوعة  بعالية  �ملذكورة  �لدعوى  �ىل  بال�شارة  �لول  �شده  �مل�شتاأنف  هومز  �ل�شادة/�لفارعة 
�خلبر/ ندب  مت  قد  فانه  �لبتد�ئية  دبي  مبحكمة  �خرت  �شليم  �شليم  �مل�شتاأنف/�شنوبر  من 

�شيما �حمد �للنجاوي ملبا�شرة �لدعوى �مل�شار �ليها �عاله وقد قرر �خلبر حتديد جل�شة خربة 
ح�شب �لتفا�شيل �ملو�شحة �دناه وعليه فانكم مكلفون للح�شور ملكتب �خلبر يف �لوقت و�ملكان 

�ملحددين ويف حالة تخلفكم ف�شيتم مبا�شرة �ملاأمورية.
�ليوم :�لثنني �ملو�فق 2014/5/12

�لوقت: �ل�شاعة 3 ع�شر� 
�ملكان: مكتب �خلبر )لند كابيتال لال�شت�شار�ت( �لعنو�ن �شارع �آل مكتوم مقابل وكالة تويوتا 
 8 �لطابق   Golden Business Center �ملبنى   - �لر�شتماين  عبد�لو�حد  و�شركة 

مكتب 605 رقم �لهاتف 042501818
املهند�سة/�سيما احمد اللنجاوي
حمكم وخبري هند�سة م�ساحة امام املحاكم

اعالن اجتماع خربة

العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/198 تنفيذ عقاري
جي�شبال  مديرها  وميثلها   - ليمتد  ��شيت�س  تريدجن  كورنيكا  �شركة  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�شوهار جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �حمد حممد �شاكر يو�شف  وميثله: 
�لدعوى رقم 2010/818  �ل�شادر يف  نعلنكم باحلكم  �ل�شويهي  �شعيد حمد �جلالف  ماجد 
عقاري كلي يوم �لثنني بتاريخ 2011/5/9 باعتبارة �شند� تنفيذيا وذلك: 1- ببطالن عقد 
�لبيع �ملربم بني �ملدعي )�حمد حممد �شاكر يو�شف( و�ملدعى عليها )�شركة كورنيكا تريدجن 
�ل�شيار�ت  موقف  وكذلك  يونيفر�شال(  بربج  �لكائنة   903 رقم  �ل�شقة  عن  ليمتد(  ��شيت�س 
1- بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )553.319( درهم وت�شليمة وبو�قع 9% من 
تاريخ  من  يوم   15 خالل  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ 
ن�شر هذ� �لعالن .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/438 جتاري كلي   
�مل��دع��ي / �ن  �لق��ام��ة مب��ا  �شاباجيان جمهول حم��ل  ر�شا  1 -علي  �مل��دع��ى عليه/  �ىل 
�ي��ر�ن وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم قد �ق��ام  �لدعوى  بنك �شادر�ت 
 14767569.71( وق��دره  مببلغ  بالت�شامن  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة �لتاأخرية بو�قع 12% من تاريخ 
 2014/6/9 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �يام على �لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/378 جتاري كلي   
�ىل �ملدعى عليهما/ 1 -�شركة �ملا لالت�شالت ذ.م.م 2- علي ر�شا �شاباجيان جمهويل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /بنك ���ش��ادر�ت �ي���ر�ن وميثله: �ب��ر�ه��ي��م حممد �حمد 
 )2-1( عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  �ق��ام   قد  �لقا�شم  حممد 
 14.767.569.71( وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  �لت�شامن  و  بالتكافل 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 17% من تاريخ 
 2014/6/9 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �يام على �لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11094 بتاريخ   2014/5/11     
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: منظر البحر لتجارة ال�سفن )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 612784 �لعنو�ن: حمل رقم 12 ملك �حمد حممد ح�شن - نايف  
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل 
1030935 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانهاب�شدد �لغاء �لرتخي�س 
�خلا�س بال�شركة �ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب �لج��ر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف 

�لد�ئرة .
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �ىل  �لتقدم  �ع��رت����س  �ي  لديه  م��ن  وعلى 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae �للكرتوين  �لربيد  خالل  من 
من  يوما   )15( خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  مرفقا 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      
     انذار عديل بالن�سر

   رقم 2014/836                                 
�كبام  خ��و�ر  كينيدي  �ليه:كيني  �مل��ن��ذر  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  �مل��ن��ذر: 
)جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة( ي��ن��ذر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�شرعة ���ش��د�د مبلغ 
�ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��الل  نتيجة  درهم  وق��دره )30.977.89( 
�ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل 
�شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم )36935/

خ�شو�شي/J/دبي( من نوع )مازد� 6 - �شالون( و�ملمولة ل�شاحلكم من 
قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      

اعادة اعالن احل�سور بالن�سر
يف الدعوى 741 / 2014 ايجارات

بناء على �لقر�ر �ل�شادر من �لد�ئرة �لبتد�ئية )�للجنة �لر�بعة( يف �لدعوى 
�ملدعى  باعالن   2014/5/4 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ي��ج��ار�ت   )2014/741(
عليه / مارك�س فالكون وميثلها حارب جمعه �شبت �لنعيمي فانه نعلمكم بان 
�ملدعي/ �ز�ر �ميى قد �قام �لدعوى قبلكم بطلب )�لخالء وف�شخ �لعقد و�شد�د 
�مل�شتحق من �ليجار + �شد�د كافة م�شاريف �لدعوى( و�لتي �شتنظر بجل�شة 
فعليه  دبي  بلدية  �ملركز يف مبنى  �ل�شاعة 4:30 مبقر  �لح��د  يوم   2014/5/18
يرجى منكم �حل�شور وتقدمي ما لديكم من دفاع �و م�شتند�ت ويف حال تخلفكم 

عن �حل�شور فان �لد�ئرة �شوف تتخذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11094 بتاريخ  2014/5/11      

 اإعـــالن �سطب قيد
�ند  تريد  فور  لينك  ��شرت�ليا  �شركة  �ل�شادة/  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
�شطب  بطلب  تقدمت  قد  )�جلن�شية:��شرت�ليا(  ليمتد  و�ي  تي  بي  �شرفي�شيز 
�ل�شركات  �شجل  يف   )2032( رقم  حتت  و�ملقيدة  دبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد 
�لجنبية بالوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
�شاأن �ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�شنة 2010م يف 
�شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج 
�ن  �لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق 
يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على 

�لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:3625 دبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

لإعالناتكم 

يرجى الت�سال على 
هاتف:024488300
فاك�س :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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وا�سنطن ترف�ض بيع طائرات بدون طيار للجزائرتاأجيل حماكمة بديع و47 اآخرين ل�18 مايو
•• وا�صنطن-وكاالت:

�أكد �ل�شفر �لأمركي يف �جلز�ئر هرني �إن�شر �أن بالده ترف�س بيع طائر�ت هجومية بدون طيار للجز�ئر، 
طبقا ملا و�شفها بعقيدتها �لتي متنع ت�شدير هذ� �لنوع من �لأ�شلحة �إىل دول �أخرى. و�عرتف �إن�شر باأنه ل 
��شتخد�م طائر�ت بدون طيار هو عن�شر يف  وب��اأن  ب�شاأن مر�قبة م�شرتكة للحدود  �تفاق مع �جلز�ئر  يوجد 
و�أملح  �لأمنية.  �مل�شالح  وتن�شيقا بني خمتلف  دوري��ا متحركا  �لتي تتطلب نظاما جويا ونظاما  �ملر�قبة  هذه 
�ل�شفر �لأمركي �إىل �إمكانية بيع �لوليات �ملتحدة طائر�ت بدون طيار غر هجومية للجز�ئر، وك�شف عن �أن 
�ملفاو�شات جارية بني حكومتي �لبلدين يف هذ� �ل�شاأن. وقال �إن�شر �إن �جلز�ئر بلد �شا�شع جد� ومر�قبة حدوده 
تندرج �شمن �لتعاون بينه وبني �لوليات �ملتحدة، ول تكفي طائرة يتم �لتحكم فيها عن بعد ملر�قبة �حلدود، 
بل هناك حاجة ملر�قبة منهجية . و�أ�شار �إىل �أن هدف �لوليات �ملتحدة هو تطوير �لتعاون �لأمني مع �جلز�ئر 
ب�شاأن  �جلز�ئرية  �حلكومة  مع  م�شاور�تها  تو��شل  ب��الده  �أن  م�شيفا  �لدفاع،  جمال  يف  تعاون  نحو  و�لتوجه 

ت�شدير جتهيز�ت ع�شكرية يف م�شار و�شفه باملعقد جد� ب�شبب �لقو�نني �مللزمة لت�شدير تلك �لتجهيز�ت.

••القاهرة-وكاالت:

�أرجاأت، �ل�شبت، حمكمة جنايات كفر �ل�شيخ، برئا�شة �مل�شت�شار 
ح�شن فريد، و�ملنعقدة مبعهد �أمناء �ل�شرطة بطرة، جل�شة 
حماكمة �ملر�شد �لعام جلماعة �لإخو�ن حممد بديع، و47 
مايو   18 جلل�شة  قليوب  ط��ري��ق  قطع  ق�شية  يف  �آخ��ري��ن، 
�لدفاع  و��شتند  �لدفاع  �جل��اري؛ ل�شتكمال مر�فعة  )�أي��ار( 
جنوب  لنيابات  �ل��ع��ام  �ملحامي  �أن  �إىل  �م�����س  جل�شة  خ��الل 
�لق�شية،  من  �لوطني  �لأم��ن  حتريات  ��شتبعد  �لقليوبية، 
وقدم �شورًة من حم�شر حتريات �لأمن �لوطني بالق�شية، 
ومرفق به �أمر �لإحالة، كما ذكر �أنه ل يوجد دليل بتحريات 

متهم من �ملنتمني جلماعة �أن�شار بيت �ملقد�س ملحكمة �أمن 
�لدولة، لتهامهم بارتكاب �أعمال �إرهابية يف �لبالد، ح�شبما 

ذكرت �شحيفة �مل�شري �ليوم.
حو�دث  يف  متورطون  �ملتهمني  �إن  ق�شائية  م�شادر  وقالت 
�ل�شهيد حممد  �ل��د�خ��ل��ي��ة، وق��ت��ل  �غ��ت��ي��ال وزي���ر  حم��اول��ة 
مربوك ، و�رتكاب عدد �آخر من �لأعمال �لإرهابية، م�شيفة 
و�لباقني  �لتنظيم،  �أع�شاء  102 من  على  �لقب�س  �أن��ه مت 
�إما قتلو� يف مو�جهات مع �لأمن �أو ما ز�لو� هاربني ووجهت 
7 �تهامات، منها �لقتل  �لنيابة للمتهمني �ملقبو�س عليهم 
�إىل  و�لن�����ش��م��ام  �ل�شلطات،  وم��ق��اوم��ة  و�لإره�����اب،  �ل��ع��م��د، 

تنظيم �إرهابي، وحيازة مو�د متفجرة.

�ملباحث يدين بع�س �ملتهمني.
وه��ت��ف �مل��ر���ش��د �ل��ع��ام جلماعة �لإخ����و�ن حممد ب��دي��ع، من 
حممد  حماكمته:  جل�شة  رف��ع  بعد  �لت��ه��ام،  قف�س  د�خ���ل 
�شلمية  ثورتنا  ب��اأن  حمب�شه  م��ن  ر�شالًة  لكم  �أر���ش��ل  مر�شي 
يف  �حلكم  �إىل  و�شيعود  �ل�شهادة،  �أو  �لن�شر  �إم��ا  م�شيًفا:   ،

�لقريب �لعاجل ولو كره �لكافرون .
�مل�شت�شار  �لقليوبية  ج��ن��وب  لنيابات  �ل��ع��ام  �مل��ح��ام��ي  وك���ان 
حممد عبد �ل�شايف، قد �أحال �ملتهمني �إىل حمكمة �جلنايات؛ 
�لطريق  �لعنف، وقطع  �أحد�ث  بالتحري�س على  لتهامهم 

�لزر�عي �ل�شريع بقليوب.
من جهة �أخرى، قررت نيابة �أمن �لدولة �لعليا، �إحالة 200 

جمعة يعر�ض الأربعاء ح�ساد 100 يوم على ت�سلمه مهامهالإمارات جتدد يف الأمم املتحدة التزامها مبعاهدة عدم النت�سار النووي
•• نيويورك-وام:

�لأ�شلحة  �نت�شار  ع��دم  مبعاهدة  �إلتز�مها  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  ج��ددت 
�لنووية ..موؤكدة على حق �لدول يف تطوير �ل�شتخد�م �ل�شلمي للطاقة �لنووية.

جاء ذلك يف مد�خلة ل�شعادة حمد علي �لكعبي �ملندوب �لد�ئم للدولة لدى �لوكالة 
ملوؤمتر  �لتح�شرية  �للجنة  �أع��م��ال  خ��الل  �ل���دورة  �أم���ام  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية 
لعام  �مل��ع��اه��دة  ل�شتعر��س  �ل��ن��ووي��ة  �لأ�شلحة  �نت�شار  ع��دم  معاهدة  يف  �لأط����ر�ف 
2015 �لتي �ختتمت دورتها �لثالثة يف مقر �لأمم �ملتحدة بنيويورك �أم�س �لول 
ركزت خاللها على معاجلة جملة من �لق�شايا �لفنية و�لإجر�ئية �ملتعلقة باملوؤمتر 
2015 و�لتو�شيات �لتي يتعني رفعها للموؤمتر لالأخذ بها يف  �ل�شتعر��شي لعام 
خمرجات خطة عمله �ملرتقبة. و�أكد �شعادة حمد �لكعبي على �أهمية �إنتهاج �شيا�شة 
�ل�شو�غل  �أج��ل معاجلة  �ملوؤمتر من  �إط��ار  �ل��د�ئ��رة يف  �مل�شاور�ت  �لكايف يف  �ل��ت��و�زن 
�لعاملية �ملت�شلة بعدم �لإنت�شار ونزع �ل�شالح و�أي�شا �ملتعلقة منها يف �ل�شتخد�مات 
�ل�شلمية للطاقة �لنووية. كما جدد �إلتز�م دولة �لإمار�ت باملعاهدة وبتحقيق �لأمن 
�لعاملي ..م�شر� �إىل �أن هذ� �مل�شعى �لإمار�تي جت�شد يف �إن�شمامها �ىل معاهدة عدم 
للتجارب  �ل�شامل  ت�شديقها على معاهدة �حلظر  و�أي�شا يف   1995 عام  �لنت�شار 
دخول  وعلى   2003 ع��ام  �ل�شاملة  �ل�شمانات  �إت��ف��اق  وعلى   2000 ع��ام  �لنووية 

�لربوتكول �لإ�شايف حيز �لنفاذ عام 2010.
�لنووية  للطاقة  �ل�شلمي  �ل�شتخد�م  �ل��دول يف تطوير  �لإم���ار�ت حلق  وج��دد دعم 
�إعتمدت  �لإم���ار�ت  �ن  �إىل  ..م�شر�  للمعاهدة  �حلا�شمة  �لدعائم  �أح��د  باعتبارها 
 2008 عام  �لنووية يف  للطاقة  �ل�شلمي  برناجمها  تطوير  ب�شاأن  �شيا�شة مف�شلة 
�ل�شالمة و�لأم��ن وعدم  باأعلى معاير  �ل�شفافية و�لإل��ت��ز�م  �إط��ار مبادئ  وذل��ك يف 

�لنت�شار و�لتعاون �لتام مع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية ..وتطرق �ىل �لتقدم 
يف تطوير برنامج �لمار�ت و�لبدء بعمليات �لن�شاء ملفاعلي �لطاقة �لنووية �لتي 
�إىل  �لكعبي  �ل�شفر  ودع��ا   .2013 و   2012 عامي  ببنائهما  �لإم����ار�ت  �شرعت 
�إ�شتمر�ر تعزيز �لدور �ملركزي �لذي تلعبه �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف جمال 
وماأمونة  �شليمة  بطرق  �لنووية  للطاقة  �أن�شطتها  تطوير  على  �لبلد�ن  م�شاعدة 
لها.  �لتابع  �ل�شمانات  لنظام  وف��ق��ا  �لأن�شطة  ل��ه��ذه  �ل�شلمية  �لطبيعة  ل�شمان 
و��شتعر�س كذلك �لتحديات �خلطرة �ملاثلة �أمام تنفيذ نظام �ملعاهدة ..م�شر� �إىل 
�أن هناك نق�شا يف �خلطو�ت �لأ�شا�شية �ملتخذه لتحقيق نزع �ل�شالح و�أي�شا �إ�شتمر�ر 
عدم �لإن�شمام من قبل بع�س �لدول للمعاهدة ف�شال عن وجود ق�شايا �أخرى لعدم 
للمعاهدة  �ل�شتعر��شية  �لعملية  ودعا   .. �لنووي  بالإنت�شار  و�لتهديد�ت  �لمتثال 
�ىل �لرتكيز على بحث �شبل معاجلة تلك �لتحديات. وقال �ل�شفر �لكعبي �ن تنفيذ 
�لرتكيز لعملية  �أن تظل نقطة  ينبغي   2010 �إ�شتعر��س عام  خطة عمل موؤمتر 
�ملر�جعة بغر�س تعزيز �إطار �ملعاهدة ح�شبما مت �لتفاق عليه من قبل جميع �لدول 
�لأطر�ف. وحول م�شاألة عدم �لنت�شار ..جدد �ل�شفر �لكعبي موقف �لدولة �ملوؤمن 
للتكنولوجية  �ل�شلمي  و�لتطوير  �لإ�شتخد�م  يف  �ملعاهدة  يف  ع�شو  دول��ة  كل  بحق 

�لنووية لالأغر��س �لتنموية ..موؤكد� �ن هذ� �حلق م�شحوب �أي�شا باإلتز�مات.
و�شدد على �أهمية تعزيز �لثقة �ملتبادلة للطبيعة �ل�شلمية للرب�مج �لنووية و�إلتز�م 
�إبد�ء  ذل��ك  يف  مبا  لل�شمانات  �ل�شاملة  بالتد�بر  نووية  �أن�شطة  لها  �لتي  �ل��دول 

تعاونها �لتام مع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.
وقال �إن تنفيذ �لربوتوكول �لإ�شايف من �شاأنه �أن ي�شهل �لدعم �لكامل من جانب 
�ل�شمانات  نظام  م�شد�قية  على  للحفاظ  مهمة  �إد�ة  وهو  وثقته  �ل��دويل  �ملجتمع 

�لتابع للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.

•• الفجر – تون�س - خا�س:

�شة مل�شاءلة  �شهدت �جلل�شة �ملخ�شّ
كربول  �آم�������ال  �ل�����ش��ي��اح��ة  وزي�������رة 
�لأمني  ب��امل��ل��ف  �مل��ك��ل��ف  و�ل����وزي����ر 
ر����ش���ا ���ش��ف��ر ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة دخ���ول 
تون�س،  �إىل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  ���ش��ي��اح 
�أج�����و�ء م�����ش��ح��ون��ة ب��ع��د �أن �أق���رتح 
�للوم  لئحة  �شحب  �لكتل  روؤ���ش��اء 

وتعوي�شها ببيان.
وقام نائب رئي�س �ملجل�س �لتاأ�شي�شي 
ب��ت��الوة ه��ذ� �ل��ب��ي��ان ، و���ش��ط حالة 
م���ن �ل��ه�����ش��ت��ري��ا و �ل��ف��و���ش��ى من 
�لنو�ب �لذين رف�شو� هذ� �ملقرتح 
�ملار�طونية  �لأ���ش��غ��ال  بعد  خا�شة 
�لتي �نتهت يف �شاعة متقدمة من 

م�شاء �جلمعة.
وقد �شّوت نو�ب �لتاأ�شي�شي بقبول 
 8 و  نعم  �شوت  ب�80  �لبيان  ه��ذ� 
بذلك  لت�شقط  ل،   4 و  حمتفظ 
يتابع  و  �ل��ث��ق��ة  ���ش��ح��ب  ع��ري�����ش��ة 
�ل��وزي��ري��ن مهامها �شلب  م��ن  ك��ل 

حكومة مهدي جمعة.

اختبار دميقراطي
ويف تعليق على م�شاءلتها من قبل 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي، �عتربت وزيرة 
م�شاءلتها  �أّن  �لتون�شية  �ل�شياحة 
�ختبار�  ي���ع���د  �ل����ن����و�ب  ق���ب���ل  م����ن 
هذه  �أن  و�أو����ش���ح���ت  دمي��ق��ر�ط��ي��ا 
�ملمار�شة  ت��ق��دم  ت��رتج��م  �مل�����ش��اءل��ة 
�أن  �آملة  تون�س،  يف  �لدميقر�طية 
ي��ق��دم ذل���ك ���ش��ورة �إي��ج��اب��ي��ة عنها 
�ل�شياحة  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ل��ت��ع��ود 

و�لقت�شاد �لتون�شي عموما. 
م��ن ج��ان��ب��ه �أع��ت��رب �ل��وزي��ر �ملكلف 
�جلل�شة  �أن  ���ش��ف��ر،  ر���ش��ا  ب���الأم���ن 
�لدميقر�طي يف  �جل��ان��ب  �أظ��ه��رت 
�ملختلفة  �لآر�ء  خ��الل  م��ن  تون�س 
م�شاءلته  خ������الل  ج�������اءت  �ل����ت����ي 
�شحب  قر�ر  �ليوم وحول  باملجل�س 
�إن  �ل��ل��وم ���ش��ده، ق��ال �شفر  لئحة 
�مل��ج��ل�����س ���ش��ي��د ن��ف�����ش��ه وه����و �لذي 
و�أ�شاف قائال �شرن�جع  قرر ذلك، 
تطابق  م���دى  يف  ونتثبت  �أن��ف�����ش��ن��ا 
�لقر�ر�ت �لتي �تخذت مع �لد�شتور 
و�لقو�نني �جلاري بها �لعمل وتاأتي 

وحت�شني  دف��ع  على  فقط  يقت�شر 
�لتون�شي،  �ل�شياحي  �ملنتج  ج���ودة 
�أرقام  ع��رب  �جن��از�ت��ه��ا  م�شتعر�شة 
و�شفتها باليجابية خالل توليها 
وهو  �ل�������ش���ي���اح���ة،  وز�رة  مل��ق��ال��ي��د 
�لأم���ر �ل���ذي �أغ�����ش��ب ع���دد� كبر� 
�عتربوه هروبا من  ملا  �لنو�ب  من 

�مل�شوؤولية.
�إّن  �ل�������ش���ي���اح���ة  وزي���������رة  وق�����ال�����ت 
�لأزم����ة �ل��ت��ي �أث��اره��ا دخ���ول �شياح 
�أّث��رت على  �إىل تون�س  �إ�شر�ئيليون 
ق��ط��اع �ل�����ش��ي��اح��ة يف �ل��ب��الد �لذي 
قولها   ح�����ش��ب  خ���ط���ر  يف  �أ����ش���ب���ح 
ل  �أن  ق���ررت  �شركة  �أّن  و�أو���ش��ح��ت 
�لتي  �لبلد�ن  �شمن  تون�س  تكون 
 ،8 �لبالغ عددها  �شفنها  �شتزورها 
على مورد  �شلبا  �شينعك�س  ما  وهو 
�ل�����و�دي  رزق ع���ّم���ال م��ي��ن��اء ح��ل��ق 
وجّتار �أ�شو�ق �ل�شناعات �لتقليدية 
وح��ّت��ى �أ���ش��ح��اب ���ش��ي��ار�ت �لأج���رة 

على حّد تعبرها.
�شتخ�شر  تون�س  �أن  �لوزيرة  وبّينت 
ع������دة رح��������الت ����ش���ي���اح���ي���ة لأن���ه���ا 
بالتمييز  متهمة  �ل��ي��وم  �أ�شبحت 
�لعن�شري �شد دين �ليهود وقالت 
كربول �إن �لإلغاء�ت �شتكّلف تون�س 
 800 ب  ت���ق���در  م���ال���ي���ة  خ�������ش���ارة 
�أ�شر�ر�  ذل��ك  و�شيلحق  ي��ورو  �أل��ف 
تون�شية،  عائلة  �أل��ف  ب80  مادية 
يوفر  �ل�شياحي  �لقطاع  �أن  كا�شفة 
لتون�س 3500 مليار من �ملليمات 
قطاع  �أك��رث  وه��و  �شنويا  �لتون�شية 

يدعم ميز�نية �لدولة حد قولها.
و����ش���ددت وزي�����رة �ل�����ش��ي��اح��ة �آم����ال 
ت���زر ميناء  �أن���ه���ا مل  ك���رب���ول ع��ل��ى 
حلق �لو�دي، ومل ت�شتقبل �أي وفد 
من�س  ل��ن  نحن  قائلة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، 
ومن  تون�س  ث��و�ب��ت  م��ن  عملنا  يف 
و  يتهمنا  م��ن  يهمنا  ول  �شيادتها 

من يعطل �أعمالنا .
�لتون�شية  �ل�شياحة  وزي��رة  و�أك��دت 
لوفد  �����ش���ت���ق���ب���ال���ه���ا  رو�ي����������ة  �أن 
�لو�دي هي  �إ�شر�ئيلي مبيناء حلق 
�أن  ك��رب��ول  ونفت  مغلوطة،  رو�ي���ة 
تكون ز�رت هذ� �مليناء منذ توليها 
مقاليد وز�رة �ل�شياحة منذ قر�بة 

ثالثة �أ�شهر.

هذه �مل�شاءلة على خلفية �ل�شماح ل� 
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�إىل تون�س يف �أبريل �ملا�شي. 

التوتر �سّيد اجلل�سة 
توتر�  �لعامة  �شهدت �جلل�شة  وقد 
���ش��دي��د� ب��ع��د �إ����ش���د�ر ب��ي��ان موّقع 
�لنيابية  �ل��ك��ت��ل  روؤ����ش���اء  ق��ب��ل  م��ن 
���ش��ح��ب لئ���ح���ة �للوم  ح����ول ق�����ر�ر 
�شد �لوزيرين �لتي كان من �ملقرر 
ختام  يف  عليها  �لت�شويت  يتم  �أن 

جل�شة م�شاءلتهما. 
و�شادت �ملجل�س حالة ت�شنج �شديد 
وتر��شق بالتهم �أثناء تالوة �لبيان 
م��ن ق��ب��ل �ل��ن��ائ��ب �ل��ث��اين �لعربي 
منجى  �لنائبني  بني  خا�شة  عبيد 
�ل�شعبية  �جل��ب��ه��ة  ع���ن  �ل���رح���وي 
و �إي��������اد �ل����ده����م����اين ع����ن �حل����زب 
�أغلب  �أن  �أك����د  �ل����ذي  �جل��م��ه��وري 
�تفقو�  �للوم  لئحة  على  �ملوقعني 

على تقدمي بيان ل�شحبها. 
وو��������ش�������ف �ل�����ن�����ائ�����ب ع�������ن ح�����زب 
�ملوحد  �لدميقر�طيني  �لوطنيني 
���ش��ح��ب لئحة  �ل����رح����وي،  م��ن��ج��ى 
�أن �لأحز�ب  �للوم باملهزلة باعتبار 
على  ق����ادرة  لي�شت  �أم�شتها  �ل��ت��ي 

متريرها.
�أكد �لنائب عن �حلزب  من جانبه 
�جل��م��ه��وري �إي�����اد �ل��ده��م��ان��ى، �أن 
يكن  �ل���الئ���ح���ة مل  م����ن  �ل����ه����دف 
�إ���ش��ق��اط �حل��ك��وم��ة �أو �ل�����وزر�ء بل 
�إبالغ ر�شالة للحكومة باأن �لتطبيع 

مع �إ�شر�ئيل خط �أحمر.
�أن ه��ذه �جلل�شة  �ل��ده��م��اين  و�أك���د 
ل��ي�����ش��ت ل��زع��زع��ة �م����ن �ل���ب���الد �أو 
لطرح  و�إمن��ا  �ل�شيا�شية  للمز�يدة 
م��و���ش��وع و���ش��ف��ه ب��خ��ط �أح���م���ر يف 

كان  �شفر  ر�شا  مد�خلة  �أن  مبينا 
فيها قدر هام من �لو�شوح .

ث���و�ب���ت  ه����ن����اك  �أن  �ع����ت����رب  ك���م���ا 
بينها  من  عنها،  تر�جع  ل  وطنية 
�لق�شية  م����ع  ت���ون�������س  ت�������ش���ام���ن 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �أم�����ا رئ��ي�����س كتلة 
�ل��ت��ح��ال��ف �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، حممد 
�حلامدي، فقد �أعلن �أن �لكتلة لن 
 ، �لثقة  �شحب  لئحة  على  ت�شوت 
م�شر� �إىل �أن �لهدف من م�شاءلة 
�لوزيرين هو �حلر�س على متابعة 
�أد�ء �حلكومة ومر�قبتها . وقال يف 
تعمل  �أن  يجب  ل  �خل�شو�س  هذ� 

�حلكومة بدون رقيب .
�لنه�شة  حركة  كتلة  رئي�س  ودع��ا 
�ملجل�س  يف  �لأغ���ل���ب���ي���ة  ����ش���اح���ب���ة 
�شفحة  ط����ي  �إىل  �ل���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي، 
�إ�شر�ئيليني  ل����دخ����ول  �ل�������ش���م���اح 
�ملكلف  �لوزير  من  طالبا  لتون�س، 
بالأمن ر�شا �شفر �لعتذ�ر ب�شبب 
خلطه بني دخول �إ�شر�ئيليني لأد�ء 
ح���ج �ل��غ��ري��ب��ة ع���رب ���ش��ه��ادة عبور 
�شماحه  وب��ني  معتمدة  ��شتثنائية 
منا�شبات  يف  ت��ون�����س  ل���زي���ارة  ل��ه��م 

�أخرى غر حج �لغريبة �ل�شنوي.

رد الوزيرة يغ�سب النواب
�ل���ن���و�ب، جتاهلت  ع��ل��ى  رده����ا  ويف 
�ل�شياحة  وزي�������رة  ك����رب����ول  �أم�������ال 
�حلديث عن م�شاألة دخول �ل�شياح 
�لتون�شي،  ل��ل��رت�ب  �لإ�شر�ئيليني 
وما �جنر عنها من دعو�ت حلجب 
م�شالح  �أّن  م�����ش��رة  ع��ن��ه��ا،  �ل��ث��ق��ة 
وز�رة �لد�خلية و�جلمارك وحدها 
مل��ن يدخل  ت��ف�����ش��ر�ت  م��ن ميتلك 
وي��ت��ج��اوز ح���دود �ل��وط��ن، م�شرة 
�ملكّلفة  �حلكومة  دوره��ا يف  �أّن  �إىل 

�ل�شيا�شة �لتون�شية.
ل�شنا �شد  �ل��ده��م��اين نحن  وت��اب��ع 
�ليهود  مم��ار���ش��ة  ���ش��د  و  �ل��ي��ه��ود 
من  تون�س  يف  �لدينية  ل�شعائرهم 
�لدفاع  ب��اب  و من  منطلق مبدئي 
�شعائرهم  ممار�شة  يف  حقهم  ع��ن 
�أن �لإج�����ر�ء�ت  �ل��دي��ن��ي��ة ، م�����ش��ر� 
�لد�خلية  وز�رة  �ع��ت��م��دت��ه��ا  �ل��ت��ي 
تقر  بها ر�شا �شفر  و�لتي �عرتف 
�ل�شهيوين  �لكيان  م��ع  بالتطبيع 
وتذبح دولة و�شعب فل�شطني وقال 
�ل��ده��م��اين �ن��ه م��ن �مل��د�ف��ع��ني عن 
ول  يعني  ل  ذل��ك  ولكن  �ل�شياحة 
�إذ� ما  �نه  �لتنازل م�شيفا  يتطلب 
�شفر  ج��و�ز�ت  حلاملي  �ل�شماح  مت 
بدعوى  تون�س  بدخول  �إ�شر�ئيلية 
غر�بة  ل  ف��ان��ه  �ل�شياحة  تن�شيط 
ق��و�ع��د ع�شكرية  �إق��ام��ة  لح��ق��ا يف 

حتت م�شمى دفع �لقت�شاد.
وك���ان���ت �أح�������ز�ب �ل��ن��ه�����ش��ة ون����د�ء 
�لدميقر�طي،  و�ل��ت��ح��ال��ف  تون�س 
ق����د �أع���ل���ن���ت �أن����ه����ا ل����ن ت�������ش���وت يف 
�ل��ث��ق��ة ويف هذ�  م��ع لئ��ح��ة �شحب 
�ل�����ش��ي��اق �ع��ت��رب �ل��ن��ائ��ب ع��ن حزب 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي حممود  �ل��ت��ح��ال��ف 
ل��وم �شد  �ل��ب��ارودي توجيه لئحة 
�لوزير  و  �ل�شياحة  وزي��رة  من  كل 

تعقد ، ح�شب تقديره.
عن  �نبثقت  �حلكومة  �أن  ولح��ظ 
ومهمتها  و������ش����ع  وط���ن���ي  ت����و�ف����ق 
�لقادمة،  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �لإع�������د�د 
م��ع��ت��رب� �أن���ه م��ن غ��ر �مل��ق��ب��ول �أن 
�أو  تكون �حلكومة حمور جتاذبات 
�أن تتعر�س �إىل �لت�شوي�س من قبل 

�ملجل�س �لتاأ�شي�شي ح�شب تعبره.
و�ع��ت��ربت ب�����ش��رى ب��احل��اج حميدة 
تون�س،  ن����د�ء  ح��رك��ة  �ل��ق��ي��ادي��ة يف 
�شفر  ر�شا  �لوزيرين  م�شاءلة  �إن 
و�آمال كربول يندرج يف �إطار حملة 
بع�س  بها  ت��ق��وم  مبكرة  �نتخابية 
بطريقة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �لأط��������ر�ف 
���ش��ع��ب��وي��ة ع��ل��ى ح���د ق��ول��ه��ا، فيما 
ن����د�ء تون�س  �أك�����دت رف�����س ح����زب 
لها  عالقة  ل  �لتي  �مل�شاءلة  لهذه 

باملبادئ و�لقيم .
�إن  حميدة  ب��احل��اج  ب�شرى  وق��ال��ت 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي �أنهى مهمته يف 
�إجناز �لد�شتور و�لقانون �لنتخابي 
وي��ج��ب م�����ش��اءل��ت��ه ع���ن ���ش��ر بقائه 
�لتي �شيقوم بها يف �ملرحلة  و�ملهام 
�لقادمة ومن ناحيته، �أكد �لقيادي 
يف حركة �لنه�شة، عامر �لعري�س 
�أن �حلركة �شد لئحة �للوم، ولن 
 ، �لثقة  �شحب  لئ��ح��ة  م��ع  ت�شوت 

ح�شابات  ت�شفية  ب��الأم��ن  �مل��ك��ل��ف 
�شيا�شية ح�شب تقديره. 

�جلل�شة  خ��الل  �ل���ب���ارودي  وك�شف 
تون�س  دخلو�  �إ�شر�ئيليا   157 �أن 
�أكتوبر  ب��ني  �ل��ف��ا���ش��ل��ة  �ل��ف��رتة  يف 
 ،  2014 وي����ن����اي����ر  و   2013
ملنع  ق��ان��ون �شريح  �شن  �إىل  د�ع��ي��ا 
بدل  تون�س  دخ���ول  �لإ�شر�ئيليني 

�عتماد �إجر�ء�ت غر و��شحة. 
و�نتقد ذ�ت �لنائب زمالءه �لنو�ب 
�إ�شد�ر  ب��ق��ول��ه ك���ان م��ن �لأج����دى 
دخول  �لإ�شر�ئيليني  مينع  قانون 
تون�س بدل م�شاءلة وزيرين ب�شاأن 
ه����ذ� �لأم������ر �مل��ع��ت��م��د �إج���ر�ئ���ي���ا يف 
�ع��ت��ربه م�شيعة  م��ا  وه��و   ، تون�س 

للوقت.
�لنائبة  �ع����ت����ربت  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 

دخ�����ول  ق��������ر�ر  �أن  ع���ب���و  ����ش���ام���ي���ة 
تون�س  �إىل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  ���ش��ي��اح 
�أن �حل��ك��وم��ة �حل��ال��ي��ة هي  ي��وؤك��د 
�م���الء�ت  تنفذ  �شيا�شية  ح��ك��وم��ة 
�أع�شاء  وطنية  يف  م�شككة  غربية، 

�حلكومة.
�ل��ن��ائ��ب خمي�س  ب�����ّر�أ  �مل���ق���اب���ل،  يف 
�لوزيرين  ق�شيلة عن ند�ء تون�س، 
�إ�شر�ئيل،  م��ع  �لتطبيع  تهمة  م��ن 
م�شاءلتهما  ج��ل�����ش��ة  �أن  م��ع��ت��رب� 
�مل��������ز�ي��������د�ت  خ������ان������ة  يف  ت������دخ������ل 
ل  �أن���ه  على  وم�����ش��دد�  و�ل�شعبوية، 

ميكن �لت�شكيك يف وطنيتهما. 
�لذين  �ل��ن��و�ب  �أن  ق�شيلة،  و�عترب 
و�شحب  �للوم  لئحتي  على  وقعو� 
ق���ائ���ال يف هذ�   ، �أخ����ط����وؤو�  �ل��ث��ق��ة 
�أن  �جلل�شة  ل��ه��ذه  ك��ان  م��ا  �ل�شدد 

و�سط احتجاجات �سديدة لعدد من النواب

ت�سنج �سديد وترا�سق بالتهم بعد �سحب لئحة اللوم �سد وزيرين يف تون�ض!
اأحزاب النه�سة ونداء تون�س والتحالف الدميقراطي اأعلنت م�سبقا اأنها لن ت�سوت ل�سالح لئحة �سحب الثقة

�لوزير و�لوزيرة يغادر�ن �ملجل�س بنف�س �حلقيبة

وزيرة �ل�شياحة د�خل �ملجل�س

�شفر .. رفع �لعتب رغم �لغ�شبمو�جهات د�خل �لتاأ�شي�شي �لتون�شي

نائبة ت�سكك يف 
حكومة  وطنية 
جمعة! مهدي 

امل��ج��ل�����ض ال���ذي 
الوزيرين  ُي�سائل 
بحاجة اإىل م�ساءلة

•• الفجر – تون�س – خا�س:
يعقد رئي�س �حلكومة �لتون�شية مهدى جمعة �لأربعاء �لقادم ندوة �شحفية 
ر�أ���س �حلكومة  ت�شلمه مهامه على  100 يوم على  م��رور  وذل��ك مبنا�شبة 
و�أفاد �مل�شت�شار �ملكلف بالإعالم لدى رئا�شة �حلكومة �لتون�شية عبد �ل�شالم 
�شيتطرق خالل هذ�  باأن مهدى جمعة  �ل�شبت  �أم�س  ت�شريح  �لزبيدى يف 
�للقاء �لإعالمي �إىل �أهم ما �أجنز يف �لفرتة �ل�شابقة و�شيتوىل �لإجابة على 
ت�شاوؤلت �لإعالميني حول جممل �لق�شايا �لوطنية خا�شة منها �ل�شيا�شية 

و�لأمنية و�لقت�شادية.
من جهة �أخرى يعقد �أمني عام �حتاد �ل�شغل ح�شني �لعبا�شي �لأ�شبوع �لقادم 
�لوطني  �حل��و�ر  �مل�شاركة يف  �لأح��ز�ب  روؤ�شاء  لقاء�ت متهيدية مع  �شل�شلة 
حول م�شالة �جلمع �أو �لف�شل بني �لنتخابات �لت�شريعية و�لرئا�شية ق�شد 

تقريب وجهات �لنظر. 
و�أو�شح �لأمني �لعام �مل�شاعد لالحتاد �ملولدي �جلندوبي بان �حلو�ر �لوطني 
يف  �إح�شائيات  عر�س  �شيتم  �نه  معلنا  �لتعيينات  مر�جعة  متابعة  �شيتوىل 
�لوطني حول تز�من  تباينت د�خل �حل��و�ر  �ملو�قف قد  �أن  �لغر�س ويذكر 

تنظيم �لنتخابات �لت�شريعية و�لرئا�شية من عدمها. 
ويرى �لبع�س �شرورة �لت�شريع يف �حل�شم ، �إذ يدعو فريق، و�أ�شا�شا حركة 
و�لت�شريعية،  �لرئا�شية  �لنتخابات  بني  �جلمع  �إىل  �لإ�شالمية،  �لنه�شة 
�لف�شل  �إىل  تون�س،  ن��د�ء  مقدمتها  ويف  �لأح����ز�ب،  �غلب  تطالب  ح��ني  يف 

بينهما.  مهدي جمعة .. �ي ح�شاد يف فرتة حرجة
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 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/19 �ملودعة حتت رقم :203011  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :ثري �م كومبني
وعنو�نه :ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�أدو�ت للتنظيف ، ��شفنج ولباد�ت وفر��شي جلي وتنظيف وفرك ، ��شفنجات ولباد�ت وفر��شي جلي وتنظيف 
وفرك جميعها حتتوي على مقاب�س ، �أقم�شة ومناديل للتنظيف ، قطع قما�س مل�شح �لغبار ، قفاز�ت مل�شح �لغبار 
، مما�شح ، مكان�س ، �أجهزة �إز�لة �لوبر و�إز�لة �شعر �حليو�نات �لأليفة �لتي حتتوي على �شر�ئط ل�شقة لإز�لة 
�شعر �حليو�نات �لأليفة و�إز�لة �لوبر وعبو�تها ، ورق ل�شق للوبر وبكر�ت للوبر ، قفاز�ت لالأغر��س �ملنزلية ،  

�شفاطات تو�ليت ، مما�شح مطاطية ، علب ت�شتخدم حلمل �ل�شفنجات وغرها من �لأدو�ت �ملنزلية.
�لو�قعة بالفئة :21

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة -Scotch بعدها �شرطة وحتتها كلمة Brite باللغة �لإجنليزية 
بخط عري�س مائل خلفهم ر�شم مميز على �شكل �إ�شر�قة �شم�س.

�ل�شرت�طات 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/22 �ملودعة حتت رقم :203120  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :2013/06/27

با�شم :بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه :جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ،   �ململكة �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
(ماعد�  �ل�شوتية  �لت�شجيالت  توزيع   ، مو�شيقية  جمموعة  بو��شطة  تقدميها  يتم  �لتي  �لرتفيه  خدمات 
نقلها) ، �إنتاج �لفيديو �ملو�شيقي ، خدمات �لرتفيه �لتي يتم تقدميها بو��شطة �ملطربني ، تنظيم �لعرو�س (

خدمات متعهدي �حلفالت) ، �لعرو�س �ملو�شيقية ، تنظيم معار�س �لأزياء ، تقدمي �لعرو�س �لر�ق�شة ، �إخر�ج 
�لعرو�س �لر�ق�شة ، عرو�س مو�شيقية حية.

�لو�قعة بالفئة :41
و�شف �لعالمة :كلمة TASTEMAKERS عبارة عن كلمة مركبة من كلمة TASTE وترجمتها: 

طعم ، نكهة ، مذ�ق وكلمة MAKERS وترجمتها: �ل�شانع.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 

  
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/22 �ملودعة حتت رقم :203108  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه :جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ،   �ململكة �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، ولعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.

�لو�قعة بالفئة :34
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمات PERFECT LEAF FUTURE باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2014/03/27 �ملودعة حتت رقم :208718  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :ويرب-�شتيفن برودكت�س �ل �ل �شي
وعنو�نه :200 �إي�شت د�نيلز رود ، بالتاين ، �لينوي�س 60067 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
و�لأغر��س  �ملياه  و�إم��د�د  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهو  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالإنارة  �أجهزة 

�ل�شحية.
�لو�قعة بالفئة :11

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة WEBER باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �لتميمي وم�شاركوه 
  بن�شر �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية   : 

بتاريخ :2007/06/27 �ملودعة حتت رقم :96778  
بتاريخ :2008/08/17 �مل�شجلة حتت رقم :91082  

با�شم :�ل�شركة �لأملانية خلدمات �ل�شيانة �لعامة ذ.م.م )جيماكو �نتريرز(
وعنو�نه :�شارع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �ل مكتوم ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )  ( – )  (
�ل�����ش��ن��اع��ي ، ت�شميم  �ل��ت�����ش��م��ي��م  �مل��ن��ت��ج��ات / �خل���دم���ات : ت�����ش��م��ي��م �ل���دي���ك���ور �ل���د�خ���ل���ي ،  وذل����ك ل��ت��م��ي��ي��ز 
�ل�شت�شار�ت   ، �لإن���������ش����اء  وخم���ط���ط���ات  ت�����ش��ام��ي��م  ر����ش���م   ، �ل��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة  �ل���ف���ن���ون  ت�����ش��م��ي��م   ، �لأزي����������اء 

 �ملعمارية ، فنون وعلوم ت�شميم و�إقامة �ملباين ، �ل�شت�شار�ت �ملتعلقة مبا مت ذكره. 
�لو�قعة بالفئة :42

 �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق : 
تنازل رقم :1

��شم مالك �لعالمة :�ل�شيدة �شلوى توكي دوملارك
��شم �ملتنازل له :�ل�شركة �لأملانية خلدمات �ل�شيانة �لعامة ذ.م.م )جيماكو �نتريرز(

مهنته :م�شنعون وجتار 
جن�شيته :�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

عنو�نه وحمل �إقامته :�شارع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �ل مكتوم ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
تاريخ �نتقال �مللكية :2014/04/01

تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل :2014/04/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/17 �ملودعة حتت رقم :202808  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :2013/08/19

با�شم :بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه :جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ،   �ململكة �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، ولعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.

�لو�قعة بالفئة :34
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن ر�شم مميز لعجلة د�ئرية جمز�أة.

�ل�شرت�طات 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/22 �ملودعة حتت رقم :203109  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه :جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ،   �ململكة �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، ولعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.

�لو�قعة بالفئة :34
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمات PERFECT LEAF DOMAINS باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/22 �ملودعة حتت رقم :203104  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه :جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ،   �ململكة �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، ولعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.

�لو�قعة بالفئة :34
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمات PERFECT LEAF FUSION باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2014/03/25 �ملودعة حتت رقم :208497  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :�إجنرو فودز ليمتد
 ، كر�ت�شي   ، كليفتون   ،  4 ب��ل��وك    ، در�ي���ف  م��اري��ن   ،  3 رق��م  �شي  �ت�س   ، بلدينج  ف��رون��ت  ه��ارب��ور   ، :�لطابق �خلام�س  وعنو�نه 

باك�شتان.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�آي�شكرمي )بوظة( ، عو�مل متا�شك �لبوظة ، ثلج للمرطبات �ملنع�شة ، ثلج طبيعي �أو �شناعي ، �شاي مثلج ، عو�مل متا�شك 
�ملثلجات �ل�شاحلة لالأكل ، مثلجات �شاحلة لالأكل ، م�شاحيق للمثلجات �ل�شاحلة لالأكل ، منقوعات غر طبية ، هالميات 
جلي فو�كه )حلويات( ، �شندوي�شات ، �لقهوة ، �ل�شاي ، �لكاكاو ، �ل�شكر ، �لأرز ،  �لتابيوكا ، �ل�شاغو ، �لقهوة �ل�شطناعية ، 
�لدقيق ، �مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب ، �خلبز ، �لفطائر ، �حللويات ،  �حللويات �ملثلجة ، ع�شل �لنحل ، �لع�شل �لأ�شود 
، �خلمرة ، م�شحوق �خلبيز ، �مللح ، �خلردل ، �خلل ، �شل�شات ، تو�بل �شلطة ، �لبهار�ت ، �لتو�بل ، �لب�شكويت ، �لكيك ، عجينة 
 ، ، وجبات  ، مايونيز  ، غلوكوز للطعام  ، كت�شاب  �أغذية ن�شوية  ، معجون حب �ل�شويا )تو�بل( ، عجني  لوز ، عجينة �لكيك 
معكرونة ، بوظة ، كرمية �لطرطار لغايات �لطبخ ، كرمية �لطرطار لأغر��س �لطهي ، �شعرية )نودلز( ، نودلز )معكرونة 

رقيقة(. 
�لو�قعة بالفئة :30

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة OLPERS باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2014/03/30 �ملودعة حتت رقم :208813  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :كيفان للنظار�ت
وعنو�نه :كلوفر بي 2003 ، بزن�س بي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
عند  و�شر�ئها  معاينتها  �لزبائن من  عامة  لتمكني  وذلك  �لغر،  ل�شالح  �ل�شلع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 

�حلاجة حتديد�ً �لنظار�ت ولو�زم �لنظار�ت.
�لو�قعة بالفئة :35

و�شف �لعالمة :عالمة OPTY SPORT عبارة عن كلمة OPTY حتتها كلمة SPORT باللغة 
�لإجنليزية بخط عري�س د�خل �شكل حمدد �شبه بي�شاوي على خلفية م�شتطيلة.

�ل�شرت�طات 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/18 �ملودعة حتت رقم :202873  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :2013/07/05
با�شم :نيكوفنت�شرز هولدجنز ليمتد

وعنو�نه :جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي2�آر 2بي جي ، �ململكة �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�شجائر �لكرتونية ، لفائف لل�شجائر �للكرتونية ، �شو�ئل لل�شجائر �للكرتونية ، �شجائر حتتوي على بد�ئل 
�لتبغ ، بد�ئل �لتبغ ، �شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، علب �ل�شجائر ، �شناديق �ل�شجائر.

�لو�قعة بالفئة :34
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن �لكلمة RELOAD باللغة �لإجنليزية .

�ل�شرت�طات 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/22 �ملودعة حتت رقم :203113  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه :جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ،   �ململكة �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، ولعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.

�لو�قعة بالفئة :34
 و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمات PERFECT LEAF GENESIS باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/22 �ملودعة حتت رقم :203106  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه :جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ،   �ململكة �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، ولعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.

�لو�قعة بالفئة :34
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمات PERFECT LEAF MASTERY باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2014/03/25 �ملودعة حتت رقم :208498  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :�إجنرو فودز ليمتد
 ، كر�ت�شي   ، كليفتون   ،  4 ب��ل��وك    ، در�ي���ف  م��اري��ن   ،  3 رق��م  �شي  �ت�س   ، بلدينج  ف��رون��ت  ه��ارب��ور   ، :�لطابق �خلام�س  وعنو�نه 

باك�شتان.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

ع�شائر فو�كه ، م�شروبات ع�شر فو�كه غر كحولية ، رحيق فو�كه غر كحويل ، مياه غازية ، م�شتح�شر�ت لتح�شر �ملياه 
، م�شتح�شر�ت  ، م�شروبات غر كحولية  �ل�شعر غر كحويل  ماء   ، ، برة غر كحولية  (م�شروب)  �للوز  ، حليب  �لغازية 
لتح�شر �مل�شروبات ، م�شروبات م�شل �للنب ، �أقر��س حمالة للم�شروبات �لفو�رة ، م�شاحيق للم�شروبات �لفو�رة ، خال�شات 
لتح�شر �مل�شروبات ، خال�شات فو�كه غر كحولية ، جعة زجنبيل ، برة زجنبيل غر كحولية ، ع�شر عنب غر خممر 
، خال�شات ح�شي�شة �لدينار لتح�شر �لبرة غر �لكحولية ، ع�شر �لفو�كه ، ليمونا�شة ، ماء �لليثيا ، برة �شعر منبت 
)ملت( غر كحولية ، ماء �شعر منبت )ملت( ، مياه معدنية (م�شروبات) ، م�شتح�شر�ت لتح�شر �ملياه �ملعدنية ، ع�شر 
عنب ، �شر�ب �للوز ، ماء معدين فو�ر ، �شربات (م�شروبات) ، ماء �ل�شود� ، �أ�شربة (م�شروبات) ، ع�شر فاكهة مركز لعمل 
�مل�شروبات ، ع�شر فاكهة مركز لعمل �لليموناد� ، مياه �ل�شرب �ل�شحية )ماء �لينابيع( ، ع�شر طماطم (م�شروبات) ، ع�شائر 

خ�شر�و�ت (م�شروبات) ، مياه (م�شروبات(.
�لو�قعة بالفئة :32

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة OLPERS باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2014/03/30 �ملودعة حتت رقم :208814  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :كيفان للنظار�ت
وعنو�نه :كلوفر بي 2003 ، بزن�س بي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
عند  و�شر�ئها  معاينتها  �لزبائن من  عامة  لتمكني  وذلك  �لغر،  ل�شالح  �ل�شلع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 

�حلاجة حتديد�ً �لنظار�ت ولو�زم �لنظار�ت.
�لو�قعة بالفئة :35

و�شف �لعالمة :عالمة Optylife عبارة عن كلمة Optylife بخط وطريقة مميزة خلفها من �لي�شار 
 THE ART OF VISION ر�شم ملربع غر متو�زي �لأ�شالع و�لعالمة د�خل م�شتطيل حتته �لكلمات

وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية. 
�ل�شرت�طات

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/17 �ملودعة حتت رقم :202807  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه :جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ،   �ململكة �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�شجائر ، �شيجار ، �شيجاريلو )�شيجار رفيع( ، ولعات للمدخنني ، ورق �شجائر ، فالتر �شجائر ، مناف�س ، 

�أعو�د ثقاب.
�لو�قعة بالفئة :34

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلماتPERFECT  باللون �لزيتي حتتها كلمة LEAF باللون �لبني 
باللغة �لإجنليزية ب�شكل د�ئري منحني يف�شل بينهما ر�شم مميز لورقة نبات باللون �لزيتي حتتها ر�شم ليد 

على هيئة ورقة نبات باللون �لبني.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية   :

بتاريخ :2008/07/29 �ملودعة حتت رقم :117194  
بتاريخ :2012/04/25 �مل�شجلة حتت رقم :117194  

با�شم :�شما هولدينجز ليمتد
وعنو�نه :�س.ب.9275 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )  ( – )  (
 خدمات �ملطاعم و�ملقاهي ومطاعم �لوجبات �خلفيفة ، يف �لفئة 43 

�لو�قعة بالفئة :43
 �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق : 

تنازل رقم :1
��شم مالك �لعالمة :بالندز هولدنغ �س.م.ل

��شم �ملتنازل له :�شما هولدينجز ليمتد
مهنته :م�شنعون وجتار

جن�شيته :�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
عنو�نه وحمل �إقامته :�س.ب.9275 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

تاريخ �نتقال �مللكية :2014/03/17 
تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل :2014/04/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/19 �ملودعة حتت رقم :203010  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :ثري �م كومبني
وعنو�نه :ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
����ش��ف��ن��ج��ات ول����ب����اد�ت وف���ر�����ش���ي ج��ل��ي وتنظيف   ، ����ش��ف��ن��ج ول����ب����اد�ت وف���ر�����ش���ي ج��ل��ي وت��ن��ظ��ي��ف وف����رك   ، ل��ل��ت��ن��ظ��ي��ف  �أدو�ت 
 ، �ل��غ��ب��ار  مل�شح  ق��ف��از�ت   ، �ل��غ��ب��ار  مل�شح  ق��م��ا���س  ق��ط��ع   ، للتنظيف  وم��ن��ادي��ل  �أق��م�����ش��ة   ، ع��ل��ى مقاب�س  وف���رك جميعها حت��ت��وي 
���ش��ر�ئ��ط ل�شقة لإز�ل����ة �شعر  �ل��ت��ي حت��ت��وي على  و�إز�ل����ة �شعر �حل��ي��و�ن��ات �لأل��ي��ف��ة  �ل��وب��ر  �إز�ل����ة  �أج��ه��زة   ، ، مكان�س  مما�شح 
�شفاطات    ، �ملنزلية  ل��الأغ��ر����س  ق��ف��از�ت   ، للوبر  وب��ك��ر�ت  للوبر  ورق ل���ش��ق   ، �ل��وب��ر وعبو�تها  و�إز�ل����ة  �لأل��ي��ف��ة  �حل��ي��و�ن��ات 

 تو�ليت ، مما�شح مطاطية ، علب ت�شتخدم حلمل �ل�شفنجات وغرها من �لأدو�ت �ملنزلية.  
�لو�قعة بالفئة :21

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة -Scotch بعدها �شرطة وحتتها كلمة Brite باللغة �لإجنليزية بخط عري�س 
باللون �لأبي�س حمددة بالأ�شفر وعلى ي�شارهم ر�شم كاريكاتوري  �إ�شر�قة �شم�س  �أحمر مائل خلفهم ر�شم مميز على �شكل 

لوجه فتاة و�لعالمة د�خل م�شتطيل باللون �لأخ�شر �ملرت�وح �ألو�نه بني �لفاحت و�لد�كن.
�ل�شرت�طات

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2014/03/25 �ملودعة حتت رقم :208495  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :�إجنرو فودز ليمتد
وعنو�نه :�لطابق �خلام�س ، هاربور فرونت بلدينج ، �ت�س �شي رقم 3 ، مارين در�يف ، بلوك  4 ، كليفتون ، 

كر�ت�شي ، باك�شتان.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�حلليب ، منتجات �حلليب ، م�شروبات �حلليب )يكون �حلليب هو �ل�شائد فيها( ، ق�شدة )منتجات �ألبان( ، لنب 
ر�ئب )زبادي( ، �للحوم ، �لأ�شماك ، حلوم �لدو�جن و�ل�شيد ، خال�شات �للحم ، فو�كه وخ�شرو�ت حمفوظة 
وجممدة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ، مربيات ، �لبي�س ، �لتمور ، �لزيوت و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل 
، �لزبدة ، مربى �لفو�كه ، �ملخلالت ، �جلنب ، رقائق �لفو�كه ، رقائق �لبطاطا ، جيالتني )ه��الم( للطعام ، 

فو�كه وخ�شرو�ت مثلجة.
�لو�قعة بالفئة :29

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة OLPERS باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
   تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2014/03/27 �ملودعة حتت رقم :208717  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :ويرب-�شتيفن برودكت�س �ل �ل �شي
وعنو�نه :200 �إي�شت د�نيلز رود ، بالتاين ، �لينوي�س 60067 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
و�لأغر��س  �ملياه  و�إم��د�د  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهو  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالإنارة  �أجهزة 

�ل�شحية.
�لو�قعة بالفئة :11

ر�شم مميز  ي�شارها  على  �أبي�س مميز  بخط  �لعربية  باللغة  ويرب  كلمة  عبارة عن  :�لعالمة  �لعالمة  و�شف 
لقدر �إناء باللون �لأحمر و�لعالمة باأكملها د�خل م�شتطيل �أ�شود غر متو�زي �لأ�شالع حمدد بالأبي�س ثم 

بالأ�شود.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094
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مبقر  ز�ي��د  بن  �شلطان  ��شتاد  ي�شهد 
�لحت����اد يف �أب��وظ��ب��ي مب��ق��ر �لحت���اد 
يف  �حلكومية  للموؤ�ش�شات  �لريا�شي 
�أب��وظ��ب��ي م�����ش��اء �ل��ي��وم خ��ت��ام بطولة 
لكرة  و�ل�����ش��رك��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  دوري 
�لتي   )26 )�ل  �ل�����ش��ن��وي��ة  �ل����ق����دم 
�لعام  �ل��ري��ا���ش��ي  ي��ن��ظ��م��ه��ا �لحت�����اد 
�شيف  برعاية  �حلكومية  للموؤ�ش�شات 
ب��ن �أح��م��د �ل��ه��ام��ل��ي رئ��ي�����س �لحتاد 
�لتي  للم�شابقة  �شاخنة  مو�جهة  يف 
�شرطة  م��دي��ري��ة  فريقي  ب��ني  جتمع 
�ل��ع��ا���ش��م��ة ل���ك���رة �ل���ق���دم م���ع فريق 
للكرة  للجامعات  �لريا�شي  �لحت��اد 
�لنقاط  ر���ش��ي��د  يف  ت�����ش��اوي��ا  �أن  ب��ع��د 
35 نقطة لكل منهما بدون هزمية 
فريق  ي���ت���ف���وق  ف���ي���م���ا  وت�����ع�����ادل�����ني، 
ويقود  هدفا   12 بر�شيد  �ل�شرطة 
�شرطة �لعا�شمة عادل حبو�س لعب 
�لدويل  �ل�شعب  وح��ار���س  ي��ا���س  ب��ن��ي 
�جلامعات  يقود  ،فيما  معتز عبد�هلل 
�ل�����ش��وري �شاهر  �حل���ار����س �لومل���ب���ي 
�ل�شاكر وعمر خالد و�حمد �أ�شرف..
وت��اأت��ي �جل��ول��ة �خل��ت��ام��ي قبل ختام 
باإقامة  ل��الحت��اد  �ل��ري��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م 
ب��ط��ول��ة ���ش��ب��اع��ي��ات ك���رة �ل��ق��دم �لتي 

ت��ن��ط��ل��ق ي����وم غ���د مب��الع��ب �لحت����اد 
ف��ري��ق��ا م��ن خمتلف   16 مب�����ش��ارك��ة 

�مار�ت �لدولة .
�أح��م��د �لهاملي  �أ���ش��اد �شيف ب��ن  وق��د 
رئي�س جمل�س �إد�رة �لحتاد �لريا�شي 
�حلكومية  ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات  �ل�����ع�����ام 
من  �لحت���اد  يجدها  �لتي  بالرعاية 

���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�ي����د �آل 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان 
لالحتاد  �لفخري  �لرئي�س  �ل��دول��ة، 
�حلكومية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لثمانينات  يف  �لحت��اد  تاأ�شي�س  منذ 
�لذي �أ�شهم يف دعم ريا�شة �لإمار�ت 
�أن  م�����وؤك�����د�ً  �مل�����ج�����الت،  يف خم��ت��ل��ف 

بدوره  ي�شهم  ظ��ل  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حت���اد 
�لقيادة  �مل��ج��الت يف ظ��ل  يف خمتلف 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �ل��ر���ش��ي��دة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ل�شباب  لقطاع  �هلل،  حفظه  �لدولة، 
و�لريا�شة حتت مظلة �لهيئة �لعامة 
�شيف  وث��م��ن   .. و�ل��ري��ا���ش��ة  لل�شباب 

ب��ن �أح��م��د �ل��ه��ام��ل��ي ب���ال���دور �لر�ئع 
م�شتوى  على  �لريا�شية  للمجال�س 
يف  كبر  بقدر  ��شهمت  �لتي  �ل��دول��ة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة، و�جلهود  �مل�����ش��رة  دع���م 
�لتي  �لريا�شية  �ملخل�شة لالحتاد�ت 
�حتاد  م�����ش��رة  دع���م  يف  ت�شهم  ظ��ل��ت 
�ل����ذي �ختتم  �ل��ري��ا���ش��ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

مو�شمه موؤخر�ً .
�شمل  �مل��ن�����ش��رم  �مل���و����ش���م  �أن  وذك������ر، 
تنظيم �أكرث من 16 بطولة ريا�شية 
3500 لعب  �أكرث من  �شارك فيها 
ولعبة يف مقدمتهم �شباب �لإمار�ت 
�لعاملني يف  و�لأ���ش��دق��اء  و�لأ���ش��ق��اء 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل��دو�ئ��ر  �ل���وز�ر�ت  تلك 

كرة  �مل�����ش��اب��ق��ات  ت��ل��ك  م��ق��دم��ه  ويف 
�ل���ق���دم مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا �لتي 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  ���ش��م��ل��ت 
للكرة،  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
�لحتاد  وك���اأ����س  �مل��وؤ���ش�����ش��ات،  ودوري 
للكرة، و�شباعيات �لكرة �لتي تنطلق 
�لكروي  ل��ل��م��و���ش��م  م�����ش��ك��ا  غ���د  ي����وم 

�لفردية  �لريا�شية  �ملنا�شط  بجانب 
�ملو�شم  ���ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي  و�جل��م��اع��ي��ة 
�لبولينينغ،  �ل�����ش��ن��وك��ر،  ل��ب��ط��ولت 
�ل�شكو��س،  �ل�����ش��ط��رجن،  �ل��ب��ل��ي��اردو، 
�لتي  �ل���ط���اول���ة، و�ل�����ش��ب��اح��ة  ت��ن�����س 
�لالعبني  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��ن  ك�شفت 

�لبارزين و�ل�شاعدين .

�ملجمع  ب�شالت  �ليوم  م�شاء  ت�شتاأنف 
�لتابع  �ل��ب��رتويل  باملعهد  �ل��ري��ا���ش��ي 
مناف�شات  �أبوظبي  يف  �أدن���وك  ل�شركة 
�لريا�شية  �ل��ك��ربى  �جل��ائ��زة  ب��ط��ول��ة 
�لوطنية  �أب���وظ���ب���ي  ب�����رتول  ل�����ش��رك��ة 
لعام  �شركاتها  )�أدن��وك(،وجم��م��وع��ة 
ن�شاط  جل��ن��ة  تنظمها  �ل��ت��ي   2014
و�لتي  �أدنوك  ب�شركة  �لكورني�س  نادي 
�لأربعاء  ي���وم  �خل��ت��ام��ي  حفلها  ي��ق��ام 
�جلزيرة  ن��ادي  ب�شالة   5-14 �ملقبل 
يف �أبوظبي حتت رعاية عبد�هلل نا�شر 
برتول  ل�شركة  �لعام  �ملدير  �ل�شويدي 
حب  يف  �شعار  حتت  �لوطنية  �أبوظبي 

خليفة .
لفرق  �حلا�شمة  �لليلة  ج��ول��ة  وت��اأت��ي 
�لتاأهل  ��شتحقت  �لتي  �لذهبي  �ملربع 
وطنية  ����ش���رك���ة   15 ح�������ش���اب  ع���ل���ي 
�نطالقتها  ت��ت��ج��دد  و�ل��ت��ي  ب��رتول��ي��ة، 
فيها  ي��ت��ق��اب��ل  �ل��ت��ي  �لأوىل  ب��ال�����ش��ال��ة 
�شركة  م��ع  �لرئي�شية  �دن����وك  ���ش��رك��ة 
�دكو )حامل �للقب( يف لقاء من �لوزن 
�لعريقتني  �ل�����ش��رك��ت��ني  ب���ني  �ل��ث��ق��ي��ل 
�لقدم  ك���رة  م�����ش��اب��ق��ات خ��م��ا���ش��ي��ات  يف 

�ليد..  وك��رة  و�ل�شلة  �لطائرة  و�لكرة 
لقاء  �ملجاورة  �لثانية  �ل�شالة  وت�شهد 
) NDC( ش��رك��ة �حل��ف��ر �ل��وط��ن��ي��ة���
م��ع ���ش��رك��ة �إ���ش��ن��اد �ل��ت��ي مت��ث��ل و�حدة 

و�لتي  �لتمهيدي  �ل��دور  مفاجاآت  من 
عريقة  ف��رق  ح�شاب  علي  تاأهلها  ج��اء 
موؤ�ش�شة للبطولة ، و�شيتاأهل �لفائز�ن 
للنهائي  �حلا�شمة  �جل��ول��ة  تلك  م��ن 

�ل���ذه���ب���ي �ل�����ذي ي���ق���ام ب�����ش��ال��ة ن���ادي 
،ويلعب  كبرة  �حتفالية  يف  �جل��زي��رة 
�ملركزين  �خلا�شر�ن يف مبار�ة حتديد 
�ل��ث��ال��ث و�ل���ر�ب���ع �ل����ذي ي��ق��ام ب�شالة 

�أب��و ظبي ي��وم بعد  معهد �ل��ب��رتول يف 
غد �لثالثاء 5-13.

�لرئي�شية  �أدن���وك  �شركة  ت��اأه��ل  وك���ان 
لتلك �ملرحلة بفوزها علي �شركة �أدما 

�لثمانية  دور  مباريات  �شمن  �لعاملة 
ب��ن��ظ��ام خ����روج �ملغلوب  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
مباريات  و���ش��ه��دت   4-12 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
�لعديد  م�����ش��ارك��ة  �ل��ت��م��ه��ي��دي  �ل�����دور 

�ملو�طنني  �ل��دول��ي��ني  �ل��الع��ب��ني  م��ن 
�شركة  �أدن��وك..�أم��ا  �شركة  �شمن فرق 
��شتطاعت  فقد  �للقب(  �دك��و)ح��ام��ل 
�أدن����وك للتوزيع  �ل��ت��ف��وق ع��ل��ي ���ش��رك��ة 

�شركة  ..وت���اأه���ل���ت   4-12 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
علي  فقد   )NDC(لوطنية� �حلفر 
و��شل  �أن  بعد   ، �أدج���از  �شركة  ح�شاب 
فريقهم  ليتاأهل  تاألقهم  )�حلفارون( 
ب���دون ه��زمي��ة يف كافه  �مل��رح��ل��ة  لتلك 
�ملباريات..كما �شهد دور �لثمانية تاأهل 
�شركة �إ�شناد علي ح�شاب �شركة تكرير 
لبلوغ  تاألقها  مو��شلة  �إ�شناد  وت��اأم��ل 

�لنهائي �لذهبي .
�للجنة  ف����رغ����ت  �آخ��������ر  ج����ان����ب  م�����ن 
�حمد  ب���رئ���ا����ش���ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ف��ن��ي��ة 
�شند  حممد  ونائبه  �ملن�شوري  خلفان 
�ل��ق��ب��ي�����ش��ي ق���د ف���رغ���ت م���ن �لإع������د�د 
يقام  �لذي  للبطولة  للحفل �خلتامي 
�أبوظبي  يف  �جل���زي���رة  ن����ادي  ب�����ش��ال��ة 
تنظيم  �إجن����اح����ه  يف  ت�����ش��ه��م  و�ل�������ذي 
ختامه �شركة �دكو �لتي ��شرفت �أي�شا 
علي حفل �لفتتاح باملعهد �لبرتويل، 
وق������د ر�����ش����دت جل���ن���ة ن�������ش���اط ن����ادي 
�لكورني�س ب�شركة �أدنوك �لتي ت�شرف 
�ل�شنوية جو�ئز  �لبطولة  علي تنظيم 
جولة  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  للجماهر  قيمة 

�ليوم .

تنطلق يف �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء �ليوم �لحد يف ميد�ن كر�كال للرماية مو�جهات دور �لن�شف نهائي 
و�ملقامة  للرماية  �بوظبي  لبطولة  �خلام�شة  �لن�شخة  مناف�شات  15 مرت �شمن  مل�شافة  �لرجال  لفئة 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �بوظبي �لريا�شي ، و�شط م�شاركة 19 
فريقا ميثلون �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �حلكومية وذلك باإ�شر�ف جمل�س �بوظبي �لريا�شي وبالتعاون مع 

�شركة رماية �لدولية ونادي كر�كال و�شركة تو�زن �لقاب�شة.
غد  يوم  �شيقام  �ل��ذي  �ل�شيد�ت  نهائي  ن�شف  �ىل  فريقا   11 تاأهل  لل�شيد�ت  �لتمهيدي  �ل��دور  و�شهد 
�لثنني ، حيث جنحت فرق : �شركة �بوظبي لالإعالم وتو�زن �لقاب�شة ووز�رة �شوؤون �لرئا�شة و�لمانة 
�لعامة للمجل�س �لتنفيذي وز�دكو وجمل�س �بوظبي �لريا�شي ومركز �لح�شاء ووز�رة �لقت�شاد ود�ئرة 
�لق�شاء و�دنوك و�مروك ، من ح�شم تاأهلها �ىل �لدور قبل �لنهائي من �لبطولة وبرهنت �ي�شا على 

�لتناف�س �لكبر و�ل�شر�ع �ملثر بني �لفرق حلجز مو�قعها بني �لطليعة يف ختام مناف�شات �لبطولة .
و�ختر حممد نا�شر �ملن�شوري من د�ئرة �لق�شاء �ف�شل ر�مي وعائ�شة �شعيد �لقبي�شي من فريق وز�رة 

�لقت�شاد �ف�شل ر�مية يف مناف�شات �لدور �لتمهيدي للرجال و�ل�شيد�ت.
�لعام للم�شاركني من فرق  بامل�شتوى  نادي كر�كال للرماية  �ملزروعي مدير عام  ��شاد عبيد  من جهته 

 ، و�شيد�ت(  )رج��ال  �حلكومية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات 
موؤكد� �ن �لبطولة ��شهمت بارتفاع م�شتوى �لرماة 
ومتميزة  متخ�ش�شة  ف��رق  لدينا  وب��ات  و�لر�ميات 
�لبطولة  تنظيم  بف�شل  ج��اءت  �مل�شد�س،  رماية  يف 

�شنويا و�مل�شاركات �مل�شتمرة من جانب �لفرق.
ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  �ملزروعي  وثمن 
�آل نهيان رئي�س جمل�س �بوظبي �لريا�شي لبطولة 
�بوظبي �خلام�شة للرماية، و�ثرها �لكبر على جناح 

�لبطولة، ودورها �لبارز يف حتفيز �لفرق و�مل�شاركني 
�مل�شتويات يف مثل هذه �لتجمعات  على تقدمي �ف�شل 

لعبة  لتطوير  و�لدعم  �لتو��شل  تعزز  �لتي  �لريا�شية 
فرق  م�شتوى  على  ممار�شيها  نطاق  وتو�شيع  �ل��رم��اي��ة 

�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية .

�ل��روي�����س �لويل  ب��ط��ول��ة  بلقب  �مل�����ش��ري��ة  ت���وج منتخب �جل��ال��ي��ة 
للجاليات لكرة �لقدم لكرة �لقدم لعام 2014 �لتي نظمتها �إد�رة 
�لغربية  باملنطقة  �ل�شكني  �لروي�س  ملجمع  و�خل��دم��ات  �ل�شكان 
 12 )�أدنوك(مب�شاركة  �لوطنية  ظبي  �أب��و  ب��رتول  ل�شركة  �لتابع 
بالروي�س  �لعاملني  من  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل��دول  من  جالية 
،�شوريا  ،فل�شطني  ،م�����ش��ر  ،�ل�����ش��ود�ن  �لردن  ج��ال��ي��ات  يف  ممثلة 
،رومانيا.. ،نيبال  ،ماليزيا  بنغالدي�س   ، ،�لهند  ،غانا  ،�ندوني�شيا 

وقد فوز �جلالية �مل�شرية بفوزها يف �ملبار�ة �خلتامية �جلماهرية 
علي منتخب نيبال بهدف نظيف �شجله �حمد �شعبيات بعد مبار�ة 
..ويف  وتنظيميا  فنيا  �لناجحة  للبطولة  م�شكا  بالندية  �ت�شمت 
ختام �ملبار�ة �لحتفالية حتدث عي�شى �لقمزي مدير �د�رة �ل�شكان 

�جلاليات  بطولة  جن��اح  علي  م��وك��د�ً  �لروي�س  ملجمع  و�خل��دم��ات 
�ل�شريف  و�لتناف�س  �لريا�شية  �لروح  �إطار  �لتي جاءت يف  �لأوىل 
مما ي�شجع علي ��شتمر�رها وتطوير لو�ئحها و�ت�شاع قاعدتها من 
خالل �قامة مناف�شات ريا�شية جديدة تتمثل يف كرة �ل�شلة و�لكرة 
�لطائرة وتن�س �لطاولة مما يتيح �لفر�شة لبقية �لريا�شيني من 
مما  �ملختلفة  هو�ياتها  ممار�شة  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �جلاليات 
�لعاملني وبالتايل ينعك�س  �لزمالة بني  ي�شهم يف توطيد رو�ب��ط 
ذلك علي �لنتاج و�لإنتاجية . ويف ختام �لليلة قام عي�شى �لقمزي 
ير�فقه على �جلابري رئي�س ق�شم �خلدمات �لرتفيهية و�لتغذية 
�للجنة  ممثلي  م��ن  �مل��ن�����ش��وري  و���ش��ال��ح  خم��ت��ار  �ل��دي��ن  و�شم�س 
لعب  مقدمتهم  ويف  �لبطولة  وجن��وم  �لفائزين  بتتويج  �ملنظمة 

لعب  �ف�شل  بجائزة  �لفائز  ج��وده  عماد  �مل�شرية  �جلالية 
يف �لبطولة ،و��شتحق لقب هد�ف �لبطولة لعب �جلالية 
،و��شتحقت لقب  �ه��د�ف   9 �مل�شرية �حمد فتحي بر�شيد 
�ل��ف��ري��ق �مل��ث��ايل �جل��ال��ي��ة �لن��دون��ي�����ش��ي��ة ،و���ش��م��ل �لتكرمي 
�جلالية  و����ش��ت��ح��ق��ت  �ل��ف�����ش��ي  �ل��و���ش��ي��ف  ن��ي��ب��ال  منتخب 
�مل�شرية لقب �لبطولة �لأوىل �لذهبي ومثلها يف �لبطولة 
�لبنا  �دري�س( م�شطفى  �لبنا )و�ئ��ل  �ملرمى حممد  حار�س 
،ر�أف��ت مزيد  �حمد  �شامح م�شايل، ط��ارق  �مل�شري،  ،حممد 

�شامي،  حممد  �أمي���ن،  فتحي،عو�س  �ح��م��د   ، ج���وده  ،ع��م��اده 
و�إد�ري   ، �شامي  وحممد   ، ح�شن  �حمد  �ده��م   ، ف���وؤ�د  حممد 

�لفريق حممد �ل�شيد .

خ�ت���ام بط�����ول����ة الروي�����ض الأول����ى للجالي�����ات 

�س���رط���ة اأب���وظب����ي واحت����اد اجل����امع����ات يف خت����ام دوري املوؤ�س�����س��ات الي��������وم

جولة الليلة احلا�سمة لفرق املربع الذهبي التي ا�ستحقت التاأهل يف بطولة اأدنوك الريا�سية 

تاأهل 11 فريقًا اإىل ن�سف نهائي ال�سيدات 

اليوم.. انطالق ن�سف نهائي الرجال يف بطولة اأبوظبي اخلام�سة للرماية 

للم�شارعة  �لإم����ار�ت  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  عقد 
و�جل������ودو و�ل��ك��ي��ك ب��وك�����ش��ي��ن��غ ب��رئ��ا���ش��ة حممد 
ب��ن ث��ع��ل��وب �ل��درع��ي �ج��ت��م��اع��ا ل��ه م�����ش��اء �أم�س 
لبطولة  �خلتامية  �جلولة  هام�س  على  �لأول 
�لن�شخة �لثالثة من دوري �آيبيك للجودو �لتي 
مبنطقة  �لرئي�شية  �لحت��اد  �شالة  ��شت�شافتها 
�مل�شرف يف �أبو ظبي مب�شاركة حو�يل 400 لعبا 
، ميثلون 16 ناديا ومركز� من خمتلف �إمار�ت 
�لدولة،وذلك بح�شور نا�شر خليفة �لبدور نائب 
رئي�س �لحتاد وبقية �لأع�شاء، وقد �طلع �لجتماع 
م�شاركات  وتقارير  �ل�شابق  �لجتماع  تقارير  علي 
ومع�شكر�ت �ملنتخبات �لريا�شية �ملختلفة للم�شارعة 
يوم  �لتوجه  قبل  بوك�شنغ  �لكيك  ومنتخب  و�جل���ودو 

غد �لثنني للمملكة �ملغربية للم�شاركة يف �لبطولة �لعربية 
�ل�شابعة للكيك بوك�شينغ �لتي تقام مبدينة �أغادير �ملغربية 
�لمار�ت  قائمة منتخب  وت�شم  دولة عربية   15 مب�شاركة 
للم�شاركة  �ل�شتعد�د�ت  �لجتماع  بحث  لعبني،،كما  �أربعة 
�ملرحلة  ومتطلبات  �ملقبلة  �لعربية  �خلليج  دول  بطولة  يف 

�لقادمة مبا يو�كب قاعدة �للعبة .
و�أ����ش���اف حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب �ل��درع��ي – ب���اأن �لحت����اد قبل 
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  ع�شوه  بو�شالخ  ح�شن  �أم��ل  ��شتقالة 
تعينها  ،ب��ع��د  �لن�شائية  �ل��ق��دم  ك���رة  للجنة  �ل��ع��ام  و�لأم����ني 
�أج��ل دعم  �لكرة من  �إد�رة �حت��اد  كع�شو مر�قب يف جمل�س 
كرة �لقدم �لن�شائية و�لرتقاء بها ،متمنيا لها �لتوفيق مبا 
يف  �شاهمت  �ن  بعد  �لم��ار�ت��ي��ة  �لن�شائية  �لقدم  ك��رة  يخدم 
دعم م�شرة �حتاد �جلودو ..و�أ�شار باأن جمل�س �إد�رة �لحتاد 

رحب بعمر بن حلة �ل�شحي رئي�س جلنة �ل�شتثمار بالحتاد 
كع�شو �شامل �لع�شوية بعد �ن ظل يدعم م�شرة �لحتاد يف 
حتت هذ� �مل�شمى طيلة �لدورة �ملا�شية ودوره �لفاعل خالل 
��شت�شافة بطولة �جلائزة �لكربي للجودو �ملا�شية ،علي �أمل 
��شت�شافة بطولة  دع��م م�شرة �لحت��اد خ��الل  ي�شهم يف  �أن 
�لمار�ت  ت�شت�شيفها  �لتي  للجودو  �ملقبلة  �شالم  �جل��ر�ن��د 
بطولة  ت�شنيف  ترفيع  بعد  �حل��ايل  �لعام  نهاية  م��ره  لأول 
�أبو ظبي للجائزة �لكربى �لتي ��شت�شافتها �لعا�شمة للمرة 
مب�شماها  �ملقبل  �ملو�شم  يف  لتقام  �ل��ت��و�يل،  على  �خلام�شة 
�لعو��شم  �شمن  ظبي  �أب��و  �لبالد  عا�شمة  لتن�شم  �جلديد 
�ليابان،  يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  ت�شت�شيف  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
دولة  عا�شمة  �أبوظبي  بجانب  �أذرب��ي��ج��ان،  رو�شيا،  فرن�شا، 

�لمار�ت .

على هام�س اجلولة اخلتامية لبطولة اآيبيك للجودو 

اجتماع جمل�ض احتاد الإمارات للجودو وامل�سارعة والكيك بوك�سينغ
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  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/11 �ملودعة حتت رقم :202497  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :2013/06/25

با�شم :بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( �نك.
وعنو�نه :2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، ولعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.

�لو�قعة بالفئة :34
��شتبدل  حيث  مميزة  بطريقة  �لإجنليزية  باللغة   AHEAD كلمة  عن  عبارة  :�لعالمة  �لعالمة  و�شف 

�حلرف A يف و�شط �لكلمة بالرمز < .
�ل�شرت�طات

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/15 �ملودعة حتت رقم :202670  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :يونيليفر بي �ل �شي
وعنو�نه :بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �جنلرت�.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
 ، لالأقم�شة  ملينة  م�شتح�شر�ت   ، �ملالب�س  وك��ي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  جميعها  وم��و�د  م�شتح�شر�ت   ، منظفات 
، م�شتح�شر�ت لأغر��س غ�شل  ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط  م�شتح�شر�ت تبيي�س �لأقم�شة 
م�شربة  مناديل   ، �لأي���دي  غ�شول   ، �ل�شخ�شي  لالإ�شتخد�م  �لكريهة  �ل��رو�ئ��ح  م��زي��الت   ، �شابون   ، �لأو�ين 

مب�شتح�شر�ت ومو�د تنظيف و�شقل.
�لو�قعة بالفئة :3

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة Domestos باللغة �لإجنليزية بخط �أبي�س عري�س مميز مائل 
وحتتها كلمة دومي�شتو�س باللغة �لعربية بخط �أبي�س رفيع مائل يلتف حولهما من �لأعلى �شهم يتدرج لونه 
من �لأزرق �ىل �لأبي�س ومن �لأ�شفل �شهم باللون �لأحمر وظله بالأبي�س و�لعالمة د�خل �شكل بي�شاوي مائل 

باللون �لأزرق �لفاحت و�لد�كن.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/16 �ملودعة حتت رقم :202698  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :�شورتيمو �نرتنا�شيونال جي �م بي �ت�س
وعنو�نه :دريليندين�شرت��شي 5 ، زو�شمار�شهاو�شني 86441 ، �أملانيا.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�أوعية م�شنوعة كلياً �أو جزئياً من �لبال�شتيك للقطع و�لأدو�ت �ل�شغرة ، ن�شد �لعمل.

�لو�قعة بالفئة :20
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة SORTIMO باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/17 �ملودعة حتت رقم :202793  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :ثري �م كومبني
وعنو�نه :ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�أغطية معقمة جر�حية.

�لو�قعة بالفئة :10
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة IOBAN باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/16 �ملودعة حتت رقم :202705  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :�شاورماتي غورمية جي �ل تي
وعنو�نه :حمل ملحق على �ر�س رقم جي �ل تي - بي �ت�س 1 - �ر �ي تي - �شي 6 – �شي ، �ب��ر�ج بحر�ت جمر� ، �س. ب. 

75007 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

خدمات توفر �لطعام و�ل�شر�ب )غر كحويل( ، حت�شر �لطعام و�ل�شر�ب )غر كحويل( ، خدمات �ملطاعم ، خدمات �ملطاعم 
لتقدمي �لوجبات �ل�شريعة ، مطاعم �خلدمة �لذ�تية ، خدمات وجبات �لطلبات �خلارجية و�ملقاهي و�لكافتريات و�ملقا�شف 
وحمالت �لقهوة و�لوجبات �خلفيفة وخدمات �شالت �لكوكتيل )غر �لكحويل( وخدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب )غر 
�لكحويل( ، توفر �ملعلومات �ملتعلقة باملطاعم ، توفر �ملعلومات �ملتعلقة بتح�شر �لطعام و�ل�شر�ب )غر �لكحويل( ، خدمات 

�حلجز فيما يتعلق مبا باخلدمات �ملذكورة �آنفاً �لو�ردة يف �لفئة 43 وغر و�ردة يف فئات �أخرى.
�لو�قعة بالفئة :43

كلمات  حتتها  مميزة  وطريقة  بخط  �لربتقايل  باللون    Shawermaty كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  :�لعالمة  �لعالمة  و�شف 
�لعربية  باللغة  �شاورماتي  كلمة  ثم  �لإجنليزية  باللغة  جميعهم  �لبني  باللون   GOURMET SHAWERMA

باللون �لربتقايل وعلى ي�شار �لكلمات ر�شم مميز ل�شيخ �شاورما باللونني �لبني و�لربتقايل.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/11/28 �ملودعة حتت رقم :201800  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :كوبر� و�تر تك )بروبر�يتري( ليمتد و كوبر� بر�ندز )بروبر�يتاري( ليمتد
وعنو�نه :22 ر�يت �شرتيت ، فاكتوريا ، كروغر�شدورب ، غوتنغ ، جنوب �فريقيا.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�شال�شل  ع��د�  )م��ا  �شال�شل   ، معدنية  بناء  م��و�د   ، منها  خليط  وك��ل  م�شغولة  ن�شف  �أو  م�شغولة  غر  معادن 
م�شنوعات   ، معدنية  ومو��شر  �أنابيب   ، كهربائية  غر  معدنية  كبالت   ، �ملركبات(  يف  �مل�شتخدمة  �لت�شغيل 

حد�دة وخردو�ت معدنية �شغرة ، �شمامات معدنية ، ما عد� �أجز�ء �لآلت.
�لو�قعة بالفئة :6

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن ر�شم مميزثالثي �لأبعاد لثالثة �أقو��س منحنية على �شكل د�ئري.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/17 �ملودعة حتت رقم :202797  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :ثري �م كومبني
وعنو�نه :ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
و�شائط ��شتنبات لال�شتعمال يف �ملخترب�ت �حليوية. 

�لو�قعة بالفئة :5
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة PETRIFILM باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/16 �ملودعة حتت رقم :202695  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :�شورتيمو �نرتنا�شيونال جي �م بي �ت�س
وعنو�نه :دريليندين�شرت��شي 5 ، زو�شمار�شهاو�شني 86441 ، �أملانيا.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
عربات نقل �لب�شائع ، �ألو�ح �لقاع خ�شببية �أو ��شطناعية ملركبات �خلدمة �ل�شريعة ، �أرفف �ل�شقف لل�شيار�ت ، 

حاويات و�أق�شام بال�شتيكية لل�شيار�ت ، �أحزمة لتثبيت �لأ�شياء يف �ل�شيار�ت.
�لو�قعة بالفئة :12

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة SORTIMO باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/17 �ملودعة حتت رقم :202794  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :ثري �م كومبني
وعنو�نه :ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�أ�شرطة ل�شقة لغايات طبية.

�لو�قعة بالفئة :5
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة MEDIPORE باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2014/04/02 �ملودعة حتت رقم :209083  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :يونيليفر بي �ل �شي
وعنو�نه :بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �جنلرت�.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�ل�شاي ومنتجات �ل�شاي ، م�شتخل�شات �ل�شاي ، م�شروبات �أ�شا�شها �ل�شاي غازية وغر غازية ، م�شروبات غازية 
وغر غازية  بنكهة �ل�شاي ، �شاي مثلج ، مزيج م�شاحيق �ل�شاي و�ل�شاي �ملثلج ، منقوعات و�شاي ع�شبي غر 

طبي ، م�شروبات مثلجة ، قطع حلوى مثلجة ، �آي�شكرمي )بوظة( ، حلويات مثلجة.
�لو�قعة بالفئة :30

�أبي�س عري�س مميز  �آي�س تي عبارة عن كلمة ليبتون باللغة �لعربية بخط  و�شف �لعالمة :عالمة ليبتون 
د�خل �شبه م�شتطيل مميز �أحمر �للون على د�ئرة �شفر�ء على �شكل زهرة بها �أ�شكال هند�شية وعلى �أطر�فها 
ر�شم لأور�ق نبات بطريقة مميزة بالألو�ن �لأخ�شر و�لأ�شفر و�لأبي�س و�لأزرق حتتهم كلمتي �آي�س تي باللغة 

�لعربية باللون �لأزرق.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/12 �ملودعة حتت رقم :202559  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :فا�شكو
وعنو�نه :20 د�ك�شتون هيل ، 089603  �شنغافورة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
، ت�شهيالت  �إقامة(  ، كافتريات ، خدمات خميمات �لعطالت )�أماكن  ، مقاهي  �ملوؤقتة  �أماكن �لإقامة  حجز 
�لكر��شي  تاأجر   ، و�ل�شر�ب  بالطعام  �لتزويد   ، )�لكانتينات(  �ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم   ، �ملخيمات  �أر��شي 

و�ملو�ئد وبيا�شات �ملو�ئد و�لأو�ين �لزجاجية ، تاأجر �أجهزة �لطبخ.
�لو�قعة بالفئة :43

 Perfect is �ل��ك��ل��م��ات  حتتها  مم��ي��زة  بطريقة   Fassco كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  :�ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة  و���ش��ف 
هالل. �شكل  على  مغلق  غر  د�ئري  ر�شم  د�خل  �لإجنليزية  باللغة   possible

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

  
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/15 �ملودعة حتت رقم :202672  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :2013/07/04

با�شم :بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( �نك.
وعنو�نه :2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، ولعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.

�لو�قعة بالفئة :34
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمات KENT JET TUBE باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2014/04/02 �ملودعة حتت رقم :209084  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :يونيليفر بي �ل �شي
وعنو�نه :بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �جنلرت�.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
، مياه منكهة  ، م�شروبات غازية وغر غازية  �مل�شروبات غر �لكحولية  �ملعدنية و�لغازية وغرها من  �ملياه 
وخال�شات  م�شتخل�شات   ، )مثلجات(  �شر�ب   ، مثلجة  ن�شف  م�شروبات   ، فو�كه  وع�شائر  فو�كه  م�شروبات   ،

وم�شتح�شر�ت �أخرى لتح�شر �مل�شروبات.
�لو�قعة بالفئة :32

�أبي�س عري�س مميز  �آي�س تي عبارة عن كلمة ليبتون باللغة �لعربية بخط  و�شف �لعالمة :عالمة ليبتون 
د�خل �شبه م�شتطيل مميز �أحمر �للون على د�ئرة �شفر�ء على �شكل زهرة بها �أ�شكال هند�شية وعلى �أطر�فها 
ر�شم لأور�ق نبات بطريقة مميزة بالألو�ن �لأخ�شر و�لأ�شفر و�لأبي�س و�لأزرق حتتهم كلمتي �آي�س تي باللغة 

�لعربية باللون �لأزرق.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/17 �ملودعة حتت رقم :202796  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :ثري �م كومبني
وعنو�نه :ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�أ�شرطة ل�شقة لغايات طبية.

�لو�قعة بالفئة :5
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة DURAPORE باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

  
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/17 �ملودعة حتت رقم :202789  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :ثري �م كومبني
وعنو�نه :ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
م�شتح�شر�ت لالأ�شنان حتديد�ً معاجني �لوقاية ومو�نع �لت�شرب ملعاجلة �أ�شطح وجتويفات و�شقوق �لأ�شنان.

�لو�قعة بالفئة :5
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة CLINPRO باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/11/28 �ملودعة حتت رقم :201803  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :كوبر� و�تر تك )بروبر�يتري( ليمتد و كوبر� بر�ندز )بروبر�يتاري( ليمتد
وعنو�نه :22 ر�يت �شرتيت ، فاكتوريا ، كروغر�شدورب ، غوتنغ ، جنوب �فريقيا.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�شال�شل  ع��د�  )م��ا  �شال�شل   ، معدنية  بناء  م��و�د   ، منها  خليط  وك��ل  م�شغولة  ن�شف  �أو  م�شغولة  غر  معادن 
م�شنوعات   ، معدنية  ومو��شر  �أنابيب   ، كهربائية  غر  معدنية  كبالت   ، �ملركبات(  يف  �مل�شتخدمة  �لت�شغيل 

حد�دة وخردو�ت معدنية �شغرة ، �شمامات معدنية ، ما عد� �أجز�ء �لآلت.
�لو�قعة بالفئة :6

 A SOUTH AFRICAN �لكلمات  حتتها   COBRA كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  :�لعالمة  �لعالمة  و�شف 
ICON باللغة �لإجنليزية وعلى ي�شارهم ر�شم مميزثالثي �لأبعاد لثالثة �أقو��س منحنية على �شكل د�ئري.

�ل�شرت�طات 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/17 �ملودعة حتت رقم :202801  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :ثري �م كومبني
وعنو�نه :ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
د�خل  لال�شتعمال  �أقطاب  ذلك  يف  مبا  �ل�شلع  لهذه  ومكونات  ول��وز�م  وقطع  وطبية  جر�حية  و�أدو�ت  �أجهزة 

�مل�شت�شفى خالل مر�قبة وظيفة �لقلب.
�لو�قعة بالفئة :10

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمات RED DOT باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/11/24 �ملودعة حتت رقم :201418  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :�ل�شيد عبد �لنا�شر ناياركاندى �ندرو
وعنو�نه :كافيرتيا عنرت ، �س.ب. 75832 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
خدمات لتقدمي �لطعام و�ل�شر�ب ، خدمات �ملطاعم و�ملقاهي ومطاعم �لوجبات �خلفيفة. 

�لو�قعة بالفئة :43
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة ANTAR باللغة �لإجنليزية  حتتها كلمة عنرتباللغة �لعربية 
بخط مميز وفوقهم ر�شم بي�شاوي بد�خله كلمة ANTAR باللغة �لإجنليزية و�لعالمة باللونني �لأبي�س 

و�لأحمر.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

   
  تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/15 �ملودعة حتت رقم :202671  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :يونيليفر بي �ل �شي
وعنو�نه :بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �جنلرت�.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
مطهر�ت ، مطهر�ت لغايات �شحية �أو نظافة �شحية ، م�شتح�شر�ت �شحية ، م�شتح�شر�ت لإبادة �حل�شر�ت 
�لطفيلية و�حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة ، مبيد�ت فطريات ، مبيد�ت جر�ثيم ، مبيد�ت باكتريا ، مبيد�ت 
طفيليات ، مبيد�ت طحالب ، مبيد�ت ح�شر�ت ، مبيد�ت �أع�شاب �شارة ، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة بخالف ما 

هو لالإ�شتخد�م �ل�شخ�شي ، م�شتح�شر�ت تلطيف �جلو ، طارد�ت ح�شر�ت.
�لو�قعة بالفئة :5

و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة Domestos باللغة �لإجنليزية بخط �أبي�س عري�س مميز مائل 
وحتتها كلمة دومي�شتو�س باللغة �لعربية بخط �أبي�س رفيع مائل يلتف حولهما من �لأعلى �شهم يتدرج لونه 
من �لأزرق �ىل �لأبي�س ومن �لأ�شفل �شهم باللون �لأحمر وظله بالأبي�س و�لعالمة د�خل �شكل بي�شاوي مائل 

باللون �لأزرق �لفاحت و�لد�كن.
�ل�شرت�طات 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ :2013/12/17 �ملودعة حتت رقم :202792  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم :ثري �م كومبني
وعنو�نه :ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�أقنعة لال�شتعمال من قبل �لطاقم �لطبي.

�لو�قعة بالفئة :10
و�شف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمة FILTRON باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  11  مايو 2014 العدد 11094

EAT 75793

EAT 75747

EAT 75734

EAT 75703

EAT 75653

EAT 78483

EAT 75745

EAT 75727

EAT 75702

EAT 75454

EAT 75755

EAT 75746

EAT 75732

EAT 78482

EAT 75651

EAT 75749

EAT 75735

EAT 75726

EAT 75689

EAT 75452



الفجر الريا�ضي

17

األحد  -  11   مايو    2014 م   -   العـدد    11094
Sunday   11  May   2014  -  Issue No   11094

تعقد �لأمانة �لعامة ل� جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  مقر  يف  �ملقبل  �لثالثاء  ي��وم  �لريا�شي 
و�ملوؤ�ش�شات  و�لأن���دي���ة  �لحت�����اد�ت  ممثلي  م��ع  م��ف��ت��وح��ا  ل��ق��اء 
�لريا�شية يف �لدولة وذلك ل�شتعر��س معاير و�آليات �لرت�شح 
وحمو �لتناف�س للدورة �ل�شاد�شة من �جلائزة �لأغلى و�لأكرب 
�لطالق  على  و�لوىل  فئاتها  يف  تنوعا  و�لأك����رث  نوعها  م��ن 
وجهت  وق��د  �لريا�شي.  �لعمل  يف  �لإب���د�ع  بجانب  تعنى  �لتي 
�لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  جلميع  �لدعوة  للجائزة  �لعامة  �لأمانة 
�شنويا  عقده  على  �جلائزة  حتر�س  �ل��ذي  �للقاء  هذ�  حل�شور 
مع ممثلي موؤ�ش�شاتنا �لريا�شية مبختلف �أنو�عها وكذلك مع 

جميع منت�شبي �لقطاع �لريا�شي وذلك لتو�شيح جميع �لأمور 
�ملتعلقة بعملية تقدمي �مللفات بال�شكل �ل�شحيح و�لتحاور معهم 
حول جميع �لأمور �لتي تتعلق بالعالقة و�لتو��شل بني �لأمانة 
�لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لحت���اد�ت  و�لن��دي��ة  للجائزة  �لعامة 
�شهر  م��ن  �لأول  يف  فتحه  مت  ق��د  �مللفات  تقدمي  ب��اب  �أن  علما 
�بريل وي�شتمر حتى 31 �أغ�شط�س �ملقبل . كما �شيتم يف �للقاء 
للتناف�س  �لقابلة  ل��الجن��از�ت  �عتمادها  مت  �لتي  �لفرتة  �شرح 
�أي�شا توزيع  يف �لدورة �ل�شاد�شة من �جلائزة و�شيتم يف �للقاء 
�لدليل �ل�شرت�شادي �خلا�س بكل دورة و�لذي يت�شمن �شرحا 
و�فيا ومدعما بالنماذج �لتو�شيحية لآليات �لرت�شح ومو��شفات 

����ش��د�ره يف  �ل���ذي مت  �لدليل  �لتناف�س وه��و  �لجن���از وحم���ور 
�ل�شبوع �ملا�شي ب�شكل �أنيق ومعلومات و�فية. و�شيتم يف �للقاء 
و�ملوؤ�ش�شي  �جلماعي  �لفردي  �جلائزة  فئات  من  فئة  كل  �شرح 
ب�شكل كاف و�لجابة على ��شئلة �حلا�شرين مع ت�شليط �ل�شوء 
على فئة �لإب��د�ع �ملوؤ�ش�شي �لتي تت�شمن حمور خا�س باأف�شل 
مبادرة �أو برنامج �أو م�شروع يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �لريا�شية 
لكون �جلائزة ل تعتمد فقط على تكرمي �لريا�شيني و�ملدربني 
وتدعم  تكرم  بل  �لريا�شية  �ملالعب  �لجن��از يف  �لذين حققو� 
ن�شر  يف  ومبادر�تها  بتخطيطها  جنحت  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  �أي�شا 

�لريا�شة وتطويرها.

�أتليتك بلباو �لأ�شباين لكرة �لقدم �ل�شائعات �لتي  نفى �يرن�شتو فالفردي �ملدير �لفني لفريق 
ترددت عن قرب رحيله من �لفريق �لبا�شكي ليتوىل تدريب بر�شلونة يف �ملو�شم �لقادم، م�شر� �إىل 

�أنه ل يوجد �أي �حتمال حلدوث ذلك يف �مل�شتقبل.
وكانت بع�س �لتقارير قد �أفادت باأن �ملدرب �لأ�شباين قد تقل�شت حظوظه ب�شدة يف �لنتقال �إىل 
�لذي  مارتينو  خ��ر�ردو  �لأرجنتيني  �مل��درب  خلالفة  �لكتالوين  �لفريق  معقل  نو  كامب  ملعب 
يعتزم بر�شلونة �ل�شتغناء عن خدماته حتى لو قاد �لفريق للفوز بالدوري �لأ�شباين هذ� �ملو�شم. 
ورغم ذلك، ل يكتفي فالفردي بالتاأكيد على �أنه مل يتفاو�س مع بر�شلونة فح�شب، بل �شدد على 
�أنه لي�س لديه �أي نية للقيام بذلك، معربا عن �شعادته �لبالغة بتو�جده مع �أتليتك بلباو. و�شرح 
فالفردي 50 عاما لل�شحفيني : مل �أرف�س �أي عر�س قدم يل، لأنني مل �أتلق �أي عرو�س بالفعل، 
يف ظل ��شتمر�ر تعاقدي مع بلباو و�أ�شاف �أن �لو�شيلة �لوحيدة �لتي ميكن �أن �أرحل فيها عن بلباو 
هو �أن يطلب مني �لقائمون على �لنادي �لرحيل، �أو �أن �أطلب �أنا عدم �ل�شتمر�ر، و�أنا ل �أعتقد 

�أن يحدث ذلك م�شتقبال .

�ختتمت بنادي �ل�شباب �لدورة �لثانية للح�شول على 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  نظمها  �لتي  �شي   �لرخ�شة 
��شر�ف �لحتاد  �لقدم حتت  لكرة  �لم���ار�ت  و�حت��اد 
�ل�شيوي بهدف تاأهيل مدربي �ندية دبي للح�شول 
على �لرخ�شة �لتي تخولهم �لعمل بالأندية ح�شب 
����ش��رت�ط��ات �لحت���اد �ل���ش��ي��وي ل��ك��رة �ل��ق��دم ، وجاء 
خ���ت���ام �ل������دورة يف ح�����ش��ور ع��ل��ي ع��م��ر م���دي���ر �د�رة 
وعبيد  �لريا�شي  دب��ي  مبجل�س  �لريا�شي  �لتطوير 
مبارك �ل�شام�شي �ملدير �لفني لحتاد �لمار�ت لكرة 
بالحتاد  �ملحا�شر  ح�شن  �هلل  عبد  ب��اإ���ش��ر�ف  �ل��ق��دم 

�لآ�شيوي.
��شتكماًل  ���ش��ي  ل��ل��رخ�����ش��ة  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل�����دورة  وت���اأت���ي 
ل��ل��ربن��ام��ج �ل��ت��اأه��ي��ل��ي �ل�����ذي ي��ن��ف��ذه جم��ل�����س دبي 
�لريا�شي و�حتاد �لمار�ت لكرة �لقدم بعد �ن نظما 
ل��ل��ح�����ش��ول على  �ل�����دورة �لوىل  �مل��ا���ش��ي  يف م��ار���س 
يف  �شارك  فيما  مدربا،   23 مب�شاركة  �شي  �لرخ�شة 
24 مدربا من �ندية دبي �ملختلفة،  �ل��دورة �لثانية 
بعد �ن حدد �لحتاد �ل�شيوي رخ�شة �لتدريب �شي 
كحد �دن���ى م��ن �مل��وؤه��الت �مل��ط��ل��وب ت��و�ف��ره��ا يف �ي 

مدرب يعمل بالأندية �ملنت�شبة لالحتاد.
و��شتملت �لدورة على حما�شر�ت نظرية وتطبيقية 
����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا �ك��ادمي��ي��ة ن����ادي �ل�����ش��ب��اب ، ح��ي��ث مت 

وطبق   ، للمحا�شر�ت  �ل�شباحية  �لفرتة  تخ�شي�س 
�ملدربون �مل�شاركون يف �لدورة يف �لفرتة �مل�شائية ما 
در�شوه عمليا حتت ��شر�ف �ملحا�شر عبد �هلل ح�شن 

�لذي ��شرف على �لدورة.
و�شارك يف تقدمي �ملحا�شر�ت عدد من �ملتخ�ش�شني 
�ملحاور يف �جلو�نب  �ل��دورة جمموعة من  وتناولت 
كرة  �أ�شا�شيات  ح��ول  بينها   م��ن  و�ل�شلوكية  �لفنية 
�لقدم ومبادئ �لتعليم و�لتدريب، مع �لرتكيز على 
و�لتغذية  �ل�����ش��غ��ار  ل��الع��ب��ني  �لفنية  �لح��ت��ي��اج��ات 
�لنف�س  ، بجانب علم  �لنا�شئني  �لريا�شية لالعبني 
�ل��ري��ا���ش��ي ل��الأط��ف��ال �إ���ش��اف��ة �إىل حم��ا���ش��ر�ت عن 

�لتحكيم وقانون �للعبة.
على  �ل���دورة  نهاية  يف  �مل�شاركون  �مل��درب��ون  وح�شل 
���ش��ه��اد�ت �ل��رخ�����ش��ة ���ش��ي ، ب��ع��د �ك��م��ال��ه��م للربنامج 
�ملدربون  و�ك��د   ، لالختبار�ت  و�جتيازهم   ، �ملو�شوع 
�لتي وقفو� خاللها  �لدورة  �لكبرة من  ��شتفادتهم 
على �حدث طرق �لتدريب و�خر �مل�شتجد�ت يف عامل 

كرة �لقدم.
�لريا�شي  �لتطوير  �د�رة  مدير  عمر  علي  و�أو���ش��ح 
�طار  ت��اأت��ي يف  �ل����دورة  �ن  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  مبجل�س 
�هتمام �ملجل�س بالتطوير �لريا�شي بتاأهيل �لكو�در 
�أدية دبي بالرتكيز على �لنو�حي �لفنية  �لعاملة يف 

�لدورة  يف  �شاركو�  �لذين  �مل��درب��ني  �ن  �ىل  م�شر�ً   ،
�ملحا�شر�ت  �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن  ع��ل��ى  �ك����دو� ح��ر���ش��ه��م 
من  كثر�ً  �جتهدو�  و  �لعملي  و�لتطبيق  �لنظرية 

�أجل نيل �لرخ�شة �لتي توؤهلهم للعمل بالأندية.
من  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل����دورة  تنظيم  ع��ل��ى  وقال:”حر�شنا 
�ل��رخ�����ش��ة ���ش��ي م���ن �ج����ل ت��اأه��ي��ل ع����دد �����ش���ايف من 
�جل �حل�شول  ، من  دبي  باأندية  �لعاملني  �ملدربني 
�لحتاد  ل���ش��رت�ط��ات  تطبيقا  ���ش��ي  �ل��رخ�����ش��ة  ع��ل��ى 
�ل��ذي يلزم كل م��درب يرغب  �لقدم  �لآ�شيوي لكرة 
يف �لعمل بالأندية باحلد �لدنى من �ملوؤهالت وهو 
نيل �لرخ�شة �لتدريبية �شي ، و�عتقد �ن �لدورة 
ك��ان��ت ن��اج��ح��ة ب��ك��ل �مل��ق��اي��ي�����س وت��ل��ق��ى خاللها 
�ملتعلقة  �ملهمة  �مل��ع��ارف  م��ن  �لكثر  �مل�����ش��ارك��ون 

بالعملية �لتدريبية وجو�نبها �ملختلفة.
�ملدير  �ل�شام�شي  مبارك  عبيد  �ك��د  جانبه  من 
��شتمر�ر  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لم����ار�ت  �لفني لحت���اد 
�لريا�شي  دب��ي  وجمل�س  �لحت���اد  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 

�لدورة  �ن  ، م�شر� �ىل  �ملدربني  تاأهيل  �أجل  من 
�ل�شابقة �شهدت م�شاركة و��شعة من �ملدربني �لذين 

�ملحا�شرون  ق��دم��ه  �ل���ش��ت��ف��ادة مم��ا  ع��ل��ى  ح��ر���ش��و� 
م�شيفا �ن �لحتاد �شيو��شل جهوده من �جل �عد�د 
�لقيام  �كرب عدد من �ملدربني ليكونو� قادرين على 

مبهامهم يف �د�رة �ل�شوؤون �لفنية بالأندية خا�شة يف 
و�لرتكيز  �ملدربني  “تاأهيل  وق��ال:  �ل�شنية.  �ملر�حل 

على رفع قدر�ت �لعاملني يف �لجهزة �لفنية باأندية 
دبي هو هدفنا و�شنو��شل عملنا من �جل زيادة عدد 

لكرة  �ل�شيوي  ل�شروط �لحتاد  �مل�شتوفني  �ملدربني 
�لقدم و�حلا�شلني على رخ�س �لتدريب �ملطلوبة.

و�شف �لحت��اد �ل��دويل لبناء 
�ىل  �ملالية  �جلو�ئز  �لج�شام 
�ملر�كز  لأ�شحاب  منح  �شوف 
�ل�شهيد  ب��ط��ول��ة  يف  �لوىل 

ر����ش���اء ���ش��غ��دون و�ل���ت���ي �شوف 
تنطلق مبدينه م�شر�ته �لليبية 

يف �لفرتة من 16 وحى 18 مايو 
�جل��اري ب��اأن �لك��رب و�لأ�شخم من 

�لبطولت  يف  �مل��ال��ي��ة  �جل��و�ئ��ز  حيث 
�ىل �قيمت باملنطقة �لعربية . ومتنى 

�لحتاد  رئ��ي�����س  �شانتوجنا  رف��ائ��ي��ل  د. 
�شانحة  ظ����روف����ه  ت���ك���ون  �أن  �ل�������دويل 
 ، �ل��ب��ط��ول��ة  وح�����ش��ور  لليبيا  للح�شور 
و�ل��ت��ي ب����د�أت ت��اأخ��ذ �ه��ت��م��ام �لبطال 

�لعامليني . 
جاء ذلك يف �خلطاب �لذي وجهه 

�ملنظمة  ل��ل��ج��ن��ة  ����ش���ان���ت���وجن���ا 
ل��ل��ب��ط��ول��ة و�ل�����ذي ط��ل��ب من 
عادل  د.  �لتنفيذي  م�شاعده 

بالإ�شر�ف  �ل��دويل  �لحت��اد  قبل  من  و�ملكلف  فهيم 
ب��الأم�����س �جلمعة  ل��ه  �أر���ش��ل��ه  و�ل���ذي  �لبطولة  على 
يوؤكد  �لف��ت��ت��اح  حفل  يف  كلمه  عنه  نيابة  يلقي  ب��اأن 
فيها على �شعادة �لحتاد �لدويل باأن ت�شهد �ملنطقة 
�لعربية بطولة كربى يف جو�ئزها ، و�ن ذلك �شوف 
، و�نه  �مل�شاركة  زي��ادة �لقبال على  ي�شاهم كثر� يف 
يف  للعبة  مميز  ن�شاط  لوجود  بالفخر  د�ئما  ي�شعر 
، و�ن��ه نقل ه��ذ� �لكالم لل�شيخ عبد  �لعربية  �ل��دول 
�ل�شيوي  �لحت���اد  رئي�س  خليفة  �ل  ر����ش��د  ب��ن  �هلل 

�لجتماعات  خ��الل  ب��ه  �لتقى  و�ل���ذي  للعبة 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ت��اي��الن��دي��ة بانكوك  �مل��ق��ام��ة ح��ال��ي��ا يف 
ود�ئما   ، �ل�شيوية  �للعاب  ب��دورة  حل�شور �خلا�شة 
�ل��ع��رب��ي��ة بوجود  �ل����دول  ل��زخ��م  ب��ال��ف��خ��ر  م��ا ي�شهر 
�بطال �لعامليني م�شيد� بالجناز �لذي حققه �لبطل 
�لبحرين �شامي حد�د و�لذي ح�شل على �أول ذهبية 
له منذ �حرت�فه يف بطولة م��وزولين للمحرتفني 
و�لتي �قيمت مبدينة زبلينا يف �شلوفاكيا يف �لفرتة 
من 2 وحتى 4 مايو �جلاري م�شيد� بوجود �بطال 
عامليني للعبة يف كال من م�شر و�لكويت و�لبحرين 

 ، ولبنان  وفل�شطني   ، ، وقطر  و�لأردن   ، و�لإم���ار�ت 
�أ�شبح  من  وهناك   ، و�ل�شعودية   ، و�مل��غ��رب   ، وليبيا 
م���وؤه���ال م���ن ه�����وؤلء �لب���ط���ال ل��ل��دخ��ول �ىل عامل 
�ملحرتفني ، و�ن بطولة مثل بطولة ليبيا ر�شد هذه 
�لبطال  ت�شجيع  يف  ت�شاهم  �شوف  �ملالية  �جل��و�ئ��ز 

�ملميزين على �ل�شرت�ك بها.
و�أك�����د �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��خ��ري ل���الحت���اد �ل��ل��ي��ب��ي لبناء 
�لأج�شام نا�شر �ل�شغدون و�شقيق �لبطل �ل�شطوري 
�للجنة  ب��اأن   ، ��شمه  �لبطولة  �لر�حل و�ل��ذي حتمل 
�لقبال  ه��ذ�  على  بالفخر  ت�شعر  للبطولة  �ملنظمه 

�لثالثة  دورتها  فى  �لبطولة  �شهدته  �ل��ذي  �لكبر 
�لعربية من  �ل��دول  �بطال  �لعديد من  ، فى جانب 
و�جلز�ئر  وت��ون�����س  ول��ب��ن��ان  و�ل��ك��وي��ت  وليبيا  م�شر 
�ل���ع���ر�ق �لم�������ار�ت ق��ط��ر �ل��ب��ح��ري��ن ه��ن��اك �بطال 
�لهدف  و�أن  �ملانيا  بريطانيا  تايالند  �لفلبني  م��ن 
م�شتوى  م��ن  رف��ع  ه��و  �لبطولة  ه��ذه  م��ن  �لأ�شا�شي 
حرب  يف  ��شت�شهد  �شهيد  ����ش��م  حتمل  �ل��ت��ي  �للعبة 
�شبيل  يف  حياته  ق��ّدم  م�شر�تة  مدينة  يف  �لتحرير 
لعبة  �أبطال  و�أح��د  �أبطال �جلبهات  �أح��د  وهو  ليبيا 
بناء �لأج�شام و�أن �إقامة بطولة دولية با�شمه �شرف 

جناح  ع��ام  ك��ل  ت�شهد  �للبطولة  و�ن  �ل�شهد�ء  لكل 
�ىل جن���اح ، وم���ن ه��ن��ا ك���ان �حل��ر���س �ل�����ش��دي��د على 
توفر كل و�شائل �جناحها لتحقيق �لهدف �ل�شامى 
�شبيل  �ل�شهادة فى  قيمه  �ع��الء  ، وهي  �قامتها  من 

�لوطن .
عربية  دول  ب��ان  �لبطولة  رئي�س  �شمو  ��شامه  وق��ال 
هذه  يف  �مل�شاركة  على  مو�فقتها  �أر���ش��ل��ت  و�أوروب��ي��ة 
قيمة  مالية  ج��و�ئ��ز  ه��ن��اك  و�أن  �ل��دول��ي��ة  �لبطولة 
لهذه �لبطولة و�شلت �إىل ع�شرة �آلف دولر للبطل 
جلنة  لتقييم  وفًقا  �لأوىل  �ل�شتة  �ملر�كز  و�أ�شحاب 

ح��ك��ام ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة، وه����ذ� �لم����ر �أ���ش��ع��د �للجنة 
�ملنظمه كثر� ، ودعاها �ىل �أن تبذل �ق�شى جهد من 

�جل �جناحها .. 
لالحتاد  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لقريو  ع��ادل  �أك��د  فيما 
باأن �ل�شتعد�د�ت جارية على  �لليبي لبناء �لأج�شام 
ق��دم و�شاق لإجن��اح ه��ذه �لبطولة من خ��الل جلان 
�لإعد�د �مل�شكلة لها، م�شًر� �إىل �أن �لبطولة �شت�شهد 
بد�أت  م�شر�ته  و�ن  �مل�شتوى  ع��ايل  دول��ًي��ا  ح�����ش��وًر� 
هذه  ل�شت�شافة  �جل��ادة  و�ل�شتعد�د�ت  �لتزين  فى 

�لبطولة �لدولية .

تنتقل بطولة �لعامل )�شكاي د�يف دبي( للزو�رق 
�ل�شريعة �ك�س كات �إىل �لقارة �لأوروبية من جديد 
يف �لن�شف �لثاين لل�شهر �جلاري وحتديد� خالل 
�لرحال  �شتحط  حيث  منه   25-23 من  �لفرتة 
يف مدينة نابويل ثالث �كرب �ملدن �ليطالية بعد 
�أحد�ث  ت�شت�شيف  و�لتي  وميالن  �لعا�شمة  روما 

وفعاليات �جلولة �لثالثة من �لبطولة �لعاملية.
وتقام �لبطولة �لعاملية باإ�شر�ف كامل من كو�درنا 
�ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  يف  �لوطنية 
و�لتي  للحدث  �لر�شمي  �مل���روج  �ي��ه  ب��ي  ب��ي  دبليو 
مرخان  ب��ن  �شيف  �شعادة  �إد�رت��ه��ا  جمل�س  ي��ر�أ���س 
�ل��ك��ت��ب��ي حت���ت م��ظ��ل��ة �لحت�����اد �ل�����دويل ي���و �أي �أم 
و�ل���ذي ي�شن �ل��ل��و�ئ��ح و�ل��ق��و�ن��ني وب��ال��ت��ع��اون مع 
�لنجاح رعاة �حلدث موؤ�ش�شة �شكاي د�يف  �شركاء 
دب��ي و���ش��رك��ة �ع��م��ار �ل��ع��ق��اري��ة و���ش��وق دب��ي �حلرة 

وقناة دبي �لريا�شية )�ل�شريك �لإعالمي(.
 2014 ع��ام  ن�شخة  يف  �لعاملية  �لبطولة  وك��ان��ت 
�مليناء  م��ن  �ملا�شي  يناير  �شهر  بقوة  �نطلقت  ق��د 
�ل�����ش��ي��اح��ي يف دب����ي ح��ي��ث ����ش��ت�����ش��اف ن�����ادي دبي 
�ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة ف��ع��ال��ي��ات �جلولة 
�إيل  �ل���زو�رق  ترحل  �أن  قبل  �لبطولة  من  �لأوىل 
�لعرب  بحر  ع��رو���س  وحت��دي��د�  �ل�شرقي  �ل�شاحل 
�لثانية يف  �لتي �حت�شنت �جلولة  �إم��ارة �لفجرة 
�شيافة نادي �لفجرة �لدويل للريا�شات �لبحرية 

منت�شف �شهر فرب�ير �ملا�شي.

زورقا  13

عن  �ي��ه(  بي  بي  )دبليو  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  وك�شفت 
�كتمال �لتجهيز�ت للظهور من جديد �أوروبيا بعد 
�حل�شور �لقوي و�ملميز �لذي كانت عليه �جلولتني 
�شرتي�شا  مدينتي  يف  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  �لأوروب��ي��ت��ني 
و�رونا على �شفاف بحرة ماجيوري �شمال مدينة 
�شهرته  جعلت  �أهمية  �حل��دث  �ك�شب  مما  ميالن 
تبلغ مدي عري�س يف كل �ملدن �لأوروبية و�لعاملية 

و�لتي طلبت تنظيم �حدي �جلولت م�شتقبال.
�يه(  ب��ي  ب��ي  )دب��ل��ي��و  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  و�ع��ت��م��دت 
 13 للبطولة م�شاركة  �لعامة  �إط��ار خططها  ويف 
زورقا متثل �لعديد من �لفرق �لعاملية من خمتلف 
وفنيني  مت�شابقني  من  �أطقهما  وجتمع  �لبلد�ن 
خمتلف �جلن�شيات من قار�ت �لعامل من �لوليات 
و�يطاليا  وفرن�شا  وبريطانيا  �ملتحدة  �لأمريكية 
�إىل  �إ�شافة  وقطر  و�لكويت  و�شوي�شر�  و�ل�شويد 

�أبطال �لإمار�ت.
و�لزو�رق �لتي �شوف ت�شجل ح�شورها يف مناف�شات 
د�يف  )�شكاي  �لعامل  بطولة  من  �لثالثة  �جلولة 
وفاحتة  ك���ات-  –�ك�س  �ل�شريعة  ل���ل���زو�رق  دب���ي( 
�جل����ولت �لأوروب���ي���ة ه��ي : ف���ز�ع 3 )�لإم������ار�ت( 
ونيكوليني 6 )�يطاليا( ودبي 7 )�لإمار�ت( وتي 
11 )�لإم���ار�ت(  دب��ي  10 )�يطاليا( وروح  ب��وين 
 20 و�نفي�شتمينت مارينا  17 )�لكويت(  ورهيب 
وغلوبال  )�ي��ط��ال��ي��ا(   22 وف��ي��دك�����س  )�ي��ط��ال��ي��ا( 
)��شبانيا(   46 لدي  )�ل�������ش���وي���د(   28 م��اري��ن��ا 
ومعو�س 50 )�شوي�شر�( وقطر 94 )قطر( و�شي 

�أر بي 96 )فرن�شا(. 

�أف�شل �ملت�شابقني
يف  �لعامل  �أبطال  نخبة  �لعاملية  �لبطولة  وجتمع 
مما  �لفئات  مبختلف  �ل�شريعة  �ل����زو�رق  ريا�شة 
�لإط����الق  ع��ل��ى  �لأف�����ش��ل  جتعلها  م��ي��زة  يك�شبها 
�نخفا�س  وم��ن��ه��ا  �لخ����ري  �مل��م��ي��ز�ت  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
تكلفة �شر�ء وجتهيز �لزورق بني كل �لفئات ومن 
وجنما  �ل��ع��امل  ب��ط��ال  ���ش��ك  ب��ال  �ملت�شابقني  �ب���رز 
�لفيكتوري يف زورق فز�ع 3 �لثنائي عارف �لزفني 
ونادر بن هندي وقائد زورق دبي 7 بطلنا �شلطان 
�لظاهري وزميله �لأمريكي جي بر�ي�س ف�شال عن 
بطال �لعامل 2010 �لثنائي �لإمار�تي �لعاملي يف 

زورق روح دبي 11 ر��شد �ملري و�شامل �لهاملي.
وجودها  فر�شت  عربية  �أ�شماء  �حل��دث  يف  ويلمع 
�لعاملية  بحلتها  تاأ�شي�شها  منذ  �لبطولة  خ��الل 
و�أ�شهمت يف �إجناح �لعديد من �جلولت وذلك من 
خالل م�شاركة ممثل دولة �لكويت �ل�شقيقة زورق 
�لعماين  عبد�للطيف  �لثنائي  بقيادة   17 رهيب 
وج��ا���ش��م �ل��دخ��ي��ل وم��ع��ه��م��ا �أي�����ش��ا ق���ائ���د� زورق 
�لن�شر  ن�شر  حممد  �لقطري  �لثنائي   94 قطر 

وعبد�لرحمن �لن�شر.
ومن �برز �مل�شاركني يف قائمة �لبطولة من �أنحاء 
و�للذين  يف  �ليطاليني  �ملت�شابقني  ي��ربز  �لعامل 
مي��ث��ل��ون �أغ��ل��ب��ي��ة يف �حل�����دث وذل�����ك م���ن خالل 
قيادتهم �لعديد من �لزو�رق منها زورق نيكوليني 
6 بقيادة ماثيو نيكوليني وتوما�شو بويل وزورقتي 
فيندي  فورميلي  لوكا  �لثنائي  بقيادة   10 ب��وين 

وجيوفاين كاربيتال وزورق �نفي�شتمينت 
�شر�فينو  ب��ارل��ي��زي  ب��ق��ي��ادة   20 م��اري��ن��ا 
وباروين �لي�شاندرو وزورق فيدك�س 22 
كارلو  وبيني�شي  �ماتو  �ليفاردو  بقيادة 
)�يطاليا(   28 مارينا  غلوبال  وزورق 
)�يطاليا(  ب��ي��ان��و  ل��و  رب��رت��و  ب��ق��ي��ادة 

�ندريا كوميلو )�يطاليا(.
�لبطولة  �أح�����د�ث  يف  ي�����ش��ارك  ك��م��ا 

�ملقررة  �لثالثة  و�جل��ول��ة  �لعاملية 
�ليطالية  ن���اب���ويل  م��دي��ن��ة  يف 
زورق لدي 46 )��شبانيا( بقيادة 

م��ارك��و ف��اب��ري��زي )�ي��ط��ال��ي��ا( ول��وري��ن��زو باك�شي 
بقيادة  )�شوي�شر�(   50 وزورق معو�س  )�يطاليا( 
غاري بالوغ )�أمريكا( وجو�كيم كوملني )�ل�شويد( 
�أر بي 96 )فرن�شا( بقيادة فر�ن�شي�س  وزورق �شي 

بينيلي )فرن�شا( و�شاول باكاكو )�يطاليا(.

�ل�شد�رة �إمار�تية
مناف�شات  يف  �لإم���ار�ت  �أبطال  �أن  بالذكر  �جلدير 
بطولة )�شكاي د�يف دبي( للزو�رق �ل�شريعة �ك�س 
�جلولتني  يف  ومتميزة  ب��اه��رة  نتائج  �شجلو�  ك��ات 
بقيادة   3 ف��ز�ع  زورق  يقف  حيث  و�لثانية  �لأوىل 
ب��ن هندي يف �شد�رة  ون���ادر  �ل��زف��ني  ع��ارف �شيف 
�لرتتيب �لعام بر�شيد 800 نقطة ويحتل زورق 
���ش��ل��ط��ان �لظاهري  ب��ق��ي��ادة   7 ���ش��ك��اي د�ي����ف دب���ي 
و�لأمريكي جي بر�ي�س �ملركز �لثاين يف �لرتتيب 
�يطاليا  زورق  وي��اأت��ي  نقطة   525 بر�شيد  �لعام 

وتوما�شو  نيكوليني  ماثيو  بقيادة   6 نيكوليني 
بويل يف �ملركز �لثالث بر�شيد 313 نقطة بينما 
�ل�شيد  طالب  بقيادة   33 دب��ي  م��اي  زورق  يحتل 
و���ش��امل �ل��ع��دي��دي �مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع ب��ر���ش��ي��د 242 

نقطة.

قائمة الزوارق امل�ساركة:
ف���ز�ع 3 )�لإم������ار�ت( ع���ارف �ل��زف��ني )�لإم�����ار�ت( 

ونادر بن هندي )�لإمار�ت(
نيكوليني 6 )�يطاليا( ماثيو نيكوليني )�يطاليا( 

وتوما�شو بويل )�يطاليا(
7 )�لإم��ار�ت( �شلطان �لظاهري )�لإمار�ت(  دبي 

وجي بر�ي�س )�أمريكا(
فيندي  فورميلي  لوكا  )�يطاليا(   10 ب��وين  ت��ي 

)�يطاليا( وجيوفاين كاربيتال )�يطاليا(
11 )�لإم��ار�ت( ر��شد �ملري )�لإمار�ت(  روح دبي 

و�شامل �لهاملي )�لإمار�ت(

�لعماين  ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف  )�ل���ك���وي���ت(   17 ره���ي���ب 
)�لكويت( جا�شم �لدخيل )�لكويت(

بارليزي  )�ي��ط��ال��ي��ا(   20 م��اري��ن��ا  �نفي�شتمينت   
�لي�شاندرو  وب���������اروين  )�ي���ط���ال���ي���ا(  ����ش���ر�ف���ي���ن���و 

)�يطاليا(
فيدك�س 22 )�يطاليا( �ليفاردو �ماتو )�يطاليا( 

وبيني�شي كارلو )�يطاليا(
بيانو  ل��و  رب��رت��و  )�يطاليا(   28 مارينا  غلوبال 

)�يطاليا( �ندريا كوميلو )�يطاليا(
)�يطاليا(  فابريزي  ماركو  )��شبانيا(   46 لدي 

ولورينزو باك�شي )�يطاليا( 
)�أمريكا(  ب��ال��وغ  غ���اري  )�شوي�شر�(   50 معو�س 

وجو�كيم كوملني )�ل�شويد(
)قطر(  �لن�شر  ن�شر  حممد  )ق��ط��ر(   94 قطر 

وعبد�لرحمن �لن�شر )قطر(
بينيلي  ف��ر�ن�����ش��ي�����س  )ف��رن�����ش��ا(   96 ب���ي  �أر  ���ش��ي 

)فرن�شا( و�شاول باكاكو )�يطاليا(

فالفريدي ينفي نيته تدريب بر�سلونةالأمانة العامة جلائزة حممد بن را�سد لالإبداع الريا�سي تلتقي الندية والحتادات الثالثاء

جمل�ض دبي الريا�سي واحتاد الكرة يختتمان الدورة الثانية للرخ�سة �سي

بعد ارتفاع عدد الدول امل�ساركة اإىل 16 دولة 

الحتاد الدويل لبناء الأج�سام ي�سيد باأبطال اللعبة يف الإمارات 

نابويل على موعد مع الإثارة نهاية ال�سهر

)اإك�ض كات( يبداأ جولته الأوروبية من اإيطاليا
زورقًا تتناف�س يف ثالث حمطات بطولة العامل  13
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لنادي  �لفني  �مل��دي��ر  م�شفر  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  �أك���د 
�لظفرة باأنهم �شعد�ء �إد�رة ولعبني بنادي بامل�شاركة 
�لأهلي  ب��ال��ن��ادي  �خل��ا���س  �جل��م��اه��ري  �لتتويج  يف 
بطل دوري �خلليج �لعربي لهذ� �ملو�شم ،حيث متثل 
�أمام  للعب  �لغربية  لفر�شان  ر�ئ��ع��ة  فر�شة  �مل��ب��ار�ة 

فر�شان دبي يف �إحتفالهم بالتتويج.
مببار�ة  �خلا�س  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
�لعربي  �خل��ل��ي��ج  دوري  خ��ت��ام  و�لأه���ل���ي يف  �ل��ظ��ف��رة 
قائد  خ��الل  ور�فقه  باأبوظبي  م�شفر  عقده  و�ل��ذي 

�لفريق عبد�ل�شالم جمعة.
تاريخية  تعترب  �لحتفالية  هذه  �أن  م�شفر  و�أ�شاف 
وهياأتها �لظروف للظفرة لتكون م�شك ختام لأحد 
�أروع �ملو��شم �لكروية لفار�س �لغربية �لذي حقق فيه 
�لعديد من �لجناز�ت بالو�شول للمربع �لذهبي يف 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل وكاأ�س  ب��ط��ول��ت��ي ك��اأ���س رئ��ي�����س 
�خلليج �لعربي لأندية �ملحرتفني ،لفتاً �ىل علمهم 
باأن هذه �ملبار�ة حتظى باهتمام جماهري و�إعالمي 
كبي مما يتيح �لفر�شة لالعبي �لظفرة لتقدمي كل 
�و  �لفريق  م��ع  �شي�شتمرون  مل��ن  خا�شة  عندهم  م��ا 
�لفنية �جلديدة  �لتغير�ت  من يغادر منهم يف ظل 
�إلغاء م�شابقة  لدوري �ملحرتفني و�لتي من �شمنها 

دوري دوري �لرديف .

�ليوم  مبار�ة  نتيجة  �أن  للظفرة  �لفني  �ملدير  وق��ال 
لن توؤثر علي ترتيب �لفريقني حيث يحتل �لظفرة 
ك��م��ا لتوؤثر  ن��ق��ط��ة   35 ب��ر���ش��ي��د  �ل��ث��ام��ن  �مل���رك���ز 
�لأهالوي  �لفريق  ���ش��د�رة  علي  بالتاأكيد  �لنتيجة 
بفوزه  �لكبر  �جن���ازه  علي  �لتهنئة  ��شتحق  �ل���ذي 
�شتاأتي  �ملبار�ة  باأن  ي�شر  �لكروي،مما  �ملو�شم  بلقب 
،م�شيفاً  �لفريقني  بني  و�إحتفالية  هادئة  �ج��و�ء  يف 
باأن �ملبار�ة �شتكون فر�شة لالعبني لال�شتمتاع �أول 
مب��ب��ار�ة ي��ق��دم��و� م��ن خ��الل��ه��ا م��ا ع��ن��ده��م يف ختام 
جميلة  �حتفالية  حاله  �شتكون  كما  �لكروي  �ملو�شم 
�لفريقني  لت��ه��م  �ل��ت��ي  �لنتيجة  ع��ن  �لنظر  بغ�س 
ق��دم مو�شم  �أن فريقه  �لظفرة  م��درب  وق��ال  كثر�. 
ر�فقت  �لتي  �مل�شاكل  بع�س  م��ن  بالرغم  ��شتثنائي 
كانت  ،و�لتي  �مل�شابقة  م�شو�ر  �لفريق خالل  م�شو�ر 
م�شتوى  على  �أث��رت  �لتي  �لكثرة  �لغيابات  �أب��رزه��ا 
�ل��ت��ي ط��ال��ت عدد  �ل��ع��دي��دة  �لفريق مثل �ل���ش��اب��ات 
ز�لت  وما  �ملوؤثرين  �ل�شا�شيني  �لالعبني  من  كبر 

تطارد بع�شهم يف �ملبار�ة �خلتامية.
�لغد  م��ب��ار�ة  يف  بالفريق  �ملحتملة  �ل��غ��ي��اب��ات  وع��ن 
�شيخ  ب��الل  �للبناين  �لفريق  مد�فع  �أن  م�شفر  ق��ال 
م�شاركته  ياأمل  وك��ان �جلميع  �لأب��رز  هو  �لنجارين 
يف م���ب���ار�ة �ل��ي��وم �لح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ع��د �ن ج���دد عقده 

�شوف يحول دون  �أن جتدد �ل�شابة  �ل��ن��ادي،�إل  مع 
م�شاركته،بجانب غياب �ملد�فع �لكبر حممد قا�شم 
�ملبار�ة  يف  �ليقاف  ب�شبب  �لحبابي  بندر  و�ملهاجم 
�لتو�يل  على  �لثانية  للمبار�ة  �شيغيب  �ملا�شية،كما 
�ملد�فع  ،وك��ذل��ك  �شلطان  عبد�هلل  �ملتطور  �حل��ار���س 
�شيف حممد ،ور�شا عبد�لهادي لظروف �لمتحانات 
وعلي  �لثالث  ل��الإن��ذ�ر  �لح��ب��اب��ي  وحمد  �جلامعية 
�نتظامه  وع��دم  عائلية  لظروف  �حل��م��ادي  �إبر�هيم 
�أ�شا�شيه  ب�شفه  للت�شكيلة  ،و�شيعود  �ل��ت��دري��ب��ات  يف 
�ملحرتف �ملغربي كمال �شافني و�لرب�زيلي روجريو 
ب��ج��ان��ب ه����د�ف �ل��ف��ري��ق �ل�����ش��ن��غ��ايل م��اك��ي��ت ديوب 
�مل�شتمر يف �شفوف �لفريق مو��شلة لتاألقه كهد�ف 
خطر ،فيما يلعب يف خط �لظهر بدلء �لدفاع �أحمد 
،وح�شن  �لنقبي  �شليمان وح�شن �حلمادي وعبد�هلل 
جيد  ب�شكل  �لفريق  يظهر  �أن  م�شفر  ومتنى   ، ز�ي��د 
�لعديد  �فتقدت  �لتي  �ملا�شية  �مل��ب��ار�ة  ح��دث يف  كما 
�ملبار�ة فر�شة  باأن  �أكد م�شفر  من �ل�شا�شيني حيث 
ورئي�س  و�لإد�ري����ني  �لالعبني  كافه  ل���ود�ع  منا�شبة 
و�أع�شاء جمل�س �إد�رة �لنادي ورئي�س و�أع�شاء �شركة 
�ملا�شية  �لفرتة  تلك  على  �شكرهم  حيث  �لقدم  كرة 
من�شات  �ح���دى  �ىل  �لفريق  بو�شول  متناها  �ل��ت��ي 
�لفنية  وغ��ر  �خلارجية  �ل��ظ��روف  �أن  غر  �لتتويج 

حالت دون حتقيق ذلك �لطموح .
ل��ل��ظ��ف��ره موؤمتره  �ل��ف��ن��ي  �مل���دي���ر  وخ��ت��م 
م�شيد�ً باختيار ثالثة لعبني يف �لقائمة 
�مل���ر����ش���ح���ه ل��ن��ج��وم��ي��ة �مل���و����ش���م �حل����ايل 
بجانبه كمدرب للفريق موؤكد�ً باأن ذلك 
�أن يعتز  ي��ج��ب  ت��ق��دي��ر  ���ش��ك  �أدن����ى  دون 
بروز  �أن  م�شيفاً  �ل��ف��ري��ق،  ب��ه  وي��ف��خ��ر 
هذ� �لثالثي وهم عبد�هلل �لنقبي وبندر 
�لح��ب��اب��ي دي���وب ي��وؤك��د ب���اأن ه��ن��اك عمل 

جماعي وفردي حتقق خالل هذ� �ملو�شم 
ر�فقته نتائج �إيجابية حققها �لفريق و�أدت 

�ملر�شحني  �ملدربني  قائمة  �شمن  لختياره 
�شمن قائمة جنوم �ملو�شم ،ومتنى م�شفر �أن 

ي�شمل �لتكرمي �أحد �لالعبني �ملر�شحني بغ�س 
�لنظر عن �ختياره كمدرب م�شيفاً �أن ذلك ميثل 

تكرميا لكافه �ملدربني �ملو�طنني د�خل �لدولة.
�لظفرة  بنادي  �لأول  �لفريق  قائد  هناأ  جانبه  من 
�لدوري  ببطولة  �لأهلي  �لنادي  جمعه  عبد�ل�شالم 
م�����ش��ي��د�ً مب���ا ق��دم��ه �لأه���ل���ي ه���ذ� �مل��و���ش��م م���ن �أد�ء 
�أن  �ىل  م�شر�ً  للبطولة  م�شتحقاً  جعله  وم�شتوى 
�ملبار�ة رغم كونها �حتفالية بالن�شبة لالأهلي �ل �أن 
�لفريق  �ملبار�ة بجدية حتى يختم  �لظفرة �شيدخل 

�ملو�شم ب�شورة تليق وماقدمه �لفريق من م�شتوى.
�ملمكن  م��ن  ك��ان  �لغربية  ف��ار���س  �أن  و����ش��اف جمعه 
قيا�شاً  �لآن  عليه  هو  مما  �أف�شل  مركز  يف  يكون  �أن 
مبا قدمه من م�شتوى و�أد�ء طو�ل �ملو�شم وو�شوله 
لن�شف نهائي بطولتني رئي�شيتني هما كاأ�س �شاحب 

�ل�شمو وكاأ�س �خلليج �لعربي.
ومتنى عبد�ل�شالم �أن يكون هذ� �ملو�شم خر �إعد�د 
من  �ل��ف��ري��ق  يتمكن  ح��ت  �ل��ق��ادم  للمو�شم  للفريق 

�لتي  �لتغير�ت  رغم  و�لنتائج  �مل�شتوى  يف  �لرتقاء 
�شتحدث يف طبيعة �ملناف�شات ويف ختام حديثه �متدح 
�لفني  �ملدير  م�شفر  عبد�هلل  �لدكتور  �لظفرة  قائد 
م�شفر  قدمه  مبا  م�شيد�ً  �لغربية  لفار�س  �مل�شتقيل 
�لإ�شادة  وج���دت  نتائج  م��ن  حققه  وم��ا  �لظفرة  م��ع 
�أن طبيعة �حلياة  �ىل  �لريا�شي م�شر�ً  �ل�شارع  من 
مل�شتقبله  �لأف�شل  كل طرف عن  يبحث  �أن  تقت�شي 

متمنياً �لتوفيق للمدرب يف م�شو�ره �لقادم. 

يحتاج مان�ش�شرت �شيتي لعتالء من�شة �لتتويج للمرة �لر�بعة يف تاريخه �ىل نقطة و�حدة 
من مبار�ته مع �شيفه و�شت هام يونايتد �ليوم �لحد يف �ملرحلة �لثامنة و�لثالثني �لخرة 

من �لدوري �لنكليزي لكرة �لقدم.
ويت�شدر مان�ش�شرت �شيتي و�شيف بطل �ملو�شم �ملا�شي وحامل �للقب يف �ملو�شم قبل �ملا�شي، 
�لرتتيب بر�شيد 83 نقطة بفارق نقطتني �مام ليفربول �لذي ي�شت�شيف بدوره نيوكا�شل 
يف مهمة ��شعب، ويكفيه �لتعادل حتى لو فاز مطارده لن فارق �لهد�ف يف م�شلحته )+63 

لالول مقابل +50 للثاين(.
�ىل  �لم��ور  تعيد  �للقب،  ��شتعادة  �ىل  �ل�شاعي  �شيتي  ملان�ش�شرت  متوقعة  غر  خ�شارة  لكن 
نقطة �ل�شفر وتهدي �للقب �لول لليفربول منذ عام 1990 يف حال فوزه على نيوكا�شل 
بعد �ن فرط بفر�شة نادرة بتعادله مع كري�شتال بال�س 3-3 �لثنني يف ختام �ملرحلة قبل 

�لخرة.
وتبقى ذكرى �حر�ز لقب �لعام 2012 
يف �ملرحلة �لخرة �ي�شا ماثلة يف 
�شيتي  مان�ش�شرت  لع��ب��ي  �ذه����ان 
من �جل �ن يكونو� �كرث جدية يف 
�لتعامل مع و�قع مبار�تهم �شد 
�لثاين  �ملركز  �شاحب  هام  و�شت 
�لطريق  يف  ن��ق��ط��ة(   40( ع�شر 
)�لدوري  �لثنائية  �ح��ر�ز  �ىل 
وك��اأ���س �ل��ر�ب��ط��ة على 
ح�شاب �شندرلند 
بعد   )1-3
�خ���ف���ق���و�  �ن 
�ل����ك����اأ�����س  يف 
�مل��ح��ل��ي��ة ويف 
�بطال  دوري 

�وروبا.
وم������������ع ع���������ودة 
�لرج����ن����ت����ي����ن����ي 
�غويرو  �شرخيو 
و�ل���ب���و����ش���ن���ي �دي����ن 
دزي��ك��و و�ل��ع��اج��ي يايا 
يف  وجميعهم  ت���وري���ه، 
يبدو  ح�������ال،  �ف�������ش���ل 
�شيتي  م���ان�������ش�������ش���رت 
حتقيق  �ىل  �لق��������رب 
�للقب  و�ح������ر�ز  �ل���ف���وز 
بعد �ن ت�شدر �لرتتيب 
يف �آخر ��شبوعني، بينما 
�لذي  �ر���ش��ن��ال  ���ش��ي��ن��ه��ي 
ب����ق����ي �ط���������ول ف��������رتة يف 
�ل�شد�رة ملدة 128 يوما، 
�لر�بع  �مل���رك���ز  يف  �مل��و���ش��م 
�لدو�ر  خل���و����س  �مل����وؤه����ل 
�مل�شابقة  يف  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة 

�لوروبية �لم.
من جانبه، ل يز�ل ليفربول 
لكن  ب�����احل�����ل�����م،  م���ت���ع���ل���ق���ا 
�لذي  �لوجه  هو  ما  �ل�شوؤ�ل 
���ش��ي��ق��اب��ل ب���ه ن��ي��وك��ا���ش��ل بعد 
�ليام  ���ش��يء يف  بكل  ف��رط  �ن 
�لتعادل  بعد  �لخ��رة  �لع�شرة 
بال�س  كري�شتال  م��ع  �مل��خ��ي��ب 
ت�شل�شي  �م��ام  �لهزمية  وقبلها 

)�شفر-2(؟.
وك���ان ل��ي��ف��رب��ول م��ت�����ش��در� حتى 

�ملرحلة �خلام�شة و�لثالثني ومل يهزم يف 2014 ويف موقف مريح لحر�ز �للقب �لذي غاب 
عنه 24 عاما، قبل �ن يتهاوى يف �ملرحلتني �ل�شابقتني ومل يعد م�شره بيده.

وتبدو مهمته �مام نيوكا�شل �لتا�شع )49 نقطة( �لذي حقق فوز� �ول يف �ملرحلة �ل�شابقة بعد 
6 هز�ئم متتالية، �كرث خطر� من مهمة �ملت�شدر �حلايل، لكن �لمل يبقى موجود� �ذ� جنح 
�لثنائي �ملكون من �لوروغوياين لوي�س �شو�ريز ود�نيال �شتوريدج )52 هدفا لوحدهما من 

99 للفريق( يف زيارة �شباك �ل�شيوف و�نتظار �شقوط غر متوقع ملان�ش�شرت �شيتي.
�ه��د�ف ل  �شيتي ويتطلع �ىل حتقيق فوز معنوي ودون  �ر�شنال يف �شيافة نوريت�س  ويلعب 
�كرث بعد �ن عرف م�شره، وي�شب تركيزه على نهائي كاأ�س �نكلرت� �لذي يجمعه بعد ��شبوع 

مع هال �شيتي.
من جانبه، فقد نوريت�س �لذي عاد �ىل �لنخبة عام 2011 �ي �مل بالبقاء يف �لدوري �ملمتاز 
3 نقاط خلف و�شت بروميت�س  بفارق  �لثامن ع�شر )33 نقطة(  �ملركز  حيث يحتل حاليا 
�له��د�ف ي�شب يف م�شلحة مناف�شه )له  فارق  �شيتي، لكن  �شتوك  ي�شت�شيف  �لذي  �لبيون 

-32 هدفا ولو�شت بروميبت�س -15(.
ويحل ت�شل�شي �لثالث )79 نقطة( �شيفا على كارديف �شيتي �شاحب �ملركز �لخر 

و�لعائد �ىل حيث �تى يف بد�ية �ملو�شم، وعينه 
على مركز �لو�شيف.

��شتقر  �ل����ذي  �ي��ف��رت��ون  ح���ال  تختلف  ول 
يف �مل��رك��ز �خل��ام�����س و���ش��ي��خ��و���س �ل����دوري 
�لوروب���ي )ي��وروب��ا ليغ( عن ح��ال �ر�شنال 

عندما ينتقل �ىل ملعب هال �شيتي.
�ىل  بالن�شبة  �لو�قع خمتلف متاما  لكن 

لقبه  فقد  �ل���ذي  يونايتد  مان�ش�شرت 
بعد رحيل �ملدرب �ل�شكتلندي �لعجوز 
و��شناد  ف��رغ��و���ش��ون  �ل��ي��ك�����س  �ل�����ش��ر 
�ملهمة بناء على تزكيته ملو�طنه ديفيد 

�رغ����م ع��ل��ى �لرحيل  �ل����ذي  م��وي��ز 
ب�شبب تو��شع �لنتائج.

يونايتد  م��ان�����ش�����ش��رت  وي���ه���م 
نقطة(   63( �ل�������ش���اب���ع 

ببطاقة  مو�شمه  �ن��ق��اذ 
متو��شعة يف �لدوري 

�لوروب�������������ي 
ل������������ك������������ن 
ه  م�شر
�ي�������������ش������ا 
ل������ي�������������س 

ب������������ي������������ده 
حتى لو فاز على م�شيفه �شاوثمبتون 
بيد  و�من�����ا  ن���ق���ط���ة(،   65( �ل���ث���ام���ن 
�لذي  �ل�شاد�س )66 نقطة(  توتنهام 
ياأمل بدوره يف �نقاذ مو�شمه بعد �ن 
كان يف ع��د�د �لربعة �لو�ئ��ل لفرتة 
��شتون  �شيفه  ح�شاب  على  طويلة، 
�خلام�س  �مل���رك���ز  يف  �مل��ت��ع��رث  ف��ي��ال 
�لتا�شع ع�شر  ويلعب فولهام  ع�شر. 
�لدرجة  �ىل  و�لهابط  �لخ��ر  قبل 

�لعائد  ب��ال���س  كري�شتال  م��ع  �لوىل 
�قد�مه  وثبت  غياب  بعد  �ملمتاز  �ىل 

يف و�شط �لالئحة على ح�شاب �لقوياء 
وليفربول �آخرهم.

عن  تخلى  �ل��ذي  �شندرلند  وي�شتقبل 
�لكبار �حيانا  �ملركز �لخر على ح�شاب 

�شو�ن�شي  �ل���ه���ب���وط،  ���ش��ب��ح  ع���ن  و�ب���ت���ع���د 
�شيتي )39 نقطة( �لذي يحل �مامه 

بفارق  ع�شر  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  يف 
نقطة و�حدة.

عبداهلل م�سفر: اختيار ثالثة لعبن ومدرب من الظفرة �سمن الأف�سل يوؤكد باأن هناك عمل جماعي

اخل�سارة تهدي اللقب لليفربول

اخلطاأ ممنوع لل�سيتي اأمام و�ست هام للتتويج بالربمييريليغ

فاز �نديانا بي�شرز على م�شيفه و��شنطن ويز�ردز 85-63، و�وكالهوما 
�شيتي ثاندر على م�شيفه لو�س �جنلي�س ليكرز 118-112 يف �جلولة 
كرة  دوري  �وف  ب��الي  �لنهائي( �شمن  )رب��ع  �ل��ث��اين  �ل���دور  م��ن  �لثالثة 

�ل�شلة �لمركي للمحرتفني.
�ل��ث��اين مقابل خ�شارة  ف��وزه  �شيتي  و�وك��اله��وم��ا  �نديانا  م��ن  ك��ل  وحقق 
 7 4 من  �لفوز يف  و�ح��دة، ويحتاج كل فريق لبلوغ نهائي منطقته �ىل 
مباريات. يف ن�شف نهائي �ملنطقة �ل�شرقية، مل ي�شتطع �نديانا �لبتعاد 
�لول  �ل��رب��ع  �لول  �ل�شوط  ع��ن م�شيفه يف  و�ح���دة  نقطة  ب��ف��ارق  �شوى 
17-17 و�لثاين 17-16، ثم �شيطر على �ملجريات يف �لن�شف �لثاين 
و�و�شل �لفارق �لنهائي �ىل 22 نقطة �لربع �لثالث )28-12 و�لخر 

.)18-25

ولعب بول جورج )23 نقطة و8 متابعات جميعها دفاعية و5 مترير�ت 
ب��ارز� يف  حا�شمة( وروي هوبرت )14 نقطة( وديفيد و�شت )12( دور� 
بيل )16 نقطة( وج��ون وول  ب��ر�ديل  �لثالثي  �نديانا، فيما �شجل  فوز 
)15( وتريفور �ريز� )12 نقطة و15 متابعة( معظم نقاط و��شنطن.

ويبدو �ن �نديانا ��شتفاق من �شدمة �لدور �لول يف �لبالي حيث تاأهل 
�لفعالة  حيويته  و��شتعاد   ،)3-4( هوك�س  �تالنتا  ح�شاب  على  ب�شعوبة 
�لتي �هلته ليتوج بطال للمنطقة �ل�شرقية يف �لدور �لتمهيدي �لطويل.

غد�  �لر�بعة  �مل��ب��ار�ة  يف  �ملوقف  ت��د�رك  و��شنطن  على  يتعني  �ملقابل،  يف 
�ل��ذي قد  �ن��دي��ان��ا  �ل��ن��ز�ل �ىل �شالة  �ن ينتقل  �ر���ش��ه، قبل  �لح��د على 
يح�شم �لتاأهل يف �ملو�جهة �خلام�شة. وما ينطبق على �نديانا وو��شنطن، 
ين�شحب على �وكالهوما �شيتي وكليربز �لذي ل يز�ل حتت وطاأة �يقاف 

مالكه دونالد �شرتلينغ مدى �حلياة ب�شبب ت�شريحات عن�شرية.
وخالفا للعادة، حقق �وكالهوما، و�شيف بطل �ملو�شم قبل �ملا�شي، على 
غ��ر�ر �نديانا �ي�شا ف��وزه �لثاين على �لتو�يل خ��ارج �ر�شه بعد �ن كانت 
�لهزمية يف �ملبا�رة �لوىل يف عقر د�ره، بف�شل �لثنائي ر��شل و�شتربوك 
�لفارق  ك��ان  �لوىل،  �مل��ب��ار�ة  �ي�شا يف  �حل��ال  ه��ي  وكما  دور�ن���ت.  وكيفن 
ل�شالح �شاحب  و�ح��دة  �شلة  بفارق  �لثاين  �لول من  �ل�شوط  �شئيال يف 

�لر�س )�لربع �لول 33-29 و�لثاين )32-30(.
وظل كليربز متقدما بفارق 4 نقاط بعد �لربع �لثالث حيث �نهاه )27-
ف��وزه �خلام�س و�لثالثني مقابل هزمية  وك��ان على و�شك حتقيق   )25
�لربع  يف  �ملوقف  ح�شم  �وكالهوما  لكن  �ملو�شم،  ه��ذ�  �ر�شه  على  و�ح��دة 

�لخر )22-32(.

وتعاون دور�ن��ت )36 نقطة و8 متابعات جميعها دفاعية و6 مترير�ت 
متريرة(  و13  متابعات  و8  نقطة   23( و���ش��ت��ربوك  ور����ش��ل  حا�شمة( 
و�شرج �يباكا )20 نقطة 9 منها من 10 رميات حرة( وريجي جاك�شون 
)14( وكايرون باتلر )14 �ي�شا( على حتقيق �لفوز �لثاين لوكالهوما 

وتعزيز فر�شته يف بلوغ نهائي �ملنطقة �لغربية.
و8  نقطة   34( كليربز غريفن باليك  ب��رز من  �لخ��ر،  �لطرف  وعلى 
متابعات( وكري�س بول )21 نقة و16 متريرة حا�شمة( وجمال كروفورد 

)20 نقطة( �لذي �ختر �ف�شل لعب �حتياطي يف �ملو�شم �حلايل.
ويتقدم ميامي هيت بطل �ملو�شمني �ملا�شيني على بروكلني نت�س 2-�شفر 
يف �ملنطقة �ل�شرقية، وو�شيفه يف �ملو�شم �ملا�شي �شان �نطونيو �شبرز على 

بورتالند تر�يل باليزرز 2-�شفر �ي�شا يف �ملنطقة �لغربية.

اأف�سلي���ة لإن��دي���ان���ا واأوك��اله���وم����ا عل����ى وا�سنط����ن وليك�������رز 

�أع��ل��ن �لحت����اد �ل����دويل �ل��ي��وم ع��ن ����ش��م �مل��دي��ن��ة �لفائزة 
با�شت�شافة �لن�شخة �لثامنة و�لأربعني من بطولة �لعامل 
للجمباز �لفني لعام 2018، مانحاً �لدوحة �شرف تنظيم 

هذه �لبطولة �لكبرة على �أر�شها.
وقد حتقق هذ� �لإجناز �لريا�شي �لكبر للدولة على يد 
وفد من كبار ممثلي �للجنة �لأوملبية �لقطرية و�لحتاد 
عبد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �شعادة  برئا�شة  للجمباز  �لقطري 
�آل ثاين �لأمني �لعام للجنة �لأوملبية �لقطرية  �لرحمن 
و�ل�شيد علي �لهيتمي، رئي�س �لحتاد �لقطري للجمباز، 
قه يف �جلولة �لأخرة من تقدمي �لعرو�س على  بعد تفوِّ
مدينتني �أوربيتني كبرتني من �شوي�شر� وهولند� �أبديتا 
�لت�شويت  �لقطري، حيث جرى  للملف  �شديدة  مناف�شة 

و�لإعالن عن �لقر�ر يف مدينة �لكويت.
�حلدث  ه��ذ�  ��شت�شافة  �شرف  بانتز�ع  قطر  جنحت  وق��د 
�لكبر على �أر�شها لأول مرة يف تاريخها بعد �أن ��شتطاع 
�لوفد �ملمثل لها �إقناع �أع�شاء �للجنة �لتنفيذية لالحتاد 
�ب، ما ي�شيف �إجناز�ً هاماً  �لدولية بعر�شه �ل�شامل �جلذَّ
لأكرب  كم�شت�شيف  و�شمعتها  �ملرموق  �لبالد  ل  �شجِّ على 

�لأحد�ث �لريا�شية �لعاملية.
�لقطري  �لوفد  به  م  تقدَّ �ل��ذي  �ملتميِّز  �مللف  عك�س  فقد 
�ل�شعب  بها  ميتاز  �لتي  و�حليوية  �لريا�شي  �لبالد  �إرث 
و�لتطور  �حل��دي��ث��ة  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ف��ت��ي  �ل��ق��ط��ري 
ل�شغف  بالإ�شافة  �للعبة،  ه��ذه  يف  �ل��ب��الد  ت�شهده  �ل��ذي 
ت عنه �لنجمة �لقطرية �لذهبية �شادن  �لبالد �لذي عربَّ
باأن حتلَّ هذه �لبطولة �شيفة  18 ربيعاً  �ل�  �بنة  وه��د�ن 
دت لعبة �جلمباز  على منطقة �ل�شرق �لأو�شط، حيث �أكَّ
�لأبرز يف دورة �لألعاب �لعربية- �لدوحة 2011، وبطلة 
�للعبة على قدرة هذه �لبطولة �لكبرة  �شيد�ت قطر يف 
ع��ل��ى �إل��ه��ام وحت��ف��ي��ز �جل��ي��ل �جل��دي��د م��ن لع��ب��ي جمباز 
�ل�شرق �لأو�شط يف حال ��شت�شافتها �إحدى دول �ملنطقة. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ���ش��ب��ب م��ن��ح �ل���دوح���ة ���ش��رف ت��ن��ظ��ي��م هذه 
جر�ندي،  برونو  �لربوفي�شور  ث  حت��دَّ �لكبرة،  �لبطولة 
ب  �أترقَّ �إن��ن��ي  ق��ائ��اًل:  للجمباز  �ل����دويل  �لحت����اد  رئ��ي�����س 
ه  ح�شوري �إىل �لدوحة عام 2018 بفارغ �ل�شرب. و�أتوجَّ
علي  �أ�شدقائي  �إىل  �لتهنئة  �آي��ات  باأ�شمى  �ملنا�شبة  بهذه 
يف  �شاهمو�  �لذين  وكل  �ل�شرثي  �لرحمن  وعبد  �لهتمي 
�إجناح �مللف �لقطري وخا�شة �للجنة �لأوملبية �لقطرية. 
وكلي ثقة �أن جنوم �جلمباز �لعامليني �شي�شعرون يف قطر 

كما لو كانو� يف بيتهم �لثاين. 
وعربَّ �شعادة �ل�شيخ �شعود بن عبد �لرحمن �آل ثاين �لأمني 
�لفوز  بذلك  فرحته  عن  �لقطرية  �لأوملبية  للجنة  �لعام 
قائاًل: �إنَّه ل�شرف كبر �أن حتظى قطر بفر�شة ��شت�شافة 
�ل��ث��ام��ن��ة و�لأرب���ع���ني يف  ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل للجمباز �ل��ف��ن��ي 

بال�شركة  ���ه  �أت���وجَّ ه��اه��ن��ا  و�إن��ن��ي   .2018 ع���ام  �ل��دوح��ة 
لالحتاد �لدويل للجمباز على �لثقة �لتي �أولها �أع�شاوؤه 
لقطر و�إميانهم بقدر�تنا على تنظيم هذ� �حلدث �لعاملي 
�ملتيِّز. و�إننا نفتح ذر�عينا لحت�شان �أكرب جنوم �للعبة يف 
�لعامل يف بيتهم �لثاين �لدوحة عام 2018، حيث نعتزم 
تنظيم بطولة عاملية ل ُتن�شى، على �أعلى �ملقايي�س �ملمكنة. 
و�إنَّ قطر تتمتَّع باأ�شا�س ر��شخ و�لتز�م ثابت جتاه تطوير 
هذه �لريا�شة، و�أكرب دليل على ذلك �إطالقها للربنامج 
 2018 �أن ��شت�شافة بطولة �لعامل  �إل  �لأوملي �ملدر�شي، 
�للعبة  �آف��اق  تو�شعة  على  �لأث��ر  �أبلغ  له  �شيكون  للجمباز 
و�إلهام �جليل �جلديد.  �عتمد �لعر�س �لفائز على مفهوم 
�لبطولة  ل�شت�شافة  �لدوحة  وجاهزية   ، و�ح��د  يف  �لكل 
حيث  �لعاملي.  �مل�شتوى  ذ�ت  �لريا�شية  �إ�شباير  مدينة  يف 
�شي�شتفيد كل من �لالعبني و�مل�شوؤولني و�مل�شاهدين من 
من  مرفق  ك��ل  يف  و�مل��ت��ط��ورة  �حلديثة  �لتجهيز�ت  توفر 
�ملر�فق �لالزمة ل�شت�شافة حدث ناجح �شو�ء يف �ملالعب 
�أو �مل�شاكن �أو �خلدمات �لطبية �ملعدة لنخبة �لريا�شيني 
يف م�شت�شفى �شبيتار. هذ� وقد مت تاأ�شي�س �لحتاد �لقطري 
للجمباز عام 2000، و�شرعان ما �شار بخطى حثيثة نحو 
�أهد�ف تطوير �للعبة �لتي ر�شمها. وبعد �أن جنحت دولة 
�لتحدي  كاأ�س  �شل�شلة  من  ن�شخ  �شبع  ��شت�شافة  يف  قطر 
�لعاملية يف �للعبة فاإنها تطمح ل�شت�شافة �لبطولة �لأكرب 

يف هذ� �ملجال وهي بطولة �لعامل.
�لقطري  �لحت��اد  رئي�س  �لهيتمي،  علي  �ل�شيد  علَّق  كما 
للجمباز على هذ� �لنجاح م�شيفاً: هذ� هو �لإجناز �لأكرب 
يف تاريخ �لحتاد �لقطري للجمباز. لذلك فاإنني �أتوجه 
�لرحمن  عبد  بن  �شعود  �ل�شيخ  ل�شعادة  و�لثناء  بال�شكر 
�لذي  �لقطرية،  �لأومل��ب��ي��ة  للجنة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  ث��اين  �آل 
ك��ان له �ل�شهم �لأك��رب يف حتقيق ه��ذ� �لنجاح من خالل 
�لريا�شة.  لهذه  �مللهمة  �لبعيدة  وروؤي��ت��ه  �مل�شتمر  دعمه 
و�ليوم فاإن �لحتاد �لدويل يعلن من خالل منحنا �شرف 
للتز�منا  تقديره  عن  �لكبرة،  �لبطولة  هذه  ��شت�شافة 
بني  و��شعاً  �نت�شار�ً  حتقق  �لتي  �لريا�شة  لهذه  وع�شقنا 

�أبناء �شعبنا.
و�لتخطيطية  �لتنظيمية  ��شتعد�د�تنا  م�شبقاً  بد�أنا  وقد 
�لعامل يف �جلمباز  �ملو�تية لأكرب جنوم  �لظروف  لتهيئة 
مو� �أعلى م�شتويات �لأد�ء، بحيث يعي�شون حلم  حتى يقدِّ
بطولة �لعامل يف �لدوحة بكل تفا�شيله. و�إننا نقول لكل 
�أ�شر �حتاد�ت �جلمباز حول �لعامل من �لآن: حللتم �أهاًل 
�لثامنة  �لن�شخة  ُت��ق��ام  �أن  ��ع  �مل��ت��وقَّ وم��ن  �شهاًل  ووطئتم 
مدينة  �أر����س  على  للجمباز  �ل��ع��امل  لبطولة  و�لأرب��ع��ون 
�إ���ش��ب��اي��ر �ل��ري��ا���ش��ي��ة، يف �ل��دوح��ة عا�شمة دول���ة ق��ط��ر يف 

�لفرتة �ملمتدة بني 18-27 �أكتوبر 2018.

الدوحة تفوز ب�سرف تنظيم بطولة 
العامل للجمباز الفني 2018
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الزعابي يحظى بجائزة �سخ�سية العام 
لقطاع ال�سفر وال�سياحة يف ال�سرق الأو�سط

ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزعابي،  خلرمي  حمد  علي  فاز 
�أفريقيا،  و���ش��م��ال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  ك��وب��ث��ورن  �أن���د  مالينيوم 
بجائزة �شخ�شية �لعام �لر�ئدة لقطاع �ل�شفر و�ل�شياحة �شمن 
�لأ�شبوع  هذ�  �أقيم  �ل��ذي   2014 �لعاملي  �ل�شفر  جو�ئز  حفل 
�لزعابي  وحظي  دب��ي  يف  �لعربي  �ل�شفر  �شوق  معر�س  خ��الل 
بهذه �جلائزة �ملرموقة نظر ��شهاماته �ملتميزة ودوره يف منو 
وتطوير قطاع �ل�شياحة و�ل�شيافة يف �ملنطقة بحكم عمله يف 

قيادة و�د�رة و�حدة من �أ�شرع �لعالمات �لفندقية منو� فيها.
فندقية  كعالمة  نحن  �لوعابي:  ق��ال  �جل��ائ��زة،  قبوله  ول��دى 
لنمو قطاع  ك��ب��رة  و�م��ك��ان��ي��ات  ه��ن��اك فر�شا  �أن  ن��رى  ر�ئ���دة 

�ل�شيافة يف �ملنطقة 
���ش��ع��د�ء باأن  ون��ح��ن 
نقوم بدورنا ك�شركة 
ت�شكيل  يف  وط��ن��ي��ة 
�مل�شهد  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
لالأف�شل  �ل�شياحي 
و�لعمل على تذليل 
ك������اف������ة �ل���������ش����ع����اب 
�لتي  و�ل���ت���ح���دي���ات 

تو�جهه .

بنك اأبوظبي التجاري يرعى برنامج 
اأبطال جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

مب�شوؤوليات  �لنهو�س  ممار�شات  لت�شجيع  �حلثيثة  جهوده  ملو��شلة  �شعياً 
موؤخر�ً  �ل��ت��ج��اري  �أب��وظ��ب��ي  بنك  ق��ام  �ملجتمع،  خدمة  جم��ال  يف  �ل�شركات 
�أبطال جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية بالتعاون  برعاية فعالية برنامج 
دولة  يف  �خلا�س  �لقطاع  ل�شركات  �لطبيعة  ل�شون  �لعاملي  �ل�شندوق  مع 
دولة  يف  �لكربونية  �لن��ب��ع��اث��ات  م��ن  للتقليل  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
توزيع  �أقيمت مبنا�شبة  �إح��ت��ف��ال وور���ش��ة عمل  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �لإم����ار�ت 

�جلو�ئز على �ل�شركات �لفائزة.

 Invest لال�شتثمار  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  �أعلنت 
�ل����ر�ئ����دة  �مل���ال���ي���ة  �خل����دم����ات  ����ش���رك���ة   ،  AD
�ل��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة �أب���وظ���ب���ي، و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
�لدخل  �لأ�شهم و�شناديق  �إد�رة �ل�شتثمار�ت يف 
و�أفريقيا،  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لثابت 
معر�س  لفتتاح  �لر�شمي  للحفل  رعايتها  عن 
ب�شمات �إمار�تية ، �لذي ي�شتعر�س �أعماًل فنية 

�أنتجها طلبة مركز �أبوظبي للتوحد.
�ل��ر�ب��ع من  ُعقد يف  �ل��ذي  �حل���دث،  و��شت�شاف 
�شهر مايو  �جلاري يف معر�س �أرتيزما غالري 
�أمل��اظ من  �ملارية، وبدعم من مطعم  يف جزيرة 
�أبوظبي  �شركة  �إد�رة وموظفي  ، كل من  مومو 
لال�شتثمار وطاقم �إد�رة مركز �أبوظبي للتوحد، 
بالإ�شافة �إىل عدد من كبار �ل�شيوف �لعاملني 

يف �ل�شلك �لدبلوما�شي.
�لعا�شر  ح��ت��ى  ي�شتمر  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  وي�شمل 
ومنحوتات  لوحات  عر�س  �جل���اري..  مايو  من 

�أنتجها طالب مركز �أبوظبي للتوحد.
منار  ق��ال��ت  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه���ذه  ع��ل��ى  تعليقها  ويف 
�شركة  يف  و�لت�شال  �لت�شويق  مديرة  �لهنائي، 
هاماً  ج���زء�ً  �لفن  ي�شّكل  لال�شتثمار:  �أبوظبي 
�لذين  بالطالب  �خلا�شة  �لتعليم  مناهج  م��ن 
يعانون من �لتوحد، ملا ي�شكله من و�شيلة معربة 
�لفنّية  �لأع��م��ال  �إن��ت��اج ه��ذه  للتو��شل. وق��د مت 
�أبوظبي  م��رك��ز  يف  �لعالجية  �جلل�شات  خ��الل 
�لطالب  �أع��م��ال  بعر�س  فخر  وكلنا  للتوحد، 
�ملوهوبني يف هذ� �حلدث �ملهم يف غالريا مول. 
وي�شّر �شركة �أبوظبي لال�شتثمار �أن تتمكن من 
ونتطلع  �مل��ه��م��ة،  �لق�شية  ه���ذه  دع���م  م��و����ش��ل��ة 

قدماً �إىل �ل�شتمر�ر يف دعمها بامل�شتقبل. 

جائزة جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون 
لالإبداع 2014 لفاطمة فريوز من جامعة زايد

ح�شدت �لطالبة فاطمة فروز من كلية �لفنون و�ل�شناعات �لإبد�عية بجامعة ز�يد، جائزة �لإبد�ع من جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون لعام 2014 عن فئة �لفنون �لت�شكيلية، و�لتي تقدمها 
�ملجموعة بالتعاون مع جلف كابيتال ، تز�مناً مع �لحتفال بذكرى مرور ع�شر �شنو�ت على �إطالق �جلائزة. 

وبهذه  وقد مت ت�شليم �جلائزة ل�شاحبة �لعمل �لفائز وقيمتها 10 �آلف درهم، عن لوحتها �لزيتية على �لقما�س بعنو�ن كاترينا ، وذلك يف حفل �أقيم يف مقر جامعة ز�يد يوم 5 مايو 2014. 
�ملنا�شبة، قالت �شعادة هدى �خلمي�س كانو، ُموؤ�ش�س جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون: تويل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
)حفظه �هلل( �هتماماً كبر�ً بالثقافة و�لفنون، وتعمل على ت�شجيع �ملو�هب �لإمار�تية و�لحتقاء باملبدعني يف جميع �ملجالت �إمياناً منها باأن �لثقافة و�لفنون هي عنو�ن تقدم �ل�شعوب ومن �أ�شباب 
�ل�شابة،  �لإمار�تية  �ملو�هب  �لإمار�تيني، ومكافاأة ودعم  �لإب��د�ع بني �لطالب  �إىل حتفيز  فاإننا نهدف من خالل هذه �جلائزة  �مل�شتقبلية،  �لروؤية  �لفكرية و�لعلمية. و�ن�شجاماً مع هذه  نه�شتها 
وت�شليط �ل�شوء على �لطاقات �لو�عدة و�لرتقاء بها، لرت�شيخ مكانة �لدولة كاأحد �أبرز مر�كز �لفن و�لثقافة يف �ملنطقة و�لعامل . من جهته، قال �لدكتور كرمي �ل�شلح، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
جلف كابيتال: ي�شعدنا �أن نكون �شركاء جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون يف هذه �جلائزة �ملرموقة، وباعتبارنا �ل�شريك �لتعليمي ملهرجان �أبوظبي، فنحن نوؤمن باأهمية تطوير �حلركة �لفنية 

و�لثقافية يف �لأجيال �لإمار�تية �ل�شاعدة .

�سيف مليء 
باملفاجاآت على 
جزيرة يا�ض 

ي��ا���س، �لوجهة  ت��ط��رح ج��زي��رة 
و�لرتفيه  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  �لأب�������رز 
و�لأعمال يف �لإم��ار�ت �لعربية 
ا خا�شة خالل  �ملتحدة، عرو�شً
�ل�����ش��ه��ر �حل������ايل ت���ه���دف �إىل 
حت��وي��ل ف�����ش��ل �ل�����ش��ي��ف �حلار 
ممتعة  ���ش��ي��ف��ي��ة  �أج��������و�ء  �إىل 
وزو�ر  مقيمو  من  لكل  ور�ئ��ع��ة 
يف  �ل�شياحية  �لوجهات  �إد�رة  يف  �أول  ق  ُمن�شِّ عيتاين،  جيد�  وقالت  �لدولة. 
جزيرة يا�س: نطمح هذ� �ل�شيف �إىل تقدمي �أجو�ء ل ت�شاهى مليئة باملرح 
�شيت�شنى جلميع �شيوفنا  و�أ�شافت:   . يا�س  زو�ر جزيرة  و�لرتفيه جلميع 
�حل�شول على �أق�شى درجات �ملتعة يف وجهة و�حدة قريبة و�شهلة �لو�شول، 
بالإ�شافة  �لعاملي  �لطر�ز  ذ�ت  �لفريدة  �لأل��ع��اب  مب��دن  بال�شتمتاع  وذل��ك 
�شهرة مثل جا�شنت  و�أكرثهم  �ملطربني  �أمل��ع  �إىل ح�شور حفل مميز لأح��د 

تيمربليك و�ل�شتمتاع بتجارب �ملاأكولت �لعاملية �ل�شهية .

لوفتهانزا تفوز بجائزة اأف�سل �سركة طريان 
اأوروبية تخدم منطقة ال�سرق الأو�سط 

�أعلنت �خلطوط �جلوية �لأملانية لوفتهانز� عن فوزها بجائزة �أف�شل �شركة 
�أوروبية تخدم منطقة �ل�شرق �لأو�شط ، وذلك خالل حفل توزيع  طر�ن 
جو�ئز جملة بزن�س تر�فيلر ميدل �إي�شت 2014 �لذي �أقيم موؤخر�ً ع�شية 
�نعقاد معر�س �شوق �ل�شفر �لعربي )�مللتقى 2014( يف دبي. وتعقد �ملجلة 
�إىل ت�شويت م�شتقل من قر�ء �ملجلة يف �ل�شرق  جو�ئزها �ملرموقة ��شتناد�ً 

�لأو�شط.
لوفتهانز� يف  عام  ز�جن، مدير  كار�شنت  قال  باجلائزة،  �لفوز  على  وتعليقاً 
�جلائزة  بهذه  ف��وزن��ا  ميثل  وباك�شتان:  �خلليج  منطقة  وم��دي��ر  �لإم����ار�ت 
�شرف كبر لنا، �إذ تعرب عن �لثقة �لكبرة �لتي و�شعها عمالوؤنا يف �شركتنا 
ومنتجاتنا وخدماتنا. فنحن نتمتع بتاريخ طويل وعريق من �لعمليات يف 

 . �ملنطقة منذ �أن حطت �أول رحلة لنا يف عام 1960 
و�أ�شاف لقد و�شعنا �أمامنا عدد�ً من �لأهد�ف لعام 2014، و�شوف تكون 
�أكرب مبادرة للخدمات من )لوفتهانز�( يف �ل�شنو�ت �لأخرة. فعالوة على 
و�لتي  طائر�تنا،  منت  على  �لدرجات  جميع  يف  �ملق�شور�ت  �أح��دث  تركيب 
من  به  نتمتع  ما  �إظهار  كذلك  نعتزم  فاإننا  �شريعة،  بوترة  بالفعل  ت�شر 
و�إملام  �لعمل  يف  و�لتفاين  بالإخال�س  يت�شم  كم�شيف  و�شفات  خ�شائ�س 

و��شع باأعلى م�شتويات �خلدمة وكرم �ل�شيافة . 

عبداهلل املعيني 
مديرًا عامًا ملوا�سفات 
�أ�شدر معايل �لدكتور ر��شد �حمد 
�لبيئة و�ملياه رئي�س  بن فهد وزير 
�لإم��������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
مو��شفات  و�ملقايي�س  للمو��شفات 
ق��������ر�ر� ب����ن����دب �ل�������ش���ي���د ع���ب���د �هلل 
�إد�رة  ع��ب��د �ل���ق���ادر �مل��ع��ي��ن��ي م��دي��ر 
�لإم����ار�ت  بهيئة  �مل��ط��اب��ق��ة  ���ش��وؤون 
للمو��شفات و�ملقايي�س �إىل وظيفة 
مدير عام �لهيئة كما �أ�شدر معايل 
�ل���دك���ت���ور ر�����ش���د �ح���م���د ب���ن فهد 
هيئة  �إد�رة  ملجل�س  رئي�شا  ب�شفته 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت 
قر�ر� بنقل �شعادة �ملهند�س حممد 
�إىل وظيفة  ب���دري  ���ش��ال��ح  حم��م��د 
�لهيئة  �إد�رة  مل��ج��ل�����س  م�����ش��ت�����ش��ار 
مايو  �شهر  �لر�بع من  �عتبار� من 

�حلايل.

�سرطة الفجرية تزور اأحد منت�سبيها
ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �لعامة  و�ل��ع��الق��ات  �لأع���الم  ق�شم  م��ن  وف��د  ق��ام 
�لفجرة بزيارة �مل�شاعد �أول حممد �لهزمي مبنزله وذلك بعد خروجه من 
�مل�شت�شفى �أثر وعكه �شحية �أملت به و�شم �لوفد كال من �ملالزم �أمين حممد 
منطلق  من  �ل��زي��ارة  ه��ذه  وتاأتي  �ليماحي  حميد  �أول  و�مل�شاعد  �حلو�شني 
جميع  يف  منت�شبيها  ك��اف��ة  م��ع  �لتو��شل  ج�شور  م��د  على  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
�حلالة �لإن�شانية ونقل �لوفد حتياة و�أمنيات �لقائد �لعام وجميع زمالئه 

بال�شفاء �لعاجل.

�سركة اأبوظبي لال�ستثمار ترعى املعر�ض الفني اخلا�ض بالطلبة امل�سابن بالتوحد

مربوك تخرج م�سلم حممد 
بالركا�ض  يف الهند�سة املعمارية

هناأ �لأهل و�لأ�شدقاء �ل�شيخ م�شلم حممد حمد بالركا�س �لعامري، مبنا�شبة 
ح�شوله على درجة �لبكالوريو�س يف تخ�ش�س �لهند�شة �ملعمارية من كلية 
�لهند�شة يف جامعة �لإمار�ت. حيث ت�شّلم �ملهند�س بالركا�س �شهادة �لتخرج 
من �شاحب �ل�شمّو �ل�شيخ حممد بن ر��شد مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، خالل حفل تخريج �لدفعة �ل�33 من خريجي 
جامعة �لإمار�ت، وح�شر �ل�شيخ حممد حمد ركا�س �لعامري،ع�شو �ملجل�س 
باملنا�شبة،  �أبوظبي يف حفل تخرج جنله م�شلم وفرحته  �ل�شت�شاري لإمارة 
�إىل جانب ح�شور �لأ�شقاء �ل�شيخ �شيف و�ل�شيخ ذياب بن حممد، و�بن �أخيه 

حممد بن حمد، وهادف بن جرو�ن و�حمد �لربيكي.

•• دبي – الفجر:

كرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن ر��شد �ل مكتوم 
ن����ائ����ب ح����اك����م دب�����ي وزي����ر 
�ل�شبوع  خ�����الل  �مل���ال���ي���ة 
بجائزة  �لفائزين  �ملا�شي 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �ل 
مكتوم للتميز خالل حفل 
ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة يف مركز  �أق��ي��م 
دبي �لتجاري �لعاملي.  وقد 
فاز بجائزة �لطالب �ملثايل 
وخلقيا  دي���ن���ي���ا  �مل���ت���م���ي���ز 
��شافة  و�جتماعيا  وعلميا 
�لكرمي  �لقر�ن  حفظ  �ىل 
عبد�لرحمن  �ل����ط����ال����ب 

كّرمه حمدان بن را�سد اآل مكتوم

عبدالرحمن ح�سن كمال الدين الدبيكي الأول يف الدولة بدرجة التميز ال�سامل

ح�شني كمال �لدين �لدبيكي وباملرتبة �لوىل يف �لدولة. تهنئة خا�شة من �لزميل حممود علياء مدير مكتب جريدة �لفجر بدبي 
و�لمار�ت �ل�شمالية مع �لتمنيات باملزيد من �لنجاح و�لتميز و�ألف مربوك.

ن���ح���ن ����ش���ع���د�ء ل���ف���وز �لع���الم���ي 
بهذه  �لذهلي  �بر�هيم  �لم��ار�ت��ي 
�لقامة  طيب  له  ومتنت  �جل��ائ��زة 

يف لفندوم بروت.
وق����ال����ت �ل�������ش���ي���دة ح���ن���ني �ل������د�ود 
�ندري�شت  ه���وت���ل  م���وق���ع  م���دي���رة 
 www.hotelandrest.com
�ن �ل�����ش��ي��د �ل��ذه��ل��ي ف���از م���ن بني 
�لف م�شارك يف  �ك��رث من خم�شة 
م�شابقة موقعنا ومتنت حظا �وفر 
�لقادمة  �مل�شابقات  يف  للم�شاركني 

من م�شابقة �ملوقع و�لتي �نطلقت 
خ��الل ه��ذ� �ل���ش��ب��وع و����ش��ارت �يل 
�لتي  �مل�شابقة  هذه  �لهدف من  �ن 
ميديا  �ي���ري�������س  ���ش��رك��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
للخدمات �ل�شحافية بابوظبي هو 
�لرتويج �ل�شياحي لدولة �لمار�ت 
م������ن خ��������الل و������ش�����ائ�����ل �لع��������الم 
و�لقر�ء  �ل��زو�ر  وحث  �لجتماعية 
ع���ل���ى �ل���ب���ح���ث ع�����ن �ه������م �مل���ع���امل 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف �ل����دول����ة و�ل���ع���امل 
و�لتعرف �ليها ون�شر ثقافة �ل�شفر 

�بر�هيم  �لم��ار�ت��ي  �لعالمي  ف��از 
�لذهلي نا�شر  ورئي�س حترير جملة 
��شفار �ل�شياحية بابوظبي بجائزة 
�ندري�شت  ه��وت��ل  م��وق��ع  م�شابقة 
 www.hotelandrest.com
�شعادته  ع����ن  �ل����ذه����ل����ي  و�ع��������رب 
�لتي تتيح له  للفوز بهذه �جلائزة 
�لإقامة �ملجانية يف فندق لفندوم 
�لبحر  �شاطئ  علي  �مل��ط��ل  ب���روت 
�ل�شيدة  وقامت  �ملتو�شط  �لبي�س 
�ملبيعات  مديرة  �بر�هامز  جانيت 
فيني�شيا  ف���ن���دق  يف  و�ل���ت�������ش���وي���ق 
لفندوم  ف��ن��دق  وم���دي���رة  ب����روت 
ب�������روت ب��ت�����ش��ل��ي��م �جل�����ائ�����زة �يل 
�ل��ذه��ل��ي يف ج��ن��اح لبنان  �ب��ر�ه��ي��م 
�ل�شفر  ���ش��وق  معر�س  يف  �مل�����ش��ارك 
و�شهد   . ب��دب��ي   2014 �ل��ع��رب��ي 
حفل ت�شليم �جلائزة �ل�شيد جورج 
�لقليمي  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  و�ي���ل���ن���در 
من  وع��دد  ب��روت  فيني�شيا  فندق 
و�لعالميني  �مل��ج��م��وع��ة  م�����در�ء 
�للبناين  و�مل�����ش��ارك��ني م��ن �جل��ن��اح 
�بر�هامز  جانيت  �ل�شيدة  وق��ال��ت 

اإعالمي اإماراتي يفوز بجائزة موقع هوتل اإندري�ست ال�سياحية 



    

يخ�سر 120 كغم من وزنه يف 
اأ�سابيع

فاز �لربيطاين �شتيو�رت �إيجل�شو بجائزة �أكرب خا�شر للوزن على م�شتوى 
�لعامل بعد �أن خ�شر 120 كيلوغر�ما. 

وقال موقع هافينجتون �إن �إيجل�شو )43 عاما( م�شمم على �حلفاظ على 
منط غذ�ئه �ل�شحي. 

وكان �لرجل، �ملحب لكرة �لقدم، يجد �شعوبة كبرة يف �لولوج من بو�بات 
�ملالعب عندما يتابع مباريات ناديه مان�شفيلد تاون �لذي يحبه كثر�. لكن 

حادثا مروريا هو �لذي �أجربه على مو�جهة وزنه. 
يقول �شتيو�رت: حل�شن �حلظ، مل يكن �حلادث خطر� لكن مت ��شتدعاء 
�مل�شعفني. عندها، �أدركت �أنه لو كان �حلادث �أكرث خطورة و�أ�شبت لكان من 

�ل�شعب عالجي. 
وي�����ش��ي��ف ���ش��ت��ي��و�رت ب�����د�أت �أ����ش���األ ن��ف�����ش��ي: ه���ل ك���ان ب��اإم��ك��ان��ه��م �إخر�جي 
كانو�  ه��ل  �لإ���ش��ع��اف؟  �شيارة  �إىل  رفعي  باإمكانهم  ك��ان  ه��ل  �ل�شيارة؟  م��ن 
�شيحتاجون �إىل جتهيز�ت خا�شة؟ و�لعديد من �لأ�شئلة �لأخرى. عندها، 
�أدركت �أن كل تلك �لأ�شياء كان ميكن عن متنعهم من نقلي �إىل �مل�شت�شفى 
يف �لوقت وبالتايل �شتمنع من �حلفاظ على حياتي. كان ذلك مبثابة دعوة 

لإيقاظي فالتحقت فور� بربنامج عاملي للتخ�شي�س . 

اأكرب معمر عمره 111 �سنة
�لعامل عن  �لرجال يف  �أك��رب معمر من  لقب  على  �إميت�س  �ألك�شندر  ح�شل 
عمر يناهز 111 عاما ويعي�س �إميت�س يف مدينة نيويورك �لتي ي�شفها باأنها 

منزله.
بال�شخرة يف  �لعمل  1903 وجنا من مع�شكر�ت  يف  بولند�  �إميت�س يف  ولد 

�لحتاد �ل�شوفيتي �ل�شابق وهاجر �إىل �لوليات �ملتحدة يف �خلم�شينات.
وتقول جمموعة تور�ن�س لبحوث علم �ل�شيخوخة يف كاليفورنيا �إن �إميت�س 
�أكرب  لقب  على  �شباط وح�شل  111 يف فرب�ير  رق��م  بعيد ميالده  �حتفل 

معمر رجل يف �لعامل �ل�شهر �ملا�شي.
وعلى �لرغم من ذلك فاإن �إميت�س ما يز�ل بعيد� عن �حل�شول على لقب 
�إميت�س  �أك��رب من  66 �شيدة  �لعامل. وتوجد  �لإط��الق يف  �أك��رب معمر على 

�أكربهن هي مي�شاو �أوكاو� �ليابانية �لبالغة من �لعمر 116 عاما.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سجن براون 131 يومًا اإ�سافيًا
حكم على �ملغني �لأمركي، كري�س 
يوماً،   131 مل��دة  بال�شجن  ب���ر�ون، 
يق�شيها  �لتي  �لفرتة  �إىل  ت�شاف 
�أ�شا�شاً خلف �لق�شبان، و1لك بعد 
�ع���رت�ف���ه ب��ان��ت��ه��اك ���ش��روط فرتة 

�ختباره.
و�أف��ادت و�شائل �إع��الم �مركية �ن 
�أجنل�س  بلو�س  حمكمة  يف  قا�شياً 
يوماً   131 بال�شجن  �حل��ك��م  ق���رر 
بانتهاك  بعد �عرت�فه  ب��ر�ون  على 
���ش��روط ف��رتة �خ��ت��ب��اره م��ن خالل 
����ش���رب �أح������د �لأ����ش���خ���ا����س خالل 
�لعام  بو��شنطن  فندق  �شجار�أمام 

�ملا�شي.
�ل��ق��ا���ش��ي ح��ك��م يف  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
بال�شجن  ب������ر�ون  ع��ل��ى  �حل��ق��ي��ق��ة 
�شنة كاملة، لكن مت �حت�شاب �لأيام 
�ل�234 �لتي ق�شاها ور�ء �لق�شبان 

ويف مركز �إعادة تاأهيل.
بالإ�شافة  ب����ر�ون  ع��ل��ى  وي��ت��وج��ب 
يتلقى  �أن  �ل�شجن،  يف  �لبقاء  غلى 
جل�شات عالج مرتني �أ�شبوعياً بغية 
بالغ�شب،  �لتحكم  على  م�شاعدته 
لفح�س  يخ�شع  �أن  عليه  �أن  كما 
تعاكيه  ع�����دم  م����ن  �ل���ت���اأك���د  ب��غ��ي��ة 

خمدر�ت 3 مر�ت �أ�شبوعياً.

قتل زوجته و�سديقته ويطلب 
زوجة جديدة

�عرتف رجل تركي ظهر يف برنامج تلفزيوين للتعارف بني 
�جلن�شني خالل �لربنامج �أنه قتل زوجته و�شديقته.

�أفرج  ثم  �ل�شجن عن �جلرميتني  �إن��ه ق�شى عقوبة  وق��ال 
�أن��ه رج��ل �شريح يبحث عن  عنه يف عفو خ��ا���س، و�أ���ش��اف 
زوجة . وطلبت مقدمة �لربنامج من �لرجل �لذي يدعى 
�لرئي�شية  �لعناوين  �لق�شة  وت�شدرت  �لن�شر�ف،  جاليك 
يف �ل�شحف �لرتكية. و�أو�شح جاليك �أن �لغرة كانت ور�ء 
قتله زوجته �لتي كانت �بنة عمه �أي�شا، �أما �شديقته فقد 
قتلها م�شادفة ب�شربة بلطة. وتعهد �لرجل بعد �لربنامج 
�أنه لن يقتل زوجته �لقادمة، وقال �إن �لن�شاء �للو�تي حاول 
�أنه  �أن �عرتف مبا�شيه، رغم  �لق��رت�ب منهن تركنه بعد 
تغر كما يقول. وقالت �شحيقة حرية �إن رئي�س هيئة ر�شد 
�لإعالم �لرتكية �شيتقدم ببالغ �شد �لربنامج �لتلفزيوين، 

ب�شبب تق�شره يف فح�س �ملا�شي �جلنائي للرجل.

يجمد جثة والدته ليح�سل 
على معا�سها

جمد �شخ�س �أمريكي جثة و�لدته 3 �أعو�م كاملة، ليوؤجل 
عملية دفنها نظر�ً لحتياجه ملعا�شها، كما ذكرت �ل�شرطة 
�لأمريكية . وقالت متحدثة با�شم �ل�شرطة �لأمريكية، �إن 
�ملر�أة من ولية كنتاكي �لأمريكية، توفيت وفاة طبيعية 

مطلع 2011 عن عمر بلغ 96 عاماً.
�لذي  �لوقت  �أن��ه يف  �لإخبارية،  �إن  �إن  وذك��رت �شبكة �شي 
�لفر��س،  طريحة  �لأخ���رة  �أع��و�م��ه��ا  تق�شي  �لأم  كانت 
كان ولدها يغرق يف �لأزم��ات �ملالية، م�شرة �إىل �أنه كان 
�لتاأمني  �أمه، لكنه كان معتمد�ً على ر�تبها وعلى  يرعى 
�أن  �ل�شرطة  و�أو�شحت  قائمته.  يف  �مل�شجلة  �لجتماعي 
�لرجل مل ي�شاأ �أن يفقد �لدخل �خلا�س بالأم، و�أر�د بعد 
فو�شع  �مل�شتطاع،  ق��در  �لدفن  م�شاألة  يوؤجل  �أن  وفاتها 
�أن���ه ح��ني ��شطرته  �جل��ث��ة يف �ل��ب��د�ي��ة د�خ���ل م���ربد، �إل 
�ل�شو�ئق �ملالية �إىل �لنتقال �إىل م�شكن �آخر عام 2013، 
�أر���س خالية. و�أث��ار �ختفاء �لأم  جلاأ �إىل و�شع �جلثة يف 
ريبة �ل�شلطات �ملخت�شة بالولية، وبد�أت �لتحقيق لوجود 
�شبهة جنائية، وحني حاول �أحد رجال �ل�شرطة ��شتجو�ب 
�لرجل  �أطلق  �أع���و�م،  ثالثة  بعد  �ل�شر  ل�شتجالء  �لب��ن 
�لنار على نف�شه فور�ً. و�كت�شف رجال �لتحقيق جثة �لأم 
ملفوفة د�خل كي�س من �ملطاط �مل�شمع، ومو�شوعة حتت 

�شندوق خ�شبي عند نهاية مدخل �ملنزل �جلديد.

بجعة تت�سبب بوفاة 
اإطفائين

بجعة  �ن��ق��اذ  حماولتهما  خ��الل  بلجيكيان،  �طفائيان  ت��ويف 
عالقة يف مياه �حد �لنهار.  ومت �لت�شال بالطفائيني من 

مطعم يقدم تخفي�سات للزبائن ال�سلع فقط 
ي�شجع مطعم جديد يف طوكيو زبائنه من �ل�شلع حيث يقدم له تخفي�شات غر متاحة لزبائنه من غر �ل�شلع.

وت�شجع هذه �حلانة �ملقامة على �لطر�ز �لياباين يف منطقة �كا�شاكا بطوكيو �لقريبة من مكاتب �حلكومة �ملركزية 
�لزبائن على تقبل كونهم �شلعا وعدم �خفاء ذلك. وقال يو�شيكو تويود� �شاحب �ملطعم �ل�شلع ق�شية ح�شا�شة جد� 
يف �ليابان ولكن يف هوليوود يوجد عدد من �لنجوم �لذين يتجاهلون متاما �شلعهم ويبا�شرون بفخر عملهم. �أعتقد 

�أنه �شيكون �أمر� طيبا �أن نعزز هذه �لروح هنا. 
ويقول �دير�ن�س وهو من كبار �شانعي �ل�شعر �مل�شتعار يف �ليابان �إن �ل�شلع غر منت�شر يف �ليابان مثل �لغرب ولكنه 
ماز�ل ي�شيب 26 يف �ملئة من �لرجال. وتلعب �لور�ثة دور� رئي�شيا ولكن ينحي �أي�شا بالالئمة يف ذلك على �ل�شغوط 

بني موظفي �ل�شركات �لذين يعملون فوق طاقتهم يف �ليابان.
وقال �شرو فوكاي )48 عاما( �أثناء تناوله �شر�با ما من �شك عندما تبد�أ يف �ل�شلع تكون �شدمة كبرة.

 �لمر �شاق فعال بالن�شبة لرجال �لأعمال �ليابانيني . �ل�شغوط ترت�كم ثم يبد�أ �شعرك يف �ل�شقوط بعد ذلك. 
وكان تخفيف هذ� �ل�شغط هو �ل�شيء �لذي �أوحى �أ�شا�شا لتويود� بفكرة �إن�شاء مطعم �أوتا�شوكي �أو �لأيادي �مل�شاعدة 
باأ�شعار  �ل�شيخ  �مل�شوي على  �لدجاج  �لعمر مثل  �ليابانيني يف منت�شف  للرجال  �ملحببة  �لطعام  قائمة  يقدم  �لذي 

منخف�شة.
وقال تويود� كنت �أفكر يف طريقة ما مل�شاعدة �ملوظفني ولكن دون وجود مو�شوع رئي�شي كانت �لفكرة ناق�شة.

األحد  -  11   مايو    2014 م   -   العـدد    11094
Sunday   11  May   2014  -  Issue No   11094

ترمي اأمها يف مكب نفايات 
قامت عائلة �شينية يف ولية جيانك�شو برمي و�لدتها )85 عاما( 

يف م�شتودع لتفريغ �لنفايات. 
على  حكم  �لق�شاء  �إن  �ل�شينية  تاميز  جلوبال  �شحيفة  وق��ال��ت 

�لعائلة با�شتعادة و�لدتها و�إعادتها �إىل �ملنزل. 
وقبل �أن يغادر �لقا�شي �ملنزل، ت�شبت �لعجوز زهاو بيده خوفا من 

�أن تلقى �مل�شر نف�شه بعد �أن يرتكها. 
بعد  �شنة  عائلتها منذ  عنها  تخلت  �ل��و�ل��دة  �أن  �ل�شحيفة  و�أك��دت 

وفاة �بنها �لثاين، �لذي كان يرعاها، يف حادث مروري. 
وزوجته،  �لثالث  �بنها  رعاية  حتت  زه��او  و�شع  �لق�شاء  �أن  ورغ��م 
�إل �أن �لعجوز ظلت م�شردة منذ �أكرث من �شنة وتعي�س عند مكب 

للنفايات. 
�لثالث  �لب��ن  ج��ني،  معه  ��شطحب  �لقا�شي  �إن  �لتقارير  وقالت 
للعجوز، �إىل مكب �لنفايات �لذي تعي�س فيه على �أمل �أن ي�شدمه 

لكي يقوم برعاية و�لدته. 
بعد مفاو�شات مطولة، قبل جني �أن تعي�س معه �أمه يف غرفة هي 

عبارة عن جمرد خمزن متهالك بال نو�فذ.

ت�سقط من ارتفاع األف قدم
قالت متحدثة با�شم هيئة �ملتنزهات �لوطنية �لأمريكية �إن �إمر�أة 
لقيت حتفها بعد �شقوطها �أثناء حماولتها ت�شلق جبل مكينلي يف 

�ل�شكا يف جو عا�شف.
تاكوما  م��ن  ع��ام��ا(  مونتاج)39  �شيلفيا  �إن  �مل��ت��ح��دث��ة  و�أ���ش��اف��ت 
بو��شنطن �شقطت من على �رتفاع نحو �ألف قدم �أثناء نزولها من 
ممر دينايل �شديد �لنحد�ر من �ملرجح يف �خلام�س من مايو �آيار. 
دينايل  ممر  يف  معظمهم  قتلو�  مت�شلقا   12 �إن  �ملتحدثة  وقالت 
وب�شكل   1980 ع��ام  منذ  �لثلوج  تك�شوه  م��ا  غالبا  �ل��ذي  �ل�شاهق 
�أمريكا  �أعلى قمة يف  122 مت�شلقا يف جبل مكينلي وهو  عام قتل 
لأ�شباب   1932 عام  منذ  مرت   6193.5 �رتفاعه  ويبلغ  �ل�شمالية 

تر�وحت بني �ل�شقوط من على �جلبل �إىل �ل�شابة باأمر��س.

ت�سرب م�سنًا دون مربر
ت�شرب  لها وهي  �شادم  فيديو  ن�شر  بعد  بريطانية  �م��ر�أة  �شجنت 
رجاًل م�شناً، ح�شبما ذكرت �شحيفة مرور �لربيطانية. و�نهالت 
�شينغ  جوجيندر  على  بال�شرب  ع��ام��اً(   20( �شيب  ميلر  ك���ور�ل 
)80 عاماً( وطرحته �أر�شاً قبل �أن تب�شق يف وجهه، خالل هجوم 
ن�شر  بعد  �شيب  ميلر  على  �لقب�س  و�ألقي  �لنهار.  و�شح  يف  �شادم 
بني  و��شعاً  غ�شباً  �أث��ار  ما   ، يوتيوب  موقع  على  �لع��ت��د�ء  فيديو 
ت�شرب  وه��ي  �شيب،  ميلر  وقاحة  �لفيديو  و�أظهر  �لربيطانيني. 

�لرجل �مل�شن لترتكه يف حالة ذهول، ملقى على �لأر�س.
�مل�شت�شفى ليموت  �إىل  �لذي كان يعاين من �خل��رف،  �شينغ،  ونقل 

بعد �حلادثة بنحو 3 �أ�شهر.
وحكمت �ملحكمة �لعليا على ميلر �شيب بال�شجن ملدة عامني، بعد 
بها  جن�شياً  بالتحر�س  قام  �لرجل  �أن  ز�عمة  بالعتد�ء،  �عرت�فها 

�أثناء �شرها يف �ل�شارع.
وقال قا�شي �ملحكمة: كان رجاًل حمرتماً م�شناً، �إل �أنها �أذلته بعد 
�أن ب�شقت عليه و�شربته، و�ملوؤمل �أن عائلته ر�أت بالفيديو تفا�شيل 
�لعتد�ء عليه . وتابع �لقا�شي على �لرغم من �أنه مل يكن قادر�ً 
على �لتعبر، �إل �أن �لتاأثر و�لأمل بد� و��شحاً على مالحمه، من 

اليزابيث اول�سن خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم اخليال العلمي وال�سور املتحركة غدزيال يف م�سرح دولبي بهوليوود. )يو بي اآي(�ملوؤ�شف �أنه ق�شى �آخر 3 �أ�شهر من حياته بعد هذه �حلادثة .

�ساميون كاول يرغب بطفلة 
ذك����رت ل����ورن ���ش��ي��ل��ف��رم��ان، زوجة 
كاول،  �شاميون  �لربيطاين  �لنجم 
�لبالغ من  �ن��ه و�ل��د ر�ئ��ع لبنهما 
�أ�شهر، كا�شفة عن رغبته   3 �لعمر 
معاً  لديهما  ي��ك��ون  ب���اأن  �ل�����ش��دي��دة 

طفلة.
مرور(  )د�ي��ل��ي  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
�شيلفرمان قولها  �لربيطانية عن 
لبنهما  م���ذه���ل  و�ل������د  ك������اول  �ن 
عزمها  موؤكدة  �أ�شهر(،   3( �إيريك 

�إجناب مزيد من �لأطفال.
ب�شدة  ي��ت��وق  ك���اول  �ن  �إىل  ولفتت 
لإجناب فتاة، م�شرة �إىل �شعادتها 
وعن  �جلديدة  حياتها  يف  �لكبرة 

حبها �لكبر للنجم �لربيطاين.
تق�شي  �شيلفرمان  �ن  �إىل  ي�����ش��ار 
وقتها بني لندن ونيونيورك حيث 
�ل��ب��ك��ر م���ن زوجها  �ب��ن��ه��ا  ي���وج���د 
موؤكدة  �شيلفرمان،  �أندرو  �ل�شابق، 

�نه يحب �أخاه �ل�شغر ب�شدة.

اإليزابيث �سمارت 
تتوق لالأمومة 

ذكرت �لأمركية �إليز�بيث �شمارت، 
�لعامل  �هتمام  ق�شتها  لفتت  �لتي 
�ل�14  يف  كانت  يوم  �ختطافها  بعد 
تتطلع  م���ا  �أك�����رث  �ن  �ل���ع���م���ر،  م���ن 
�شعور  �ختبار  هو  حالياً  لتحقيقه 
�لأم����وم����ة، و�إجن������اب ط��ف��ل زوجها 
�ل�شكتلندي ماثيو غيلمور. وقالت 
بيبول  مل��وق��ع  ���ش��ن��ة(  ���ش��م��ارت )26 
م�شاركتها  هام�س  على  �لأم��رك��ي 
و�ملجتمع،  �لأم����ه����ات  ع���ن  ق��م��ة  يف 
حالياً،  لتحقيقه  �أت�����وق  م���ا  �أك����رث 
لفتت  لكنها   . �م����اً  �أ���ش��ب��ح  �أن  ه��و 
�ن��ه��ا وغ��ي��ل��م��ور مل ي��ق��رر� بعد  �إىل 
ت��ك��ون لديهما  �أن  ي���ود�ن  ك��ان��ا  غ��ن 
�ننا  �عتقد  و��شافت  كبرة،  عائلة 
�شنبد�أ بالإجناب ونرى كيف ت�شر 
�أي  ر�أ���ش��ي  ل���دي يف  فلي�س  �لأم����ور 
عدد لالأطفال �لذين نود �إجنابهم 
نا�شطة  وه���ي  ���ش��م��ارت،  وذك�����رت   .
لوي�س  و�ل���دت���ه���ا  �ن  �ج��ت��م��اع��ي��ة، 
�شمارت، هي �ل�شبب �لرئي�شي �لذي 
يدفعها للتفكر بالجناب، و��شفة 
�إياها باأنها بطلة وباأنها �أثرت كثر�ً 
عليها متمنية �أن يكون لديها تاأثر 

مماثل على �أولدها لحقاً.

عالجات طبيعية مل�ساكل �سن الياأ�ض
ورمبا  ج�شمك،  على  �ل�شيطرة  بفقد�ن  ت�شعرين  قد 
عرقاً،  تت�شببني  و�أن��ت  �لليل  منت�شف  يف  ت�شتيقظني 
�أو تعانني من تهيج ومز�ج �شبابي، �أو هفو�ت �لذ�كرة، 
�لياأ�س ل  �شن  �أن  تذكري عندما مترين بهذه �حلالة 
ي���دوم، و�أن��ه��ا جم��رد م��رح��ل��ة، ث��م ج��رب��ي ه��ذه �لطرق 

�لطبيعية:
يوم.  ك���ل  �ل��ت��وف��و  م���ن  غ����ر�م   250  200- ت���ن���اويل   *
ي��ت��م��ي��ز �ل���ت���وف���و ب���اح���ت���و�ئ���ه ع��ل��ى ن�����ش��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
هرمون  على  حتتوي  �لتي  فيتيو�شرتوغنز  مركبات 
�أع���ر�����س �شن  �ل���ش��رتوج��ني، وت�����ش��اع��د ع��ل��ى تخفيف 
مادة  على  �ل�شويا  منتجات  حت��ت��وي  ك��ذل��ك  �ل��ي��اأ���س. 
ت�����ش��ّم��ى �ي�����ش��وف��الف��ون �ل���ت���ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى تخفيف 
بها  �ملو�شى  �لكمية  �ملهبل.  وجفاف  �ل�شاخنة  �لهبات 
و�لتي ميكنك  60 ملغ يومياً  �لي�شوفالفون هي  من 
غ���ر�م من   250  200- ت��ن��اول  ع��ن��د  عليها  �حل�����ش��ول 

�لتوفو.
* بذور �لكتان من �مل�شادر �جليدة ملادة �لي�شوفالفون، 
للنب  منها  �ثنني  �أو  ملعقة  و�إ���ش��اف��ة  طحنها  ميكنك 

)�لزبادي( خايل �لد�شم.
* ملنع �لتعرق �لليلي تناويل �شاي �أع�شاب �ملرمية لأنها 

ت�شاعد على قمع �لعرق �لغزير.
* ين�شح بع�س �لأطباء بتناول فيتامني �إي E للتخفيف 
من �لهبات �ل�شاخنة، و�لتعرق �لليلي، وتقلبات �ملز�ج، 
800 ملغ يومياً،  وجفاف �ملهبل. �جلرعة �ملو�شى بها 
��شت�شارة �لطبيب  ميكن تناولها على جرعتني. يجب 
عند تناول مكمالت هذ� �لفيتامني لأنه ل ينا�شب من 

ي�شكون من مر�س �ل�شكري، �أو �رتفاع �شغط �لدم.
�لألياف  م���ن  م�����ش��ن��وع��ة  �رت������د�ء م��الب�����س خ��ف��ي��ف��ة   *
لتهدئة  بالبطارية  �لطبيعية، وحمل مروحة �شغرة 

�لهبات �ل�شاخنة.
* زيادة كمية �لتمارين �لريا�شية بحيث ل تقل عن 20 
دقيقة يومياً. ت�شر �لدر��شات �إىل �أن �لن�شاط �لبدين 
وي�شاعد  �لليلي،  و�لتعرق  �ل�شاخنة،  �لهبات  من  يقلل 

على حت�شني �ملز�ج و�لنوم، وتو�زن �لهرمونات.
بالتو�بل،  �لغنية  و�لأط��ع��م��ة  �ل��ق��ه��وة،  ع��ن  �لب��ت��ع��اد   *

و�مل�شروبات �ل�شاخنة، و�لكحول.
�لكال�شيوم  من  ملغ   2000-1500 بني  ما  تناويل   *
�أثر  لتخفيف  د  ف��ي��ت��ام��ني  م��ك��م��الت  وت���ن���اول  ي��وم��ي��اً، 
ه�شا�شة �لعظام. يوفر كوب �حلليب خايل �لد�شم 300 

ملغ من �لكال�شيوم. 

اإليزابيث بانك�ض متهمة بال�سرقة 
تو�جه �ملمثلة �لأمركية، �إليز�بيت بانك�س، دعوى ق�شائية ُتتهم فيها ومنتجو فيلم م�شرة 

�لعار ب�شرقة ق�شة �لفيلم من ن�شو�س �أحد �لكتاب �ل�شينمائيني.
وذكر موقع )فر�يتي( �لأمركي، �أن �لكاتب، د�ن روزن، رفع �لدعوى يف حمكمة �ملقاطعة 
�أن  م��وؤك��د�ً  �لأدب��ي��ة،  �حلقوق  بانتهاك  �لفيلم  ومنتجي  بانك�س  فيها  يتهم  �أجنل�س،  بلو�س 

�لأفكار يف م�شرة �لعار ماأخوذة من �شيناريو فيلمه م�شرة �لعار لدر��شي .
وقالت متحدثة با�شم �شركة �إنتاج ليك�شور �إنرتتاينمنت �لتي تو�جه �لدعوى للموقع، �إن هذه 

�ملز�عم عارية من �ل�شحة.
و�أ�شافت �أن ليك�شور طورت فكرة م�شرة �لعار ب�شكل م�شتقل، قبل �ن تختار �إليز�بيث بانك�س 

�لتي  �ملتزنة  �لأخبار  ، مذيعة  دور ميغان مايلز  �لفيلم  بانك�س يف  وت��وؤدي   . �لبطولة  ل��دور 
نهاية  �أنها يف  �ل�شرطة، غر  �أجهزة  على  و�ح��د  رقم  �ملطلوبة  �إىل  ليالء  ليلة  تتحول يف 

�ملطاف، حت�شل على نهايتها �ل�شعيدة.


