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تتويـــج فريـــق يـــد ال�صقــــور 
للنا�صئيــــن بطـــالً لكــــاأ�ص االتـحـــــاد

عربي ودويل

الهوية تدعو موؤ�ص�صات الدولة ودول التعاون 
اإىل تعزيز ترابط اأنظمتها االلكرتونية

الفجر الريا�صي

اخبار االمارات

اأوكرانيا تك�صف اأّن القارة 
العجوز اأ�صد بال خمالب..!

   

الإمارات الأوىل عربيا و�شرق 
اأو�شطيا يف التناف�شية العاملية

•• جنيف-وام:

و�شرق  عربيا  االول  امل��رك��ز  امل��ت��ح��دة  العربية  االم����ارات  دول���ة  احتلت 
او�شطيا للعام الثاين على التوايل يف التناف�شية العاملية لعام 2014 
فى  �شورتها  يخ�ص  فيما  العاملي  الرتتيب  يف  عامليا  ال��راب��ع  وامل��رك��ز 
اخلارج كواحدة من اف�شل دول العامل فى جمال االعمال الهادفة نحو 
وال�شويد  ك��وجن  وه��وجن  و�شوي�شرا  كندا  على  بذلك  متفوقة  التنمية 
التناف�شية  يف  عامليا  ال��ث��ام��ن  امل��رك��ز  االم����ارات  احتلت  كما  وغ��ره��م. 

العاملية لعام 2014 للعام الثاين على التوايل.  )التفا�شيل �ص2(

رئي�س جزر القمر ي�ؤكد اأن �شعبه لن ين�شى 
اإجناز الإمارات مل�شت�شفى حديث يف بالده

•• موروين-وام:

دولة  ان  القمر  ج��زر  جمهورية  رئي�ص  ظنني  اكليل  ال��دك��ت��ور  اع��ل��ن 
االمارات العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل اجنزت م�شروع م�شت�شفى كبر يف 
بالده هو االول من نوعه يف جزر القمر واول م�شروع يقام يف جزيرة 
مدارية على م�شتوى العامل. وقال يف كلمة القاها يف احتفال كبر اقيم 
ظهر ام�ص الفتتاح امل�شت�شفى الذي مولته موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال 
نهيان لالعمال االن�شانية ان �شعب جزر القمر املتحدة لن ين�شى هذه 
املكرمة االن�شانية العظيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  اول �شمو  نهيان وللفريق 

ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات امل�شلحة.  )التفا�شيل �ص2(

ليبيون ي�شاركون يف مظاهرة لدعم عملية الكرامة يف �شاحة ال�شهداء بطرابل�ص  )رويرتز(

اأمريكا واأوروبا تعرب عن القلق من العنف وتدعو مل�شاحلة �شاملة

مظاهرات ليبية حا�شدة دعما حلفرت واحلك�مة تقر م�شروع قان�ن لالإرهاب

م�شر تبداأ ال�شمت االنتخابي ا�شتعدادًا للعر�س الدميقراطي

مقتل زعيم اأن�شار بيت املقد�س و3 من قادته يف �شيناء
•• القاهرة-وكاالت:

جماعة  زعيم  مقتل  م�شرية  اأمنية  م�شادر  اأعلنت 
اأن�شار بيت املقد�ص االإرهابية مع ثالثة من كبار قادة 

هذه اجلماعة �شباح اأم�ص يف �شبه جزيرة �شيناء.
واأك�����د ال��ع��دي��د م���ن ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني االأم��ن��ي��ني اأن 
تبنى عددا من  الذي  التنظيم  املنيعي -زعيم  �شادي 
الهجمات التي ا�شتهدفت قوات االأمن امل�شرية- ُقتل 
زياد  اأحمد  وه��م  تنظيمه،  ق��ادة  كبار  من  ثالثة  مع 

كيالين، و�شامل و�شليم حمادين.
ا�شتهدفت  ال��ت��ي  االأن���ب���اء ح���ول اجل��ه��ة  وت�����ش��ارب��ت 
اأع�شاء التنظيم، حيث قالت م�شادر اإن قوات االأمن 
تر�شدتهم واأطلقت النار على �شيارة كانوا على متنها 
يف و�شط �شيناء وهم يف طريقهم لتنفيذ هجوم على 
بدوا  اإن  اأخ��رى  تقول م�شادر  للغاز، يف حني  اأن��ب��وب 
تر�شدوا  الذين  هم  �شيناء  ب�شمال  لقبائل  ينتمون 

�شيارة املنيعي وقاموا بقتله مع رفقائه.
ويف مار�ص اآذار املا�شي ُقتل توفيق حممد فريج -اأحد 
بحوزته  كانت  قنبلة  انفجار  يف  التنظيم-  موؤ�ش�شي 

وانفجرت جراء حادث �شر.
�شيناء  يف  عملياته  املقد�ص  بيت  اأن�شار  تنظيم  وب��داأ 
لكنه نقل هجماته بعيدا عن �شبه اجلزيرة مبحاولة 
ف��ا���ش��ل��ة الغ��ت��ي��ال وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة امل�����ش��ري حممد 
اإبراهيم ب�شيارة مفخخة يف 5 �شبتمرب اأيلول املا�شي، 

وفق ما اأعلنته م�شادر م�شرية.
االنتخابية  الدعاية  مرحلة  انتهت  اخ��رى  جهة  من 
ر�شمياً، ام�ص اجلمعة، والتي بداأت يف 2 مايو )اأيار( 
ال�����ش��م��ت االنتخابي،  ف���رتة  ب��ع��ده��ا  ل��ت��ب��داأ  اجل�����اري، 
والتي من املقرر اأن ت�شتمر ملدة يومني، حلني اإجراء 
و27   26 يومي  م�شر  داخ��ل  الرئا�شية  االنتخابات 
من ال�شهر اجل��اري، وهي فرتة ال�شمت التي حتظر 

فيها الدعاية.

•• طرابل�س-وكاالت:

خ���رج���ت م���ظ���اه���رات ح���ا����ش���دة يف 
مدينتي طرابل�ص وبنغازي وعدد 
من املدن الليبية، الإعالن دعمهم 
لعملية كرامة ليبيا التى يقودها 
اللواء متقاعد خليفة حفرت �شد 
املتظاهرون  وط���ال���ب  االإره�������اب، 
الليبي  الوطنى  واجلي�ص  حفرت 

با�شتكمال عملية الكرامة.
اأع����الم ليبيا  ورف���ع امل��ت��ظ��اه��رون 
والفتات عليها عبارات تاأييد للواء 
اأخرى  وع���ب���ارات  ح��ف��رت،  خليفة 
ت�شف جماعة االإخوان والقاعدة 
باالإرهاب، وتطالب برحيلهم من 
االأرا�����ش����ي ال��ل��ي��ب��ي��ة وت��ت��ه��م قطر 

بتمويل تلك اجلماعات.
بني  انق�شامات  و�شط  ذل��ك  ياأتي 
املجموعات امل�شلحة داخل البالد، 
مايقرب  اأعلن  الذي  الوقت  ففي 
من 90 % ان�شمامهم ل� حفرت 
من  م�شلحة  جمموعات  اأعلنت   ،
ما  ���ش��ت��ح��م��ي  اأن���ه���ا   ، ل��ل��ي��ب��ي��ا  درع 
اأ�شمته بال�شرعية. يف الوقت ذاته 

احلكومة  يف  ال��ع��دل  وزي���ر  ك�شف 
الليبية �شالح املرغني، عن اإقرار 
مل�����ش��روع قانون  ال�����وزراء  جم��ل�����ص 
مل��ك��اف��ح��ة االإره����������اب يف ال���ب���الد، 
الوطني  امل���وؤمت���ر  اإىل  وت��ق��دمي��ه 
اإ�شداره،  ع��ل��ى  ل��ل��م��واف��ق��ة  ال��ع��ام 
الذي  ال��ق��ادم  ال��ن��واب  جمل�ص  اأو 
ينظر  قانون  اأول  يكون  اأن  ميكن 
االأنباء  فيه، ح�شبما ذكرت وكالة 

الليبية ام�ص اجلمعة.
وقال املرغني، اإن احلكومة عاكفة 
االأهمية،  غ��اي��ة  يف  خ��ط��وة  ع��ل��ى 
وه������ي اإع����������داد م���������ش����روع ق���ان���ون 
م��ك��اف��ح��ة االإره������اب يف ل��ي��ب��ي��ا، اإذ 
اإره��اب وطنية  نعاين من م�شكلة 
وعرب احلدود، وهي م�شكلة تق�ص 

م�شاجع الليبيني.
واأ����ش���اف: م�����ش��روع ال��ق��ان��ون اأقر 
اإىل  واأر���ش��ل  ال�����وزراء،  يف جمل�ص 
ال����ع����ام، ولعل  ال���وط���ن���ي  امل����وؤمت����ر 
فيه  ينظر  القادم  النواب  جمل�ص 
االأمر،  اأعماله الأهمية هذا  كاأول 
القانون  ن�����ص  اأن  اإىل  م�������ش���راً 
االإلكرتوين  املوقع  على  �شين�شر 

لوزارة العدل.
قانون  م�شروع  عن  الك�شف  ياأتي 
مكافحة االإرهاب، يف الوقت الذي 
ت�شهد فيها ليبيا توتراً اأمنياً منذ 
اأعلن ما ي�شمى باجلي�ص الوطني 

يف  اخل��ا���ش��ة  ال��ق��وات  مع�شكر  اأن 
لق�شف  ام�������ص  ت��ع��ر���ص  امل���دي���ن���ة 
�����ش����اروخ����ي ن����ف����ذه جم���ه���ول���ون. 
اأن ثالثة �شواريخ جراد  واأو�شح 
�شاحة  يف  ���ش��ق��ط��ت  االق������ل  ع���ل���ى 

متقاعد  ال���ل���واء  ب��ق��ي��ادة  ال��ل��ي��ب��ي 
خليفة حفرت، عملية كرامة ليبيا 

يف بنغازي �شد املتطرفني.
ذك�����ر م�شدر  اخ������رى  ج���ه���ة  م����ن 
ع�شكري يف مدينة بنغازي الليبية 

�شقوط  ع��ن  ت�شفر  امل��ع�����ش��ك��ر..مل 
�شحايا .

اىل ذلك عربت الواليات املتحدة 
القلق  ع��ن  ام�����ص  اأوروب���ي���ة  ودول 
ليبيا  يف  ال��ع��ن��ف  جت����اه  ال��ع��م��ي��ق 
تقف  ال����ب����الد  اأن  م����ن  وح�������ذرت 
موا�شلة  بني  ط��رق  مفرتق  على 
�شيا�شي  حت�����ول  ن���ح���و  ال���ط���ري���ق 
الفو�شى  ه����وة  يف  ال�����ش��ق��وط  اأو 

واالنق�شام والعنف واالإرهاب.
بيان  يف  ال��������دول  ه������ذه  وق����ال����ت 
م�شرتك ي�شعر االحتاد االأوروبي 
وف���رن�������ش���ا واأمل�����ان�����ي�����ا واإي���ط���ال���ي���ا 
املتحدة  وال���والي���ات  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
اأع����م����ال العنف  ب���ال���غ م���ن  ب��ق��ل��ق 
امل�����ش��ت��م��رة وت��دع��و ك��ل االأط����راف 
اإىل عدم ا�شتخدام القوة وت�شوية 

اخلالفات بال�شبل ال�شيا�شية.
وع�����ر������ص ال����ب����ي����ان اأي���������ش����ا دع���م 
�شاملة  م�شاحلة  لعملية  ال��غ��رب 
وحذر  امل��ت��ح��دة  االأمم  مب�شاعدة 
من اأن االنق�شامات بني الليبيني 
�شتوؤثر على قدرة املجتمع الدويل 

على تقدمي امل�شاعدة.

جثة على جانب الطريق يف مدينة دونيت�شك �شرق اأوكرانيا. )ا ف ب(

مت�شوقون يغادرون اىل منازلهم بينما انت�شر اجلي�ص يف �شوارع بانكوك )رويرتز(

�شاب يتفقد حيا دمر بالكامل  بالرباميل املتفجرة يف مدينة حلب )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�شقط الع�شرات بني قتيل وجريح 
ب��ق�����ش��ف مل��ق��ات��ل��ي امل��ع��ار���ش��ة على 
للرئي�ص  م��وؤي��د  ان��ت��خ��اب��ي  جت��م��ع 
مدينة  يف  االأ���ش��د  ب�شار  ال�����ش��وري 
درعا )جنوب(، مع توا�شل املعارك 
املركزي  ح��ل��ب  �شجن  حم��ي��ط  يف 
النظامي  اجل���ي�������ص  ف����ك  ع���ق���ب 

ال�شوري احل�شار عليه .
ونقلت وكالة ال�شحافة الفرن�شية 
ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  ع���ن 
االإن�����ش��ان ق��ول��ه اجل��م��ع��ة اإن 21 
وج�����رح ثالثون  ق��ت��ل��وا  ���ش��خ�����ش��ا 

اآخرون على االأقل .
نوعه  م��ن  االأول  الهجوم  وي��اأت��ي 
�����ش����د جت����م����ع ان����ت����خ����اب����ي م�����وال 
اأ�شبوعني  م��ن  اأق��ل  قبل  للنظام، 
من االنتخابات التي �شتجرى يف 
الثالث من يونيو حزيران املقبل 
ل�شيطرة  اخل��ا���ش��ع��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
اأن تبقي  ي��ت��وق��ع  ال��ن��ظ��ام، وال��ت��ي 

الرئي�ص االأ�شد يف موقعه.
وق���ال م��دي��ر امل��ر���ش��د رام���ي عبد 
االأول  ه��و  ال��ه��ج��وم  اإن  ال��رح��م��ن 
����ش���د جت���م���ع ان���ت���خ���اب���ي م���وؤي���د 
ي�شكل  اأن���ه  اإىل  م�����ش��را  ل��ل��ن��ظ��ام، 

احل�شار عليه .
منطقة  يف  اال���ش��ت��ب��اك��ات  ودارت 
ويف  يو�شف  ال�شيخ  وت��ل��ة  ال��ربي��ج 
حم��ي��ط ف���رع امل��خ��اب��رات اجلوية 
بالرباميل  عنيف  ق�شف  و���ش��ط 
بعيدين  اأح���ي���اء  ع��ل��ى  امل��ت��ف��ج��رة 
وخميم  واجل�������ن�������دول  وه����ن����ان����و 
ال�شناعية،  وامل��دي��ن��ة  احل���ن���درات 
اإ�شافة اإىل اللرمون والقاطرجي 

وقا�شي ع�شكر.
وك��ان��ت ق���وات ال��ن��ظ��ام ق��د اأعلنت 
يف وق��ت �شابق ف��ك احل�����ش��ار عن 
كانت  ال��ذي  املركزي  حلب  �شجن 
قوات املعار�شة حتا�شره منذ عام 
التلفزيون  وب���ث  ال��ع��ام.  ون�����ش��ف 
ال�شوري �شورا من داخل ال�شجن، 
عنا�شر  م����ع  ل����ق����اءات  واأج��������رى 

حمايته ومع بع�ص ال�شجناء.
للمجل�ص  ال�����ش��اب��ق  ال��ق��ائ��د  وق���ال 
العقيد  ح����ل����ب  يف  ال���ع�������ش���ك���ري 
ي�شتطيع  النظام لن  اإن  العكيدي 

ح�شار املعار�شة يف حلب.
رئي�ص  ي�شتبعد  مل  مو�شكو  ويف 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأرك�����ان  هيئة 
فالري  اجل��������رال  ال����رو�����ش����ي����ة، 
غرا�شيموف، قيام الغرب بعملية 

ع�شكرية �شد نظام االأ�شد.

ا�شتباكات متوا�شلة حول �شجن حلب

مقتل وجرح الع�شرات بق�شف جتمع انتخابي لالأ�شد يف درعا

•• عوا�صم-وكاالت:

يتوجه االوكرانيون اىل �شناديق 
االق���رتاع ، غ��داً الإن��ت��خ��اب رئي�ص 
جديد للبالد على وقع تهديدات 
لرو�شيا  امل��وال��ني  االنف�شالييني 
خم�شة  ل��ق��ي  ح��ي��ث   ، ال�����ش��رق  يف 
مقاتلني م�شرعهم خالل معارك 
الرئي�ص  اأع��ل��ن  كما  ام�����ص،  وقعت 
ال��رو���ش��ي ف���الدمي���ر ب���وت���ني، اأن 
اأهلية  ح��رب  اإىل  تنزلق  اأوكرانيا 
�شاملة، يف حني اأكد اأن الكرملني 

�شيحرتم نتائج االنتخابات .
فقد قتل اربعة متمردين موالني 
لرو�شيا ومتطوع ينتمي اىل هذه 
ال��ك��ت��ائ��ب ال��ت��ي ت��ق��دم دع��م��ا قويا 
املعارك  يف  االوك������راين  ل��ل��ج��ي�����ص 
ك���ارل���ي���ف���ك���ا، على  ق����ري����ة  ق������رب 
غرب  �شمال  اىل  املوؤدية  الطريق 
فران�ص  وكالة  دونيت�شك،بح�شب 

بر�ص.
يوم  املواجهات عقب  ه��ذه  وت��اأت��ي 

•• بانكوك-وكاالت:

ق����ال ���ش��اب��ط ك��ب��ر ب��اجل��ي�����ص يف 
الع�شكريني  احل��ك��ام  اإن  ت��اي��الن��د 
الوزراء  رئي�شة  اح��ت��ج��زوا  اجل��دد 
ال�شابقة ينجلوك �شيناواترا ام�ص 
الإجراء  ا�شتدعائها  بعد  اجلمعة 
اليوم  يف  اجلمعة  ام�ص  حمادثات 
التايل الإطاحة اجلي�ص بحكومتها 

يف انقالب.
باجلي�ص  ك���ب���ر  ����ش���اب���ط  وق�������ال 
ينجلوك  اح���ت���ج���زن���ا  ل�����روي�����رتز 
واختها وزوج اختها. وكانا ي�شغالن 

من�شبني �شيا�شيني كبرين.
واأ�شاف ال�شابط الذي طلب عدم 
ال  مل��ا  ه��ذا  �شي�شتمر  ا���ش��م��ه:  ن�شر 
يزيد عن اأ�شبوع... نحتاج لتنظيم 

امور البالد اأوال.«
ورف�ص الك�شف عن مكان احتجاز 
ي���ن���ج���ل���وك ل���ك���ن و����ش���ائ���ل اإع�����الم 
يف  ع�شكرية  قاعدة  يف  اإنها  قالت 

ج��ن���د   7 وج�����رح  م��ق��ت��ل 
ال�شعانبي يف  بلغم  ت�ن�شيني 

•• الفجر – تون�س -خا�س

الناطق  اجل���م���ع���ة  اأم���������ص  اأف��������اد 
الدفاع  وزارة  ب��ا���ش��م  ال��ر���ش��م��ي 
توفيق  ال���ع���م���ي���د  ال���ت���ون�������ش���ي���ة 
انفجر  ل���غ���م���ا  اأّن  ال����رح����م����وين 
بال�شفح اجلنوبي جلبل ال�شعانبي 
اأ�شفر  املغلقة  الع�شكرية  باملنطقة 
عن اإ�شابة 6 ع�شكريني بينهم 3 

يف حاالت حرجة. 
واأ�شاف الرحموين اأّن اللغم الذي 
اأ�شفر عن وفاة �شابط �شف برتبة 
قد  لغم  التون�شي  باجلي�ص  وكيل 

انفجر حتت عربة ع�شكرية. 
اأم  اأف  “�شم�ص  اذاع������ة  وذك������رت 
ب�شيارة  لغم  انفجار  ان  اخلا�شة 
الع�شكرية  املنطقة  يف  “هامر” 
بوالية  ال�شعانبي  املغلقة يف جبل 
عن”اإ�شت�شهاد  اأ�شفر  الق�شرين 
ج��ن��دي واإ���ش��اب��ة 6 اآخ���ري���ن من 

وحدات اجلي�ص الوطني.
التون�شية  ال��ق��وات  ان  اىل  ي�����ش��ار 
جبل  منطقة  اأ�شهر  منذ  اأعلنت 
ال�شعانبي قرب احلدود اجلزائرية 

منطقة ع�شكرية مغلقة.

ال�شمال  اىل  ���ش��اراب��وري  منطقة 
من بانكوك.

الع�شكري  املجل�ص  ا�شتدعى  وق��د 
تايالند،  يف  ال�شلطة  ت��وىل  ال��ذي 
امل�شوؤولني  من  كبرا  ع��ددا  ام�ص 
الوزراء  رئي�شة  بينهم  ال�شابقني 
�شيناواترا  ي���ن���غ���الك  ال�����ش��اب��ق��ة 

الذي  االوك�����راين  للجي�ص  ا���ش��ود 
بداية  منذ  خ�شائره  ب��اأ���ش��واأ  مني 
ابريل   13 الع�شكرية يف  العملية 
ال�شتعادة ال�شيطرة على منطقتي 
ومتثلت  ول��وغ��ان�����ش��ك  دونيت�شك 

مبقتل 18 من جنوده.
بالوكالة  الرئي�ص  من جانبه دعا 
اول���ك�������ش���ن���در ت���ورت�������ش���ي���ن���وف كل 

اوكراين للتوجه االحد اىل اقالم 
االق���رتاع الع��ط��اء ال��ب��الد �شلطة 
الأحد  ن�شمح  ل��ن  وق���ال  �شرعية. 
بحرماننا من حريتنا وا�شتقاللنا، 
اوكرانيا  ت�شبح  ب��اأن  ن�شمح  ول��ن 
التي  االم��رباط��وري��ة  م��ن  قطعة 
ال�شوفياتية،  االمرباطورية  تلي 
“بكل  ال�شلطات قامت  ان  موؤكدا 

ومنعهم من مغادرة البالد.
واعلن متحدث ع�شكري ان 155 
ممنوعون  االج���م���ال  يف  �شخ�شا 
باذن  اال  اخل���ارج  اىل  ال�شفر  م��ن 
اجلديد،  الع�شكري  ال��ن��ظ��ام  م��ن 
امل���ح���اف���ظ���ة على  ب���ه���دف  وذل������ك 

ال�شالم والنظام. 

املقاتلني  م���ن  وا����ش���ح���ة  ر����ش���ال���ة 
ت��وج��د منطقة  ب��اأن��ه ال  ل��ل��ن��ظ��ام، 

اآمنة لتنظم فيها انتخابات.
ه���ددوا  امل��ق��ات��ل��ني  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
يف  املوؤيدة  التجمعات  با�شتهداف 
مناطق عدة هذه ر�شالة وا�شحة 
ما  ظ��ل  يف  ان��ت��خ��اب��ات  تنظيم  اأن 

يجري يف �شوريا هو نوع من اأنواع 
اجلنون وتزوير احلقائق.

�شام  �شبكة  قالت  اأي�شا  درع��ا  ويف 
ال��ط��ران احلربي  م��ن  ق�شفا  اإن 
املتفجرة  ب��ال��ربام��ي��ل  وامل���روح���ي 
ال�شد  ط����ري����ق  ح�����ي  ا����ش���ت���ه���دف 
واأح���ي���اء درع����ا ال��ب��ل��د ت��زام��ن��ا مع 

الثقيلة  باملدفعية  عنيف  ق�شف 
وخميم  ال�شد  طريق  اأحياء  على 

درعا واأحياء درعا البلد.
الوقت  يف  التطورات  ه��ذه  وتاأتي 
ال����ذي دارت م���ع���ارك ع��ن��ي��ف��ة  يف 
حميط �شجن حلب املركزي عقب 
ال�شوري  النظامي  اجلي�ص  ف��ك 

معارك بال�شرق غداة انتخابات الرئا�شة

ب�تني: اأوكرانيا ت�شهد حربًا اأهلية �شاملة 
ما يف و�شعها الجراء االنتخابات.

اىل ذلك، قال بوتني خالل كلمة 
االقت�شادي  امل��ن��ت��دى  يف  األ��ق��اه��ا 
بطر�شربج  �شان  مبدينة  ال��دويل 
اإن ه��ن��اك ح��ال��ة من  ال��رو���ش��ي��ة، 
ال���ف���و����ش���ى ت���ع���م اأوك����ران����ي����ا منذ 
فيكتور  ب���ال���رئ���ي�������ص  االط�����اح�����ة 
ال�شلطة،  م����ن  ي���ان���وك���وف���ي���ت�������ص 
حرباً  ت�شهد  ال��ب��الد  اأن  م�شيفاً 

اأهلية �شاملة.
اأ�شار  الرئا�شة  انتخابات  وح���ول 
الكرملني  اح������رتام  اىل  ب���وت���ني 
، معرباً  االوك��راين  ال�شعب  خيار 
ع����ن ق���ل���ق رو����ش���ي���ا االأع����ظ����م من 
اجلمهورية  ان�����ش��م��ام  ام��ك��ان��ي��ة 
حلف  اىل  ال�����ش��اب��ق��ة  ال�شوفيتية 

�شمال االطل�شي .
غدا  تن�شم  قد  اأوكرانيا  واأو���ش��ح 
وبعد  االطل�شي  �شمال  حلف  اىل 
هناك  تن�شر  ان  ميكن  بيوم  ه��ذا 
مكونات من نظام اأمريكي م�شاد 

لل�شواريخ.

مواقــيت ال�صالة
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طالبان ت�شن هج�ما على القن�شلية الهندية غرب افغان�شتان 
•• هرات-اأ.ف.ب:

يف  الهندية  القن�شلية  اجلمعة  ام�ص  طالبان  من  مقاتلون  هاجم 
هرات كربى مدن غرب افغان�شتان، قبل ان ت�شدهم قوات االمن يف 
عملية تك�شف غياب االمن يف البالد قبل ا�شهر على ان�شحاب قوات 
حلف �شمال االطل�شي. واعلن م�شوؤولون افغان ان اربعة متمردين 
اقتحموا قبيل الفجر جممعا �شكنيا بالقرب من القن�شلية الهندية 
قوة  قائد  وق��ال  الدبلوما�شية.  البعثة  على  ال��ن��ار  يفتحوا  ان  قبل 
من  معتدين  ارب��ع��ة  ان  ه��رات  يف  الع�شكرية  �شبه  ال�شريع  التدخل 
طالبان دخلوا منزال �شكنيا خلف القن�شلية يف ال�شباح الباكر وا�شاف 

ان القوات االمنية اجلت ال�شكان من املبنى وقاتلت لتطهره.

قمر اأمريكي اإىل الف�شاء يف مهمة �شرية
•• فلوريدا-وام: 

اأطل�ص-5  م��ن ط���راز  ����ش���اروخ  ان��ط��ل��ق 
م��ن ق��اع��دة ���ش��الح اجل���و االم��ري��ك��ي يف 
وعلى  فلوريدا  بوالية  كنافرال  كيب 
تابع للمكتب  متنه قمر �شناعي �شري 
ال��وط��ن��ي ل��ال���ش��ت��ط��الع. وب��ع��د خم�ص 
اأغلقت  دق��ائ��ق على ان��ط��الق ال�����ش��اورخ 
امل�شنعة  الين�ص  لون�ص  يونايتد  �شركة 
معد  حجب  يف  املبا�شر  بثها  لل�شاروخ 
���ش��ل��ف��ا ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة االإع���الم���ي���ة ام����ر به 

اجلي�ص االمريكي. 

ا�شتدعى ع�شرات ال�شيا�شيني وحظر �شفر اآخرين

اجلي�س التايالندي يحتجز رئي�شة ال�زراء ال�شابقة 
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جمل�س اإدارة ال�شمعة وخدمة املتعاملني يف �شرطة دبي يعقد اجتماعه الأول اإدارة الأزمات الأمنية يف ر�شالة ماج�شتري باأكادميية �شرطة دبي
احلكومة باال�شافة اإىل ا�شتعرا�ص اآلية التعامل مع النقاط احلرجة او مهددات 
وتدريب  اخلدمة  مقدمي  م�شتوى  على  ال�شمعة  اإدارة  ثقافة  ون�شر  ال�شمعة 
املورد الب�شري يف �شرطة دبي على تلك الثقافة. كما عر�ص الرائد الدكتورعبد 
الرحمن املعيني مدير اإدارة خدمة املتعاملني باالإدارة العامة للجودة ال�شاملة 
2013 التي جتاوزت الن�شبة امل�شتهدفة  نتائج م�شوحات ر�شا املتعاملني لعام 
 2012 ع��ام  امل��ائ��ة يف  2013 مقابل90.2 يف  ع��ام  امل��ائ��ة يف  94 يف  وحققت 
االجتماع وجه  2013. يف ختام  لعام  املتعاملني  �شكاوى  نتائج  اىل  باال�شافة 
اللواء العبيديل بزيادة جودة العمل املنجز وفتح قنوات التوا�شل مع امل�شتويات 
واإيجاد  يواجهونها  التي  واملعوقات  املتعاملني  احتياجات  على  والتعرف  كافة 
احللول لها باالإ�شافة اإىل التطرق الآليات حت�شني م�شتوى اخلدمات وتطويرها 
واالإ�شراع يف تقدميها وو�شع موؤ�شر اأداء لقيا�ص كفاءة اإدارة ال�شمعة وقيا�ص اأداء 

املوظفني بحيث ت�شب تعزيز ال�شفافية يف التعامل مع املتعاملني ور�شاهم.

•• دبي-وام: 

العام  القائد  م�شاعد  العبيديل  ال��رزاق  عبد  القدو�ص  الدكتورعبد  اللواء  اأك��د 
على  دائما  حري�شة  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأن  والتميز  اجل��ودة  ل�شوؤون 
الو�شول اإىل التميز والريادة باأعلى معاير اجلودة العاملية لت�شاهم يف حتقيق 
امل�شتوى  على  به  يحتذى  مثاال  تظل  لكي  املن�شودة  االإ�شرتاتيجية  االأه���داف 
ور�شا  الوظيفي  وال��ر���ش��ا  املوؤ�ش�شي  االأداء  يف  وال��ع��امل��ي  واالحت����ادي  احلكومي 
املتعاملني وجودة اخلدمات. جاء ذلك خالل تروؤ�ص اللواء العبيديل االجتماع 
خالله  ومت  املتعاملني  وخ��دم��ة  ال�شمعة  الإدارة  دب��ي  �شرطة  ملجل�ص  ال����دوري 
اإ�شرتاتيجية  مناق�شة  حول  املجتمع  خلدمة  العامة  االإدارة  تقرير  ا�شتعر�ص 
يخدم  مبا  هيكلتها  واإع���ادة  دب��ي  �شرطة  يف  ال�شمعة  واإدارة  احلكومي  االت�شال 
ويحقق متطلبات وبنود الدليل العام لالت�شال احلكومي املعتمد على م�شتوى 

واأ�شاد اللواء الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�شاعد القائد العام 
ل�شرطة دبي ل�شوؤون االأكادميية والتدريب والعقيد الدكتور غيث 
بالبحث  بالنيابة  دب��ي  �شرطة  اأك��ادمي��ي��ة  مدير  ال�شويدي  غ��امن 
الدكتور  م��ن  امل��ك��ون��ة  ال��ر���ش��ال��ة  ع��ل��ى  امل��ن��اق�����ش��ة واحل��ك��م  وبلجنة 
ال�شرطة يف  باأكادميية  ال�شرطة  اإدارة  اأ�شتاذ  ال��وزان  ال�شيد حلمي 
جمهورية م�شر العربية رئي�شا والدكتور حممد مدحت املرا�شي 
جمهورية  يف  ال�شرطة  باأكادميية  ال�شرطة  اإدارة  م�شارك  اأ�شتاذ 
اأ�شتاذ  جنيب  حممد  ف��ري��دون  وال��دك��ت��ور  ع�شوا  العربية  م�شر 

م�شاعد اإدارة ال�شرطة باأكادميية �شرطة دبي م�شرفا وع�شوا. 

•• دبي-وام:

ح�شل الباحث اأحمد في�شل حممد القايدي على درجة املاج�شتر 
يف  العليا  ال��درا���ش��ات  كلية  من  االأمنية  االأزم���ات  اإدارة  برنامج  يف 
اإدارة  بعنوان  اأطروحته  عن  جيد  بتقدير  دب��ي  �شرطة  اأكادميية 
درا�شة   - وال��ت��ظ��اه��رات  ال�شغب  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  االأم��ن��ي��ة  االأزم�����ات 
مناق�شة  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة  ع��ل��ى  تطبيقية 
الر�شالة بح�شور عدد من اأع�شاء هيئة التدري�ص والطلبة يف كلية 

الدرا�شات العليا. 

المارات الأوىل عربيا و�شرق اأو�شطيا يف التناف�شية العاملية لعام 2014 والرابعة عامليا ك�احدة من اأف�شل دول العامل فى جمال الأعمال الهادفة نح� التنمية

رئي�س جزر القمر ي�ؤكد اأن اجناز المارات مل�شت�شفى حديث يف بالده ه� عمل ان�شاين عظيم لن ين�شاه ال�شعب القمري

•• جنيف-وام:

احتلت دولة االمارات العربية املتحدة املركز االول عربيا و�شرق او�شطيا للعام 
عامليا  الرابع  واملركز   2014 لعام  العاملية  التناف�شية  يف  التوايل  على  الثاين 
يف الرتتيب العاملي فيما يخ�ص �شورتها فى اخلارج كواحدة من اف�شل دول 
كندا  على  بذلك  متفوقة  التنمية  نحو  الهادفة  االع��م��ال  جم��ال  ف��ى  ال��ع��امل 
و�شوي�شرا وهوجن كوجن وال�شويد وغرهم. كما احتلت االمارات املركز الثامن 

وادائها التنموي. وكانت حكومة دولة االمارات ح�شلت اال�شبوع املا�شي على 
املركز االأول عامليا يف جمال الكفاءة احلكومية ويف جودة القرارات احلكومية 
ويف غياب البروقراطية اإ�شافة اإىل املركز االأول عامليا يف ح�شن اإدارة االأموال 
2014 الذي يعد  العامة .. وذلك ح�شب الكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية 
وي�شدر عن  ال��دول  تناف�شية  م�شتوى  تقي�ص  التي  العاملية  التقارير  اأهم  اأحد 
ال��دويل للتنمية االإداري��ة يف �شوي�شرا. وحققت االم��ارات املركز الثاين  املعهد 
عامليا يف جمال القيم وال�شلوكيات ويف �شهولة ممار�شة االأعمال والثالث عامليا يف 

عامليا يف التناف�شية العاملية لعام 2014 للعام الثاين على التوايل. جاء ذلك 
�شدره  ا  ال���ذي   2014 ل��ع��ام  العاملية  التناف�شية  ح��ول  ال�شنوي  التقرير  يف 
لوزان  مبدينة  العاملية  االع��م��ال  ادارة  لكلية  التابع  العاملي  التناف�شية  مركز 
ال�شوي�شرية والتى تعد واحدة من اهم الكليات املتخ�ش�شة على م�شتوى العامل 
الذين  اليها اخل��رباء  ا�شتند  التى  العنا�شر  ان  التقرير  وق��ال  املجال.  يف هذا 
ا�شافة اىل  امكانات  االم��ارات من  به  تتمتع  اعتمدت على ما  التقرير  اع��دوا 
مروزنتها االقت�شادية والقدرات واالمكانات التى توفرها فى جمال االعمال 

كل من موؤ�شر التجارة الدولية واالأداء االقت�شادي وال�شيا�شة املالية احلكومية 
دولة   60 الأه��م  العاملية  التناف�شية  يقي�ص  ال��ذي  نف�شه  التقرير  وذل��ك �شمن 
حول العامل .. اإ�شافة اإىل وجود دولة االإم��ارات �شمن الدول اخلم�ص االأوىل 
عامليا �شمن 35 موؤ�شرا فرعيا يف التقرير العاملي اجلديد الذي يت�شمن اأكرث 
من 330 موؤ�شرا لتحقق الدولة للعام الثاين على التوايل املركز الثامن عامليا 
يف التناف�شية العاملية متفوقة بذلك على دول مثل الدمنارك والرويج التي 

حافظت على مراكز متقدمة طيلة العقود املا�شية يف ترتيبها العاملي.

•• موروين-وام:

اعلن الدكتور اكليل ظنني رئي�ص جمهورية جزر القمر ان دولة االمارات 
العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان 
ب��الده هو  الدولة حفظه اهلل اجن��زت م�شروع م�شت�شفى كبر يف  رئي�ص 
االول من نوعه يف جزر القمر واول م�شروع يقام يف جزيرة مدارية على 
م�شتوى العامل. وقال يف كلمة القاها يف احتفال كبر اقيم ظهر ام�ص 
الفتتاح امل�شت�شفى الذي مولته موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال 
االن�شانية ان �شعب جزر القمر املتحدة لن ين�شى هذه املكرمة االن�شانية 
العظيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان وللفريق اول 
القائد  نائب  ابوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو 
االعلى للقوات امل�شلحة ول�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد ال نهيان نائب 
بن  موؤ�ش�شة خليفة  رئي�ص  الرئا�شة  �شوؤون  وزير  ال��وزراء  رئي�ص جمل�ص 
زايد ال نهيان لالعمال االن�شانية الذين �شاروا على نهج ومبادئ املغفور 
ب��الده تعترب  اآل نهيان طيب اهلل . واك��د ان  له ال�شيخ زاي��د بن �شلطان 
اقيم مثيال له يف  ان  امل�شت�شفى عمل عظيم حيث مل ي�شبق  اجن��از هذا 

م�شرا اىل انه بني على احدث طراز ومت تزويده باحدث املعدات الطبية 
واالجهزة التي ت�شاعد على تقدمي خدمات �شحية متقدمة. وا�شتعر�ص 
يف كلمته النهج االن�شاين الذي داأبت دولة االمارات العربية املتحدة على 
ال نهيان  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور  اتباعه منذ قيامها بقيادة 
طيب اهلل ثراه وحر�شها على تقدمي كل عون لكل حمتاج اينما كان يف 
جميع دول العامل دون متييز بني بني الب�شر ب�شبب اجلن�ص او اللون او 
الدين موؤكدا ان هذه املبادئء التي قامت عليها الدولة وو�شع مبادئها 
ال�شمو  �شاحب  خلفه  بها  ومت�شك  عليها  �شار  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
واو�شح   . اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
االن�شانية  وهيئاتها  وموؤ�ش�شاتها  االم����ارات  م�����ش��اع��دات  ان  احلو�شني 
لالخرين ي�شهد لها القريب والبعيد حتى غدت االمارات الدولة االوىل 
يف العامل التي تقدم امل�شاعدات لالخرين وفق الت�شنيف الدويل الذي 
�شدر عن منظمات دولية معروفة يف هذا املجال حيث تدعم االخرين 
االخرى  املجتمعات  تنمية  على  وتعمل  ام��ك��ان��ي��ات  م��ن  لديها  م��ا  بكل 
والنهو�ص باقت�شادياتها. وا�شار �شعادته اىل ان موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
ال�شيخ  اول �شمو  الفريق  ال نهيان لالعمال االن�شانية وبتوجيهات من 

جزر القمر وهو امر نفتخر به النه جاء من بلد �شقيق �شيظل هو و�شعبه 
يذكر لها ولقيادتها هذا العمل الطبيب. واو�شح يف كلمته يف االحتفال 
الكبر الذي ح�شره نواب رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص الربملان والوزراء 
واع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي العربي واالجنبي وجمهور كبر من �شعب 
جزر القمر ان قيمة هذا امل�شت�شفى الهام جدا انه اخت�شر على املر�شى 
القمريني اال�شطرار اىل ال�شفر اىل اخلارج للبحث عن العالج لذلك وفر 
لهم امكانيات مادية كبرة �شي�شتثمرونها يف بناء اقت�شادهم وتنميته.. 
م�شرا اىل ان هذا امل�شت�شفى ي�شم اجهزة ومعدات طبية حديثة ال توجد 
يف دول جم��اورة كما انها ال توجد ابدا يف ب��الده. ثم القى �شعادة خالد 
احلو�شني القائم باعمال �شفارة دولة االمارات العربية املتحدة يف �شنعاء 
والقائم باالعمال غر املقيم لدى جمهورية جزر القمر املتحدة كلمة يف 
االحتفال نقل فيها حتيات �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة حفظه اهلل اىل 
الرئي�ص القمري وحتيات حكومة و�شعب االم��ارات اىل حكومة  فخامة 
و�شعب جزر القمر ..مهنئا لهم هذا ال�شرح الطبي الكبر الذي مولته 
�شيقدم  وال��ذي  االن�شانية  لالعمال  نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة 
القمر..  ج��زر  مواطني  م��ن  املر�شى  الالف  وعالجية  �شحية  خ��دم��ات 

العام للقوات  القائد  حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
امل�شلحة ومبتابعة من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد ال نهيان نائب رئي�ص 
لالعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�ص  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�ص 
االن�شانية تولت متويل هذا امل�شروع الطبي احليوي يف موروين عا�شمة 
جزر القمر وهو م�شت�شفى حديث يقام با�شلوب متطور الول مرة حيث 
ومت  امل�شت�شفى  اىل  ونقلت  االم���ارات  يف  واجهزته  معداته  �شناعة  متت 
تركيبها .. وا�شتغرق بناء امل�شت�شفى نحو 12 �شهرا .. كما يعترب م�شروع 
العامل.  م�شتوى  على  م��داري��ة  ج��زي��رة  يف  يقام  م�شروع  اول  امل�شت�شفى 
للتطوير  قابال  يكون  ان  االن على  الطبي �شمم  ال�شرح  ه��ذا  ان  وذك��ر 
لهم  املر�شى ويقدم  ا�شتقبال  ي�شتطيع  املرحلة احلالية  واال�شافات ويف 
العالج املتقدم فهو ي�شم 12 �شريرا يف ق�شم العناية املركزة كما ي�شم 
اق�شاما للت�شوير اال�شعاعي والتطعيم وغرها. والقى مفتى جزر القمر 
ووزراء اخرون كلمات ا�شادت جميعها مب�شاعدات دولة االمارات العربية 
الذي مولته موؤ�ش�شة خليفة  االن�شاين  امل�شروع  املتحدة لبالدهم وبهذا 
لدى  معروفة  باتت  املوؤ�ش�شة  م�شاريع  ان  وق��ال��وا  االن�شانية  لالعمال 

معظم �شعوب ودول العامل. 

مرور العني ينظم حملة ت�عية لل�شائقني
•• اأبوظبي-وام: 

العني مبديرية  نظم ق�شم مرور 
�شرطة  يف  وال������دوري������ات  امل�������رور 
مرورية  ت��وع��ي��ة  حملة  اأب��وظ��ب��ي 
يف م��ن��ت��زه م��ب��زرة مب��دي��ن��ة العني 
كتيب   300 نحو  ت��وزي��ع  �شملت 
لتثقيفهم  ل��ل�����ش��ائ��ق��ني  ت���وع���ي���ة 
ب�شرورة ترك م�شافة كافية بني 
�شالمتهم  ي���ع���زز  مب���ا  امل���رك���ب���ات 

مروريا.
خليفة  نا�شر  اأول  امل���الزم  وق���ال 
العالقات  ف��رع  مدير  ال�شام�شي 
احلملة  اإن  ال��ع��ني  م����رور  بق�شم 
تاأتي �شمن اخلطة اال�شرتاتيجية 
التزام  ع���دم  ب�شلبيات  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
كافية  م�شافة  ب��رتك  ال�شائقني 
ي�شببه من  وم���ا  امل��رك��ب��ات  خ��ل��ف 
ينتج عنها  ق��د  م��روري��ة  ح����وادث 

وفيات واإ�شابات بليغة.
واأك�������د ح���ر����ص م���دي���ري���ة امل�����رور 
وال������دوري������ات ع���ل���ى اأه���م���ي���ة رفع 

ال�����وع�����ي ب���ال�������ش���الم���ة امل�����روري�����ة 
و�شرورة ترك م�شافة اأمان كافية 
ب��ني ك��ل م��رك��ب��ة واأخ����رى وزي���ادة 
ه����ذه امل�����ش��اف��ة مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 
زيادة ال�شرعة ووفقا حلالة اجلو 
وظ����روف ال��ط��ري��ق ب��ح��ي��ث يكون 

على  ال�شيطرة  ال�شائق  اإمكان  يف 
املفاجئ  ال���وق���وف  م��رك��ب��ت��ه ح��ني 

للمركبة التي ت�شر اأمامه.
واأو�شح ال�شام�شي اأن غرامة هذه 
باالإ�شافة  دره��م   400 املخالفة 
ت�شاف  م��روري��ة  نقاط  اأرب���ع  اإىل 

 . امل��رك��ب��ة وال�����ش��ائ��ق  ���ش��ج��ل  اإىل 
�شرورة  ع��ل��ى  ال�����ش��ائ��ق��ني  وح����ث 
واملرور  ال�شر  بقوانني  االل��ت��زام 
االآخرين  و���ش��الم��ة  ل�شالمتهم 
من  خ��ال  جمتمع  اإىل  والو�شول 

احلوادث. 

تخريج دورة اإعداد �شيناري�هات التمارين الأمنية 
•• اأبوظبي-وام:

يف  املركزية  للعمليات  العامة  ب����االإدارة  وال��ك��وارث  االأزم���ات  اإدارة  احتفلت 
ال�شيناريوهات  اإع����داد  دورة  بتخريج  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 

للتمارين االأمنية وذلك يف فندق �شنغريال باأبوظبي.
من  �شابطا   24 مب�شاركة  اأي���ام  خم�شة  ا�شتمرت  التي   - ال���دورة  وت��ه��دف 
يف  امل�شاركني  ال�شباط  كفاءة  رف��ع  اإىل   - اأبوظبي  �شرطة  اإدارات  خمتلف 

التخطيط والتنفيذ للتمارين االأمنية.
والكوارث  االأزم��ات  اإدارة  الظاهري مدير  الركن علي حممد  العقيد  وقام 
االإدارة  يف  التدريب  ف��رع  مدير  العبيديل  حممد  خالد  النقيب  بح�شور 

بتوزيع ال�شهادات على خريجي الدورة وهناأهم باجتيازها بنجاح.
واأو�شح العقيد الظاهري اأن الدورة تاأتي جت�شيدا لروؤية القيادة يف حتقيق 
العاملية  املعاير  وفقا الأف�شل  الكوادر  كفاءة  برفع  اال�شرتاتيجية  اأهدافها 

املتقدمة. 

وفد من تعليمية راأ�س اخليمة يطلع على تطبيقات الداخلية لأف�شل املمار�شات
واأك�������د امل����ق����دم ال�������ش���ري���دي على 
الوزارات  بني  امل�شرتك  االهتمام 
تبادل  يف  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
املعارف وتعزيز ال�شراكات حتقيقا 

لروؤية وتطلعات احلكومة.
ال��ل��ق��اء اإىل ج��ه��ود فرق  وت��ط��رق 
العمل يف تطبيق املعاير العاملية 
العام  االأداء  وحت�����ش��ني  ل��ل��ج��ودة 
ورك����ز ال��ع��ر���ص ال��ت��ق��دمي��ي على 
الداخلية  وزارة  اهتمام  تو�شيح 
ال�شاملة  ال���ت���ن���م���ي���ة  مب���������ش����روع 
العليا  ال���ق���ي���ادة  روؤي�����ة  وحت��ق��ي��ق 

•• اأبوظبي-وام:

اط���ل���ع وف�����د م����ن م��ن��ط��ق��ة راأ������ص 
اخليمة التعليمية على تطبيقات 
وزارة الداخلية الأف�شل املمار�شات 

الدولية يف املجاالت ال�شرطية.
والتقى الوفد خالل الزيارة التي 
العامة  ل����الإدارة  ق��ام بها م��وؤخ��را 
االأداء  وتطوير  لال�شرتاتيجية 
ب���ال���وزارة امل��ق��دم ال��دك��ت��ور �شعيد 
اإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��ري��دي  م��ط��ر 

اجلودة.

مبادراتها  وت�شكيل  ���ش��ي��اغ��ة  يف 
اإطالق  اأهمها  كان  والتي  البناءة 
اخل��ط��ة االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل����وزارة 
ال����داخ����ل����ي����ة وال�����ت�����ي ت����ع����رب عن 
بني  امل�شرتك  والتعاون  التكاتف 
ال��وزارات والهيئات احلكومية يف 

الدولة.
ك��م��ا اط���ل���ع ال���وف���د ع��ل��ى جتربة 
وزارة الداخلية يف جمال تطبيق 
العاملية للجودة يف وزارة  املعاير 

الداخلية.
تطبيق  م��ت��ط��ل��ب��ات  اإىل  وت���ع���رف 

االآي�������زو  اجل���������ودة  اإدارة  ن����ظ����ام 
وجم�������االت   9001:2008
االه����ت����م����ام امل���������ش����رتك وف���ر����ص 
مبادرات  اإىل  وحتويلها  التعاون 
وحتديد  م�����ش��رتك��ة  وم�������ش���اري���ع 
ب���ني اجلهتني  ال��ت��وا���ش��ل  ن��ق��اط 

لتبادل املعلومات ون�شر املعرفة.
بحفاوة  ال��وف��د  اأ���ش��اد  م��ن جانبه 
 .. ال�شيافة  وح�شن  اال�شتقبال 
ال�شراكة  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دا 
جت�شيدا  اجلهتني  بني  والتعاون 

لروؤية احلكومة. 
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ص     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�ص       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�ص         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�ص     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�ص  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
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م�ا�شالت المارات تنظم برناجما تدريبيا لكرث من 40 من م�ظفي وم�شريف فريق �شاند
•• املنطقة الغربية -وام:

 40 نظمت موا�شالت االم��ارات برناجما تدريبيا الكرث من 
من موظفي وم�شريف فريق �شاند ملوا�شالت االم��ارات بهدف 
اإعداد موظفي الكوادر العاملة يف موؤ�ش�شة موا�شالت االإمارات 
اال�شتجابة  جم��ال  يف  مهاراتهم  وت��ط��وي��ر  الغربية  باملنطقة 
امل��روري��ة خا�شة يف جماالت  الناجمة عن احل��وادث  للطوارئ 
اال���ش��ع��اف��ات االأول��ي��ة واالإن��ع��ا���ص ال��رئ��وي. ومت��ك��ن امل�شاركون 
حاالت  يف  اال�شتجابة  يف  ال��ث��اين  امل�شتوى  على  �شاند  دورة  يف 
الكوارث والطوارئ باملنطقة الغربية من االنتقال اىل امل�شتوى 

وذلك  الكوارث  حل��االت  اال�شتجابة  يف  �شاند  لربنامج  الثالث 
من خالل تدريبات مت تطبيقيها عمليا اثناء الدورة يف حاالت 
الطوارئ او حاالت وقوع حوادث حقيقية حمتملة وتلك التي 
بواجباتهم  قيامهم  اأثناء  وامل�شرفني  املوظفني  تواجه  اأو  تقع 

واأعمالهم اليومية .
املوا�شالت  موؤ�ش�شة  املزروعي مدير فرع  �شيف  واأك��د خمي�ص   
املوؤ�ش�شة على  ي��اأت��ي م��ن ح��ر���ص  ال��ربن��ام��ج  اأن ه��ذا  ب��االإن��اب��ة 
اأحد  �شاند  برنامج  معتربا  لديها  العاملني  م��ه��ارات  تطوير 
اأه����م ال���ربام���ج ال��ت��ي ت�����ش��اه��م وت���ع���زز اال���ش��ت��ج��اب��ة يف حاالت 
ال��ط��وارئ خ��الل االأزم����ات وال��ك��وارث الوا�شعة ال��ن��ط��اق حيث 

حلاالت  لال�شتجابة  احرتافيا  تدريبا  تلقوا  متطوعني  يقدم 
الطوارئ قادرين على اإ�شناد ال�شلطات املحلية والوطنية عند 
حدوث اأزمة اأو حالة طوارئ. كما يوفر الربنامج للمواطنني 
واملقيمني يف دولة االإمارات العربية املتحدة املعرفة واملهارات 
وامل�شاهمة يف �شالمة  االأزم��ات  الالزمة لالنخراط يف حاالت 
على  �شاند  م��درب  حوارنه  حممد  اثني  جانبه  ومن  املجتمع. 
قدرات فريق �شاند ملوا�شالت الغربية يف اال�شتجابة لربنامج 
الدورة والنجاح يف تطبيق جتربة االإنقاذ واالإ�شعافات االأولية 
التي اجريت يف ختام الربنامج كفريق متفاعل واحد متحم�ص 

حيث انهى التجربة يف زمن قيا�شي وبن�شبة 95 فى املائة. 

�شفري الدولة يف ب�خار�شت يلتقي وزير اخلارجية الروماين
•• بوخار�صت-وام:

التقى �شعادة ال�شيخ اأحمد علي املعال �شفر الدولة لدى رومانيا وزير اخلارجية الروماين تيتو�ص 
كورليت�شيان. ومت خالل اللقاء بحث اآفاق وم�شتقبل العالقات الثنائيه بني البلدين حيث مت التاأكيد 
على تعزيز احلوار ال�شيا�شي والدبلوما�شي وتكيف االت�شاالت على كافة امل�شتويات. وتناول اجلانبان 
خالل اللقاء التطورات االقت�شادية يف كال البلدين وامل�شتوى اجليد للتبادل التجاري و�شبل تعزيزه 
مع التاأكيد على تعميق التعاون اال�شتثماري الذي من �شاأنه تعميق العالقات الثنائيه. واأعربا عن 
يونيو  �شهر  بداية  بوخار�شت  املزمع عقده يف  والتقني  االقت�شادي  التعاون  اجتماع جلنة  باأن  الثقة 
املقبل ميكنه اإيجاد اأف�شل ال�شبل واالإجراءات امللمو�شة لتطوير العالقات االقت�شادية بني البلدين. 
�شاأنها  الذي من  له الأداء مهام عمله  الكامل  الدعم  ال�شفر تقدمي  ل�شعادة  الروماين  الوزير  واكد 

تنمية وتعزيز عالقات التعاون بني رومانيا ودولة االإمارات.

حاكم عجمان ي�شتقبل اأع�شاء جلان حتكيم برنامج البيت ال�شعري

اله�ية تدع� م�ؤ�ش�شات الدولة ودول التعاون اإىل تعزيز ترابط اأنظمتها اللكرتونية اأفقيا وعم�ديا

قائد عام �شرطة عجمان ي�شتقبل املهنئني بالف�ز بجائزة اأف�شل اإدارة اإحتادية متميزة

•• عجمان-وام:

ال�شيخ حميد  ال�شمو  اأ�شاد �شاحب 
املجل�ص  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
بالدعم  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  االأع����ل����ى 
يوليه  ال����ذي  ال��ك��ب��ر  وااله���ت���م���ام 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  واأخ��وه �شاحب  اهلل  حفظه 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه اهلل 
واخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اع�شاء 
امل��ج��ل�����ص االأع���ل���ى ح��ك��ام االإم�����ارات 
الرتاث  اإح��ي��اء  وفعاليات  ل��ربام��ج 
لدولة  وال�شعبي  النبطي  ال�شعري 
ب�شكل  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
العربية  ال������دول  ول���ك���اف���ة  خ���ا����ص 
ب�����ش��ك��ل ع����ام واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه من 
االندثار وحتقيق تناقله ال�شحيح 

بني االأجيال. 
�شاحب  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 
ال�����ش��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان يف مكتب 
اأم�ص  ال��دي��وان االأم���ري  �شموه يف 
عمار  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  االول 
عهد  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب����ن 
التحكيم  جل���ان  اأع�����ش��اء  ع��ج��م��ان 
وال�����ف�����رز ون���ب�������ص ال���������ش����ورة من 
ال���ت���ع���اون  جم���ل�������ص  دول  ����ش���ع���راء 
برنامج  على  القائمني  اخلليجي 
برنامج  اأول  وه��و  ال�شعري  البيت 
تلفزيوين من نوعه يعنى بال�شعر 
���ش��م��و ال�شيخ  اأف���ك���ار  ال��ن��ب��ط��ي م��ن 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
وينظمه  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم 
ب��ن حممد للرتاث  ح��م��دان  مركز 
ال�شعراء  م���ن  ك��وك��ب��ة  مب�����ش��ارك��ة 

العرب.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأث����ن����ى 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي على 

•• ابوظبي-وام:

للهوية  االإم���������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأك������دت 
اأه��م��ي��ة ال��رب��ط االإل���ك���رتوين بني 
املوؤ�ش�شات  بيانات  وقواعد  اأنظمة 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
املوؤ�ش�شات  ت��ل��ك  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
واالرتقاء بها اإىل م�شتويات حتقق 
ر�شا املتعاملني وتتجاوز توقعاتهم 
م�شاريع  يف  نوعية  نقلة  واإح���داث 
نحو  االإل����ك����رتون����ي����ة  احل����ك����وم����ة 
الذكية.  احل��ك��وم��ة  اإىل  ال��ت��ح��ول 
ودعت الهيئة املوؤ�ش�شات احلكومية 
واخلا�ص يف الدولة ودول جمل�ص 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
اإىل االنتقال من مرحلة الرتكيز 
مواقعها  وحت�����ش��ني  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
خدماتها  وت��ط��وي��ر  االإل��ك��رتون��ي��ة 
اإىل االهتمام بتعزيز  ب�شكل فردي 
اأفقيا  اأن��ظ��م��ت��ه��ا  ب����ني  ال����رتاب����ط 
مواجهة  م���ن  لتتمكن  وع��م��ودي��ا 
واملحافظة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  حت���دي���ات 
وحتقيق  التناف�شية  قدراتها  على 
خمتلف  يف  اال�شتدامة  متطلبات 
التقدم  اأن  موؤكدة  عملها  جماالت 
انت�شار  و����ش���رع���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
االأج����ه����زة ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ب��ات��ت يف 
م���ت���ن���اول اأي�������دي خم��ت��ل��ف اأف������راد 
موؤ�ش�شات  م��ن  يتطلب  اجل��م��ه��ور 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص اأن 
اأكرث ذكاء وابتكارا واإبداعا  ت�شبح 
وخ�شو�شا فيما يتعلق باالأ�شاليب 
والو�شائل التي تقدم بها خدماتها 
ملتعامليها. جاء ذلك يف ورقة عمل 

•• عجمان-وام:

عبداهلل  علي  العميد  �شعادة  تلقى 
ب����ن ع����ل����وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د عام 
العميد  و���ش��ع��ادة  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة 
ال�������ش���ي���خ ����ش���ل���ط���ان ب�����ن ع����ب����داهلل 
�شرطة  ع���ام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  النعيمي 
ع��ج��م��ان ال���ت���ه���اين مب��ن��ا���ش��ب��ة فوز 
���ش��رط��ة ع��ج��م��ان ب���ج���ائ���زة حممد 
املتميز  ل��الأداء احلكومي  را�شد  بن 
احت���ادي���ة  اإدارة  اأف�������ش���ل  ف���ئ���ة  يف 
ا�شتقبال  متميزة. جاء ذلك خالل 

اإدارة االإ�شرتاتيجية وتطوير االأداء 
وال���رائ���د ع��ب��داهلل ع��ل��ي ب��ن علوان 
التخطيط  ق�شم  رئ��ي�����ص  النعيمي 
علي  وال�������ش���ي���د  االإ�����ش����رتات����ي����ج����ي 
املوؤ�ش�شي  التميز  خبر  ال�شبيحي 
�شعادة  وت��ق��دم  عجمان.  �شرطة  يف 
بال�شكر  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد 
على  املهنئة  ال��وف��ود  اإىل  اجل��زي��ل 
التهاين  وت��ق��دمي��ه��م  ح�����ش��وره��م 
ال��ق��ل��ب��ي��ة وك���ل م���ن ����ش���ارك �شرطة 
للجميع  متمنيا  فرحتها  عجمان 
مزيدا من االإزدهار مبا فيه خدمة 

ح�شول  يف  الإ���ش��ه��ام��ه��م  وم��دن��ي��ني 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة عجمان 
اأف�شل  ب��ج��ائ��زة  االأول  امل��رك��ز  على 
اإدارة احتادية متميزة �شمن جوائز 
حممد بن را�شد لالأداء احلكومي. 
املهنئة  ال��وف��ود  اأك���دت  جانبها  م��ن 
ل�شرطة  العامة  القيادة  ح�شد  اأن 
ال��ت��م��ي��ز حمليا  ج����وائ����ز  ع���ج���م���ان 
واإق���ل���ي���م���ي���ا وع���امل���ي���ا ي���ربه���ن على 
حر�ص القيادة على االأخذ باأحدث 
االأ�شاليب املتبعة يف جمايل اجلودة 
ال����دوؤوب  وك��ذل��ك عملها  وال��ت��م��ي��ز 

ونائبه  عجمان  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
ال��دك��ت��ور عبداهلل  ال��ع��ق��ي��د  ���ش��ع��ادة 
رئي�ص  ����ش���ل���ط���ان  ع���ب���دال���رح���م���ن 
ل�����الإدارة واملنطقة  ال��ف��ن��ي  ال��ف��ري��ق 
املرافق  والوفد  الداخلية  وزارة  يف 
الفجرة  ���ش��رط��ة  م���ن  ل���ه ووف�����ود 
و�شرطة ال�شارقة واملنطقة الطبية 
يف ال�شارقة وجامعة عجمان الذين 
قدموا لتقدمي التهاين والتربيكات 
ل�شرطة عجمان بهذا الفوز. ح�شر 
العقيد  ���ش��ع��ادة  االإ���ش��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل 
ع��ب��داهلل اأح��م��د احل���م���راين مدير 

جانبه عرب نائب قائد عام �شرطة 
عجمان عن فخره بالنجاح الكبر 
عجمان  ����ش���رط���ة  ح��ق��ق��ت��ه  ال�������ذي 
بعد  التميز عاما  وح�شدها جوائز 
االآخر.. الفتا اإىل اأن احلفاظ على 
واأن  اأه��م من حتقيقه  التميز  ه��ذا 
اأن �شرطة  ي��دل على  ال��ف��وز  ت��ك��رار 
وتتميز  ذاتها  على  تتفوق  عجمان 
وتبدع  ومناف�شيها  اأق��ران��ه��ا  ع��ل��ى 
اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  يف ع��م��ل��ه��ا. وت���وج���ه 
���ش��رط��ة عجمان  م��وظ��ف��ي  ج��م��ي��ع 
واأفراد  �شباط  و�شف  �شباط  من 

بجوائز  ال��ف��وز  اأن  واأك����د  ل��ل��وط��ن. 
املن�شة  ع��ل��ى  وال�������ش���ع���ود  ال��ت��م��ي��ز 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وم�شافحة 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
ت��ع��د حافزا  دب���ي رع����اه اهلل  ح��اك��م 
عجمان  ���ش��رط��ة  منت�شبي  جلميع 
م���ن ق����ادة و���ش��ب��اط واأف������راد لبذل 
املخل�ص  والعمل  املزيد من اجلهد 
ملوا�شلة ال�شر على طريق التقدم 
درجات  اأق�����ش��ى  وحتقيق  وال��رف��ع��ة 
واالإ�شتقرار. من  وال�شالمة  االأمن 

ورفع  الب�شري  الكادر  تطوير  على 
العمل  م�شلحة  يخدم  مبا  كفاءته 
كما متنت ل�شرطة عجمان حتقيق 
خالل  والنجاح  التفوق  من  مزيد 
اأخرى  جهة  من  املقبلة.  ال�شنوات 
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ت��ل��ق��ت 
غرفة  م��ن  تهنئة  برقيات  عجمان 
واالإدارة  عجمان  و�شناعة  جت���ارة 
االأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة 
وموؤ�ش�شة حميد بن را�شد لالأعمال 
للدفاع  العامة  واالإدارة  اخل��ري��ة 

املدين يف عجمان.

ج��ه��ود م��رك��ز ح���م���دان ب���ن حممد 
الح��ي��اء ال����رتاث يف احل��ف��اظ على 
الرتاث ال�شعبي للدولة وتر�شيخه 
التي  االأ�شيلة  والتقاليد  للعادات 
عرف بها اأه��ل االإم���ارات يف نفو�ص 
اإىل  ال��دائ��م  و�شعيه  ال��دول��ة  اأب��ن��اء 
والثقايف  ال�شعري  امل���وروث  اإح��ي��اء 
وال�����ش��ع��ب��ي وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه من 

االندثار.
واأعرب �شموه عن �شعادته مبا يراه 
امل��رك��ز وال��ت��ي ت�شهم يف  م��ن جهود 
اإي�����ش��ال م����وروث االآب����اء واالأج����داد 
لالأجيال القادمة .. م�شددا �شموه 
ع��ل��ى امي���ان���ه ال���ت���ام ب����اأن م���ا خلفه 
اأ�شيلة  االأج�����داد م��ن ق��ي��م ع��رب��ي��ة 
وتراث ثقايف يعد جزءا من الهوية 
الوطنية التي تتطلب من اجلميع 
ظل  يف  وتعزيزها  عليها  احل��ف��اظ 
واالنفتاح  امل��ت��الح��ق��ة  امل���ت���غ���رات 
ع����ادات مل  اأدى اىل ظ��ه��ور  ال����ذي 

تكن موجودة �شابقا.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ�����ش����اد 
حميد بن را�شد النعيمي بال�شعراء 

املنطقة  يف  ال�����ش��ع��ري��ة  امل�����ش��اب��ق��ات 
كونه يتيح الفر�شة لل�شباب العرب 
مواهبهم  واإط��������الق  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ال�����ش��ع��ري��ة واالأدب�����ي�����ة ���ش��م��ن 13 
ح��ل��ق��ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ت��ب��ث م���ن قناة 
���ش��م��ا دب���ي وخ��ت��ام��ه��ا ���ش��ي��ك��ون يوم 
االأثنني املقبل . كما يعد الربنامج 
االأول من نوعه يف املنطقة و�شاهم 
حتقيق  يف  ال�شابقة  حلقاته  خالل 
اختيار  يف  وال�شفافية  امل�شداقية 
من  واملبدعة  اجل��دي��دة  امل�شاركات 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�����ش��ع��راء 
التوا�شل  ب���رن���ام���ج  ط���ري���ق  ع����ن 

االإجتماعي تويرت .
فكرة  اأن  دمل�������وك  اب������ن  واأو�������ش������ح 
رائ�����دة وفريدة  ت��ع��ت��رب  ال��ربن��ام��ج 
م����ن ن���وع���ه���ا وت���ع���د ن��ق��ط��ة حتول 
خمتلفة  لنوعية  ج��دي��دة  وب��داي��ة 
كونها  ال�����ش��ع��ري��ة  ال����ربام����ج  م����ن 
واكبت التطور يف قنوات التوا�شل 
ال�شعراء  وح����ف����زت  االج���ت���م���اع���ي 
فر�ص  ب���دون  واالب����داع  للم�شاركة 
تكلفة  او  ا���ش��رتاط��ات  او  ق��ي��ود  اي 

�شخ�شيا  ال��ف��ك��رة  ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة 
وت��وف��ر ك��ل ال��دع��م امل���ايل والفني 
م��ن خ��الل ر�شد اجل��وائ��ز القيمة 
درهم  الف   500 اىل  والتي ت�شل 
ا�شبوعيا باال�شافة اىل ر�شد جائزة 
ل��ل��ف��ائ��ز يف احللقة  دره����م  م��ل��ي��ون 
ال�شورة  نب�ص  ف��ق��رة  يف  االخ����رة 
وجائزة اخرى بقيمة مليون درهم 

للفائز يف اكمال �شطر البيت.
اعتزازه  ع���ن  دمل����وك  اب����ن  واأع������رب 
ال�����ش��م��و حاكم  و���ش��ك��ره ل�����ش��اح��ب 
لفريق  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 
برنامج البيت مما يدل على حر�ص 
النهو�ص  اأج��ل  من  ال�شديد  �شموه 
نحو  �شعيا  ب��ال��ربن��ام��ج  واالرت���ق���اء 
على  احل��ف��اظ  اأه���داف���ه يف  حتقيق 

ال�شعر والرتاث ال�شعبي.
ووجه ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب 
و�شمو  ع���ج���م���ان  ح����اك����م  ال�������ش���م���و 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
عام  ب�شكل  للمركز  دعمهما  على 

ولربنامج البيت ب�شكل خا�ص.
ق�شيدة  ال�شعراء  اأح��د  األ��ق��ى  وق��د 

القائمني على اإدارة برنامج البيت 
واأث���ن���ى ���ش��م��وه ع��ل��ى ف��ك��رة تنظيم 
بال�شعر  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  امل�������ش���اب���ق���ة 
باأنها  وو���ش��ف��ه��ا  حت��دي��دا  النبطي 
خطوة جيدة على طريق اإبراز دور 
ال�شعر يف حياة املجتمعات العربية 
العربي  ال�شباب  ت�شجيع  واأه��م��ي��ة 
ال�شعرية  م��واه��ب��ه��م  ���ش��ق��ل  ع��ل��ى 
باأ�شلوب  االإي����ج����اب����ي  وال���ت���ف���اع���ل 
ع�شري مع امل�شهد الثقايف العربي 

عموما.
واط���ل���ع ���ش��م��وه خ���الل ال��ل��ق��اء من 
ب��ن دملوك  �شعادة ع��ب��داهلل ح��م��دان 
حمدان  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص 
ب���ن حم��م��د الإح���ي���اء ال�����رتاث على 
البيت  ب��رن��ام��ج  اأه������داف وخ��ط��ط 
وما ميكن اأن يقدمه الأبناء الدولة 
دول جمل�ص  والب���ن���اء  ع���ام  ب�����ش��ك��ل 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
خطط  من  العربية  ال��دول  وكافة 
ال�����رتاث  روح  ت���ع���زي���ز  يف  ت�����ش��ه��م 

ال�شعري العربي يف نفو�شهم .
وي���ع���د ب���رن���ام���ج ال��ب��ي��ت م���ن اأك���رب 

على امل�����ش��ارك��ني وذل���ك م��ن خالل 
الإكمال  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ات��ه��م 
�شطر واحد فقط يطلقه الربنامج 
بتوقيت  اخل���ام�������ش���ة  ال�������ش���اع���ة  يف 
بيت  كتابة  او  ا�شبوع  ك��ل  م��ن  دب��ي 
ا�شبوعيا  تعلن  التي  ال�شورة  على 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بعد�شة 

حممد اآل مكتوم.
واأ�شار اإىل اأن الربنامج اأعاد للن�ص 
امل����ق����روء م��ك��ان��ت��ه وه��ي��ب��ت��ه حيث 
يحر�ص ال�شعراء من خالل اكمال 
الفكرة  ع��ل��ى  ف��ق��ط  واح�����د  ���ش��ط��ر 
لل�شطر  املتقن  والرتكيب  املميزة 
امل�شاركات  ب��اق��ي  ع��ن  يتميز  ل��ك��ي 
الربامج  يف  ال�شائد  ا�شبح  ان  بعد 
احل�شور  على  الرتكيز  ال�شعرية 

املنربي وااللقاء.
واأ����ش���اد ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
حمدان بن حممد الإحياء الرتاث 
امل�شتمرة  واملتابعة  الكبر  بالدعم 
اللذين يحظى بهما الربنامج من 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم الذي حر�ص على 

ال�شيخ حميد  ال�شمو  اأم��ام �شاحب 
واحل�شور  ال��ن��ع��ي��م��ي  را�����ش����د  ب����ن 
وجهوده  ب�شموه  خاللها  من  اأ�شاد 
الكبرة يف النهو�ص بامارة عجمان 
ال��رق��ي والتطور  امل��زي��د م��ن  ن��ح��و 
قبيلة  تاريخ  ق�شيدته  يف  متناوال 

النعيمي العريق يف املنطقة.
�شعادة  ق�����دم  ال���ل���ق���اء  ن���ه���اي���ة  ويف 
ع����ب����داهلل ب����ن دمل������وك ن�����ش��خ��ة من 
ا�شدارات املركز وحلقات الربنامج 
حاكم  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اىل  ه��دي��ة 
عجمان واىل �شمو ال�شيخ عمار بن 
التقاط  مت  بعدها  النعيمي  حميد 

ال�شور التذكارية.
ال�شيخ  م����ع����اىل  ال����ل����ق����اء  ح�������ش���ر 
النعيمي  الدكتور ماجد بن �شعيد 
رئي�ص ديوان �شاحب ال�شمو حاكم 
ع��ج��م��ان و���ش��ع��ادة ح��م��د ب��ن را�شد 
و�شعادة  ال��دي��وان  م��دي��ر  النعيمي 
امل�شت�شار  ال�����ش��رف��ا  ام���ني  ع��ب��داهلل 
النعيمي  في�شل  و�شعادة  بالديوان 
ال�شياحية  التنمية  دائ����رة  م��دي��ر 

بعجمان وعدد من امل�شئولني . 

املهند�ص  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  قدمها 
ع��ل��ي حم��م��د اخل����وري م��دي��ر عام 
هيئة االإم��ارات للهوية يف اجلل�شة 
الع�شرين  ل��ل��م��وؤمت��ر  اخل��ت��ام��ي��ة 
للحكومة واخلدمات االإلكرتونية 
التعاون اخلليجي  يف دول جمل�ص 
واختتم  داتاماتك�ص  نظمته  ال��ذي 
ريتز  فندق  اأم�ص يف  اأول  فعالياته 
كربيات  مب�شاركة  بدبي  كارلتون 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  املنظمات 
القرار  واخلا�شة وعدد من �شناع 
االإق��ل��ي��م��ي��ني وال���دول���ي���ني وال����ذي 
اأح�����دث  ا����ش���ت���ع���را����ص  مت خ����الل����ه 
التطورات واالأبعاد اال�شرتاتيجية 
والتعامالت  احلكومة  م�شاريع  يف 
املبادرات  ومناق�شة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
والتوجهات العاملية اجلديدة و�شبل 
اال�شتفادة من اخلربات االإقليمية 

تخ�شي�ص  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ل��ك  م���ن 
برامج  ل��دع��م  �شخمة  م��ي��زان��ي��ات 
لتتمكن من  االإل��ك��رتوين  التحول 
مواكبة االرتفاع امل�شتمر مل�شتويات 
ودعا  املتعاملني.  توقعات  و�شقوف 
اإدراك  اإىل  احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
طبيعة العالقة الدقيقة بني جودة 
اخلدمات التي تقدمها وبني ر�شا 
الثورة  ظل  يف  وخا�شة  املتعاملني 
العوملة  وت����ط����ور  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
على  ت��ف��ر���ص  ب��ات��ت  ال��ت��ي  التقنية 
الكفاءة  موؤ�شرات  رفع  احلكومات 
والفعالية وفق معاير التناف�شية 
اأج����ل ���ش��م��ان تلبية  ال��ع��امل��ي��ة م���ن 
التغر  ومواكبة  ال�شكان  توقعات 
امل�شتمر فيها الفتا اإىل الدور الذي 
يلعبه الربط بني قواعد البيانات 
حكومات  ت��ط��وي��ر  يف  وامل��ع��ل��وم��ات 

م�شبوق وارتفاع عدد م�شتخدميها 
والعاملي  الوطني  ال�شعيدين  على 
احلكومات  على  ال�شغط  ي�شاعف 
على  والقطاعات اخلدمية لرتكز 
جودة ونوعية العمليات واخلدمات 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا االأم�������ر ال������ذي مل 
لتجاهل  للحكومات  جم���اال  ي���دع 
ال���ت���اأخ���ر يف  اأو  ال����ذك����ي  ال���ت���ح���ول 
تنفيذه. وا�شتعر�ص يف ورقة العمل 
�شمن  تندرج  اأن  يجب  حماور   6
للتحول  اال�شرتاتيجية  اخلطط 
احلكومات  لتتمكن  االإل���ك���رتوين 
التقدم  حتقيق  م��ن  وموؤ�ش�شاتها 
امل��ن�����ش��ود ع��ل��ى اأر�����ص ال��واق��ع وهي 
اأن��ظ��م��ة احلو�شبة  اال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
الهوية  اأن���ظ���م���ة  وم�����ن  ال��غ��ي��م��ي��ة 
م�شتويات  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة 
ت�����ش��م��ن وحتمي  ع���ال���ي���ة  اأم���ن���ي���ة 

التحول  ق�����ي�����ادة  يف  وال�����دول�����ي�����ة 
احلكومة  خ��دم��ات  نحو  املوؤ�ش�شي 
ال��ذك��ي��ة. واأك����د ال��دك��ت��ور اخلوري 
والتعاون  التن�شيق  تعزيز  �شرورة 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  بني 
وت��ب��ادل امل��ع��ارف واخل����ربات فيما 
ل��ت��ط��وي��ر ت��ط��ب��ي��ق��ات ذكية  ب��ي��ن��ه��ا 
الهائلة  ال�����ش��رع��ة  م���ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب 
ال�����ت�����ي ت���ت�������ش���م ب����ه����ا ال����ت����ط����ورات 
االأمر  العامل  ح��ول  التكنولوجية 
تبني مفاهيم  يتطلب منها  ال��ذي 
هيكلة  واإع����ادة  ال�شامل  االإ���ش��الح 
اخلدمية  م���ن���ظ���وم���ات���ه���ا  وب����ن����اء 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  بحيث 
االإل���ك���رتوين يف �شبيل  وال��رتاب��ط 
االنتقال من الواقع التقليدي اإىل 
وت��ط��ورا الفتا  اأك���رث تقدما  واق���ع 
يتطلب  كله  ذل��ك  حتقيق  اأن  اإىل 

ت�شتطيع  وف��ع��ال��ي��ة  ت��راب��ط��ا  اأك���رث 
ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ب��ك��ف��اءة وعلى 
مدار ال�شاعة ويف حوكمة اخلدمات 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى احل���ك���وم���ي ك�����اأداة 
يف  واملمار�شات  ال�شيا�شات  لتطوير 
اخلدمات  وت��ق��دمي  تنظيم  جم��ال 
بني  احل��ك��وم��ي��ة  التكاملية  وب��ن��اء 
واأ�شار  ال��ع��ام.  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���ش�����ش��ات 
املعلومات  تقنيات  تطبيق  اأن  اإىل 
حال  ي�شكل  ب��ع��ن��اي��ة  واالت�����ش��االت 
الكلي  االأداء  ل��ت��ح�����ش��ني  ع��م��ل��ي��ا 
وم�����ش��ت��وى ت���ق���دمي اخل����دم����ات يف 
�شرورة  على  موؤكدا  العام  القطاع 
اال�شتفادة من امليزات والت�شهيالت 
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ات  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
اخلدمات  تطوير  يف  االجتماعي 
ات�شاع  واأن  خ�شو�شا  احل��ك��وم��ي��ة 
غر  ب�شكل  ال�شبكات  ه��ذه  انت�شار 

ال�شبكات  على  ال�شخ�شية  الهوية 
رئي�شي  ك��ع��ن�����ش��ر  االإل���ك���رتون���ي���ة 
ل��ت��ط��وي��ر من����اذج خ��دم��ي��ة مبتكرة 
اإليها  ال��و���ش��ول  وب��ال��ت��ايل مت��ك��ني 
االت�����ش��ال احلديثة  و���ش��ائ��ل  ع���رب 
الربط  م��ن  اال�شتفادة  جانب  اإىل 
املفتوحة  وال��ب��ي��ان��ات  االإل���ك���رتوين 
وم�شاركتها  البيانات  حتليل  ومن 
اأف�شل  ع���ل���ى  ال����ت����ع����رف  ب����ه����دف 
املمار�شات يف جمال اال�شتفادة من 
النتائج  اأف�شل  لتحقيق  البيانات 
يف جمال اإدارة املعرفة واال�شتفادة 
منها يف تعزيز التناف�شية وتقدمي 
املوؤمتر  اأرقى اخلدمات. ويف ختام 
���ش��ارك ال��دك��ت��ور اخل���وري ك�شيف 
�شرف يف حفل توزيع جوائز ال�شرق 
احلكومة  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز  االأو������ش�����ط 

واخلدمات االإلكرتونية.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/القرية للقرطا�شية   

رخ�شة رقم:CN 1049279  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة طارق حممد علي عبداهلل الغافري %100
تعديل وكيل خدمات/حذف م�شبح �شالح حمدان جديد املن�شوري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شراكارا كاروناكاران �شوريندران

فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
العقارية  ال�ش�����ادة/تد�شني  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م   رخ�شة رقم:CN 1196948  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي حميد حمدان عبداهلل الزعابي %51
تعديل وكيل خدمات

حذف حامد ع�شام ح�شني عبداهلل احلب�شي الها�شمي
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
للعقارات  هوم  كام  ال�ش�����ادة/ول  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1528556  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد را�شد �شيف  را�شد العامري %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 ا�شافة معزالدين معني مفتي نا�شر اال�شالم %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر اال�شالم مفتي حممد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كري�شتوفر يل ادكين�ص
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بوينت زيرو لتجارة احللي 

  CN 1183602:واالك�ش�شوارات  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عارف احمد عبده �شعبان %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

جا�شم عبدالرحمن احمد علي ال علي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء /

جا�شم عبدالرحمن احمد علي ال علي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ملبار لبيع و�شوي اال�شماك  

 رخ�شة رقم:CN 1778792 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*9 اىل 1*6.2

تعديل ا�شم جتاري:من/ملبار لبيع و�شوي اال�شماك
MALABAR FISH TRADING & GRILLING

اىل/ملبار لتجارة اال�شماك
MALABAR FISH TRADING

تعديل عنوان/من ابوظبي مدينة حممد بن زايد �شرق 9 ق 163 حمل رقم 1 املالك/
لطيفة �شام�ص حممد الوهيبي اىل ابوظبي مدينة حممد بن زايد �شرق9 ق 163 حمل 

رقم 2-3 املالك لطيف �شام�ص حممد الوهيبي
تعديل ن�شاط/حذف �شوي وقلي اال�شماك واحليوانات البحرية )5621005(

فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/القريتني لل�شحن الربي  

 رخ�شة رقم:CN 1044969 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3.77*0.80

تعديل ا�شم جتاري:من/القريتني لل�شحن الربي
AL QARYATEN LAND FORWARDING

اىل/القريتني لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
AL QARYATEN PASSENGERS TRANSPORTATION VIA RENTED BUSES

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات ال�شحن الربي للب�شائع )5224004(

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة ابوعزيز كبر ذ.م.م  

 رخ�شة رقم:CN 1014328 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3.2*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة ابوعزيز كبر ذ.م.م 
ABU AZIZ KABEER GROCERY LLC

اىل/كافتريا ابو عزيز كبر ذ.م.م
ABU AZIZ KABIR CAFETERIA LLC

ن�شرة  بن  �شامل  بناية  حممد  بن  حمدان  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
العامري اىل ابوظبي م�شفح م 7 املالك جمينني حممد ثامر املن�شوري

تعديل ن�شاط/ا�شافة كافتريا )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
تنظيف  خلدمات  اخل�شراء  ال�ش�����ادة/التفاحة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املباين   رخ�شة رقم:CN 1523202 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �شعيد حم�شن حمد الفالحي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد �شعيد حم�شن حمد الفالحي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عجيب الرحمن حممد راهيز الدين %49

تعديل را�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/التفاحة اخل�شراء خلدمات تنظيف املباين

GREEN APPLE BUILDING CLEANING SERVICES
اىل/التفاحة اخل�شراء خلدمات تنظيف املباين ذ.م.م 

GREEN APPLE BUILDING CLEANING SERVICES LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
ال�شركات    الدارة  بينونة  ال�ش�����ادة/جمموعة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1059776 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد خالد عبداهلل مبارك البوعينني املزروعي %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد عبداهلل مبارك البوعينني املزروعي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/خالد عبداهلل مبارك البوعينني املزروعي من 100% اىل %99
تعديل را�ص املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.20
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/جمموعة بينونة الدارة ال�شركات
BAYNUNA GROUP FOR COMPANIES MANAGEMENT

اىل/جمموعة بينونة الدارة ال�شركات ذ.م.م 
BAYNUNA GROUP FOR COMPANIES MANAGEMENT LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
امل�شخات  وا�شالح  ل�شيانة  ال�ش�����ادة/بر�شتيج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�شمامات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1087545 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد عبداهلل �شالح مبارك الكثري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد عبداهلل �شالح مبارك الكثري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاجن تروفات مويدوين

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بوزها نقارا ايالت �شيثو حممد
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية 
تعديل ا�شم جتاري:من/بر�شتيج ل�شيانة وا�شالح امل�شخات وال�شمامات ذ.م.م

PRESTIGE VALVES & PUMPS MAINTENANCE SERVICES LLC
اىل/بر�شتيج ل�شيانة وا�شالح امل�شخات وال�شمامات  

PRESTIGE VALVES & PUMPS MAINTENANCE SERVICES
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
ال�شاد  ال�ش�����ادة/قمر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح االطارات 

رخ�شة رقم:CN 1302787  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 

ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اال�شاو�ص  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنجارة واحلدادة 

رخ�شة رقم:CN 1172420  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 

ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
الكوبرا  ال�ش�����ادة/خياط  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1514096   قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ها�شم حممد م�شاعد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد �شامل حممد �شعيد الكعبي
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11105 بتاريخ2014/5/24

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اجلناحني  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شوبرماركت - فرع 1 

رخ�شة رقم:CN 1111030-1  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 

ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  املالك:�ص.االمارات للمرطبات �ص.م.ع 
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:O BLAST O بال�شت

املودعة بالرقم:199735       بتاريخ:2013/10/21 م
با�ش��م:�ص.االمارات للمرطبات �ص.م.ع

وعنوانه:�ص.ب:420 دبي ، االمارات العربية املتحدة .  
غر  امل�شروبات  من  وغرها  والغازية  املعدنية  املياه  بالفئة:32  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 

الكحولية ، وال�شراب وغرها من امل�شتح�شرات امل�شتخدمة لعمل امل�شروبات غر الكحولية . 
و�شف العالمة:عبارة عن كلمة بال�شت باللغة العربية باللون االبي�ص امامها حرف O باللغة االجنليزية 

وباللون االحمر وكلمة O BLAST باللون االبي�ص واخللفية باالخ�شر واال�شفر .
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم الوكيل  / املحامي
         CWiK:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

                                                                                 
بتاريخ: 2014/5/5 م  املودعة حتت رقم : 211188 

با�شم  : ال�شيد/كي�شور �شاند
وعنوانه: �ص.ب:124205 ، دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.

 والواقعة يف الفئة:35
اال�شود وبخط  باللون  الكبرة  الالتينية  باحلروف  كلمة مكتوبة   CWiK العالمه:هي عبارة عن  و�شف 

عري�ص ب�شكل معني . 
اال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل 30 يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/281 مدين جزئي                   
اىل املدعى عليه/1- النو�ص لتنظيم احلفالت واالعرا�ص وميثلها قانونا حممد 
مروان مو�شى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت 
امل��ت��ك��ام��ل��ة )�������ص.م.ع( ومي��ث��ل��ه: حم��م��ود ح��ج��اج ع���زب اب��وج��ري��دة ق��د اق���ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 
القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماه  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   14666.90(
يوم  لها جل�شة  وح��ددت   . ال�شداد  وحتى مت��ام  اال�شتحقاق  تاريخ  12% من  بواقع 
فانت  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  �ص   8:30 ال�شاعة   2014/6/4 املوافق  االربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/297 مدين جزئي                   
اىل املدعى عليه/1- �شركة جيه ا�ص ال اك�شربي�ص للنقل الربي العام ذ.م.م ميثلها 
قانونا/ �شونيل رحمن �شيتي مركار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة 
االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع 
والفائدة  املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   17082.48( وق��دره  مبلغ 
لها  وح��ددت   . ال�شداد  مت��ام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
 ch2.D.17 بالقاعة  ال�شاعة 8:30 �ص  املوافق 2014/6/4  جل�شة يوم االربعاء 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

  مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/285 مدين جزئي                   

قانونا  وميثلها  ذ.م.م  العامة  للتجارة  مالتميندز  �شركة  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
ان املدعي / �شركة االمارات  مارتني هيري�ص لوكوو جمهول حمل االقامة مبا 
اقام  ابوجريدة قد  املتكاملة )���ص.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب  لالت�شاالت 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ 
وقدره )14100.03 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة القانونية 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت   . ال�شداد  وحتى مت��ام  اال�شتحقاق  تاريخ  12% من  بواقع 
ch2.D.17 لذا فانت  ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة  املوافق 2014/5/28  االربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

  مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/289 مدين جزئي                   

اىل املدعى عليه/1- �شينثيل كومار �شوبر امانيام �شوبر امانيام جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )26661.47 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد . وحددت لها 
جل�شة يوم االربعاء املوافق 2014/5/28 ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
جمال ال�ش�يدي: القيادة املخل�شة و�شاحبة الروؤية هي اأ�شا�س التف�ق العاملي

•• اأبوظبي-وام:

االإمارات  مركز  ع��ام  مدير  ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور  �شعادة  ق��ال 
للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية ان ما حققته حكومة دولة االإمارات 
العربية املتحدة خالل ال�شنوات املا�شية من تبووؤ اأرقى املراتب يف االأداء 
العامل  به  �شهد  وما  ال�شدقية  وذات  املعنية  الدولية  املوؤ�ش�شات  ب�شهادة 
اأخرا من خالل الكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية 2014 يوؤكدان اأن 
دولة االإمارات العربية املتحدة ت�شر يف الطريق ال�شحيح نحو حتقيق 
املتوا�شل لالأخذ  ا�شتعدادها  التي ال حتدها حدود ويثبتان  طموحاتها 
باأرقى االأ�شاليب العلمية يف االإدارة ورفع الكفاءة يف خمتلف القطاعات. 
واأ�شاف اإن قيادتنا احلكيمة مت�شي بتفاوؤل نحو امل�شتقبل مدعومة بثقة 

اإدارة �شوؤون البالد كلها متثل  واجلمهور والتوجه العلمي والبحثي يف 
املجاالت كافة حيث  امل�شتقبلية ال�شتدامة وترة االإجناز يف  ال�شمانات 
توؤمن قيادتنا الر�شيدة باأن العلم هو بوابة التقدم والركيزة االأ�شا�شية 
التي تتكئ عليها االأمم ال�شاعية اإىل الرتقي والتميز. واأكد �شعادته اأن 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تعليق 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل على االإجناز العاملي 
ال�شنوي  الكتاب  ل�  وفقا  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حققته  ال��ذي 
للتناف�شية العاملية 2014 الذي قال فيه اإن التقارير العاملية ال تبهرنا 
كثرا وال ت�شرف نظرنا عن اأهدافنا احلقيقية وال تدفعنا اإىل التفاخر 
اأبدا  اأن دولة االإم��ارات العربية املتحدة ال تركن  .. يوؤكد  وترك العمل 
اإىل ما حتققه من اإجنازات اأو تقنع به واإمنا ت�شعى با�شتمرار اإىل املزيد 

اأن يتحقق  القطاعات الن�شطة كافة يف جمتمعنا وما كان لهذا التفوق 
لوال روح االحتاد التي تدفع اأبناء الوطن كافة نحو مزيد من االإجناز 
يف  الثاقبة  الروؤية  و�شاحبة  واملخل�شة  الواعية  القيادة  ولوال  والعطاء 
بح�شول  �شعادته  عن  واأع��رب   . للم�شتقبل  واال�شتعداد  احلا�شر  اإدارة 
حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة على املركز االأول عامليا يف جمال 
البروقراطية  وغياب  احلكومية  القرارات  وج��ودة  احلكومية  الكفاءة 
وح�شن اإدارة االأموال العامة وفقا ل� الكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية 
�شوي�شرا.  يف  االإداري��ة  للتنمية  ال��دويل  املعهد  ي�شدره  الذي   2014
ونوه �شعادته باأن ال�شهادات الدولية املتواترة بريادة التجربة التنموية 
االإماراتية ومتيزها وتفوقها توؤكد مبا ال يدع جماال لل�شك اأن االأ�شاليب 
العلمية التي تبنتها احلكومة يف عملها وتعاملها مع القطاعات املختلفة 

حيث توؤمن قيادتنا الر�شيدة باأن احلفاظ على القمة اأ�شعب بكثر من 
اإىل  يحتاج  العامل  يف  التنمية  م�شمار  يف  التناف�ص  واأن  اإليها  الو�شول 
وهذا  توقف  دون  من  واالبتكار  واجلهد  العمل  من  متكاملة  منظومة 
هو جوهر روؤية االإم��ارات 2021 التي تهدف اإىل جعل دولة االإمارات 
اخلم�شني  ال��ذك��رى  بحلول  ال��ع��امل  دول  اأف�����ش��ل  م��ن  امل��ت��ح��دة  العربية 
الإن�شائها. واأعرب �شعادة جمال ال�شويدي يف ختام ت�شريحه عن اأمله يف 
مزيد من تعميق روح البحث العلمي يف ربوع الوطن وتو�شيع الدرا�شات 
التطوير  م��ن  مب��زي��د  االإم��ارات��ي��ة  التجربة  ب��رف��د  الكفيلة  امل�شتقبلية 
لقدرات كوادرها الوطنية الفتا النظر اإىل اأن الرتكيز على النهج العلمي 
هو ال�شامن االأكرب ل�شياغة جتربة البالد وم�شتقبلها على قاعدة من 

كفاءة االأداء احلكومي ومتيزه وفق اأرقى املعاير العاملية. 

جمال ال�ش�يدي ي�قع يف باري�س كتابه اآفاق الع�شر الأمريكي : ال�شيادة والنف�ذ يف النظام العاملي اجلديد
•• ابوظبي-وام:

ن������ظ������م م������ر�������ش������د ال�������درا��������ش�������ات 
باري�ص  يف  مب��ق��ره  اجليو�شيا�شية 
الع�شر  اآف���اق  لكتاب  توقيع  حفل 
االأم���ري���ك���ي: ال�����ش��ي��ادة وال��ن��ف��وذ يف 
ملوؤلفه  اجل���دي���د  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام 
�شند  ج����م����ال  ال����دك����ت����ور  �����ش����ع����ادة 
مركز  ع�������ام  م����دي����ر  ال���������ش����وي����دي 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  االإم��������ارات 
احلفل  و���ش��ه��د  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة. 
ال����ذي ن��ظ��م ب��ال��ت��ع��اون م���ع مركز 
باري�ص  جامعة  يف  اأوري���و  موري�ص 
كبر  ال�����ش��ورب��ون جمهور  دي��ك��ارت 
االأكادمييني والباحثني وكبار  من 
والع�شكريني  املدنيني  امل�شوؤولني 
وال�������ط�������الب. واأ��������ش�������اد احل�������ش���ور 
ب���االأف���ك���ار ال��ق��ي��م��ة ال���ت���ي اأورده������ا 
اإعجابهم  ع���ن  م��ع��رب��ني  امل����وؤل����ف 

وال��������روؤى وال��ت��ح��ل��ي��الت ال������واردة 
ف��ي��ه ف��ق��ط واإمن�����ا ك��ذل��ك للمنهج 
املوؤلف  ا�شتخدمه  ال���ذي  العلمي 
التحليالت  ع���ل���ى  ف���ي���ه  واع���ت���م���د 
والبيانات  ال��درا���ش��ات  على  املبنية 
ب��ع��ي��دا ع���ن االن���ح���ي���ازات وال�����روؤى 
ورحب  العلمية.  غ��ر  ال�شخ�شية 
ب��رو مدير  ���ش��ان  ت�شارلز  ال��دك��ت��ور 
اجليو�شيا�شية  ال��درا���ش��ات  مر�شد 
ال�شويدي  �شند  ج��م��ال  ب��ال��دك��ت��ور 
اأب��رز الباحثني  ب�شفته واح��دا من 
على  م�شددا  املعا�شرين..  ال��ع��رب 
اأهمية بحوثه التي تتناول وتعالج 
الق�شايا االأكرث اأهمية واإحلاحا يف 
اإىل  ال��ت��ي ي�شعى  ال��ع��امل احل��دي��ث 
ال��ت��ي دائما  ط��رح��ه��ا يف م��وؤل��ف��ات��ه 
م��ا ت��ق��وم ع��ل��ى ط���رح اأف��ك��ار وروؤى 
برو  �شان  ت�شارلز  واأ���ش��اد  ج��دي��دة. 
باأن�شطة مركز االإمارات للدرا�شات 

القائم  ال��ر���ش��ني  العلمي  باملنهج 
والبيانات  امل��ع��ط��ي��ات  حتليل  ع��ل��ى 
دقيقة  حتليلية  نتائج  اإىل  و�شوال 
وال�����ذي اع��ت��م��ده ال��دك��ت��ور جمال 
�شعادة  وك���ان  كتابه.  يف  ال�شويدي 
ال�شويدي  ���ش��ن��د  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور 
من  اأكادمييني  باحثني  مع  التقى 
مر�شد  ل�  العلمية  اللجنة  اأع�شاء 
ال���درا����ش���ات اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة حيث 
جرت نقا�شات مف�شلة حول كتابه 
ال�شيادة  االأم��ري��ك��ي:  الع�شر  اآف���اق 
والنفوذ يف النظام العاملي اجلديد 
واملتعلقة  ف��ي��ه  ال������واردة  واالأف����ك����ار 
العاملي  ال��ن��ظ��ام  يف  ال���ق���وة  ب��ه��ي��ك��ل 
�شت�شيطر  ال��ت��ي  وال��ق��وى  اجل��دي��د 
عليه خالل العقود املقبلة. واأعرب 
قناعتهم  عن  اللقاء  يف  امل�شاركون 
باأهمية هذا الكتاب كمرجع علمي 
االأفكار  ج��ودة  ب�شبب  لي�ص  ر�شني 

وجهوده  اال�شرتاتيجية  والبحوث 
اأن  امل����ه����م����ة.. م�����وؤك�����دا  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
اأب����رز م��راك��ز البحوث  امل��رك��ز م��ن 
العامل  يف  واأهمها  اال�شرتاتيجية 
ب��ارزا من  كما ميثل منارة ومعلما 
وامل�شتقبل  ال��ف��ك��ر  �شناعة  م��ع��امل 
اأجمع  والعامل  العربية  املنطقة  يف 
العلمية  االأن�����ش��ط��ة  اأه��م��ي��ة  ب�شبب 
لناحية  �����ش����واء  ب���ه���ا  ي���ق���وم  ال���ت���ي 
اأو لناحية تنظيم  التاأليف والن�شر 
ال��ن��دوات وامل���وؤمت���رات ال��ت��ي يدعى 
من  ال���راأي  واأ�شحاب  ال��ق��ادة  اإليها 
جانبه  من  العامل.  بلدان  خمتلف 
اأكد الدكتور جمال �شند ال�شويدي 
العالقات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ع���زم���ه 
للدرا�شات  االإم�������ارات  م��رك��ز  ب���ني 
ومر�شد  اال�شرتاتيجية  والبحوث 
ال�����درا������ش�����ات اجل���ي���و����ش���ي���ا����ش���ي���ة يف 

فرن�شا.

وليام ك�هني يت�شلم ن�شخة من كتاب جمال ال�ش�يدي اآفاق الع�شر الأمريكي : ال�شيادة والنف�ذ يف النظام العاملي اجلديد

تو�شيات اجليوكيماء اخل�شراء مب�شاركة املناطق واجلامعات 

الدع�ة لت�ظيف تقنيات مكرو�شكيل يف التجارب املدر�شية والت��شع يف زراعة ال�شري�س- النيم واإدراجها يف املناهج

•• اأبوظبي-وام:

ت�����ش��ل��م وزي������ر ال����دف����اع االأم���ري���ك���ي 
ك��وه��ني ن�شخة من  االأ���ش��ب��ق ول��ي��ام 
ك��ت��اب ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال �شند 
ال�شويدي مدير عام مركز االإمارات 
للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية 
ال�شيادة   : االأم��ري��ك��ي  الع�شر  اآف���اق 
اجلديد  العاملي  النظام  يف  والنفوذ 
. واأ����ش���اد ك��وه��ني ب��االأف��ك��ار ال����واردة 
اال�شرتاتيجية  وال��روؤي��ة  الكتاب  يف 
ل����ل����دك����ت����ور ج����م����ال ال���������ش����وي����دي.. 
خال�شة  ال���ك���ت���اب  ي��ت�����ش��م��ن  ح��ي��ث 
البحثية  وجت��رب��ت��ه  ���ش��ع��ادت��ه  ف��ك��ر 
الطريق ال�شتك�شاف  كمحاولة على 
اجلديد.  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام  م���ع���امل 
ال��دك��ت��ور جمال  ان  ك��وه��ني  وق����ال 
املفكرين  كبار  من  واحد  ال�شويدي 
واال�شرتاتيجيني العرب وال تخفى 
من  اأق��ران��ه  ب��ني  الطليعية  مكانته 
واالأكادمييني  والباحثني  العلماء 
م�شتوى  ع���ل���ى  ل��ي�����ص  امل���رم���وق���ني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر :

العلمي  ال���ي���وم  ت��و���ش��ي��ات  دع����ت 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  ال�����ش��ن��وي 
واجليولوجيا  للكيمياء  ال��دول��ة 
وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�������ذي  ال���ع���ل���م���ي 
�شعار  وال��ت��ع��ل��ي��م حت���ت  ال��رتب��ي��ة 
»اجل���ي���وك���ي���م���ي���اء اخل���������ش����راء« يف 
م�شرح غرفة جتارة و�شناعة راأ�ص 
ب��رع��اي��ة م���ع���ايل حميد  اخل��ي��م��ة 
القطامي وزير الرتبية والتعليم 
الكيميائية  اجلمعية  م��ن  ودع���م 
االإم������ارات������ي������ة وب����ال����ت����ع����اون مع 
التعليمية  اخليمة  را���ص  منطقة 
ا�شتاذ  مئتي  من  اكرث  ومب�شاركة 
كيميائي  وم��ت��خ�����ش�����ص  ج��ام��ع��ي 
التو�شيات  دع����ت  وج���ي���ول���وج���ي 
م�شروع  ال������وزارة  ت��ت��ب��ن��ى  ان  اىل 
تقنيات  ت��وظ��ي��ف  ث��ق��اف��ة  ل��ن�����ش��ر 
امكانية  ل���درا����ش���ة  م��ك��رو���ش��ك��ي��ل 
العلمية  ال��ت��ج��ارب  يف  تطبيقها 
يف  والتو�شع  التخ�ش�شات  لبقية 
ال�شري�ص    - النيم  �شجرة  زراع���ة 
اجلمة  فوائدها  م��ن  واال�شتفادة 
وادراجها يف مناهج العلوم ودعت 
اىل الرتكيز على م�شادر الطاقة 
البديلة يف مناهج العلوم وطالبت 
العلمي  ال��ي��وم  اط���روح���ات  ب�����ش��م 
يف ا����ش���دار خ��ا���ص ت��ت��وىل ادارت����ه 
عملية  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

تنظيم ن�شره . 
���ش��رح��ت ب��ذل��ك اال����ش���ت���اذة موزة 
ال�شام�شي من�شق عام اليوم رئي�شة 
االماراتية  الكيميائية  اجلمعية 
را�ص  مبنطقة  الكيمياء  موجهة 

اخليمة التعليمية .
اأع�����ش��اء هيئات  ودع���ا امل�����ش��ارك��ون 
والكليات  اجلامعات  يف  التدري�ص 
احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����ش����ة داخ�����ل 
اوراق  لتقدمي  وخارجها  ال��دول��ة 

والعاملية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ت��ني  اإىل 
وحماولة لتقدمي نظرة مو�شوعية 
ق����ائ����م����ة على  م���ع���م���ق���ة  حت���ل���ي���ل���ي���ة 
واملعلومات  والبيانات  االإح�����ش��اءات 
بعيدا عن االنطباعات واالنحيازات 
العلمية  غ��ر  ال�شخ�شية  وال����روؤى 
ال�شوء  ت�شليط  يف  ي�شهم  اأن���ه  كما 
والنفوذ  وال�شيادة  القوة  بنية  على 
النظام  يف  وهيكليتها  وم�����ش��ارات��ه��ا 
ال�شنوات  خ���الل  اجل���دي���د  ال��ع��امل��ي 
وال��ع��ق��ود امل��ق��ب��ل��ة مب��ا ي�����ش��اع��د على 
اإقليميا وعامليا وعلى  فهم ما يدور 
وا�شحة  ا�شرتاتيجية  روؤى  ب��ل��ورة 
الع�شر  اآف����اق  وك��ت��اب  للم�شتقبل. 
االأم��ري��ك��ي : ال�����ش��ي��ادة وال��ن��ف��وذ يف 
النظام العاملي اجلديد �شامل جامع 
احلقائق  يو�شح  ا�شت�شرايف  حتليلي 
معطيات  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  وي�����ش��ل��ط 
معروفة يف جمال العالقات الدولية 
والعلوم ال�شيا�شية املقارنة بل العلوم 
االجتماعية واالإن�شانية ب�شفة عامة 
والتحليلية  االإح�شائية  كاملوؤ�شرات 
جمال  ال��دك��ت��ور  املفكر  متكن  ال��ت��ي 

ال�شويدي من ا�شتق�شاء حمدداتها 
ومرتكزاتها. وال ي�شعى الكتاب اإىل 
ا�شت�شرافية  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة  ر���ش��م 
وت�شليط  ح��ق��ائ��ق  تو�شيح  اإىل  ب��ل 
اإح�شائية  م��وؤ���ش��رات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
الباحثون..  بها  ي�شتنر  وحتليلية 
وي����������دور ح�������ول ظ�����اه�����رة ال���ع���ومل���ة 
تعظيم  و�شبل  واأبعادها  وتاأثراتها 
مردودها اإ�شافة اإىل ر�شد املتغرات 
الهائلة  وال����ت����ط����ورات  امل��ت�����ش��ارع��ة 
اأن دفعت  التي ي�شهدها العامل بعد 
اإىل  امل�شتقبلية  التقديرات  بو�شلة 
االجتاهات  خمتلف  ب��ني  ال��ت��ذب��ذب 
ا�شتقرار.  دومن��ا  مت�شارع  ح��راك  يف 
ن�شخة  ت�شلم  ك��وه��ني  ول��ي��ام  وك���ان 
اآف��اق الع�شر االأمريكي :  من كتاب 
العاملي  النظام  يف  والنفوذ  ال�شيادة 
ت�شر�شل  دان  ال�����ش��ي��د  م��ن  اجل��دي��د 
ال�شيا�شة  كلية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
مني  جامعة  يف  الدولية  وال�����ش��وؤون 
بالواليات املتحدة االأمريكية خالل 
االأ�شبوع  ال��ك��ل��ي��ة  جم��ل�����ص  اج��ت��م��اع 

املا�شي.

و�شناعة راأ�ص اخليمة.
وع����ربت ال��وك��ي��ل��ة ف���وزي���ة غريب 
الباحثن  جلهود  تقديرها  الع��ن 
املقدمة  ال��ع��م��ل  ب�����اوراق  م�����ش��ي��دة 
فار�ص  ال��دك��ت��ور  وق���دم  للفعالية 
ه�����واري رئ��ي�����ص ق�����ش��م ال��ع��ل��وم يف 
رئ���ي�������ص ق�شم  اأب���وظ���ب���ي  ج���ام���ع���ة 
وال�شحة  ال���ب���ي���ئ���ة  يف  ال���ت���م���ي���ز 
ورقة  اأبوظبي  جامعة  وال�شالمة 
عمل قال فيها: ال تزال انبعاثات 
الكربون واح��دة من  اأك�شيد  ثاين 
العامل  االأك��رث ج��دال يف  الق�شايا 
اخليارات  م���ن  ال��ك��ث��ر  وه��ن��ال��ك 
ومن  الق�شية  ه��ذه  م��ع  للتعامل 
اه��م اخل��ي��ارات ه��و التخل�ص من 

غاز ثاين اأك�شيد الكربون .
ا�شطياد  ت��ق��ن��ي��ات  ان   : وا����ش���اف 
الكربون  اأك�����ش��ي��د  ث����اين  وف�����ش��ل 
م�شرا  ال�شناعية  امل��ن�����ش��اآت  م��ن 
الكربون من  اأك�شيد  ان ثاين  اىل 
االحتبا�ص  ظ��اه��رة  م�شببات  اأه��م 
الدفيئة  ظ���اه���رة  اأو  احل�������راري 
ون��اق�����ش��ت ال���ورق���ة خ���ي���ارات خزن 
الكربون يف باطن االأر���ص واعادة 
ا�شتخدامه يف ال�شناعات النفطية 
النفط  انتاج  حتفيز  يف  �شيما  وال 

من احلقول النفطية املناخية .
وا����ش���ار ال���دك���ت���ور ف���ار����ص ه����واري 
وخ���زن  ا���ش��ط��ي��اد  ت��ق��ن��ي��ة  ان  اىل 
من  تعترب  الكربون  اأك�شيد  ث��اين 
العامل  يف  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
التوازن  اع����ادة  اىل  ت�شعى  ال��ت��ي 
البيئي واعادة الكربون اىل مكانه 
االأر�ص،  وهو  البيئة  يف  الطبيعي 
التقنية يعتمد على  واجن��اح هذه 
التخ�ش�شات  م���ت���ع���دد  خم���ت���رب 
واخل���������������ربات م�����ث�����ل ال���ك���ي���م���ي���اء 
وتعترب  والهند�شة  واجليولوجيا 
هذه التقنية من اأحدث تطبيقات 
علوم اجليولوجيا واجليوكيمياء. 

فح�شب  ال��ع��رب��ي  اخلليج  ومنطقة 
ا�شتطاع  حيث  عاملي  نطاق  على  بل 
االإم��������ارات  م���رك���ز  م����ن  ي��ج��ع��ل  اأن 
للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية 
ال��ذي يحتفل مب��رور ع�شرين عاما 
املراكز  اأهم  اإن�شائه واحدا من  على 
البحثية واال�شرتاتيجية يف العامل. 
الدكتور  جهود  على  كوهني  واأثنى 

التي  ال���ك���ب���رة  ال�������ش���وي���دي  ج���م���ال 
ك��ت��اب��ه اجلديد  اإ�����ش����دار  يف  ب��ذل��ه��ا 
اأن�����ه ك���ت���اب ���ش��ام��ل جامع  م����وؤك����دا 
احلقائق  يو�شح  ا�شت�شرايف  حتليلي 
وي�شت�شرف  مي�شر  ب�شكل  ويعر�شها 
فيه التطورات امل�شتقبلية وتاأثرها 
والدولية.  االإقليمية  ال�شاحتني  يف 
اإ�شافة نوعية جديدة  ويعد الكتاب 

العلمي  ال���ي���وم  يف  ع��ل��م��ي��ة  ع��م��ل 
كافة  دع��و  كما  م�شتمرة  ب�����ش��ورة 
لالإحتفال  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
والذي  للكيمياء  العربي  باليوم 
يونيو  م��ن  ع�شر  ال��راب��ع  ي�شادف 
م��ن ك��ل ع��ام و نف�ص ال��ي��وم الذي 
الكميائيني  احت����اد  ف��ي��ه  ت��اأ���ش�����ص 
املجل�ص  اع��ت��م��ده  وال����ذي  ال��ع��رب 
اجتماعه  يف  ل����الحت����اد  االع����ل����ى 
ب�����اق�����رتاح من  اأب����ه����ا  االأخ�������ر يف 
االماراتية  الكيميائية  اجلمعية 
فعاليات  يف  امل�����ش��ارك��ون  ع��رب  كما 
جتارة  لغرفة  �شكرهم  عن  اليوم 
و�شناعة را�ص اخليمة وللجمعية 
ومنطقة  االم��ارات��ي��ة  الكيميائية 
قطاع  و  التعليمية  اخليمة  راأ���ص 
العمليات الرتبوية باإدارة التوجيه 
على  املنظمة  وال��ل��ج��ن��ة  ب���ال���وزارة 
معنا  ت�شافرت  التي  اجل��ه��ود  ك��ل 
الإجن����اح ان��ع��ق��اد ال��ي��وم ال��ع��ل��م��ي . 
وحث امل�شاركني يوم  اجليوكيمياء 
اخل�شراء  املعلمني واملعلمات على 
احل�شور و امل�شاركة باوراق العمل 
التنمية  اإيجابيا على  مبا ينعك�ص 

املهنية  والتنمية  الذاتية  املهنية 
للجميع ودعت اىل حتويل بع�ص 
اإىل  ال��ع��م��ل  اأوراق  م���و����ش���وع���ات 
فيما  خ��ا���ش��ه  تطبيقية  ن��ت��اج��ات 
وطالب  ب��امل��ك��رو���ش��ك��ي��ل  ي��ت��ع��ل��ق 
امل�شاركون االإ�شتفادة من تو�شيات 
تطبيقات  يف  ال����ع����م����ل  اأوراق 
�شجرة   ا�شتخدامات  مثل  حياتية 
ال�شري�ص ودعت اىل احلر�ص على 
اليوم  انعقاد  وا�شتمرارية  دوري��ة 
م�����ش��ت��وى متثيله  ال��ع��ل��م��ي ورف����ع 
للكيمياء  ع��ل��م��ي  م����وؤمت����ر  اإىل 
بجعل  وط���ال���ب���و  واجل���ي���ول���وج���ي���ا 
اكرث  ال��ع��م��ل  اأوراق  م��و���ش��وع��ات 
التكاملية  وت��ع��ك�����ص  تخ�ش�شية 
بني الكيمياء واجليولوجيا ، كما 
�شعار  يف  التخ�ش�شية  اىل  دع���و 
ال���ي���وم ال��ع��ل��م��ي ك����اأن ي��ك��ون عاماً 
الع�شوية واجليولوجيا  للكيمياء 
بحيث  التاريخية  اأو  االإقت�شادية 
من�شجمة  اختيار مو�شوعات  يتم 
معا يف اجلذر العلمي والبحث عن 
اتفاقيات  وت��وق��ي��ع  داع��م��ني  رع���اة 
ا�شرتاتيجية بني اجلهات  �شراكة 

الرتبية  وزارة  يف  امل���������ش����وؤول����ة 
االعالمي  الت�شويق  مع  والتعليم 
ي�شتقطب  بحيث  العلمي  ل��ل��ي��وم 
اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال�����ش��رك��ات  بع�ص 
تعر�ص من خالل اقامة معر�ص 
�شواء  العلمي  ال��ي��وم  هام�ص  على 
الكيميائية  اأو  املخربية  امل���واد  يف 
يف  احل����دي����ث����ة  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات   اأو 
وال���ك���ي���م���ي���اء مثل  اجل���ي���ول���وج���ي���ا 
اجلنائية  ال��ك��ي��م��ي��اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات 

واملكرو�شكيل.
انطالقة  ����ش���ه���دت  ق����د  وك����ان����ت 
اجليوكيماء  ي��������وم   ف����ع����ال����ي����ات 
اخل�����ش��راء  ���ش��ع��ادة ف��وزي��ة ح�شن 
الرتبية  وزارة  وك����ي����ل  غ����ري����ب 
الهيئات  لقطاع  امل�شاعد  والتعليم 
اال�شتاذة  وب��ح�����ش��ور  ال���رتب���وي���ة 
ال�����ش��وي��دي مدير  ���ش��م��ي��ة ح�����ارب 
التعليمية  اخليمة  راأ����ص  منطقة 
وموزة ال�شام�شي رئي�شة اجلمعية 
واإبراهيم  ال��دول��ة  يف  الكيميائية 
للكيمياء  االأول  امل��وج��ه  املعايطة 
يف الدولة، وحممد ح�شن ال�شبب 
الطنيجي مدير عام غرفة جتارة 

بعد تناف�س  6 اأعمال م�شرحية داخل امل�شابقة 

الثقافة تختتم وتعلن اأ�شماء الفائزين يف 
مهرجان امل�شرح اخلليجي الي�م 

بدء المتحانات النهائية لدفعات كلية ال�شرطة

•• ال�صارقة-الفجر:

تنظم وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع م�شاء اليوم 
ال�شبت املوافق 24 من مايو اجلاري حفل ختام واإعالن  
ال��دورة الثالثة ع�شر  من مهرجان  اأ�شماء الفائزين يف 
�شاحب  رع��اي��ة  حت��ت  االأهلية  للفرق  اخلليجي  امل�شرح 
ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شمو 
املجل�ص االأعلى حاكم ال�شارقة ومعايل ال�شيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
وذلك على خ�شبة م�شرح ق�شر الثقافة ال�شارقة ،و�شهد 
م�شرحية،   9 عرو�ص  اأي���ام   �شبعة  م��دار  على  املهرجان 
�شت عرو�ص منهم داخل  امل�شابقة الر�شمية اإ�شافة اإىل 

ثالثة عرو�ص اإماراتية على هام�ص املهرجان.
ب���دوره���ا اأك����دت ���ش��ع��ادة ع��ف��راء ال�����ش��اب��ري وك��ي��ل وزارة 
ال��وزارة ومبتابعه  اإن  املجتمع  وال�شباب وتنمية  الثقافة 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  من  حثيثة  
وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع  حر�شت 
م��ن��ذ ب���دء التح�شر ل���ل���دورة احل��ال��ي��ة  م��ن اأك���رث من 
ت��ك��ون جميع  اأن  للمهرجان  االإع����داد  ف��رتة  وه��ي  ع���ام، 
ال��دورة الثالثة ع�شر  ال��وزارة م�شخرة الإجناح  امكانيات 
والتي  االأهلية  للفرق  اخلليجي  امل�شرح  مهرجان  م��ن 
اأي�����ام ،وتختتم   8 االإم�������ارات ع��ل��ى م���دى  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 
فعالياته م�شاء اليوم و النتائج االأولية تاأكد امل�شرحيني 
عامة   ب�شفة  اخلليجيني  و  خا�شة  ب�شفة  االإم��ارات��ي��ني 
املهرجان  فرتة  خالل  حر�ص  الذي  الكثيف  واجلمهور 
، واال�شتفادة من  الدائم بكافة فعالياته  التواجد   على 
براجمه املتنوعة ، واالعمال امل�شاركة التي ات�شمت بروح 

التناف�ص البناء .  
واأ�شافت ال�شابري اإننا اليوم اأمام  ختام هذه التظاهرة 
امل�شرحية اخلليجية ، والتي �شاغها باأمل العطاء املخل�ص 
امل�شرحيني  االإماراتيني واخلليجيني ، على مدى االأيام 

املا�شية ، والتي �شهدت لهم العديد من خ�شبات امل�شارح 
االإماراتية   بنب�شهم احل��ي الواعي املدرك للم�شئولية 
التي تقع على عاتقهم ، لبناء ال�شرح امل�شرحي اخلليجي، 
ليظهر  ج��اء   ، اخلليجي  امل�شرحي  التجمع  ه��ذا  ول��ع��ل 
امل�شرحيني  نتاأمله جميعا من  الذي  الكبر  ال��دور  هذا 
االإماراتيني واخلليجيني للنهو�ص بامل�شرح اجلاد املوجه 
، والذي نطرح من خالله كافة الق�شايا ، ونغر�ص القيم 
ولعل   ، امل�شئولية  ب��روح  والتحلي  احلميدة  واالأخ���الق 
مدى  على  ثبتت  ال��ت��ي  املهمة  الو�شيلة  يعترب  امل�����ش��رح 

الع�شور ، من اأجل غر�ص هذه القيم االأ�شيلة .
وقالت ال�شابري عندما انطلقت اأعمال الدورة  الثالثة 
ع�شر من عمر املهرجان امل�شرحي لدول جمل�ص التعاون 
للفرق االأهلية ، كانت ال��وزارة لديها الثقة باأن تد�شني 
اإجن��ازات م�شرحية خليجية  ي�شهد  �شوف  ال��دورة،  هذه 
ت��رق��ى اإىل م�����ش��ت��وى احل�����دث، واك��ت�����ش��اف ال��ع��دي��د من 
فيها  يرفع  ليلة  اأول  وم��ع  اجل��دد  املبدعني  امل�شرحيني 
، تاأكد للجميع اننا  ال�شتار بانطالق فعاليات املهرجان 
املبدعني،  امل�����ش��رح��ي��ني  اخلليجيني  م��ن  ك��وك��ب��ة  اأم����ام  
باأن ي�شروا بخطوات  اأخذوا على عاتقهم عهداً  الذين 
واث��ق��ة ن��ح��و ال��ن��ه��و���ص ب��احل��ال��ة امل�����ش��رح��ي��ة يف اخلليج 
املتغرات  بكافة  مدركني   ، عام  ب�شكل  العربي  والوطن 
ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ع��امل ل��ي��ق��ول��وا  ل��ن��ا ، ب���اأن امل�����ش��رح هو 

الو�شيلة ال�شادقة والواعية لرتجمة هذا العطاء.
الثقافة  وزارة  وك��ي��ل  ت��ق��دم��ت  ت�����ش��ري��ح��ه��ا  خ��ت��ام  ويف 
ال��وزارة  وبا�شم اللجنة  وال�شباب وتنمية املجتمع با�شم 
املنظمة العليا للمهرجان بخال�ص ال�شكر جلميع روؤ�شاء 
الوفود امل�شاركة باملهرجان، واإىل االأمانة العامة ملجل�ص 
ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، واإىل اأع�����ش��اء جلنة 
اللجنة  اأع�شاء  وجلميع   ، املتميزة  مل�شاركتهم  التحكيم 
اجناح  يف  امل��ب��ذول��ة  ج��ه��وده��م  على  للمهرجان  املنظمة 

الدورة الثالثة ع�شر من املهرجان. 

•• ابوظبي -وام:

بداأت يف مقر كلية ال�شرطة باأبوظبي اأخرا االمتحانات 
النهائية للف�شل الدرا�شي احلايل جلميع دفعات الطلبة 
ت�شتمر حتى  و  واجل��ام��ع��ي��ات  واجل��ام��ع��ي��ني  امل��ر���ش��ح��ني 
والتدريبية  الدرا�شية  اخلطة  وفق  احلايل  مايو   29
العقيد  وتفقد   .2015  2014 لعام  ال�شرطة  لكلية 
ال�شرطة �شر جلان  الكتبي مدير عام كلية  �شيف علي 

االم��ت��ح��ان��ات ح��اث��ا ال���ط���الب ع��ل��ى م�����ش��اع��ف��ة اجلهود 
اأكادمييا  وال���ري���ادة  التميز  على  با�شتمرار  واحل��ر���ص 

وعمليا متمنيا لهم التوفيق والنجاح . 
�شامل  العقيد  اجل��ول��ة  خ��الل  الكلية  ع��ام  وراف���ق مدير 
�شعيد املقبايل رئي�ص ق�شم التخطيط والبحوث باالإنابة 
و  التدريب  اإدارة  مدير  �شهيل  اهلل  عبد  اأحمد  املقدم  و 
وروؤ�شاء  التعليم  اإدارة  مدير  االب��ل  اأحمد  را�شد  الرائد 

االأق�شام بالكلية. 
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العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/553 جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - يف ا�ص اي تي بال�ص �ص.م.ح جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /�شبكات مينا م م ح وميثله: �شمر حليم كنعان قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ  )134.503.63 
دوالر امريكي( او ما يعادله بالدرهم االماراتي )494.974 درهم( مع الفائدة 
ال�شداد مع ت�شمني  الق�شائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  القانونية 12% من 
اتعاب املحاماه . وحددت لها جل�شة  الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  املدعى عليها 
يوم اخلمي�ص املوافق 2014/6/5 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة ch 2.E.22 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/231 عقاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - موؤ�ش�شة امنيات للتطوير العقاري جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ليو ديفيلومبنتز ليمتد وميثله: حمدان عبداهلل عبدالرحمن 
علي الهرمي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد البيع 
بني املدعى واملدعى عليهما والزام املدعى عليهما مببلغ وقدره )12.280.941 
درهم( والفائدة بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق يف 2011/6/30 وحتى ال�شداد 
االحد  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   . املحاماه  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام 
مكلف  فانت  لذا   ch 1.A.1 بالقاعة  �ص   9:30 ال�شاعة   2014/6/1 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/144 عقاري كلي                                 
االقامة مبا  دروي�ص جمهول حمل  - حمد جا�شم   1 عليه/  املدعى  اىل 
ان املدعي /عبداهلل جا�شم دروي�ص قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
بالر�شوم  ع��ل��ي��ه  امل���دع���ى  ال�����زام  م���ع  متخ�ش�ص  خ��ب��ر  ب��ن��دب  امل��ط��ال��ب��ة 
املوافق  االثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   . املحاماه  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch 1.A.1 بالقاعة  ���ص   9:30 ال�شاعة   2014/6/2
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/892  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-مركز دوريل للخدمات الريا�شية جمهول  
وميثله:  انرودها  روى  /�شوبيك  امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
ال�شادر  احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  احلفيتي  ع��ل��ي  عبيد  �شيف  حم��م��د 
بالدعوى رقم 2013/52 مدين كلي بتاريخ 2013/10/20 وحددت 
لها جل�شه يوم االثنني املوافق 2014/6/16 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
من  او  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه   ch2.D.17 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/65  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة اوي�شرت للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م 
جمهول  حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /عائ�شة عبداملح�شن �شلمان 
بوحمد قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2013/309 جتاري 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2014/1/16  كلي 
 ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/6/18
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�س الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1251  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شيناثوراي موثورامان موثورامان جمهول  
كاروبان  ك��ورو���ش��وام��ي  /ك��اروب��ان  امل�شتاأنف  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وميثله: حممد �شيف عبيد علي احلفيتي قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2011/241 بتاريخ 2012/10/24 وحددت لها جل�شه 
يوم االحد املوافق 2014/6/22 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�س الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/81  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-ان�شايد تراك للو�شاطة العقارية �ص.ذ.م.م 
يف �شخ�ص مالكها/�شريك عمران خان جمهول  حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف /�شانايل هولدينجز م م ح قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2010/975 عقاري كلي بتاريخ 2012/1/30 وحددت 
لها جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2014/6/17 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1251  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شدهما/ 1-فاطمة جمعه زوجة خليفة علي را�شد بن عران 
2- دهاماينتي برمي كومار كومار جمهويل  حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف 
�شيف عبيد علي احلفيتي  كاروبان وميثله: حممد  /كاروبان كورو�شوامي 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/241 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد 
ال�شاعة   2014/6/22 املوافق  االح��د  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2012/10/24
10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
     مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/105 تظلم جتاري                                 
اىل املتظلم �شده/ 1 - فريدون حممد ر�شا عبدالهي جمهول حمل االقامة 
مبا ان املتظلم /�شركة �شم�ص ال�شباح التجارية ذ.م.م  وميثله: را�شد عبداهلل  
علي بن عرب قد اقام عليكم التظلم ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف 
االمر على عري�شة رقم 2014/109 والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة 
يوم االثنني املوافق 2014/6/2 ال�شاعة 11:00 �ص بالقاعة ch 1.B.6 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

اعالن حكم بالن�سر
               يف  الدعوى رقم 2014/122 جتاري جزئي                              

اىل املحكوم عليه/1- كافتريا ملوك ال�شاورما جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/4/16 يف الدعوى املذكورة اعاله 
بان  عليها  املدعى  بالزام  ����ص.ذ.م.م  الغذائية  لل�شناعات  الرابية  �شركة  ل�شالح/ 
توؤدي للمدعية مبلغ 75.627 خم�شة و�شبعون الف و�شتمائة و�شبعة وع�شرون درهم 
يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
2014/2/8 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعى عليها بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماه .  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
�شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/611 تنفيذ جتاري                                 

رقم 2011/1316 جتاري  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم  الق�شية:  مو�شوع 
للر�شوم  ���ش��ام��ال  دره����م(  وق����دره )4247514.88  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����ش��داد  ك��ل��ي 
وامل�شاريف . طالب االعالن:طالب التنفيذ �شركة كواليتي ل�شناعة اخلر�شانة 
اجلاهزة ذ.م.م املطلوب اعالنه املنفذ �شده:1- �شركة ماموت للمقاوالت ذ.م.م 

جمهول حمل االقامة .
مو�شوع االعالن: قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2014/5/13 اخطاركم 
بانه قد مت حتويل ملف احلجز التحفظي 2013/237 جتاري اىل حجز تنفيذي 

رقم 2014/611 جتاري. بناء على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 2014/5/13. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/159 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- تنميات لال�شتثمار والتطوير العقاري ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم  الكبان  ريا�ص عبداملجيد حممود  ليديا وميثله:  كيم  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/343 عقاري كلي يوم اخلمي�ص بتاريخ 2014/1/16 
باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:1- ف�شخ العقد املربم بني الطرفني واخلا�ص بالوحدة 
العقارية رقم )17 ايه( مب�شروع )ليفينج ليجيند�ص - بدبي الند( ويعاد الطرفان اىل 
حالة التي كانا عليها قبل التعاقد. 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )4167862( درهم 
يوم من   15 املحكمة خالل  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  ت�شليمة   %9 بواقع  والفائدة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

 انذار عديل بالن�سر
رقم 2013/967

امل��ن��ذر: ح�شن غ��الم ح��امت��ي امل��ن��ذر ال��ي��ه: ج��م��ال علي خليفة 
ال�شام�شي )جمهول حمل االقامة( الزام املنذر اليه بدفع مبلغ 
تاريخ االعالن  ايام من  363.330 درهم للمنذر خالل خم�ص 
القانونية  االج��راءات  كافة  املنذره التخاذ  �شوف ت�شطر  واال 
جتاه املنذر اليه ال�شرتاد حقوقه املالية مع حتميل املنذر اليه 

كافة الر�شوم وامل�شاريف التي �شوف ترتتب على ذلك. 
كاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
 انذار عديل بالن�سر

رقم 2014/976
عبدالقادر  الدين  حمي  اليه:  املنذر  ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الب��امل  �شركة  امل��ن��ذره: 
م��وؤرخ 3/نوفمرب/2013  ايجار  ابراهيم بن هندي جمهول حمل االقامة مبوجب عقد 
ا�شتئجار  على  ذ.م.م  للعقارات  الباحة  �شركة  طريق  عن  اليه  املنذر  مع  املنذرة  تعاقدت 
املحل رقم )G08( بالعقار امل�شمى )حمي الدين بن هندي( مبنطقة الكرامة على قطعة 
االر�ص رقم 357 - بامارة دبي - بالفرتة من 17/نوفمرب/2013 وحتى 16/نوفمرب/2014 
- مقابل اجرة قدرها 43.740 درهم وحيث ان املنذرة مل تت�شلم املاأجور من املنذر اليه ومل 
يتم تنفيذ عقد االيجار لذلك وبناء عليه تنبه املنذرة على املنذر اليه �شرورة رد وت�شليم 
- وذلك  رد قيمة ما تكون قد قامت ب�شرفة  او  امل��ن��ذرة  امل��ذك��ورة اىل  االرب��ع��ة  ال�شيكات 
خالل ا�شبوع واحد من تاريخه حتى ت�شطر املنذره اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية 

والق�شائية جتاه املنذر اليه مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى بوجه عام. 
كاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

 انذار عديل بالن�سر
رقم 2014/972

واحمد  القرق  حممد  املحاميني/بدر  بوكالة  لال�شتثمار  دبي  جممع  تطوير  �شركة  املنذر: 
رقم  قطعة  ����ص.ذ.م.م  تكنولوجيز  مريديان  �شركة  اليه:  املنذر  املطرو�شي  ماجد  بن  �شيف 
597-705 جمهول حمل االقامة فان املنذرة تنذر املنذر اليها بف�شخ اتفاقية التاأجر املربمة 
املبالغ املرت�شدة يف ذمتها وما ي�شتجد حتى االخالء  معها وفقا الحكامها وبنودها وب�شداد 
الفعلي باال�شافة اىل الغرامة التاأخرية االتفاقية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من  وحتت�شب  دبي  بامارة  املركزي  البنك  قبل  من  املحدد  الفائدة 
تاريخ ال�شداد الفعلي من قبلكم مع التعوي�ص عن اخل�شائر التي تتكبدها املنذره من جراء 
انهاء االتفاقية املبكر وعن اال�شرار االخرى التي كانت املنذرة اليها �شببها وملوكلتنا احلق يف 
الدخول وا�شتعادة حيازة العني املوؤجرة نفاذا لالتفاقية ويف حال عدم اال�شتجابة لذلك �شوف 

ن�شطر للجوء للق�شاء مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه. 
كاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/335 مدين جزئي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - نري اوالريتا كاليني�شان جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اقام عليك  ايفانكلي�شتا قد  املدعي /كالدي�ص بون�ص  ان  مبا 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  دره��م(   37550( وق��دره 
االثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   . وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد 
املوافق 2014/6/9 ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة ch 2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/572 جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - احمد ابراهيم ح�شن �شهدور ال�شيبه جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /البنك العربي املتحد وميثله: حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده ب�شداد مبلغ وقدره 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   1.776.416(
ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه. وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�ص املوافق 2014/6/19 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة ch 2.E.21 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/152 جتاري جزئي                                 

مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ميندوزا  بلوري�ص  مين�شي   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
ان املدعي /بنك راأ���ص اخليمة الوطني �ص م ع وميثله: حممد عي�شى �شلطان 
ال�شويدي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان 
ت�شدد للبنك املدعي مبلغ وقدره )80.812.35 درهم( والفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماه . وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/6/3 ال�شاعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch 1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1543 عمايل جزئي                                 

جمهول  ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  حميدان  بن   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ن���دى اح��م��د عبيد اهلل ال��زب��ر ق��د اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها مب�شتحقات عمالية وقدرها )44667 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2014/170763( . وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2014/6/10 ال�شاعة 8:30 �ص مبكتب القا�شي لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

اعالن حكم بالن�سر
               يف  الدعوى رقم 2012/797 مدين كلي                              

اىل املدعى عليه/1- �شركة دوران اك�شربي�ص لل�شحن اجلوي �ص.ذ.م.م وميثلها مديرها 
اك�شربي�ص  املدعي: �شركة فيدرال  ان  عبداهلل حممد علي جمهول حمل االقامة مبا 
انرتنا�شيونال انك وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
�شركة  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2014/4/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  انك  انرتنا�شيونال  اك�شربي�ص  فيدرال 
وقدره 700.135.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية 
والف  وامل�شروفات  والر�شوم  به  املق�شي  املبلغ  على  تزيد  اال  على  ال�شداد  متام  وحتى 
درهم مقابل اتعاب املحاماه.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعالن حكم بالن�سر

               يف  الدعوى رقم 2013/674 جتاري كلي                              
اىل املحكوم عليه/1- بيكون �شينغ �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/7/18 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ م�شرف 
ابوظبي اال�شالمي �شركة م�شاهمة عامة حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعى 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 356.135.55 درهم )ثالثمائة و�شتة وخم�شون الف 
ومائة وخم�شة وثالثون درهم و�شته وخم�شون فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا 
من تاريخ املطالبة احلا�شلة يف 2012/11/12 وحتى متام ال�شداد ف�شال عن امل�شاريف 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماه  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ 
�شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الق�سية رقم 2014/2039 تظلم ال�سارقة

املدعي  ان  حيث  املرزوقي  حممد  احمد  حممد  فاطمة   : �شدها  املتظلم  اىل 
:بنك االحتاد الوطني قد اقامت عليك الدعوى املذكور رقمه اعاله لدى هذه 
املحكمة ويطالب فيها بقبول التظلم والغاء االمر املتظلم منه والق�شاء بكافة 
حجز   2014/1772 رقم  عري�شة  على  االمر  ب�شحيفة  الواردة  التظلم  طلبات 
حتفظي جتاري باال�شافة للر�شوم وامل�شاريف . لذلك يقت�شي ح�شورك امام 
هذه املحكمة )دائرة االمور امل�شتعجلة( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من 
بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  الدعوى  على  وذلك لالجابة   2014/5/27 يوم 
ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الق�سية رقم 2014/2118 تظلم ال�سارقة

اىل املتظلم �شدهما : 1- ماثيو توما�ص ماثيو 2- زكرياه ماثيو حيث ان املدعي 
:بنك االحتاد الوطني قد اقامت عليك الدعوى املذكور رقمه اعاله لدى هذه 
املحكمة ويطالب فيها بقبول التظلم والغاء االمر املتظلم جمدداً ب والق�شاء 
 2014/1396 رقم  على عري�شة  االمر  ب�شحيفة  الواردة  التظلم  بكافة طلبات 
منع من ال�شفر باال�شافة للر�شوم وامل�شاريف . لذلك يقت�شي ح�شورك امام 
هذه املحكمة )دائرة االمور امل�شتعجلة( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من 
بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  الدعوى  على  وذلك لالجابة   2014/5/27 يوم 
ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

 اعـــــــالن       
بطاقة  اجلن�شية    م�شرية   - �شرابي  احمد  كمال  ال�شيدة/هيام  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
الهوية رقم 784198671804643 وب�شفتي مالك يف �شحر العيون خلدمات االفراح - كلباء 
- رخ�شة جتارية رقم 616862 �شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية - فرع كلباء والن�شاط 
مكتب خلدمات االفراح بانني قد تنازلت عن ح�شتي يف �شحر العيون خلدمات االفراح  البالغة 
100% وذلك لل�شيدة/ هبه كمال احمد �شرابي - م�شرية اجلن�شية وحتمل بطاقة الهوية رقم 
اليها  امل�شار  الت�شرف يف ح�شتها  احلرية يف  لها مطلق  وللمتنازل   784197897404931
اعاله ولها حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكه . وعمال بن�ص املادة 3/16 من القانون 
االحتادي 22 لنة 1991 يف �شاأن الكاتب بالعدل فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وعلى كل 
من له حق االعرتا�ص على هذه االجراء ان يتقدم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال �شتتكمل االجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

دولة المارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
 ادارة الكاتب العدل والت�سديقات 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية



السبت  -  24   مايو    2014 م   -   العـدد    11105
Saturday   24  May   2014  -  Issue No   11105

07

اأخبـار الإمـارات

•• تغطية -رم�صان عطا:

نهيان  ال�شيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت 
بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة 
وال�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع عقد 
العا�شمة  يف  اخل��م��ي�����ص  ����ش���ب���اح 
اب��وظ��ب��ي م���وؤمت���ر ال���ن���ور ال����دويل 
وامل���ع���ل���وم���ات  االدارة  يف  االول 
فندق  يف  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  يف 
مانغروف  اي�������ش���ت���رن  اب���وظ���ب���ي 
مب�����ش��ارك��ة م��ت��ح��دث��ني م���ن هيئة 
وجمموعة  اب��وظ��ب��ي  يف  ال�����ش��ح��ة 
ال�شيخ  ومدينة  النور  م�شت�شفيات 
املن�شات ال�شحية  خليفة وخمتلف 
، ورك����زت  وال����دول����ة  اب���وظ���ب���ي  يف 
تكنولوجيا  على  امل��وؤمت��ر  جل�شات 
املعلومات وا�شتخداماتها يف جمال 

الرعاية ال�شحية .
واأ������ش�����اد امل�������ش���ارك���ون يف امل���وؤمت���ر 
ب��امل�����ش��ت��وى امل��ت��ط��ور ال���ذي و�شلت 
ابوظبي  يف  ال�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  ال��ي��ه 
للخدمات  اب����وظ����ب����ي  و�����ش����رك����ة 
تطبيق  يف  ����ش���ح���ة   ال�������ش���ح���ي���ة  
اح���دث االن��ظ��م��ة االل��ك��رتون��ي��ة يف 
واملعلومات  البيانات  مع  التعامل 
ال�شحية ويف توفر قاعدة بيانات 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  ع��ن  متكاملة 
التي  ابوظبي  ام���ارة  يف  واخل��ا���ص 
توجيه  يف  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ت�����ش��اع��د 
ال�شحي  القطاع  يف  ا�شتثماراتهم 
القرار  م��ت��خ��ذي  ت�����ش��اع��د  ك��م��ا   ،
اتخاذ  يف  ال�����ش��ح��ي  ال���ق���ط���اع  يف 
على  املبنية  ال�شحيحة  ال��ق��رارات 

ارقام دقيقة . 

العلمية  املــ�ــشــتــجــدات  اآخــــر 
والطبية

واكد الدكتور قا�شم العوم الرئي�ص 
م�شت�شفيات  ملجموعة  التنفيذي 
كلمته  امل���وؤمت���ر يف  رئ��ي�����ص  ال���ن���ور 
القطاع  ان  ع���ل���ى  االف���ت���ت���اح���ي���ة 
ال�شحي من ا�شرع القطاعات منوا 
اهمية  اىل  م�����ش��را   ، امل��ن��ط��ق��ة  يف 
القطاع  ه��ذا  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
والربامج  اال�شرتاتيجيات  لو�شع 
ال����وق����اي����ة من  ت�������ش���اع���د يف  ال����ت����ي 

االمرا�ص املختلفة. 
ال�شيخ  م��ع��ايل  اىل  ال�����ش��ك��ر  ورف����ع 
على  نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
رع���اي���ت���ه ل��ل��م��وؤمت��ر م���ا ا���ش��ه��م يف 
اىل  بال�شكر  توجه  كما   ، اجن��اح��ه 
املعلومات  على  املحا�شرين  جميع 
املوؤمتر  جل�شات  يف  قدموها  التي 
ما ا�شهم يف اثراء النقا�شات و�شوال 
تطوير  يف  ت�����ش��اع��د  ت��و���ش��ي��ات  اىل 

م�شتوى اخلدمات ال�شحية . 
والبيانات  امل��ع��ل��وم��ات  اأن  وق�����ال 
امرا�ص  اىل  ت�شر  واالح�شائيات 
وارتفا�ص  وال�����ش��م��ن��ة  ال�������ش���ك���ري 
االمرا�ص  اك��رث  م��ن  ال���دم  �شغط 
وهي  املجتمع  يف  انت�شارا  املزمنة 
امرا�ص مرتبطة ب�شلوكيات احلياه 
ال��ت�����ش��دي لهذه  ن��ن��ج��ح يف  وح��ت��ى 
ا�شرتاتيجية  من  بد  ال  االمرا�ص 
متكاملة وبيانات �شاملة عن واقع 
وط��ب��ي��ع��ة ه���ذه االم���را����ص ، وهذا 
البيانات  خ��الل  م��ن  ت��وف��ره  يتم 
طريقة  ان  م��و���ش��ح��ا  ال���دق���ي���ق���ة 
والبيانات  امل��ع��ل��وم��ات  ا���ش��ت��خ��دام 
ال�شحية مهمة يف اتخاذ القرارات 
ال�شحيحة للو�شول اىل االهداف 
امل��ن�����ش��ودة .  واك���د ال��دك��ت��ور العوم 
والبيانات  املعلومات  اهمية  على 

ودور  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  قطاع  يف 
املعلومات يف  تكنولوجيا  ا�شتخدام 
تطوير نوعية وم�شتوى اخلدمات 
ان  اىل  م�شرا  امل��ق��دم��ة  ال�شحية 
امارة  ال�شحية يف  املن�شات  غالبية 
احدت  وتطبق  ت�شتخدم  ابوظبي 
املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�شحية  البيانات  مع  التعامل  يف 
ت�شريحات  يف  وق���ال    . للمر�شى 
جمموعة  ان  املوؤمتر  هام�ص  على 
م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال����ن����ور ت��ن��ظ��ي��م 5 
موؤمترات علمية وطبية يف ال�شنة 
بالتعليم  االه��ت��م��ام  م��ن  ان��ط��الق��ا 
امل�شتجدات  اخر  ومتابعة  امل�شتمر 
ال�شعيد  ع��ل��ى  وال��ط��ب��ي��ة  العلمية 
العاملي لال�شتفادة منها يف تطوير 
ال�شحية  اخل�����دم�����ات  م�������ش���ت���وى 
  . ال��دول��ة  م�شت�شفيات  يف  املقدمة 
ارت���ات عقد  املجموعة  ان  واو���ش��ح 
واملعلومات  االدارة  ع���ن  م���وؤمت���ر 
القطاعات  كل  مب�شاركة  ال�شحية 
ال�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  امل���ق���دم���ة 
التي  التامني  و�شركات   ، وامل�شرع 
نظرا   ، الطبية  اخل��دم��ات  مت���ول 
الهمية املعلومات ال�شحية ودورها 
و�شع  و  ال�شحية  املن�شات  ادارة  يف 
يف  مب��ا  ال�شحية  اال�شرتاتيجيات 
ذلك القطاع اخلا�ص الذي يعترب 
مكمال للقطاع ال�شحي احلكومي 
التي  ال�شحية  البيانات  ان  وا�شار 
يتم جتميعها من املن�شات ال�شحية 
انواع االمرا�ص  ت�شاعد يف معرفة 
ومدى  انت�شارها  ون�شب  وتوزيعها 
احلاجة امل�شتقبلية اىل امل�شت�شفيات 
والتخ�ش�شات  الطبية  وال���ك���وادر 
املطلوبة ، م�شرا اىل اهمية تبادل 

املن�شات  بني  واخل��ربات  املعلومات 
ال�شحية وهيئة ال�شحة يف ابوظبي 
التي تقوم بدورها بتلقي املعلومات 
والبيانات ال�شحية وحتليلها ومن 
اخلدمات  مل��ق��دم��ي  ت��وف��ره��ا  ث���م 
ال�شحية ما ي�شاعد يف التخطيط 
جلهة  ال�شحي  للقطاع  امل�شتقبلي 
التعرف  يف  امل�شتثمرين  م�شاعدة 
على التخ�ش�شات االكرث احتياجا 
ال��ت��ي حتتاج  وامل��ن��اط��ق  املجتمع  يف 
التخ�ش�شات  م�����ن  م����زي����د  اىل 

واملن�شات ال�شحية . 
وا���ش��اف ال��دك��ت��ور ال��ع��وم اأن هيئة 
جميع  حولت  ابوظبي  يف  ال�شحة 
وا�شبح  الكرتونية  اىل  املعامالت 
بيانات  قاعدة  ال�شحة  هيئة  لدى 
ال�شعف  ن����ق����اط  ع����ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
مزيد  تتطلب  اىل  والتخ�ش�شات 
من اال�شتثمار ، كما ان الهيئة توفر 
للقطاع  ودق��ي��ق��ة  ���ش��ام��ل��ة  ب��ي��ان��ات 

ال�شحي احلكومي واخلا�ص . 
التي  التحديات  اه��م  اىل  وت��ط��رق 
ت���واج���ه ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات يف 
انها  اىل  م�شرا  ال�شحي  القطاع 
تتمثل يف ارتفاع التكلفة ، وتدريب 
ال������ك������وادر ال���ط���ب���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة يف 
واملعلومات  البيانات  مع  التعامل 
جمموعة  ان  م��و���ش��ح��ا  ال�شحية 
اف�شل  تطبق  ال��ن��ور  م�شت�شفيات 
املعلومات  جم����ال  يف  امل���م���ار����ش���ات 
ان  موؤكدا  االلكرتونية  والبيانات 
جميع املعامالت املت�شلة باملر�شى 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وامل����راك����ز  ت���ت���م يف 
النور  ملجموعة  التابعة  ال�شحية 

الكرتونيا .
ت�����ش��ت��ق��ب��ل جمموعة  ال���ع���وم  واك����د 

م�شت�شفيات النور 6 االف مري�ص 
يف اليوم ويعمل بها اكرث من 500 
طبيب واكرث من 3500 موظف 
اخلدمات  حت�����ش��ني  ع��ل��ى  ون���رك���ز 
ال�شحية حيث جنحنا يف ا�شتقطاب 
ع���دد ك��ب��ر م��ن اال���ش��ت�����ش��اري��ني يف 
م�شرا   ، ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف 
يف  ي����ت����وف����ر  امل����ج����م����وع����ة  ان  اىل 
م��ن�����ش��ات��ه��ا م���راك���ز م��ت��ط��ورة منها 
العقم  وع����الج  االخ�������ش���اب  م��رك��ز 
ال��ق��ل��ب و مركز  وم���رك���ز ج���راح���ة 
القلبية ومركز  للق�شطرة  متطور 
ق�شم  اىل  ،ا�شافة  ال�شمنة  ملعاجلة 
5 االف  ال��والدة حيث مت ت�شجيل 
جانب  اىل  املا�شي  ال��ع��ام  يف  والدة 

التخ�ش�شات االخرى . 
العوم عن  قا�شم  الدكتور  وحتدث 
للمجموعة  ال��ت��و���ش��ع��ي��ة  اخل��ط��ط 
امل���ج���م���وع���ة يف  م�������ش���را اىل جن�����اح 
اال���ش��ت��ح��واذ ع��ل��ى م��رك��ز معاجلة 
الباهية  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال�������ش���رط���ان 
ال���وح���ي���د يف هذا  امل���رك���ز  وي��ع��ت��رب 
املجال يف القطاع اخلا�ص ويديره 
حاليا جمموعة م�شت�شفيات النور 
يف  للتو�شع  خطة  ه��ن��اك  ان  كما   ،
افتتاح  و   ، ال��ك��ل��وي  الغ�شيل  ق�شم 
ت��خ�����ش�����ش��ات وع����ي����ادات اول���ي���ة يف 
بالفعل  مت  حيث  البعيدة  املناطق 
وعيادات  ���ش��ح��ي��ة  م���راك���ز  ان�����ش��اء 
ملجموعة النور يف بني يا�ص و �شارع 
وايكاد  وامل��ع��م��ورة  العربي  اخلليج 
مدينة  يف  م���راك���ز   3 و  وامل�����ش��ف��ح 

زايد وليوا واملرفاأ . 

توحيد املعايري
و������ش�����رح ل���ل���ف���ج���ر ال����دك����ت����ور طه 

م�شت�شفيات  اول  م��دي��ر  اإب��راه��ي��م 
النور يف ابوظبي حيث قال يهدف 
املوؤمتر االأول من نوعة يف ابوظبي 
يف  الطبية  اخل��دم��ات  تطوير  اىل 
�شوء التوجيهات للقيادة احلكيمة 
وهيئة ال�شحة يف ابوظبي ، وكيفية 
الورقية  الطبيه  املعلومة  حتويل 
ملواكبتها  الكرتونية  اىل  امل��ع��ت��ادة 
للع�شر احلديث ، وهل العالجات 
التى تعطي للمر�شي هل هي التى 
والعلمي  العاملى  امل�شتوي  ت��واك��ب 
وكمية  امل���ق���دم���ة  اخل�����دم  ،وك���ل���ف���ة 
، كل ه��ذا ياتي  االدوي��ة امل�شروفة 
التعامل  وكيفية  امل��وؤمت��ر  اط��ار  يف 
حلول  وو���ش��ع  الق�شايا  ه���ذه  م��ع 
لها ، وا�شاف الدكتور طه ابراهيم 
ثمار وخرجنا  املوؤمتر  لهذا  ك��ان   ،
ب��ن��ت��ائ��ج وت��و���ش��ي��ات م��ن��ه��ا توحيد 
م�شتوي  على  املعلوماتية  النظم 
املعاير  وت���وح���ي���د  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
ووجود ت�شريعات يف هيئة ال�شحة 
املعلومة  ت���داول  ت��خ��دم  بابوظبي 

ال�شحية .

النظام اجلديد
ام�ص  امل��وؤمت��ر  فعاليات  وا�شتملت 
علمية  9 حم��ا���ش��رات  ال��ق��اء  على 
فيها  �شارك  نقا�شية  جل�شة  وعقد 
ع���دد م��ن امل�����دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف 
ال�����ش��ح��ي��ة ح��ي��ث ك�شف  امل��ن�����ش��ات 
الرئي�ص  ف����ران����ك  ب����ن  ال���دك���ت���ور 
خليفة  ال�شيخ  مل��دي��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الطبية يف ابوظبي عن اتخاذ كافة 
نظام  تطبيق  يف  للبدء  الرتتيبات 
والذي  امل��ر���ش��ى  لت�شجيل  ج��دي��د 
يف  ب�شمتي   ملفي..  با�شم  يعرف 

الطبية  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة 
وذل����ك خ���الل ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل بعد 
جناح تطبيقه يف م�شت�شفى توام يف 
الرحبه  وم�شت�شفى  العني  مدينة 
�شمن ا�شرتاتيجية �شركة ابوظبي 
للخدمات ال�شحية  �شحة  م�شرا 
يقوم  اجل����دي����د  ال���ن���ظ���ام  ان  اىل 
مب�����ش��ح راح����ة ال��ي��د ل��ك��ل مري�ص، 
الفرد  على  خاللها  م��ن  ويتعرف 
اجللد  حتت  الدموية  اأوعيته  من 
دقائق  ب�شع  العملية  وت�شتغرق   ،

الإكمال الت�شجيل.
)م���ل���ف���ي  ن������ظ������ام  ان  واو���������ش��������ح 
ي�شتخدم  اجل���دي���د  ..ب�����ش��م��ت��ي( 
تفح�ص  م���ت���ط���ورة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
من��ط ال��وري��د يف ك��ف ي��د املري�ص، 
ومب��ج��رد امل�����ش��ح ع��ل��ى اجل��ه��از يتم 
تطابق منط الوريد مع ال�شجالت 
ثوان،  ب�شع  يف  املحفوظة  الطبية 
زيادة  اأج��ل  ثانية ومن  ويف خطوة 
الت�شجيل  موظفو  يقوم  التاأكيد 
ب�شوؤال املري�ص عن تاريخ ميالده 
التحقق  ال�شتكمال  ث��اين  كمعرف 
ال��ب��ي��وم��رتي ل��ه��وي��ة امل��ري�����ص، ما 

ي��ع��زز ال��ق��درة ع��ل��ى ت��ق��دمي رعاية 
اأف�شل للمر�شى .

ق�شم  رئ��ي�����ص  ج�شي  لينا  وق��دم��ت 
التمويل  وا����ش���ت�������ش���ارات  م���راق���ب���ة 
اال�شرتاتيجية  دائ���رة  يف  ال�شحي 
يف ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة يف اب���وظ���ب���ي ، 
حما�شرة عن ا�شرتاتيجية تطوير 
م�شتعر�شة  ال�شحية  امل��ع��ل��وم��ات 
ابوظبي  يف  ال�شحة  هيئة  ج��ه��ود 
يف توفر قاعدة بيانات الكرتونية 
م��ت��ك��ام��ل��ة ع����ن ق���ط���اع اخل���دم���ات 

ال�شحية يف امارة ابوظبي .

األفي عام قبل امليالد
واك�������د ال����دك����ت����ور ����ش���ام���ي ال���ع���وم 
جمموعة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م���دي���ر 
املوؤمتر  مدير  ال��ن��ور  م�شت�شفيات 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  اه���م���ي���ة  ع����ن 
يف امل���ج���ال ال�����ش��ح��ي م�����ش��را اىل 
ك���ث���رة يف هذا  ت���ط���ورات  ح�����دوث 
انه  القطاع مع االخذ يف االعتبار 
ت�شتخدم  االخ����رى  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
ب�شكل  االل���ك���رتون���ي���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
�شامي  ال��دك��ت��ور  ق���دم  و   ، اف�����ش��ل 
العوم حما�شرة عن تاريخ ت�شجيل 
املعلومات والذي بداأ قبل 8 االف 
امل��ي��الد وك���ان يف منطقة  ع��ام قبل 
�شومر جنوب العراق حيث وجدوا 
غذائية  مب�����واد  ت��ت�����ش��ل  ت�����ش��ج��ي��ل 
ب���دائ���ي وال��ك��ت��اب��ة تطورت  ب�����ش��ك��ل 
من الفي عام قبل امليالد ، وتطور 
ت�شجيل املعلومات بحيث ا�شبحت 
م�شابه لنطق الكالم ، وحتدث عن 
م�شرا   ، البيانات  ت�شجيل  تاريخ 
اىل ان اول كمبيوتر ظهر يف العام 
ي�شغل  الكمبيوتر  وك���ان   1946
ح��ي��ز غ���رف���ة ب��ال��ك��ام��ل ث���م تطور 
امام  امل��ج��ال  وف��ت��ح  ال�شبعينات  يف 
العمل على  ، ثم  املعلومات  تعديل 

جمع البيانات والتعامل معها . 
وحتدث الدكتور بيرت هيل املدير 
م�شت�شفيات  مل��ج��م��وع��ة  ال���ط���ب���ي 
التعامل  اخ���الق���ي���ات  ع���ن  ال���ن���ور 
كما   ، ال���ط���ب���ي���ة  امل���ع���ل���وم���ات  م����ع 
ق����دم اح���م���د ي��ح��ي��ى رئ��ي�����ص ق�شم 
املعلومات يف مدينة ال�شيخ خليفة 
ا�شتخدام  ع��ن  حم��ا���ش��رة  الطبية 
م�شتوى  رف����ع  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االج������������راءات وج��������ودة اخل����دم����ات 

ج���وي���ل مدير  ل��ي��ن��دا  ، وحت���دث���ت 
كليفالند  يف  امل���ر����ش���ى  خ����دم����ات 
تكنولوجيا  ا�شتخدام  ع��ن  كلينك 

املعلومات يف املطالبات واملالية .
العوم  �شاره  الدكتورة  قدمت  كما 
النور  م�شت�شفى  م��دي��ر  م�����ش��اع��د 
تطور  عن  حما�شرة  املطار  �شارع 
القطاع الطبي عن طريق جتميع 
املعلومات الطبية الدقيقة ، والقى 
االيرادات  ق�شم  رئي�ص  ثابت  زي��اد 
والتامني يف جمموعة م�شت�شفيات 
التكنولوجيا  عن  حما�شرة  النور 
وااليرادات يف الرعاية ال�شحية . 

القرارات ال�شائبة
من جانب اخر اكد موفق اللحام، 
يف  ث������ري  اإي  م���وؤ����ش�������ش���ة  رئ���ي�������ص 
تطبيقات  اأهمية  على  حما�شرته 
ذكاء االأعمال يف القطاع ال�شحي : 
اإن جمال اال�شتفادة من تطبيقات 
ال�شحي  القطاع  االأعمال يف  ذك��اء 
فيما  ، خا�شة  للغاية  وه��ام  وا���ش��ع 
حتليلية  معلومات  بتوفر  يتعلق 
واإدارة  امل��وظ��ف��ني  اإن��ت��اج��ي��ة  ح���ول 
�شل�شلة االإمداد وحما�شبة امل�شاريع 
ت�شكل  وال����ت����ي  امل���ال���ي���ة  واالإدارة 
موؤ�ش�شة  اأي  يف  الرئي�شي  الع�شب 
هذه  اأن  ح��ي��ث   ، ���ش��ح��ي��ة  اأع���م���ال 
القرار  اأ���ش��ح��اب  متّكن  املعلومات 
ال��ق��رارات ال�شائبة يف  ات��خ��اذ  م��ن 
الوقت املنا�شب وبالتايل ت�شاعدهم 
على اإدارة اأداء موؤ�ش�شاتهم بفعالية 
اأكرب والذي بدوره ينعك�ص اإيجاباً 
اخلدمات  ج�����ودة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

املقدمة للمر�شى.
ويهدف املوؤمتر اىل ت�شليط ال�شوء 
املعلومات  م���ن  اال����ش���ت���ف���ادة  ع��ل��ى 
يف جم�����ال ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة ، 
تكنولوجيا  يف  اجل��دي��د  ومناق�شة 
املعلومات وا�شتخداماتها لتح�شني 
، واحلديث عن  ال�شحية  الرعاية 
ودورها  الرائدة  املمار�شات  اف�شل 
يف جن�����اح و����ش���ر ال���ع���م���ل وزي������ادة 
العديد  يف  وال����دق����ة  االن���ت���اج���ي���ة 
ال�شحية  واالدارات  االق�����ش��ام  م��ن 
املوؤمتر  يف  امل�شتهدفة  وال��ف��ئ��ات   ،
مديري الرعاية ال�شحية ومديري 
امل�شت�شفيات واملدراء التنفيذيون يف 
الرعاية ال�شحية وروؤ�شاء االق�شام 
والعاملني  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  يف 
ومديري  املعلومات  تكنولوجيا  يف 
اجل���ودة وم��دي��ري ال�����ش��وؤون املالية 
يف املن�شات ال�شحية والعاملون يف 

اق�شام االيرادات . 

•• دبي-وام:

�شرطة  مركز  مدير  العديدي  يو�شف  العقيد  قام 
خ�شراء  كهربائية  دراج���ة  بتجربة  دب��ي  يف  ن��اي��ف 
�شديقة للبيئة �شت�شتخدم يف الدوريات االأمنية يف 
العديدي  العقيد  املركز. وقال  منطقة اخت�شا�ص 
بعد االطالع على الدراجة الكهربائية اإنها �شاحلة 
املغلقة  االأم���اك���ن  يف  التخ�ش�شي  االأم��ن��ي  للعمل 

يف  واالأمنية  ال�شرطية  االأعمال  مل�شاندة  وال�شيقة 
�شريعة  ب�شورة  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  االأم���ن  حفظ 
وج����ودة ع��ال��ي��ة ل��ل��زوار وامل��ق��ي��م��ني ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
واإمكانية  الفعاليات  مواقع  يف  االأمنية  التغطية 
ا�شتخدامها من قبل رقباء ال�شر يف مناطق اجلذب 
التاريخية  التجارية واالأ�شواق  ال�شياحي واملناطق 
�شرطة  اأن  ال��ع��دي��دي  العقيد  واأ���ش��اف  ال��رتاث��ي��ة. 
اآمنة ونظيفة وجذابة  اإيجاد بيئة  دبي تعمل على 

وم�شتدامة ترتقي اإىل م�شتوى �شمعة ومكانة دولة 
االإمارات عامليا يف املحافظة على البيئة وخا�شة اأن 
ه���ذه ال���دوري���ات وال�����ش��ي��ارات اخل�����ش��راء اجلديدة 
علمية  ودرا���ش��ة  فني  تقرير  واإع���داد  اختبارها  مت 
للعمليات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  مهند�شي  م��ن  عميقة 
حولها م�شرا اإىل اأن الدراجة تتميز مبالء متها 
لال�شتخدام يف املهام كافة مع عدم تلويثها للبيئة 

وم�شاهمتها يف تر�شيد الطاقة. 

•• دبي-وام: 

العامة  ال��ق��ي��ادة  امل������زادات يف  ن��ظ��م��ت جل��ن��ة 
املعثورات  مبكتب  علنيا  م��زادا  دب��ي  ل�شرطة 
يف املبنى رق��م 2 مب��ط��ار دب��ي ال���دويل لبيع 
املعثورات  مكتب  اإىل  وردت  التي  امل��ع��ث��ورات 
التابع  دب����ي  م���ط���ار  وامل�����ش��ب��وط��ات مب��ب��ن��ى 
ل����الإدارة ال��ع��ام��ة الأم���ن امل��ط��ارات يف �شرطة 
دبي وذلك بعد انق�شاء املدة القانونية على 
اأ�شحابها.  اإىل  التو�شل  العثور عليها وعدم 
 455 للمزاد  االإجمالية  احل�شيلة  وبلغت 

األف درهم منها 205 اآالف درهم للهواتف 
للمعثورات  دره����م  األ����ف  و250  امل��ت��ح��رك��ة 
واأجهزة  ال�شخ�شية  ك��امل��ق��ت��ن��ي��ات  االأخ�����رى 
وغرها.  والكامرات  وال�شاعات  الت�شجيل 
بداأ املزاد مبعاينة املزايدين للمعثورات التي 
متحركا  هاتفا  و57  ال��ف��ني  على  ا�شتملت 
الف  على  االخ��رى  املعثورات  ا�شتملت  بينما 
الب   202 و  كامرا  و306  �شاعة  و630 
ت��وب و 123 اأي ب��اد. ح�شر امل��زاد عبد اهلل 
وامل�شرتيات  ال��ع��ق��ود  اإدارة  م��دي��ر  م����ران 
والتجهيزات  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��ام��ة  ب������االإدارة 

اأن  ي��ذك��ر  اللجنة.  واأع�����ش��اء  اللجنة  رئي�ص 
�شرطة دبي حتر�ص دائما على االإعالن عن 
املفقودات واملعثورات املوجودة لديها وتدعو 
اأي��ة مفقودات  ل��الإب��الغ عن  اأف���راد اجلمهور 
حتى تتمكن ال�شرطة من العثورعليها حيث 
اأن ق�شم املعثورات يقوم بتزويد موقع �شرطة 
العاملية االإنرتنت  املعلومات  دبي على �شبكة 
مبا لديه من موجودات ومعثورات الإي�شال 
امل��ع��ل��وم��ات اإىل اأك�����رب ���ش��ري��ح��ة م���ن اأف�����راد 
عليها  والتعرف  واالط���الع  للعلم  اجلمهور 

قبل طرحها يف املزاد. 

األف درهم ح�شيلة مزاد املعث�رات يف �شرطة دبي  455 مدير مركز �شرطة نايف يف دبي يجرب 
دراجة كهربائية �شديقة للبيئة 

املوؤمتر االأول من نوعه يف اأبوظبي

م�شت�شفى الن�ر تنظم م�ؤمتر الإدارة واملعل�مات يف الرعاية ال�شحية

قا�شم العوم: ت�شتقبل النور 6 اآالف مري�س يف اليوم ويعمل بها اأكرث من 500 طبيب
طه اإبراهيم: خرجنا بتو�شيات منها توحيد النظم املعلوماتية على م�شتوى امل�شت�شفيات
�شامي العوم: اأول كمبيوتر ظهر يف عام 1946 وكان ي�شغل حيز غرفة بالكامل
موفق اللحام: تطبيقات ذكاء االأعمال يف القطاع ال�شحي وا�شع وهام للغاية
بن فرانك: نظام )ملفي ، ب�شمتي( يفح�س منط الوريد يف كف يد املري�س

فقدان جواز �سفرت
كمال  غ��ازي  امل������دعو/  ف��قد 

االردن   - اجل���ن���ي���د  ح�����ش��ني 

�شفره  ج�������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة- 

برجاء  رقم)614969( 

م���ن ي���ج���ده االت�������ش���ال على 

رقم 050-4694872 

فقدان �شهادة اأ�شهم
اخليلي  جابر  حربي  ه��الل  حربي  مبارك   / ال�شيد  يعلن 
من  �شادرة  اأ�شهم  �شهادة  فقدان  عن  اجلن�شية(  )اماراتي 
�شركة منازل العقارية بعدد )300.000 �شهم( )ثالثمائة 
. على من يجدها  امل�شاهم )250981(  األف �شهم(. رقم 
رقم  على  االت�شال  او  امل��ذك��ورة  لل�شركة  ت�شليمها  برجاء 

0553331122/0503331122 م�شكوراً.
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العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعالن حكم بالن�سر

                      يف  الدعوى رقم 2013/90 احوال نف�س غري م�سلمني                              
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- بيجو ج��وزي��ف جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي: 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  بيجو جوزيف  الزيابيث 
2014/3/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ الزيابيث بيجو جوزيف حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري للمدعية على املدعى عليه باالتي: 1- بتطليقها منه 
بطلقة بائنة لل�شرر من الهجر وعليها اح�شاء عدتها اعتبارا من تاريخ احلكم 
حلني اخلروج منها بالوجة ال�شرعي 2- الزامه بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل 
اتعاب املحاماه.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
 اعالن حم�سر حجز بالن�سر

    يف الدعوى 2013/83 طلب بيع مال مرهون )تنفيذ(
اىل املنفذ �شده/1- وايف عدنان ابو خر جمهول حمل االقامة مبا 
عبداهلل خمي�ص  التجاري وميثله:  ابوظبي  بنك  التنفيذ/  ان طالب 
غريب الناخي ال علي نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة 
رقم  الرابعة  جنوب  الرب�شاء  املنطقة   - �شكنية  �شقة  عن  عبارة  وهي 
العقار  رق��م  جراند�شاتيو  يل  املبنى  ا�شم   1 املبنى  رق��م   686 االر����ص 
B401 رقم الطابق 4 امل�شاحة 73.12 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب 

به )535006( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
 انذار عديل بالن�سر

رقم 2014/974
املنذر: �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار بوكالة املحاميني/بدر حممد القرق واحمد �شيف 
بن ماجد املطرو�شي املنذر اليه: �شركة ال�شروق االو�شط لطالء املعادن ذ.م.م )�شن رايز ميتال 
كواتينج(  قطعة رقم 597-808 جمهول حمل االقامة فان املنذرة تنذر املنذر اليها بف�شخ اتفاقية 
التاأجر املربمة معها وفقا الحكامها وب�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها  والبالغ  1.123.197.71 
درهم )مليون ومئة وثالثة وع�شرون الفا ومائة و�شبعة وت�شعون درهم وواحد و�شبعون فل�شا( 
باال�شافة اىل الغرامة التاأخرية االتفاقية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة 
املحدد من قبل البنك املركزي بامارة دبي وحتت�شب من تاريخ اال�شتحقاق وحتى تاريخ ال�شداد 
االتفاقية  انهاء  املنذره من جراء  تتكبدها  التي  التعوي�ص عن اخل�شائر  الفعلي من قبلكم مع 
املبكر وعن اال�شرار االخرى التي كانت املنذرة اليها �شببها وملوكلتنا احلق يف الدخول وا�شتعادة 
للجوء  ن�شطر  �شوف  لذلك  اال�شتجابة  ع��دم  ح��ال  ويف  لالتفاقية  نفاذا  امل��وؤج��رة  العني  حيازة 

للق�شاء مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه. 
كاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

 انذار عديل بالن�سر
رقم 2014/974

واحمد  القرق  حممد  املحاميني/بدر  بوكالة  لال�شتثمار  دبي  جممع  تطوير  �شركة  املنذر: 
�شيف بن ماجد املطرو�شي املنذر اليه: �شركة ال�شروق االو�شط لطالء املعادن ذ.م.م )�شن رايز 
ميتال كواتينج(  قطعة رقم 598-1268 جمهول حمل االقامة فان املنذرة تنذر املنذر اليها 
بف�شخ اتفاقية التاأجر املربمة معها وفقا الحكامها وب�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها  والبالغ  
383.880.80 درهم )ثالثمائة وثالثة وثمانون الفا ومائة وثمامنائة وثمانون درهم وثمانون 
فل�شا( باال�شافة اىل الغرامة التاأخرية االتفاقية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من  وحتت�شب  دبي  بامارة  املركزي  البنك  قبل  من  املحدد  الفائدة 
تاريخ ال�شداد الفعلي من قبلكم مع التعوي�ص عن اخل�شائر التي تتكبدها املنذره من جراء 
انهاء االتفاقية املبكر وعن اال�شرار االخرى التي كانت املنذرة اليها �شببها وملوكلتنا احلق يف 
الدخول وا�شتعادة حيازة العني املوؤجرة نفاذا لالتفاقية ويف حال عدم اال�شتجابة لذلك �شوف 

ن�شطر للجوء للق�شاء مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه. 
كاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

 انذار عديل بالن�سر
رقم 2014/971

مقدم من املنذر: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية املنذر اليه: �شركة 
االنذار  هذا  مبوجب  االقامة  حمل  العنوان:جمهول  العامة  للتجارة  ايه  ا�ص  اي 
املنذر ينذر املنذر اليها وتنبه عليها باخالء الوحدة ال�شكنية الكائنة بامارة دبي - 
ديرة - �شارع بني يا�ص اخلور - �شقة رقم 1005 ، 1004 بناية برج امل�شرف يف خالل 
ثالثني يوما من تاريخ هذا االعالن باالنذار مع �شداد قيمة االيجارات املتاأخرة 
املوؤجرين  بني  االيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  اىل  اللجوء  املنذر  �شت�شطر  واال 

وامل�شاأجرين مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت. 
كاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/216 مدين كلي                                 
االقامة  خ��ان جمهول حمل  م�شرف  منان  ف�شل   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  عليك  اقام  قد  ا�شاري  ابو  /اومي�ص  املدعي  ان  مبا 
املطالبة بالزام املدعى عليهما بان توؤديا بالت�شامم والت�شامن للمدعي 
مبلغ 100000 درهم مائة الف درهم تعوي�شا عن اال�شرار املادية واالدبية 
والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه. وحددت لها جل�شة يوم 
االثنني املوافق 2014/6/9 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة ch 2.D.18 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/153 مدين كلي                                 
ان  االق��ام��ة مب��ا  �شنان حبلي جم��ه��ول حم��ل  - عبر   1 امل��دخ��ل/  اىل اخل�شم 
املدعي /امل�شكن للعقارات ذ.م.م وميثله: عبيد �شقر عبيد بو�شت قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شحة الوفاء بالقيمة االيجارية والزام املدعى 
املدعى  ال��زام  التام مع  ال�شداد  دره��م( حتى  ب�شداد مبلغ )102.040/78  عليها 
املعجل بال  بالنفاذ  و�شمول احلكم  املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه 
ال�شاعة 9:30 �ص  املوافق 2014/6/5  كفالة. وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch 2.D.18 بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/88  ا�ستئناف جتاري
 -2 �����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الكنز  1-�شركة  �شدهما/  امل�شتاأنف  اىل 
/�شاكر  امل�����ش��ت��اأن��ف  ان  االق��ام��ة مب��ا  ناك�شيناه جم��ه��ويل حم��ل  روب����رت 
حممود نخجواين بور وميثله: ابراهيم ح�شن ابراهيم املال قد ا�شتاأنف 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/396 جتاري كلي بتاريخ 2014/1/20 
 10.00 ال�شاعة   2014/6/17 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/314 عقاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - �شعيد ح�شني من�شئي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اق���ام عليك  اب��وب��ك��ر مر�شنت ومي��ث��ل��ه: حم��م��ود ح�شني علي اح��م��د ق��د  /ج��اوي��د 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعيني مبلغ وقدره 
)3.800.000 درهم( مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق 2008/6/18 
وحتى ال�شداد والزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه . وحددت 
 ch 1.B.8 لها جل�شة يوم االحد املوافق 2014/6/15 ال�شاعة 11:00 �ص بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1136 عقاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - بنج�ص لال�شتثمارات املحدودة جمهول حمل االقامة 
�شفر  مهدي  وميثله:  زاده  فالطون  حممد  /عبدالرحمن  املدعي  ان  مبا 
خبر  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ع��ب��داهلل  غلوم 
 . املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ش�ص 
وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2014/6/8 ال�شاعة 11:00 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch 1.B.8
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
     اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

       يف  الدعوى رقم 2014/187 ا�سكالت جتارية                                 
تنفيذ جتاري لوقف  التنفيذ رقم 2013/1258  ا�شكال يف  الق�شية  مو�شوع 
التجاري  ابوظبي  بنك  امل�شت�شكل  االع���الن:  طالب  التنفيذية  االج���راءات 
هولدينجز  انرتنا�شيونال  تريدينت   -1 �شده:  امل�شت�شكل  اعالنه  املطلوب 
�ص.م.ح مو�شوع االعالن: نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم االحد املوافق 
ch 1.B.6 للنظر يف اال�شكال  2014/6/8 ال�شاعة 8:30 �شباحا بالقاعة 
احل�شور  ع��ن  تخلفكم  ح��ال��ة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع���اله 

�شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثرة القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/82 جتاري كلي                                 
ال�شويدي 2- �شمره �شلطان فرج  اىل املدعى عليهما/ 1 - علي مطر حرقو�ص علي 
وميثلها  لل�شيارات  /ال��ق��دره  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  املعمري  �شلطان 
قانونا: جمعه حممد علي املهري ب�شفته مدير و�شريك وميثله: ي�شلم �شالح احمد 
ال�شعدي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
)125000 درهم ( ومبلغ )80000 درهم( تعوي�شا عن اال�شرار املادية واملعنوية والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية 
وحتى ال�شداد التام . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2014/6/5 ال�شاعة 9:30 
ch 2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك  �ص بالقاعة 
ايام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/806 جتاري كلي                                 
حمل  جم��ه��ول  ليمتد  انف�شتمنت�ص  م��اري��ت��امي  وف���ا   -  1 ع��ل��ي��ه/  امل��دع��ى  اىل 
عبدالقادر ح�شني  ���ص.م.ع وميثله:  اال�شتثمار  /بنك  املدعي  ان  االقامة مبا 
بخيت حديجان قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باحلكم ب�شحة 
امر احلجز التكميلي ال�شادر �شد املدعي عليهما يف احلجز التحفظي رقم 
2013/327 جتاري وتثبيت هذا احلجز باال�شافة اىل �شم امللف . وحددت لها 
 ch 1.B.8 جل�شة يوم االربعاء املوافق 2014/6/4 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعاوى املدنية رقم 2013/2144 جزئي جتاري
عليه/�شيخ  املحكوم  �شد  التجاري  ابوظبي  بنك  املدعي/  من  املرفوعة 
حمبوب د�شتاجر نعلمك بان املحكمة وبتاريخ 2014/1/21 ا�شدرت �شدكم 
احلكم التايل: حكمت املحكمة ح�شوريا اعتباريا: بالزام املدعى عليه بان 
الفا ومائة وواحد  واربعني  يوؤدي للمدعية مبلغ 42.171.72 درهم)اثنني 
و�شبعني درهما واثنني و�شبعني فل�شا( وفائدة 4% من تاريخ رفع الدعوى 
يف 2013/5/1 وحتى متام ال�شداد والزامه بامل�شروفات ومائتي درهم مقابل 

اتعاب املحاماه.و�شتتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

   اعالن حكم بالن�سر 
يف الدعاوى املدنية رقم 2013/2208 جزئي جتاري

املرفوعة من املدعي/ بنك ابوظبي التجاري �شد املحكوم عليه/ويلما ا�شبراديلو�ص 
التايل:  احلكم  �شدكم  ا�شدرت   2014/1/14 وبتاريخ  املحكمة  بان  نعلمك  �شنتو�ص 
حكمت املحكمة ح�شوريا اعتباريا: بالزام املدعى عليها ويلما ا�شبراديلو�ص �شنتو�ص 
الف وخم�شمائة  �شتة ع�شر  للمدعي مبلغ وقدره 16.584.85 درهم )فقط  بان يدفع 
واربعة وثمانون درهما وخم�شة وثمانون فل�شا ال غر( وفائدته القانونية بواقع %4 
املبلغ  ا�شل  ال�شداد ومبا ال يجاوز  اعتبارا من 2013/5/6 وحتى متام  ب�شيطة  �شنويا 
املق�شي به والزمتها امل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماه ورف�شت ما 

عدا ذلك من طلبات.و�شتتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1509 تنفيذ جتاري                                 
مو�شوع الق�شية: تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/589 جتاري كلي ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )2062249.54 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب االعالن: طالب التنفيذ حبيب بنك اي جي زيورخ املطلوب اعالنه املنفذ �شده: 

1- عاليا بخ�ص جمهول حمل االقامة .
مو�شوع االعالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن رقم االر�ص 198 املنطقة 
دائ��رة االرا�شي  الوحدة 106 حتت يد  الطابق 1 رقم  املبنى ريحان 4  ا�شم  برج خليفة 

واالمالك وفاءا للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.  
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
  يف الدعوى 2014/436 جتاري كلي - ابوظبي 

املدعى  اماراتي اجلن�شية �شد   - ال�شيد/ حمد علي ح�شن احلو�شني  املدعي  املرفوعة من 
عليهم املطلوب اعالنه �شركة / كوريا ال�شني جيلني ملقاوالت البناء ذ.م.م واآخرون يعلن 
اخلبر/ علي املهري املنتدب يف الدعوى املذكورة اعاله مبوجب احلكم املهيدي ال�شادر 
الكلية  التجارية  الدائرة   - التجارية  املحكمة   / االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  عدالة  عن 
ب�شرورة  ذ.م.م  البناء  ملقاوالت  جيلني  ال�شني  كوريا  �شركة   2014/4/29 بتاريخ  الثالثة 
ح�شور اجتماع اخلربة احل�شابية الثاين املقرر عقده يوم االثنني املوافق 2014/6/9 وذلك 
يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا مع اح�شار ما لديكم من م�شتندات ومذكرات موؤيدة 
لدفوعكم وذلك مبقر ادارة اخلرباء بدائرة الق�شاء يف مدينة ابوظبي - �شارع املرور منطقة 

الزعفرانه ال�شارع رقم 13 مقابل �شوق االمارات العام هاتف رقم 2-6512167.
اخلبري احل�سابي املنتدب/علي املهريي
ادارة اخلرباء - دائرة الق�ساء

اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
  يف الدعوى رقم 2014/189 

ال�شيد/فهد  اجلابري  حممد  عدنان  اخلبر  يعلن  بهذا 
عبدالكرمي علي ح�شن املدعى عليه يف الدعوى اعاله وذلك 
حل�شور اجتماع اخلربة االول يف العنوان التايل: �شارع ال�شالم 
- بجانب مطعم ق�شر الهند - مقابل بنك االحتاد الوطني - 
الطابق 14 مكتب )1403( ابوظبي وذلك يوم االربعاء املوافق 
نرجو  لال�شتف�شار  م�شاء   5:30 ال�شاعة  متام  يف   2014/5/28

االت�شال على الرقم 056/6131615 - 4919872 02
اخلبري املنتدب / عدنان اجلابري

اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
 اعـــــــالن       

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/حممد احمد ا�شماعيل البرق - االم��ارات اجلن�شية   بطاقة 
كلباء   - ال�شم�ص  ب���رق  ا���ش��ت��ودي��و  يف  م��ال��ك  وب�شفتي   784195741852065 رق���م  ال��ه��وي��ة 
والن�شاط  كلباء  فرع   - االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  �شادرة من   567648 رقم  رخ�شة جتارية   -
البالغة  كلباء    - ال�شم�ص  ب��رق  ا�شتوديو  يف  ح�شتي  عن  تنازلت  قد  بانني  فوتوغرايف  ت�شوير 
100% وذلك لل�شيد/ حممد ب�شر كوتيال توديكا - هندي اجلن�شية ويحمل بطاقة الهوية رقم 
784197479264653 وللمتنازل له مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها اعاله 
وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكه كما يرغب املتنازل اليه من تغير ال�شكل القانوين 
من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات ليكون وكيل خدمات / نا�شر �شيف احمد نا�شر الكندي . 
وعمال بن�ص املادة 3/16 من القانون االحتادي 22 لنة 1991 يف �شاأن الكاتب بالعدل فقد اقت�شى 
ن�شر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذه االجراء ان يتقدم باملراجعة اىل 

كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال �شتتكمل االجراءات القانونية.
كاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

دولة المارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
 ادارة الكاتب العدل والت�سديقات 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
 اعـــــــالن       

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/فوزي جوهر فرج عبداهلل - اماراتي اجلن�شية بطاقة الهوية 
رقم 784195840848063 وب�شفتي مالك يف الن�شر للهواتف املتحركة رخ�شة جتارية رقم 
507568 �شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية - فرع كلباء والن�شاط جتارة الهواتف املتحركة 
ال�شيدة/  اىل  وذل��ك   %100 البالغة  املتحركة  للهواتف  الن�شر  يف  ح�شتي  عن  تنازلت  قد  بانني 
له  وللمتنازل   K9766593 رقم  �شفر  اجلن�شية وحتمل جواز  هندية   - كوتي  اينتهني  كلثومو 
مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها اعاله ولها حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف 
ملكه كما يرغب املتنازل اليه من تغير �شكل القانوين اىل وكيل خدمات ويكون الوكيل ال�شيد / 
فوزي جوهر فرج عبداهلل . وعمال بن�ص املادة 3/16 من القانون االحتادي 22 لنة 1991 يف �شاأن 
الكاتب بالعدل فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذه 
االج��راء ان يتقدم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 

�شتتكمل االجراءات القانونية.
كاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

دولة المارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
 ادارة الكاتب العدل والت�سديقات 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/4846 جتاري كلي
فيدرال  :�شركة  املدعية  ان  م.م.ح حيث  تريدجن  تي  ا�ص يف   : املدعى عليها  اىل 
اك�شربي�ص انرتنا�شيونال انك قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى 
هذه املحكمة وتطالب فيها بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ  وقدره 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 بواقع  الفائدة  اىل  باال�شافة  درهم   398.475.30
 . املحاماه  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة  التام  ال�شداد  وحتى 
لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة )الدائرة التجارية الكلية الثانية( يف 
متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2014/6/3 وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/5/27  
رقم الدعوى 2014/1252

املدعى عليه/حممد عبداهلل مبارك اليعقوبي العنوان : بالن�شر املدعى 
/ عبداملناف يونني كوتي فاز هامباتا يتعني عليكم احل�شور اىل جلنة 
ال��دف��اع منطقة  ���ش��ارع  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ن��ازع��ات االي��ج��اري��ة مبقرها  ف�ص 
مع�شكر ال نهيان خلف �شندوق الزواج وال�شوؤون االجتماعية فيال رقم 

2 يوم الثالثاء املوافق 2014/5/27 ال�شاعة : 6:00 م�شاء.  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/5/26  
رقم الدعوى 2014/1267

 : العنوان  احلارثي  عبداهلل  عمران  علي  نا�شر  عليه/عبداهلل  املدعى 
بالن�شر املدعى / علي حممد �شادق البلو�شي يتعني عليكم احل�شور اىل 
جلنة ف�ص املنازعات االيجارية مبقرها الكائن يف �شارع الدفاع منطقة 
مع�شكر ال نهيان خلف �شندوق الزواج وال�شوؤون االجتماعية فيال رقم 

2 يوم االثنني املوافق 2014/5/26 ال�شاعة : 1:00 ق ظ.  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

العدد  11105 بتاريخ   2014/5/24     
اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  409/ 2013 مد ين -م ر-�س- اأظ

امل�شتاأنف : حممد عا�شف انعام راحت الرحمن ب�شفته والد الطفلة ونيا فاطمة 
حممد بوكالة املحامي ابراهيم خوري اجلن�شية: باك�شتان  امل�شتاأنف عليه: م�شت�شفى 
الراحة وميثله/ حممد ا�شماعيل عبا�ص خوري واخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع 
اال�شتئناف : ا�شتئناف حكم تعوي�ص املطلوب اعالنه/الدكتورة جايا �شري اجلن�شية: 
هندي العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  
2010/1421 م ك - اأظ ب وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/6/2 لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة املقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
قلم املحكمة

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

•• ابوظبي-وام: 

التنمر  م��ن  ال��وق��اي��ة  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  االول  ام�����ص  اخ��ت��ت��م��ت 
املا�شي  االأرب��ع��اء  فعالياته  انطلقت  ال��ذي  امل��دار���ص  يف  والعنف 
االحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة 
الذي  امللتقى  وت�شمن  والطفولة.  لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�ص 
الن�شائي  واالحت��اد  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�ص  نظمه 
يوني�شف  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  مع  بالتعاون  العام 
.. حلقة  بابوظبي  الن�شائي  على مدى يومني يف مقر االحت��اد 
درا�شية عر�شت بع�ص النماذج الناجحة حول التنمر اىل جانب 
وال��ت��و���ش��ع يف  للبحث  امل�����ش��ارك��ني  م��ن  ت�شكيل جم��م��وع��ات عمل 
االإمارات  دولة  واقع  لتتنا�شب مع  النماذج  كيفية مواءمة هذه 
لربنامج  اأوىل  كخطوة  امللتقى  تنظيم  وياأتي  املتحدة.  العربية 
املدر�شية  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ل��ج��ان  اأع�������ش���اء يف  م��ت��ك��ام��ل مب�����ش��ارك��ة 
واخت�شا�شيني  نف�شانيني  واأطباء  االجتماعيني  واالأخ�شائيني 
يف علم النف�ص املدر�شي واإدارات املدار�ص واأكادمييني جامعيني 
وجمال�ص اأولياء االأمور نظرا لعدم وجود برنامج للوقاية من 
العنف والتنمر يف مدار�ص اخلليج اىل جانب لوجود حاجة اإىل 
مثل هذا الربنامج. �شارك يف فعاليات اليوم االأول الدكتور كني 
يف  اأ�شتاذ   .. ا�شرتاليا  جنوب  بجامعة  امل�شاعد  االأ���ش��ت��اذ  رجبي 
كلية الرتبية ومعهد بحوث هوك يف جامعة جنوب اأ�شرتاليا.. 
و�شهادة  لندن  االقت�شاد من جامعة  ال�شرف يف  اكت�شب مرتبة 
يهاجر  اأن  قبل  باإجنلرتا  لي�شرت  يف  الرتبية  يف  عليا  درا���ش��ات 
الق�شايا  على  اأب��ح��اث��ه  رك��ز   1990 ع��ام  وم��ن��ذ  ا�شرتاليا  اإىل 
املرتبطة بالتنمر يف املدار�ص ون�شر اأكرث من 100 ورقة بحثية 
20 كتابا حول  عن التنمر يف املدار�ص واألف و�شارك يف تاأليف 
والتعليم  الرتبية  ل���وزارة  كم�شت�شار  يعمل  كما  امل��و���ش��وع  ه��ذا 

االأ�شرتالية ب�شاأن امل�شائل املتعلقة بالتنمريف املدر�شة والعالقات 
متولها  درا���ش��ة  مل�شروع  رئي�شا  حاليا  ويعمل  العمل  اأم��اك��ن  يف 
ا�شرتاتيجيات  وفعالية  انت�شار  لدرا�شة  االأ�شرتالية  احلكومة 
ريجبي يف  االأ�شرتالية. وقدم كني  املدار�ص  التنمر يف  مكافحة 
اجلل�شة االأوىل يف فعاليات اليوم االأول درا�شة منوذجية حول “ 
التنمر املدر�شي “ ت�شعى اإىل اإعطاء و�شف عام لعملية التنمر 
التنمر حت��رك��ه عادة  ان  وت��ف��رت���ص  امل���دار����ص  ع��ن��د وق��وع��ه��ا يف 
الرغبة يف اإيذاء االآخرين ممن هم اأ�شعف من غرهم بدنيا اأو 
الت�شبب لهم بال�شغط النف�شي. وتعر�ص الدرا�شة جمموعة من 
التي  اأو كالهما معا  اأو داخلها  املدر�شية  البيئة  الظروف خارج 
من �شاأنها اأن ت�شهم يف توليد هذه الرغبة وتوؤدي تلك الظروف 
ال  الذين  اأولئك  ي�شتهدفون  الذين  الطالب  بع�ص  وج��ود  اإىل 
يلجوؤون  والذين  اأنف�شهم  عن  للدفاع  الكافية  القدرة  ميلكون 
ال�شيطرة  فر�ص  خاللها  من  ي�شتطيعون  متنوعة  و�شائل  اإىل 
للرغبة يف  ينظر  ان��ه  ريجبي  واك���د  واإذالل���ه���م.  االآخ��ري��ن  على 
وجود  تعك�ص  مر�شية  حالة  اأنها  على  باالآخرين  االأذى  اإحل��اق 

اإ�شطراب ال�شخ�شية ال�شادية.
وا�شارت الدرا�شة التي قدمها ريجبي اىل كيفية ن�شوء الرغبة 
العوامل  منها  ال��ع��وام��ل  بع�ص  �شمن  تغذيها  ال��ت��ي  واجل����ذور 
اجلينية.. واأ�شاليب الرتبية.. وتاثر املجتمع اىل جانب �شغط 
جمموعات االأقران وخربات اأخرى مع االآخرين. وب�شان درا�شة 
العالقة ما بني الرغبة يف االإي��ذاء و�شلوك التنمر قال ريجبي 
اإحتماليات اوالهما عدم التعبرعن الرغبة  انها تقرتح ثالث 
من خالل التعدي على االآخرين والثانية التعبر عن الرغبة 
بقوة  يتمتعون  اأ���ش��خ��ا���ص  �شد  ال��ع��دواين  ال�شلوك  خ��الل  م��ن 
مكافئة اأو قوة اأكرب والثالثة التعبرعن الرغبة ك�شلوك موجه 
وا�شتعر�ص  اأق���ل.  بقوة  يتمتعون  اأ�شخا�ص  اإىل  مبا�شر  ب�شكل 
ودور  التنمر  ملمار�شة  طريقة  واخ��ت��ي��ار  املتنمر  الطفل  ف��ئ��ات 

ت�شاعد  التي  العوامل  اىل  التطرق  جانب  اىل  املدر�شية  البيئة 
االجتماعي  املناخ  ان  تعيقه موؤكدا  التي  والعوامل  التنمر  على 
اأولياء االأم��ور يوؤدي  املدر�شي مبا يف ذلك  املدر�شة واملجتمع  يف 
دورا مهما يف تهيئة الظروف حلدوث التنمر اأو الإعاقته. كذلك 
الرتبية  واأ���ش��ال��ي��ب  التنمر  معاجلة  م�شامني  ريجبي  ع��ر���ص 
ت��اأث��را على  اأن يكون لها  التي ميكن  االأ���ش��ري��ة  ومن��ط احل��ي��اة 
االإجراءات  باتخاذ  الدول قامت  ان بع�ص  االأطفال م�شرا اىل 
الالزمة لتقدمي امل�شاعدات الفاعلة ومثال ذلك برنامج كوول 
طريقة  والأختيار  اأ�شرتاليا.  يف  املفعل  الرائعني  االأطفال  كدز 
احلاالت  يف  الكبر  التنوع  اإدارك  اهمية  ريجبي  اك��د  للتدخل 
م�����ش��را اىل وج����ود ح����االت خم��ت��ل��ف��ة ق���د ت��ت��ط��ل��ب ط���رق عالج 
خمتلفة فبع�شها قد يتطلب عقوبات تاأديبية كاحلجز اأو تعليق 
الدرا�شة وبع�شها االآخر قد تعالج من خالل م�شاعدة ال�شحية 
على اكت�شاب املهارات اللغوية واالجتماعية الالزمة للتاأقلم مع 
االإعتداء اللفظي بينما هناك حاالت ن�شتطيع تقدمي امل�شاعدة 
الطرفني  بني  والتقريب  التو�شط  اإىل  اللجوء  خ��الل  من  لها 
ذلك  يتبع  واأن  املتورطني  ال��ط��الب  م��ع  اجلماعية  والنقا�شات 
خمتلف  م�شتعر�شا  الحقة..  �شلوكيات  الأي  كثب  عن  باملراقبة 
حاالت التنمر والطرق املختلفة للتعامل معها. ويف ختام ورقته 
ال��دول يف  اأن التنمر يف  اأدل��ة علمية على  اك��د ريجبي ان هناك 
مع  تدريجي  ب�شكل  م�شتواه  انخف�ص  ق��د  ال��ع��امل  اأرج���اء  كافة 
م���رور ال��وق��ت ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ظ��ه��ور التنمر ع��رب االنرتنت 
اأثبتت فعاليتها حيث  م�شرا اىل ان الربامج املناه�شة للتنمر 
20 باملائة  اإىل ما يقارب  التنمر  اأف�شل الربامج ن�شبة  قل�شت 
تاأثر  لها  خطرة  م�شكلة  كونه  التنمر  خ��ط��ورة  م��ن  وح��ذر   .
بالغ على ال�شحة العقلية والبدنية لعدد كبر من االأطفال.. 
م�شرا ايل ان ان هناك خم�شة برامج منتقاة ملناه�شة التنمر.. 
ه���ي ب��رن��ام��ج اأول���وي�������ص مل��ن��اه�����ش��ة ال��ت��ن��م��ر و ب��رن��ام��ج خطوات 

كيفا  وبرنامج  ال�شديقة  املدار�ص  وبرنامج  االح��رتام  لتحقيق 
االجتماعية  اجلوانب  برنامج  �شيل  وبرنامج  التنمر  ملناه�شة 
والعاطفية لعملية التعلم. ويف اجلل�شة الثانية لفعاليات اليوم 
االأول للملتقى حتدثت الدكتورة مارلني �شنيدر مديرة تطوير 
جامعة  املتحدة  الواليات  يف  التنمر  ملنع  “األفوي�ص”  لربنامج 
كليم�شون �شاوث كارولينا. وهذا الربنامج مطبق االآن يف اأكرث 
الدكتورة  ب��ل��دان.  و�شبعة  والي���ة   48 يف  م��در���ش��ة  اآالف   8 م��ن 
م�شتوى  التنمرعلى  منع  لدليل  امل�����ش��ارك  امل��وؤل��ف  ه��ي  �شنيدر 
املدر�شة وغالبا ما تقوم بتدريب االآباء واالأمهات وجتري حاليا 
التنمر  كتابة كتاب جديد لال�شتخدام املجتمعي لربنامج منع 
عدالة  ق�شايا  يف جم��االت  ودويل  وطني  كم�شت�شار  تعمل  فيما 

االأحداث ومنع التنمر. 
بعد ذلك �شاركت الدكتور ميا �شاينيو _ دكتوراه يف علم النف�ص 
االأول  لليوم  الثالثة  اجلل�شة  يف  فنلندا  ت��ورك��و-  جامعة  م��ن 
املتعر�شني  يف  االختالفات  على  اأبحاثها  ركزت  والتي  للملتقى 
من  اأق����ران  مقابل  اجلن�ص  نف�ص  م��ن  اأق����ران  قبل  م��ن  للتنمر 
تطوير  يف   2007 ع��ام  منذ  �شاينيو  و�شاركت  االآخ���ر.  اجلن�ص 
من  بتمويل  تطويره  مت  وال���ذي  التنمر  ملنع  “كيفا”  برنامج 
وزارة الرتبية والتعليم الفنلندية والثقافة ويتم تنفيذه حاليا 
يف 90 باملائة من مدار�ص التعليم االأ�شا�شي الفنلندية وكذلك يف 
تدريب املعلمني على ا�شتخدام برنامج كيفا يف فنلندا واخلارج.. 
وت�شارك حاليا يف تطوير وتقييم برنامج جديد لتح�شني الرفاه 
قالت  جانبها  من  املهنية.  واملدار�ص  الثانوية  املدار�ص  لطالب 
كري�شتينا �شامليفايل من جامعة تركو فنلندا ان التنمر �شلوك 
عليه  ي�شعب  �شخ�ص  �شد  متكرر  �شلوك  اأي  ممنهج  ع���دواين 
حماية نف�شه من مرتكبه م�شرة اىل ان االعتداء املتكرر وفارق 
القوة ما بني املتنمر وال�شحية هما �شفتان رئي�شيتان ميكن لنا 
من خاللهما التمييز بني التنمر واأنواع ال�شراعات والنزاعات 

ان  واو���ش��ح��ت  متكافئني.  ط��رف��ني  ب��ني  تن�شب  ال��ت��ي  االأخ����رى 
التنمر  ياأتي  اأغلب االأحيان  ا�شكاال خمتلفة ففي  التنمر يتخذ 
يف �شورة اإ�شاءة لفظية وا�شتهزاء من ال�شخ�ص امل�شتهدف اأمام 
العامة ولكن يوجد هناك اأ�شكال اأخرى عديدة للتنمر وغالبا ما 
يتعر�ص االأ�شخا�ص امل�شتهدفني للتنمر باأكرث من طريقة اإذ اأن 
التنمر ال يقت�شر فقط على االعتداءات على امل�شتوى الفردي بل 
اأنه يتعدى ذلك ليوؤ�ش�ص عالقة ثابتة ما بني املتنمر وال�شحية. 
واكدت احلاجة للوقاية املعتمدة على الرباهني العلمية م�شرة 
املجموعة  فو�شت  الفنلندية  والتعليم  الرتبية  وزارة  ان  اىل 
مب�شوؤولية تطوير وتقييم برنامج مناه�ص للتنمر يف املدار�ص 
التي توفر التعليم ال�شامل . وقدمت ملحة عن برنامج “ كيفا “ 
ملناه�شة التنمر والذي يت�شمن االإجراءات العامة واالإجراءات 
البيانات  امللتقى ان لكل مدر�شة  املتحدثون يف  . واكد  اخلا�شة 
للتوجهات  �شنوية  تقارير  بها وميكنها احل�شول على  اخلا�شة 
لتحديد فعاليتها.. واملدار�ص التي تطبق اأكرث عدد من مكونات 
اأف�شل  الربنامج والتي تدعم تطبيق الربامج هي التي حتقق 
انتقاء  اإىل  تعمد  ال��ت��ي  ب��امل��دار���ص  م��ق��ارن��ة  االإي��ج��اب��ي��ة  النتائج 
واختيار اأجزاء �شهلة التطبيق من الربنامج. وت�شمنت فعاليت 
اليوم الثاين للملتقى تقدمي ملخ�ص اليوم االأول ومقدمة عن 
ور�ص العمل فيما ا�شتعر�شت جمموعات العمل كيفية موائمة 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  ال��واق��ع  مع  الدولية  التنمر  برامج 
املتحدة اختتمت بتقدمي عر�ص نتائج. كذلك ت�شمنت فعاليات 
اليوم الثاين جل�شة مناق�شة قام خاللها اخلرباء باالجابة على 
ت�شاوؤالت احل�شور وجموعات العمل . ويف ختام فعاليات ملتقى 
الوقاية من التنمر والعنف يف املدار�ص مت االتفاق على ت�شكيل 
واملوؤ�ش�شات  ال����وزارات  م��ن  ال�شركاء  جميع  ت�شم  خا�شة  جلنة 
متكامل  لربنامج  خطة  و�شع  الحقا  يتم  ان  على   .. املخت�شة 

�شد التنمر يف املدار�ص.

•• دبي –الفجر:

افتتح معايل حممد اأحمد املر، رئي�ص 
االحت������ادي م�شاء  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ص 
معر�ص   2014 مايو   22 اخلمي�ص 
الأح��د اأن���در اأن���واع اخل��ط��وط العربية 
ينظمه  وال��ذي  املحقق  با�شم  املعروف 
م���رك���ز دب����ي ل��ف��ن اخل����ط ال��ع��رب��ي يف 
وذلك  باملمزر،  والعلوم  الثقافة  ن��دوة 
يف خ��ط��وة ت��ت��واف��ق م��ع ر���ش��ال��ة املركز 
اإىل احلفاظ على فن اخلط  الهادفة 

العربي التقليدي االأ�شيل.
وق���د ح�����ش��ر االف��ت��ت��اح  م��ع��ايل �شقر 
عبداهلل  ومعايل  العمل،  وزي��ر  غبا�ص 
بن حممد غبا�ص، وزير دولة، ومعايل 
�شعيد بن غبا�ص، وزير �شابق، و�شعادة 
رئ��ي�����ص جمعية  ع��ب��دال��غ��ف��ار ح�����ش��ني، 
و�شعادة  االإم��ارات��ي��ة،  االإن�����ش��ان  حقوق 
رئي�ص  ال�����ش��وي��دي،  �شقر  ب��ن  �شلطان 
والعلوم،  الثقافة  ن��دوة  اإدارة  جمل�ص 
و���ش��ع��ادة ب���الل ال���ب���دور، ن��ائ��ب رئي�ص 
و�شعادة  وال����ع����ل����وم،  ال���ث���ق���اف���ة  ن������دوة 

ب����ي����ات، رئ���ي�������ص جمل�ص  ب����ن  م�������روان 
العربي،  اخلط  لفن  دبي  مركز  اإدارة 
قرقا�ص  ع����ب����داهلل  ����ش���ام���ي  و����ش���ع���ادة 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة حممد 
ب��ن را���ش��د ل��الإ���ش��ك��ان، و���ش��ع��ادة عمار 
االإدارة  التنفيذي-  امل��دي��ر  احل��ط��اب، 
امل�����ش��ان��دة وع�شو  امل��ال��ي��ة واخل���دم���ات 
الطبية،  دبي  مبدينة  االإدارة  جمل�ص 
ال�شركال،  ع��ي�����ش��ى  اأح���م���د  و����ش���ع���ادة 
رئي�ص ال�شركال اأفنيو ، و�شعادة �شعيد 
النابودة، مدير عام هيئة دبي للثقافة 
وال���ف���ن���ون ب���االإن���اب���ة وع����دد م���ن كبار 
ال�شخ�شيات واخلطاطني وحمبي فن 

اخلط العربي. 
وجت����ول احل�����ش��ور يف امل��ع��ر���ص الذي 
�شم لوحات ل� 18 خطاطاً وخطاطة، 
وهم: اخلطاط ح�شن جلبي، اخلطاط 
ال��دك��ت��ور ���ش��اوا���ص ج��وي��ك، اخلطاط 
عبدالرحمن دبلر، اخلطاط الدكتور 
فاحت اأوزقافا، اخلطاطة اآينت ترياكي، 
اخلطاط  اأوزدم،  اهلل  ن���ور  اخل��ط��اط 
�شيد اأحمد دبلر من تركيا، واخلطاط 

ابراهيم  ال��ي��و���ش��ف، اخل��ط��اط  م��اج��د 
الزاير من اململكة العربية ال�شعودية، 
اخلطاطة نورية غار�شيا من اإ�شبانيا، 
العراق،  من  �شوكت  و�شام  واخلطاط 
واخل��ط��اط اأح��م��د ف��ار���ص م��ن م�شر، 
واخلطاط جا�شم معراج من الكويت، 
واخلطاطة فاطمة �شعيد البقايل من 
كا�شاين  االإم��ارات، واخلطاط حممد 
الدكتور  واخل��ط��اط  اإي����ران،  م��ن  اآزاد 
ن�شار من�شور من االأردن، واخلطاط 
اأ�شامة احل��م��زاوي، واأمي��ن ح�شن من 

�شوريا. 
ك���م���ا ا���ش��ت��م��ع احل�������ش���ور ل�������ش���رح من 
ح�شر  والذين  امل�شاركني  اخلطاطني 
للمعر�ص  خ�شي�شاً  منهم  كبر  ع��دد 
حول اللوحات التي امتازت بالزخارف 
االإ�شالمية واالإبداع يف ا�شتخدام هذا 

اخلط العريق.
و�شتتوا�شل فعاليات املعر�ص حتى 31 
مايو اجلاري يف ندوة الثقافة والعلوم 
10 �شباحاً وحتى  بدبي من ال�شاعة 
10 م�شاًء، ال�شتك�شاف اإبداعات نخبة 

من اخلطاطني يف خط املحقق الذي 
يندر ا�شتخدامه يف الوقت احلايل.

معايل  ح�شر  امل��ع��ر���ص،  افتتاح  وبعد 
حممد املر وعدد من كبار ال�شخ�شيات 
الربوفي�شور  األ����ق����اه����ا  حم����ا�����ش����رة 
اأوغ����وردرم����ان  م�شطفى  واخل���ط���اط 
�شمن  املحا�شرات  اأوىل  كانت  والتي 
للمعر�ص.  امل�������ش���اح���ب  ال����ربن����ام����ج 
الربوفي�شور  خ��الل��ه��ا  حت����دث  وق����د 
عر�ص  ومت   ، امل���ح���ق���ق  م����زاي����ا  ح�����ول 
ل���وح���ات خ��ط��ي��ة ل��ف��ن امل��ح��ق��ق والتي 
نوه  كما  للخطاطني.  مرجعاً  تعترب 
اأه��م��ي��ة احلفاظ  ال��ربوف��ي�����ش��ور ح���ول 
ع��ل��ي��ه وت��ع��ل��ي��م��ه ب��ح�����ش��ب االأ�����ش����ول 
املجال  وف��ت��ح  وال��ق��واع��د.  ال�شحيحة 
لطرح  للجمهور  املحا�شرة  نهاية  يف 
االأ����ش���ئ���ل���ة واال����ش���ت���ف���ادة م���ن خ���ربات 
م�شطفى  واخل���ط���اط  ال��ربوف��ي�����ش��ور 

اأوغوردرمان.
ك���م���ا ����ش���ت���ق���ام ال�����ي�����وم اجل���م���ع���ة 23 
ال���ف���روق  حم���ا����ش���رة   2014 م���اي���و 
الت�شريحية بني خطي الثلث واملحقق 

ل��ل��دك��ت��ور اخل��ط��اط ���ش��اوا���ص جويك 
وور�شة يف خط املحقق. 

و�شتقام يوم ال�شبت 24 مايو 2014 
عرب  املحقق  اخلط  بعنوان  حما�شرة 
اخلطاط  ال��دك��ت��ور  يقدمها  الع�شور 
ن�����ش��ار م��ن�����ش��ور م���ع ور����ش���ة يف خط 
الريحاين  ف��روق  وحما�شرة  املحقق، 
اخلطاط  االأ�شتاذ  يقدمها   ، واملحقق 
اأ�شامة احلمزاوي مع ور�شة تو�شيحية 

يوم االأحد 25 مايو 2014. 
وق����ال����ت ف���اط���م���ة ���ش��ع��ي��د ال���ب���ق���ايل، 
لفن  دب��ي  مركز  يف  م�شاريع  تنفيذي 
معر�ص  ي���ع���ت���رب   : ال���ع���رب���ي  اخل�����ط 
جناحات  ل�شل�شلة  م��وا���ش��ل��ة  امل��ح��ق��ق 
م��رك��ز دب��ي لفن اخل��ط ال��ع��رب��ي منذ 
افتتاحه يف العام 2009، حيث �شلط 
اأن�����واع خمتلفة  امل���رك���ز ال�����ش��وء ع��ل��ى 
واملوا�شيع  ال��ع��رب��ي��ة  اخل���ط���وط  م���ن 
الب�شملة  وم��ع��ر���ص  امل�����ش��ق  ك��م��ع��ر���ص 
اخلطاطني  ن�شكر  ون��ح��ن  وغ���ره���ا. 
امل�����ش��ارك��ني م��ن اأ���ش��ات��ذة خ��ط املحقق 
على تواجدهم وم�شاركتهم يف املعر�ص 

االأول من نوعه يف املنطقة . 
واأ�شدر مركز دبي لفن اخلط العربي 
ك���ت���اب خ���ا����ص ب��خ��ط امل��ح��ق��ق وال����ذي 
يحتوي على تاريخ هذا اخلط العريق 
ومعلومات  وت���الم���ي���ذه  واأ����ش���ات���ذت���ه 
العربية  باللغتني  للخطاطني  مهمة 

واالإجنليزية. 
وجتدر االإ�شارة اإىل اأن مركز دبي لفن 

من  االأول  يعد  ال���ذي  العربي  اخل��ط 
العام  تاأ�ش�ص يف  االإم���ارة، قد  نوعه يف 
ال�شوء  ت�شليط  اإىل  ويهدف   2009
على فن اخلط العربي حملياً وعاملياً، 
االأ�شاليب  اأح����دث  وت��وف��ر  واإب������رازه 
ال��ت��ي ت�����ش��اع��د االأج���ي���ال ال�����ش��اب��ة على 
املركز  وي��ح��ر���ص  ومم��ار���ش��ت��ه.  تعّلمه 
االأن�شطة  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم  ع��ل��ى 

مدار  على  وعاملياً  حملياً  والفعاليات 
املحا�شرات  و  ال���ن���دوات  م��ث��ل  ال���ع���ام، 
القدمية  ال��ف��ن��ي��ة  االأع���م���ال  واق��ت��ن��اء 
مكتبة  اإن�شاء  جانب  اإىل  وامل��ع��ا���ش��رة، 
اخلطاطني  وم��وؤل��ف��ات  اأع��م��ال  جتمع 
واالإ�شالمي،  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل��ني  م���ن 
والن�شرات  ال��ك��ت��ب  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

املتعلقة بفن اخلط العربي.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد 
والتعاون  التنمية  وزي����رة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ال��������دويل رئ���ي�������ش���ة ج���ام���ع���ة زاي������د اأن 
اجلامعة تويل اهتماما كبرا لت�شجيع 
املبادرات الطالبية وتن�شيط فعاليتها 
اإدراك���ا الأث��ره��ا االإي��ج��اب��ي يف م�شاعدة 
ال���ط���ال���ب ع���ل���ى ا���ش��ت��ك�����ش��اف ق���درات���ه 
القيادية  م��ه��ارات��ه  وت��ع��زي��ز  العملية 
التفوق  م��ع  �شحيح  ب�شكل  وم��زج��ه��ا 
الدرا�شي واالأكادميي. وقالت معاليها 
هذين  ب���ني  ال��ع�����ش��وي  ال��ت�����ش��اف��ر  اأن 
العن�شرين من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل بناء 
�شخ�شية الطالب املتكاملة التي تتقدم 
نف�شه  ال��وق��ت  ويف  بتفوقها  ال�شفوف 
املبادرة  ب��روح  وتتمتع  بالتميز  تتحلى 
ال��ت��ي تتعزز  وامل�����ش��ارك��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
والثقافية  االبتكارية  املواهب  بتنمية 
وال��ف��ن��ي��ة وال��ري��ا���ش��ي��ة وغ���ره���ا. جاء 
فعاليات  معاليها  اف��ت��ت��اح  ل���دى  ذل���ك 
لعام  ال�شنوي  زاي��د  جامعة  مهرجان 
2014 الذي اأقامته طالبات اجلامعة 
يف ال�شالة املركزية الربوميناد مببنى 
اأبوظبي  يف  اجلامعة  بحرم  الطالبات 
حميد  اأحمد  معايل  من  كل  بح�شور 
الطاير  حميد  مطر  ومعايل  الطاير 
و�شعادة  العتيبة  �شعيد  عتيبة  و�شعادة 
رئي�ص  ج�������ربا  ج�����وزي�����ف  ال�����دك�����ت�����ور 
والوفد  اللبنانية  االأمريكية  اجلامعة 
االأمري  والدكتورعبداهلل  له  املرافق 
ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام��ع��ة زاي���د وع���دد من 
اأع�شاء الهيئتني التدري�شية واالإدارية 
ال�شيخة  معايل  واأو�شحت  باجلامعة. 
جامعة  م��ه��رج��ان  اأن  القا�شمي  لبنى 

ا�شرتاتيجية  اإط������ار  يف  ي���اأت���ي  زاي�����د 
اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ت��ت��ك��ام��ل م���ع خطتها 
رعاية  يف  واالأك����ادمي����ي����ة  ال���درا����ش���ي���ة 
اأن�شطة الطلبة الثقافية واالجتماعية 
�شخ�شياتهم  ���ش��ق��ل  يف  ت�����ش��ه��م  ال��ت��ي 
وتتيح لهم الفر�ص اخلالقة الكت�شاب 
النف�ص  ع���ل���ى  واالع����ت����م����اد  اخل�������ربات 
وبالتايل تهيئهم للعب االأدوار املنوطة 
التنمية  م�شرة  يف  التخرج  بعد  بهم 
اإىل  واأ����ش���ارت  ال��ب��الد.  ت�شهدها  ال��ت��ي 
ال��ط��ال��ب��ات على  ي��ح��ف��ز  امل��ه��رج��ان  اأن 
اإبداعاتهن  وط����رح  م��واه��ب��ه��ن  ���ش��ح��ذ 
يتناغم  تكاملي  مناخ  يف  وابتكاراتهن 
ف���ي���ه ال���ت���ع���ل���م م����ع االإع����������داد ال���ذات���ي 
اآليات  ل��ل��ت��وا���ش��ل م��ع امل��ج��ت��م��ع وف��ه��م 
ال�شوق وبالتايل التهيوؤ ملرحلة ما بعد 
املحور  ويرتكز  واثقة.  ب��روح  التخرج 

الذي  زايد  جامعة  ملهرجان  الرئي�شي 
الربيعي  ال��درا���ش��ي  ال��ف�����ش��ل  يف  ي��ق��ام 
م���ن ك���ل ع����ام ع��ل��ى حت��ف��ي��ز امل���ب���ادرات 
يف  االنطالق  نحو  للطالبات  الذاتية 
ميدان ريادة االأعمال وابتكار م�شاريع 
معرفة  خاللها  من  يكت�شنب  م�شتقلة 
االأعمال  ري�����ادة  مب��ف��اه��ي��م  م��ي��دان��ي��ة 
واالقت�شاد  ب��االإن��ت��اج  عملية  وخ����ربة 
التي  املختلفة  االأج��ن��ح��ة  خ���الل  م��ن 
ي�شارك يف اإعدادها وتنظميها جمل�ص 
ال��ط��ال��ب��ات البالغ  ال��ط��ال��ب��ات واأن���دي���ة 
ع���دده���ا يف ف����رع اأب���وظ���ب���ي ن��ح��و 30 
الطالبات.  �شوؤون  اإدارة  مبتابعة  ناديا 
وقامت معايل ال�شيخة لبنى القا�شمي 
و�شيوف  ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  يرافقها 
اجلامعة بجولة تفقدية على امل�شاريع 
ال��ت��ي ع��ر���ش��ت يف خم�شني  ال��ط��الب��ي��ة 

الربوميناد  اأرج�������اء  م�����الأت  ج��ن��اح��ا 
تقوم  التي  االأف��ك��ار  اطلعت على  حيث 
ا�شتفادة  وم��دى  امل�شاريع  ه��ذه  عليها 
تعزيز  يف  ودوره������ا  م��ن��ه��ا  ال��ط��ال��ب��ات 
وال��ع��م��ل��ي لديهن.  ال��ع��ل��م��ي  امل�����ش��ت��وى 
ب��ني مبادرات  م��ا  امل�����ش��اري��ع  وت��ن��وع��ت 
ثقافية وجتارية تربوية واأ�شرية ومن 
اأب����رز امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت��وق��ف��ت عندها 
وكبار  القا�شمي  لبنى  ال�شيخة  معايل 
جناح  اجلامعة  و�شيوف  ال�شخ�شيات 
ك��ت��اب ح��ك��اي��ات م���ن االإم�������ارات الذي 
حقق جناحا الفتا يف معر�ص اأبوظبي 
واأثنى  املا�شي  ال�شهر  للكتاب  ال��دويل 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  عليه 
جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
ال�شيخ  الداخلية و�شمو  وزي��ر  ال��وزراء 
اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر  ع���ب���داهلل ب���ن زاي�����د 

اخلارجية وعدد من كبار ال�شخ�شيات 
الر�شمية والثقافية.

حكاية   50 ال����ك����ت����اب  ه������ذا  وي�������ش���م 
زايد  جامعة  طالبات  اأق��الم  �شطرتها 
احلكايات  خم������زون  م����ن  ا���ش��ت��ل��ه��ام��ا 
ال�شعبية االإمارتية التي داأبت اجلدات 
قبل  لل�شغار  �شردها  على  اخل��راري��ف 
مدى  على  االأج��ي��ال  وتوارثتها  ال��ن��وم 
قرون واأحقاب. وميثل الكتاب خال�شة 
رح���ل���ة ب��ح��ث��ي��ة وع��ل��م��ي��ة ق���ام���ت بها 
الدرا�شي  العام  م��دى  على  الطالبات 
االإماراتي  ال�شعبي  ال��رتاث  اأع��م��اق  يف 
وا�شتلهام  وتدوينها  احلكايات  جلمع 
تطوير  يف  ورم�����وزه�����ا  ���ش��خ�����ش��ي��ات��ه��ا 
نف�ص  تاأخذ  متخيلة  جديدة  حكايات 
املنحى ال�شردي ثم ترجمتها بعد ذلك 
اإىل االإجن��ل��ي��زي��ة. ت��وق��ف ال����زوار عند 
جملة  وه��ي  داي��اري��ز  اإمريت�ص  جناح 
من  جمموعة  اأنتجتها  اللغة  ثنائية 
م�شروع  ���ش��م��ن  اجل���ام���ع���ة  ط���ال���ب���ات 
يف  كبرا  رواج���ا  حقق  ون�شر  �شحافة 
بني  ومن  ال�شباب.  اأو�شاط  يف  ال�شوق 
كذلك  املهرجان  يف  الالفتة  االأجنحة 
االإعالمي  ل��الإن��ت��اج  اأن��ا���ش��ي  موؤ�ش�شة 
وه�����ي م�����ب�����ادرة ث���ق���اف���ي���ة م���ت���م���ي���زة يف 
تدعمها  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  االأف�����الم  جم���ال 
ال�شيخة اليازية بنت مبارك اآل نهيان 
خ��ري��ج��ة ج��ام��ع��ة زاي�����د وت���ه���دف اإىل 
االإ�شهام يف تطوير احلركة االإبداعية 
نوعها يف  االأوىل من  وتعد  الدولة  يف 
املهرجان  يف  �شاركت  كما  املجال.  ه��ذا 
داياريز وهي جملة  اإمريت�ص  مبادرة 
من  جمموعة  اأنتجتها  اللغة  ثنائية 
مبادرات  مل��ت��اب��ع��ة  اجل��ام��ع��ة  ط��ال��ب��ات 
واملجتمعية  والفنية  الثقافية  ال�شباب 

من  ال�شوق.  يف  كبرا  رواج��ا  وحققت 
ج��ه��ة اأخ����رى اأو���ش��ح��ت اأم���ل اخلوري 
م�شت�شارة االأن�شطة الطالبية بجامعة 
ق���ب���ل انطالق  اأن������ه  ب���اأب���وظ���ب���ي  زاي������د 
املهرجان �شكلت اإدارة �شوؤون الطالبات 
جمل�ص  مع  م�شرتكة  تنظيمية  جلنة 
لدعم  الطالبية  واالأن��دي��ة  الطالبات 
يف  مل�شروعاتهن  االإع��داد  يف  الطالبات 
نحو  العام  هذا  بلغت  والتي  املهرجان 
اإىل  50 م�����ش��روع��ا م��ت��ن��وع��ا م�����ش��رة 
اع��ت��م��اد ال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى اأن��ف�����ش��ه��ن يف 
مع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  م�شروعاتهن  اإع����داد 
االأع��م��ال واختبار  روؤي��ت��ه��ن يف جم��ال 
على  االأك��ادمي��ي��ة  خ��ربات��ه��ن  وتطبيق 
الواقع يف تلك امل�شروعات. من جانبها 
املرزوقي رئي�شة جمل�ص  قالت عائ�شة 
للمهرجان  االإع�������داد  اأن  ال��ط��ال��ب��ات 

وال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ه مل ي��ك��ن ول��ي��د اأي���ام 
�شهور  ع���دة  اإىل  ي��ع��ود  ب��ل  اأ���ش��اب��ي��ع  اأو 
اأن�ص  املجل�ص  ا�شت�شاف  حيث  م�شت 
بدوري  العمليات  بوخ�ص مدير قطاع 
الرموز  واأح��د  القدم  لكرة  املحرتفني 
االأعمال  ري����ادة  ال��ن��اج��ح��ة يف  ال�����ش��اب��ة 
تدريبية  ع���م���ل  ور�����ش����ة  ق������دم  ح���ي���ث 
مبادرة  اإط���ارب���رن���ام���ج  يف  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
والنجاح  اأك��ون حول كيفية االنطالق 
احلر�ص  واك�������دت  امل�����ي�����دان.  ه�����ذا  يف 
اأه��داف��ا غر  املهرجان  اأن يحقق  على 
م�شاريع  م�شاركة  خالل  من  تقليدية 
�شابة ناجحة من خ��ارج اجلامعة بني 
وتوزعت  اجلامعة.  طالبات  م�شاريع 
ت��ل��ك االأج���ن���ح���ة ع��ل��ى ف��ئ��ت��ني االأوىل 
ثم  طالبية  ب���داأت  التي  امل�شاريع  ه��ي 
وحققت  ب�شرعة  ال�����ش��وق  يف  انطلقت 

جن��اح��ا ك��ب��را م��ث��ل غ��ورم��ي��ت �شويت 
من  لعدد  االآن  منتجاته  يقدم  ال��ذي 
الكربى..  والفنادق  الطران  �شركات 
وال���ف���ئ���ة ال��ث��ان��ي��ة ه���ي امل�����ش��اري��ع ذات 
االأف����ك����ار اجل����دي����دة وامل��خ��ت��ل��ف��ة التي 
و�شاركن  اجلامعة  خريجات  اأنتجتها 
ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل ع��ن��دم��ا ك��ن ط��ال��ب��ات يف 
املهرجان  ل���ه���ذا  ال�����ش��اب��ق��ة  ال�������دورات 
م��ث��ل م�����ش��روع ك��ل��ي��ك اأن����د غ���رو الذي 
النباتات  وب�شتنة  ا�شتزراع  على  يقوم 
ب��اأ���ش��ال��ي��ب اإل��ك��رتون��ي��ة ذك��ي��ة م��ن دون 
باملاء  ريها  اأو  ت�شميدها  اإىل  احل��اج��ة 
. واأ���ش��اف��ت اأن ال��ه��دف م��ن ذل���ك هو 
حتفيز الطالبات على التعلم من هذه 
اإط���الق  ع��ل��ى  وت�شجيعهن  ال��ت��ج��ارب 
اأفكار اأكرث جراأة وابتكارا وتت�شم بروح 

املغامرة واالكت�شاف.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شكاين  امللتقى  يف  العني  �شرطة  مديرية  �شاركت 
للموؤ�ش�شات  املدينة  و���ش��ط  ق��ط��اع  ل�شكان  اخلام�ص 
احلكومية و�شبه احلكومية يف مدينة العني والذي 
االأهايل  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  البلدية  دائ���رة  نظمته 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتن�شيق  كافة  املناطق  يف 
حممد  العقيد  واأك��د  باملدينة.  والوطنية  احلكومية 

العني  �شرطة  نائب مدير مديرية  الرا�شدي  �شهيل 
ح��ر���ص ج��ه��از ال�����ش��رط��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل مع 
اأفراد املجتمع واالطالع على احتياجاتهم عن قرب 
اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  ا�شتف�شاراتهم  على  وال��رد 
ال�شرتاتيجيتها  جت�����ش��ي��دا  وذل����ك  ل��ه��م  ال�����ش��رط��ي��ة 
املتميزة  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  امل�����ش��ت��م��رة يف  وروؤي���ت���ه���ا 
من  ال�����ش��ب��اط  م��ن  ع���دد  امللتقى  ح�شر  للجمهور. 
مركز �شرطة هيلي وق�شم املرور والدوريات بالعني. 

•• دبي -وام:

دبي  �شرطة  يف  املجتمع  خل��دم��ة  العامة  االإدارة  اختتمت 
التي نظمتها  ال��ذات  اإدارة وتفعيل  برناجما تدريبيا حول 
و�شهد  ل����الإدارة.  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��دري��ب  خطة  �شمن  االإدارة 
خلدمة  العامة  االإدارة  مدير  امل��ري  �شعيد  حممد  ال��ل��واء 
امل��ج��ت��م��ع ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي وق����ام ب��ت��وزي��ع ال�����ش��ه��ادات على 
اخلريجني بح�شور العقيد حممد املع�شد بوقراعة مدير 
اإدارة ال�شوؤون االإدارية والدكتور ر�شا امل�شعودي املحا�شر يف 
الربنامج. واأكد اللواء املري على اأهمية الربامج التدريبية 
لك�شر  و�شيلة  وه��ي  املوظفني  م��ه��ارات  وتنمية  تطوير  يف 
جديدة  مهارات  املنت�شبني  واإك�شاب  اليومي  العمل  روت��ني 

العمل  خمرجات  على  االيجابية  واأث��اره��ا  املعارف  وتنمية 
التدريبي  الربنامج  اأن  امل��ري  اللواء  وتابع  االأداء.  وج��ودة 
اأهمية خا�شة كونه  ب��اإدارة وتفعيل الذات يكت�شب  اخلا�ص 
يركز على تنمية مهارة اأ�شا�شية ومهمة جدا متعلقة باإدارة 
االيجابية  وتعزيز اجلوانب  بالنف�ص  الثقة  وتفعيل  الذات 
واأدائه  العملية  حياته  على  وانعكا�شاتها  ال��ف��رد  حياة  يف 
عليه  �شارت  ال��ذي  االأ�شيل  النهج  وه��و  النف�شية  و�شحته 
حمفزة  عمل  بيئة  بتوفر  دب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
والنف�شية  ال�شخ�شية  واالأح��وال  الظروف  تراعي  وجاذبة 
ايجابية.  ب��ط��رق  اأف�����ش��ل  ل����الأداء  وحتفيزهم  للمنت�شبني 
ومتنى مدير االإدارة العامة خلدمة املجتمع من املنت�شبني 
توظيف املعرفة واملعلومة التي مت اكت�شابها خالل الدورة 

تداولها  على  واحل��ر���ص  وال�شخ�شية  املهنية  حياتهم  يف 
ب��ني اق��ران��ه��م وزم��الئ��ه��م ب��ال��ع��م��ل م��ن اج���ل ن�����ش��ر القيم 
وتفعيل  اإدارة  حول  التدريبي  الربنامج  وك��ان  االيجابية. 
هي:  الرئي�شية  امل��ح��اور  م��ن  جم��م��وع��ة  �شمل  ق��د  ال����ذات 
بناء  يف  ال��ذات  وتفعيل  تطوير  باأهمية  امل�شاركني  تعريف 
التخطيط  ال�شخ�شي الإك�شابهم مهارات  النجاح  منظومة 
واآليات ت�شميم اخلطط املحققة الأهدافهم الذاتية وتنمية 
مهارات التفكر العليا يف جمال التخطيط وحل امل�شكالت 
واأدراك اأهمية تطوير وتفعيل الذات يف النجاح ال�شخ�شي 
واخلالفات  للم�شكالت  الت�شدي  من  امل�شاركني  ومتكني 
بامل�شوؤولية  ال�شعور  وتنمية  ال��ذات  تقدير  م�شتوى  ورف��ع 

الذاتية جتاه النجاح باحلياة.

�شرطة العني ت�شارك يف امللتقى 
ال�شكاين باملدينة

�شرطة دبي تختتم برناجما تدريبيا ح�ل اإدارة وتفعيل الذات

اختتام ملتقى ال�قاية من التنمر والعنف يف املدار�س

افتتاح معر�س املحقق لفن اخلط العربي

لبنى القا�شمي تفتتح مهرجان طالبات جامعة زايد لريادة الأعمال
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بدء النتخابات الأوروبية يف و�شط و�شرق اأوروبا 
•• براغ-اأ ف ب:

االدالء  ام�������ص  ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ون  ب������داأ 
با�شواتهم يف االنتخابات االوروبية 
م���د����ش���ن���ني االق����������رتاع يف اوروب�������ا 
الف�شل  غ��داة  وال�شرقية  الو�شطى 
ال�شعبيون  به اخلمي�ص  الذي مني 
يف  االوروبية  الوحدة  يف  امل�شككون 

هولندا.
ال�شبت  اليوم  االق���رتاع  ويتوا�شل 
�شلوفاكيا  ����ش���ك���ان  ي����ب����داأ  ع���ن���دم���ا 
بينما  با�شواتهم  االدالء  والتفيا 
بلدان  بقية  يف  ال��ن��اخ��ب��ون  ي��ق��رتع 
املنطقة االحد. كذلك فتحت ام�ص 

مراكز االقرتاع يف ايرلندا.
وتنتخب بلدان و�شط و�شرق اوروبا 
ال���ت���ي ت�����ش��م جم��ت��م��ع��ة ن��ح��و مئة 
 199 امل��ج��م��وع  يف  ن�شمة،  م��ل��ي��ون 
ي�شكلون  الذين  نائبا من ال751 

الربملان االوروبي.
ا�شتفادت  ال��ت��ي  املنطقة  ه���ذه  ويف 
االحتاد  اىل  االن�شمام  م��ن  كثرا 
االزمة  �شجعتها  وال��ت��ي  االوروب����ي 
طريقها  موا�شلة  على  االوكرانية 
هذا، يتوقع ان تكون ن�شبة االمتناع 
ع���ن ال��ت�����ش��وي��ت م��رت��ف��ع��ة ك��م��ا يف 

اوروبا الغربية.
ل��ك��ن ا���ش��ت��ط��الع��ات ال�����راأي ترجح 
معظم  يف  ال��ن��اخ��ب��ون  ي��ع��ار���ص  ان 
ب��ل��دان ���ش��رق اوروب���ا ال��ذي��ن يعترب 
ان��ت��م��اوؤه��م اىل االحت����اد االوروب����ي 
واحللف االطل�شي �شمانة المنهم، 
الوحدة  ج��دوى  يف  امل�شكك  التيار 

وحليفه  ���ش��ع��ب��وي(  )و����ش���ط،  اأن�����و 
االجتماعي الدميوقراطي اللذين 
احلاكم،  االئ���ت���الف  اىل  ي��ن��ت��م��ي��ان 
ميينية(  )م��ع��ار���ش��ة   09 ت���وب  و 
االوفر حظا. ويف �شلوفاكيا يتوقع 
االجتماعي  احل�����زب  ي��ح�����ش��ل  ان 
الدميوقراطي احلاكم �شمر-ا�ص 
دي على %38 من اال�شوات ويف 
بلدان البلطيق الثالثة التي كانت 
تهيمن  ���ش��وف��ي��ات��ي��ة،  ج��م��ه��وري��ات 

املخاوف من رو�شيا.
الناطقون  ي�شكل  حيث  التفيا  ويف 
ب���ال���رو����ش���ي���ة رب�����ع ال�������ش���ك���ان، حل 
ح��زب م��وال لبوتني يف املقدمة يف 
االخرة  الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات 
االوروبية  باالنتخابات  يفوز  وق��د 
تتجاوز  ال  ق��د  ال��ب��ل��دان  ه���ذه  ويف 
املئة  يف  االربعني  املقرتعني  ن�شبة 
املئة يف ليتوانيا  ورمبا خم�شني يف 
حيث تتزامن االنتخابات االوروبية 
مع اجلولة الثانية من االنتخابات 
الرئا�شية. لكن يف �شلوفاكيا يتوقع 
الناخبني  ن�����ش��ب��ة  ت���ت���ج���اوز  ال  ان 
ان  ي��ت��وق��ع  ك��م��ا  امل��ئ��ة  يف  الع�شرين 
ال�شابقون  ال�����ش��ي��وع��ي��ون  ي��خ��و���ص 
الوطي�ص  حامية  معركة  واليمني 
يف بلغاريا التي ان�شمت اىل االحتاد 
رومانيا  م��ع   2007 االوروب���ي يف 
احلزب  فيها  يفوز  ان  يتوقع  التي 
االجتماعي الدميوقراطي لرئي�ص 
تتوقع  التي  بونتا  فيكتور  ال��وزراء 
فوزا  يحقق  ان  اال�شتطالعات  كل 

كبرا بحواىل اربعني يف املئة.

ي��ت��ن��اف�����ص ح���زب ال��ربن��ام��ج املدين 
ال��و���ش��ط��ي وامل�����وايل اوروب�����ا الذي 
دونالد  ال��وزراء  رئي�ص  اليه  ينتمي 
احلزب  م��ع  �شئيل  ب��ف��ارق  تو�شك، 
املحافظ القانون والعدالة )بي�ص( 
ب��ي��ن��م��ا يف ح����ني ت��ع��ت��رب االح������زاب 

املناه�شة الوروبا مهم�شة متاما.
التي  ت�شيكيا  جمهورية  يف  وحتى 
طاملا اعتربت البلد االكرث مناه�شة 
الوروبا يف املنطقة فيتوقع ان يحل 
امل����وال����ون الوروب������ا يف امل��ق��دم��ة اذ 
اع��ت��ربت اال���ش��ت��ط��الع��ات ان حزب 

ي��غ��ل��ب يف غرب  ال�����ذي  االوروب��������ي 
�شبه  رو���ش��ي��ا  �شم  وي�شكل  ال��ق��ارة. 
ج��زي��رة ال��ق��رم االوك��ران��ي��ة موؤخرا 
التي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  واالم���ك���ان���ي���ات 
ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��راد، اجليب  ح�����ش��دت يف 
البلطيق  ع���ل���ى  امل���ط���ل  ال���رو����ش���ي 
وليتوانيا،  ب���ول���ن���دا  ب���ني  ال����واق����ع 
م�����ش��در ق��ل��ق يف ق�����ش��م ك��ب��ر من 
عند  ال��واق��ع��ة  املنطقة  تلك  ب��ل��دان 
ح��دود االحت��اد االوروب��ي ال�شرقية 
قرن  رب��ع  قبل  تخ�شع  كانت  التي 

اىل االحتاد ال�شوفياتي.

وامل��ج��ر ه��ي ال��ب��ل��د ال��وح��ي��د الذي 
يف  امل�شككون  فيه  ي��ف��وز  ان  يتوقع 
ي��ف��وز احلزب  ان  وي��ت��وق��ع  اوروب�����ا 
ال���ق���وم���ي امل���ت���ط���رف ي��وب��ي��ك وهو 
�شيا�شية جمرية، ب17  قوة  ثاين 
الناخبني.  ا�����ش����وات  م����ن  ب���امل���ئ���ة 
ان فيديز  الت�شيكي  املحلل  واعترب 
حزب رئي�ص الوزراء فيكتور اوربان 
ه���و اي�����ش��ا ح����زب م��ن��اه�����ص ب�شدة 

الوروبا.
يف  القوية  الدولة  بولندا،  يف  لكن 
مقعدا،   51 متلك  والتي  املنطقة 

فرن�شا ت�شتبه ب�شقيقة مراح يف �ش�ريا 
•• باري�س-اأ ف ب:

ان  ام�ص  كازونوف  برنار  الفرن�شي  الداخلية  وزي��ر  اعلن 
ال�شقيقة  م���راح  �شعاد  ب��ان  ت�شتبه  الفرن�شية  ال�شلطات 
بعد  �شوريا  يف  م��وج��ودة  م��راح  حممد  للجهادي  الكربى 

اختفائها من فرن�شا مع اطفالها االربعة.
اجلزائري  ال��ف��رن�����ش��ي  �شقيقة  ه��ي  ع��ام��ا(   35( و���ش��ع��اد 
اليهود منهم ثالثة  م��ن  ارب��ع��ة  ال��ذي قتل  م��راح  حممد 
اط��ف��ال وث��الث��ة ج��ن��ود يف ت��ول��وز )ج��ن��وب غ����رب( با�شم 
الهجوم على  ال�شرطة يف  2012. وقد قتلته  اجلهاد يف 

�شقة حت�شن فيها.

1 ان  واو���ش��ح وزي��ر الداخلية يف ت�شريح الذاع���ة اوروب���ا 
�شعاد مراح ا�شتقلت الطائرة يف التا�شع من ايار-مايو من 
بر�شلونة اىل ا�شطنبول . ثم ا�شتقلت يف هذه االثناء طائرة 
من ا�شطنبول اىل غازي عنتاب قرب احلدود ال�شورية، و 

ثمة افرتا�ص كبر لوجودها يف �شوريا .
ايام.  ب�شعة  منذ  م��راح  �شعاد  اث��ر  ال�شلطات  فقدت  وق��د 
وفتحت �شعبة مكافحة االره��اب يف نيابة باري�ص حتقيقا 

اوليا اخلمي�ص.
���ش��وؤال عن عجز  ال��رد على  الفرن�شي رف�ص  ال��وزي��ر  لكن 
ال�شرطة يف مراقبة �شعاد مراح، و�شرح لن اقول �شيئا عن 

عمل ال�شرطة ، متذرعا ب خ�شو�شية هذا االمر.

يكن  مل  اذا  ان���ه  مو�شحا   ، ق��ان��ون��ي��ة  م�شكلة  ث��م��ة  وق���ال 
يف  تطبق  وال  الق�شائية  املراقبة  حتت  مو�شوعا  �شخ�ص 
من  منعه  ميكننا  ال  فرن�شا  يف  ق�شائية  اج����راءات  حقه 

املغادرة .
واك����د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ان خ��ط��ة م��ك��اف��ح��ة اجل��ه��اد التي 
تطوير  على  تن�ص  ني�شان-ابريل  يف  احلكومة  اطلقتها 

القانون ملنع رحالت مماثلة اىل �شوريا.
ان  م���راح  �شعاد  على  ان  الفرن�شي  الداخلية  وزي���ر  وق���ال 
تو�شح للق�شاء ظروف �شفرها ، م�شرا من جهة اخرى 
ا�شابيع موجود  قبل  فرن�شا  غ��ادر  ال��ذي  ان �شديقها  اىل 

يف �شوريا.

•• مو�صكو-يو بي اأي:

اأعربت وزارة اخلارجية الرو�شية، ام�ص عن عزم مو�شكو 
ال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى ا���ش��ت��ئ��ن��اف امل��ف��او���ش��ات ب���ني االأط�����راف 
ال�شورية على اأ�شا�ص بيان جنيف وقرارات جمل�ص االأمن 
ال��وزارة يف تعليق على ت�شويت جمل�ص  ال��دويل وقالت 
االأمن حول م�شروع قرار فرن�شي الإحالة امللف ال�شوري 
اإىل املحكمة اجلنائية الدولية وا�شتخدام رو�شيا وال�شني 
حق الفيتو �شد هذا امل�شروع، اإن مو�شكو تعتزم الت�شديد 
على  ال�شورية  االأط��راف  بني  املفاو�شات  ا�شتئناف  على 

اأ�شا�ص بيان جنيف وقرارات جمل�ص االأمن الدويل.
واأعرب البيان عن اأ�شف مو�شكو ب�شاأن طرح فرن�شا هذا 
من  الرغم  على  االأم���ن،  جمل�ص  يف  للت�شويت  امل�شروع 
اأكد  ال��ذي  الرو�شي  اجلانب  قبل  من  كثرة  حت��ذي��رات 
منذ البداية اأن هذه الوثيقة غر مقبولة الأنها تهدف 
خالل  م��ن  ال�شورية  احلكومة  يف  التاأثر  اإىل  فح�شب 

•• مانيال-رويرتز:

اإنهاء  ب�شاأن  حم��ادث��ات  تباطوؤ  يف  باللوم  الفلبني  األقت 
نزاعات يف بحر ال�شني اجلنوبي على بناء يغر القواعد 
على االأر�ص يف اإ�شارة وا�شحة اإىل اقامة من�شة نفطية 
يف منطقة بحرية متنازع عليها و�شط ت�شاعد اخلالف 

بني بكني وبع�ص جرانها.
اجلنوبي  ال�����ش��ني  ب��ح��ر  ع��ل��ى  �شيادتها  ال�����ش��ني  وت��زع��م 
بالكامل تقريبا ويعتقد اأن املنطقة غنية مبوارد الطاقة 
وتايوان  والفلبني  فيتنام  مزاعم  اأي�شا  بكني  وترف�ص 
وماليزيا وبروناي بال�شيادة على اأجزاء من بحر ال�شني 

اجلنوبي.
ال�شني  حركت  عندما  ال�شهر  ه��ذا  التوتر  ح��دة  وزادت 
من�شة نفط عمالقة اإىل منطقة تزعم فيتنام ال�شيادة 
وفيتنام  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  الفلبني  وان��ت��ق��دت  عليها 

التحرك ال�شيني.

ال�شابع  الف�شل  وف��ق  ال��دول��ي��ة  املحكمة  اآل��ي��ات  ت�شغيل 
مليثاق االأمم املتحدة. واأكد اأن ال�شوابق توؤكد �شرر مثل 
ال�شيا�شية  الت�شوية  حتقيق  جهود  على  اخلطوات  هذه 
الفرن�شي مثل  امل�شروع  اأن  عنها، م�شيفا  بديل  التي ال 
غره من امل�شاريع الغربية، يهدف اإىل حتميل احلكومة 

ال�شورية فقط امل�شوؤولية عن انتهاك حقوق االإن�شان.
حقوق  انتهاكات  اأن  اإىل  الرو�شية  اخل��ارج��ي��ة  واأ���ش��ارت 
املواجهات  نتيجة  وه���ي  وا���ش��ح��ة  ���ش��وري��ا  يف  االإن�����ش��ان 
الدويل،  االإره����اب  وانت�شار  �شنني  م��دى  على  امل�شلحة 

ون�شاط مرتزقة اأجانب ممولني من اخلارج.
اأن مهمة املجتمع الدويل تتمثل بوقف العنف  واأ�شاف 
وا�شتئناف  ع���اج���ل،  ب�����ش��ك��ل  ���ش��وري��ا  ال���دم���اء يف  واإراق������ة 
قوا�شم م�شرتكة يف  اإيجاد  اأجل  ال�شيا�شية من  العملية 
احلوار ال�شوري حول نظام احلكم يف البالد يف امل�شتقبل، 
م�شراً اإىل اأن حتديد امل�شوؤولني عن ارتكاب اجلرائم يف 

�شوريا يتطلب تبني موقف مو�شوعي وغر منحاز.

وتقول ال�شني اإن ق�شية بحر ال�شني اجلنوبي ال بد اأن 
حتل من خالل حمادثات مبا�شرة بني االأطراف املعنية 
اأمريكيا غر مربر وتدفع  وانتقدت ما تعتربه تدخال 

الفلبني من اأجل و�شع مدونة �شلوك .
ديل  ل����ورا  الفلبينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل��ة  وق��ال��ت 
رو�شاريو كانت مدونة ال�شلوك حمل نقا�ص طويل فنحن 
ونت�شاءل  م�شت  �شنوات  ثماين  اأو  ل�شبع  ذل��ك  نناق�ص 
اأي�شا ملاذا التاأخر واأ�شافت هل نغر البيئة حتى حني 
يقال  ال�شلوك..  مدونة  ملناق�شة  ا�شتعداد  هناك  يكون 
البيئة تغرت؟  وقالت ديل رو�شاريو التي كانت تتحدث 
يف منتدى اقت�شادي عاملي اإن هناك تغرات على االأر�ص 

منذ بداأت املحادثات دون اأن تذكر ال�شني.
ووق��ع��ت ال�����ش��ني وراب��ط��ة دول ج��ن��وب ���ش��رق اآ���ش��ي��ا عام 
2002 اإعالن �شلوك االأطراف يف بحر ال�شني اجلنوبي 
وهو اتفاق غر ملزم مل مينع ال�شني من ال�شيطرة على 

بع�ص اجلزر.

•• نيقو�صيا-اأ ف ب:

اعترب نائب الرئي�ص االمركي جو بايدن اخلمي�ص 
قرب�ص �شريكة ا�شا�شية مو�شحا ان قادة �شطريها 
وافقوا على ت�شريع اجلهود النهاء انق�شام اجلزيرة 
امل�شتمر منذ 40 عاما، يف ت�شريح ادىل به قبل ان 
يغادر يف وقت متاخر ليل ام�ص االأول. وغادر بايدن 
قرب�ص ليال بعد لقاء قادة القبار�شة اليونانيني 
االع��ل��ى م�شتوى  زي���ارة كانت  واالت����راك، يف ختام 
مل�شوؤول امركي اىل اجلزيرة منذ زيارة الرئي�ص 

ليندون جون�شون عام 1962. و�شرح يف املنطقة 
والبالد  املدينة  تق�شم  التي  نيقو�شيا  يف  العازلة 
عام  ل�شمالها  ت��رك��ي��ا  اج��ت��ي��اح  م��ن��ذ  �شطرين  اىل 
1974 قرب�ص �شريكة ا�شا�شية يف منطقة مليئة 
�شريكة  ت��ك��ون  ان  ميكن  ان��ه��ا  ونعلم  بالتحديات 
ان  القبار�شة  من  املقبل  اجليل  متكن  اذا  اق��وى 
يكربوا بال عبء النزاع . والتقى بايدن بكل من 
وزعيم  ان�شتا�شياد�ص  نيكو�ص  القرب�شي  الرئي�ص 
القبار�شة االتراك دروي�ص اروغلو على حدة قبل 
تناول الع�شاء معهما يف املنطقة العازلة اخلا�شعة 

لالمم املتحدة. و�شرح لل�شحافيني ان الزعيمني 
وافقا على ت�شريع عملية املفاو�شات من اجل حل 
اللقاء  على  اتفقا  كما  اولويتهما.  وه��ذه  �شامل، 
مرتني �شهريا على االقل لهذا الغر�ص. و�شيعقد 
وعقد   . حزيران-يونيو   2 يف  التايل  اجتماعهما 
ان�شتا�شياد�ص  مع  اجتماعا  �شابق  وق��ت  يف  بايدن 
وا�شنطن  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ح��ق��ق حت�شنا يف  ال���ذي 
ونيقو�شيا منذ توليه الرئا�شة العام الفائت بعدما 
ظل القبار�شة اليونانيني ل�شنوات ينظرون بريبة 

اىل الواليات املتحدة، حليفة تركيا املقربة.

بايدن يعترب قرب�س �شريكة اأ�شا�شية ل�ا�شنطن

م��شك� ت�شر على ا�شتئناف املفاو�شات ال�ش�رية 

الفلبني تنتقد تاأجيل ال�شني ملحادثات بحرية 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ق��ال االأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة 
�شلمه  ت���ق���ري���ر  يف  م�����ون  ك����ي  ب�����ان 
االأط����راف  اإن  االأم����ن  جمل�ص  اإىل 
-خ�شو�شا  ���ش��وري��ا  يف  امل��ت��ح��ارب��ة 
تع�شفي  ب�شكل  ت��وا���ش��ل  ال��ن��ظ��ام- 
ال���ت�������ش���ي���ي���ق ع����ل����ى امل���������ش����اع����دات 
الو�شع  اأن  م����وؤك����دا  االإن�������ش���ان���ي���ة، 

امليداين تدهور اأكرث .
ال��ع��ام يف تقريره  االأم����ني  واأب�����دى 
ال���ذي يغطي  ال�����ش��اأن  ب��ه��ذا  الثالث 
الفرتة من 22 اأبريل-ني�شان اإىل 
ال�شتمرار  اأ���ش��ف��ه  م���اي���و-اأي���ار   19
للقوافل  ال�����ش��م��اح  دم�����ش��ق  رف�����ص 
االإن�شانية باملرور عرب حدود �شوريا 
مع كل من تركيا والعراق واالأردن، 
كما طلب منها ذلك ق��رار جمل�ص 
االأمن رقم 2139 الذي مت تبنيه 

يف فرباير-�شباط.
احلكومة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����ش����اف 
حتد من حركة ف��رق االإن��ق��اذ منذ 
5 مايو-اأيار  تبني نظام جديد يف 
احل�شول  ال�شاحنات  على  يفر�ص 
ع��ل��ى اأخ����ت����ام ل���ل���م���رور م���ن نقاط 
اأن��ه رغ��م تبني  املراقبة وت��اب��ع ب��ان 
الو�شع  ت���ده���ور   2139 ال���ق���رار 
اأطراف  ، و يوا�شل  اأك��رث  امل��ي��داين 
النزاع خ�شو�شا احلكومة ال�شورية 
رف�ص و�شول امل�شاعدات االإن�شانية 

ب�شكل تع�شفي وغر مربر .
املتحدة  العام لالأمم  االأمني  وذكر 
االأه������ايل  جت���وي���ع  ا����ش���ت���خ���دام  اأن 
تكتيك حرب ي�شكل انتهاكا فا�شحا 
ل��ل��ق��وان��ني االإن�����ش��ان��ي��ة ال���دول���ي���ة ، 
ب��اأن يحدد  االأم��ن  مطالبا جمل�ص 
ينبغي  اإج������������راءات  اأي  ب�������ش���رع���ة 
مطالبه  اح��رتام  لفر�ص  اتخاذها 
املدن  ع��ن  احل�����ش��ار  رف���ع  وبينها   ،

وفتح نقاط عبور عرب احلدود.
وي��ت��ي��ح امل�����رور ع���رب ه���ذه احل���دود 
ال�شوريني  اآالف  اإىل  ال���و����ش���ول 
ت�����ش��ي��ط��ر عليها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 
ت�شل  ح��ني  يف  امل�شلحة،  املعار�شة 
اأغلب امل�شاعدات حاليا اإىل املناطق 

التي ي�شيطر عليها النظام.
جمل�ص  ي��ب��ح��ث  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
م��اي��و-  29 يف  ال��ت��ق��ري��ر  االأم������ن 
كانت  جهتها،  وم���ن  اجل����اري  اأي����ار 
يف  االإن�شانية  العمليات  م�شوؤولة 
قد  اأمو�ص  فالري  املتحدة  االأمم 
مايو-اأيار  م���ن  االأول  يف  اأع��ل��ن��ت 
االإن�شانية  امل�شاعدات  اأن  اجل���اري 
�شوى  منها  ي�شتفيد  ال  ���ش��وري��ا  يف 
املوجودين  ال�شوريني  من   12%
اإليها  الو�شول  ي�شعب  مناطق  يف 

من البالد.
من جهة اأخرى، انتقدت الواليات 

اأن  اأن م��ن املده�ص  ب��اور  واأ���ش��اف��ت 
الذين  ال��وح��و���ص  ي��ح��م��ي  ال��ف��ي��ت��و 
اأن  معتربة   ، املدنيني  ي�شتهدفون 
يدعم  وال�شيني  ال��رو���ش��ي  ال��ق��رار 
حماية  ي���ح���ق���ق  وال  امل���ت���ط���رف���ني 

لالأ�شد. 
وط��ال��ب��ت ب����اأن ت��ت��م حم��ا���ش��ب��ة من 
اإىل  ال�شوري  امللف  اإح��ال��ة  رف�شوا 
وقال  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  املحكمة 
امل��ن��دوب ال��ربي��ط��اين ال��دائ��م لدى 
االأمم امل��ت��ح��دة م���ارك ل��ي��ال خالل 
اإن رو�شيا  الت�شويت  اجلل�شة وبعد 
وال�������ش���ني اخ���ت���ارت���ا وق����ف حتقيق 
العدالة �شد نظام جمرم. واأ�شاف 
ع��ن حلول  تبحث  �شوف  ب��الده  اأن 
اجلرائم  مرتكبي  الإي�شال  اأخ��رى 

للعدالة.
مندوب  دع�����ا  ال���ت�������ش���وي���ت  وق����ب����ل 
جرار  االأم����ن  جمل�ص  يف  ف��رن�����ش��ا 

وال�شني  رو�شيا  اإجها�ص  املتحدة 
م�����ش��روع ق���رار ت��ق��دم��ت ب��ه فرن�شا 
اإىل  �شوريا  يف  احل���رب  ملف  لنقل 
وذلك  الدولية،  اجلنائية  املحكمة 
من خالل ا�شتخدام مو�شكو وبكني 
القرار  �شد  )الفيتو(  النق�ص  حق 
الدويل  االأم����ن  ملجل�ص  جل�شة  يف 
ل�شالح  و�����ش����ّوت  االأول.  اأم���������ص 
ال�15 يف  االأع�����ش��اء  بقية  امل�����ش��روع 

املجل�ص.
انتقدت  الت�شويت  عقب  كلمة  ويف 
جمل�ص  ل��دى  االأم��رك��ي��ة  املندوبة 
االأم��������ن ����ش���ام���ان���ث���ا ب�������اور امل���وق���ف 
اإن ال�شعب ال�شوري  الرو�شي قائلة 
اليوم  ت��ت��ح��ق��ق  ال���ع���دال���ة  ي����رى  ال 
ب�شبب الدعم الرو�شي لنظام ب�شار 
االعرتا�ص  اأن  واأ���ش��اف��ت  االأ����ش���د. 
الرو�شي ال�شيني يدعم املتطرفني، 

وال يحقق حماية لالأ�شد.

اأرو والذي تقدمت بالده بامل�شروع 
واأيدته 58 دولة املجل�ص اإىل تبني 
املجل�ص  اإن  قائال  ال��ق��رار،  م�شروع 
العدالة  توفر  م�شوؤولية  يتحمل 

لل�شوريني. 
الفيتو  ا�شتخدام  اأن  اأرو  واأ���ش��اف 
م���ن ���ش��اأن��ه ال��ت��غ��ط��ي��ة ع��ل��ى جميع 
مبثابة  االأم���ر  و�شيكون  اجل��رائ��م، 

االعرتا�ص على العدالة.
ال�شراع  ط��ريف  اأن  اإىل  اأرو  ولفتت 
ال�شراع  يف  االن���ت���ه���اك���ات  م���ار����ش���ا 
الدائر ب�شوريا، ولي�ص هناك جمال 
بالظرف  ���ش��وري��ا  يف  ل��ل��م��ف��او���ش��ات 

الراهن.
اأم����ا ي���ان اإل��ي��ا���ش��ون ن��ائ��ب االأم���ني 
ال���ع���ام ل�����الأمم امل���ت���ح���دة ف���ق���ال اإن 
لتحقيق  يطمح  ال�����ش��وري  ال�شعب 
ب����الده، وح���ث املجل�ص  ال��ع��دال��ة يف 
اأن  اإىل  م�شرا  ذل��ك،  حتقيق  على 
امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة هي 
االنتهاكات  ملناق�شة  املنا�شب  املكان 

التي جرت يف �شوريا.
وي��ن�����ص م�����ش��روع ال���ق���رار ع��ل��ى اأن 
حتال اجلرائم التي ارتكبها طرفا 
للف�شل  وفقا   2011 منذ  النزاع 
املتحدة  االأمم  ميثاق  م��ن  ال�شابع 

اإىل املحكمة اجلنائية .
وكانت فرن�شا اأعربت عن اأملها باأن 
النزاع  ط��ريف  اإىل  االإ����ش���ارة  ت�شهل 
اأع�������ش���اء جمل�ص  م��واف��ق��ة ج��م��ي��ع 
م�شروع  على  رو�شيا  بينهم  االأم��ن 

القرار.
ع�شوا  لي�شت  �شوريا  اأن  اإىل  ي�شار 
الدولية،  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  يف 
االأم�����ر ال�����ذي ي��ت��ط��ل��ب ق�����رارا من 
جم���ل�������ص االأم���������ن ل����رف����ع ج���رائ���م 
االإن�شانية  �شد  واجل��رائ��م  احل��رب 
اجلنائية  اإىل  فيها  ت��رت��ك��ب  ال��ت��ي 

الدولية.

وا�شنطن تندد بالفيتو املزدوج ملنع اإحالة دم�شق للجنائية

الأمم املتحدة قلقة من تفاقم ال��شع الإن�شاين يف �ش�ريا

الأردن يعتقل حمتالني 
اإ�شرائيليني وبريطاين

•• عمان-اأ ف ب:

�شرح م�شدر امني اردين ام�ص لوكالة فران�ص بر�ص ان ال�شلطات االردنية 
اوقفت ا�شرائيليني اثنني وبريطانياً لوجود �شبهة احتيال يف ق�شية مرتبطة 
بالعمالت. وقال امل�شدر طالبا عدم ك�شف هويته ان اجلهات االأمنية اوقفت 
االربعاء املا�شي ا�شرائيليني اثنني وبريطانيا لوجود �شبهة احتيال واحتمال 
تورطهما يف ق�شية مرتبطة بالعمالت . وا�شاف ان ثالثتهم قيد االقامة 
التحقيقات  ان  اىل  م�شرا   ، ال�شجن  يودعوا  ومل  الفنادق  باحد  اجلربية 
الزالت جارية ، من دون ذكر اي تفا�شيل. ويرتبط االردن مبعاهدة �شالم 

مع ا�شرائيل موقعة عام 1994. 

لكل  وال��ن��ووي  ال�شاروخي  للربنامج  الت�شدي  بحجة 
اأن��ه��ا تهدد  اإي����ران وك��وري��ا ال�شمالية حت��ت م��زاع��م  م��ن 
�شمال  )حلف  ودول  االأمركية  املتحدة  ال��والي��ات  اأم��ن 
االأطل�شي( الناتو . واعترب اأن بوؤرة التوتر، التي خلقها 
اأث��رت ب�شكل �شلبي على  اأوروب��ا  الغرب ب�شكل م�شنع يف 
ال��ي��وم حتركات  ث��م��ة  اأن  اإىل  م�����ش��را   ، ال��ع��امل��ي  االأم����ن 
اأوكرانيا، مثل فنزويال، حيث ما  ملا يحدث يف  م�شابهة 
اخلارج  من  املدعومة  الدميقراطية  باملعار�شة  ت�شمى 
تواجه ال�شلطات ال�شرعية يف هذا البلد . وقال اإن ثّمة 
ثورة  لتنظيم  احل��ايل  الوقت  يف  اأوكرانيا  يف  حم��اوالت 
ملونة ، م�شراً اإىل اأن خمطط تنفيذ هذه الثورات عام 
وميكن تطبيقه يف اأي بقعة من بقاع العامل ، الفتا اإىل 
اأن حتليل الو�شع يظهر اأن نتائج الثورات امللونة غالبا 

ما تختلف عن خمطط منظميها .

•• مو�صكو-يو بي اأي:

اأن  ام�ص  �شويغو  �شرغي  الرو�شي  ال��دف��اع  وزي��ر  اأع��ل��ن 
اإىل  يوؤدي  اأفغان�شتان قد  الدولية من  القوات  ان�شحاب 

عودة التهديدات االإرهابية.
كلمة  يف  قوله  �شويغو  عن  ال��ي��وم(  )رو�شيا  قناة  ونقلت 
اأمام موؤمتر مو�شكو الثالث لالأمن الدويل اإن ان�شحاب 
عودة  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  اأفغان�شتان  م��ن  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وات 
عدم  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  البلد.  لهذا  االإره��اب��ي��ة  التهديدات 
اال�شتقرار االإقليمي قد ي�شب يف م�شلحة بع�ص الدول، 
كاأ�شا�ص  ه��ذا  اال���ش��ت��ق��رار  ع��دم  ا�شتثمار  ال�شهل  م��ن  اإذ 
الإعادة هيكلة وا�شعة يف منظومة االأمن الدويل القائمة 
اأو�شح مثال على ذلك ن�شر عنا�شر الدرع  اأن  ، م�شيفاً 
اأوروب����ا وال�����ش��رق االأق�شى  ال�����ش��اروخ��ي��ة االأم��رك��ي��ة يف 

رو�شيا حتذر من خطر الن�شحاب من اأفغان�شتان
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ان  ام�ص  اعالمي  تعميم  يف  بلبنان  اخلا�شة  الدولية  املحكمة  قالت 
29 مايو اجلاري موعدا  القا�شي الناظر يف ق�شايا التحقر حدد 
للمثول االأول للمتهمني يف الق�شية املقامة �شد �شركة اأخبار بروت 
اأمام املحكمة اخلا�شة  �ص.م.ل. وال�شحفي ابراهيم االأمني املتهمان 
�شر  بعرقلة  وق�����ش��د  ع��ل��م  ع��ن  لقيامهما  التحقر  ب��ج��رم  بلبنان 
العدالة. وكان من املقرر اأ�شال اأن يجري املثول االأول للمتهمني يف 
13 مايو اجلاري اإال اأن املوعد اأرجئ بناء على طلب ال�شيد االأمني 
الذي طلب وقتا اإ�شافيا الختيار حمام له. وجاء يف التعميم “ ح�شبما 
اأعلنه القا�شي الناظر يف ق�شايا التحقر يف دعوتي احل�شور يجوز 
للمتهمني اأن يقررا اإما اأن يح�شرا �شخ�شيا اإىل مقر املحكمة واإما اأن 
ميثال مثولهما االأول عرب نظام املوؤمترات املتلفزة �شرط اأن يح�شر 
مفتوحة  املحكمة  جل�شات  اأن  واأ���ش��اف   .“ �شخ�شيا  ال��دف��اع  حمامي 
للجمهور غر اأنه يجوز للقا�شي اأن يقرر يف اأثنائها اأن يحولها اإىل 
وقال  �شرية.  م�شائل  مناق�شة  اإىل  احلاجة  دع��ت  اإذا  �شرية  جل�شات 
والعربية  االإنكليزية  باللغات  اجلل�شة  متابعة  ميكن  ان��ه  التعميم 
والفرن�شية على املوقع االإلكرتوين للمحكمة.. و�شت�شدر املعلومات 

حول ح�شول االإعالميني على بطاقات االعتماد يف وقت الحق. 

�شومايل   300 بطرد  ام�ص  ووت�ص  رايت�ص  هيومن  منظمة  ن��ددت 
اعتقلوا يف كينيا يف اطار عملية وا�شعة النطاق ملكافحة االرهاب منذ 
بداية ني�شان-ابريل، ثالثة منهم على االقل يتمتعون بو�شع الجئ 
�شيم�شون من  وق��ال ج��ري  ب��الد يف ح��رب.  وانتقدت ترحيلهم اىل 
منظمة الدفاع عن حقوق االن�شان ان ترحيل النا�ص اىل مناطق نزاع 
يف ال�شومال يدل على انتهاك كامل حلقوقهم وامنهم ، م�شددا من 
اآخر على ان طرد انا�ص يتمتعون بو�شع الجئني اىل مناطق  جانب 
. واعترب �شيم�شون ان ما تبقى  حرب رغما عنهم امر غر قانوين 
من �شمعة كينيا اله�شة يف جمال احرتام احلقوق اال�شا�شية لالجئني 
ني�شان- ب��داأت مطلع  التي  العملية  تلك  اط��ار  ويف   . ال���زوال  ب�شدد 
ابريل بعد اعتداءات ن�شبت اىل ان�شار حركة ال�شباب املت�شددة، قامت 
ال�شرطة بعمليات مداهمة مكثفة اعتقلت خاللها االف اال�شخا�ص 
بعد  بع�شهم  احتجز  ال�����ش��وم��ال،  اأتنية  م��ن  ال�شوماليني  �شيما  ال 
ذلك وا�شتجوبوا يف جممع ريا�شي بنروبي ومراكز �شرطة يف عدة 
مناطق من البالد. وطردت رابع جمموعة من ال�شوماليني تتكون 
املرحلني  ال�شوماليني  عدد  لرتفع  جوا  الثالثاء  �شخ�شا   98 من 
اح�شاء هيومن  وف��ق   359 العملية اىل  ه��ذه  اط��ار  اىل بالدهم يف 
رايت�ص ووت�ص التي توؤكد ان م�شوؤولني كينيني اعربوا عن نيتهم يف 

طرد كل ال�شوماليني الذين لي�ص لديهم وثائق.

تورط  يف  ت�شتبه  انها  الف�شاد  ملكافحة  االندوني�شية  الوكالة  ذك��رت 
وزير ال�شوؤون الدينية �شوريادارما علي يف اختال�ص اموال وذلك يف 
اطار حتقيق حول اموال عامة خ�ش�شت للم�شلمني الداء احلج اىل 

مكة املكرمة.
من  القريبني  ال�شيا�شيني  امل�شوؤولني  اآخ��ر  ه��و  علي  و���ش��وراي��دارم��ا 
اختال�ص  ق�شية  يف  ا�شمه  يرد  يودويونو  بامبانغ  �شو�شيلو  الرئي�ص 

اموال.
وتر�شل اندوني�شيا، اكرب دولة م�شلمة يف عدد ال�شكان، كل �شنة عددا 

كبرا من مواطنيها اىل مكة املكرمة للحج ال�شنوي.
الق�شاء على  الرحالت. لكن جلنة  الدولة يف متويل هذه  وت�شارك 
الف�شاد اطلقت حتقيقا النها ر�شدت �شفقات م�شبوهة بقيمة 230 

مليار روبي اندوني�شي )14،6 مليون يورو(.
العمليات  اللجنة جون بودي عن ف�شاد مفرت�ص يف  رئي�ص  وحتدث 
ال�شوؤون  وزي���ر  ا���ش��م  وذك���ر  و2013   2012 يف  ب��احل��ج  امل��رت��ب��ط��ة 

الدينية بني امل�شبوهني.
لكن  بدقة  حت�شب  ان  يجب  اختال�شها  مت  التي  املبالغ  ان  وا���ش��اف 
احل��ك��وم��ة دف��ع��ت اك���رث م��ن ال���ف م��ل��ي��ار روب���ي )63 م��ل��ي��ون يورو( 

لل�شندوق املخ�ش�ص للحج يف هاتني ال�شنتني.

عوا�صم

بريوت

جاكرتا

نريوبي

اجلي�س الفرن�شي م�شتاء
 من اقتطاعات بامليزانية 

•• باري�س-اأ ف ب:

املهدد باقتطاعات جديدة يف ميزانيته، عن غ�شب  عرب اجلي�ص الفرن�شي 
جرى  اذا  ا�شتقاالتهم  بتقدمي  ن���ادر،  حت��رك  يف  ق��ادت��ه  ك��ب��ار  ول���وح  �شديد 
ال���وزراء  رئي�ص  اىل  ر���ش��ال��ة حديثة  ويف  ف��ع��ال.  ال��دف��اع  اع��ت��م��ادات  تقلي�ص 
وزير  وق��ف  �شابان،  مي�شال  املالية  وزي��ر  اىل  منها  ون�شخة  فال�ص  مانويل 
الدفاع جان ايف لودريان اىل جانب قواته حمذرا من عواقب وخيمة جدا 
الر�شالة  على اجليو�ص يف حال خف�ص االعتمادات. وقال لودريان يف هذه 
التي اوردتها �شحيفة لوفيغارو اجلمعة ان اجلهود �شتكون �شعبة التحقيق 
الوزير هو �شخ�شية قريبة  . وه��ذا  الغ�شب  اجتماعي قريب من  اط��ار  يف 
الذي  امل�شلحة  القوات  الرئي�ص اال�شرتاكي فرن�شوا هوالند قائد  جدا من 
اىل  ع��ام:  اقل من  القتال مرتني يف غ�شون  اىل ميادين  ار�شل ع�شكريني 
البالد  �شمال  ا�شتعادة  بعد  منت�شرين  1600 جندي  ي��زال  ال  مايل حيث 
من املجموعات اجلهادية امل�شلحة، واىل افريقيا الو�شطى حيث ينت�شر الفا 
الفرن�شية خطة لتوفر  للغاية. واعلنت احلكومة  رجل يف ظروف قا�شية 
50 مليار يورو يف 2015 و2017، منها 18 مليارا يفرت�ص ان جتمع 
من خف�ص نفقات الدولة. وكانت اجراءات فر�شت على اجلي�ص الفرن�شي 
يف قانون للربجمة الع�شكرية حتى 2019 �شوت عليه الربملان يف كانون 
االول-دي�شمرب وين�ص الغاء 34 الف وظيفة يف غ�شون �شتة اعوام والغاءات 
جديدة لوحدات يف مرحلة مقبلة. وحذر وزير الدفاع من انه اذا ما تقررت 
اقتطاعات جديدة يف امليزانية، فان �شالح الرب �شيكون دون م�شتوى التجهيز 

و�شيكون عاجزا ب�شكل �شريع عن اال�شتجابة لعقود عمالنية جديدة .

الفاتيكان يعتربها ذات طابع �شيا�شي اأي�شًا

ثالثة اآلف عن�شر اأمن فل�شطيني حلماية زيارة البابا

تنظيم القاعدة اأكرب حتدٍّ للجي�س اليمني

ال����ق����اع����دة من  يف ط�����رد ع��ن��ا���ش��ر 
املناطق القبلية وت�شببت العمليات 
التي ت�شنها القوات احلكومية �شد 
جوية،  ب�شربات  واملرفقة  القاعدة 
بحركة نزوح لل�شكان نحو املناطق 

االآمنة.

حا�شنة  ب��ي��ئ��ة  ت����وؤم����ن  ال���ق���ب���ائ���ل 
ل��ل��ق��اع��دة.. ف��االت��ف��اق��ات االخ���رة 
املقاتلني  ان�������ش���ج���اب  ع���ل���ى  ن�����ش��ت 
االجانب اما ابناء القبائل املنتمون 
اىل القاعدة فيبقون يف مناطقهم . 
وبالتايل، فان اجلي�ص يجد �شعوبة 

جلماعات  مك�شب  وه����ذا  احل���ي���اد، 
التمركز  لها  القاعدة الأنه ي�شمن 
يف اأماكن بعيدة واقامة مع�شكرات 
اليمني  الباحث  ق��ال  وم��ن جانبه، 
املجموعات  ���ش��وؤون  يف  املتخ�ش�ص 
اال����ش���الم���ي���ة زي�����د ال�������ش���الم���ي ان 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ات��ه��م امل��ب��ع��وث االأم��رك��ي اخلا�ص 
ال�شودان  وج���ن���وب  ال�������ش���ودان  اإىل 
ال�شودانية  احلكومة  ب��وث  دون��ال��د 
اأعمال عنف غر مقبولة  بارتكاب 
العديد  يف  م��دن��ي��ني  ���ش��ك��ان  ���ش��د 
م��ن امل��ن��اط��ق، وق��ال اإن��ه��م يبحثون 
امل��رت��دة مع  ال�����ش��اب��ة  اأي�����ش��ا ق�شية 

اخلرطوم.
وقال بوث يف موؤمتر �شحفي عرب 
يف  �شحفيون  فيه  ���ش��ارك  ال��ه��ات��ف 
التي  العنف  اأع��م��ال  اإن  اخل��رط��وم 
امل��دن��ي��ني يف واليتي  بحق  ارت��ك��ب��ت 
االأزرق  وال���ن���ي���ل  ك����ردف����ان  ج���ن���وب 
دارفورغر  مناطق  م��ن  وال��ع��دي��د 

مقبولة .
اجل���وي���ة  ال������غ������ارات  اأن  واأ�������ش������اف 
�شكان  ع��ل��ى  ال���ربي���ة  وال���ه���ج���م���ات 
على  وال������ه������ج������م������ات  م�����دن�����ي�����ني 
اأمور  ه��ي  وم���دار����ص  م�شت�شفيات 
الواليات  ل���دى  ب��ال��غ��ا  ق��ل��ق��ا  ت��ث��ر 

املتحدة.
املتوترة  ال��ع��الق��ات  اأن  ب��وث  واأك���د 
ب��ني وا���ش��ن��ط��ن واخل���رط���وم تتعلق 
تتعامل  ال��ت��ي  بالطريقة  م��ا  ن��وع��ا 

بها احلكومة مع �شعب ال�شودان.
ون���ف���ى م�������ش���وؤول ك��ب��ر يف احل���زب 
اتهامات  ال���������ش����ودان  يف  احل����اك����م 
امل���ب���ع���وث االأم�����رك�����ي، م����وؤك����دا اأن 

لي�ص من �شالحية املبعوث االإدالء 
القيادي  وقال  التعليق.  مبثل هذا 
احلاكم  الوطني  امل��وؤمت��ر  ح��زب  يف 
يف اخلرطوم ربيع عبد العاطي اإن 
ال�شودان ال يقبل اتهامات املبعوث 
االأمركي. وقال مت�شائال من اأين 
م�شيفا   ، معلوماته؟  على  ح�شل 
ال�شودانية  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اأن 
ت��ق��وم ب��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ني واإر����ش���اء 

امل��ن��اط��ق مب���ا فيها  االأم�����ن يف ك���ل 
القوات  وت��ق��ات��ل  ك���ردف���ان.  ج��ن��وب 
احلكومية منذ 11 �شنة متمردين 
يف اإقليم دارفور يف غرب البالد، يف 
حني اأن قتاال بني قوات اخلرطوم 
جنوب  والي����ت����ي  يف  وم���ت���م���ردي���ن 
كردفان والنيل االأزرق احلدوديتني 
يزال  ال  ال�شودان  جنوب  دول��ة  مع 

م�شتمرا منذ ثالث �شنوات.

اإنهم  امل���ت���م���ردون  ه������وؤالء  وي���ق���ول 
تهمي�شهم  ب�شبب  ال�����ش��الح  حملوا 
���ش��ي��ا���ش��ي��ا واق��ت�����ش��ادي��ا م���ن جانب 
احل��ك��وم��ة ال�����ش��ودان��ي��ة وم���ن جهة 
ثانية اأكد بوث اأن وا�شنطن توا�شل 
ب�شاأن  اخل���رط���وم  م��ع  م��ب��اح��ث��ات��ه��ا 
�شابة �شودانية )27 عاما( حكمت 
باالإعدام  �شودانية  حمكمة  عليها 

بتهمة الردة.

وا�شنطن تراقب م�اطنيني جهاديني يف �ش�ريا قائد اجلي�س اللبناين يحذر من مرحلة ح�شا�شة 
•• وا�صنطن-رويرتز:

تدفق  ب�شاأن  حتقيق  الإج���راء  خم�شرما  مدعيا  اخ��ت��ارت  العدل  وزارة  اإن  اأمريكيون  م�شوؤولون  ق��ال 
مقاتلني اأجانب بينهم اأمريكيون ين�شمون ملقاتلي املعار�شة يف �شوريا وذلك يف عالمة على االنزعاج 

املتزايد من خطر املقاتلني املت�شددين العائدين اإىل اأوطانهم.
واأبدت وكاالت تنفيذ القانون ووكاالت االأمن االأمريكية قلقا متزايدا على مدى �شهور من التدفق 
اإىل  االأج��ان��ب  معظم  وين�شم  �شوريا.  اإىل  يتجهون  اأمريكيون  بينهم  غربيني  ملت�شددين  املتوا�شل 
الن�شرة  ال�شوري ب�شار االأ�شد ومنها جبهة  التي ت�شعى لالإطاحة بالرئي�ص  الف�شائل االأكرث تطرفا 

والدولة االإ�شالمية يف العراق وال�شام.
املقاتلون املخ�شرمون  اأن يبداأ  الرئي�شي هو  اإن تخوفهم  اأمريكيون ومن احللفاء  ويقول م�شوؤولون 
الذين زادتهم جتربتهم يف �شوريا ت�شددا يف �شن هجمات ارهابية بعد عودتهم اإىل بلدانهم. وتقول 

ال�شلطات يف اأوروبا الغربية اإنهم اكت�شفوا موؤامرات ملقاتلني عائدين من �شوريا.

العدو  بان�شحاب  لبنان  حققه  ال��ذي  بالن�شر  لالحتفال  منا�شبة  ال�شنة،  ه��ذه 
واأ�شاف   . للجمهورية  جديد  رئي�ص  انتخاب  وبفرحة  اأر���ش��ه،  عن  االإ�شرائيلي 
لكنه من املوؤ�شف اأن ترتافق اأعيادنا ومنا�شباتنا الوطنية مع حمطات موؤملة من 
1989، اغتيل رئي�ص اجلمهورية االأ�شتاذ  تاريخنا. ففي عيد اال�شتقالل العام 
اإميل  العماد  الرئي�ص  خ��رج   2007 العام  اال�شتقالل  عيد  وي��وم  معو�ص.  رينه 
حلود من ق�شر بعبدا من دون اأن ي�شلم مقاليد ال�شلطة اإىل خلفه، وبدال من اأن 
نحتفل باال�شتقالل دخلنا للمرة الثانية يف تاريخنا مرحلة الفراغ الرئا�شي، بعد 
1988، وانتهت باإقرار وثيقة الوفاق الوطني  املرحلة التي عا�شها لبنان العام 
الراهنة وخطورتها، يف  االأو�شاع  دقة  نقدر مبهابة  اليوم  وق��ال قهوجي يف هذا 
وقت يعي�ص لبنان على وقع اخلوف من ال�شغور الرئا�شي للمرة الثالثة يف هذه 

الفرتة احل�شا�شة من تاريخه .

•• بريوت-يو بي اأي:

و�شف قائد اجلي�ص اللبناين العماد جان قهوجي ام�ص املرحلة املقبلة التي �شيمر 
بها لبنان باحل�شا�شة والدقيقة . وقال قهوجي يف اأمر اليوم  ملنا�شبة الذكرى 14 
لتحرير اجلنوب اللبناين من االحتالل اال�شرائيلي عيد التحرير  الذي ي�شادف 
اإن املرحلة املقبلة ح�شا�شة ودقيقة و�شتكونون حري�شني كما كنتم  االحد املقبل 
دائما، على الوفاء لق�شمكم ووعدكم للبنان، والعمل بكل وعي وان�شباط من اأجل 
احلفاظ على وحدته وا�شتقراره . واأ�شاف انه على الرغم من كل املنا�شبات االأليمة 
التي منر بها، �شنبقى متما�شكني، نعمل كي تبقى اأعيادنا الوطنية حمطات اأمل 
املعلقة  واالآم��ال  التطلعات  اأف�شل، يكون فيه اجلي�ص على قدر  ووعد مب�شتقبل 
عليه . وقال قهوجي كان من املفرت�ص اأن تكون ذكرى عيد املقاومة والتحرير 

وا�شنطن تتهم ال�ش�دان بالعنف �شد مدنيني

•• الفاتيكان-رام اهلل-اأ ف ب:

فل�شطيني  ام���ن���ي  م�������ش���وؤول  ذك����ر 
رجل  االف  ث��الث��ة  م���ن  اك����رث  ان 
ن�شاء،  بينهم  من  فل�شطيني  ام��ن 
�شيتولون توفر االمن واحلماية 
زيارته  خ���الل  ف��رن�����ش��ي�����ص  ل��ل��ب��اب��ا 
املرتقبة اىل بيت حلم غدا االحد 
واوك����ل����ت م��ه��م��ة اال�����ش����راف على 
االمنية  التغطية  تفا�شيل  كافة 
الرئا�شي  احل����ر�����ص  ج����ه����از  اىل 
وحدات  ي�شم  ال��ذي  الفل�شطيني 

مدربة جيدا.
وقال الناطق با�شم اجلهاز غ�شان 
من���ر ل���وك���ال���ة ف���ران�������ص ب���ر����ص ان 
اك��رث م��ن ث��الث��ة االف رج��ل امن 
التغطية  ���ش��ي��ت��ول��ون  فل�شطيني 
االمنية، ومن بينهم كتيبتان من 

احلر�ص الرئا�شي .
رجل   850 ف�����ان  من����ر  وح�������ش���ب 
الرئا�شي،  احل���ر����ص  م���ن  وام������راأة 
امن  رج�����ل   700 اىل  ا����ش���اف���ة 
ال��وط��ن��ي ومثلهم من  م��ن االم���ن 
غلى  �شيعملون  ال�شرطة  عنا�شر 
ال��ت��غ��ط��ي��ة االم���ن���ي���ة، ا���ش��اف��ة اىل 
موزعة  امنية  اجهزة  من  عنا�شر 

بلبا�ص مدين.
الرئا�شي  احلر�ص  قوات  و�شتتوزع 
التي تقود كافة تفا�شيل العملية، 

احللقتني  يف  ���ش��ي��ن��ت�����ش��رن  ج���ي���دا 
االوىل والثانية. و�شينت�شر قنا�شة 
الثالثة  االم��ن��ي��ة  احل��ل��ق��ة  ���ش��م��ن 
لت�شكيل  امل��رت��ف��ع��ة  امل���ب���اين  ف����وق 
تفا�شيل  ل��ك��اف��ة  االم��ن��ي  ال��غ��ط��اء 
ال��ع��م��ل��ي��ة االم���ن���ي���ة. وا�����ش����اف ان 
الفاتيكان كان على اطالع تام بكل 
لزيارة  االمنية  التغطية  تفا�شيل 
عليها  موافقته  ابدى  وانه  البابا، 

تتوىل  امنية  حلقات  ث��الث  على 
ل�شيارة  احل��م��اي��ة  ت��وف��ر  االوىل 
البابا خالل تنقلها يف �شوارع بيت 
ت��وف��ر احلماية  وال��ث��ان��ي��ة  حل���م، 
الطريق  م����ن  ام����ت����ار  ب���ع���د  ع���ل���ى 

الرئي�شي.
قليل  غ���ر  ع�����ددا  ان  وق�����ال من���ر 
من الن�شاء العامالت يف ال�شرطة 
واحل����ر�����ص ال���رئ���ا����ش���ي وامل����درب����ات 

ال�شعب  اي�شا حق  ، وكذلك  دوليا 
له وطن  يكون  ان  الفل�شطيني يف 

م�شتقل يتمتع بال�شيادة .
اي�شا  �شيدعو  ال��ب��اب��ا  ان  وا���ش��اف 
املقد�ص  الطابع  اىل االع��رتاف ب 
وكذلك  ال��ق��د���ص،  ملدينة  وال��ع��امل��ي 
ال��ث��ق��ايف والديني  ارث��ه��ا  اي�����ش��ا ب 
وال��ل��ذي��ن ي��ج��ع��الن م��ن��ه��ا حمجا 
املوحدة  الثالث  الديانات  ملوؤمني 
�شدد  ف��رن�����ش��ي�����ص  ال���ب���اب���ا  وك�������ان 
الديني  ال���ط���اب���ع  ع��ل��ى  االرب����ع����اء 

البحت لهذه الزيارة.
وق��������ال احل�������رب االع�����ظ�����م خ����الل 
�شتكون  ه��ذه  ان  ال��ع��ام��ة  مقابلته 
للقاء  اوال  ب��ح��ت��ة،  دي��ن��ي��ة  زي�����ارة 
الق�شطنطينية  )ب�����ط�����ري�����رك 
ب��رث��ل��م��او���ص: بطر�ص  امل�����ش��ك��وين( 
واندراو�ص �شيلتقيان مرة جديدة 
وذلك اأمر جميل جدا! ، يف اإ�شارة 
ميثل  امل�شيح  ر�شل  من  اثنني  اىل 
ومقرها  الغربية  الكني�شة  اولهما 
ال�شرقية  الكني�شة  وال��ث��اين  روم��ا 

ومقرها الق�شطنطينية.

امل�شاركني  غالبية  ان  اىل  وا���ش��ار 
ل����زي����ارة  ال���ت���غ���ط���ي���ة االم����ن����ي����ة  يف 
اال�شابيع  خ���الل  خ�����ش��ع��وا  ال��ب��اب��ا 
القليلة املا�شية، يف مدينة اريحا، 
يد  ع���ل���ى  خ���ا����ش���ة  ت���دري���ب���ات  اىل 
جهاز  من  فرن�شيني  متخ�ش�شني 

مكافحة االرهاب الفرن�شي.
الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة  وك���ان���ت 
للرتتيب  خ��ا���ش��ة  جل��ن��ة  ���ش��ك��ل��ت 

اللجنة  وت���راأ����ص  ال��ب��اب��ا،  ل���زي���ارة 
ع�شو يف اللحنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفل�شطينية.
ويف �شياق مت�شل، اأعلن اأمني �شر 
دولة الفاتيكان الكاردينال بييرتو 
�شيقوم  التي  ال��زي��ارة  ان  ب��ارول��ني 
االرا�شي  البابا فرن�شي�ص اىل  بها 
اي����ار- و26   24 ب���ني  امل��ق��د���ش��ة 
بطريقة  اي�شا  لها  اجل��اري  مايو 
كان  وان  حتى   ، �شيا�شي  طابع  ما 
احل���رب االع���ظ���م ن��ف�����ش��ه اك���د انها 

زيارة دينية بحتة .
وقال وزير خارجية دولة الفاتيكان 
مقابلة  يف  فيها  ال��ث��اين  وال��رج��ل 
الفاتيكاين  ال��ت��ل��ف��زة  م��رك��ز  بثها 
�شي تي يف ان ه��ذه ال��زي��ارة ميكن 
املحليني  امل�����ش��وؤول��ني  ت�����ش��اع��د  ان 
ع��ل��ى اأخ����ذ ق�����رارات ���ش��ج��اع��ة على 

طريق ال�شالم .
وعدد الكاردينال بارولني النقاط 
االرجنتيني  ل��ل��ب��اب��ا  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
زيارته  خ����الل  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��دد  ان 
ال��ق�����ش��رة وه���ي ن��ق��اط ت��ن��درج يف 

اطار �شيا�شة الكر�شي الر�شويل.
النقاط  ه���ذه  اح���دى  ان  واو���ش��ح 
هي ان راأ�ص الكني�شة الكاثوليكية 
���ش��ي��وؤك��د ع��ل��ى ح���ق ا����ش���رائ���ي���ل يف 
ال���وج���ود وال��ع��ي�����ص ب�����ش��الم واأم���ن 
امل�����ع�����رتف بها  داخ�������ل ح�����دوده�����ا 

حزب بهارتيا يدعم
 عالقات متينة مع وا�شنطن

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اىل  الهند  يف  الت�شريعية  االنتخابات  يف  الفائز  الهندو�شي  القومي  احل��زب  دع��ا 
ال��غ��رب لفرتة طويلة  بعدما ظ��ل  املتحدة  وال��والي��ات  الهند  ب��ني  ع��الق��ات متينة 
واقر  ل��ل��وزراء.  رئي�شا  االثنني  تن�شيبه  يتم  ال��ذي  م��ودي  ن��ارن��درا  زعيمه  يقاطع 
الكثر  اثار  بان احلزب  با�شم حزب بهاراتيا جاناتا  املتحدث  �شودان�شو تريفيدي 
لكنه ا�شار خالل  من املخاوف قبل ان يتوىل ال�شلطة للمرة االوىل عام 1998. 
 1998 بني  الهند  يف  ال�شلطة  توليه  ف��رتة  ان  اىل  وا�شنطن  موؤمتر �شحايف يف 
و2004 كانت احلقبة الذهبية يف العالقات الهندية االمركية، وهذا دليل اذا 
على اننا قادرون على رفع هذه العالقات اىل م�شتويات عالية جديدة . وا�شت�شهد 
تريفيدي بالرئي�ص االمركي اال�شبق بيل كلينتون الذي اكد يف املا�شي ان على 
اكرب دميوقراطيتني يف العامل من حيث عدد ال�شكان امل�شاهمة يف ار�شاء النظام 
العاملي معتربا ان الوقت حان لتحقيق هذا احللم . وكانت الواليات املتحدة رف�شت 
عام 2005 منح مودي تا�شرة دخول التهامه بارتكاب انتهاكات حلقوق االن�شان 
بعد اعمال �شغب دامية جرت يف واليته غوجارات عام 2002 وقتل فيها اكرث من 
الوالية  الذي كان يدير  بان مودي  امل�شلمني وي�شتبه  الف �شخ�ص معظمهم من 
انذاك غ�ص الطرف عن اعمال العنف هذه. ومل يبد مودي يف ت�شريحاته العلنية 
اي مرارة حيال الواليات املتحدة غر ان ال�شيا�شيني واخلرباء يراقبون عن كثب 
تريفيدي  يتطرق  ومل  اخلارجية  ال�شيا�شة  يف  اخل��ربة  اىل  الفتقاره  ت�شريحاته 
الذي حتدث امام جلنة العمل ال�شيا�شي الهندية االمركية اىل م�شالة تا�شرة 
الدخول لكنه ا�شار اىل ان حزب بهاراتيا جاناتا يجب اال يعترب حزبا ا�شوليا من 
اوباما  ب��اراك  الرئي�ص  ان  اجلمعة  االمركية  الرئا�شة  واعلنت   . اليمني  اق�شى 
ات�شل بنارندرا مودي ليهنئه على فوز حزبه يف االنتخابات الت�شريعية ودعاه اىل 
زيارة وا�شنطن لكن مودي مل يرد بعد على هذه الدعوة ومن جهة اخرى افادت 
وزارة اخلارجية االمركية انه من غر املقرر ار�شال ممثل عن الواليات املتحدة 

حل�شور مرا�شم تن�شيب مودي االثنني.

امل��ع��رك��ة. لقد  ال��ق��اع��دة خ�شرت  ان 
ابني  م��ه��م��ة يف  م����واق����ع  خ�������ش���رت 
حاليا  املواقع  ه��ذه  وباتت  و�شبوة، 

حتت �شيطرة اجلي�ص .
امل��راب��ط على  ال�شابط  ه��ذا  و�شدد 
اطلقتها  التي  احلملة  ان  اجلبهة 
29 ني�شان- القوات احلكومية يف 
ابريل لن تتوقف قبل الق�شاء على 

التنظيم املتطرف.
ا�شتعادت  ان��ه��ا  ال�����ش��ل��ط��ات  وت���وؤك���د 
مناطق  ع������دة  ع���ل���ى  ال�������ش���ي���ط���رة 
مثل  القاعدة  �شيطرة  حتت  كانت 
احل����وط����ة وع��������زان وال�������ش���ع���ي���د يف 
واالحور  واملحفد  �شبوة  حمافظة 
ابني، وذلك بعد معارك عنيفة  يف 
ا���ش��ف��رت ع��ن مقتل ال��ع�����ش��رات من 

عنا�شر التنظيم.
امل�شلحني  فان  ال�شلطات،  وبح�شب 
العمليات  ه���ذه  م��ن  ال��ذي��ن جن���وا 
�شماال نحو  او  اجل��ب��ال  جل���اأوا اىل 
حم��اف��ظ��ت��ي م����اأرب وال��ب��ي�����ش��اء، او 

�شرقا نحو ح�شرموت.

ق��ري��ب��ا من  ق��ب��ل��ي��ا  ان م�����ش��درا  اال 
االخرة  ان  ق��ال  القاعدة  او���ش��اط 
الرئي�شية  م��ع��اق��ل��ه��ا  ت��خ�����ش��ر  مل 

اإطالقا وان بدا ذلك ظاهريا .
واك���د ان��ه يف ال��واق��ع، االأم���ر ا�شبه 
لتلك  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي  ب���االإن�������ش���ح���اب 
اجلماعات رمبا لت�شتعيد ترابطها 
وتنت�شر لنف�شها من حالة ال�شتات 
الذي تعانيه جراء احلملة االأخرة 

.
فان  القبلي،  امل�شدر  هذا  وبح�شب 
للقاعدة  التكتيكية  االن�����ش��ح��اب��ات 
غالبا ما تتم باالتفاق مع القبائل 
وقال يف هذا ال�شياق ان االتفاقيات 
ال��ت��ي اأب��رم��ت��ه��ا ال��ق��ب��ائ��ل م��ع هذه 
االأول  يف  منها  ال��ه��دف  اجلماعات 
واالأخر هو جتنيب اأرا�شي القبائل 
التوافق  ي��ت��م  وب���ال���ت���ايل  اخل���ط���ر، 
لتلك  على مغادرة هذه اجلماعات 

االرا�شي بناء على االتفاق .
وت�شمح هذه االتفاقات بني القاعدة 
على  القبائل  ت�شبح  ان  والقبائل 

•• عدن-اأ ف ب:

�شجل  ان���ه  اليمني  اجل��ي�����ص  ي��وؤك��د 
التي  احل������رب  يف  ث��م��ي��ن��ة  ن���ق���اط���ا 
�شد  ا���ش��اب��ي��ع  ث��الث��ة  ق��ب��ل  اطلقها 
البالد،  جنوب  يف  القاعدة  تنظيم 
قد  امل��ت��ط��رف��ني  امل�����ش��ل��ح��ني  ان  اال 
تكتيكية  ان�شحابات  نفذوا  يكونوا 
وعرة  جبلية  مناطق  باجتاه  فقط 
االحيان  بع�ص  يف  ي��ح��ظ��ون  ح��ي��ث 
الرئي�ص  وق����ال  ال��ق��ب��ائ��ل.  ب��غ��ط��اء 
ال��ي��م��ن��ي ع��ب��درب��ه م��ن�����ش��ور هادي 
ليل  ال���ي���م���ن���ي���ني  اىل  خ����ط����اب  يف 
االربعاء ان قواتنا امل�شلحة واالمن 
ا�شتطاعت تطهر حمافظتي �شبوة 
�شراذم  قيا�شي من  وق��ت  واب��ني يف 
ال�شرر  احل���ق���ت  ال���ت���ي  االره��������اب 
احلنيف  اال�شالمي  ديننا  بقد�شية 
بيئة  وخلقت  الوطني  وباقت�شادنا 

طاردة لفر�ص اال�شتثمار .
ال�شرطة  ق���ائ���د  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
العولقي  عو�ص  اللواء  الع�شكرية 
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العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/69 نزاع عقاري                                 
اىل املتنازع �شده/ 1 - �شركة ايه بي ال هو�شبيتاليتي ماجنمنت جي ال 
تي جمهول حمل االقامة مبا ان املتنازع /موؤ�ش�شة توب ثري للو�شاطة 
اق��ام عليك  ي�ص احمد عبداهلل علي عبيد قد  العقارية وميثله: حممد 
املدعى  ال��زام  بندب خبر متخ�ش�ص مع  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه . وحددت لها جل�شة يوم االحد 
مكلف  فانت  ل��ذا  امل�شلح  مبكتب  ���ص   8:30 ال�شاعة   2014/6/1 امل��واف��ق 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1053 عمايل جزئي                                 
االقامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  للكمبيوتر  نافيد   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /ح��اج��ي رح��م��ان �شيد اح��م��د ���ش��اه ق��د اق���ام عليك الدعوى 
عوده  وت��ذك��رة  دره���م(   14211( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  ومو�شوعها 
مببلغ )1500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2014/168308( . 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2014/6/5 ال�شاعة 8:30 �ص مبكتب 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1516 عمايل جزئي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - �شركة اي ابيك�ص لاللكرتونيات ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  اق���ام عليك  ق��د  ر���ش��ا ج��اب��ر ح�شني  امل��دع��ي /حم�شن  ان  االق��ام��ة مب��ا 
مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   26645( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  ومو�شوعها 
)1500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2014/170436( . وحددت لها 
 ch 1.A.5 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/6/3 ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
االقل ويف حالة  ايام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعالن حكم بالن�سر

               يف  الدعوى رقم 2014/1442 عمايل جزئي                              
دبي  ف��رع   - ����ص.ذ.م.م  اجلاهزة  للتقنيات  اي��ن  تكنو  عليه/1- م�شنع  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
بالزام  ماجد مال  ا�شاد  ل�شالح/ حممد  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2014/5/7
املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 24186 )اربعة وع�شرين الفا ومائة و�شتة 
وثمانني درهما( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد 
امل�شاريف  من  باملنا�شب  عليها  املدعى  والزمت  اخر  عمل  �شاحب  بخدمة  التحق 
واعفت املدعي من ن�شيبه فيها .  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
�شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعالن حكم بالن�سر

               يف  الدعوى رقم 2013/593 جتاري جزئي                              
اىل املحكوم عليه/1- �شيخة �شامل بالل مبارك املهري جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/4/21 يف الدعوى املذكورة اعاله 
للبنك  ت��وؤدي  بان  املدعى عليها  بالزام  ع  م  �ص  الوطني  راأ���ص اخليمة  بنك  ل�شالح/ 
املدعي مبلغ 42.346.23 درهم )اثنان واربعون الفا وثالثمائة و�شتة واربعون درهما 
ال�شداد  وحتى   2013/4/22 تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  فل�شا(  وع�شرون  وثالثة 
التام والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه ورف�شت 
ما عدا ذلك من طلبات .  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

اعالن حكم بالن�سر
               يف  الدعوى رقم 2013/1106 جتاري جزئي                              

اىل املحكوم عليه/1- رانية احمد عبدالقادر املحادين جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/4/13 يف الدعوى املذكورة اعاله 
للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  املدعى عليه  ب��ال��زام  ع  م  �ص  الوطني  راأ���ص اخليمة  بنك  ل�شالح/ 
فل�شا  وت�شعني  وواح���د  دره���م  وثمانني  ومائتي  ال��ف  وث��الث��ني  اث��ن��ني  مبلغ  امل��دع��ي 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2013/10/8 
ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماه  وحتى متام 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/951 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- اخلط الف�شي للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ديلوار بهويان عبداملناف بهويان قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى 
املنفذ به وقدره )15005( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  .وعليه  املحكمة   خلزينة  ر�شوم  دره��م   885 مبلغ  اىل  باال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/517 تنفيذ مدين
قانونا  وميثلها  ذ.م.م  للمقاوالت  رو�شن  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
املدير وال�شريك ال�شيد/منيو ادار بادجاماجي جمهول حمل االقامة 
الال�شقة  وامل���واد  لال�شباغ  اخلليج  م�شنع  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى  حممد  وميثله: 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)59159.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/400 جتاري جزئي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - ابراهيم حممد عبدالرحمن حممد حوير جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )81056.90 
اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %15 وال��ف��ائ��دة  املحاماه  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
2012/8/30 والفائدة التاأخرية 2% وحتى ال�شداد التام ومبلغ )65677.83 درهم( مع 
الفائدة االتفاقية 2.49% �شهريا من تاريخ اال�شتحقاق 2012/8/25 وحتى ال�شداد التام 
 ch بالقاعة  8:30 �ص  ال�شاعة  املوافق 2014/6/3  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   .
D.19.2 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.)علما بانه مت 

احالة الدعوى من املحكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية( 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/382 جتاري جزئي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - ابراهيم حممد غامن اهلي جمهول حمل االقامة مبا 
كلندر عبداهلل  ���ص.م.ع وميثله: خالد  الوطني  القيوين  ام  /بنك  املدعي  ان 
ح�شني قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
الفائدة  و  املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   67001.43( وق��دره 
 . ال�����ش��داد  ال��دع��وى وحتى مت��ام  اق��ام��ة  ت��اري��خ  م��ن  �شهريا  االتفاقية %2.49 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/6/3 ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch 2.D.19
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/379 جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - فيمال �شيام بهاتيا ب�شفتها كفيل و�شامن لعلم احلديد - علم 
لل�شناعات احلديدية �ص.ذ.م.م جتارة علم �شركات ذات م�شوؤولية حمدودة جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /بنك امل�شرق �ص.م.ع وميثله: حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شدهم بالتكافل والت�شامن 
بان ي�شددوا للبنك املتنازع مببلغ وقدره )7.579.397.16 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماه والفائدة القانونية قدرها 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
املوافق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   . كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
او  فانت مكلف باحل�شور  لذا   ch 2.E.21 بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �ص   2014/6/19
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/97 جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - طه حممد ح�شن �شالح رمنكال جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /م�شرف ابوظبي اال�شالمي وميثله: �شبحي ح�شني احمد قد اقام 
للم�شرف  ي�شدد  بان  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
بامل�شاريف  عليه  املدعى  وال���زام  دره��م(   1.490.687.24( وق��دره  مبلغ  املدعي 
. وح��ددت لها جل�شة  املعجل  بالنفاذ  املحاماه و�شمول احلكم  واتعاب  والر�شوم 
 ch 2.E.21 بالقاعة  �ص   9:30 ال�شاعة   2014/6/19 املوافق  اخلمي�ص  يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/458 جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - حممد احمد �شعيد خليل اجلابري جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /بنك ابوظبي الوطني وميثله: حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
املتنازع �شده ب�شداد للبنك  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   122.669.51( وق��دره  مبلغ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه. وحددت 
 ch 1.B.8 لها جل�شة يوم االحد املوافق 2014/6/15 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/351 جتاري جزئي                                 
اىل املدعى عليهما/ 1 - م�شعودة دين 2- �شلطان جعفر عبداهلل الزرعوين/ب�شفته 
كفيل و�شامن ملديونية م�شعودة دين جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك 
راأ�ص اخليمة الوطني  وميثله: حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالتكافل والت�شامن مببلغ 
والفائدة  املحاماه  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   24.876( وق��دره 
التام. وحددت لها جل�شة يوم  12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد 
لذا فانت   ch 1.A.1 بالقاعة  ال�شاعة 8:30 �ص  املوافق 2014/6/3  الثالثاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1291  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شدهما/ 1-�شركة هاي �شبيد للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممد 
/�شتيفن  امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  جعفر  خ��ان  �شاجوال 
جون هانت - ب�شفته امل�شفي الق�شائي ل�شركة اك�شت�شاجن كوميونيكا�شن 
ليمتد وميثله: را�شد احمد را�شد بن �شبيب مبا ان امل�شتاأنف/�شتيفن جون 
هانت - ب�شفته امل�شفي الق�شائي ل�شركة اك�شت�شاجن كوميونيكا�شن ليمتد 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بانه قد �شدر حكم متهيدي 
 2014/6/25 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت  املذكورة  بالدعوى 

 . ch2.D.16 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم
رئي�س الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

     مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/18 تظلم عقاري                                 

اىل املتظلم �شدهما/ 1 - �شيال داود 2- �شمر �شروب داود جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املتظلم /�شعد فخري ح�شني  وميثله: عبداحلميد مهدي 
عبداحلميد حممد �شامل قد اقام عليكم التظلم ومو�شوعه تظلم من حجز 
لها جل�شة  وح��ددت   . وامل�شاريف  والر�شوم   2014/10 رقم  ال�شادر  حتفظي 
يوم االحد املوافق 2014/6/8 ال�شاعة 11:00 �ص بالقاعة ch 1.B.6 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
ويف  االق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
  يف الدعوى رقم 2013/1660 

املدعي/ دار التمويل املدعى عليه/ حممد �شهاب عبداهلل �شامل العرميي املطلوب 
اعالنه/ حممد �شهاب عبداهلل �شامل العرميي ال�شيد/ حممد �شهاب عبداهلل �شامل 
العرميي املدعى عليه يف الدعوى املذكورة اعاله ومبوجب حكم حمكمة ابوظبي 
االبتدائية )الدائرة التجارية الكلية اخلام�شة( ال�شادر يف 2014/1/21 وبندبي 
�شدكم  التمويل  دار  من  واملرفوعة  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  م�شريف  خبر 
يرجى ح�شوركم امام اخلبر امل�شريف �شخ�شيا او بوا�شطة وكيال معتمدا ميثلكم 
املوافق  وتقدمي ما لديكم من م�شتندات تخ�ص الدعوى وذلك يف يوم االربعاء 
2014/5/28 ال�شاعة 1 ظهرا يف مكتب املدعي دار التمويل )بناية دار التمويل - 
باخلالدية - �شارع زايد االول - ابوظبي(. علما بانه يف حالة عدم ح�شوركم او 

الوكيل املعتمد ف�شوف ن�شتمر يف اتخاذ االجراءات القانونية لذلك.
اخلبري املنتدب/احمد ابراهيم احمد عبداهلل

اإعالن للح�سور امام خبري

 

العدد  11105 بتاريخ   2014/5/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/103 ت عام- م ر- ت- اأظ(
املن�شوري اجلن�شية:  �شامل  عي�شى  وكيلها  يو�شف ميثلها  التنفيذ/لطيفة  طالب 
باك�شتان  املنفذ �شده :حممد م�شعود �شودري حممد �شفيع اجلن�شية:  االمارات 
االمارات   اجلن�شية:  العامة  للنقليات  باروت  مبارك  /موؤ�ش�شة  اعالنه  املطلوب 
بالن�شر   : العنوان  باك�شتان  �شفيع اجلن�شية:  �شودري حممد  2-  حممد م�شعود 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   - ب   - ر  م   - كل  مد   2012-130
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/5/29
االوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
 اعالن حكم بالن�سر
2013/389 مدين كلي

ا�شم املدعى /م�شرف ابوظبي اال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( اجلن�شية: �شكوى �شركات  
العنوان: امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية اتريوم - الطابق االول 3210000 04 

اىل املدعى عليه/مانع حممد علي �شعيد �شاعدي خلمري جمهول مكان االقامة- يرجى 
االحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2014/3/31 احلكم التايل: حكمت املحكمة: 
وخم�شمائة  مليون  دره��م(   1.557.816.79( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  املدعى  بالزام 
و�شبعة وخم�شون الف وثمامنائة و�شتة ع�شر درهم وت�شعه و�شبعون فل�ص والر�شوم وامل�شاريف 
قابال  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  املحاماه  اتعاب  مقابل  دره��م  مائة  ومبلغ 
لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للن�شر، وبانق�شاء هذا امليعاد دون 

الطعن على احلكم امل�شار اليه فان املحكمة �شوف تتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/301 مدين جزئي                   
اىل املدعى عليه/1- ايزابيال مارترو �شيان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
عبداهلل  عبدالعزيز  وميثله:  )����ص.م.ع(  املتكاملة  لالت�شاالت  االم���ارات  �شركة   /
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  احل��م��ادي  ع��ب��داهلل  حممد 
املدعى عليه مببلغ وقدره )16789.78 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام . وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم االربعاء املوافق 2014/5/28 ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/183 مدين جزئي                   
اىل املدعى عليه/1- ركن الفردو�ص للتجارة العامة ذ.م.م ميثلها قانونا - هرو 
مانوهر الل خوي�شنداين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة االمارات 
عبداهلل  حممد  ع��ب��داهلل  عبدالعزيز  ومي��ث��ل��ه:  )�����ص.م.ع(  املتكاملة  لالت�شاالت 
احل��م��ادي ق��د اق���ام عليك ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ى عليه 
والفائدة  املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   17199.14( وقدره  مببلغ 
القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام . وحددت لها جل�شة يوم 
ch2.D.17 لذا فانت  ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة  املوافق 2014/5/28  االربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/269 مدين جزئي                   

 / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  فارزالييف  اجيل  عليه/1-  املدعى  اىل 
�شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: عبدالعزيز عبداهلل حممد 
عبداهلل احلمادي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
والفائدة  املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   28071.93( وقدره  مببلغ 
القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام . وحددت لها جل�شة يوم 
ch2.D.17 لذا فانت  ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة  املوافق 2014/5/28  االربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      

  مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/175 مدين جزئي                   

اىل املدعى عليه/1- ابد اليان للمقاوالت ���ص.ذ.م.م ميثلها قانونا �شيم �شي�شور 
املتكاملة  لالت�شاالت  االم���ارات  �شركة   / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
)������ص.م.ع( ومي��ث��ل��ه: حم��م��ود ح��ج��اج ع��زب اب��وج��ري��دة ق��د اق���ام عليك الدعوى 
درهم(   19200.71( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اه وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��واق��ع 12% من 
تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام . وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2014/5/28 ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/277 مدين جزئي                   
جوزيرا  قانونا:  وميثلها  ذ.م.م  االعالنية  للمنتجات  ابتك  عليه/1-  املدعى  اىل 
االمارات  �شركة   / املدعي  ان  االقامة مبا  انتوين جمهول حمل  فليل  اي��را  كا�ص 
اقام  ابوجريدة قد  املتكاملة )���ص.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب  لالت�شاالت 
للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  �شده  املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
والفائدة  املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   13567.67( وق��دره  مبلغ 
لها  وح��ددت   . ال�شداد  مت��ام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
 ch2.D.17 بالقاعة  ال�شاعة 8:30 �ص  املوافق 2014/6/4  جل�شة يوم االربعاء 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
الأمم املتحدة تنفي دورًا قتاليًا لق�تها يف مايلكريي: وا�شنطن ل�حدها تبحث عن النيجرييات 

•• نيويورك-اأ ف ب:

اعلن م�شوؤول كبر يف االمم املتحدة ان مهمة قوات االمم املتحدة املنت�شرة يف مايل لي�شت امل�شاركة يف القتال 
بل ت�شهيل الو�شول اىل خمرج لالزمة ال�شيا�شية ، موؤكدا ان االولوية هي لوقف اطالق النار وا�شتئناف احلوار 
بني باماكو واملتمردين الطوارق. وقال رئي�ص عمليات حفظ ال�شالم يف االمم املتحدة ايرفيه الد�شو�ص انه ما 
يجب فعله االن هو وقف الطالق النار اقرتحته باماكو و العودة �شريعا اىل الو�شع ال�شابق للمعارك التي 
اندلعت يف 17 ايار-مايو و اطالق العملية ال�شيا�شية املن�شو�ص عليها يف اتفاق واغادوغو املرحلي . واأ�شاف 
يف مقابلة مع جمموعة من ال�شحافيني ان اتفاق واغادوغو الذي ابرم يف حزيران-يونيو 2013 كان احلل 
الوحيد الذي وافق عليه كل اطراف النزاع مبن فيهم املتمردون الطوارق يف احلركة الوطنية لتحرير ازواد 
الذين يخو�شون حاليا معارك مع اجلي�ص املايل يف �شمال البالد. واكد الد�شو�ص ان هذا االتفاق يت�شمن كل 
املكونات للتو�شل اىل حل �شيا�شي وامل�شاحلة وا�شاف ان اقحام قوات االمم املتحدة يف هذا النزاع �شيجعل منها 
كب�ص حمرقة و�شيكون امرا غر عادل بتاتا وقال نحن هنا من اجل امل�شاعدة ولكن من البديهي القول انه 

يجب على املاليني بالدرجة االوىل ان ي�شاعدوا انف�شهم .

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

التي  الوحيدة  ب��الده هي  ان  وزي��ر اخلارجية االمركي جون كري  اأعلن 
200 تلميذة اختطفتهن جماعة بوكو  ت�شاعد نيجريا للعثور على نحو 

حرام املت�شددة، متجاهال بذلك ما تقوم به يف هذا املجال دول اخرى.
وقال كري امام ح�شد من افراد ال�شلك الدبلوما�شي االمركي مبنا�شبة 
مرور ت�شعني عاما على تاأ�شي�شه انه يف مواجهة بوكو ح��رام، يف نيجريا، 
الواليات املتحدة موجودة هناك، انها تقدم الدعم للم�شاعدة يف العثور على 
هوؤالء ال�شابات . وا�شاف يف خطاب القاه خالل حفل ع�شاء يف مقر الوزارة 
وات�شم بلهجته الهجومية انه لي�ص فقط ان الدول االخرى مل تتم دعوتها، 

بل انها ا�شال مل تعر�ص )تقدمي امل�شاعدة(. هذا االمر يحدث فرقا .

وكان الرئي�ص االمركي باراك اوباما اعلن م�شاء االربعاء ان ثمانني ع�شكريا 
امركيا ار�شلوا اىل ت�شاد للقيام بعمليات ا�شتخباراتية ومراقبة وعمليات 
وت�شاف هذه   . املجاورة  واملناطق  نيجريا  �شمال  ا�شتك�شافية فوق  حتليق 
الو�شائل لتلك التي ن�شرت اال�شبوع املا�شي من طائرات جت�ش�ص وعدة فرق 
النيجرية يف  ق��وات االم��ن  خ��رباء وم�شت�شارين امركيني مكلفني بدعم 
بحثها عن التلميذات املختطفات. ولكن الواليات املتحدة لي�شت الوحيدة 
التي ت�شاعد ميدانيا يف عمليات البحث اجلارية فقد �شبق لكل من بريطانيا 
وفرن�شا واخرا ا�شرائيل ان ار�شلت خرباء مل�شاعدة قوات االمن النيجرية 
اختطف ع�شرة من  التي  ال�شني  فان  املختطفات. كذلك  يف حتديد مكان 
رعاياها يف الكامرون يف منطقة حدودية مع نيجريا على االرجح على 

ايدي جماعة بوكو حرام، عر�شت تقدمي امل�شاعدة اي�شا.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ال��ق��وة االق��ت�����ش��ادي��ة االأوىل يف  ه��ي 
مليون   500 م���ن  ب���اأك���رث  ال���ع���امل 
ن�����ش��م��ة، ومت��ل��ك اأك����رب ن���اجت حملي 
امل���ع���م���ورة ومت���ث���ل ربع  اإج���م���ايل يف 
ذل��ك فهي  العاملية، ورغ��م  ال��ت��ج��ارة 
تبدو يف اأحيان كثرة كنمر من ورق 
لها يف  وزن  اأ�شد بال خمالب، ال  اأو 
الكربى يف غياب  الدولية  االأزم��ات 

االأطل�شي والواليات املتحدة.
الو�شع  تاأملنا  م��ا  واإذا  ذل���ك،  وم��ع 
االأوراق  ت���وزي���ع  واإع��������ادة  ال������دويل 
تبدو  االآن،  ف��ي��ه  اجل��اري��ة  وال��ن��ف��وذ 
مطلبا  وحدتها  اإىل  اأوروب����ا  ح��اج��ة 
اأك��رث اإحل��اح��ا م��ن اأي وق��ت م�شى. 
وي��رى م��راق��ب��ون اأّن���ه اأم���ام الهجوم 
وم�شروع  اأوك���ران���ي���ا  ع��ل��ى  ال��رو���ش��ي 
“رو�شيا  ب��وت��ني الإق��ام��ة  ف��الدمي��ر 
اجلديدة”، لي�ص با�شتطاعة ال اأملانيا 
، التي تربز اليوم كالقوة املهيمنة يف 
اأوروبا، وال فرن�شا، وال بريطانيا اأن 
تزن منفردة يف ق�شية تهم امل�شالح 

االأوروبية االإ�شرتاتيجية .
اأّن��ه ال ميكن احتواء  وي��وؤك��د ه��وؤالء 
النزعة التو�شعية اجلديدة للرئي�ص 
اإذا كان االحتاد  اإال  الرو�شي بوتني، 
االأوروب������ي وح����دة م��رتا���ش��ة وكتلة 
واحدة، خا�شة اأّن الرتاجع الوا�شح 
بالتطورات  االأمريكي  االهتمام  يف 
اال�شرتاتيجي  والتحول  االأوروبية، 
حتقيق  على  الرتكيز  مع  اآ�شيا  اإىل 
يوم  ال�شني، يطرح كل  التوازن مع 
ت��ر���ش��ي��خ منظومة  م�����ش��األ��ة  ب���اإحل���اح 
دفاعية اأوروبية م�شرتكة على ار�ص 
ال���واق���ع، ان��ط��الق��ا م���ن ح��ق��ي��ق��ة اأن 
جوهر فكرة االحت��اد االأوروب���ي، هو 

�شمان ال�شالم يف القارة.
االأوروبي  لكل هذا، �شيكون االحتاد 
حمطتني  اأم����������ام   ، االأح����������د  غ�������دا 
داخ���ل���ي���ة  االأوىل  ان���ت���خ���اب���ي���ت���ني، 
والثانية  برملانه،   بتجديد  وتتعلق 
وتت�شل  ال�������ش���رق���ي  ج���ن���اح���ه  ع���ل���ى 
اأوكرانيا،   يف  الرئا�شية  باالنتخابات 
االنتخابات،  �شر هذه  وعلى ح�شن 

ال����دول  ب��ع�����ص  دع������وات  اأّن  وي���ب���دو 
ال��ق��درات يف  اإىل تطوير  االأوروب��ي��ة 
جمال الدفاع من خالل تعزيز دور 
والو�شائل  االأوروب��ي��ة  الدفاع  وكالة 
اأج������ل حت�شني  ل���ه���ا م����ن  امل���ت���وف���رة 
وتعزيز  االأول��وي��ات،  حتديد  عملية 
ال�����ش��ن��اع��ة ال���دف���اع���ي���ة االأوروب����ي����ة 
ع��رب جت���اوز اخ��ت��الف��ات ال����راأي بني 
ال���دول االأع�����ش��اء م��ن اأج���ل تدعيم 
والتكنولوجية  ال�شناعية  القاعدة 
م��ازال يحتاج  االأوروب��ي��ة،  الدفاعية 
�شيا�شية  وق����رارات  اك���رب،  جهد  اإىل 
ت��رى قوة  اأك��رث ج���راأة حتى  وطنية 
ُتخّل�ص  ال���ن���ور،  م���وّح���دة  اأوروب����ي����ة 
القارة العجوز من �شطوة وا�شنطن 
االأطل�شي،  احل��ل��ف  اإىل  واالرت���ه���ان 
ع�شكرية  ا�شتقاللية  م��ن  ومتكنها 

ذاتية يف الدفاع عن م�شاحلها. 
ي�شار اإىل اأن اأمني عام منظمة حلف 
�شتولتنربج،  ين�ص  االأطل�شي  �شمال 
اإع��ادة هيكلة الدفاع  اأهمية  اأك��د  قد 
القوة  هيكلة  مواجهة  يف  االأوروب���ي 
يف رو���ش��ي��ا االحت���ادي���ة، م�����ش��را اإىل 
القرم  جزيرة  ل�شبه  رو�شيا  �شم  اأن 
االأوكرانية اأعاد اإىل االأذهان حتمية 

ا�شتمرار الناتو. 
مل�شتقبل حلف  وفيما يتعلق بروؤيته 
�شمال االأطل�شي، رف�ص �شتولتنربج 
واكتفى  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  يف  اخل���و����ص 
االإن����ف����اق  ان���خ���ف���ا����ص  اأن  ب���ال���ق���ول 
اإحدى  ي�شكل  االأوروب����ي  الع�شكري 
اأجلها  م��ن  اخ��ت��ر  ال��ت��ي  التحديات 
ي��درك متاما �شعوبة  اأن��ه  واأ�شاف   ،
للعديد  االق���ت�������ش���ادي���ة  االأو������ش�����اع 
م��ن ال���دول االأوروب��ي��ة االأع�����ش��اء يف 
نف�شه  ال��وق��ت  يف  مو�شحا  احل��ل��ف، 
اأن امل�شكلة ال تكمن يف قلة التمويل 
للتمويل  ال�شيئ  اال�شتخدام  ولكن 
القائمة  امل���ت���اح.  وت��ب��ق��ى احل��ق��ي��ق��ة 
اأوروب����ا ال��دف��اع��ي��ة، رغم  اأّن ق���درات 
ال��ن��واي��ا واالآم����ال وال��ط��م��وح، وحتى 
ال��ربام��ج واخل��ط��ط، اع��ج��ز م��ن اأن 
حتّقق االأمن الذاتي للقارة العجوز، 
ف�����ش��ال ع����ن حت���م���ل اأع����ب����اء ال�����دور 

الدويل الذي تن�شده..!

وقبول الرئي�ص الرو�شي فالدمير 
بوتني بنتائجها يف اوكرانيا، يتوقف 
اأو  م��ن��ط��ق احل�����رب  ك��ب��ر  اإىل ح���د 

ال�شالم على اأبواب اأوروبا.
فمنذ �شم �شبه جزيرة القرم ، جعل 
االأوروبيون من انتخابات 25 مايو 
اختبارا لقدرتهم على االإقناع ، �شواء 
ل���دى ك��ي��ي��ف اأو م��و���ش��ك��و، اإن���ه���م مل 
القوة،  ا�شتخدام  يف  مطلقا  يفكروا 
وت��ب��ق��ى ال���ق���وة ال��ن��اع��م��ة، ع��ل��ى حد 
من  مزيج  وهي   ، االأمريكان  تعبر 
احلوار والردع والعقوبات، �شالحهم 
يف نزع الفتيل واإعادة الكرملني اإىل 
يتطلب  ره��ان   . ال�شحيح  الطريق 
ي�شتوجب  االأم��ر  ولكن  نف�ص،  طول 

بريطانية  و  فرن�شية  االعرتا�شية 
اأو اأملانية جاهزة لال�شتخدام، ولكن 
حاالت  يف  املفتوحة  ال��ن��اف��ذة  تبقى 
الطوارئ هي حلف �شمال االأطل�شي 
فقط.  وهكذا نكت�شف ب�شكل ال لب�ص 
���ش��ن��وات م��ن النقا�ص  اأن���ه بعد  ف��ي��ه، 
و�شيلة  اأف�شل  الالهوتي حول  �شبه 
الإقامة منظومة دفاع ذاتية يف القارة 
اأو  القمة،  م�شتوى  على   - العجوز 
 ، اأو ع��رب جل��ان م�شغرة-  ال��ق��اع��دة 
اأن االآلية الوحيدة، خالل االأزمات، 
ال���ت���ي مي���ك���ن ل����الحت����اد االأوروب��������ي 
الع�شكري  امل��ج��ال  يف  اإليها  اللجوء 
وحتى  مراقبني،  اإر���ش��ال  تتجاوز  ال 
اال�شتنجاد  مت  االأخ�������رة،  ه����ذه  يف 

ا�شتخدام  ال��ق�����ش��ر،  امل�����دى  ع��ل��ى 
االأ�شاليب القدمية لطماأنة جران 
ال�شياق،  ه��ذا  اجل��دي��دة. ويف  رو�شيا 
يف  متخ�ش�ص  دبلوما�شي  ع��ن  ُنقل 
جم���ال االأم����ن اجل��م��اع��ي ق��ول��ه، اإن 
االأزمة يف اأوكرانيا هي ج�شر لعودة 
والواليات  االأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف 
بالن�شبة   اأم���ا  اأوروب�����ا،  اإىل  امل��ت��ح��دة 
فهي   ، االأوروب���ي���ة  ال��دف��اع  ملنظومة 
اأزمة ثقة حقيقية. وت�شر الوقائع 
البلطيق  ودول  ب���ول���ن���دا  اأن  اإىل 
واأ�شا�شا   ، تعزيزات  طلبت  ورومانيا 
لي�ص  و  االأطل�شي  حلف  من  جوية، 
م��ن االحت���اد االأوروب����ي. �شحيح اأن 
اأوروبا متلك العديد من ال�شواريخ 

مبنظمة االأمن والتعاون واختيارها 
للقيام بهذه املهمة ، وهي اأي�شا من 

هياكل احلرب الباردة.
من  ت���ب���ق���ى  ال�����دف�����اع  م�������ش���األ���ة  اإن 
وهذا  الوطنية،  ال�شيادة  م�شموالت 
اأبعاده  م���ن  ال���رغ���م  امل��و���ش��وع،ع��ل��ى 
االأوروبية، مت ا�شتبعاده من احلملة 
انه  ومعلوم  االأوروب��ي��ة.  االنتخابية 
على جبهة الي�شار ، يرف�ص االأملاين 
مارتن �شولتز فكرة الدفاع االأوروبي 
امل�شرتك ، بقيادة عامة يف بروك�شل 
واحل�شد.  لال�شتنفار  قابلة  قوات  و 
املحافظ   ، مناف�شاه  اأب���دى  ح��ني  يف 
ج���ان ك��ل��ود ي��ون��ك��ر وال��و���ش��ط��ي غي 
هجومية  �شرا�شة   ، فرهوف�شتات 

اك������رب جت������اه ال���رئ���ي�������ص ال���رو����ش���ي 
فالدمير بوتني ، الذي يجب على 
اأن تعرف  ق��ول��ه��م��ا،  ح�����ش��ب  اأوروب�����ا 
كيف تقول له ال، واإذا تطّلب االأمر 

فر�ص عقوبات �شارمة.
وال ي�شتبعد مراقبون عودة النقا�ص 
اإىل  ح��ول م�شالة االأم���ن االأوروب����ي 
ال��واج��ه��ة يف االأ���ش��اب��ي��ع امل��ق��ب��ل��ة مع 
 ، اأ���ش��ت��ون  اخ��ت��ي��ار خليفة ل��ك��اث��ري��ن 
من�شقة ال�شيا�شة اخلارجية باالحتاد 
اأ�شار فرانك فالرت  االأوروب���ي. وقد 
�شتاينماير وزير اخلارجية االأملاين، 
ال����ذي ي��ع��ت��رب امل��ر���ش��ح امل��ث��ايل لهذا 
رو�شيا  انه مع  املن�شب يف بروك�شل، 
واأوك���ران���ي���ا، اأم����ام اأوروب�����ا ���ش��ه��ور اأو 

واالأتعاب.   ال�شعوبات  م��ن  ���ش��ن��وات 
وتلخ�ص جمهورية اأملانيا االحتادية، 
التي متلك اجلي�ص االأف�شل جتهيزا 
املفارقة  االأوروب���������ي،  االحت������اد  م���ن 
الرئي�ص  م��ن  فقادتها،  االأوروب���ي���ة. 
الدفاع  وزي����رة  اإىل  غ���اوك  ي��واك��ي��م 
اأور���ش��وال ف��ون دي��ر الي��ن ، يريدون 
على  ب����ارزا  دورا  ب��الده��م  تلعب  اأن 
وفقا  ول���ك���ن  ال����دول����ي����ة،  ال�������ش���اح���ة 
يف  املا�شي  االأرب��ع��اء  ن�شرت  لدرا�شة 
ب��رل��ني ، ف��ان اث��ن��ني م��ن ك��ل ثالثة 
م���ن االأمل�������ان ي��ط��ال��ب��ون ب����ان تكون 
اأمل��ان��ي��ا اأك���رث ح���ذرا، يف ح��ني يرغب 
اأ����ش���ل خ��م�����ش��ة يف اأن ال  اأرب���ع���ة م���ن 
خارجيا.  االأمل������اين  اجل��ي�����ص  ي��ل��ت��زم 

هل خذل االحتاد االوروبي ان�شاره يف اوكرانيا  االحتاد االوروبي ا�شد يبحث عن خمالب

•• الفجر – تون�س - خا�س

اأق����رت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة حلركة 
ن����داء ت��ون�����ص اأم�������ص اجل��م��ع��ة، قرار 
املكتب التنفيذي يف اجتماعه املو�ّشع 
واخلا�ّص  اجل��اري  مايو   18 بتاريخ 
تاأ�شي�شي  اأول  م����وؤمت����ر  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
القادم  يونيو   15 ب��ت��اري��خ  للحركة 
ُت��ف��رز م��ن��ه ق��ي��ادة احل���زب وبراجمه 
دميقراطي  ب�شكل  الداخلي  ونظامه 
التنوع  التوافق و�شيانة  قاعدة  على 
داخل احلركة ح�شب بالغ �شادر عن 

احلزب. 
واأفاد البيان باأن  جلنة اإعداد املوؤمتر 
ال�شابي  االأزه������ر  ال��ع��م��ي��د  ب��رئ��ا���ش��ة 
اخليارات  خمتلف  ب��درا���ش��ة  �شتقوم 
تنظيم  ق�������ش���اي���ا  ك�����ل  ب���خ�������ش���و����ص 
برنامج  م���ع  ي���ت���واف���ق  امل����وؤمت����ر مب���ا 
االنتخابية للحزب اخلا�شة  احلملة 
والرئا�شية،  الت�شريعية  باالنتخابات 
ال�شاأن  ه���ذا  يف  مقرتحاتها  وت��ق��دم 
التاأ�شي�شية  وللهيئة  احلزب  لرئي�ص 

يف ظرف اأ�شبوع.
اكرب  اأّن  ت���وح���ي  ال���ب���ي���ان،  ���ش��ي��اغ��ة 
االأح������زاب ال��ت��ون�����ش��ي��ة، ال����ذي يطرح 
النه�شة  مل�شروع حركة  بديال  نف�شه 
ا�شتطالعات  وتر�شحه  االإ�شالمية، 
ال�������������راأي ب�����ال�����ف�����وز ب����االن����ت����خ����اب����ات 
اختارت  قد  والت�شريعية،  الرئا�شية 

بتعبره.  عليها”  حم�شوب  ه��و  وال 
على  ين�شحب  ال��ق��ول  ه��ذا  اأّن  واأّك����د 
مازال  وان���ه  نف�شه  ال�شب�شي  ح��اف��ظ 
اإىل اليوم يرف�ص ان�شمام جنله اإىل 

احلزب. 
و�شدد رئي�ص حزب نداء تون�ص على 
اأّن ما قيل غر �شحيح واأن ابنه اأقل 
االأ�شخا�ص نفوذا يف نداء تون�ص، وان 
من  بتزكية  ك��ان  للحزب  ان�شمامه 

بع�ص القياديني داخل احلزب.
لي�شت  االأخ����رى  ال��ق��ي��ادات  اإّن  وق���ال 
وع����زا  ح����اف����ظ،  اب���ن���ه  م����ن  باأكفاأ” 
لهذا  تعيينه  ال�شب�شي  قائد  الباجي 
اإىل  الهياكل  اإدارة  راأ�ص  االأخر على 
الأنه  :بب�شاطة  قائال  ا�شتقالليته، 
لي�ص بنقابي وال ي�شاري وال د�شتوري 
وال جتّمعي...ثم هو يف ذات املن�شب 
ن�شمع  مل���اذا مل  �شنة،  م��ن  اأك���رث  منذ 

االنتقادات حوله اإاّل االآن؟. 
ال�شب�شي  قائد  الباجي  ي�شتبعد  ومل 
زعزعة  اإىل  ت�����ش��ع��ى  اأط�����راف  وج����ود 
اأن نداء  الداخل، موؤكدا  احلزب من 
تون�ص هو حزب كبر يعمل من اأجل 

كافة التون�شيني وال ُيق�شي اأحدا .
تعرف  تون�ص  ن��داء  اأن حركة  يذكر   
اأع��ت��ى اأزم����ة ل��ه��ا م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا يف 
ت�شّق �شفوفها  خ��الف��ات  وج��ود  ظ��ّل 
واإع��������الن ق����ي����ادات ه���ام���ة ل���ه���ا عدم 

ر�شاها عن اأداء احلركة .

حل�شم  مغلوب  وال  غ��ال��ب  ال  منطق 
متا�شكه  ه������ددت  ال���ت���ي  اخل����الف����ات 
اإىل  بالنظر  االأخ����رة  االأ���ش��اب��ي��ع  يف 
ائتالف  على  القائمة  تركيبته  تنوع 
والي�شاريني  ال���د����ش���ت���وري���ني  ب����ني 
وال��ن��ق��اب��ي��ني، وان���ه مت ال��ت��و���ش��ل اإىل 
و�شوء  اخلالفات  كل  وجت��اوز  توافق 
اأع�شاء  بني  موؤخرا  الطارئة  الفهم 
الر�شمي  الناطق  اأّك��د  وقد  احلركة. 
حلركة نداء تون�ص االأزهر العكرمي 
اأم�ص اجلمعة، اأّن احلزب كان يعاين 
م��ن اخ��ت��ن��اق م����رورّي داخ��ل��ه نتيجة 
ه���ذا  جت��������اوز  “ومت  ال�����رتاك�����م�����ات، 
االأم���ر ال��ي��وم خ��الل اج��ت��م��اع الهيئة 

التاأ�شي�شية للحركة” ح�شب قوله. 
وقال اإّن كل اأطراف الهيئة التاأ�شي�شّية 

خربة  ل���ه  مب���ن  اإاّل  ت��ل��ي��ق  ال  ���ش��ط��و 
طويلة يف التخريب املنهجي. 

نداء  حركة  رئي�ص  نفى  جهته،  م��ن 
ت��ون�����ص ال��ب��اج��ي ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي يف 
وجود  ي��ك��ون  اأن  االأخ�������رة،  االآون������ة 
من�شب  يف  ال�شب�شي  ح��اف��ظ  جن��ل��ه 
م�����ش��األ��ة غر  ال��ه��ي��اك��ل  اإدارة  م��دي��ر 
االأخر  هذا  اأن عمر  عادية، معتربا 
52 عاما وهو بالتايل مل يعد حتت 

�شلطة ال�شب�شي االأب. 
ال�شب�شي،  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  واأ�����ش����اف 
عليه  حم�شوب  ال�شب�شي  حافظ  اأّن 
خيبته  ع��ن  معربا  فقط”،  ب��اال���ش��م 
التي  احل���زب  ق��ي��ادات  اأّن  الكت�شافه 
املنا�شب  يف  وعّينها  بنف�شه  اختارها 
التي تتقّلدها “لي�شت حم�شوبة عليه 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، م�����ش��ّب��ه��ا االأزم�����ة داخل 
ميكن  التي  املطّبات  مبرحلة  حزبه 
يكون  ع��ن��دم��ا  ���ش��رر  دون  جت���اوزه���ا 
على  ومتعّودا  جمربا  الطائرة  قائد 
ال��ع��ك��رم��ي ت�شخيم  ال��ق��ي��ادة. وع����زا 
لعبه  ال������ذي  ال�������دور  اإىل  اخل������الف 
ومتابعة  ال�����ش��ب��ق  مب��ن��ط��ق  االإع�����الم 
اإذ ال  ع��ن حمده هلل  احل���دث، معربا 
ن���داء تون�ص خ��الف حول  ي��وج��د يف 

جممل الق�شايا الوطنية الكربى.
وو����ش���ف ال��ق��ي��ادي خ���الف ع���دد من 
بال�شجيج  للنداء  االأخ��رى  القيادات 
ال�����ذي ه���و ام��ت��ح��ان ل��ل��ح��زب ميكن 
اإدارته بحكمة وم�شوؤولية من �شاأنها 
تهّيوؤا  ال��ت�����ش��ّدع  احل���رك���ة  جت��ن��ي��ب 

لالنتخابات الت�شريعية. 

للحزب اتفقت وباالإجماع وال جمال 
والت�شريحات،  ال��ت��اأوي��ل  م��ن  مل��زي��د 
�شيغ  ط����رح  وق����ع  اأّن������ه  اإىل  م�����ش��را 
�شيقدم  القيادة  واالأق��در على  توافق 

التنازالت االأكرب على حّد تعبره. 
امل����وؤمت����ر  اأّن  ال���ع���ك���رم���ي  واأو�������ش������ح 
مب�شاركة  �شيكون  القادم  التاأ�شي�شي 
هيئات احلزب للم�شادقة على النظام 
الداخلي واإيجاد قانون الإدارة احلزب 
يتم  حتى  وقتا  تاأخذ  لن  “وامل�شاألة 
بعيدا  االنتخابية  ال��ق��وائ��م  حت��دي��د 

عن خالفات اللحظات االأخرة«.
اأك���د يف  وك���ان االأزه���ر العكرمي، ق��د 
ت�شريحات �شابقة اأّن اخلالفات التي 
متّر بها احلركة يف الفرتة االأخرة 
اأم����ر ط��ب��ي��ع��ي ت��ع��رف��ه ك���ل االأح�����زاب 

رف�ص  تون�ص  ن��داء  بحركة  القيادي 
التي  ال��ت��وري��ث  �شيا�شة  وج���ود  ف��ك��رة 
اأن  معتربا  ال��ق��ي��ادات،  بع�ص  اّدعتها 
منذ  ح��ا���ش��را  ك��ان  ال�شب�شي  ح��اف��ظ 
“من  وه���و  احل����زب،  تاأ�شي�ص  ب��داي��ة 
اختار النخلة” التي مّت اعتمادها يف 

ال�شعار الر�شمي للنداء. 
ذاته،  ال�شياق  يف  العكرمي  واأو���ش��ح 
عالقة  جت��م��ع��ه  ال  ���ش��خ�����ش��ي��ا  اأن������ه 
قد  و  احل���زب،  رئي�ص  بنجل  خا�شة 
ال يوافقه يف بع�ص االأفكار والروؤى، 
حافظ  ا�شم  ح�شر  اأن  يعتقد  ولكنه 
ال�شب�شي ا�شتهداف الأبيه التقت عليه 
قيادة احلزب  جمموعة �شغرة من 
واأط���راف م��ن خ��ارج��ه تخّطط ليال 
عملية  يف  عليه  ل��ال���ش��ت��ح��واذ  ن��ه��ارا 

وع�����ن االأب�����ع�����اد احل��ق��ي��ق��ي��ة الأزم�����ة 
القيادات داخل احلركة، قال االأزهر 
وراء  الكامنة  االأ�شباب  اأّن  العكرمي 
االآن،  اإىل  ب��ه��ا  ي�����ش��ّرح  مل  اخل����الف 
رئي�ص  ل��ن��ج��ل  ي��ك��ون  اأن  م�����ش��ت��ب��ع��دا 
احلزب حافظ قائد ال�شب�شي عالقة 
واختالف  العالقات  بتوّتر  مبا�شرة 
نداء  ع��دد من قيادات  ل��دى  املواقف 

تون�ص.
ا�شتهدف  ة  الق�شّ العكرمي  واأ�شاف 
فيها رئي�ص احلزب بالدرجة االأوىل 
وظهرت كاأنها عملية يّل ذراع ...من 
احلزب  رئي�ص  ت��راج��ع  املنطلق  ه��ذا 
عن التعيني الذي مار�شه منذ ن�شاأة 
االنتخاب  اإىل  وق����ال:من����ّر  ال���ن���داء 

للقيادة حتى ال اأتهم بالتوريث. 

حدد موعد موؤمتره التاأ�شي�شي:

نداء ت�ن�س ُينهي اأزمته ب�شعار ل غالب ول مغل�ب..؟
 التو�شل اإىل توافق وجتاوز كل اخلالفات و�شوء الفهم  الطارئة موؤخرا بني اأع�شاء احلركة
الأزهر العكرمي : نداء ت�ن�س كان يعاين من اختناق مرورّي داخله..!

مباراة بني االأطل�شي واالحتاد االأوروبي:

اأوكرانيا تك�شف اأّن القارة العج�ز اأ�شد بال خمالب..!
االأزمة االأوكرانية تدفع االأطل�شي جمددا اإىل الواجهة..وتك�شف ه�شا�شة منظومة االأمن االأوروبي 

الن�شحاب الأمريكي من اأوروبا يطرح باإحلاح م�شاألة اإقامة منظ�مة دفاعية 

هل عادت االبت�شامة لقيادات نداء تون�ص؟

عداوة تعود ملئات ال�شنني

االزهر العكرمي )و�شط( الناطق الر�شمي للحزب
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تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : ذا اي�شت انديا كومباين هولدينجز بي تي اأي ليمتد  

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

خ��دم��ات ال��ت��زوي��د بالطعام وال�����ش��راب ، ترتيب االق��ام��ة امل��وؤق��ت��ة، خ��دم��ات امل��ط��اع��م، خ��دم��ات ت��ق��دمي الطعام 
ال��ف��ن��ادق، خ��دم��ات ال�شياحة وال��ع��ط��الت، خ��دم��ات رج��ال االع��م��ال، تقدمي الت�شهيالت  يف احل��ان��ات، خ��دم��ات 
لالجتماعات و املوؤمترات والندوات وال��دورات و ور�شات العمل وخدمات املعار�ص واطالق املنتجات، خدمات 

الن�شح واال�شاد املتعلقة بكل ما ذكر  والواقعة يف الفئة: 43
و�شف العالمه: العبارة THE EAST INDIA COMPANY مكتوبة باحرف التينية

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص     
 لت�شجيل العالمة التجارية التالية :  

بتاريخ : 2013-5-19 املودعة حتت رقم : 191829 
تاريخ ايداع االولوية :

با�شم  : جمموعة البزاز للتجارة وال�شناعة املحدودة
وعنوان: جزر بريطانيا العذراء – اململكة املتحدة

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة : 34
املع�شل،  التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت والواقعة يف الفئة 34 .

و�شف العالمه: العبارة: مع�شل ال�شرق مكتوب باحرف عربية على خلفية �شفراء مربعة ال�شكل فيها ر�شم 
لنبات ب�شكل مميز ويف اال�شفل العبارة Alsharq مكتوبة باحرف التينية 

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص     
 لت�شجيل العالمة التجارية التالية :  

بتاريخ : 2014-3-17 املودعة حتت رقم : 207929 
تاريخ ايداع االولوية :

با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   
وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت.

والواقعة يف الفئة: 34
و�شف العالمه: العبارة: E-BUZZ  مكتوبة باحرف التينية 

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 199941         بتاريخ : 2013/10/24م   
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: تاك اند تراك   �ص.ذ.م.م
وعنوانه: �ص  ب: 282994. دبي  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأغطية ل�شروج اخليول، اأطواق للخيول، حدوات غر معدنية، واقيات لراآب اخليول، لبادات ل�شروج اخليول، 

قما�ص ل�شروج اخليول، لبادات ل�شروج اخليول،، يف الفئة 18.
و�شف العالمة:18

  : Seafowl العالمة التجارية Seafowl/�شيفاول مكتوبة بحروف التينية مت�شلة باللون االأبي�ص على 
خلفية بلون اأ�شود، يظهر يف اعلى احلرف )S( طائر  بحري اأبي�ص اللون با�شط جناحيه. 

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 19940          بتاريخ :2013/10/24م    
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: جلوبال توباكو �ص م ح 
وعنوانه: �ص  ب: 17331 . دبي  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شيجار، �شجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�شت لغايات طبية، تبغ،التبغ امل�شنع او غر امل�شنع ال�شجائر ا�شياء 

املدخنني و الكربيت يف الفئة 34
 و�شف العالمة:34

احلجم  �شغرة  التينية  باأحرف  مكتوبة  كونتيننت   /continent التجارية  :العالمة   continent
اأزرق فاحت مائل  اأزرق +  األوانه كالتايل: رمادي + كحلي+  باللون االأبي�ص داخل ر�شم مثلثي ال�شكل تت�شل�شل 
الرمادي  باللون  اإط��اره  الر�شم م�شتطيل  اأبي�ص؛ يحيط بهذا  اأزرق+   + اأبي�ص  اأزرق + كحلي+   + البيا�ص  اإىل 
الغامق ومير عربه خط باللون نف�شه يق�شمه اإىل جزاأين: اجلزء العلوي ي�شكل ربع م�شاحة هذا امل�شتطيل، 
�شبه  امل�شتطيل خطوط  ه��ذا  داخ��ل  يظهر  امل�شتطيل.  ه��ذا  م�شاحة  اأرب��اع  ال�شفلي ثالثة  اجل��زء  ي�شكل  بينما 

منحنية رمادية اللون.   
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص ان ا�شو�شيوت�ص
   DESTINIA لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                                                                       
بتاريخ 2013-8-1   املودعة حتت رقم : 195808 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : دي�شتنيا جلوبال ترافل ا�ص ايه  

وعنوان: فيا 22 دي�شيدو – مدريد 28013- ا�شبانيا
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الفئة : 39
خدمات النقل ؛ خدمات تعبئة )تغليف( وتخزين الب�شائع ؛ خدمات تنظيم الرحالت.

 والواقعة يف الفئة: 39
و�شف العالمه: العبارة  DESTINIAمكتوبة باحرف التينية

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص     
 لت�شجيل العالمة التجارية التالية :  

بتاريخ : 2013/02/06 املودعة حتت رقم : 186350 
تاريخ ايداع االولوية :

با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   
وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت.

والواقعة يف الفئة: 34
و�شف العالمه: العبارة: BALCK MINT مكتوبة باحرف التينية 

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

 يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
 لت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

بتاريخ : 2013-7-9  املودعة حتت رقم : 194707 
تاريخ ايداع االولوية :

با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   
وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت.

والواقعة يف الفئة: 34
و�شف العالمه: العبارة:   FRENCH ORANGE  مكتوبة باحرف التينية 

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 197708         بتاريخ :2013/9/9م    
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م
با�ش��م: ر�شوان للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

وعنوانه: �ص  ب: 377590. دبي  - االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الكهرباء،منا�شر  م���ول���دات  )االت(،  م�����ش��خ��ات  مل��ن�����ش��ات،  ل��ل��م�����ش��خ��ات،م�����ش��خ��ات  ال��ت��ي��ار،اأغ�����ش��ي��ة  م���ول���دات 
حمركات  االآل��ي��ة،  ال��ع��دد  تثبيت  االت(،اج���ه���زة  )اأج����زاع  االت(،م��ن��ظ��م��ات  )اأج����زاع  �شغط  �شل�شلية،�شمامات 
املنزلية،  لالأغرا�ص  كهربائية  خالطات  الية،  وعدد  االت  الربية،  املركبات  يف  امل�شتخدمة  بخالف  كهربائية 
بقطع  تعمل  غ�شاالت  غ�شاالت،  املركبات،  غ�شل  معدات  غ�شيل،  اأجهزة  األية،  كي،�شاغطات)اأالت(،عدد  االت 

النقد،اأجهزة ت�شغيل اأيل، االت املطبخ الكهربائية يف الفئة 7.
و�شف العالمة:7

حرفاً(   11( كبرة  التينية  باأحرف  مكتوبة  ما�شرت  �شوبر   /SUPER MASTER التجارية  العالمة 
باللون االأبي�ص داخل م�شتطيل ذي اإطار باللون االأزرق، مق�شم اإىل ثالثة اأق�شام: الق�شم االأي�شر يحوي احلرف 
)S( حماطاً من االأعلى بخطني �شبه دائريني  باللون االأحمر ومن االأ�شفل بخطني اأي�شاً �شبه دائريني  باللون 
االأزرق على خلفية بي�شاء؛ الق�شم  االأو�شط يحوي كلمة )SUPER/ �شوبر(  على خلفية باللون االأحمر؛ 

الق�شم االأخر يحوي كلمة )MASTER/ ما�شرت( على خلفية زرقاء.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 200184        بتاريخ :2013/10/29م     
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: �شركة اأبو حممود للتجارة ) ذ.م.م(
وعنوانه: �ص  ب: 57612. دبي  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
للحفالت  مالب�ص  خفيفة،  معاطف  معاطف،  مالب�ص  لل�شدر،  م�شدات  لل�شاطى،  مالب�ص  اإ�شتحمام،  اأث��واب 
جاكيتات،  حمبوكت،  مالب�ص  م��ب��اذل،  )مالب�ص(،  ف��رو  ال��ف��رو،  من  �شاالت  ع��ب��اءات،  ال��ق��دم،  لبا�ص  التنكرية، 
اثواب من ال�شوف، مالب�ص جلدية، مالب�ص من اجللد املقلد، ربطات عنق، اأردية �شروالية، معاطف خارجية، 
�شراويل داخلية، بيجامات، املالب�ص جاهزة، �شاري )لبا�ص هندي(، القم�شان، اأحذية، تنانر، اأخفاف، جوارب 
طويلة، بذالت، اأثواب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، بنطلونات، مالب�ص داخلية، بذات نظامية، �شدرات، �شدريات 

يف الفئة 25 .
و�شف العالمة:25

�شغرة  التينية  اأحرف  من  موؤلفة  تامي  جود   /Good Time التجارية  العالمة   Good Time
باللون  دائرة �شغرة  ال�شكلية يف و�شطها  ر�شمة قو�شية  اأعالها  والرمادي؛ يوجد يف  االأ�شود  باللون  وكبرة 
االأبي�ص تتخللها نقطة باللون االأ�شود، ويوجد على ي�شار الطرف املتعرج من تلك الر�شمة �شكل لنجمة مفرغة 
ت�شع باللون الرمادي واالأبي�ص، كما يوجد حتت ا�شم العالمة التجارية ر�شم لدمية دب �شغر باللون الرمادي 

الغامق واالأ�شود حماط فمه واأنفه بدائرة باللون الرمادي الفاحت.  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
لت�شجيل العالمة التجارية التالية        

                                                                                   
بتاريخ 2013-8-1   املودعة حتت رقم : 195809 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : مطعم كري�ص كرو�ص 

وعنوانه: حمل رقم 12، 13- 04 اف اف ملك برج خليفة �شارع ال�شيخ زايد- دبي  - االمارات العربية املتحدة 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الفئة : 43
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب ، ترتيب االقامة املوؤقتة

 والواقعة يف الفئة: 43
ل�شكل  ر�شم  خلفية  على  �شطرين  يف  التينية  باحرف  مكتوبة    KRIS KROS العبارة  العالمه:  و�شف 
�شدا�شي اال�شالع مق�شم ال �شتة مثلثات بالوان ا�شفرمائل للربتقايل غامق واحمر فاحت وبنف�شجي ور�شا�شي  

ولون نهدي غامق وفاحت  والواقعة يف الفئة 43 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص     
 لت�شجيل العالمة التجارية التالية :  

بتاريخ : 2013-9-10 املودعة حتت رقم : 197736  
تاريخ ايداع االولوية :

با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   
وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت.

والواقعة يف الفئة: 34
و�شف العالمه: العبارة: BLACK PEACH MIST  مكتوبة باحرف التينية 

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص     
 لت�شجيل العالمة التجارية التالية :  

بتاريخ : 2013/02/26 املودعة حتت رقم : 187462 
تاريخ ايداع االولوية :

با�شم  : 1- هويدا احمد الربيدي  2-   ا�شماء زويتان   
وعنوان: �ص. ب:127871  - دبي االمارات العربية املتحدة

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :
املالب�ص واألب�شة القدم واأغطية الراأ�ص.

والواقعة يف الفئة: 25
و�شف العالمه: العبارة: Mayssa by Houida   مكتوبة باحرف  التينية كتابة لثالثة احرف التينية 

                          ) MBH( متداخلةب�شكل مميز
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص     
 لت�شجيل العالمة التجارية التالية :  

بتاريخ : 2013-5-19 املودعة حتت رقم : 191830 
تاريخ ايداع االولوية :

با�شم  : جمموعة البزاز للتجارة وال�شناعة املحدودة
وعنوان: جزر بريطانيا العذراء – اململكة املتحدة

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة : 34
املع�شل،  التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت والواقعة يف الفئة 34 .

و�شف العالمه: العبارة: مع�شل االما�شي مكتوب باحرف عربية على خلفية حمراء ورمادية  ب�شكل مميز ويف 
اال�شفل العبارة Molasses AlAMASI مكتوبة باحرف التينية 

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 200859          بتاريخ :2013/11/12م     
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م
با�ش��م: رويال تون للتجارة ) �ص.ذ.م.م(

وعنوانه: �ص  ب: 17331 . دبي  - االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

هواتف حممولة ،برجميات حا�شوبية )م�شجلة(، ميكروفونات، اأجهزة وااًلت �شرب االأعماق، �شماعات هواتف، 
املحور،  متحدة  كبالت  هوائيات،  م�شخمة،  ،عد�شات  تلفزيون  اأجهزة  هاتف،  اجهزة  �شخ�شية،  �شتريوهات 
حا�شوب،  ذاك��رات  حا�شوب،  الأجهزة  مفاتيح  لوحات  حا�شوب،  األعاب  حا�شوب،برامج  اأجهزة  كهربائية،  كبالت 
حا�شوب  ب��رام��ج  م�شجلة،  حا�شوب  ب��رام��ج  ب��احل��ا���ش��وب،  ملحقة  اأج��ه��زة  احل��ا���ش��وب،  لت�شغيل  م�شجلة  ب��رام��ج 

)برجميات قابلة للتنزيل(. يف الفئة9
و�شف العالمة:9

كبرة    التينية  بحروف  مبتكرة   بطريقة  مكتوبة    KAIYUE كلمة   عن  عبارة  هي   :  KAIYUE
و باللون االأبي�ص  مع خلفية �شوداء. 

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
لت�شجيل العالمة التجارية التالية         

                                                                    
بتاريخ 2013-11-11   املودعة حتت رقم : 200772  

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : ال�شيد باتريك نقوال جمال

وعنوانه: الطابق ال�شاد�ص، بناية لي�شت، �شارع اال�شتقالل، اال�شرفية، بروت، لبنان
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الفئة : 36
يقدم  االنرتنت  �شبكة  على  موقع  توفر  خالل  من  واخلدمات  والب�شائع  وال�شلع  العقارات  ترويج  خدمات 
اىل  وو�شالت  خا�شة  وح�شومات  وعرو�شات  لال�شعار  ومقارنة  وا�شعارها،  العقارات  عن  معلومات  باالخ�ص 

مواقع الكرتونية اخرى عائدة للبائعني. والواقعة يف الفئة: 36
و�شف العالمه: العبارة REAL 700 مكتوبة باحرف التينيه          

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص     
 لت�شجيل العالمة التجارية التالية :  

بتاريخ : 2013-5-19 املودعة حتت رقم : 191827  
تاريخ ايداع االولوية :

با�شم  : زهيجياجن دينجت�شينج اند�شرتي اند تريد كو ، ليمتد
وعنوان: الطابق الثالث، رقم 655، جيوزهو وي�شرتن روود، ايكونوميك ديفلومبنت زون، مدينة  يوجنكاجن، 

زهيجياجن، ال�شني                                                                                                                            
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة : 7

)غر  الطحن  االت  واملحركات،  امل��ول��دات  االالت،  من  كجزء  امل�شخات  اليدوية(،  )غ��ر  الع�شب  تهذيب  ال��ة 
اليدوية(، ، االت الزرع اخلا�شة بالزراعىة )غر اليدوية(، ، االدوات الزراعية غر اليدوية، �شفرات املن�شار 
كجزء من االالت ، الة الن�شر، االدوات احلمولة يدويا غر ال�شمتعملة يدويا، مولدات الكهرباء ، االت حت�شر 

االغذية الكهربائية والواقعة يف الفئة 7 .
للكرة  ر�شم  ويتو�شطهما  مميز  ب�شكل  التينية  باحرف  مكتوبة     DC االح��رف  العبارة:  العالمه:  و�شف 
Zhejiang Dingchen | العبارة   اال�شفل كتبت  بي�شاوية غامقة، ويف  والكل على خلفية  االر�شية  

g Industry & Trade Co.، Ltd مكتوبة باحرف التينية تعلو العبارة كلمات باللغة ال�شينية تعني 
ا�شم ال�شركة 

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص     
 لت�شجيل العالمة التجارية التالية :  

بتاريخ : 2013/02/26 املودعة حتت رقم : 187463 
تاريخ ايداع االولوية :

با�شم  : 1- هويدا احمد الربيدي  2-   ا�شماء زويتان   
وعنوان: �ص. ب:127871  - دبي االمارات العربية املتحدة

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :
جميع جمموعه متنوعة من ال�شلع ل�شالح الغر ومثل هذه املنتجات ميكن بيعها من متاجر البيع بالتجزئة   

املتخ�ش�شة ببيع  املالب�ص واألب�شة القدم واأغطية الراأ�ص.
والواقعة يف الفئة: 35

و�شف العالمه: العبارة: Mayssa by Houida   مكتوبة باحرف  التينية كتابة لثالثة احرف التينية 
                          ) MBH( متداخلةب�شكل مميز

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص     
 لت�شجيل العالمة التجارية التالية :  

بتاريخ 2014-2-16 املودعة حتت رقم : 206189 
تاريخ ايداع االولوية :

با�شم  : ال�شعد االردنية للتجارة العامة 
وعنوان: دبي - االمارات العربية املتحدة   

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة : 5
منتجات الورق ال�شحي الطبية  وحفاظات االطفال الطبية 

ال�شعد  �شتايل  العبارة  حتتها  وكتبت  التينية  باحرف  Style Alsaadمكتوبة  العبارة    العالمه:  و�شف 
باالحرف العربية 

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 197709 :         بتاريخ :2013/9/9م    
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م
با�ش��م: ر�شوان للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

وعنوانه: �ص  ب: 377590. دبي  - االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الكهرباء،منا�شر  م���ول���دات  )االت(،  م�����ش��خ��ات  مل��ن�����ش��ات،  ل��ل��م�����ش��خ��ات،م�����ش��خ��ات  ال��ت��ي��ار،اأغ�����ش��ي��ة  م���ول���دات 
حمركات  االآل��ي��ة،  ال��ع��دد  تثبيت  االت(،اج���ه���زة  )اأج����زاع  االت(،م��ن��ظ��م��ات  )اأج����زاع  �شغط  �شل�شلية،�شمامات 
املنزلية،  لالأغرا�ص  كهربائية  خالطات  الية،  وعدد  االت  الربية،  املركبات  يف  امل�شتخدمة  بخالف  كهربائية 
بقطع  تعمل  غ�شاالت  غ�شاالت،  املركبات،  غ�شل  معدات  غ�شيل،  اأجهزة  األية،  كي،�شاغطات)اأالت(،عدد  االت 

النقد،اأجهزة ت�شغيل اأيل، االت املطبخ الكهربائية يف الفئة 7.
و�شف العالمة:7

اأربعة منها باللون  ROMEX/ روميك�ص مكتوبة باأحرف التينية كبرة )5 حروف(،   العالمة التجارية 
االأزرق، بينما احلرف االأخر )X( باللون االأحمر مع زخرفات لتلك احلروف باللون االأبي�ص داخل م�شتطيل 
ذي اإطار باللونني االأحمر واالأزرق.   يغطي اللون االأبي�ص ثالثة اأرباع م�شاحة ذلك امل�شتطليل واللون االأزرق 
الربع الباقي من م�شاحته. يحيط بالعالمة التجارية من االأعلى واالأ�شفل خطان عري�شان باللون االأحمر 
ويوجد على ي�شارها دائرة باللون االأبي�ص يتو�شطها احلرف )R( باللون االأحمر،  حماطاً بثالثة خطوط 

باللون االأحمر واالأخ�شر واالأزرق.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105
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املال والأعمال
الأمم املتحدة: دول اخلليج حافظت على م�شار من� م�شتقر على الرغم من �شعف اأ�شعار النفط وال�شادرات

االأزمة حيث ت�شر توقعات النمو اىل 3.6 يف املئة هذا العام بعدما كان 
8.3 يف املئة عام 2013 قبل اأن يعود ويرتفع اىل 4.4 يف املئة يف عام 

 .  2015
املقبلني  العامني  خ��الل  العاملي  االقت�شاد  يتعزز  اأن  التقرير  وت��وق��ع 
على الرغم من قلة فر�ص النمو بالن�شبة لبع�ص االقت�شادات النامية 
واالقت�شادات التي متر يف مرحلة انتقالية كما توقع ان ي�شجل الناجت 
االإجمايل العاملي منوا ن�شبة 8.2 يف املئة يف عام 2014 و2.3 يف املئة 
يف عام 2015 ارتفاعا من 2.2 يف املئة يف عام 2013 . واأكد امل�شوؤولون 
ان الواليات املتحدة بقيت اأكرب اقت�شاد عاجز الفتني اىل انه من املتوقع 
اأن ي�شل هذا العجز اىل 2.2 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 

 . 2014 بانخفا�ص كبر عن ذروة 6 يف املئة امل�شجل يف عام 2006 
من ناحية اأخرى اأو�شح التقرير ان الفائ�ص اخلارجي اجلماعي لل�شني 

•• االأمم املتحدة - فيينا-وام:

ال��دول االع�شاء يف  امل�شوؤولني يف االأمم املتحدة ان  اأعلن عدد من كبار 
جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية حافظت على م�شار منو م�شتقر 
تقرير حول  واأك���د  وال�����ش��ادرات.  النفط  اأ�شعار  م��ن �شعف  ال��رغ��م  على 
الو�شع االقت�شادي العاملي وحتديث منت�شف ال�شنة الآفاق 2014 ون�شر 
ام�ص ان الدول امل�شدرة للنفط ال تزال ت�شجل فوائ�ص كبرة ن�شبة اإىل 
الناجت املحلي االإجمايل حيث بلغت حوايل 16 باملئة يف اململكة العربية 
االأخرى  ال��دول  بع�ص  يف  اأعلى  م�شتويات  اىل  و�شلت  فيما  ال�شعودية 
امل�شدرة للنفط. وقال ان عدم اال�شتقرار الداخلي وانخفا�ص �شادرات 
النفط يف دول غرب اآ�شيا وا�شال ت�شكيل ال�شورة االقت�شادية.. م�شيفا 
ن�شبيا مقارنة باالجتاه ما قبل  الن�شاط االقت�شادي اليزال �شعيفا  ان 

ب�شكل طفيف  تراجع  للنفط  امل�شدرة  البلدان  واليابان وجمموعة من 
حيث يتوقع ان ت�شجل ال�شني على �شبيل املثال فائ�شا قدره 2 يف املئة 
فقط يف عام 2014 برتاجع حاد عن ن�شبة 10 يف املئة التي �شجلتها يف 
عام 2007 .. فيما يتوقع اأن ينخف�ص فائ�ص اليابان اىل اأقل من 1 يف 
املئة ويف املقابل ارتفع الفائ�ص يف منطقة اليورو ككل اإىل نحو 3.2 يف 
املئة حيث كانت اأملانيا االأبرز بفائ�ص بلغ 7 يف املئة اال ان هذه الوترة يف 
منطقة اليورو تعترب منخف�شة مقارنة مب�شار النمو قبل االأزمة املالية 
العاملي يف  االقت�شادي  الر�شد  رئي�ص وحدة  . وقال   2008 العاملية يف 
اإدارة االأمم املتحدة لل�شوؤون االقت�شادية واالجتماعية بينغفان هونغ يف 
التقرير العام انه بعد مرور اأكرث من خم�ص �شنوات على االأزمة املالية 
العاملي مرة  املحرك االقت�شادي  يكافح لكي يعيد دوران  العامل  اليزال 
اأخرى اإىل طاقته الت�شغيلية الكاملة مقارنة باالجتاهات قبل االأزمة.. 

يكفي العاتها  والعمالة مب��ا  وال��ت��ج��ارة  االن��ت��اج  نعزز  وا���ش��اف نحن مل 
وال�شكوك  املخاطر  اأن  التقرير من  .  وحذر  اىل م�شتوياتها احلقيقية 
بالن�شبة لالقت�شاد العاملي ت�شمل االآثار الدولية غر املبا�شرة املرتتبة 
االقت�شادات  قبل  م��ن  النقدية  ال�شيا�شات  يف  امل�شتمر  التعديل  على 
التي  واله�شا�شة  النا�شئة  االق��ت�����ش��ادات  يف  ال�شعف  ون��ق��اط  املتقدمة 
الزالت منطقة اليورو تعاين منها والتمويل طويل االأجل غر امل�شتدام 
اجليو-�شيا�شية.  التوترات  عن  ف�شال  املتقدمة  البلدان  من  الكثر  يف 
واأ�شاف ان البلدان املتقدمة �شوف ت�شتمر يف التعايف حيث من املتوقع 
ان تنمو بن�شبة 2 يف املئة يف 2014 و2.4 يف املئة يف عام 2015 . اأما 
الدول النامية فمن املتوقع ان ت�شجل كمجموعة 4.7 يف املئة و5.1 يف 
املئة يف عامي 2014 و2015 على التوايل ما يعني انها �شتظل ت�شاهم 

بن�شبة كبرة من النمو العاملي. 

تعمل بالغاز الطبيعي املُ�شال وحتمل العالمة التجارية االإماراتية

الأح�ا�س اجلافة ودبي املالحية تط�ران اأول قاطرة م�انئ يف العامل 
وارت�شيال ومركز دبي املتميز ل�شبط الكربون �شركاء ا�شرتاتيجيني يف املبادرة اخل�شراء

اأبرزها ملتقى رجال االأعمال اخلليجيني

القت�شاد تعد اأجندة فعاليات متن�عة م�شاحبة للمعر�س اخلليجي اخلام�س ع�شر

حتت �شعار القيا�شات وحتديات الطاقة العاملية 
م�ا�شفات حتتفل بالي�م العاملي للمقايي�س

الحتاد لل�شحن تعلن عن ت�شغيل رحالتها اإىل مدينة عنتيبي

العلمية  االب��ح��اث  يف  ت�شاعد  ال��ت��ي  الدقيقة  القيا�شات 
املتخ�ش�شة مبا ي�شاعد يف الو�شول اإىل حلول ملا تواجهه 
جمال  يف  متنامية  احتياجات  من  اجمع  العامل  �شعوب 
خالل  من  املجال  هذا  نحو  الدرا�شات  وتوجيه  الطاقة 
ركيزة  ال��ق��ي��ا���ص  ع��ل��م  ي��ك��ون  بحيث  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة 

ا�شا�شية من ركائزها.
وال�شكر  بالتهنئة  تقدمت  موا�شفات  ان  �شعادته  وق��ال 
جلميع العاملني يف جماالت التقيي�ص املختلفة واجلودة 
يف  العاملني  الرئي�شيني  وال�شركاء  املعايرة  وخمتربات 
التي  جلهودهم  املنا�شبة  بهذه  للجودة  التحتية  البنية 
�شاهمت يف رفع مكانة دولة االإمارات و�شمعتها يف جمال 
االقليمي  امل�شتوى  على  املرتولوجيا 
لدى  م��ع��روف��ا  ا�شبح  حيث  وال����دويل 
�شهدته  ال��ذي  التطور  م��دى  اجلميع 
الدولة يف ال�شنوات االخرة يف توفر 
امل�شتويات  اأع��ل��ى  على  قيا�ص  معاير 
واالبعاد  ال��ك��ت��ل��ة  ق��ي��ا���ص  جم����االت  يف 
والقيا�شات  وال�������ش���غ���ط  واحل���������رارة 
الدولة  و�شهدت  وغرها  الكهربائية 
للمرتولوجيا  االإم���ارات  معهد  ان�شاء 
للجودة  اب���وظ���ب���ي  مل��ج��ل�����ص  ال���ت���اب���ع 
رياديا  مركزا  يعترب  ال��ذي  واملطابقة 

على م�شتوى املنطقة والعامل.

للطران: متثل  االحتاد  والتخطيط يف  اال�شرتاتيجية 
اأوغندا اإحدى االأ�شواق الهامة بالن�شبة لالحتاد لل�شحن 
اال���ش��ت��ف��ادة م��ن الطلب  ال��رح��الت اجل��دي��دة يف  وت�شهم 
ال������واردات وال�������ش���ادرات م��ن واإىل منطقة  ال��ق��وي ع��ل��ى 
���ش��رق اف��ري��ق��ي��ا.  بينما نتوقع ح��رك��ة م���رور ق��وي��ة عرب 
ال��وج��ه��ات يف منطقة  م��ن  ب��اق��ة  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة 
ال�شرق االأو�شط و�شبه القارة الهندية واأوروبا، فاإن هذه 
الرحالت �شت�شهم يف توطيد الروابط التجارية بني دولة 
االإمارات العربية املتحدة واأوغندا.  وجتدر االإ�شارة اإىل 
103 وجهة �شمن  اأن االحت��اد للطران تتوىل ت�شغيل 
�شبكة وجهاتها العاملية معتمدة على اأ�شطول يتاألف من 
اآيربا�ص  بينها ثالث طائرات  �شحن، من  ت�شع طائرات 
 B777F بوينغ  ط��ائ��رات  وث���الث   200F-A330
تت�شلم  اأن  املقرر  ومن   .747F بوينغ  طائرات  وث��الث 
القادم طائرة �شحن جديدة  �شهر يونيو  ال�شركة خالل 

 .200F-A330 من طراز اآيربا�ص

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شاركت دولة االمارات مع دول العامل باالحتفال باليوم 
العاملي للمقايي�ص الذي ي�شادف الع�شرين من مايو من 
1875 توقيع  ك��ل ع��ام وه��و ال��ي��وم ال���ذي �شهد يف ع��ام 
التي تعد  17 دولة من  الدولية من قبل  اتفاقية املرت 
عملت  النها  التاريخ  عرب  الدولية  االتفاقيات  اب��رز  من 
العامل  �شعوب  جميع  يف  القيا�ص  وح���دات  توحيد  على 
با�شتخدام املرت والكيلوغرام والغاء العديد من الوحدات 
التي كانت ت�شبب العوائق واالختالف يف قيا�شات الدول 
ث��م ت��ط��ورت ه���ذه االإت��ف��اق��ي��ة لت�شمل م��ا ا���ش��ب��ح يعرف 

لللقيا�ص  ال�����دويل  ال��ن��ظ��ام  ب���وح���دات 
56 دولة باال�شافة اىل  وت�شم حاليا 

39 دولة ب�شفة ع�شو م�شارك.
وقال �شعادة عبداهلل املعيني مدير عام 
هيئة االإمارات للموا�شفات و املقايي�ص 
بهذه  له  كلمة  يف  باالإنابة  موا�شفات 
ال��ع��امل بهذه  اح��ت��ف��االت  اأن  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
املنا�شبة لعام 2014 تاتي حتت �شعار 
)القيا�شات والتحدي العاملي للطاقة( 
امي��ان��ا م��ن ال��ع��امل مب��ا ي��واج��ه��ه من 

حتدي يف جماالت الطاقة.
ال��ب��دي��ل��ة و�����ش����رورة وجود  وال���ط���اق���ة 

••اأبوظبي-الفجر:

للطران  لالحتاد  التابع  لل�شحن،  االحت��اد  ق�شم  اأعلن 
وال�����ذي ي�����ش��ه��د من����واً ���ش��ري��ع��اً، ع���ن ب���دء ت�����ش��غ��ي��ل رحلة 
اأبوظبي ومدينة عنتيبي  اأ�شبوعية بني العا�شمة  �شحن 

االأوغندية وذلك اعتباراً من 26 مايو-اأيار 2014. 
تقع مدنية عنتيبي على �شاحل بحرة فيكتوريا بالقرب 
املراكز  اأح��د  ومتثل  كامباال،  االأوغ��ن��دي��ة  العا�شمة  من 
اأوغندا و�شيتم ت�شير رحلة  التجارية الكربى يف و�شط 
ال�شحن املبا�شرة اأيام االثنني با�شتخدام طائرة �شحن من 
طراز اآيربا�ص 200F-A330 بقدرة ا�شتيعابية ت�شل 
اأن تنقل  64 طن م��رتي. وتتوقع االحت��اد لل�شحن  اإىل 
االإلكرتونية  االأج��ه��زة  من  كبرة  كميات  الذهاب  رحلة 
رحلة  �شرتكز  حني  يف  عنتيبي،  مدينة  اإىل  واملن�شوجات 
منطقة  اإىل  امل�شدرة  اال�شتهالكية  ال�شلع  على  ال��ع��ودة 
اخلليج العربي واأوروبا. وقال كيفن نايت، رئي�ص �شوؤون 

•• دبي – حم�صن را�صد:

اأعلنت االأحوا�ص اجلافة العاملية ومدينة 
ال��رائ��د للخدمات  امل��زود   ، دب��ي املالحية 
الطاقة  لقطاعات  وامل��الح��ي��ة  البحرية 
وال��ن��ف��ط وال���غ���از ال��ب��ح��ري، دخ��ول��ه��ا يف 
مذكرة تفاهم منف�شلة مع كل من مركز 
�شركة  و  ال��ك��رب��ون  ل�شبط  املتميز  دب���ي 
موانئ  قاطرة  اأول  لتطوير   ، وارت�شيال 
يف العامل تعمل بالغاز الطبيعي املُ�شال ، 
وتاأتي تلك املبادرة يف اإطار دعمهما ملبادرة 
التي  م�شتدامة  لتنمية  اأخ�شر  اقت�شاد 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة، 

، وحر�شهما على تنفيذ  ال���وزراء، حاكم دبي رع��اه اهلل  رئي�ص 
خطتهم اال�شرتاتيجية لبناء اقت�شاد اأخ�شر يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة ، كجزء من مبادرة دبي املالحية اخل�شراء ، 
للتميز يف القطاع البحري اإىل جانب القطاعات االأخرى ذات 
وال��ط��اق��ة، حيث تعد هذه  وال��غ��از  النفط  ذل��ك  ال�شلة مب��ا يف 
واحدة   ، االإماراتية  التجارية  العالمة  حتمل  والتي   ، املبادرة 
من التطورات البارزة ، والتي �شتقرر م�شتقبل التكنولوجيات 

اخل�شراء.
من جهته األقى �شعادة خمي�ص جمعة بوعميم رئي�ص االأحوا�ص 
البارز  ال��دور  على  ال�شوء  العاملية،  وامل��الح��ة  العاملية  اجلافة 
الذي تلعبه دبي يف تطوير التكنولوجيات البحرية اخل�شراء، 
موؤكدا على اأن دبي تعد مبثابة بوابة يتم من خاللها تقدمي 
اجلغرايف  ملوقعها  اخل�����ش��راء،  البحرية  واخل��دم��ات  املنتجات 
وع�شرية،  حديثة  وموانئ  ملن�شاآت  وامتالكها  اال�شرتاتيجي، 

وت��وف��ره��ا خ���دم���ات اأح���وا����ص ���ش��ف��ن ب���درج���ة ع��ال��ي��ة من 
العاملية  اجل��اف��ة  االأح���وا����ص  اأن  اىل  م�����ش��را  ال��ك��ف��اءة، 
وم��دي��ن��ة دب���ي امل��الح��ي��ة، ح��ق��ق��ت��ا ال���ري���ادة يف تطبيق 

التابعة  امل��راف��ق  يف  اخل�����ش��راء  التكنولوجيات 
يعدان  اأنهما  اىل  الفتا  لهما، 
القياديني  ال���الع���ب���ني  م���ن 
يف  البيئي  التميز  جم��ال  يف 
والغاز  البحرية  ال�شناعات 

والنفط البحري.
تلك  اأن  ب���وع���م���ي���م  واأ��������ش�������اف 

االتفاقية �شبقتها ، توقيع اتفاقية 
هيئة  م��ع  مماثلة  رئي�شية  �شراكة 

االأحوا�ص  و   ، للت�شنيف  االإم����ارات 

، مما يوؤكد حر�ص االخ��رة على بذل جهوداً  العاملية  اجلافة 
اخل�شراء،  البحرية  وامل��ع��ارف  التكنولوجيات  نقل  يف  دوؤوب���ة 
البحري  وال��ت��ط��ور  النمو  لتحقيق  اخل�����ش��راء  القيم  وتعزيز 
امل�����ش��ت��دام يف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات وب��ن��اء ال�����ش��ف��ن، ودع���م البحوث 
قاطرة  اأول  ببناء  ن��ق��وم  اأن  لنا  لفخر  اأن���ه  وق���ال  وال��ت��ط��وي��ر. 
موانئ يف العامل، ت�شتخدم الغاز الطبيعي كوقود، م�شرا اىل 
اأن ا�شتخدام الغاز الطبيعي املُ�شال، كوقود يف ت�شغيل حمركات 
 ، �شخمة  واقت�شادية  بيئية  مزايا  يحقق  البحرية،  الوحدات 
مبا يوؤدي اإىل تقلي�ص انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون واأك�شيد 
النيرتوجني، مبعدالت تبلغ %85 و %25 لكل منهما على 
التوايل ، الفتا اىل اأن هناك جهوداً �شخمة تبذل لدعم حكومة 
دبي يف تنفيذ مبادرة »اقت�شاد اأخ�شر لتنمية م�شتدامة«، منها 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع ال�����ش��رك��اء ال��ق��ي��ادي��ني يف ه���ذه املجاالت 
اأحوا�ص ال�شفن  لتطبيق التكنولوجيات اخل�شراء يف 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ن��ا، وت��ط��وي��ر م��ن�����ش��اآت وم���راف���ق مالئمة 
ع��ل��ى ن��ح��و ُي�����ش��ج��ع اال���ش��ت��خ��دام ال��ت��ج��اري لهذه 
اأن قطاعات  واأ�شار بوعميم على  التكنولوجيات«. 
البحري،  وال���دع���م  وال�����ش��ح��ن  ال�����ش��ن��اع��ة 
ت������ت������ح������رك ب������اجت������اه 
املكثف  اال����ش���ت���خ���دام 
ل�����ل�����غ�����از ال���ط���ب���ي���ع���ي 
املُ�������������ش������ال، م���دف���وع���ة 
باملقايي�ص  اأ�����ش����ا�����ش����اً 
لالنبعاثات  اجل���دي���دة 
�شوف  ال��ت��ي  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
توجه  وه��و   ،2015 العام  التنفيذ يف  تدخل حيز 

اإىل  ال�شناعة  املقايي�ص  ملتطلب  عاملياً  االمتثال  اليه  يدفعنا 
عام  ب�شكٍل  بوعميم  واأ�شتعر�ص  نظافة.  اأك��رث  وق��ود  ا�شتخدام 
اإن  اىل  )ال��دي��زل(، م�شرا  البحري  ال��وق��ود  زي��ت  املقارنة مع 
اأف�����ش��ل م��ن زي���ت الوقود  ت��ع��د  امل�����ش��ال  ال��غ��از الطبيعي  ك��ف��اءة 
يعادل  حيث  طاقة،  مكون  على  احتوائه  اإىل  بالنظر  البحري 
تقريباً �شعف مكون الطاقة يف زيت الوقود البحري، م�شيفا 
اأن االأكرث من ذلك، فتكلفة الوقود يف الوقت الراهن ُت�شكل ، 
قوة حمفزة على زيادة ا�شتخدام الغاز الطبيعي املُ�شال، حيث 
يقل متو�شط اأ�شعاره مبقدار الن�شف باملقارنة مع زيت الوقود 
البحري، كما اأن االحتياطات العاملية من الغاز الطبيعي تفوق 
وبدرجة كبرة، احتياطيات النفط العاملية. وتوقع اأن يتزايد 
عدد ال�شفن املُ�شتخدمة للغاز الطبيعي املُ�شال كوقود، والعاملة 
�شفينة   1800 اإىل  العامل  ح��ول  البحرية  االأ�شاطيل  �شمن 
البحري  املجتمع  2020. ومع تزايد قبوله يف  العام  بحلول 

العاملي كم�شدر بديل للطاقة و بو�شفه »وقود امل�شتقبل«.

متطلبات املتعاملني . واأ�شاف ابن 
عبد الكرمي متكنت اأون تامي وعرب 
ال�شنوات  جت��اوزت  التي  م�شرتها 
منظومة  ت��اأ���ش��ي�����ص  م����ن  ال��ع�����ش��ر 
م���ت���ك���ام���ل���ة ل����ت����ق����دمي اخل����دم����ات 
واملوؤ�ش�شات، عرب  لالأفراد  املتنوعة 
جمموعة من االأعمال التي ترتكز 
احلكومية  اخلدمات  تقدمي  حول 
وخ������دم������ات ال���������ش����رك����ات ورج�������ال 
اال�شت�شارية  واخل��دم��ات  االأع��م��ال، 
وخدمة  واللوج�شتية  والقانونية 
تقدم  اأن�����ه�����ا  ك���م���ا  ال�����ت�����اأ������ش�����رات، 
جمموعة كاملة من خدمات مراكز 
املتعاملني،  وخ���دم���ات  االت�������ش���ال 
وحلول مبتكرة يف جمال الت�شميم 
حلول  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال���داخ���ل���ي، 
التنمية  برنامج  وتوفر  التدريب 
والتطوير.  و�شدد ابن عبد الكرمي 
على حر�ص اأون تامي على التعاون 
الدائم مع �شركاء جدد واال�شتفادة 
لتبادل  اجل����دي����دة  ال���ف���ر����ص  م���ن 
امل��ع��ارف واخل���ربات، وال��ذي ي�شكل 
ال�شركة  خربات  اإىل  دائمة  اإ�شافة 
يف  بخدماتها  للتو�شع  ت�شعى  التي 
يف  الرئي�شية  وامل���دن  املنطقة  دول 

العامل.
اخلليجي  امل���ع���ر����ص  اأن  ي����ذك����ر   
دوري  ب�شكل  ينظم  الذي  امل�شرتك 
اإح��دى دول جمل�ص  كل عامني يف 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، ك��ان��ت بداية 
 ،1984 ال�����ع�����ام  يف  ان���ط���الق���ت���ه 
ن�شخته  الكويت  دول��ة  وا�شت�شافت 
اأب��ري��ل م��ن عام  االأخ����رة يف �شهر 
اإحياء  اإع��ادة  تتم  اأن  2007، قبل 
على  دوري�����اً  اإق��ام��ت��ه  تفعيل  ف��ك��رة 
�شوء قرار جلنة التعاون التجاري 
يف اج��ت��م��اع��ه��ا ال���ث���اين واالأرب���ع���ني 
 2010 ي����ون����ي����و  يف  امل����ن����ع����ق����دة 
والقا�شي بالتاأكيد على اال�شتمرار 
يف اإقامة املعر�ص امل�شرتك يف دول 
�شنتني وحتت  التعاون كل  جمل�ص 
املعار�ص  م�����ش��وؤويل  جلنة  اإ���ش��راف 
ال���ت���ج���اري���ة ب������دول امل���ج���ل�������ص، كما 
اأقرت اللجنة يف اجتماعها ال�شابع 
واالأربعني املنعقد يف مايو 2013 
املعر�ص  اإق����ام����ة  ع��ل��ى  ب���امل���واف���ق���ة 
امل�����ش��رتك اخل��ام�����ص ع�����ش��ر ل���دول 
االإمارات  دولة  يف  التعاون  جمل�ص 

العربية املتحدة.

••اأبوظبي-الفجر: 

امل�شرتك  املعر�ص اخلليجي  ي�شهد 
اخل��ام�����ص ع�����ش��ر ال����ذي ي��ق��ام حتت 
ال�شمو  ل�شاحب  الكرمية  الرعاية 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�ص  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
لالحتاد حاكم ال�شارقة يف الفرتة 
من 26 اىل 30 مايو اجل��اري يف 
للمعار�ص  ال�شارقة  اإك�شبو  مركز 
الفعاليات  م��ن  ع���دداً  وامل���وؤمت���رات 
ملتقى  اأب��رزه��ا  امل�شاحبة،  الهامة 
اخلليجيني  االأع�������م�������ال  رج���������ال 
مب�شاركة م�شوؤولني ورجال اأعمال 
االإم����ارات  دول���ة  م��ن  وم�شتثمرين 

ودول جمل�ص التعاون.
وذكر �شعادة املهند�ص حممد اأحمد 
بن عبد العزيز ال�شحي وكيل وزارة 
االقت�شادية  ل��ل�����ش��وؤون  االق��ت�����ش��اد 
اأن ال��وزارة ويف اإط��ار حر�شها على 
تنظيم املعر�ص اخلليجي امل�شرتك 
ب��اأف�����ش��ل �شورة  ع�����ش��ر  اخل���ام�������ص 
قيمة  واإ���ش��ف��اء  جاذبيته  ولتعزيز 
و�شع  على  حر�شت  عليه،  م�شافة 
اأبرزها  م�شاحبة  فعاليات  اأج��ن��دة 
االأعمال اخلليجيني  ملتقى رجال 
تعميق  ع��ن��وان  �شيقام حت��ت  ال���ذي 

التكامل االقت�شادي اخلليجي . 
ونوه ال�شحي اإىل اأن امللتقى �شي�شهد 
امل�شوؤولني  م���ن  ن��خ��ب��ة  م�����ش��ارك��ة 
ورج���������ال االأع������م������ال االإم������ارات������ني 
����ش���ع���ادة عبد  واخل���ل���ي���ج���ني وه�����م 
العام  االأم���ني  نقي  ح�شن  الرحيم 
الحتاد غرف دول جمل�ص التعاون، 
القمزي  ح�����ش��ن  حم��م��د  و����ش���ع���ادة 
للموؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
االقت�شادية  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��ع��ل��ي��ا 
�شيف  را���ش��د  و���ش��ع��ادة  املتخ�ش�شة، 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  اجلروان 
نا�شر  و�شعادة عبد اهلل  غ��از،  دان��ة 
رئي�ص  امل���ن�������ش���وري  ح��وي��ل��ي��ل  ب����ن 
النا�شر  ����ش���رك���ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
�شليمان  ع��ل��ي  و���ش��ع��ادة  ال��ق��اب�����ش��ة، 
ال�شهري رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة 
ال�شرق لال�شتثمار، و�شيدير جل�شة 
امللتقى �شعادة حممد �شالح �شلواح 

م�شت�شار وزير االقت�شاد. 
التكامل  اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي  ول��ف��ت 
من  يعترب  اخلليجي  االقت�شادي 

بنيتها التحتية التي اأن�شاأتها وفقاً 
الأع��ل��ى امل��ع��اي��ر ال��ع��امل��ي��ة. ويعترب 
ت��اأ���ش��ي�����ص ق��ط��اع ���ش��ن��اع��ي ق���وي يف 
التنمية  رك��ائ��ز  اأه���م  م��ن  املنطقة 
يف  مبا  واالقت�شادية،  االجتماعية 
التجارة اخلارجية، وهذا قد  ذلك 
�شاعد على اإيجاد فر�ص منو كثرة 
�شيما  ال  اخلليجية  لالقت�شاديات 

يف القطاع غر النفطي.
تعد  لال�شتثمار  دب��ي  اأن  واأ���ش��اف 
واح���دة م��ن ال�����ش��رك��ات ال��رائ��دة يف 
حيث  التحويلية  ال�شناعات  قطاع 
من��ت��ل��ك ح�������ش���وراً ق���وي���اً يف دول���ة 
التعاون  جمل�ص  ودول  االإم������ارات 
اخل��ل��ي��ج��ي. وت���ع���د م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف 
امل����ع����ر�����ص اخل���ل���ي���ج���ي امل�������ش���رتك 
اخل���ام�������ص ع�������ش���ر ف���ر����ش���ة كربى 
واإمكانياتنا  خرباتنا  ال�شتعرا�ص 
يف خمتلف القطاعات، وكذلك من 
�شراكات  لبناء  فر�ص  اإي��ج��اد  اأج��ل 
باالإ�شافة  املختلفة،  ال�شركات  مع 
امل�شتثمرين  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل  اإىل 
تعزيز  اإىل  ي����وؤدي  مم��ا  املحتملني 

تواجدنا يف كافة اأنحاء املنطقة.

الرعاية الذهبية
اخلليجي  امل�����ع�����ر������ص  وي����ح����ظ����ى 
برعاية  ع�شر  اخل��ام�����ص  امل�����ش��رتك 
وبهذا  ن�شتله  ���ش��رك��ة  م���ن  ذه��ب��ي��ة 
�شتيوي  ع���م���ر  ق�����ال  اخل�������ش���و����ص 
ال�شرق  ن�شتله  �شركة  عام  م�شت�شار 
ن�شتله،  ���ش��رك��ة  ت��ت��خ��ذ  االأو�����ش����ط: 
قطاع  يف  ال��رائ��دة  العاملية  ال�شركة 
والعافية،  ال�������ش���ح���ة  ال���ت���غ���ذي���ة، 
م��ن دول���ة االإم������ارات م��ق��راً الإدارة 
والتجارية  ال�شناعية  اأن�شطتها 
يف ال�����ش��رق االأو����ش���ط. واأمي���ان���اً منا 
ال��ق��ط��اع��ني العام  ب��ني  ب��ال�����ش��راك��ة 
اأج��ل دع��م املعر�ص  واخلا�ص وم��ن 
اخل��ل��ي��ج��ي اخل��ام�����ص ع�����ش��ر، قمنا 
بتقدمي هذه الرعاية وذلك لتميز 
هذا املعر�ص بالنجاح عرب ال�شنوات 

باإمارة  �شيقام  واأنه  �شيما  ال�شابقة، 
ال�������ش���ارق���ة وب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
امل��ج��ل�����ص االأع���ل���ى ل���الحت���اد حاكم 
وزارة  ت�شت�شيفه  وال��ذي  ال�شارقة 

االقت�شاد .

اأون تامي 
وي�����ش��ه��د امل��ع��ر���ص م�����ش��ارك��ة اأكرث 
ال�شركات  م��ن  ع��ار���ش��اً   200 م��ن 
ي�شم  ف��ي��م��ا  اخلليجية  وامل�����ش��ان��ع 
ج��ن��اح ال���دول���ة حت��ت م��ظ��ل��ة وزارة 
جهة   70 م����ن  اأك������رث  االق���ت�������ش���اد 
اإحتادية وحملية وم�شانع و�شركات 

وم�شارف.
واأكد وليد بن عبد الكرمي الرئي�ص 
التنفيذي ل�شركة اأون تامي ال�شركة 
االأوىل يف توفر احللول اخلدمية 
عرب  واملوؤ�ش�شات  لالأفراد  النوعية 
املتكاملة  اخل��دم��ات  من  جمموعة 
املتخ�ش�شة  االأع���م���ال  وق��ط��اع��ات 
اخلليجي  امل��ع��ر���ص  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
منتدى  ي�شكل  اأنه  حيث  امل�شرتك، 
العاملة  ال�شركات  لتالقي  حقيقياً 
جمل�ص  يف  امل��ت��ن��وع��ة  امل���ج���االت  يف 
فر�شة  ي�شكل  اأن����ه  ك��م��ا  ال��ت��ع��اون، 
واملعارف  اخل���ربات  لتبادل  ك��ب��رة 
املتنوعة  التجارب  من  واال�شتفادة 

لل�شركات.
وبني ابن عبد الكرمي اأن م�شاركة 
اأون تامي يف هذا احلدث تاأتي من 
لرجال  كملتقى  ال��ف��ري��دة  مكانته 
اأنه  وال�شيما  اخلليجيني،  االأعمال 
�شنع  �شعار  حتت  العام  ه��ذا  يعقد 
يف جم��ل�����ص ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ، 
ومن  ت����امي  اأون  حت���ر����ص  وق������ال: 
املعر�ص  ه��ذه  يف  م�شاركتها  خ��الل 
اإىل م�����ش��ارك��ة ال�����ش��رك��ات االأخ���رى 
عرب  اخلدمات  تقدمي  يف  جتاربها 
م��ن خاللها  ت�شهم  واح���دة  ن��اف��ذة 
جلميع  النوعية  احللول  اإيجاد  يف 

اأهم واأبرز اأهداف جمل�ص التعاون 
م�شرة  يف  امل�شيئة  املحطات  ومن 
املجل�ص والتي مهدت لها وعززتها 
الهامة  اخل����ط����وات  م���ن  ال���ع���دي���د 
م��ث��ل االحت����اد اجلمركي  ال��ك��ب��رة 
امل�شرتكة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  وال���������ش����وق 

وغرها من اخلطوات التكاملية.
واأ�شاف ال�شحي اأن جمل�ص التعاون 
اخلليجي، حقق على مدار اأكرث من 
ثالثة عقود العديد من االجنازات 
امل����ج����االت  ك����اف����ة  واالأه�������������داف يف 
وخ��ا���ش��ة امل��ج��ال االق��ت�����ش��ادي مثل 
ال�شوق  واإن�شاء  اجلمركي  االحت��اد 
ومكت�شبات  امل�شرتكة،  اخلليجية 
امل���واط���ن���ة ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى مبداأ 
مواطنو  يتمتع  اأن  وه���و  اأ���ش��ا���ش��ي 
الوطنية  ب��امل��ع��ام��ل��ة  امل��ج��ل�����ص  دول 
االأع�شاء،  ال���دول  دول��ة م��ن  اأي  يف 
ت��ت��وف��ر ل��ه��م ج��م��ي��ع املزايا  ب��ح��ي��ث 
جميع  يف  للمواطنني  متنح  ال��ت��ي 
وج���ه اخل�شو�ص  وع��ل��ى  امل���ج���االت 
امل�شارات الع�شر لل�شوق اخلليجية، 
يف  العمل  واالإق��ام��ة،  التنقل  وه��ي 
واالأهلية،  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
والتقاعد،  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��اأم��ني 
مم��ار���ش��ة امل��ه��ن واحل����رف، مزاولة 
االقت�شادية  االأن�������ش���ط���ة  ج��م��ي��ع 
متلك  واخل��دم��ات،  واال�شتثمارية 
ال���ع���ق���ار، ت��ن��ق��ل روؤو�������ص االأم������وال، 
املعاملة ال�شريبية، تداول االأ�شهم 
وت��اأ���ش��ي�����ص ال�����ش��رك��ات، اإ���ش��اف��ة اإىل 
اال�شتفادة من اخلدمات التعليمية 
فتحقق  واالجتماعية.  وال�شحية 
امل�����ش��اواة يف  املجل�ص  دول  مل��واط��ن��ي 
واأو�شح  وغ���ره���ا.  امل�����ش��ارات  ه���ذه 
اأن اختيار مو�شوع تعميق  ال�شحي 
كمحور  االق���ت�������ش���ادي  ال���ت���ك���ام���ل 
اأ���ش��ا���ش��ي مل��ل��ت��ق��ى رج�����ال االأع���م���ال 
ي�شكله  مل�����ا  ن�����ظ�����راً  اخل���ل���ي���ج���ي���ني 
اأهمية  م��ن  االق��ت�����ش��ادي  اجل��ان��ب 
على �شعيد تعزيز اإجنازات جمل�ص 
املن�شود،  للتكامل  و�شواًل  التعاون 

الرتتيبات  كافة  احل��دث  ان��ط��الق 
بتنظيمه  املتعلقة  واال���ش��ت��ع��دادات 
ب��اأن وزارة  اأكمل وج��ه، منوها  على 
اجلهة  ه��ي  ك��ان��ت  واإن  االق��ت�����ش��اد 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى تنظيم  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
واالع���داد  التنظيم  لكن  امل��ع��ر���ص، 
متكامل،  ع���م���ل  ب���ف���ري���ق  ي���رت���ب���ط 
ب��ه��ذا اخل�����ش��و���ص بجهود  م�����ش��ي��داً 
ال��ع��ام��ة ملجل�ص  االأم���ان���ة  وت���ع���اون 
التعاون اخلليجي وم�شوؤويل جلنة 
والعديد  املجل�ص،  ب��دول  املعار�ص 
اال�شرتاتيجيني  ال�������ش���رك���اء  م���ن 
ل��ل��وزارة داخ���ل ال��دول��ة م��ن جهات 
وم���وؤ����ش�������ش���ات حم��ل��ي��ة واحت����ادي����ة 
و�شركاء الوزارة يف القطاع اخلا�ص 
وخا�شة الرعاة الذين اأبدوا جتاوباً 
ك����ب����راً على  وح���م���ا����ش���اً وح���ر����ش���اً 
امل�����ش��اه��م��ة يف اإجن����اح ه���ذا احلدث 
التجاري  االق��ت�����ش��ادي  اخل��ل��ي��ج��ي 

اال�شتثماري الهام.
اإقامة املعر�ص  اأن  واأ�شاف ال�شحي 
اخلليجي يف مركز اإك�شبو ال�شارقة 
ق���ي���م���ة م�������ش���اف���ة يف ظل  مي���ن���ح���ه 
القائمون  مي��ل��ك��ه��ا  ال��ت��ي  اخل����ربة 

والتكامل  التن�شيق  ي�شكل  ح��ي��ث 
الدول  بني  االقت�شادي  والرتابط 
اال�شا�شية  االأه��داف  اأحد  االأع�شاء 
والتي من �شمنها  التعاون  ملجل�ص 
خمتلف  يف  متماثلة  اأنظمة  و�شع 
ال�شوؤون  ذل�����ك  يف  مب����ا  امل���ي���ادي���ن 
وال�شوؤون  وامل��ال��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
واملوا�شالت  واجل��م��ارك  التجارية 
واالت�شاالت والطاقة ودفع عملية 
التقدم العلمي والتقني يف جماالت 
ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ع��دي��ن وال�����رثوات 
وزارة  اأن  ال�����ش��ح��ي  وذك���ر   . امل��ائ��ي��ة 
يتمتع  اأن  على  حر�شت  االقت�شاد 
املعر�ص باحليوية واجلاذبية لي�ص 
وال�شناعيني  للم�شتثمرين  فقط 
لعموم  واإمن������ا  االأع����م����ال  ورج������ال 
املعر�ص،  زوار  وك���اف���ة  اجل��م��ه��ور 
تنظيم  الفعاليات  تت�شمن  حيث 
م�شابقات و�شحوبات وجوائز قيمة 
مقدمة من الرعاة وال�شركاء ومن 
الوزارة اأي�شاً، ومنها م�شابقة اأجمل 
واالأجنحة  باملعر�ص  �شورة خا�شة 
اأن  اإىل  ال�شحي  ول��ف��ت  امل�����ش��ارك��ة. 
الوزارة اأجنزت قبل مدة كافية من 

تنظيم  جم������ال  يف  امل�����رك�����ز  ع���ل���ى 
ك�������ربى امل�����ع�����ار������ص وامل�������وؤمت�������رات 
املحلية واالإقليمية والدولية ومبا 
اإمكانيات تقنية  ميتلكه املركز من 
واأق�شام  واإدارات  ع��ر���ص  و���ش��اح��ات 
والت�شويق  التنظيم  يف  متخ�ش�شة 
ع��اٍل. كما  والرتويج على م�شتوى 
والفعال  البناء  التعاون  اإىل  لفت 
الذي اأبدته اإدارة املركز مبا يعك�ص 
حر�شها على تنظيم ن�شخة مميزة 
امل�شرتك  امل��ع��ر���ص اخل��ل��ي��ج��ي  م��ن 

اخلام�ص ع�شر.

دبي لال�شتثمار
ب��ن كلبان  وم��ن جانبه ق��ال خ��ال��د 
الع�شو املنتدب والرئي�ص التنفيذي 
معقباً  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  دب���ي  ل�����ش��رك��ة 
دول  اأن  املعر�ص  يف  امل�شاركة  على 
حققت  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
خطوات �شخمة يف قطاع ال�شناعة 
وتعترب  املا�شية،  ال�شنوات  خ��الل 
اليوم واحدة من االأ�شواق  املنطقة 
ال��ع��امل، ويرحع  االأ����ش���رع من���واً يف 
اأهمها  ذل��ك اإىل ع��دة ع��وام��ل م��ن 
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تاأجر املالعب الريا�شية.
و�شف العالمه: عبارة XCAT مكتوبة باالحرف الالتينية حرفX  باللون اال�شود واحدى جهاته ت�شكل 
ر�شم لزورق �شريع بااللوان اال�شود واالبي�ص والرمادي واىل جانبه كلمة CAT مكتوبة باللون الربتقايل 

ويف ا�شفلها عبارة WORLD SERIES مكتوبة باالحرف الالتينية باللون اال�شود كما هو مرفق. 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
لت�شجيل العالمة التجارية التالية                 

                                                                         
بتاريخ 2013-11-11   املودعة حتت رقم : 200774 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : جياجنمني ورلد امبورت اند اك�شبورت تريد كومباين ليمتد

، مدينة جياجنمني،  دي�شرتيكت  بينجياجن   ، ، مدينة هيتاجن  ف��ور  رود  اك�شينج  زه��وجن   ،  14 رق��م  وعنوانه: 
جواجندوجن ، ال�شني 

  وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :
الفئة : 11 

امل�شالط  بال�شوارع، م�شابيح  الكهربائية اخلا�شة  امل�شابيح   ، الرثيات  ال�شقف،  ا�شواء   ، الكهربائية  امل�شابيح 
م�شابيح  امل�شرح،  ا�شائة  اجهزة   ، اجهزة   ، دي"  اي  "ال  الثنائية  اال���ش��اءة  ،اج��ه��زة  "بروجيكتور"  ال�شوئي 

الفلور�شنت االنبوبية امل�شعة، اغلفة امل�شابيح ، عاك�ش�شات للم�شابيح. .. والواقعة يف الفئة: 36
و�شف العالمه: الكلمة OPTONICA  مكتوبة باحرف التينية  بخط مميز ذات الوان فتحة وغامقة 

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
لت�شجيل العالمة التجارية التالية         

                                                                                 
بتاريخ 2014-2-16   املودعة حتت رقم : 206191 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : ال�شيد باتريك نقوال جمال

وعنوانه: الطابق ال�شاد�ص، بناية لي�شت، �شارع اال�شتقالل، اال�شرفية، بروت، لبنان
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الفئة : 36
ال�شم�شرة؛ ال�شوؤون العقارية؛ الوكاالت العقارية؛ ادارة العقارات؛ تثمني العقارات؛ �شما�شرة العقارات؛ تاأجر 

العقارات؛ وكالء اال�شكان. والواقعة يف الفئة: 36
و�شف العالمه: ال ر�شم على �شكل ثالت ا�شابع يد باللون اال�شفر ومن �شمنها كلمة VESBEES مكتوبة 
 International Brokerage باالحرف الالتينية ب�شكل مميز باللون الرمادي وعن ي�شارها عبارة

مكتوبة باالحرف الالتينية عامودياً باللون الرمادي ب�شكل مميز  ،خطوط مموجة بلون برتقايل 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
لت�شجيل العالمة التجارية التالية          

                                                                                 
بتاريخ 2014-01-8   املودعة حتت رقم : 204014 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شركة �شناعات االغذية املتحدة ذ م م

وعنوانه: املنطقة ال�شناعية اجلديدة، املنطقة C   �ص ب 3654، الريا�ص 11481 ، اململكة العربية ال�شعودية
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الفئة : 30
الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  وال�شاجو  والتابيوكا  واالأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  القهوة   ، الب�شكويت 
وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات واحللويات ، واحللوى املثلجة ، الع�شل ودب�ص ال�شكر، 

اخلمرة وم�شحوق اخلبازة ، امللح واخلردل  واخلل ال�شل�شات )التوابل( ، البهارات، الثلج.
والواقعة يف الفئة: 30

و�شف العالمه: الكلمة NEO مكتوبة باحرف التينية باللون االبي�ص داخل اطار مميز على خلفية زرقاء 
باطار ذهبي ويف االعلى كتبت الكلمة DEEMAH  باحرف التينية داخل اطار م�شتطيل ال�شكل مع اطار 

ذهبي ويف العلى ر�شم ل�شكل معني فيه ر�شم ل�شنبلةباللون الذهبي  على خلفية بي�شاء وزرقاء 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
لت�شجيل العالمة التجارية التالية                  

                                                                        
بتاريخ 2013-11-14   املودعة حتت رقم : 200965 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : ت�شوكوالت�ص روهور ا�ص ايه 

وعنوانه: 6 ريو فوتر �شي ات�ص 1227 – كاروج – �شوي�شرا
  وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الفئة : 30 
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات واحللويات ، واحللوى املثلجة، ال�شوكوالته ، الع�شل ودب�ص ال�شكر، 

اخلمرة وم�شحوق اخلبازة ، امللح واخلردل  واخلل ال�شل�شات )التوابل( ، البهارات، الثلج. 
والواقعة يف الفئة: 30

و�شف العالمه: العبارة: ROHR  مكتوبة باحرف التينية داخل اطار دائري 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
         EASYJET لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                                                     
بتاريخ 2013-12-8   املودعة حتت رقم : 202167 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : ايزي جروب اي بي لي�شن�شينج ليمتد

وعنوانه: 80-86 اود �شرتيت لندن – اي �شي 1 يف 9 ان ان – اململكة املتحدة
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الفئة : 39 
خدمات النقل؛ التعبئة والتغليف و التخزين لل�شلع ؛ ترتيب ال�شفر؛ معلومات ال�شفر ، وتوفر مرافق مواقف ال�شيارات ؛ 
نقل الب�شائع والركاب وامل�شافرين عن طريق اجلو والرب والبحر و ال�شكك احلديدية ، وخدمات الطران و النقل البحري؛ 
خدمات الت�شجيل يف املطار ؛ ترتيب نقل الب�شائع والركاب وامل�شافرين عن طريق الرب و البحر ، وخدمات الطران ، وخدمات 
مناولة االأمتعة ، وخدمات مناولة الب�شائع وال�شحن ؛ الرتتيب و الت�شغيل وتقدمي الت�شهيالت للرحالت ، اجلوالت والرحالت 
 ، التاك�شي  ال�شائق ، وخدمات  ا�شتئجار الطائرات وا�شتئجار وتاأجر الطائرات واملركبات و القوارب وخدمات  و العطالت ؛ 
وخدمات احلافالت ، وخدمات نقل املدربني ، وخدمات القطارات ، وخدمات نقل املطار ؛ خدمات الوقوف يف املطارات ، خدمات 
ركن الطائرات؛  خدمات مرافقة امل�شافرين ؛ خدمات وكاالت ال�شفر ، وخدمات املكاتب ال�شياحية ، واخلدمات اال�شت�شارية و 
املعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله ، وخدمات املعلومات املتعلقة بخدمات النقل وال�شفر خدمات املعلومات و حجز 

ال�شفر املقدمة على االنرتنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر اأو االإنرتنت. والواقعة يف الفئة: 39
و�شف العالمه: العبارة: EASYJET  مكتوبة باحرف التينية داخل اطار دائري 

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله بالربيد امل�شجل 

وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
لت�شجيل العالمة التجارية التالية           

                                                                                
بتاريخ 2014-04-15   املودعة حتت رقم : 209924 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : دبليو بي بي ايه �ص.ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 34، كونكورد تاور، مدينة دبي لالعالم، دبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الريا�شية بخا�شة  املباريات  تنظيم  والثقافية؛  الريا�شية  االن�شطة  الرتفيه؛  التدريب؛  التعليم؛  الفئة 41: 
تنظيم واقامة �شباقات الزوارق ال�شريعة؛ االحداث الريا�شية ومعار�ص ال�شباقات املتعلقة بالزوارق ال�شريعة؛ 
تنظيم احلفالت؛ تاأجر معدات الريا�شة عدا املركبات؛ توقيت املنا�شبات الريا�شية؛ تاأمني موقع الكرتوين 
يقدم معلومات ترفيهية يف ميدان �شباقات الزوارق ال�شريعة؛ التدريب العملي؛ توفر الت�شهيالت الريا�شية؛ 

تاأجر املالعب الريا�شية.
و�شف العالمه: ر�شم لزورق �شريع على �شطح الكرة االر�شية او املحيط بااللوان اال�شفر والربتقايل واالحمر 
مع راية انتهاء ال�شباق باللونني االبي�ص واال�شود يف ا�شفل الر�شم كلمة WPPA مكتوبة باالحرف الالتينية 
 World Professional Powerboating Association باللون اال�شود ويف ا�شفله عبارة 

مكتوبة باالحرف الالتينية باللون الرمادي كما هو مرفق.
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

   
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 198981          بتاريخ :2013/10/2م    
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: عزيز ح�شن ال�شهلى   
وعنوانه: �ص  ب: 150520. دبي  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�����ش��ت��ح�����ش��رات ال��ت��ج��م��ي��ل،ال��زي��وت ال��ط��ي��ارة وم����واد ال��ت��زي��ني )ال��ك��وزم��ت��ي��ك( وحم��ال��ي��ل ال�����ش��ع��ر ومعاجني 

االأ�شنان،كرميات، العطور والبخور  يف الفئة 3 .
و�شف العالمة:3

الرماد  ل��ون  يف  م�شتطيل  داخ��ل  مكتوبة      SQUARE كلمة   عن  عبارة  :ه��ي    ”SQUARE“
اأعلى  على  ع��الم��ات قطع  بع�ص  ه��ن��اك  واأي�����ش��ا  االأ����ش���ود.  ب��ال��ل��ون  و  االإجن��ل��ي��زي��ة    باللغة  مبتكرة   بطريقة 

واأ�شفل كل االأحرف
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
لت�شجيل العالمة التجارية التالية            

                                                                              
بتاريخ 2013-11-11   املودعة حتت رقم : 200773 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : جياجن�شو هينجلي هايربي�شر اويل �شيليندر كو ، ليمتد

وعنوانه: رقم 99 لوجنكيان روود ، منطقة وجني هاي تك اند�شترتيال ديفيلومبنت ، جاجنزهو ، مقاطعة 
جياجن�شو جمهورية ال�شني

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :
الفئة : 7 

واملحركات،  وامل�شخات،  وال�شمامات  املحركات  ا�شطوانات،  ،وبالتحديد،  الآالت،  الهيدروليكية  املكونات   .1
قطع   .2 ل��الآالت؛  املتكاملة  الهيدروليكية  واالنظمة  الهيدروليكية  االأنظمة  اأج��ل  من  واالأخ��ت��ام  واالأنابيب، 
غيار االآالت، وبالتحديد و�شالت لنقل ال�شوائل؛ 3. فالتر الزيت الهيدروليكي؛ 4. املكونات الهوائية لالآالت، 
اأو  ل��الآالت  )اأج��زاء  م�شخات   .5 الهواء؛  بوا�شطة  تعمل  التي  ال�شمامات  الهوائية،  االأ�شطوانات  وبالتحديد 
حمركات اأو ماكنات(؛ 6. م�شخات )اآالت(؛ 7. �شمامات ال�شغط )اأج��زاء من اآالت(؛ 8. �شنابر البخار؛ 9. 

ال�شنابر )اأجزاء لالآالت اأو حمركات اأو املاكنات(.. والواقعة يف الفئة: 36
و�شف العالمه: الكلمة Hengli  مكتوبة باحرف التينية  على خلفية بي�شاوية غامقة

اال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
       EASYJET لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                                                      
بتاريخ 2013-12-8   املودعة حتت رقم : 202165 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : ايزي جروب اي بي لي�شن�شينج ليمتد

وعنوانه: 80-86 اود �شرتيت لندن – اي �شي 1 يف 9 ان ان – اململكة املتحدة
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الفئة : 43 
خدمات لتوفر الطعام وال�شراب؛ ال�شكن موؤقت؛ خدمات املطاعم واحلانات وخدمات تقدمي الطعام وال�شراب، 
وتوفر �شكن العطالت؛ احلجوزات وخدمات احلجز للمطاعم واأماكن �شكن العطالت؛ اخلدمات الفندقية، 

وخدمات حجز الفنادق وخدمات الفنادق لغايات توفر ت�شهيالت للمعار�ص واملوؤمترات .
 والواقعة يف الفئة: 43

و�شف العالمه: العبارة: EASYJET  مكتوبة باحرف التينية داخل اطار دائري 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 180126          بتاريخ :2012/10/2م    
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: ا�شلم كونيل عمر كونيل
وعنوانه: �ص  ب: 82278. دبي  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اإ�شتحمام، مالب�ص لل�شاطى، م�شدات لل�شدر،  اأثواب  حفا�شات اأطفال من الن�شيج، فوط اأطفال من الن�شيج، 
الفرو، فرو  �شاالت من  لبا�شالقدم، عباءات،  التنكرية،  مالب�ص معاطف، معاطف خفيفة، مالب�ص للحفالت 
اجللد  من  مالب�ص  جلدية،  مالب�ص  ال�شوف،  من  اث��واب  جاكيتات،  حمبوكت،  مالب�ص  م��ب��اذل،  )مالب�ص(، 
�شاري  جاهزة،  املالب�ص  بيجامات،  داخلية،  �شراويل  خارجية،  معاطف  �شروالية،  اأردي��ة  عنق،  ربطات  املقلد، 
)لبا�ص هندي(، القم�شان، اأحذية، تنانر، اأخفاف، جوارب طويلة، بذالت، اأثواب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، 

بنطلونات، مالب�ص داخلية، بذات نظامية، �شدرات، �شدريات يف الفئة 25.
و�شف العالمة:25

الفاحت واالأ�شفر ومكتوب بداخله عبارة )عبايات حور العني(  هي عبارة عن �شكل م�شتطيل باللون االأحمر 
 HOORLIN PARDHA باللغة العربية وبطريقة مبتكرة وباللون االأزرق وحتتها مكتوب عبارة 
للم�شتطيل  االأي�شر  اجلانب  على  ويوجد  االأزرق،  باللون  والثانية  االأحمر  باللون  االأوىل  الالتينية  باللغة 

احلرف االأبجدي P وهو على �شكل حجاب باللون اأالأحمر واالأ�شود
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
لت�شجيل العالمة التجارية التالية             

                                                                              
بتاريخ 2014-01-8   املودعة حتت رقم : 204014 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شركة �شناعات االغذية املتحدة ذ م م

وعنوانه: املنطقة ال�شناعية اجلديدة، املنطقة C   �ص ب 3654، الريا�ص 11481 ، اململكة العربية ال�شعودية
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الفئة : 30
الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  وال�شاجو  والتابيوكا  واالأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  القهوة   ، الب�شكويت 
وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات واحللويات ، واحللوى املثلجة ، الع�شل ودب�ص ال�شكر، 

اخلمرة وم�شحوق اخلبازة ، امللح واخلردل  واخلل ال�شل�شات )التوابل( ، البهارات، الثلج.
والواقعة يف الفئة: 30

و�شف العالمه: الكلمة NEO مكتوبة باحرف التينية باللون االبي�ص داخل اطار مميز على خلفية زرقاء 
باطار ذهبي ويف االعلى كتبت الكلمة DEEMAH  باحرف التينية داخل اطار م�شتطيل ال�شكل مع اطار 

ذهبي ويف العلى ر�شم ل�شكل معني فيه ر�شم ل�شنبلةباللون الذهبي  على خلفية بي�شاء وزرقاء 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص     
 لت�شجيل العالمة التجارية التالية :  

بتاريخ : 2013-3-3 املودعة حتت رقم : 187696 
تاريخ ايداع االولوية :

با�شم  : ماجا هيلث كر ديفيزن  
وعنوان: جي – 59 �شفلي ، مرينا اركيد ، ميدل �شركر ، كنات بلي�ص ، نيو دلهي - 110001 الهند

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة : 3
امل�شتح�شرات اخلا�شة بتبيي�ص االأقم�شة وغرها من املواد التي ت�شتخدم يف غ�شيل وكي املالب�ص ، م�شتح�شرات 
التنظيف وال�شقل والفرك والك�شط ، ال�شابون ، املواد العطرية والزيوت العطرية وم�شتح�شرات التجميل 

)الكوزمتيك( وغ�شول ال�شعر وم�شتح�شرات تنظيف االأ�شنان والواقعة يف الفئة 3 .
و�شف العالمه: العبارة: العبارة: ST-JOHN COBRA  مكتوبة باحرف التينية ويف اال�شفل ر�شم 

الفع الكوبرا عل خلفية غامقة منقطة
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�ص اند ا�شو�شيوت�ص
لت�شجيل العالمة التجارية التالية      

                                                                                     
بتاريخ 2014-04-15   املودعة حتت رقم : 209926 

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : دبليو بي بي ايه �ص.ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 34، كونكورد تاور، مدينة دبي لالعالم، دبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الفئة 25:مالب�ص ولبا�ص القدم واغطية الراأ�ص بخا�شة اثواب ا�شتحمام؛ اثواب �شباحة؛ �شبا�شب ا�شتحمام؛ 
و�شاحات؛  �شرتات؛  قفازات؛  ال�شمك؛  ل�شيد  �شرتات  معاطف؛  قبعات؛  لل�شاطئ؛  احذية  لل�شاطئ؛  مالب�ص 

قم�شان؛ جوارب؛ احذية للريا�شة؛ ازياء موحدة؛ مالب�ص م�شادة للماء؛ مالب�ص الغط�ص؛ ربطات عنق.
 و�شف العالمه: عبارة XCAT مكتوبة باالحرف الالتينية حرفX  باللون اال�شود واحدى جهاته ت�شكل 
ر�شم لزورق �شريع بااللوان اال�شود واالبي�ص والرمادي واىل جانبه كلمة CAT مكتوبة باللون الربتقايل 

ويف ا�شفلها عبارة WORLD SERIES مكتوبة باالحرف الالتينية باللون اال�شود كما هو مرفق. 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
 ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 202722          بتاريخ :2013/12/16م   
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: ال�شفق لتجارة قطع غيار ال�شيارات .ذ.م.م
وعنوانه: �ص  ب: 36619   .�شارقة   - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اإطارات �شيارات، مرتكزات حماور، حماور دواليب املركبات، بطانات مكابح املركبات، قطع مكابح تامركبات، 
لقم مكابح املركبات، واقيات �شدمات لل�شيارات، قاب�شات )قات�شات( للمركبات الربية، و�شالت قارنة للمركبات 
الربية، اأغطية ملقاعد املركبات، مكائن للمركبات الربية، عجالت مطلقة للمركبات الربية، �شناديق م�شننات 
واقيات  الربية،  للمركبات  كهربائية  حمركات  للمركبات،  اأب��واق  املركبات،  ملكئن  اأغطية  الربية،  للمركبات 
اأبواب خلفيةالية)اأجزاء من املركبات الربية(، م�شحات هوائية )لوازم للمركبات، مقاعد للمركبات،  وحل، 
قطع مكابح املركبات، خممدات ال�شدمات لل�شيارات، نواب�ص خممدة لل�شدمات للمركبات، عجالت توجيه 
املركبات، نواب�ص تعليق للمركبات، ق�شبان �شعاعية لعجالت املركبات الواقعة �شمن، حماور عجاالت املركبات، 

اإطارات عجالت املركبات، عربات يدوية، م�شابك الق�شبان ال�شعاعية للعجالت الفقة 12
و�شف العالمة:12

Filtrate مكتوبة بطريقة مبتكرة  باللغة االإجنليزية باللون االأبي�ص  Filtrate: هي عبارة عن كلمت 
، يف م�شتطيل مع زوايا متعرج  ومع اللون االأحمر.

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  مايو 2014 العدد 11105

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
اعالن بيع عقار بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/73 انابات جتارية                                 
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري عنوانه: على مكتب حمامية اال�شتاذ �شمر االزرق املنفذ 
�شده:مذكر نا�شر مذكر �شايف الهاجري عنوانه: امارة دبي ، فيال رقم 81 حو�ص B1 منطقة 
مدينة حممد بن زايد - ابوظبي انه يف يوم االثنني املوافق 2014/6/2 ال�شاعة 6:00 م�شاء ويف 
االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجري بيع العقارات املو�شحة او�شافة امام اجلهة التي 
www.emiratesacation.ae قبل اجلل�شة  انيط بها البيع �شركة االمارات للمزادات 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات 
: �شقة �شكنية - املنطقة: برج خليفة ا�شم املبنى خليفة تاور زون 3 - رقم االر���ص : 155 ارقام 

الوحدات:
)4306( امل�شاحة:215.81 مرت مربع - املقدره ب��� )7898200( درهم. 
)4309( امل�شاحة:159.43 مرت مربع - املقدره ب��� )5662800( درهم. 
)4307( امل�شاحة:165.18 مرت مربع - املقدره ب��� )5867400( درهم. 
)4304( امل�شاحة:130.62 مرت مربع - املقدره ب��� )4850700( درهم. 
)4303( امل�شاحة:215.81 مرت مربع - املقدره ب��� )7491675( درهم. 

)4308( امل�شاحة:89.93 مرت مربع - املقدره ب��� )3388000( درهم. 
)4302( امل�شاحة:165.18 مرت مربع - املقدره ب��� )5867400( درهم. 
)4301( امل�شاحة:132.67 مرت مربع - املقدره ب��� )4998000( درهم. 
)4305( امل�شاحة:108.98 مرت مربع - املقدره ب��� )3812250( درهم. 

مالحظة: يدفع املبلغ فورا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11105 بتاريخ  2014/5/24      
 الق�سية رقم 2011/26

املحكوم له: �شركة ال�شراوي للمعدات املحكوم علية: �شركة االحمد للنقليات واملقاوالت العامة
اإعالن بيع باملزاد العلني بالن�سر       

الثانية  ال�شاعة  �شينعقد مزاد علني يف متام  بانه  االبتدائية  االحتادية  تعلن حمكمة عجمان   
ع�شرة من �شباح يوم االحد 2014/6/8م وااليام اخلم�شة التالية اذا اقت�شى االمر لبيع اموال 

املحكوم عليه واملحجوزة وذلك يف مقر املحكمة وهي عبارة عن:

فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن االموال املطروحة للبيع االت�شال او مراجعة ق�شم 
التنفيذ باملحكمة او االت�شال على رقم 0509227346 ملحوظة: ميكن للمحكوم عليه حتا�شي 

عملية البيع وذلك بدفع املبلغ املحكوم عليه كامال.   
رئي�س قلم التنفيذ   

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

م�شل�شل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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رقم اللوحة
دبي  46921
دبي   46904
دبي   48848
دبي   46907
دبي   46916
دبي   46904
دبي   46905
دبي   48856
دبي   46917
دبي   46910
دبي   54335
دبي   46920
دبي   46922
دبي   54336
دبي   46919
دبي   46912
دبي   46914
دبي   46915
دبي   46918
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فقدان جواز �سفرت
راجي�ص  امل��������������������دع��و/  ف��������ق��د 
ن����اراي����ان����ا ج������ورال ج������ورال - 
ال���ه���ن���د اجل���ن�������ش���ي���ة- ج����واز 
رقم)8572119(  �شفره 
ت�شليمة  ي��ج��ده  م��ن  ب��رج��اء 
او  �شرطة  م��رك��ز  اق���رب  اىل 

ال�شفارة الهندية م�شكوراً. 

فقدان جواز �سفرت
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الهندية م�شكوراً. 

فقدان جواز �سفرت
ف��������ق��د امل��������������������دع��و/ روداري���ك���ك 

 - رو�����ش����اري����و  ه��ي��ب��والي��ت��و دل 
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رقم  على  االت�شال  يجده  من 
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فقدان جواز �سفرت
تو�شار  امل��������������������دع��و/  ف��������ق��د 
هانكار  ه���ان���ك���ار  ج���ان���ب���ات 
الهند   - ب��ان��دوراجن  جانبات 
�شفره  ج�������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة- 
برجاء  رقم)1781937( 
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حتت �شعار �شكرا خليفة ، اإنطلقت اأم�ص االأول يف جزيرة ال�شمالية فعاليات مهرجان الغو�ص الرتاثي 
االأول الذي تنظمه اإدارة االآ�شطة بنادي تراث االمارات حتت رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة رئي�ص نادي تراث االمارات ، وت�شتمر الفعاليات مب�شاركة 

25 طالبا من املنت�شبني ملركز ابوظبي لل�شباب التابع للنادي حتى م�شاء اليوم ال�شبت . 
وافتتح املهرجان بكلمة ترحيبية لبدر حممد علي من�شق املهرجان ، اأكد من خاللها على �شروط 
وموا�شفات امل�شاركة ، وحمتويات الربنامج ، ثم ا�شتمع امل�شاركون اإىل �شرح واف عن حرفة الغو�ص 
التقليدي واالأدوات امل�شتخدمة يف تنفيذ رحلة غو�ص حقيقية يف اأعماق البحر بحثا عن اللوؤلوؤ ، كما 
مت تعريف امل�شاركني بانواع �شفن الغو�ص ، كذلك التعريف بكل ما يتعلق مبهنة الغو�ص يف املجتمع 

البحري القدمي . 
على  توزيعهم  ومت   ، التدريبي  املبيت  معك�شر  يف  امل�شاركني  اإ�شتقبلت  قد  ال�شمالية  جزيرة  وكانت 
بها  وتعريفهم  ال�شمالية  ج��زي��رة  م��راف��ق  كافة  على  لهم  جولة  تنظيم  مت  ث��م  وم��ن   ، جمموعات 
لتكون  االم��ارات  وفتيات  ل�شباب  نهيان  اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اأهداها  كمحمية طبيعية 

مركزا لتدريبهم واإعدادهم وتعليمهم تراث االآباء واالجداد 
. ونظمت للم�شاركني رحلة بحرية يف اأرجاء مياه جزيرة 

ال�شمالية الكت�شاف املواقع مبا فيها من هرات والتي 
باإ�شراف   ، حقيقية  غ��و���ص  رح��ل��ة  فيها  �شينفذون 

املدرب الرتاثي حثبور بن كدا�ص الرميثي . 
ي�شتمل برنامج اليوم ال�شبت الذي يبداأ يف �شاعة 
 ، البدنية  اللياقة  بتدريبات  ال�شباح  من  مبكرة 
بكامل  التقليدية  الغو�ص  رحلة  تنفيذ  مت  وم��ن 
يلي   ، املهمة  لهذه  املخ�ش�شة  واالأدوات  املالب�ص 

املهرجان  يف  املميزين  الطلبة  ت��ك��رمي  حفل  ذل��ك 
الذي �شي�شبح تقليدا �شنويا يقام كل عام يف مثل هذا 

الوقت . 

رئي�ص  القا�شمي  �شقر  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  اأ���ش��اد 
فريق  بفوز  الريا�شي،  الثقايف  االإم���ارات  ن��ادي 
كاأ�ص  ببطولة  للنا�شئني  ال��ي��د  ل��ك��رة  االإم����ارات 
تفوقه  بعد   2014-2013 للمو�شم  االحت��اد 
بنتيجة  ال�شباب  فريق  على  النهائية  املباراة  يف 
ا�شتاد  على  جمعتهما  التي  املباراة  يف   24-28
نادي ال�شارقة، حقق االإمارات اللقب عن جدارة 
من  طيبة  خ��ام��ات  م��ن  ي�شمه  مب��ا  وا�شتحقاق 
الالعبني تب�شر بالعبني على اأعلى م�شتوى يف 

كرة اليد.
تقدمهم  غفر  جمهور  النهائية  املباراة  ح�شر 
عدد من اأع�شاء احتاد كرة اليد وعدد من اأع�شاء 

جمل�ص اإدارة الناديني، وح�شر من جانب اإدارة 
اأحمد يو�شف دروي�ص واأحمد �شمحان  االإمارات 
التنفيذي  املدير  اأي�شاً  املزكي كما ح�شر  وعمر 
علي بن اأحمد وامل�شوؤول االإعالمي خالد النقبي 

وجمموعة من االأجهزة االإدارية بالنادي.
وتقدم حممد اأحمد بن �شكر رئي�ص جمل�ص اإدارة 
فريق  على  للقائمني  بال�شكر  االإم�����ارات  ن���ادي 
النا�شئني لكرة اليد بالنادي ويف مقدمتهم مدير 
الفريق جمال القر�شي واملدرب ح�شام الزهوي 
على  القائمني  وجميع   ، ع��ادل  ط��ارق  وامل�شاعد 
فريق اليد واأكد اهتمام االإدارة بجميع االألعاب 
ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة ووع���د ���ش��ع��ادت��ه بتقدمي 

على  �شيح�شل  ال��ذي  للفريق  الدعم  مزيد من 
التكرمي الالئق.

فيما اأكد اأحمد دروي�ص ع�شو جمل�ص االإدارة اأن 
ال�شغر يعطي  االإجن��از الذي حتقق لالأخ�شر 
الذي  ال��رائ��ع  امل�شتقبل  على  اإي��ج��اب��ي��اً  م��وؤ���ش��راً 
ينتظر هوؤالء النجوم وقال: كنا بحاجة اإىل هذا 
االإجناز حتديداً يف هذه الفئة خللق جيل جديد 
اأ�شبح يعرف طريق املن�شات منذ ال�شغر م�شراً 
يف الوقت نف�شه اإىل اأن العمل اجلاد واملركز من 

اجلميع اأو�شلهم اإىل الرتبع على القمة.
م�شاء  بطولياً  اأداًء  ق��دم  اليد  فريق  :اإن  وق��ال 
اأم�������ص اأم�����ام ن��ظ��ره ف��ري��ق ال�����ش��ب��اب يف نهائي 

على  ب��احل�����ش��ول  االأداء  ه���ذا  ل��ي��ت��وج  ال��ب��ط��ول��ة 
ال��ل��ق��ب ع��ن ج����دارة وا���ش��ت��ح��ق��اق م��ه��ن��ئ��اً يف ذات 
وجميع  االإدارة  واأع�شاء  ال��ن��ادي  رئي�ص  الوقت 

منت�شبي وجماهر النادي على هذا االإجناز.
وبعد تتويج الفريق بالكاأ�ص وامليداليات الذهبية 
اللقب  بتحقيق  ب��اه��رة  ف��رح��ة  اجلميع  غ��م��رت 
اخليمة  راأ����ص  اإىل  كبرة  زف��ة  الفريق يف  وع��اد 
مداخل  على  غ��ف��رة  جماهر  احت�شدت  حيث 
يف  وطافوا  البطل  الفريق  ا�شتقبال  يف  االإم��ارة 
م�شرة حا�شدة اأرجاء االإمارة قبل اأن يتوجهوا 
ا�شتقبالهم  يف  ك���ان  ال����ذي  ال���ن���ادي  ا���ش��ت��اد  اإىل 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �شكر  ب��ن  اأح��م��د  حممد 

جمل�ص  رئي�ص  نائب  �شلطان  عي�شى  و�شلطان 
االإدارة وعدنان علي الزعابي نائب رئي�ص �شركة 
كرة القدم وعلي يو�شف النعيمي ع�شو جمل�ص 

االإدارة. 
فريق  ومدير  م�شرف  القر�شي  جمال  وتوجه 
اأحمد  ال�شيح  ل�شمو  اجلزيل  بال�شكر  النا�شئني 
ال���ن���ادي واأع�شاء  ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ص  ب��ن ���ش��ق��ر 
ملختلف  ال��الحم��دود  لدعمهم  االإدارة  جمل�ص 
و لفرق  ب�شفة عامة  بالنادي  املوجودة  االألعاب 
توفر  على  وحر�شهم  خا�شة  ب�شفة  اليد  كرة 
التي  العقبات  كافة  تذليل  و  االحتياجات  كافة 
ق��د تقف اأم���ام ال��ف��ري��ق، واأ���ش��اف ب��اأن م��ا حققه 

اإجن��از مل يكن ليتحقق لوال  اليوم من  الفريق 
دعم و متابعة �شمو رئي�ص النادي، مل�شرة الفريق 
و ت�شجيعه لهم على موا�شلة الطريق لتحقيق 
اأف�شل املراكز املتقدمة لرفع ا�شم النادي خفاقاً 

يف خمتلف املحافل الريا�شية.
وب�����دوره ث��م��ن م���درب ال��ف��ري��ق ح�����ش��ام الزهوي 
اإ����ش���ادة رئ��ي�����ص ال���ن���ادي واأك����د ب���اأن ه���ذا الفريق 
�شاأن  لهم  ي��ك��ون  ���ش��وف  مميزين  الع��ب��ني  ي�شم 
كرة  لعبة  يف  م�شرتهم  وا���ش��ل��وا  ح��ال  يف  كبر 
الوطنية الأنهم  املنتخبات  و�شيكونوا عماد  اليد 
جداً  كبر  واأدائ��ه��م  متجان�شة  جمموعة  بحق 

وي�شتحقون كل االإ�شادة والتقدير.

يف اجلولة االخ��رة من ال��دوري االجنليزي لكرة القدم يف مايو 2013 
مرمى  يف  توتنهام  مع  الرائعة  اه��داف��ه  اخ��ر  بيل  جاريث  الويلزي  �شجل 

�شندرالند.
اليوم ال�شبت، �شيلعب بيل جمددا بالثياب البي�شاء مبواجهة فريق مقلم 
باالحمر واالبي�ص يف مباراته االخرة لهذا املو�شم، لكن يف �شياق خمتلف 
متاما عندما يواجه فريقه ريال مدريد اال�شباين مواطنه اتلتيكو مدريد 

يف نهائي دوري ابطال اوروبا يف ل�شبونة.
مل يكن فوز توتنهام انذاك كافيا ملنحه بطاقة التاأهل اىل امل�شابقة القارية 
ار���ش��ن��ال يف �شمال  ب��ج��اره��م  ال��ل��ح��اق  اذ تخلفوا م��رة ج��دي��دة ع��ن  االوىل 
الويلزي  النجم  الرابع من الربمير ليج، لكن  املركز  العا�شمة لندن يف 

ا�شتعد انذاك وحارب لالنتقال اىل احد اعظم االندية يف العامل.
اخرا، ويف مطلع �شبتمرب اعلن النادي امللكي �شم الويلزي يف �شفقة هي 

االغلى يف تاريخ اللعبة ناهزت 100 مليون يورو.
توتر ال�شيف، انتقادات لبداية م�شواره مع ريال ثم �شل�شلة من اال�شابات 
ال�شغرة عكرت بداية م�شواره يف مدريد، لكنها ا�شبحت من املا�شي االن 

بعد ان عاد الالعب ال�شريع اىل فورمته املعهودة.
قال بيل بعد مواجهة 300 اعالمي يف يوم مفتوح اجراه ريال: هذه هي 
اال�شباب التي تدفعك للمجيء اىل ريال مدريد، اىل اكرب ناد يف العامل، 
للفوز يف املباريات النهائية واحراز االلقاب، وبالطبع انا اتطلع اىل ذلك .

تابع: حلمت دوما ان اخو�ص نهائي دوري االبطال. كان هديف دوما واالن 
اللقب  ن��ح��رز  ان  وام���ل  خ��ط��وة  بعد  على  نحن  م��ن��ي.  مقربة  على  ا�شبح 

العا�شر .
ينتظر ريال لقبه العا�شر منذ عام 2002، ومن اجل حتقيق ال دي�شيما 
اللعبة  جن��وم  اب��رز  مع  للتعاقد  ي��ورو  مليار  37ر1  نحو  انفق  )العا�شر( 
من كل انحاء العامل وعلى راأ�شهم بيل، العادة انتاج الليلة الذهبية التي 
باير  التا�شع �شد  اللقب  ورفاقه  زي��دان  الدين  زين  الفرن�شي  فيها  اح��رز 
ي�شغل  ال��ذي  الفرن�شي  �شجل  وي��وم��ذاك  االمل��اين يف جال�شكو،  ليفركوزن 
راهنا من�شب م�شاعد املدب االيطايل كارلو ان�شيلوتي هدفا خرافيا بكرة 

طائرة بي�شراه.
ا�شكتلندا يف ملعب  املباراة. كنت يف  ي�شيف بيل: اتذكر اين �شاهدت تلك 

هامبدن بارك. كانت حلظة رائعة لريال مدريد وامل ان اكررها .
ا�شايف.  �شغط  اي  االق��ل  على  او  بال�شغط،  ن�شعر  اننا  اعتقد  ال  وت��اب��ع: 

اي  على  بالطبع  �شغط  ه��ن��اك 
دوري  نهائي  ي�شارك يف  �شخ�ص 

او فريق،  اي الع��ب  االب��ط��ال، على 
ل��ك��ن��ن��ا م��ت��ح��م�����ش��ون ل��ل��ح�����ش��ول على 

اداء جيدا  ان نقدم  الفر�شة وام��ل  هذه 
ونح�شل على اللقب ال�شبت .

وا�شاف: ال اعتقد انه هو�ص، اذا �شاألت اي 
الع���ب يف ع���امل ك���رة ال��ق��دم، ي��ق��ول ل��ك انه 

يحلم باحراز لقب دوري االبطال .
ب�شمته  ت����رك  ق���د  ك����ان  ع���ام���ا(  ب��ي��ل )24 
عندما  امل��ل��ك��ي  ال���ن���ادي  ت���اري���خ  يف  االوىل 
50 مرتا يف مواجهة  م�شافة  انطلق من 
له  و�شجل  بر�شلونة  ال��ت��اري��خ��ي  غ��رمي��ه 

ه���دف ال���ف���وز ب��ال��ك��اأ���ص امل��ح��ل��ي��ة بعدما 
بطريقة  بارترا  مارك  املدافع  تخطى 

ا�شتعرا�شية على خط امللعب وجرى 
الكرة  يزرع  ان  ب�شرعة رهيبة قبل 
العجوز  احل�����ار������ص  ق���دم���ي  ب����ني 

خو�شيه بينتو.
ك��ان هدف  اذا  لبيل  ه��م  لكن ال 
الفوز �شيحمل توقيعه او يكون 
الربتغايل  زم���ي���ل���ه  ب���ام�������ش���اء 
اف�شل  رون���ال���دو  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و 
العب يف العامل طاملا الكاأ�ص ذات 
يف  �شتكون  الكبرتني  االذن���ني 
خزانة ابناء فلورنتينيو بريز: 

ام��ل ان ا�شجل ه��دف ال��ف��وز الن 
ه���ذا ي��ع��ن��ي ان��ن��ا ���ش��ن��ف��وز. �شتكون 

اتلتيكو  ان  ن��ع��رف  ���ش��ع��ب��ة،  م���ب���اراة 
وبغ�ص  االن،  رائ���ع���ة  ف����رتة  يف  ي��ع��ي�����ص 

النظر عن هوية امل�شجل �شنكون �شعداء جدا 
وهذا ما نهدف اليه . وختم: كري�شتيانو العب رائع. ال ميكنني قول املزيد 

النه رائع. اثبت ذلك يف كل مو�شم وي�شرفني ان العب اىل جانبه. امل ان 
نخو�ص هذه املباراة االخرة وننجح بجلب اللقب .

حتت �شعار �شكرًا خليفة 

انطالق فعاليات مهرجان الغ��س الرتاثي الأول لنادي 
تراث الإمارات يف جزيرة ال�شمالية 

تت�ي���ج فري���ق ي���د ال�شق�����ر للنا�شئي����ن بط���اًل لك����اأ�س الت�ح�����اد

بيل : رونالدو رائع ول يهمني من �شي�شجل يف النهائي

بتوجيهات �شلطان بن زايد 

ا�شطب���الت ور�ش����ان ت���رع���ى ع���دة �شب��اق����ات للق����درة يف الأوروج������اي 
للقدرة  ���ش��ب��اق��ات  ع���دة  ال��ي��وم  االوروج������واي  ت�شت�شيف 
مل�شافات 40 كم و 80 كم و 120 كم و 160 كم من 
بينها �شباق للقدرة مل�شافة 100 كم خم�ش�ص للخيول 

العربية اال�شيلة.
وتقام هذه ال�شباقات التي ت�شتمر يومني حتت اإ�شراف 
االحتاد الدويل للفرو�شية وبرعاية من ا�شطبالت ور�شان 
الذي يدعم �شباقات القدرة بالعامل ووفق ا�شرتاتيجية 
خا�شة تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 

بدعم  ال��دول��ة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل 
العربية  باخليول  للمهتمني  وت�شجيعا  القدرة  ريا�شة 
و�شباقات  بالفرو�شية  لالهتمام  وامل��درب��ني  امل��الك  من 

القدرة للخيول العربية على امل�شتوى العاملي.
ان��ه مت ر�شد  امل�����ش��وؤول��ون ع��ن ا�شطبالت ور���ش��ان  واأك���د 
جوائز مالية لكافة �شباقات القدرة التي تقام على مدار 
كبرة  وت�شجيعية  م��ادي��ة  ج��وائ��ز  ج��ان��ب  اإىل  اليومني 
العربية  اخل��ي��ول  �شباق  يف  االوائ���ل  الع�شرة  للفائزين 

اال�شيلة.
اإطار  املهرجان يف  ا�شطبالت ور�شان لهذا  وتاأتي رعاية 
ح��ر���ص ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى دع���م ال��ري��ا���ش��ة عامة 

وريا�شة الفرو�شية خا�شة واإعالء �شاأن اخليل العربي.
وو����ش���ف ه��ي��رب ف��ي��ان��ا رئ��ي�����ص االحت������اد االوروج��������واي 
بتوجيه  تاأتي  التي  ور�شان  ا�شطبالت  رعاية  للفرو�شية 
من �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب 
ال�شمو رئي�ص الدولة باأنها مبادرة رائعة وتاأتي يف اإطار 

دعم اخليل ب�شكل عام واخليل العربي ب�شكل خا�ص.
امل�����ش��ارك��ة يف موقع  اخل��ي��ول  ا�شتقبال  اأن���ه مت  واأو����ش���ح 
على  البيطري  الفح�ص  اإج����راءات  واكتملت  البطولة 
اخل��ي��ول امل�����ش��ارك��ة يف ���ش��ب��اق��ات ال��ي��وم��ني وال��ت��اأك��د من 

�شالمتها وجاهزيتها لل�شباق.
الفني بح�شور رئي�ص  اأنه مت عقد االجتماع  اإىل  واأ�شار 
باالحتاد  الفنية  اللجنة  من  وممثلني  املنظمة  اللجنة 
ال�شروط  ����ش���رح  خ���الل���ه  ج����رى  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  ال������دويل 

كيفية  وحت��دي��د  للمت�شابقني  امل��ل��زم��ة  ك��اف��ة  وال��ق��واع��د 
اإطالع  واأي�شا  مرحلة  ك��ل  نهاية  بعد  الفح�ص  اإج���راء 
ال��ف��ر���ش��ان ع��ل��ى خ��ط ���ش��ر ال�����ش��ب��اق وحت��دي��د حم���اوره 

وحتديد م�شافة كل مرحلة.
ووجه رئي�ص اللجنة الفنية للمهرجان ال�شكر اإىل �شمو 
ور�شان  وا�شطبالت  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
دعم  يف  وا�شحا  دورا  لعب  ال�شباق  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شرا 

ريا�شة الفرو�شية عامة وريا�شة القدرة خا�شة.

ك�يرب�س حكمًا لنهائي 
اأبطال اأوروبا

مل�شابقة  النهائية  املباراة  قيادة  كويرب�ص  بيورن  الهولندي  احلكم  �شيتوىل 
دوري ابطال اوروب��ا التي جتمع اليوم ال�شبت يف ل�شبونة بني ريال مدريد 

واتلتيكو مدريد اال�شبانيني.
النهائية مل�شابقة الدوري  املباراة  و�شيكون كويرب�ص )41 عاما( الذي قاد 
االوروبي يوروبا ليغ العام املا�شي بني ت�شل�شي االنكليزي وبنفيكا الربتغايل، 
م�شاعدا من قبل مواطنيه �شاندر فان روكل واروين ت�شين�شرتا، ا�شافة اىل 
�شيكونان  اللذين  لي�شفيلد  وريت�شارد  بويكل  فان  بول  االخرين  مواطنيه 

احلكمني امل�شاعدين املتواجدين خلف املرميني.
68 م��ب��اراة ع��ل��ى �شعيد   ،2006 ال����دويل م��ن��ذ  وق���اد ك��وي��رب���ص، احل��ك��م 
االبطال  دوري  يف  املو�شم  ه��ذا  مباريات  ارب��ع  بينها  االوروب��ي��ة،  امل�شابقات 
النهائية لكاأ�ص  امل��ب��اراة   2013 ق��اد يف  بانه  ، علما  ي��وروب��ا ليغ  وث��الث يف 

القارات بني الربازيل وا�شبانيا.

بر�شل�نة ي�اجه بطل 
الدوري الفنلندي 

�شيواجه  ان���ه  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الفنلندي  ال����دوري  ب��ط��ل  ات�����ص.ج��ي��ه.ك��ي��ه  ق���ال 
بر�شلونة اال�شباين وديا يف التا�شع من اأغ�شط�ص اب القادم قبل بداية املو�شم 

اجلديد.
ويبلغ متو�شط درجات احلرارة يف العا�شمة الفنلندية خالل اأغ�شط�ص اب 
لكثر من العبي  وه��و ما ميثل جتربة خمتلفة متاما  درج��ة مئوية   16
ال�شهر  تنطلق  التي  العامل  كاأ�ص  يف  بالدهم  �شيمثلون  وال��ذي��ن  بر�شلونة 
القادم يف الربازيل. واأعلن بر�شلونة يف وقت �شابق هذا االأ�شبوع تعيني العبه 
ال�شابق لوي�ص انريكي كمدرب للفريق خلفا لالرجنتيني جرادو مارتينو 

بعد مو�شم خميب لالآمال.
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اأعلن نادي العني للثقافة وال�شطرجن على تنظيم 
مهرجان العني الفاي�شة الدويل لل�شطرجن الذي 
 ، العني  مبدينة  ون  تو  ون  مبنتجع  اليوم  ينطلق 
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد مبقر 
عبداهلل  اأم���ني  حم��م��د  امل�شت�شار  بح�شور  ال��ن��ادي 
واملهند�ص  ل��ل��ن��ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال���زرع���وين 
وم��رمي حمد  الفني  رئي�ص اجلهاز  الطاهر  ط��ارق 
ال�شام�شي رئي�شة جلنة الن�شاط الن�شائي وجو�شيف 
احلاج مدير منتجع ون تو ون الراعي للمهرجان 

.
امل��ه��رج��ان �شوف  اأن  ال���زرع���وين  امل�����ش��ت�����ش��ار  ك�����ش��ف 

ي��ق��ام ع��ل��ى م����دار ث��الث��ة اأي�����ام وي��ت�����ش��م��ن بطولة 
ثم  االأول  ال��ي��وم  يف  البليتز  اخل��اط��ف  لل�شطرجن 
يومني  م��دار  على  الديناميكي  لل�شطرجن  بطولة 
مدينة  يف  ي��ق��ع  ال����ذي  ون  ت��و  ون  مبنتجع  وذل����ك 
، وتوقع  التاريخية ويطل على جبل حفيت  العني 
الزرعوين م�شاركة 80 العب والعبة من 10 دول 

يف هذا املهرجان الدويل لل�شطرجن .
من ناحيته اأعرب جو�شيف احلاج مدير منتجع ون 
ال�شطرجني  املهرجان  باإقامة  �شعادته  عن  ون  تو 
الذي ينظمه النادي برعاية املنتجع ومتنى التوفيق 
جلميع الالعبني ، وقال باأن رعاية البطولة تاأتي 

�شمن �شيا�شة الفندق لدعم وت�شجيع الريا�شة يف 
مدينة العني ويف اإمارة اأبوظبي ب�شكل عام.

اأن املهرجان يهدف   واأك��د املهند�ص طارق الطاهر 
اإىل ت��وف��ر ف��ر���ص اإح���ت���ك���اك ل��الع��ب��ي االإم������ارات 
املمار�شني  الفني وتو�شيع قاعدة  امل�شتوى  لتطوير 
للعبة يف مدينة العني والتعريف باملعامل التاريخية 

وال�شياحية بدار الزين .
�شي�شهد  املهرجان  اأن  ال�شام�شي  م��رمي  واأو�شحت 
م�����ش��ارك��ة وا���ش��ع��ة م���ن الع���ب���ات ال��ع��ني واالإم������ارات 
للتناف�ص يف هذا املحفل الدويل ا�شتعدادا للبطوالت 

املحلية واخلارجية خالل الفرتة املقبلة .

تدق اليوم �شاعة احلقيقة يف اأروقة اجلولة الثالثة من بطولة 
العامل )�شكاي دايف دبي( للزوارق ال�شريعة اك�ص كات والتي 
حتت�شنها مدينة نابويل االيطالية وتختتم يوم غد االأحد 
مب�شاركة 12 زورقا ميثل اأطقمها عددا من خمتلف بلدان 
العاملية  املوؤ�ش�شة  باإ�شراف  العاملية  البطولة  وتقام  ال��ع��امل. 
للحدث  الر�شمي  امل��روج  اأيه  بي  بي  دبليو  ال�شريعة  للزوارق 
والتي يراأ�ص جمل�ص اإدارتها �شعادة �شيف بن مرخان الكتبي 
اأم وال��ذي ي�شن اللوائح  اأي  ال��دويل يو  حتت مظلة االحت��اد 
وال���ق���وان���ني وب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ش��رك��اء ال��ن��ج��اح رع����اة احلدث 
موؤ�ش�شة �شكاي دايف دبي و�شركة اعمار العقارية و�شوق دبي 

احلرة وقناة دبي الريا�شية )ال�شريك االإعالمي(.
وت��رت��ف��ع وت���رة ال��ت��ن��اف�����ص ال��ي��وم م��ع ع��ل��و ه��دي��ر املحركات 
اجلولة  األقاب  على  احلقيقية  واملناف�شة  ال�شراع  وانطالق 
الظهرة  ف��رتة  يف  �شتقام  حيث  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  الثالثة 
ال���واح���دة متاما  ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د  امل��ح��ل��ي الي��ط��ال��ي��ا  بالتوقيت 
)ال�����ش��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة ظ��ه��را ب��ت��وق��ي��ت االإم��������ارات( حم����اوالت 
ت�شجيل اأف�شل توقيت )�شباق اعمار الأف�شل زمن( لتحديد 
ال�شباق الرئي�شي يوم غد االأح��د حيث �شتقوم  املنطلقني يف 
الواحدة  ال�شباق  لفة  يف  توقيت  اأف�شل  بت�شجيل  ال����زوارق 
والتي ي�شل طولها اإىل م�شافة 3.5 ميال بحريا وعلى مدار 

�شاعة كاملة.
وعند  امل�شائية  ال��ف��رتة  احل���دث يف  امل�����ش��ارك��ون يف  وي��رتق��ب 
ال�شاد�شة  )ال�شاعة  املحلي  بالتوقيت  الرابعة ع�شرا  ال�شاعة 
اللقب  النتزاع  ال�شاخن  التناف�ص  االإم���ارات(  بتوقيت  م�شاء 
والدي  لل�شرعة  دبي احلرة  �شوق  �شباق  الثاين وهو �شدارة 
)مل�شافة  واآخ���ر  زورق  ب��ني  الثنائية  امل��واج��ه��ات  على  يعتمد 
تزيد عن كيلو مرت واحد( وبنظام خروج املغلوب و�شول اإىل 
والو�شيف  البطل  حتدد  والتي  واحلا�شمة  النهائية  املرحلة 

والو�شيف و�شاحب املركز الثالث.
يوم  نابويل  مدينة  يف  الغفر  االي��ط��ايل  اجلمهور  وينتظر 
غد ال�شباق الرئي�شي )�شكاي دايف دبي( يف اجلولة الثالثة 
من بطولة العامل للزوارق ال�شريعة اك�ص كات عند ال�شاعة 
الثالثة والن�شف بتوقيت ايطاليا ال�شاعة اخلام�شة والن�شف 
م�شاء بتوقيت االإم��ارات يوم بعد غد االأح��د وال��دي �شيحدد 

هوية البطل وفار�ص اجلولة االأول.
)�شكاي  العامل  بطولة  من  الثالثة  اجلولة  فعاليات  وكانت 
داي����ف دب����ي( ق��د ان��ط��ل��ق��ت ي���وم اأم�����ص ب��ا���ش��ت��ك��م��ال اإج�����راءات 

على  ال��ف��ن��ي  الفح�ص  واإج�����راء  امل�����ش��ارك��ة  ل��ل��ف��رق  الت�شجيل 
انعقاد االجتماع اخلا�ص مبدراء  امل�شاركة فيما مت  ال��زوارق 
الفرق اأعقب ذلك قيام املت�شابقني باإجراء جولة على كور�ص 
ال�شباق ثم خو�ص حماوالت التجارب الر�شمية التي اطماأن 
من خاللها امل�شاركون على جاهزية الزوارق للمناف�شة على 
االأل��ق��اب ب��داي��ة م��ن ال��ي��وم وح��ت��ى ي��وم غ��دا وق��ام��ت اللجنة 
ال�شباق  م�شار  ب�شرح  التنويري  االجتماع  وخ��الل  املنظمة 

والرد على كل اال�شتف�شارات املتعلقة بذلك.

مارادونا يعانق جمهوره
وت�����ش��ه��د ال��ب��ط��ول��ة ي���وم غ���دا االأح����د ح��دث��ا ف��ري��دا بو�شول 
اأ�شطورة كرة القدم العاملية النجم االأرجنتيني دييغو ارماندو 
مارادونا ال�شفر ال�شريف للريا�شة يف دبي اإىل مدينة نابويل 
والتي ا�شتهرت يف عقد الت�شعينيات بفريقها املحلي وال1ي 
قاده االأ�شطورة اإىل العديد من االألقاب املحلية واالأوروبية 
الذي  دب��ي(  داي��ف  )�شكاي  الرئي�شي  ال�شباق  ح�شور  وذل��ك 
يوم  م�شاء  والن�شف  اخلام�شة  ال�شاعة  من  بداية  �شينطلق 
االأرجنتيني  النجم  وم�شاركة  ح�شور  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي   . غ��د 
للزوارق  العاملية  املوؤ�ش�شة  قبل  من  �شعيدة  كمفاجاأة  الكبر 
ال�شريعة دبليو بي بي اأيه الأهل املدينة االيطالية والتي تعد 
احلدث  ال�شت�شافة  تقديرا  ايطاليا  يف  مدينة  اك��رب  ثالث 
للمرة االأوىل مما يعزز مكانة البطولة العاملية يف انطالقتها 

العاملية والتي بداأت العام املا�شي.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الكتبي  مرخان  بن  �شيف  �شعادة  وق��ال 
املوؤ�ش�شة العاملية للزوارق ال�شريعة دبليو بي بي اأيه اأن وجود 
م��ارادون��ا يف قلب احل��دث وبني جمهوره  العاملية  االأ�شطورة 
املحب لفنه وتاريخه الكروي الزاخر �شيعطي اإ�شافة كبرة 
يتمتع  حيث  االأح��د  وغ��دا  اليوم  املرتقب  لل�شباق  وحقيقية 
يف  لي�ص  وج��ارف��ة  ك��ب��رة  بجماهرية  االآن  واىل  م���ارادون���ا 
نابويل فح�شب بل جميع املدن واالأقاليم االيطالية ما يجعل 
احلدث ي�شتقطب جميع و�شائل االإع��الم واجلمهور ليوجد 
ال��ذي يدعم  االأم��ر  البطولة  تعزز من مكان  قاعدة جديدة 

اأهدافنا الكبرة يف انت�شار احلدث على اأو�شع نطاق.
وقال الكتبي ال�شارع االيطايل يف حالة ترقب كبر النطالقة 
احل����دث وم�����ش��اه��دة االإث������ارة م��ع ه��دي��ر حم��رك��ات ال����زوارق 
ايطاليا  البحرية  الريا�شات  مهد  اإىل  تعود  التي  ال�شريعة 
وايطاليا ويف نف�ص املكان ال1ي احت�شن العام املا�شي حتدي 

ال�شراعية  كاأ�ص )امريكازكاب( اكرب االأحداث يف الريا�شات 
عاملية  م��ارك��ة  اأ�شحت  اأن  جديد  م��ن  اك�ص  لتوؤكد  احلديثة 

ت�شاهي كل االأحداث والبطوالت.

زورق دبي 7 جديد البطولة
دبي(  دايف  )�شكاي  العامل  لبطولة  املتميز  للدور  ا�شتمرارا 
املوؤ�ش�شة  الأه���داف  ومواكبة  ك��ات  –اك�ص  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 
العاملية للزوارق ال�شريعة دبليو بي بي اأيه يف الرتويج ملختلف 
والريا�شية  وال�شياحية  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأح����داث 
ب��ال��دول��ة �شت�شجل اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة ال��ع��امل يف 
العالمة  يحمل  وايل   7 دب��ي  ل��زورق  االأول  الظهور  نابويل 
ال�شمو  �شاحب  ب��اإط��الق��ه��ا  تف�شل  وال��ت��ي  ل��دب��ي  ال��ت��ج��اري��ة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص حاكم دبي رعاه اهلل اإبان معر�ص �شوق ال�شفر العربي 
يف دورته احلادية والع�شرين موؤخرا يف دبي ليتم ا�شتخدامها 

يف الت�شويق والرتويج الدويل لالمارة.
القائم بني  وال��ت��ع��اون  بالتن�شيق  اجل��دي��دة  اخل��ط��وة  وت��اأت��ي 
املوؤ�ش�شة العاملية ودائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري يف دبي 
الفني والتقني  الدعم  التي تقدم  الفيكتوري تيم  وموؤ�ش�شة 
للزورق اجلديد حيث �شيتوىل الثنائي العاملي بطلنا �شلطان 
والتي  القيادة يف اجلولة  براي�ص  واالأمريكي جي  الظاهري 
يتطلعان فيها اإىل بلوغ القمة وال�شعود اإىل من�شة التتويج 
خا�شة وان ال��زورق كان البطل املتوج بالتاج االأوروب��ي العام 
�شرتي�شا  جولتي  يف  الكبر  اللقب  خطف  عندما  امل��ا���ش��ي 
وارونا بقيادة بطلنا الغائب عن امل�شاركة را�شد �شهيل الطاير 

واالأمريكي جي براي�ص.
واأ�شاد �شيف بن مرخان الكتبي رئي�ص جمل�ص اإدارة املوؤ�ش�شة 
هالل  بجهود  اأي��ه  ب��ي  ب��ي  دبليو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  العاملية 
�شعيد املري املدير العام لدائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري 
يف دبي ودعمه لالأفكار وجناح حدث بطولة العامل 2014 
من خالل رعاية م�شاركة زورق دبي 7 وكذلك رعاية زورق 

اآخر يف اجلولة الثانية يف الفجرة با�شم ) ماي دبي 33(.
اجلدير بالذكر اإن املوؤ�ش�شة العاملية حملت اإىل العامل العديد 
االإ���ش��ادة منها الرتويج مللف  التي كانت حمل  امل��ب��ادرات  من 
ا�شت�شافة دبي ملعر�ص اك�شبو دبي- االمارات العربية املتحدة 
ت�شتعد  التي  ميالن  منها  املناطق  م��ن  العديد  يف   2020
ا�شت�شافت  ال��ت��ي  ال�شينية  و�شنغهاي   2015 ع��ام  ل���دورة 

باإطالق  دوره��ا  العاملية  املوؤ�ش�شة  لتوا�شل   2010 دورة عام 
زورق دبي 7 كاأول موؤ�ش�شة ريا�شية تروج للعالمة التجارية 

اجلديدة يف اأنحاء العامل.

زورقا جاهزة للمناف�شة على األقاب نابويل  12
فزاع 3 يتقدم كوكبة املتناف�شني على القاب اجلولة الثالثة

يف  العاملية  البطولة  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة  مناف�شات  جتمع 
ال�شريعة  ال����زوارق  ريا�شة  يف  ال��ع��امل  اأب��ط��ال  نخبة  ن��اب��ويل 
على  االأف�شل  جتعلها  ميزة  يك�شبها  مم��ا  الفئات  مبختلف 
امل��م��ي��زات االخ����ري وم��ن��ه��ا انخفا�ص  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االإط����الق 
التكلفة االقت�شادية واملتعلقة ب�شراء وجتهيز الزورق بني كل 

الفئات يف العامل.
ومن ابرز املت�شابقني يف نابويل يظل بال �شك بطال العامل 
الزفني  ع��ارف  الثنائي   3 ف��زاع  زورق  يف  الفيكتوري  وجنما 
ونادر بن هندي وال1ي ي�شعي للرتبع على ال�شدارة وقائدا 
زورق دبي 7 بطلنا �شلطان الظاهري وزميله االأمريكي جي 
وجودها  فر�شت  عربية  اأ�شماء  احل��دث  يف  يلمع  ما  براي�ص 
م�شاركة  خ���الل  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  بحلته  احل���دث  تاأ�شي�ص  م��ن��ذ 
ممثل دولة الكويت ال�شقيقة زورق رهيب 17 بقيادة الثنائي 
قائدا  اأي�شا  ومعهما  الدخيل  وجا�شم  العماين  عبداللطيف 
الن�شر  ن�����ش��ر  ال��ق��ط��ري حم��م��د  ال��ث��ن��ائ��ي   94 ق��ط��ر  زورق 

وعبدالرحمن الن�شر.
العامل  اأن��ح��اء  من  البطولة  قائمة  يف  امل�شاركني  اب��رز  وم��ن 
املت�شابقني االيطاليني يف واللذين ميثلون اأغلبية يف احلدث 
ال���زوارق منها زورق  العديد من  وذل��ك من خ��الل قيادتهم 
نيكوليني 6 بقيادة ماثيو نيكوليني وتوما�شو بويل وزورقي 
10 بقيادة الثنائي لوكا فورميلي فيندي وجيوفاين  بوين 
بارليزي  بقيادة   20 مارينا  انفي�شتمينت  وزورق  كاربيتال 
بقيادة   22 فيدك�ص  وزورق  الي�شاندرو  وب���اروين  �شرافينو 
 28 مارينا  غلوبال  وزورق  كارلو  وبيني�شي  اماتو  اليفاردو 
)ايطاليا( بقيادة ربرتو لو بيانو )ايطاليا( اندريا كوميلو 

)ايطاليا( .
الثالثة  واجل��ول��ة  العاملية  البطولة  اأح���داث  يف  ي�شارك  كما 
 46 الدي  زورق  االي���ط���ال���ي���ة  ن���اب���ويل  م��دي��ن��ة  يف  امل����ق����ررة 
)ا���ش��ب��ان��ي��ا( ب��ق��ي��ادة م��ارك��و ف��اب��ري��زي )اي��ط��ال��ي��ا( ولورينزو 
بقيادة  )�شوي�شرا(   50 معو�ص  وزورق  )ايطاليا(  باك�شي 
وزورق  )ال�شويد(  كوملني  وجواكيم  )اأمريكا(  بالوغ  غ��اري 

96 )فرن�شا( بقيادة فران�شي�ص بينيلي )فرن�شا(  اأر بي  �شي 
و�شاول باكاكو )ايطاليا(.

غياب روح دبي 11
للمرة االأوىل يغيب عن امل�شاركة يف احدي جوالت البطولة 
بقيادة   11 دب���ي  روح  زورق   2010 ال��ع��امل  ب��ط��ل  ال��ع��امل��ي��ة 
الثنائي االإماراتي العاملي را�شد املري و�شامل الهاملي الأ�شباب 
بقوة  البطولة  اإىل  ال����زورق  ي��ع��ود  اإن  املنتظر  وم��ن  خا�شة 
خالل اجلوالت املتبقية يف مراحل البطولة والتي متر بعدة 
جمددا  والعودة  ال�شني  ثم  والربتغال  ايطاليا  يف  حمطات 

نهاية العام اإىل دبي.

الزوارق امل�شاركة:
ف���زاع 3 )االإم������ارات( ع���ارف ال��زف��ني )االإم������ارات( ون���ادر بن 

هندي )االإمارات(
نيكوليني 6 )ايطاليا( ماثيو نيكوليني )ايطاليا( وتوما�شو 

بويل )ايطاليا(
ال��ظ��اه��ري )االإم������ارات( وجي  7 )االإم������ارات( �شلطان  دب���ي 

براي�ص )اأمريكا(
)ايطاليا(  فيندي  فورميلي  لوكا  )ايطاليا(   10 بوين  تي 

وجيوفاين كاربيتال )ايطاليا(
رهيب 17 )الكويت( عبداللطيف العماين )الكويت( جا�شم 

الدخيل )الكويت(
�شرافينو  ب��ارل��ي��زي  )اي��ط��ال��ي��ا(   20 م��اري��ن��ا  انفي�شتمينت 

)ايطاليا( وباروين الي�شاندرو )ايطاليا(
22 )ايطاليا( اليفاردو اماتو )ايطاليا( وبيني�شي  فيدك�ص 

كارلو )ايطاليا(
)ايطاليا(  بيانو  لو  ربرتو  )ايطاليا(   28 مارينا  غلوبال 

اندريا كوميلو )ايطاليا(
ولورينزو  )ايطاليا(  فابريزي  ماركو  )ا�شبانيا(   46 الدي 

باك�شي )ايطاليا( 
وجواكيم  )اأم��ري��ك��ا(  ب��ال��وغ  غ��اري  )�شوي�شرا(   50 معو�ص 

كوملني )ال�شويد(
قطر 94 )قطر( حممد ن�شر الن�شر )قطر( وعبدالرحمن 

الن�شر )قطر(
�شي اأر بي 96 )فرن�شا( فران�شي�ص بينيلي )فرن�شا( و�شاول 

باكاكو )ايطاليا(

برعاية منتجع ون تو ون

مه���رج���ان العي����ن الفاي�ش����ة الدول����ي 
لل�شطرن����ج ينطل����ق الي�������م 

املوؤ�ش�شة العاملية تعيد االأ�شطورة ملعانقة جمهوره

م���ارادون���ا �شيف���ًا �شرفي���ًا يف م�ن����دي���ال )اإك����س ك����ات( بن���اب�ل�����ي
�شراع اجلولة الثالثة يبداأ على لقبي )اإعمار( و)�شوق دبي احلرة(

)دبي 7( يحمل العالمة التجارية اجلديدة للوؤلوؤة اخلليج اإىل العامل
فزاع 3 ي�شعى ملوا�شلة اإبهاره والرتبع على عر�س ال�شدارة

لقب  ب��اإح��رازه  ال�شارقة  ن��ادي  �شلة  اأ�شبال  فريق  احتفل 
املباريات  طيلة  م�شرف  اأداء  بعد  العام  ال��دوري  بطولة 
ال��ت��ي خ��ا���ش��ه��ا م��ن��ذ ب���داي���ة امل��و���ش��م وح��ر���ش��ت االأ�شرة 

ال�شرقاوية على التواجد واالحتفاء بالكاأ�ص .
ال��ع��ام لنادي  اأم��ني ال�شر  وه��ن��اأ عي�شى ه��الل احل��زام��ي 
وبارك  ال�شلة  اأ�شبال  فريق  الثقايف  الريا�شي  ال�شارقة 
لهم م�شوارهم طيلة املباريات والفوز الذي ح�شدوه يف 
بقيادة  العام  ال��دوري  ببطولة  ليتوجوا  البطولة  نهاية 

ال�شارقة  اأ�شبال  اأن  واأكد  املرزوقي.  بدر  الوطني  املدرب 
من فريق ال�شلة بذلوا جهودا كبرة بعد اأن اأدوا عرو�شا 
كافة  ف���وز يف  م��ن  اأك���رث  اأن يحققوا  وا���ش��ت��ط��ع��وا  رائ��ع��ا 
اأحمد  ال�شيخ  لتوجيهات  تقديره  عن  واأع��رب  مباريات 
الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ث��اين  األ 
الثقايف على دعمه ورعايته للفرق الريا�شية يف النادي 
والتي اأثمرت يف نهاية هذا املو�شوم عن تتويج �شلة نادي 
ال�شارقة ببطولة الدوري العام ورفع با�شمه وا�شم ا�شرة 

وجلميع  ث���اين  األ  اأح��م��د  لل�شيخ  ال�شكر  ال�شلة  ف��ري��ق 
الدور  هذا  وم�شجيعه مقدرا  النادي وحمبيه  جماهر 
الكبر الذي تكامل من اإدارة النادي واجلهازين االداري 
والفني للفريق للو�شول اإىل هذه املن�شة الغالية . واأ�شار 
احلزامي بجهود املدرب املواطن بدر املرزوقي ودوره يف 
نادي  اأن  م��وؤك��دا  ال��ف��وز  ل��ه��ذا  وتاأهيله  الفريق  ت�شكيل 
االأول  ليكون  املقبل  املو�شم  �شعيه يف  �شيوا�شل  ال�شارقة 

دائما يف كافة الريا�شات .

عي�شى هالل احلزامي : ن�شكر ال�شيخ اأحمد اآل ثاين على دعمه ورعايته للفرق الريا�شية

اأ�شب���ال �شل���ة ن���ادي ال�شارقة يت�ج ببط�لة الدوري العام
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ال�صخري – حلبة البحرين الدولية: 

يف  ال�شيارات  ريا�شة  موطن  الدولية  البحرين  حلبة  يف  تختتم 
ال�شرق االأو�شط فعاليات احللبة املقدمة لع�شاق وحمبي ريا�شة 
ال�شيارات لهذا املو�شم بفعالية جتارب القيادة املثرة التي �شتنطلق 
يوم ال�شبت املوافق 24 مايو، فال تفوتكم فر�شة احلجز مبكرا 

واال�شتمتاع بق�شاء عطلة نهاية االأ�شبوع على امل�شمار العاملي.
وتتيح احللبة يف هذه الفعالية اإىل ع�شاق ال�شرعة فر�شة جتربة 
االأو�شط. حيث  ال�شرق  اأداء قوي يف منطقة  ذات  �شيارات  وقيادة 
تقدم حلبة البحرين الدولية �شيارة م�شتوبي�شي الن�شر ايفلو�شن 
الكاترهام  �شيارة  و  ل��رت،   2 جين�ش�ص  هيونداي  و�شيارة  اأك�����ص، 

املتعة  جي7، وذلك �شمن عر�ص واحد وال��ذي يقدم للجماهر 
واالإثارة على م�شمار حلبة �شخر العاملية. 

و�شتتاح فر�شة جتربة �شيارة ميت�شوبي�شي اإيفيلو�شن X ذات قوة 
291 ح�شان للقيام بثالث لفات على م�شار احللبة مع تواجد 
اأحد املدربني املوؤهلني. و من ثم �شياقة هونداي جين�شي�ص 2.0 
احللبة  م�شمار  ح��ول  ل��ف��ات  ب��ث��الث  ح�شان   210 ق��وة  ذات   T
ح�شان   160 بقوة  كاترام  �شيارة  �شياقة  وبعدها  لفات،  بثالث 

خلم�ص لفات على امل�شار.
دفع  التجربة  ه��ذه  خو�ص  يف  للراغبني  الفر�شة  تكون  و���ش��وف 
قيادة  م��ن  التمكن  ، حيث  دي��ن��ار بحريني   115 وق��دره��ا  ر���ش��وم 
ال�شيارات مبجموعة 11 لفة على م�شمار احللبة ومب�شافة تقدر 

ب� 35.7 كيلومرت كاملة خالل �شاعتني من اال�شتمتاع باالإثارة 
واملتعة.

والأ�شباب تتعلق بال�شالمة �شيتم التن�شيق مع العمالء من حمبي 
وع�شاق ال�شرعة من اأجل طرح بع�ص التعليمات واالإر�شادات التي 
يجب تطبيقها قبل اأن يتم قبولهم للقيام بهذا التجارب على م�شار 
احللبة. ويف الوقت نف�شه يجب على ال�شائقني عر�ص ن�شخة من 
رخ�شة قيادة �شارية املفعول واأن ال تقل مدة �شالحيتها عن �شنة 
الت�شجيل  للمنظمني عند  اأق��ل تقدير مع تقدميها  واح��دة على 
للم�شاركة يف هذه الفعالية. ويجب على امل�شاركني كذلك ارتداء 
املالب�ص املنا�شبة، مع لب�ص اخلوذات التي �شتكون متوافرة طوال 

الفعالية.

فعاليات جتارب القيادة املثرية يف حلبة البحرين الدولية يف اآخر فعاليات امل��شم

اليوم  فعاليات  ال��ي��وم  االي��رل��ن��دي  ك���وراه  م�شمار  ي�شت�شيف 
اأ�شواط   7 م��ن  ي��ت��األ��ف  ال����ذي  اجل��ن��ي��ز  م��ه��رج��ان  م��ن  االأول 
للفئة  الكال�شيكي  االيرلندي  جنيز   2000 �شباق  مت�شمنة 
االأويل مل�شافة امليل واملخ�ش�ص لالمهار يف �شن ثالث �شنوات 

والبالغ اإجمايل جوائزه املالية 300 األف يورو.
الدولة  رئي�ص  جائزة  يت�شمن  ال��ذي  املهرجان  تنظيم  وياأتي 
ال�شامية  للتوجيهات  ترجمة  غدا  االأ�شيلة  العربية  للخيول 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
حفظه اهلل ودعم الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار 

اإحتاد االإمارات للفرو�شية.
االيرلندي  اجلنيز  مهرجان  �شباقات  ت�شهد  اأن  املتوقع  ومن 
يف  متمثلة  مميزة  جمموعة  يومني  م��دي  على  الكال�شيكي 
�شخ�شيات كبرة من �شناعة اخليل العاملية وع�شاق �شباقات 

اخليول.
االأويل  للفئة  الكال�شيكي  االيرلندي  جنيز   2000 و�شباق 

تبلغ  �شنوات  ث��الث  �شن  يف  لالمهار  واملخ�ش�ص  امليل  مل�شافة 
ال�شوط  �شيقام يف  و  األف يورو   300 املالية  اإجمايل جوائزه 
االأوربية  اأق��وى اخليول  12 خيال من  فيه  ي�شارك  و  الرابع 

واالمريكية.
2000 جنيز والذي �شيقام يف  املتوقع ان ي�شهد �شباق  ومن 
اأق��وى اخليول  12 خيال من  فيه  ي�شارك  و  ال��راب��ع  ال�شوط 
ت�شنيف  الإرت��ف��اع  نظرا  قوية  مناف�شة  واالمريكية  االأورب��ي��ة 
للرت�شيح  االأق���رب  ك��ان  واإن  امل�شاركة  اخليول  من  كبر  ع��دد 
امل�شنف  م�شتجيب  امل��ه��ر  ال�شباق  ه��ذا  لقب  على  للمناف�شة 
نائب حاكم  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  ل�شمو   114
واإ�شراف  �شمالون  جي  بي  الفار�ص  بقيادة  املالية  وزي��ر  دب��ي 
املدرب دي كي ويلد واملهر اأوبليرتيتور العائد ملكيته جلمعية 
قطر لل�شباقات بقيادة الفار�ص جي بي �شبن�شر واإ�شراف املدرب 

جي اإم ليون.
كما من املتوقع اأن يدخل يف املناف�شة املهر كنج مان الذي يبلغ 
ت�شنيفه 119 والعائد ملكيته لالأمر ال�شعودي خالد العبد 
تدريبه  على  ي�شرف  وال��ذي  دويلي  جون  الفار�ص  بقيادة  اهلل 
املدرب الربيطاين جون جو�شدين واملهر �شفنت باور امل�شنف 

اآر  ال��ف��ار���ص  ب��ق��ي��ادة  �شيفر�ص  الإي��ل��ي��ان  ملكيته  ال��ع��ائ��د   114
هوجي وي�شرف على تدريبه املدرب ريت�شارد هانون.

اإحتاد  ب��رع��اي��ة  ال�����ش��ع��دي��ات  ���ش��ب��اق  ال��ي��وم  ���ش��ب��اق��ات  ويت�شمن 
االإم������ارات ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة وال����ذي ���ش��ي��ق��ام يف ال�����ش��وط اخلام�ص 
األف   15 املالية  ج��وائ��زه  واإج��م��ايل  خيال   15 فيه  وي�شارك 
يورو واأقوى املر�شحني للفوز بلقب هذا ال�شباق اجلواد وولف 

اإن ديزرت جلابر العبد اهلل بقيادة الفار�ص ديب بيجان . 
املخ�ش�ص  االأول  ال�����ش��وط  ف��ي�����ش��ارك يف  االأ����ش���واط  ب��اق��ي  ام���ا 
للمهرات 16 مهرة واإجمايل جوائزه املالية 16.500 الف 
توبا�ص يف  ب��اك  املهرة  ال�شوط  لهذا  املر�شحني  واق��رب  ي��ورو 
واإجمايل جوائزه  11 خيال  الثاين  ال�شوط  ي�شارك يف  حني 
�شك�ص  ال�شوط  لهذا  املر�شحني  واق��رب  ي��ورو  الف   52 املالية 
ليجز وي�شارك يف ال�شوط ال�شاد�ص 16 خيال واقوى املر�شحني 
اخليل في�شكال فوك�ص . اأما ال�شوط ال�شابع واالأخر في�شارك 

فيه 15 خيال واملر�شح له اخليل باندي بوي .
املهجنة  للخيول  خم�ش�ص  جنيز  ال2000  �شباق  ان  يذكر 
عام  يف  وتاأ�ش�ص  امليل  مل�شافة  �شنوات  ث��الث  �شن  يف  االأ�شيلة 
االألفي  ب�شباقي  ال��ف��وز  جمعت  التي  اخل��ي��ول  واب���رز   1921

جنيز االجنليزي وااليرلندي هي رايت تاك يف عام 1969.
وتبداأ غدا اجلولة االأوروبية باإقامة اجلولة الثالثة يف م�شمار 
يونيو  من  االأول  يف  الرابعة  اجلولة  يليها  االأيرلندي  ك��واره 
القادم على م�شمار بادن يف اأملانيا وتنتقل اجلائزة اإىل اأمركا 
يف 14 يونيو حيث م�شمار ت�شر�شل داونز ومنها اإىل فرن�شا 
وم�شمار �شانت كلو يف 29 يونيو . ويف الرابع من اأغ�شط�ص 
اإىل  وب��ع��ده��ا  او���ش��نت  م�شمار  يف  وت��ق��ام  بلجيكا  اإىل  تنتقل 
العا�شمة الرو�شية مو�شكو يف 14 اأغ�شط�ص وتختتم اجلائزة 

يف العا�شمة الرتكية اإ�شطنبول خالل �شهر �شبتمرب املقبل.
واأكد طالب ظاهر املهري اأمني ال�شر العام الحتاد الفرو�شية 
�شمن  ال��دول��ة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  كاأ�ص  �شباق  تنظيم  اأن 
فعاليات مهرجان اجلنيز االأيرلندي ي�شكل نقطة جوهرية يف 
م�شرة ريا�شة الفرو�شية ملا حتمله من اأهمية ومعان كبرة 
على  واملحافظة  العربية  باخليول  الكبر  االه��ت��م��ام  ظ��ل  يف 

ريا�شة االآباء واالأجداد.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يوليه  الذي  واالهتمام  بالدعم  واأ�شاد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل والفريق  خليفة بن زايد 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان لريا�شة الفرو�شية 

�شاأنها  واإع��الء  االأ�شيلة  العربية  اإط��ار دعم اخليول  وذلك يف 
يف كافة اأنحاء العامل كونها جزءا ال يتجزاأ من عراقة ما�شي 

واأ�شالة حا�شر دولة االإمارات العربية املتحدة.
الدولة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  كا�ص  �شباق  اإقامة  ان  واو�شح 
نقطة  ي�شكل  االي��رل��ن��دي  اجلنيز  م��ه��رج��ان  فعاليات  �شمن 
اأهمية  من  حتمله  ملا  الفرو�شية  ريا�شة  م�شرة  يف  جوهرية 
وم��ع��ان ك��ب��رة يف ظ��ل االه��ت��م��ام ال��ك��ب��ر ب��اخل��ي��ول العربية 
لر�شالة  يقود  مم��ا  واالأج����داد  االآب���اء  ريا�شة  على  واملحافظة 
ما�شيهم  بعراقة  الدولة  يف  االأجيال  بتوا�شل  ونبيلة  هادفة 
والهوية  االأ���ش��ال��ة  ق��ي��م  تر�شيخ  ال��ع��رب��ي��ة يف  اخل��ي��ول  ورم���ز 

الوطنية.
�شباق  تنظيم  موا�شلة  اأن  اىل  امل��ه��ري  ظاهر  طالب  واأ���ش��ار 
جائزة �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة للخيول العربية اال�شيلة 
مدى  على  حتققت  التي  للنجاحات  تاأكيدا  ياأتي  ايرلندا  يف 
التي   1994 عام  منذ  اجلائزة  م�شرة  يف  املا�شية  ال�شنوات 
�شربت �شهرتها االآفاق واأ�شبح ي�شار اإليها بالبنان من خالل 
اهتمام ال�شعوب مبتابعة �شباقاتها اأو من املالك واملدربني يف 

زيادة انتاج هذه ال�شريحة املهمة. 

لو�ص  دا  ملعب  اىل  ال�شبت  ال��ي��وم  �شاخ�شة  االن��ظ��ار  �شتكون 
مدريد  ري��ال  يتواجه  حيث  ل�شبونة  الربتغالية  العا�شمة  يف 
اال�شباين مع جاره اللدود اتلتيكو مدريد يف املباراة النهائية 

مل�شابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وه����ذه امل����رة االوىل يف ت��اري��خ امل�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت قبل 
املباراة  يف  املدينة  نف�ص  من  فريقان  فيها  يتواجه  عاما   59
النهائية، لكنها املرة اخلام�شة التي جتمع فيها مباراة اللقب 
بني فريقني من البلد ذاته و�شبق لريال بالذات ان اخترب 
عام  وذل��ك  اخ��ر  ا�شباين  فريق  م��ع  التواجه 
فالن�شيا  تغلب على  2000 حني 
لقبه  حم��رزا  3-�شفر، 
قبل  ال���ث���ام���ن 
ي�شيف  ان 
ال�����ت�����ا������ش�����ع 
واالخ����������ر 
يف 2002 
ع�������������ل�������������ى 
ح�������������ش������اب 
ب�������������اي�������������ر 
ليفركوزن 

االملاين.
وم�����������������ن 

تاريخه  يف  الثانية  للمرة  النهائي  اتلتيكو  �شيخو�ص  جهته، 
بايرن  ام���ام  االخ���ر  امل��رت  �شقط يف  1974 ح��ني  بعد  فقط 
ميونيخ االملاين، وهو �شيدخل اىل مواجهته مع جاره اللدود 
املحلي  ال���دوري  بلقب  ت��وج  ان  بعد  ج��دا  مرتفعة  مبعنويات 
على  بر�شلونة  ب��اج��ب��اره  وذل���ك   1996 منذ  االوىل  للمرة 
يف   1-1 بنتيجة  نو  كامب  معقله  يف  معه  بالتعادل  االكتفاء 
امل��رح��ل��ة اخل��ت��ام��ي��ة، يف ح��ني ف��ق��د ري���ال االم���ل باللقب قبل 

الو�شول اىل اليوم االخر من ال ليغا .
وم��ن امل��وؤك��د ان ت��اري��خ ال��ن��ادي امللكي ي��رج��ح كفته مت��ام��ا يف 
موقعة ال�شبت التي �شت�شكل النهائي الثالث ع�شر له يف دوري 
االبطال خ�شو�شا انه ي�شرف عليه االيطايل كارلو ان�شيلوتي، 
امل�شابقة مرتني كالعب يف  لهذه  ت��وج بطال  وان  �شبق  ال��ذي 
ميالن )1989 و1990( ومرتني كمدرب مع الفريق ذاته 

)2003 و2007(.
يف املقابل، مل ي�شبق ملدرب اتلتيكو االرجنتيني دييغو �شيميوين 
ان احرز لقب هذه امل�شابقة ان كان كالعب يف �شفوف اتلتيكو 
لكنه تذوق طعم  االيطاليني،  وانرت ميالن والت�شيو  بالذات 
التتويج القاري باحرازه كاأ�ص االحت��اد االوروب��ي مرة واحدة 
ومثلها والكاأ�ص ال�شوبر االوروبية كالعب، والدوري االوروبي 
اي�شا  االوروب��ي��ة مرة  ال�شوبر  وكاأ�ص  واح��دة  ليغ مرة  يوروبا 

كمدرب التلتيكو وذلك يف 2012.
لكن هذه االرقام ال تعني الكثر يف موقعة دا لو�ص خ�شو�شا 
ان اتلتيكو قدم مو�شما رائعا وهو الفريق الوحيد الذي مل يذق 
طعم الهزمية يف دوري االبطال هذا املو�شم، علما بانه انتزع 
بطاقته اىل النهائي من معقل ت�شل�شي االنكليزي بالفوز عليه 

3-1 ايابا بعد ان تعادال �شلبا يف في�شنتي كالديرون .
اما بالن�شبة لريال املتوج بطال مل�شابقة الكاأ�ص املحلية على 

النهائي  بر�شلونة والذي يخو�ص  ح�شاب غرميه االزيل 
القاري اخلام�ص والع�شرين يف تاريخه )خرج فائزا يف 

15 منها(، فقد بلغ املباراة النهائية بنتيجة مدوية 
ايابا  4-�شفر  بايرن ميونيخ حامل  �شحق  ان  بعد 
يف معقل االخر، فيما انتهى لقاء الذهاب بفوزه 

اي�شا بنتيجة 1-�شفر.
ان  لهما  �شبق  ري��ال يف �شفوفه العبني  وي�شم 
هذه  يف  ال���ت���ت���وي���ج  ت����ذوق����ا 

الربتغايل  وهما  امل�شابقة، 
كري�شتيانو رونالدو، �شاحب 

امل�����ش��اب��ق��ة هذا  ه��دف��ا يف   16
املو�شم )رقم قيا�شي(، واحلار�ص 

ايكر كا�شيا�ص.
 2008 وق��د اح���رز رون��ال��دو اللقب ع��ام 
حني كان يف �شفوف مان�ش�شرت يونايتد وهو ادرك التعادل 
الذي خ�شرها يف  النهائية �شد ت�شل�شي  املباراة  لفريقه يف 
فقد  لكا�شيا�ص  بالن�شبة  ام��ام  الرتجيح،  بركالت  النهاية 
توج بها عام 2000 �شد فالن�شيا )�شارك ا�شا�شيا( وعام 

2002 �شد ليفركوزن )كان احتياطيا(.
بني  االوىل  القارية  املواجهة  ال�شبت  موقعة  تكون  ول��ن 
ن�شف  ال��دور  يف  تواجها  ان  �شبق  اذ  اللدودين،  اجلارين 
النهائي من امل�شابقة ذاتها مو�شم 1958-1959، ففاز 
1-�شفر، ما  2-1 واتلتيكو ايابا  ريال ذهابا على ار�شه 
ا�شطرهما اىل خو�ص مباراة فا�شلة اقيمت يف �شرق�شطة 
اال�شطورة  �شجله  2-1 بف�شل هدف  فائزا  ري��ال  وخ��رج 
نهاية  دقائق على  بو�شكا�ص قبل ثالث  املجرية فرينك 
ال�شوط االول، وا�شعا فريقه يف النهائي للمو�شم الرابع 

على التوايل.
على  منا�شبة   194 يف  واتلتيكو  ري��ال  ت��واج��ه  وباملجمل 

ال�شعيد املحلي، ويتفوق ريال ب�شكل وا�شح ب102 فوزا 
مقابل 46 تعادال و46 هزمية.

منا�شبات،  اربع  يف  فتواجها  احل��ايل،  للمو�شم  بالن�شبة  اما 
�شانتياغو  يف  اتلتيكو  ف��از  حيث  ال����دوري  يف  ك��ان��ت  االوىل 
برنابيو بهدف �شجله دييغو كو�شتا، املرجح غيابه عن مباراة 
بر�شلونة،  �شد  اخلتامية  املرحلة  يف  ا�شابته  ب�شبب  الغد 
والثانية والثالثة يف ن�شف نهائي م�شابقة الكاأ�ص حني فاز 
ريال مبباراتي الذهاب واالياب بنتيجة اجمالية 5-�شفر، 

قبل ان يتعادال 2-2 يف املرحلة ال26 من الدوري.
يف  كو�شتا  دييغو  بغياب  �شيتاأثر  اتلتيكو  ان  املوؤكد  ومن 
�شافر  بانه  علما  امل�شاركة،  االخ��ر من  يتمكن  ح��ال مل 
له  ي�شمح  ق��د  ق��ا���ص  ع��الج  تلقي  اج��ل  م��ن  اىل �شربيا 

بالتواجد اىل جانب رفاقه يف ل�شبونة.

ريال حول م�شاركة قلب  ال�شك يف  املقابلة، يحوم  ويف اجلهة 
بنزمية،  ك��رمي  الفرن�شي  وامل��ه��اج��م  بيبي  ال��ربت��غ��ايل  دف��اع��ه 
البداية رغم  ان�شيلوتي بان رونالدو �شي�شارك منذ  اكد  فيما 
كافة  يف  امل�����ش��ارك��ة  م��ن  منعته  ع�شلية  م�شكلة  م��ن  معاناته 

احل�ش�ص التمرينية خالل اال�شبوع احلايل.
اما بالن�شبة لزميله املدافع �شرخيو رامو�ص، فاعترب ان فوز 
اتلتيكو بلقب الدوري �شيجعله املر�شح االول حظا يف موقعة 
ال�شبت للفوز بلقبه االول رغم انه ميلك ميزانية ال ت�شل اىل 

ربع ميزانية جاره الغني.

م�شمار ك�راه ي�شت�شيف �شباق 2000 جنيز الإيرلندي الكال�شيكي الي�م

امللكي يطمح للقب االأوروبي العا�شر

ال���ي���وم ب��دب��ي ع��ل��ى مناف�شات الريال ي�شطدم بطم�ح اأتلتيك� يف نهائي ل�شب�نة ي�����ش��دل ال�����ش��ت��ار م�����ش��اء 
با�شتكمال  امل���در����ش���ي  ل��الأومل��ب��ي��اد  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
ام�ص االول  انطلقت  التي كانت قد  البنني  مناف�شات 
و�شهدت م�شتويات تناف�شية قوية يف م�شابقات اجلمباز 
وال�شباحة واملبارزة والرماية. وقد تاألقت منطقة دبي 
اليوم  الرتتيب يف ختام  باعتالئها �شدارة  التعليمية 
ذهبية   4 بواقع  ملونة  الية  ميد   13 بر�شيد  االأول 
العني  منطقة  ح�شدت  فيما  وبرونزيتني  ف�شية  و7 
بواقع  ميداليات   5 التعليمي  اأبوظبي  ملكتب  التابعة 
الفجرة  وحققت  برونزية  و3  ذهبيتني  ميداليتني 
4 م��ي��دال��ي��ات 2 ذه��ب��ي��ة و2 ب��رون��زي��ة وال�����ش��ارق��ة 3 
واأبوظبي  ب��رون��زي��ة  وواح�����دة  ذه��ب��ي��ة   2 م��ي��دال��ي��ات 
ميداليتني ذهبيتني وعجمان 3 ميداليات موزعة بني 
ال�شرقية  وال�شارقة  والربونزية  والف�شية  الذهبية 
اخليمة  وراأ����ص  ب��رون��زي��ة  و2  ف�شية   2 ميداليات   4
م��ع��ايل حميد  وق���ام  وب��رون��زي��ة.  م��ي��دال��ي��ت��ني ف�شية 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  القطامي  عبيد  حممد  ب��ن 
وحممد الكمايل اأمني عام اللجنة االأوملبية الوطنية 
رئي�ص املكتب التنفيذي لالأوملبياد املدر�شي واملهند�ص 
ال�����ش��ي��خ ���ش��امل ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ص احتاد 
االمارات للمبارزة وعدد من اأع�شاء املكتب التنفيذي 
وتقليدهم  الفائزين  بتكرمي  املدر�شي  لالأوملبياد 
امل��ي��دال��ي��ات امل��ل��ون��ة يف خ��ت��ام امل��ن��اف�����ش��ات التي 
توا�شلت على مدار يوم كامل بنادي الو�شل 
ونادي �شباط �شرطة دبي. وعرب القطامي 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه مب�����ش��ت��وى م��ن��اف�����ش��ات اليوم 
واعد  تب�شر مب�شتقبل  اأنها  االأول موؤكدا 
االألعاب  ك��اف��ة  يف  امل�����ش��ارك��ني  للطلبة 
ال����ذي ي�شكل  ب��االأومل��ب��ي��اد  امل��ع��ت��م��دة 
ال�شراكة  اإط��ار  يف  للعمل  فر�شة 
مع املوؤ�ش�شات الريا�شية املعنية 
الريا�شة  تطوير  اأج���ل  م��ن 
االإماراتية بوجه عام من 
خالل م�شاهمة املدار�ص 
يف اإع�����داد ج��ي��ل من 
املوهوبني و�شقل 
ق�������درات�������ه�������م 
ومواهبهم 
�شعهم  لو
طريق  على 
ال������ب������ط������ول������ة 
للوفاء بتطلعات اإحراز اإجنازات 
امل�شتقبل القريب. واأ�شار القطامي  للدولة يف 
يف  اأي�شا  م�شاهماته  ل��ه  امل��در���ش��ي  االأومل��ب��ي��اد  اأن  اإىل 
بناء  الريا�شة للجميع مبا ي�شاهم يف  تطوير مفهوم 
فوائد  م��ن  لها  مل��ا  للريا�شة  مم��ار���ص  �شحي  جمتمع 
لذلك  ال�شليم  االإن�����ش��اين  البناء  �شعيد  على  ع��دي��دة 
من  ب��اأدواره��م  وال��وف��اء  التعاون  اجلميع  على  يتعني 
اأج����ل ه���ذه ال��غ��اي��ات ال�����ش��ام��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ل��ي م��ن �شاأن 
�شرائح  كافة  يف  وانت�شارها  وجودها  وتعزز  الريا�شة 
الربامج  تنفيذ  يف  االأ���ش��رة  دور  ي��ربز  وه��ن��ا  املجتمع 
الوعي  درج��ة  بارتفاع  �شعادته  عن  معربا  املو�شوعة 
التاأ�شي�ص  االأومل��ب��ي��اد يف  باأهمية  االأم���ور  اأول��ي��اء  ل��دى 
الرماية  م�����ش��اب��ق��ت��ي  و���ش��ه��دت  االإم��������ارات.  ل��ري��ا���ش��ة 
واملبارزة للبنني تفوق منطقتي العني واأبوظبي حيث 
جاء الطالب من�شور فا�شل من منطقة العني باملركز 
االأول مب�شابقة الرماية للفئة العمرية 13-14 �شنة 
حممد  زاي��د  على  متقدما  نقطة   192 جمع  بعدما 
من منطقة عجمان الذي حقق 189 نقطة وباملركز 
الثالث حممد �شعيد ال�شحي من منطقة راأ�ص اخليمة 
جعفر  حمد  الطالب  وخطف  نقطة.   187 بر�شيد 
العمرية  للفئة  امل��ب��ارزة  ذهبية  اأبوظبي  منطقة  م��ن 
13-14 �شنة بعدما تفوق بالنهائي على اأحمد ح�شن 
من منطقة راأ�ص اخليمة الذي اكتفى بالف�شية فيما 
جاء علي جابر من منطقة دبي باملركز الثالث وخليفة 
مراد من منطقة العني باملركز الثالث مكرر. وحققت 
منطقة الفجرة التعليمية املركز االأول يف مناف�شات 
ال�شباحة للبنني للفئة العمرية 9و10 �شنوات بعدما 
ح�شدت ميداليتني ذهبيتني فيما جاءت دبي باملركز 
6 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و4  الثاين بر�شيد 
العني  منطقتي  وح�شلت  واح��دة  وبرونزية  ف�شيات 

وال�شارقة على املركز الثالث مبيداليتني بواقع ذهبية 
يف  ال�شرقية  ال�شارقة  وج��اءت  منهما  لكل  وبرونزية 
واأحرز  وبرونزية.  ف�شية  ب�ميداليتني  الرابع  املركز 
يف  االأول  امل��رك��ز  الفجرة  م��ن  جمعة  �شليمان  اأح��م��د 
�شنة  و12   11 العمرية  للفئة  ح��رة  مرت   25 �شباق 
نال  فيما  ثانية   15:58 وق���دره  زم��ن��ا  حقق  بعدما 
بدبي  التعليمية  املنطقة  م��ن  جا�شم  عي�شى  حممد 
امليدالية الف�شية بزمن قدره 16:53 ثانية وح�شل 
على  بالفجرة  التعليمية  املنطقة  م��ن  �شليم  ر���ش��ا 
ثانية.   17:64 ق���دره  ب��زم��ن  ال��ربون��زي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
العمرية  للفئة  ظهر  مرت   25 �شباق  نتائج  واأ�شفرت 
من  علي  حممد  حميد  ح�شول  ع��ن  �شنة   12 11و 
الذهبية  امليدالية  على  بال�شارقة  التعليمية  املنطقة 
يون�ص  العابدين  وزي��ن  ثانية   20:77 ق��دره  بزمن 
الف�شية  امليدالية  على  بدبي  التعليمية  املنطقة  من 
بزمن قدره 22:84 ثانية واأحرز خلفان علي خلفان 
من املنطقة التعليمية بال�شارقة ال�شرقية بزمن قدره 

23:39 ثانية.
فيما �شهد �شباق 25 مرت حرة لفئة العمرية 9و10 
املنطقة  من  �شعيد  �شليم  �شهيل  ح�شول  عن  �شنوات 
التعليمية بالعني على امليدالية الذهبية بزمن قدره 
املنطقة  م���ن  ف��ي�����ش��ل  حم��م��د  وح���ل  ث��ان��ي��ة   18:02
التعليمية بدبي يف املركز الثاين بزمن قدره 18:15 
اهلل  عبد  ح�شل  فيما  الف�شية  بامليدالية  وت��وج  ثانية 
عبد العزيز من منطقة دبي التعليمية على امليدالية 
�شباق  ويف  ثانية.   18:63 ق���دره  ب��زم��ن  ال��ربون��زي��ة 
9و10  العمرية  للفئة  تتابع  ح��رة  مرت   25 التتابع 
املركز  على  بدبي  التعليمية  املنطقة  ح�شلت  �شنوات 
توجت  فيما  دقيقة   1:19:57 ق��دره  بزمن  االأول 
بامليدالية  ال�شرقية  ب��ال�����ش��ارق��ة  التعليمية  املنطقة 
وج���اءت  دق��ي��ق��ة   1:21:91 ق����دره  ب��زم��ن  الف�شية 
بزمن  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف  بالعني  التعليمية  املنطقة 
التتابع  مناف�شات  و�شمن  دقيقة.  قدره1:27:39 
11و12  حتت  العمرية  للفئة  تتابع  ح��رة  مرت   25
�شنوات توجت املنطقة التعليمية بالفجرة بامليدالية 
وح�شلت  دقيقة   1:10:58 ق���دره  ب��زم��ن  الذهبية 
بزمن  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  ب��دب��ي  التعليمية  املنطقة 
التعليمية  املنطقة  وحلت  دقيقة   1:10:81 ق��دره 
 1:12:14 ق��دره  بزمن  الثالث  املركز  يف  بال�شارقة 
مناف�شات  التعليمية يف  دبي  وتاألقت منطقت  دقيقة. 
اجل��م��ب��از ب��ح�����ش��ول��ه��ا ع��ل��ى 6 م��ي��دال��ي��ات ب���واق���ع 3 
ذهبيات ومثلها ف�شيات فيما ح�شلت منطقة عجمان 
واأبوظبي  وب��رون��زي��ة  ذهبية  ب��واق��ع  ميداليتني  على 
واحدة  ذهبية  على  وال�����ش��ارق��ة  ذهبية  ميدالية  على 
والفجرة على برونزيتني وال�شارقة ال�شرقية والعني 
على ميدالية برونزية لكل منهما. و�شهدت مناف�شات 
الفنية  اللمحات  من  العديد  اجلمباز  مل�شابقة  ام�ص 
العمرية  للفئة  االأر�شي  اجلهاز  م�شابقة  ويف  املميزة 
9 و10 �شنوات نال حمدان �شامل حممد من منطقة 
اأبوظبي التعليمية امليدالية الذهبية كما ح�شل عبا�ص 
على  التعليمية  ال�����ش��ارق��ة  منطقة  م��ن  عبا�ص  خ��ال��د 
منطقة  من  ابراهيم  علي  ورا�شد  مكرر  االأول  املركز 
م�شابقة  ويف  مكرر.  االأول  املركز  على  التعليمية  دبي 
اأحرز �شامل عبد اهلل �شامل من منطقة  طاولة القفز 
عجمان التعليمية بامليدالية الذهبية ونال را�شد علي 
ابراهيم من منطقة دبي التعليمية امليدالية الف�شية 
3 العبني يف املركز الثالث هم عمر �شالح  فيما حل 
و�شلطان  بعجمان  التعليمية  املنطقة  م��ن  ع��ب��داهلل 
بال�شارقة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  را����ش���د  حم��م��د 
وعمران يو�شف حارب من املنطقة التعليمية بالعني. 
مبارك  ع��ب��داهلل  في�شل  متكن  امل�����ش��روم  م�شابقة  ويف 
بامليدالية  التتويج  من  بدبي  التعليمية  املنطقة  من 
الذهبية وح�شل را�شد علي ابراهيم من منطقة دبي 
اأي�شا على امليدالية الف�شية وتوج نبيل فروز �شاملني 
من منطقة الفجرة التعليمية بامليدالية الربونزية. 
ويف مناف�شات الفردي العام جنح را�شد علي ابراهيم 
بح�شوله  ر�شيده  يف  الرابعة  بامليدالية  التتويج  يف 
على املركز االأول وحل زميله من نف�ص املنطقة في�شل 
نبيل فروز  الثاين ومتكن  املركز  عبداهلل مبارك يف 
اإ�شافة  من  التعليمية  الفجرة  منطقة  من  �شاملني 

امليدالية الربونزية الثانية اإىل ر�شيده.

دبي تت�شدر امل�شهد يف اأوىل اأيام مناف�شات الأوملبياد املدر�شي



    

جمعية ت�شاعد على النتحار
و�ّشعت جمعية �شوي�شرية للم�شاعدة على االنتحار اأو حق املوت م�شاعدتها 
للمر�شى امل�شنني الذين لي�شوا يف مراحل مر�شهم النهائية لكنهم يريدون 
يف  الفرنكوفونية  املناطق  يف  النا�شطة  املنظمة  ذك���رت  م��ا  بح�شب  امل���وت، 

�شوي�شرا.
خالل  ال��ق��رار  ه��ذا  ات��خ��ذت  جمعيته  اإن  غ���روم:  اجلمعية،  رئي�ص  وق���ال 
الرديفة  واأن اجلمعيات  املا�شي،  العام  اأبريل )ني�شان(  العامة يف  جمعيتها 
واالأملانية  باالإيطالية  الناطقة  االأخ��رى  ال�شوي�شرية  املناطق  يف  جلمعيته 

�شتقوم باخلطوة نف�شها اعتباراً من االأيام املقبلة .
بقاء  مدة  لديهم  تكون  ال  اأن  يقررون  الذين  املر�شى  ن�شاعد  اإننا  واأ�شاف 
يعانون  ال  مر�شى،  م�شنون  اإنهم  وتابع:   ، �شيئة  بنوعية  احلياة  قيد  على 
مر�شاً ي�شبب الوفاة على املدى الق�شر لكنهم اأنا�ص يعانون . يذكر اأن هذه 
 155 �شاعدت  �شوي�شرا  املقيمني يف  االأ�شخا�ص  العاملة فقط مع  اجلمعية 

�شخ�شاً يف 2013 بغالبيتهم من امل�شابني بال�شرطان، على اإنهاء حياتهم.

الكي�ي والفيل من �شاللة 
واحدة

تعرف العلماء على اأقرب اأقارب طائر الكيوي ال�شهر يف نيوزيلندا اأال وهو 
طائر الفيل يف مدغ�شقر وهو طائر عمالق غر قادر على الطران ي�شل 

طوله اىل ثالثة اأمتار وانقر�ص منذ عدة قرون.
وطائر الكيوي نف�شه خجول وغر قادر على الطران اي�شا وهو يف حجم 

الدجاجة. ووردت نتائج هذه الدرا�شة يف دورية )�شاين�ص(.
املادة  ا�شتخال�ص  اىل  اإ�شتند  -ال��ذي  املثر  الك�شف  ه��ذا  اإن  العلماء  وق��ال 
الوراثية )دي.ان.اي��ه( من عظام نوعني من اأنواع طائر الفيل- �شي�شطر 
الباحثني اىل اعادة تقييم �شل�شلة ن�شب جمموعة الطيور غر القادرة على 

الطران التي تتخذ من القارات اجلنوبية للكرة االأر�شية موطنا لها.
بع�شا  ت�شم  باأنها  ال��ط��ران  على  ال��ق��ادرة  غر  الطيور  جمموعة  وتفخر 
من اأ�شخم الطيور يف العامل ومنها طائر االإميو ال�شبيه بالنعامة وطائر 
الكا�شواري يف ا�شرتاليا وطائر الريا يف اأمريكا اجلنوبية والنعام يف افريقيا 
والكيوي يف نيوزيلندا. ومن بني الطيور غر القادرة على الطران التي 
كذلك  �شمي  ال��ذي  الفيل  طائر  املا�شية  القليلة  ال��ق��رون  خ��الل  ان��دث��رت 

ل�شخامة حجمه وطائر املوا يف نيوزيلندا.
وما  الفيل  لطائر  الوراثية  امل��ادة  بني  مقارنة  عقد  على  الباحثون  وعكف 
وبني  بينه  وثيقة  وراث��ي��ة  �شلة  لر�شدوا  االخ���رى  الطيور  ل��دى  يقابلها 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كاثرين ماكفي تطلب الطالق 
تقدمت النجمة االأمركية كاثرين 
ماكفي، بطلب للطالق من زوجها 
بعد حوايل  ك��وك��ا���ص،  نيك  امل��ن��ت��ج، 
زواج  اإث��ر  انف�شالهما  على  ال�شنة 

ا�شتمر قرابة ال�6 �شنوات.
االأمركي  )ب��ي��ب��ول(  م��وق��ع  ون��ق��ل 
قوله  ماكفي،  با�شم  متحدث  ع��ن 
ان����ه ب��ع��د 6 ���ش��ن��وات م���ن ال������زواج، 
املا�شي،  العام  انف�شالهما يف  وبعد 
ت��ق��دم��ت ك��اث��ري��ن م��اك��ف��ي بطلب 

حلل زواجها بنيك كوكا�ص .
االإثنني  ب��ني  ان  املتحدث  واأ���ش��اف 
يبقيان  و������ش�����وف  ودي�������ة  ع����الق����ة 
���ش��دي��ق��ي��ني، وه���م���ا ي��ط��ل��ب��ان من 
يف  خ�شو�شيتهما  اح��رتام  اجلميع 

هذه املرحلة.
وكانت �شورة ل� ماكفي وهي تقبل 
العلن  يف  موري�ص،  مايكل  املخرج، 
اأث��ارت ج��داًل يف العام  يف هوليوود، 
عن  منف�شلة  انها  ليتبني  املا�شي 

زوجها منذ اكرث من 6 اأ�شهر.
�شنة(   29( م��اك��ف��ي  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
متزوجة بكوكا�ص )47 عاماً( منذ 

العام 2008.

خ�شر ملي�ن ي�رو لتخلفه عن 
ا�شتالمها 

جوائز  يف  ربحها  ي���ورو  مليون   1.15 مبلغ  رج��ل  خ�شر 
اأ�شبوعاً  ال�13  مهلة  انتهت  اأن  بعد  االأملانية،  اليان�شيب 

التي تكون اأمام الفائز ال�شتالم جائزته.
ي����ورو وك�شبت   48 ب��ق��ي��م��ة  ال��ي��ان�����ش��ي��ب  ب��ط��اق��ة  وك���ان���ت 
12 �شباط  اأج��ري يف  ي��ورو يف �شحب  1.15 مليون  مبلغ 
)فرباير( املا�شي. ومن ذلك التاريخ كان اأمام الفائز 13 
اأ�شبوعاً ليتقدم ال�شتالم اجلائزة، اإال انه مل يذهب للجهة 

املخت�شة على رغم القيام بحمله للعثور عليه.
وب��ح�����ش��ب امل�����ش��وؤول��ني ع���ن ال��ي��ان�����ش��ي��ب االأمل���ان���ي���ة، �شيتم 
ولتقدمي  للمراهنات اخلا�شة،  ل�شندوق  املال  تخ�شي�ص 
هدايا اإ�شافية. واأ�شارت رئي�شة هيئة اليان�شيب يف والية 
بادن فورمتبرج، ماريو كا�شرب�ص مرك اإىل اأن تف�شر 
�شاحب  ال�شخ�ص  اأن  ي��ك��ون  ق��د  الغريبة  ال��واق��ع��ة  ه��ذه 

البطاقة ن�شى قيامه ب�شرائها اأو اأ�شاعها.

يط�ف 26 دولة ليتزوج 
�شديقته 

االأر�ص  بقاع  اأ���ش��د  اإىل  ذه��ب  ث��م  فيل وجمل  ف��وق  �شافر 
ارتفاعاً، ليعد ل�شديقته فيديو كليب  ا واأ�شدها  انخفا�شً
مدى  على  بزيارتها  ق��ام  دول��ة   26 من  �شوره  رومان�شياً 
الربيطانية  دايلي ميل  واعتربت �شحيفة  �شنوات.  اأرب��ع 
رومان�شية  االأك��رث  هو  عاماً(   22( هاير  جاك  ال�شاب  اأن 
يف ال��ع��امل م��ن خ��الل فكرته امل��م��ي��زة م��ن اأج���ل طلب يد 
اإىل  لي�شافر  ع��م��ره  م��ن  ���ش��ن��وات   4 ق�شى  اإذ   ، �شديقته 
ريبيكا  26 دولة خمتلفة لعمل فيديو يقدمه ل�شديته  
يف  ويظهر  تخرجها.  حفل  يف  للزواج  يدها  طلب  اأثناء   ،
اأثناء  املف�شلة  اأغنيتها  من  مقاطع  يغني  كليب  الفيديو 
جتواله حول العامل ليجمع لقطات من الدول التي زارها 
الكثر من  فيها  وكمبوديا، وخا�ص  وتركيا  ال�شني  مثل 
لها مدى  ليثبت  االأم��ي��ال  م��ن  االآالف  امل��غ��ام��رات وقطع 
ا�شتعداده للت�شحية من اأجلها. وكانت العالقة قد بداأت 
منذ �شبتمرب )ت�شرين االأول( 2010 اأثناء درا�شتهما فى 
جامعة مونتانا االأمريكية، حيث تواعدا الأول مرة يف هذا 
ال�شهر وتعززت العالقة لدرجة الهيام مبدياً اإ�شراره على 
الزواج منها وحتدي كل املعوقات التي تواجه عالقتهما.

با�س يتح�ل اإىل م�قد 
لل�ش�اء 

التي  املرعبة  اللحظات  رو�شيا  االأ�شخا�ص يف  اأحد  التقط 
ل�شواء  موقد  اإىل  با�ص  فيها  يتحول  اأن  املمكن  من  ك��ان 
الركاب.  ففي مدينة كرا�شنويارك �شرقي �شيبريا، حاول 
�شائق اأحد با�شات النقل العمومي االلتفاف حول اأنبوب 
للمياه ال�شاخنة، لكن وزن البا�ص اأدى اإىل ت�شرر االأنبوب 

ب�شكل اأكرب ما اأدى اإىل انفجاره حتت البا�ص. 

الك�لي�شرتول ي�شعف خ�ش�بة الن�شاء
ك�شفت درا�شة اأمريكية جديدة اأن معدل الكولي�شرتول عند االأزواج يوؤثر يف قدرتهم على االإجناب وفقاً ل�شحيفة 

دايلي ميل الربيطانية.
املتحدة  الواليات  لل�شحة يف  الوطني  املعهد  مع  بالتعاون  اأطلنطا  يف  واإمي��وري  بوفالو  باحثون يف جامعة  اأج��رى 

االأمريكية درا�شة �شملت 401 عائلة من االأزواج التي حتاول االإجناب للربط بني الكول�شرتول واخل�شوبة.
وتبنّي اأن املتزوجني ممن يعانون من ارتفاع الكول�شرتول �شعوبة اأكرب يف االإجناب مقارنة مع غرهم من املتزوجني 

ممن لديهم معدالت كول�شرتول عادية.
اأو ارتفاعه عن احلد الطبيعي ملا له  اإنريكي �شي�شرتمان من انخفا�ص الكول�شرتول  امل�شرف على الدرا�شة  وحذر 
الن�شاء  لدى  اال�شرتوجني  مثل  الهرمونات  اإنتاج  يف  حيوياً  دوراً  يلعب  الكول�شرتول  اأن  مو�شحاً  االأجن��اب  يف  دور 

والت�شتو�شترون لدى الرجال.
ون�شح االأزواج الراغبني يف االإجناب من تغير منط حياتهم من اأجل خف�ص م�شتويات الكولي�شرتول، وذلك من 
خالل ممار�شة الريا�شة، وتنظيم الغذاء واالبتعاد عن االأغذية الدهنية والوجبات ال�شريعة وا�شتبدالها باالأطعمة 

الطازجة وال�شحية.
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يحارب جتار املخدرات بامل��شيقى
وبيتهوفن  مل���وزارت  كال�شيكية  مو�شيقى  فرن�شي  رج��ل  ا�شتخدم 

ليتخّل�ص من جّتار خمدرات كانوا يتجمعون قرب منزله.
اأن الرجل الذي عرف با�شم جويل  وذك��رت �شحيفة لو باري�شيان 
بداأ يغني بنف�شه ثّم و�شع مو�شيقى ملوزارت وبيتهوفن ليزعج �شباناً 
كانوا يتناولون الكحول ويدخنون ويبيعون املخدرات بالقرب من 

�شقته يف مدينة مونرتو.
مو�شيقى  �شوت  ورفعوا  عليه  ردوا  ال�شبان  بع�ص  اإن  جويل  وق��ال 
الراب ولكنه اأكد اأنه م�شمم على ا�شتخدام املو�شيقى الإبعادهم اإىل 

حني ت�شع ال�شرطة حداً لهم.

يحاول النتحار مع اأبنائه وينج�ن جميعًا
اأ�شرة  اأب  بها  ق��ام  التي  تلك  مبعجزة،  انتهت  ماأ�شاوية  ق�شة  اإنها 
فرن�شي حاول االنتحار مع اأبنائه االأربعة، بح�شب �شحيفة لوبوين 

الفرن�شية. 
فقد حاول االأب االنتحار برمي نف�شه داخل �شيارته، �شحبة اأوالده 
اإقليم  )4 و6 و9 و10 �شنوات( من ج��رف ع��ال يف قرية من ق��رى 

يون ب�شرق فرن�شا. 
ورغم هبوطهم من ارتفاع 30 مرتا، فقد جنوا جميعا. 

وقال رجال االإنقاذ اإن ال�شيارة األقي بها من اأعلى موقع يف واد ذي 
م�شتويات متفاوتة. وقد نزلنا الإنقاذهم، فوجدنا اأن االأطفال قد 
خرجوا من ال�شيارة. وقد مت التكفل بهم من قبل �شيارة اإ�شعاف . 

اأقدم  اأنه  اأنه كانت لديه نية االنتحار، م�شيفا  اأكد  والد االأطفال 
على ذلك ب�شبب حقده على زوجته التي تركته. 

والدهم  ن��ي��ة  ع��ن  االأط���ف���ال  معلمة  ال���وال���د،  طليقة  اأب��ل��غ��ت  وق���د 
اإىل  ب�شرعة  الذين و�شلوا  املدين  الدفاع  فاأبلغت رجال  االنتحار. 
اإقناع الوالد بالعدول عن خمططه قبل اأن  املكان وحاول اأحدهم 

يندفع االأخر ب�شيارته من على اجلرف. 
�شجنه  يتم  اأن  قبل  ال�شرطة  قبل  م��ن  ال��رج��ل  تتوقيف  مت  وق��د 
حتت  االأط��ف��ال  ي���زال  وم��ا  الفرن�شية.  اأوك�����ش��ر  مبدينة  �شجن  يف 

ال�شدمة النف�شية للحادث.

يقتل�ن قطًا ي�شبه هتلر 
اأ�شخا�ص جمهولو الهوية على قط عمره �شبع �شنوات يف  اعتدى 
بلدة بريطانية وقاموا بالقائه يف حاوية للقمامة لينفق فيها، الأنه 

ي�شبه زعيم اأملانيا النازية اأدولف هتلر.
وقالت �شحيفة ديلي مرور ام�ص اإن القط امل�شمى )باز( ُعرث عليه 
غلو�شرت�شاير من  تريدوارث مبقاطعة  بلدة  قمامة يف  يف حاوية 
قبل اأحد اجلران وكان ي�شارع من اأجل البقاء على قيد احلياة، 
الذين  البلطجية  العتقال  عملية  الربيطانية  ال�شرطة  واأطلقت 
)باز(  اأن  يعتقدون  البيطريني  االأط��ب��اء  اأن  وا���ش��اف��ت  ه��اج��م��وه. 
يف  الحقاً  بالقائه  قاموا  اأ�شخا�ص  قبل  من  بق�شوة  للركل  تعر�ص 
مالكته،  وانفقت  عينيه،  اح��دى  يفقد  جعله  م��ا  للقمامة  ح��اوي��ة 

كري�شتي �شبارو، 600 جنيه ا�شرتليني على عالجه.
ون�شبت ال�شحيفة اإىل كري�شتي، البالغة من العمر 25 عاماً، قولها 
اأُ�شيبت ب�شدمة قوية حني �شاهدت و�شع )باز( بعد تعر�شه  انها 
املعالج  البيطري  الطبيب  ورج���ح  عينيها،  ت�شدق  ومل  للهجوم 

احتمال اأن يكون تعر�ص للركل .
بالزعيم  )ب���از(  �شّبهوا  النا�ص  م��ن  الكثر  اأن  كري�شتي  وا�شافت 

املمثلة داريا �شرتوكو�س لدى و�شولها حل�شور فعالية )�شينما �شد االإيدز( خالل مهرجان كان ال�شينمائي. )رويرتز(النازي هتلر، لكنه قط خجول جداً ورقيق .

�شبل يرعب ركاب قطار
دب ال���ذع���ر ب���ني رك����اب ق��ط��ار رو����ش���ي عندما 
�شاحبته  اأك��دت  اأ�شد  �شبل  بينهم  اأن  اكت�شفوا 

اأنه هر. 
رو�شية،  وهي  امل��راأة،  ال�شرطة  ا�شتجوبت  وقد 
بعد ال��ع��ث��ور على احل��ي��وان ال��ب��ال��غ وزن���ه 50 

كيلوغراما. 
ب���ني مو�شكو  ب��رح��ل��ة  ي���ق���وم  ال���ق���ط���ار  وك�����ان 
كيلومرتا   1420 بعد  على  وايكاترينبورغ 

�شرق العا�شمة الرو�شية. 
واأو�شحت ال�شرطة عندما بداأ احليوان، الذي 
كان ي�شافر من دون كمامة، يت�شرف بطريقة 
ال�شيطرة  م��ن  �شاحبته  تتمكن  مل  ع��دائ��ي��ة 
وطلبت  مق�شورتها  يف  احتجزته  وق��د  عليه. 
واأو�شحت    . م�شاعدتها  ال��ق��ط��ار  ط��اق��م  م��ن 
�شفر  وثائق  على  �شجل  احليوان  اأن  ال�شرطة 

�شاحبته على اأنه هر منزيل . 
اأن �شغر االأ���ش��د ك��ان يف قف�ص يف  واأ���ش��اف��ت 
البداية اإال اأن املراأة قررت اإخراجه ل�شبب مل 

يعرف بعد . 
القطار  طاقم  با�شتجواب  ال�شرطة  و�شتقوم 
الذي مل يقم بعمليات التدقيق الالزمة االأمر 
القطار مع  اإىل  اإىل �شعود حيوان  اأدى  الذي 

اأنه ي�شكل خطرا على الركاب االآخرين. 

با�شيت تخرج فيلمًا 
عن هي��شنت 

وقع اخليار على املمثلة االأمركية، 
عن  فيلم  الإخ��راج  با�شيت،  اأجنيال 
الراحلة  االأم��رك��ي��ة  املغنية  ح��ي��اة 
و�شائل  واف����ادت  هيو�شنت.  ويثني 
اأن املمثلة احلائزة  اإعالم امركية 
�شتخرج  اأو�����ش����ك����ار،  ج����ائ����زة  ع���ل���ى 
اأن يعر�ص  ي��ت��وق��ع  ال���ذي  ال��ف��ي��ل��م، 
للمرة االأوىل على �شبكة اليفتامي 

االأمركية يف العام 2015.
على  �شيرتكز  الفيلم  ان  وذك����رت 
عالقة هيو�شنت امل�شطربة ب� بوبي 
اأن طلقا  اإىل  ب��ه  ب���راون، وزواج��ه��ا 

بالعام 2007.
معجبة  اأن���������ا  ب����ا�����ش����ي����ت  وق������ال������ت 
ج�������داً مب�����واه�����ب وي���ث���ن���ي وب���وب���ي 
مب�شوؤولية  واأ���ش��ع��ر  واإجن��ازات��ه��م��ا، 
معربة   ، ق�شتهما  ن��ق��ل  يف  ك��ب��رة 
ع�����ن ف���رح���ت���ه���ا ال����ك����ب����رة الأن����ه����ا 
حظيت بفر�شة اإخراج هذا الفيلم 

والدخول يف عاملهما.
ف��ازت بجائزة  با�شيت  ان  اإىل  ي�شار 
تينا  �شخ�شية  يوم ج�شدت  اأو�شكار 
ترنر يف فيلم بالعام 1993، وفيلم 
هيو�شنت �شيكون اول جتربة لها يف 

االإخراج.

�شداقة بني دب واأ�شد ومنر .
.. وماعز ب�ش�ت دجاجة !

رب��ط��ت ���ش��داق��ة ق��وي��ة ب��ني ث��الث��ي م��ف��رت���ص: الدب 
اأنهم  لدرجة   ، �شريخان  والنمر  ليو  واالأ���ش��د  بالوو 
يت�شاركون الطعام واللعب، بل ويعي�شون مع بع�شهم يف 
مكان واحد. ون�شرت �شحيفة دايلي ميل الربيطانية 
تقريراً م�شوراً ل�شداقة وطيدة وغر متوقعة جتمع 
دباً باأ�شد اأفريقي ومنر بنغايل.  اإذ ن�شاأ الثالثي منذ 
منزل  م��ن  ع��ام��اً   13 قبل  م�شادرتهم  منذ  ال�شغر 
تاجر خمدرات خالل غارة لل�شرطة يف مدينة اأتالنتا 
اأن  ال�شحيفة  االأم��ري��ك��ي��ة. وذك���رت  ب��والي��ة ج��ورج��ي��ا 
جورجيا  والي��ة  يف  احليوانات  الإنقاذ  خمت�شاً  مركزاً 
ا�شتقطب الثالثي عندما كانوا �شغاراً بعد م�شادرتهم 
بع�شهم  ي�شعوهم مع  اأن  وق��رروا  ال�شرطة،  قبل  من 
البع�ص نظراً للوئام والود الذي يجمع بينهم. وف�شل 
املركز ف�شل عدم التفريق بينهم بعد تاأكدهم من اأن 
اأ�شبحوا  اأنهم  لدرجة  ق��وي  يجمعهم  ال��ذي  ال��رب��اط 
التي مت ف�شلهم عن  الوحيدة  وامل��رة  واح��دة،  كعائلة 
الإجراء  بالوو  ال��دب  �شحب  عند  كانت  فيها  بع�شهم 

اإح��دى قدميه،  عملية الإزال��ة رباط ت�شبب يف التهاب 
من  كل  على  ال�شديد  التوتر  املركز  عاملو  الح��ظ  اإذ 

االأ�شد والنمر يف انتظار عودة �شديقهم ال�شخم. 
اآخ��رىت��داول ع��دد م��ن م�شتخدمي مواقع  م��ن جهة 
يظهر  ط��ري��ف  فيديو  مقطع  االإج��ت��م��اع��ي  التوا�شل 
ب�شوت  �شبيهة  اأ�شواتاً  ت�شدر  �شاحبها  بجوار  ماعزاً 
. جاء  ال�شوت مفربك  وك��اأن  يبدو  لدرجة  الدجاجة 
اإطار  يف  يوتيوب  على  املن�شور  الطريف  الفيديو  هذا 
اأمريكا ،  اأكرث احليونات ت�شلية يف  حلقة من برنامج 
م�شتقطباً اآالف امل�شاهدات والتعليات املبدية اإعجابها 
ب��امل��ق��اب��ل، اعترب   . ال��زه��امي��ر  ب���  امل��اع��ز امل�شابة  ب��ه��ذه 
على  ب��رن��ام��ج  �شمن  تعديله  مت  ال�����ش��وت  اأن  اآخ����رون 
الكمبيوتر الأنه ال ميكن ملاعز اأن تقلد �شوت دجاجة 
و�شط  تعي�ص  اأنها  اآخ���رون  رج��ح  بينما  ال��رباع��ة  بهذه 
جزءاً  نف�شها  تظن  اأ�شبحت  حتى  دواج���ن  جمموعة 

من العائلة . 

ث�رنت�ن متهمة ب�شرقة ابنيها 
وجه زوج النجمة االأمركية، تيفاين ثورنتون، اإليها اتهامات ب�شرقة ابنيهما الذي ال يتعدى اأكربهما 
اإم زي( االأمركي، ان املو�شيقي، كري�ص كارين، تقدم  كينيث ال�شهر ال�20 من العمر. واأفاد موقع )تي 

لدى ال�شرطة ب�شكوى يتهم فيها زوجته ثورنتون بالفرار مع ابنيهما ال�شغرين اإىل جهة جمهولة.
ع��م��دة، هوت  وه��ي  ك���ارين،  وال��دت��ه، روث  م��ن  الطفلني مب�شاعدة  �شرقت  ان ثورنتون  ال��رج��ل  وي��زع��م 

�شربينغز باأريزونا.
واأعرب عن اعتقاده بان زوجته تعاين من اكتئاب ما بعد الوالدة، مبا انه مل مير اإال �شهران تقريباً 

على اإجنابها ابنهما الثاين بنتلي يف 1 اآذار مار�ص املا�شي.
وقال كارين لل�شرطة ان الدين قد يكون الدافع وراء ما فعلته ثورنتون، التي قال انها متدينة جداً 

وتكره حقيقة انه لي�ص متديناً.
لكن املتحدث با�شم ثورنتون نفى هذه املزاعم، م�شراً اإىل انها اأبعدت الطفلني عن زوجها حفاظاً 

على �شالمتهما، و�شوف يتم اتخاذ االإجراءات املنا�شبة لدى اجلهات املخت�شة.


