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الإمــــارات ي�ســــم ر�سميـــــاً 

املغــــربــــي يو�ســـــف القـــــديــــوي

عربي ودويل

الداخلية : نظام التاأ�سريات اجلديد 

يعزز من تطوير اخلدمات للمتعاملني

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

اجلزائـــر تن�ســــب من�ســـات �سواريــــخ م�ســــادة 

للطـــائــــرات علـــــى حـــدودهــــا مع تونـــ�ص

بلدية مدينة �أبوظبي ت�سلم �أكرث من 60 % 
من �لدفعة �خلام�سة من مكرمة مدينة �لفالح  

•• ابوظبي-الفجر:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ملكرمة  تنفيذ� 
�لدولة )حفظه �هلل( لأبنائه �ملو�طنني ولأو�مر �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي )رعاه �هلل( بد�أت بلدية مدينة �أبوظبي 
�ملو�طنني  �إىل  �لفالح  منطقة  يف  �ل�شعبية  �مل�شاكن  ت�شليم  �لأح��د  �م�س 
و�لذي  �ل�شكني  �لفالح  مدينة  م�شروع  �إط��ار  �شمن  وذل��ك  �مل�شتحقني 
م�شاحة  على  و�لت�شميم  �لأح��ج��ام  خمتلفة  فيلال   4857 بناء  ي�شمل 
و�حتياجات  متطلبات  تلبي  مربع،  مرت  مليون  5ر12  تبلغ  �إجمالية 

خمتلف �لفئات �مل�شتحقة من �ملو�طنني.  
�ملر�جعني  خ��دم��ة  �أج����ل  م���ن  )ك���اون���رت(   24 �ل��ب��ل��دي��ة  خ�ش�شت  وق���د 
�لعمالء من  �إد�رة خدمة  �لعمل يف  ��شتمر  �ل�شاأن حيث  بهذ�  �ملو�طنني 
�ل�شاعة �ل�شابعة �شباحا وحتى �لثامنة م�شاًء وقد مت �إجناز �أكرث من 60 
% من �لرقم �ملطلوب �لبالغ 663 فيلال.                            )�لتفا�شيل 

�س5(

وفد �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �خلام�س 
�ىل غزة يوزع �مل�ساعد�ت �لإغاثية

•• غزة-وام:

�شعادة  برئا�شة  �لأحمر �خلام�س �ىل قطاع غزة  �لهالل  وزع وفد هيئة 
حميد �ل�شام�شي نائب �لأمني �لعام للم�شاعد�ت �لدولية �م�س �مل�شاعد�ت 
�لإغاثية �لإمار�تية �لتي و�شلت �أم�س على منت �شبع �شاحنات. مت توزيع 
وحليب  و�لأغطية  و�ل�شحية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  �شملت  �لتي   - �مل�شاعد�ت 
�لأحمر  �ل��ه��الل  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   - لل�شرب  �ل�����ش��احل��ة  و�مل��ي��اه  �لأط���ف���ال 

�لفل�شطيني و�ل�شليب �لأحمر �لدويل. 

   

غارات اأمريكية جديدة على داع�ش بالعراق 

�لقو�ت �لكردية ت�ستعيد منطقتني غرب �ربيل 
•• عوا�صم-وكاالت:

�لبي�شمركة  ق��و�ت  �ن  �لح��د  كردية  عر�قية  ر�شمية  م�شادر  �علنت 
�لكردية متكنت من ��شتعادة منطقتي خممور وكوير يف غرب �ربيل 
�ل�شالمية  �ل��دول��ة  تنظيم  ق���و�ت  م��ن  ب��غ��د�د(  ���ش��م��ال  ك��ل��م   320(

م�شتفيدة من �لدعم �جلوي �لمريكي.
�قليم  �لدفاع يف حكومة  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  وقال هلكورت حكمت 
�لبي�شمركة متكنت )�لح��د( من حترير  كرد�شتان �لعر�ق، �ن قو�ت 
ق�شاء خممور وناحية كوير بعد عدة �يام من �ل�شتباكات مع تنظيم 
�شاعد يف ت�شهيل مهمة  �لدعم �جلوي �لمريكي  �ن  د�ع�س، م�شيفا 

�لبي�شمركة يف طرد تنظيم د�ع�س من هذه �ملناطق.
�ىل ذل���ك ق���ال �جل��ي�����س �لأم���ريك���ي �إن ط��ائ��ر�ت��ه ن��ف��ذت �أرب����ع غار�ت 
�أخرى ملقاتلي تنظيم �لدولة  جوية على مركبات ع�شكرية و�أه��د�ف 
للعر�قيني  �ملطالبة  �لدعو�ت  وتو�لت  �لعر�ق،  �شمال  يف  �لإ�شالمية 

بالتو�فق لأن ذلك �ملخرج �لوحيد من �لأزمة �حلالية.
و�أكد �جلي�س �لأمريكي �أن �لغار�ت �شاعدت يف �لدفاع عن �أفر�د من 
�لطائفة �لأيزيدية كانو� عر�شة لهجوم دون متييز من قبل م�شلحي 
نفذتها  �لهجمات  بع�س  �أن  �ملركزية  �لقيادة  وذكرت  �لدولة.  تنظيم 
طائر�ت مقاتلة وطائر�ت بدون طيار، م�شرية �إىل �أن �لغار�ت �أ�شفرت 

عن تدمري �شت ناقالت �أفر�د و�شاحنة و�حدة.
�إن  �شابق  وق��ت  يف  ق��ال��ت  �مل��و���ش��ل  مب�شت�شفى  طبية  م�����ش��ادر  وك��ان��ت 
23 جثة لأفر�د من تنظيم  م�شت�شفى �لطب �لعديل باملدينة ت�شّلم 
�ملناطق  بع�س  �شهدتها  �لتي  �لأمريكية  �لغار�ت  قتلو� جر�ء  �لدولة 

باملحافظة.
�لتقدم  م��ن  �ل��دول��ة  تنظيم  م�شلحي  منع  على  �لعمل  م��ع  وم����و�ز�ة 
�أمريكية  طائر�ت  �ألقت  �شنجار،  بجبل  �لفارين  �لأيزيديني  باجتاه 
م�شلحي  زح��ف  م��ن  �ل��ه��ارب��ني  ل��ه��وؤلء  غذ�ئية  م�شاعد�ت  وع��ر�ق��ي��ة 

تنظيم �لدولة.

عجوز فل�شطيني يعاين حجم �لدمار �لهائل قرب منزله يف غزة )رويرتز(

�صهيدان بغزة والعدوان يتوا�صل 

�لقاهرة تعلن �لتو�سل لهدنة جديدة ثالثة �أيام
•• غزة-عوا�صم-وكاالت:

قال م�شوؤول فل�شطيني �م�س �لأحد 
�لتفاق على هدنة جديدة  �إن��ه مت 

مدتها 72 �شاعة يف غزة.
��شر�ئيليون قبول  و�أكد م�شوؤولون 
�لقرت�ح �مل�شري بالهدنة م�شريين 
غد�  للتفاو�س  وفدهم  �ر�شال  �ىل 
يف حال �شمدت �لتهدئة �جلديدة.

و�أ������ش�����اف �مل���������ش����وؤول �مل����ق����رب من 
ت��ت��و���ش��ط فيها  �ل���ت���ي  �مل����ح����ادث����ات 
�لإ�شر�ئيلي  �جلانبان  �تفق  م�شر 
جديدة  ه��دن��ة  على  و�لفل�شطيني 
مفاو�شات  لبدء  �شاعة   72 مدتها 
م�شتمر  وق�����ف  �إىل  ت���ق���ود  ج������ادة 

لإطالق �لنار.
�لذي  �لإ�شر�ئيلي  �لوفد  �أن  وتابع 
�لهدنة  �نتهاء  قبل  �لقاهرة  غ��ادر 
�إىل  �شيعود  �جلمعة  ي��وم  �ل�شابقة 
�لقاهرة  ليل  منت�شف  قبل  هناك 
جرينت�س(  ب���ت���وق���ي���ت   2100(
�لنار  �إط��الق  �أن يبد�أ وقف  وميكن 

يف ذلك �لوقت. 
�مل�شري نقال عن  �لتلفزيون  وقال 
�لف�شائل  �إن  �لفل�شطيني  �مل�شدر 
هدنة  ع��ل��ى  و�ف��ق��ت  �لفل�شطينية 
�شاعة    72 مل����دة  م���وؤق���ت���ة  ج���دي���دة 
م�شر  وت�������ش���ع���ى  غ�������زة.  ق����ط����اع  يف 

مواقــيت ال�صالة
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موؤقتة  ه���دن���ة  �ىل  �ل��ت��و���ش��ل  �ىل 
دماء  حلقن  د�ئ��م��ة  تهدئة  يعقبها 
�كرث  ��شت�شهاد  بعد  �لفل�شطينيني 
ثلثهم من  فل�شطيني   1900 من 

�لطفال.
��شت�شهد  �ل��ذي  �لوقت  جاء هذ� يف 
ف���ي���ه ف���ت���ى ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي و�إ����ش���اب���ة 
�إ�شر�ئيلية  غ��ارة  يف  �آخ��ري��ن  ثالثة 
����ش��ت��ه��دف��ت �أر����ش���ا زر�ع���ي���ة يف دير 

�لبلح و�شط قطاع غزة.
وقت  يف  فل�شطينية  و����ش��ت�����ش��ه��دت 
���ش��اب��ق و�أ����ش���ي���ب ع����دد م���ن �أف�����ر�د 
�إ�شر�ئيلي  ق�����ش��ف  ج����ر�ء  �أ���ش��رت��ه��ا 
��شتهدف منزلهم ب�شرق خانيون�س، 

ك��م��ا �أ���ش��ي��ب ع�����ش��رة �أ���ش��خ��ا���س يف 
�شماىل  ج��ب��ال��ي��ا  ب��ل��دة  ع��ل��ى  ق�شف 
��شت�شهاد  بعد  وياأتي ذلك  �لقطاع. 

ت�شعة فل�شطينيني بغار�ت �ل�شبت.
وب���ه���ذ� ي�����ش��ب��ح �ل���ع���دد �لإج���م���ايل 
للعدو�ن �لإ�شر�ئيلي على غزة لليوم 
�خلام�س و�لثالثني 1917�شهيد� 

ونحو 9880 جريحا.
�لإ�شر�ئيلي  �ل����وزر�ء  رئي�س  وك���ان 
�أن  بنيامني نتنياهو  قد �كد �م�س 
حمادثات  يف  ت�شارك  لن  �إ�شر�ئيل 
م�شر  فيها  تتو�شط  �ل��ت��ي  �لهدنة 
مع �لوفد �لفل�شطيني طاملا ��شتمر 

�إطالق �ل�شو�ريخ من قطاع غزة. 

برئا�سة  يفوز  �ردوغ��ان 
تركيا من �لدورة �لأوىل 

•• انقرة-اأ ف ب:

�حلكومة  رئ���ي�������س  �ن���ت���خ���ب 
�لرتكية رجب طيب �ردوغان 
للجمهورية  رئ��ي�����ش��ا  �لح����د 
�لوىل  �ل���دورة  م��ن  �لرتكية 
لالنتخابات �لتي جرت للمرة 
�لوىل بالقرت�ع �ملبا�شر وفقا 
ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون. و����ش��ت��ن��اد� �ىل 
�لنتائج �جلزئية لنحو ن�شف 
�ل��ت�����ش��وي��ت ح�شل  ب��ط��اق��ات 
من   56% ع��ل��ى  �أردوغ��������ان 
 35،9% م��ق��اب��ل  �ل����ش���و�ت 
�لدين  �كمل  �ملعار�شة  ملر�شح 
و8،5%  �وغ����ل����ي  �ح�������ش���ان 
ملر�شح �لقلية �لكردية �شالح 

�لدين دمرتا�س.

حتطم  يف  ق��ت��ي��اًل   50
�إير�نية رك��اب  ط��ائ��رة 

•• طهران-وكاالت:

�أع����ل����ن����ت وك����������الت �لأن�����ب�����اء 
طائرة  حت���ط���م  �لإي�����ر�ن�����ي�����ة 
�قالعها  بعيد  مدنية  رك���اب 
بالقرب من مطار مهرباد يف 
بينما  �لأح���د،  �م�س  ط��ه��ر�ن، 
�حلكومي  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  ذك����ر 
�شقوط  �إىل  �أدى  �حل��ادث  �أن 

حو�ىل خم�شني قتيال. 
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
�لوطني لالر�ساد ينفي ما ذكرته بع�س �مل�سادر �لعالمية ومو�قع 

�لتو��سل �لإجتماعي ب�ساأن �قرت�ب �لإمار�ت من �لتنبوؤ بالزلزل
وز�رة �ل�سحة توؤكد خلو �لدولة من مر�س �يبول 

•• اأبوظبي-وام: 

نفي �مل��رك��ز �ل��وط��ن��ي ل��الأر���ش��اد �جل��وي��ة و�ل����زلزل م��ا ذك��رت��ه بع�س 
�مل�شادر �لإعالمية ومو�قع �لتو��شل �لإجتماعي ب�شاأن �قرت�ب دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �لتنبوؤ بالزلزل.. وقال �إن ما ذكر غري 
�شحيح �إذ �إنه ل ميكن �لتنبوؤ بحدوث �لزلزل . و�أو�شح �ملركز �م�س 
بر�شد  تقوم  �لتي  �لزلز�لية  �لر�شد  �شبكة من حمطات  �أن��ه ميتلك 

�لن�شاط �لزلز�يل عند حدوثه فقط.. و�أكد �أن �أهم م�شادر �لن�شاط 
�لزلزل  �ل��دول��ة وع��ادة حت��دث فيها  �ل��زل��ز�يل �ملح�شو�س تقع خ��ارج 
�لقوية وهي منطقة جبال ز�جرو�س يف جنوب �إير�ن ومنطقة �شدع 

مكر�ن يف جنوب باك�شتان.
�ملعلومات  �أخ����ذ  ع��ل��ى  �ل�����ش��ائ��ع��ات و�حل���ر����س  �ت���ب���اع  ع���دم  �إىل  ودع����ا 
�مل�شدر  و�ل���زلزل  �جلوية  لالأر�شاد  �لوطني  �ملركز  من  �ل�شحيحة 

�لر�شمي ملعلومات �لأر�شاد �جلوية و�لزلزل.

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت وز�رة �ل�شحة خلو �لدولة من مر�س �إيبول و�أن �لتد�بري �لوقائية 
و�لحتز�زية و�ملطبقة متو�فقة مع قر�ر�ت منظمة �ل�شحة �لعاملية لتفادي 
�أم��ني �لأم���ريي وكيل وز�رة  و���ش��ول �مل��ر���س �إىل �ل��دول��ة. وق��ال �لدكتور 
�لر�شمي  �لناطق  و�لرت�خي�س  �لعامة  �ل�شحة  ل�شيا�شة  �مل�شاعد  �ل�شحة 
�لذي  �إيبول  �لإم���ار�ت خالية متاما من مر�س  دول��ة  �ل����وز�رة..�إن  با�شم 
ظهر موؤخر� يف عدة دول �أفريقية منوها باأن �لوز�رة و�لهيئات �ل�شحية 
يف �لدولة و �جلهات �ملعنية كافة ومنها �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ 
و�لأزمات و�لكو�رث تتخذ �لحتياطات �لالزمة حيال هذ� �لأمر..م�شري� 

�إىل �أن وز�رة �ل�شحة على �ت�شال د�ئم مبنظمة �ل�شحة �لعاملية للوقوف 
و�لتو�شيات  �لعاملية  �ملنظمة  تتخذها  �لتي  و�لإج��ر�ء�ت  �مل�شتجد�ت  على 
�ملتخذة يف مثل هذه  �لإج��ر�ء�ت  �أن  و�أ�شاف  �ل�شاأن.  بهذ�  �ل�شادرة منها 
�حلالت تكون كفيلة بحماية �لدولة من دخول �ل� �إيبول م�شتبعد� دخول 
�أية حالة م�شابة بهذ� �ملر�س �إىل �لدولة. و�أو�شح �أن �لوز�رة و بالتن�شق 
�لتي  �لتو�شيات  بتطبيق  تقوم  �لدولة  يف  �لخت�شا�س  ذ�ت  �جلهات  مع 
�لتي  �ل��دول  مع  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  �لأخ��ري  �لجتماع  عن  �شدرت 
�لبالد  �ىل  �ملر�س  دخ��ول  دون  للحيلولة  وذل��ك  بها  �ملر�س  �كت�شاف  مت 
حالة  �أية  مع  للتعامل  كافة  �ملطلوبة  و�مل�شتلزمات  �لإمكانات  توفري  مع 

م�شتورده من �خلارج.

وفد �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �خلام�س �ىل غزة يوزع �مل�ساعد�ت �لإغاثية

حملة �سالم يا �سغار تطلق حملة �ساعدو� �أطفال غزة وتتربع مبليون دولر �أمريكي

•• غزة-وام:

�شعادة  برئا�شة  �لأحمر �خلام�س �ىل قطاع غزة  �لهالل  وفد هيئة  وزع 
حميد �ل�شام�شي نائب �لأمني �لعام للم�شاعد�ت �لدولية �م�س �مل�شاعد�ت 
�شاحنات. مت  �شبع  م��نت  �أم�����س على  �ل��ت��ي و�شلت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لإغ��اث��ي��ة 
و�لأغطية  و�ل�شحية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  �شملت  �لتي   - �مل�شاعد�ت  توزيع 
وح��ل��ي��ب �لأط���ف���ال و�مل���ي���اه �ل�����ش��احل��ة ل��ل�����ش��رب - ب��ال��ت��ع��اون م��ع �لهالل 
حميد  �شعادة  وع��ر  �ل���دويل.  �لأح��م��ر  و�ل�شليب  �لفل�شطيني  �لأح��م��ر 

منذ بدء �لأحد�ث حتى �لآن. و�أو�شح �أن هذه �مل�شاعد�ت خ�ش�شت هذه 
�ملرة لالأطفال و�لن�شاء من حليب وم�شتلزمات �لأطفال بجانب مالب�س 
تعتر  �شاحنات  �شبع  ت�شم  �لتي  �لقافلة  �أن  مو�شحا  و�لن�شاء  للرجال 
�متد�د� للج�شر �جلوي �لذي تكفلت به �لإمار�ت وباقي �مل�شاعد�ت تدخل 
�إىل  �لقادمني  �ليومني  �شيغادر قطاع غزة خالل  �أن��ه  �إىل  ولفت  تباعا. 
�لقاهرة ل�شتكمال بع�س �لإجر�ء�ت �ملطلوبة ومن ثم �شيعود مرة �أخرى 
للقطاع. وعن �مل�شت�شفى �مليد�ين �لإمار�تي �أو�شح �ل�شام�شي �أنه يعمل و 
ي�شتقبل �جلرحى يف مدينة رفح جنوب قطاع غزة .. م�شري� �إىل �أنه مت 

�ملت�شررين  على  بنف�شه  �لتوزيع  مبهمة  بالقيام  �شعادته  عن  �ل�شام�شي 
و�لأطفال  �ل�شن  ك��ب��ار  خا�شة  غ��زة  ق��ط��اع  �شهدها  �ل��ت��ي  �لأح����د�ث  م��ن 
وقال  و�جبة.  م�شاعدتهم  و�أن  عون  كل  ي�شتحقون  غزة  �أه��ل  �أن  موؤكد� 
و�أهلنا  �أطفالنا  هم  غزة  �أبناء  �إن  �مل�شاعد�ت  توزيع  �أثناء  له  ت�شريح  يف 
�لإمار�ت  دولة  �لتز�م  موؤكد�  �لإم��ار�ت  �شعب  �بت�شامة  هي  و�بت�شامتهم 
بالوفاء بتعهد�تها وتقدمي �مل�شاعد�ت م�شري� �إىل وفود �لهالل �لأحمر 
برناجما  �لهالل  ينفذ  فيما  �ىل غزة  بالو�شول  تو�لت  �لتي  �لإم��ار�ت��ي 
�إغاثي  �ألف طرد   150 �أكرث من  �إغاثيا مكثفا لأه��ايل غزة ومت توزيع 

�إىل جنوبه نظر� لفتقاده  �لقطاع  و�شط  �لبلح  دير  �مل�شت�شفى من  نقل 
هيئة  مديرمكتب  �للنب  �أب��و  عماد  ق��ال  جانبه  من  �ل�شحية.  �خلدمات 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف غزة �إنه جرى توزيع م�شاعد�ت على 500 
�أ�شرة بح�شور رئي�س �لوفد �لإمار�تي حميد �ل�شام�شي �لذي و�شل على 
عر  م�شاعد�ت  �شاحنات  �شبع  ر�فقتهم  �أع�شاء  ت�شعة  ي�شم  وف��د  ر�أ���س 

معر رفح �لري.
.لفتا �إىل �أنه �شيتم ��شتكمال �لتوزيع خالل �لأيام �لقادمة بال�شر�كة مع 

�لهالل �لأحمر �لفل�شطيني و�ل�شليب �لأحمر �لدويل.

•• ال�صارقة-وام:

�أعلنت حملة �شالم يا �شغار - فل�شطني حتت رعاية قرينة �شاحب �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة �ملجل�س 
�إطار  وذل��ك يف  غ��زة  �أطفال  �شاعدو�  �إط��الق حملة  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأعلى 

�ل�شتجابة لند�ء �أغيثو� غزة 2014.
وقد وقعت �حلملة يف هذ� �لإطار �تفاقية بقيمة مليون دولر �أمريكي مع 
موؤ�ش�شة �لتعاون �لفل�شطينية .. ومن �ملقرر �أن تركز هذه �ملبادرة �لعاجلة 

على �شد �لحتياجات �لأ�شا�شية من ماأكل وملب�س وعالج وتعليم.
من  لأك��رث  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  توفري  �إىل  �شغار  يا  �شالم  حملة  وتهدف 
�لإ�شر�ئيلي  �لعدو�ن  جر�ء  �ملت�شررة  �لأ�شر  من  فل�شطينية  �أ�شرة  5�آلف 
�إىل جانب تقدمي 30 �ألف وجبة �شاخنة للمر�شى �لقابعني يف �مل�شت�شفيات 

�أطلقنا  �لقا�شمي:  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو  قالت  جانبها  م��ن 
فل�شطني  �أطفال  لرعاية  وكانت موجهة   2007 يا �شغار يف  �شالم  حملة 
قبل �حلرب �لأوىل على غزة وعلى �لرغم من �لتو�شع يف عملياتها �لإغاثية 
و�لإن�شانية فقد بقي �لهتمام بالطفل �لفل�شطيني على ر�أ�س �أولويات هذه 
�لتحرك  لز�ما  بات  لأطفال غزة  �لإن�شاين  �لو�شع  ت��اأزم  مع  و�لآن  �ملبادرة 
لإنقاذ �لطفولة �ملعذبة هناك و�أخذ روح �ملبادرة يف مد يد �لعون و�لتخفيف 

من معاناتهم �لر�هنة جر�ء �حلرب �لثالثة عليهم .
�أن حملة �شالم يا �شغار ر�شدت ��شرت�تيجية عمل للتعاون  جدير بالذكر 
مع �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �لفل�شطينية لو�شع �أ�ش�س عمل م�شرتك ي�شهم يف 
�حلد من �لآثار �لإن�شانية �ملدمرة �لتي يعانيها �لقطاع وحتقيق �أكر قدر 
من �لفاعلية يف �لعمليات �لإغاثية وعلى ر�أ�س تلك �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات وز�رة 
�ل�شحة �لفل�شيطينة ومركز غزة للثقافة و�لفنون و �شندوق دعم �لطفل 

و�ملر�كز �ل�شحية.
و  �آلف طفل   6 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  على  �مل��الب�����س  ت��وزي��ع  �إىل  وت�شعى �حلملة 
�حلقائب �ملدر�شية و�لقرطا�شية على 3 �آلف طفل ممن تعر�شو� و�أ�شرهم 
وحماولة  �لعلمي  حت�شيلهم  ��شتكمال  لتاأمني  �لإ�شر�ئيلي  �لق�شف  �إىل 

�لتخفيف من �ل�شرر �لالحق بالعملية �لتعليمية يف �لقطاع.
خلم�شة  �لطارئة  �لطبية  �مل�شاعدة  تقدمي  �أي�شا  �ملنحة  �تفاقية  وتت�شمن 
م�شت�شفيات ومر�كز �شحية بعدما خلف �لعدو�ن �لإ�شر�ئيلي �آثاره �ملدمرة 
نف�شية عميقة من هول ما عاي�شوه  يعانون �شدمات  �أل��ف طفل   70 على 

و�شاهدوه.
�ل�شوؤون  لتن�شيق  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مكتب  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  �ل��ت��ق��اري��ر  وت�����ش��ري 
�لإن�شانية �إىل وجود 80 �ألف فل�شطيني بحاجة ما�شة �إىل �لإغاثة وتوفري 

�لطعام ومياه �ل�شرب �لنقية و�لعالج للحيلولة دون وقوع �لكارثة.

�لفل�شطيني و مركز �لإمناء و �جلمعية �لوطنية لإعادة تاأهيل �لأ�شخا�س 
�ملعاقني ومركز رعاية �ملجموعات �خلا�شة.

و�إىل جانب عملية �لإغاثة �لعاجلة �لتي �شتقوم بها حملة �شالم يا �شغار 
�أغر��س  �أج��ل عدة  �لترعات من  �لأم��د جلمع  ��شرت�تيجية طويلة  هناك 
�لعالج  �مل�شت�شفيات وتنفيذ بر�مج  �أق�شام �لطو�رئ يف  �أهمها رفع جاهزية 
�لذي  �لأم���ر  �خلا�شة  �لحتياجات  وذوي  �ملعاقني  م��ن  �ل��ع��دو�ن  ل�شحايا 
�إنقاذ حياة �لعديد من �لأ�شخا�س حيث تعاين تلك �مل�شت�شفيات  من �شاأنه 
و�ملر�كز �ل�شحية غياب �أكرث من 140 �شنفا دو�ئيا من رفوف �شيدلياتها 

ناهيك عن 80 �شنفا �آخر على و�شك �لنفاد.
وتت�شمن قائمة �مل�شت�شفيات �مل�شتفيدة من �لدعم �لعاجل كال من جمعية 
�أ�شدقاء �ملري�س و م�شت�شفى �لكر�مة وم�شت�شفى د�ر �ل�شالم و جمعية بنك 

�لدم ومركز يافا �ل�شحي.

تو��سل فعاليات �سيف بالدي بالغربية 
يف ��سبوعها �لثاين 

�لربنامج �لوطني لالأن�سطة �ل�سيفية يزور �لحتاد �لن�سائي �لعام

•• املنطقة الغربية-وام:

تو��شلت فعاليات �شيف بالدي مبركز وز�رة �لثقافة 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع باملنطقة �لغربية يف �أ�شبوعها 
عمل  وور���س  وحما�شر�ت  �أن�شطة  خ��الل  من  �لثاين 
للرتفيهة  متعددة  جلهات  ورح��الت  �مل��ه��ار�ت  لتنمية 

عن �لطالب �مل�شاركني.
�لزر�عة  يف  ور����ش���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إط�����ار  يف  ومت 
�شاهمت طالبات �ملركز خاللها يف غر�س حو�يل 200 
�ملركز  ح��د�ئ��ق  يف  و�ل��زه��ور  �لزينة  �أ�شجار  م��ن  �شتلة 

يف  �ل�شجار  �أهمية  عن  حما�شرة  جانب  �إىل  �لثقايف 
�لغربية  �ملنطقة  بلدية  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  حياتنا 
�د�رة  �أحمد عبد�هلل من  يا�شر  �ملهند�س  ��شر�ف  حتت 

�حلد�ئق و�ملر�فق �لرتفيهية يف بلدية �لغربية.
وقال كردو�س عبد�هلل كردو�س �لعامري مدير مركز 
�إن عدد  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
�لطالب �رتفع �إىل 200 طالب وطالبة من عمر 8 
�لكبري على  18 عاما ما ي�شري �ىل �لقبال  عام �ىل 
فعاليات �شيف بالدي �لتي تعزز �لهوية وتغر�س روح 

�لنتماء وت�شيع روح �لتعاون و�لتناف�س.

•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �لن�شائي  �لحت���اد  ��شت�شاف 
�م�س يف مقره يف �أبوظبي وفد� ي�شم 
و�ملتطوعني  �ل��ط��ال��ب��ات  م��ن  ع���دد� 
�شمن �لرنامج �لوطني لالأن�شطة 
 2014 ب����الدي  ���ش��ي��ف  �ل�شيفية 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  ل�����وز�رة  �ل��ت��اب��ع 
وذلك  ب��اأب��وظ��ب��ي  �ملجتمع  وتنمية 
ل��ل��ت��ع��رف و�لط������الع ع��ل��ى جتربة 
�أحياء  يف  ودوره��ا  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 

�لأو�شمة  و�شاهدو�  �جلوهرة  قاعة 
�شمو  عليها  �لتي ح�شلت  و�ل��دروع 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لرئي�س  �ل��ع��ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت����اد 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
�ملوؤ�ش�شات و�جلهات  و�لطفولة من 
ل�شموها  تكرميا  و�لدولية  �ملحلية 
�لق�شايا  دعم  يف  لدورها  وتقدير� 
و�لنهو�س  و�خل���ريي���ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
باملر�أة �لإمار�تية لت�شارك يف تنمية 

ع����ام و�مل�������ر�أة ب�����ش��ك��ل خ���ا����س . كما 
�ل��وف��د على ج��ه��ود �لحتاد  ت��ع��رف 
�ل��ن�����ش��ائ��ي �ل���ع���ام يف جم���ال متكني 
�ملر�أة وتاأهيلها للم�شاركة �ل�شيا�شية 
م�شروعات  ع���دة  تبني  ط��ري��ق  ع��ن 
منها م�شروع تعزيز دور �لرملانيات 
�ل��ع��رب��ي��ات. وق���ام �ل��وف��د بجولة يف 
�ملعر�س  ���ش��م��ل��ت  �لحت������اد  �أق�������ش���ام 
�لرت�ثية  �ل�شناعات  لإد�رة  �لد�ئم 
�إبر�ز  �إىل  و�حلرفية و�لذي يهدف 
و�ملحافظة  �لإم������ار�ت  دول���ة  ت���ر�ث 

�لرت�ث وتطويره . وتهدف �لزيارة 
وتعريفهم  �ل�����ش��ب��اب  ت��ث��ق��ي��ف  �إىل 
وتعزيز  �لوطنية  �لهوية  مبفهوم 
وتنمية  �لأ�شيلة  و�ل��ع��اد�ت  �لقيم 
للوطن  و�لن����ت����م����اء  �ل�������ولء  روح 
ه��م م��ن �شيحملون  �ل�����ش��ب��اب  ك���ون 
�لوطن  يف  و�لتنمية  �ل��ت��ق��دم  ر�ي���ة 
�ملجتمع  م�������ش���وؤول���ي���ة  م����ن  وي����ع����د 
�رتكزت  �ل��ت��ي  ب��الأ���ش�����س  تثقيفهم 
�لعربية  �لم��������ار�ت  دول�����ة  ع��ل��ي��ه��ا 
�لوفد  �أع�����ش��اء  وت��ف��ق��د   . �مل��ت��ح��دة 

جمتمعها.
�ل�شرت�تيجية  على  �لوفد  وتعرف 
�ل���وط���ن���ي���ة �ل����ت����ي ي���ع���م���ل �لحت�����اد 
وعلى  عليها  ب��ن��اء  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�لن�شائي  �لحت�����اد  ع��م��ل  جم����الت 
�لعام و�أهم �لإجناز�ت �لتي حققها 
يف جم��ال متكني �مل���ر�أة ع��ن طريق 
وفعال  دوري  ب�����ش��ك��ل  �مل�����ش��اه��م��ة 
�خلا�شة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  مب��ر�ج��ع��ة 
قدر�تها  وت��ط��وي��ر  وتنمية  ب���امل���ر�أة 
ب�شكل  �ملجتمع  خ��دم��ة  جم��ال  ويف 

ويتكون   . �لن������دث������ار  م����ن  ع���ل���ي���ه 
�مل��ع��ر���س م��ن ع��دة �ق�����ش��ام متنوعة 
�ملختلفة  �حل���ي���اة  �من�����اط  ت��ع��ك�����س 
وم��ن��اح��ي �حل��ي��اة �ل��ي��وم��ي��ة قدميا 
مثل ق�شم �لبدو ممثال يف �خليمة 
عند  �ليومية  �حلياة  وم�شتلزمات 
�لبادية وق�شم �حل�شر ممثال  �هل 
يف حياة �هل �ل�شاحل بالإ�شافة �ىل 
مثل  ق��دمي��ا  �حل��ي��اة  تو�شح  �ق�شام 
�ل��ع��رو���س �لزي������اء و�حللي  غ��رف��ة 
�لتقليدية وق�شم �لدوية �ل�شعبية. 

�لأر�سيف �لوطني ي�سارك يف �لربنامج 

�لتح�سريي للطلبة �ملبتعثني �إىل �خلارج
•• ابوظبي-الفجر:

�ختتم �لأر�شيف �لوطني �لرنامج �لتح�شريي �لذي نظمه مكتب �لبعثات 
لطلبة  �لوطني،  �لأر�شيف  مع  بالتعاون  �لرئا�شة،  �شوؤون  ب��وز�رة  �لدر��شية 

�لبعثة 2014 للدر��شة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�جلدول  تعزيز  على  تخ�ش�شاته  �إط��ار  يف  �لوطني  �لأر�شيف  حر�س  وق��د 
�لولء  بق�شايا  �حلافل  �خلا�س  برناجمه  �ملبتعثني  للطلبة  �لأك��ادمي��ي 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  تاريخ  يف  لهم حما�شرة  فقدم  للوطن؛  و�لنتماء 
بتاريخ  �لطلبة  وع��ي  تنمية  فيها  ��شتهدف  �ملوؤ�ش�شني"،  وقادتها  �ملتحدة 
وقدم  �لوطنية،  �لهوية  تر�شيخ  على  �أث��ر  ذل��ك من  ملا يف  وت��ر�ث��ه؛  وطنهم 
للم�شاركني تعريفٌا مبهامه وتخ�ش�شاته، و دوره يف �لتوثيق و�آليات �لبحث 

�خلا�شة بالطلبة �لباحثني.
وملا كان �لأر�شيف �لوطني ي�شهم ب�شكل ملحوظ يف �لتن�شئة �لوطنية للطلبة 
و�لأجيال �ل�شابة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بغية توثيق �لرو�بط، 
كثف  فقد  وت��ر�ث��ه-  وطنهم  ت��اري��خ  وب��ني  بينهم  �لتو��شل  �أو����ش��ر  وتعزيز 
جهوده للم�شاركني يف هذ� �لرنامج ليجعل من �ملبتعثني �شفر�ء لوطنهم 
�ملناط  �لكبري  �لوطني  �ل��دور  �أهمية  على  �ل�شوء  ت�شليط  عر  �خل��ارج  يف 
بهم �أثناء در��شتهم يف �خلارج؛ ل �شيما يف ظل �لتنوع �لثقايف �لعاملي �لذي 
دولتهم  ت��ر�ث  �إب��ر�ز  على  حر�س  من  منهم  يقت�شيه  وم��ا  فيه،  �شيعي�شون 

وقيمها و�إرثها �حل�شاري و�لثقايف يف �أبهى �شوره.
�شلطان وما  بن  ز�يد  �ل�شيخ  قاعة  �لطلبة على مقتنيات  �طلع  ويف �خلتام 
فيها من �لوثائق و�ل�شور، و�خلر�ئط �لتاريخية، وبع�س �ملقتنيات �لرت�ثية، 
و�لكتب �لنادرة، ويف قاعة �ل�شيخ حممد بن ز�يد للو�قع �لفرت��شي تابع 

�مل�شاركون فيلماً وثائقياً عن ما�شي �لإمار�ت وحا�شرها �مل�شرق.
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�لتعليم �لعايل تنظم ملتقى �ملبتعثني �جلدد يومي 
�لثالثاء و�لأربعاء بجامعة ز�يد

�خليمة  بر�أ�س  حريق  من  ينجون  �أ�سقاء  �أطفال   4

•• اأبوظبي-وام: 

تنظم وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي يومي �لثالثاء و�لأربعاء 
�ملقبلني يف جامعة ز�يد ملتقى �إر�شاديا للطلبة �ملبتعثني على نفقتها 
�مللتقى  يح�شر  2014-2015م.  �لك��ادمي��ي  للعام  �خل���ارج  �ىل 
من  وم�شئولون  �خل��ارج  يف  للدولة  �لثقافية  �مللحقيات  عن  ممثلون 
و�أولياء  �لطلبة  تعريف  بهدف  وذلك  �إليها  �ملبتعث  �لبلد�ن  �شفار�ت 
�لبتعاث  و�لقانونية ونظام  و�لإد�ري��ة  �لأكادميية  باجلو�نب  �لأم��ور 
�ملقدمة  �خلدمات  من  ذل��ك  وغ��ري  �لدر��شة  بلد�ن  يف  �ملتابعة  و�آلية 

للطلبة.
و�شيتم كذلك �لتعريف باأنظمة وقو�نني دول �لبتعاث ونظام �لدر��شة 
و�جلامعات فيها ��شافة �إىل �لنو�حي �لجتماعية �لتي تهم �لطالب 
�شيعي�شها  �لتي  �لتاأقلم مع �حلياة �جلديدة  �مل�شتجد وت�شاعده على 

�أثناء در��شته يف جمتمعات هذه �لدول.
كان معايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل 
�لطلبة  �أ�شماء  �ملا�شي  �ل�شبوع  نهاية  �عتمد  ق��د  �لعلمي  و�لبحث 
�ملقبولني لالبتعاث �ىل عدد من جامعات �لوليات �ملتحدة �لمريكية 

و�ململكة �ملتحدة وغريهما من �لدول.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

جنا 4 �أطفال مو�طنني ترت�وح �أعمارهم بني 3و9 �شنو�ت يف حريق �شب يف 
�أ�شرتهم �لكائن مبنطقة جلفار يف ر�أ�س �خليمة بعد ظهر  غرفتهم مبنزل 

يوم �جلمعة �ملا�شي.
وعلمت �إد�رة �لدفاع �ملدين بر�أ�س �خليمة باحلادث �ثر تلقي غرفة عملياتها 
بالغا عر �خلط �ل�شاخن يف متام �ل�شاعة �لثانية و8 دقائق من بعد ظهر 
وعلى  جلفار  مبنطقة  منزل  يف  حريق  ب��ان��دلع  يفيد  �ملا�شية  �جلمعة  ي��وم 
كانت  حيث  �حل���ادث  ملوقع  �لإد�رة  مركز  م��ن  �إط��ف��اء  فرقة  توجهت  �ل��ف��ور 
�ملركزي يف  �لتكييف  �نطالقا من جهاز  �لأطفال  ت�شتعل يف غرفة  �لنري�ن 

�أطفالهم �لذين كانو� نائمني  �ملنزل يف �خ��ر�ج  �أه��ل  �ل��ذي جنح فيه  �لوقت 
من �لغرفة ، م�شيفة �أن �أفر�د �لفرقة �أخمدو� �حلريق �لذي �أدى لحرت�ق 
با�شتخد�م  بالدخان  �ملنزل  وتلوث جميع مر�فق  بكامل حمتوياتها  �لغرفة 
ت�شليم  ومت  �حلريق  عن  �لناجم  �ل��دخ��ان  ل�شفط  مكائن  ��شتخدمو�  �ملياه 

�حلادث للجهات �ل�شرطية �ملخت�شة لإجر�ء �لالزم .
�أنه كان جال�شا يف �ملنزل بعد  ومن جانبه ذكر وليد رم�شان �شاحب �ملنزل 
�أد�ء �شالة �جلمعة فيما كانت زوجته تعد طعام �لغد�ء عندما �شمع �شر�خ 
زوجته �لتي خرجت من �ملطبخ لتفاجئ باندلع �حلريق يف غرفة �أطفالها 
تذكر  �إ�شابات  لأي��ة  تعر�شهم  دون  باخر�جهم  فقاما  نائمون  وه��م  �لأرب��ع��ة 

ومن ثم �لت�شال بالدفاع �ملدين �لذين ح�شرو� وتعاملو� مع �حلادث.

دفع وت�سجيل �ملو�د �لدر��سية �إلكرتونيًا بجامعة �لعني
•• اأبوظبي-الفجر: 

للعلوم  �ل�����ع�����ني  ج����ام����ع����ة  �أن�����ه�����ت 
و�لتكنولوجيا �إ�شتعد�دها لإ�شتقبال 
�جلامعي  ل��ل��ع��ام  �جل�����دد  �ل��ط��ل��ب��ة 
2014-2015 يف ِكال �ملقرين يف 
�أبوظبي و�لعني ، حيث مت �إ�شتحد�ث 
تقدمي  �شاأنها  من  جديدة  خدمات 
خالل  من  للطلبة  مميزة  خدمات 
و�لد�ئرة  و�لت�شجيل  �لقبول  وحدة 
�خلدمات  ه��ذه  ت��اأت��ي  ،حيث  �ملالية 
�جلامعة  �إد�رة  لتطلعات  ت��رج��م��ة 

لتقدمي �أف�شل �خلدمات للطلبة .
وم����ع زي������ادة ع����دد �ل��ط��ل��ب��ة �جل���دد 
يف �جل��ام��ع��ة ق��ام��ت ج��ام��ع��ة �لعني 
للعلوم و�لتكنولوجيا باأعادة تاأهيل 
وح������دة �ل���ق���ب���ول و�ل��ت�����ش��ج��ي��ل من 
�لت�شهيالت  ب��ع�����س  ت��وف��ري  خ���الل 
و�ل��رتت��ي��ب��ات �جل���دي���دة ل��ل��ط��ل��ب��ة ، 
ح��ي��ث ����ش��ت��ح��دث��ت �جل��ام��ع��ة ق�شم 
خمت�س بقبول �لطلبة �جلدد يقوم 
و�ولياء  �جل���دد  �لطلبة  با�شتبقال 
�مورهم و�لإجابة عن �ل�شتف�شار�ت 
�مل��ت��ع��ددة وت��زوي��د �مل��ر�ج��ع��ني بكافة 

و�لت�شاور  طلبتها  لإ���ش��ر�ك  د�ئ��م��ا 
�خلدمات  تطوير  عملية  يف  معهم 
ل��ه��م، بحيث حتقق  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
عندهم،  ممكنة  ر�شى  ن�شبة  �أع��ل��ى 
�إ�شتبيان  ط��رح  مت  �أن���ه  �إىل  م�شري� 
ل��ل��ط��ل��ب��ة و�لأخ������ذ مب��الح��ظ��ات��ه��م ، 
م��ل��ت��زم��ة جتاه  �أن �جل��ام��ع��ة  و�أك����د 
�أف�������ش���ل خدمة  ب��ت��ق��دمي  ط��الب��ه��ا 
م�شتوى  وق���ي���ا����س  ل����ه����م،  مم���ك���ن���ة 

�خل����دم����ات �ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا وح����دة 
�ملبادئ  ترتجم  و�لت�شجيل  �لقبول 
�إ�شرت�تيجية  ع��ل��ي��ه��ا  ق��ام��ت  �ل��ت��ي 
هو  �ل��ط��ال��ب  �أن  وه����و   ، �جل��ام��ع��ة 
�لأ�شا�شي  وهدفها  خدماتها  حمور 
يف  منهجياتها  �شمن  ي��اأت��ي  ك��م��ا   ،
للطلبة  ر�ق����ي����ة  خ����دم����ات  ت���ق���دمي 

و�لت�شهيل عليهم .
و�أكد عطاطرة ، �إن �جلامعة ت�شعى 

�لبو�بة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  للطلبة 
�لل����ك����رتون����ي����ة ل��ل��ج��ام��ع��ة و�ل���ت���ي 
�خلطة  با�شتعر��س  �لطالب  يقوم 
�لدر��شية و�ملو�د �ملطروحة و��شماء 
�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية و�ل�شعب 

�ملتوفرة و�وقات �ملحا�شر�ت .
�ل���دف���ع  ن����ظ����ام  ت���ف���ع���ي���ل  ك���م���ا ومت 
خالل  من  �لألكرتوين  و�لت�شجيل 
ب�����و�ب�����ة �جل����ام����ع����ة �لأل����ك����رتون����ي����ة 

�ملتعلقة  و�ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل  �مل��ع��ل��وم��ات 
ب���اجل���ام���ع���ة وك���ل���ي���ات���ه���ا و�أق���������ش����ام 
موظفني  قبل  م��ن  وذل���ك  �لكليات 
�جلدد  �لطلبة  لتوجيه  خمت�شني 
و�لت�شجيل  �لقبول  عملية  و�إمت���ام 
و�جلهد  ل��ل��وق��ت  �خ���ت�������ش���ار�ً  ل��ه��م 

و�لإجر�ء�ت �لروتينية �ملطّولة .
بتطوير  �جل����ام����ع����ة  ق����ام����ت  ك���م���ا 
�لدر��شية  �مل�����و�د  ت�����ش��ج��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة 

ل��ت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ت�����ش��ج��ي��ل �مل�����و�د 
�لتعاون  خ�����الل  م����ن  �ل���در�����ش���ي���ة 
�ملحلية  و�ل���ب���ن���وك  �جل���ام���ع���ة  ب���ني 
�خلدمات  ه��ذة  �أن  حيث  �ملخت�شة 
�ل���وق���ت و�جلهد  ب��ت��وف��ري  ���ش��ت��ق��وم 
على �لطالب ولت�شطره للح�شور 

للجامعة خالل وقت �لت�شجيل . 
وقال �لدكتور نور �لدين عطاطرة 
�إن   ، للجامعة  �مل�شت�شار  �ل��رئ��ي�����س 

ب���ح���ي���ث تتم  �مل���ق���دم���ة  �خل�����دم�����ات 
�لدورية  و�ملر�جعة  �ملر�قبة  عملية 
كي  و�جل��دي��دة  �حلالية  للخدمات 
ي��ت��م ت��ط��وي��ره��ا ب�����ش��ك��ل د�ئ�����م وفق 
للتطوير  �لر�مية  �جلامعة  خطط 

و�لتح�شني �مل�شتمر. 
للعلوم  �ل���ع���ني  ج���ام���ع���ة  وت����ط����رح   
خططها  ���ش��م��ن  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
برناجماً  ع�شر  خم�شة  �ل��در����ش��ي��ة 
�لبكالوريو�س،  درج����ة  يف  در����ش��ي��اً 
موزعة على خم�س كليات هي: كلية 
وكلية  �ملعلومات،  وتقنية  �لهند�شة 
وكلية   ، �ل��ق��ان��ون  كلية  �ل�����ش��ي��دل��ة، 
كما  �لأعمال،  �إد�رة  وكلية  �لرتبية، 
�ملاج�شتري  برنامج  �جلامعة  تطرح 
يف �إد�رة �لأعمال، وبرنامج ماج�شتري 
يف �لقانون �لعام و�خلا�س، وبرنامج 
�للغة  تدري�س  يف  �لآد�ب  ماج�شتري 
�لإجن��ل��ي��زي��ة ل��غ��ري �ل��ن��اط��ق��ني بها، 
�ملهني  �لدبلوم  لرنامج  بالإ�شافة 
يف �ل��ت��دري�����س، �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن 
من  معتمدة  �ل��ر�م��ج  ه��ذه  جميع 
و�لبحث  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة 

�لعلمي . 

�لد�خلية : نظام �لتاأ�سري�ت �جلديد يعزز من تطوير �خلدمات للمتعاملني

ق�ساء �أبوظبي تقدم 57 خدمة �لكرتونية .. وموقعها حظى ب�700 �ألف ز�ئر خالل �لن�سف �لأول 
•• اأبوظبي-وام:

لد�ئرة  �لر�شمي  �ملوقع  ��شتقطب 
�لق�شاء يف �أبوظبي خالل �لن�شف 
�أكرث من  �لأول من �لعام �جلاري 
 70 بنحو  قامو�  ز�ئر  �ألف   700

مليون زيارة متكررة.
و����ش���ه���د �مل�����وق�����ع �إ�����ش����اف����ة ث���الث 
لي�شبح  ن��وع��ي��ة ج��دي��دة  خ��دم��ات 
عدد �خلدمات �ملقدمة من خالله 
�إطالق  جانب  �إىل  خ��دم��ة..   57
�ل����ن����ظ����ام �لل������ك������رتوين �جل���دي���د 
�إ�شافة  �أبوظبي  �لعامة يف  للنيابة 
مو�قع  يف  �مل��ك��ث��ف  �ل���ت���و�ج���د  �إىل 
�شاهم يف  �لتو��شل �لجتماعي ما 
تطوير �لتو��شل �ملثمر و�لإيجابي 

بحقوقه  �ل��ع��ام��ل  تثقيف  وت�شمل 
�ملقررة وفق �لقانون يف حال تنازع 
وخدمة  ع��م��ل��ه  رب  م���ع  �ل���ع���ام���ل 
�جلز�ئية  �لق�شايا  عن  �ل�شتعالم 
تتيح  �ل���ت���ي  �ل���ع���ام���ة  �ل���ن���ي���اب���ة  يف 
حالة  ع��ن  �ل���ش��ت��ف�����ش��ار  للجمهور 
ق�����ش��ي��ة م���ن خ����الل رق��م��ه��ا وع���ام 
حتقق  �ل��ت��ي  و�ل��ن��ي��اب��ة  ت�شجيلها 

فيها.
�مل���وق���ع  �أن  �ل�����د�ئ�����رة  و�أ�����ش����اف����ت 
م��ن من��اذج طلب   53 �أي�شا  يوفر 
�حل�شول على �خلدمات �لق�شائية 
بخدمات  تتعلق  و�ل��ت��ي  و�لعدلية 
�حللول  وقطاع  و�لنيابات  �ملحاكم 
�ملنازعات  ف�����س  وجل����ان  �ل��ب��دي��ل��ة 
و�لكاتب  و�ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �لي���ج���اري���ة 

�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 
�إط��ار �شعيها نحو �لتو��شل مع  يف 
�مل��ج��ت��م��ع وتقدمي  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
�لثقافة �لقانونية �إىل جميع هذه 
�ل��ف��ئ��ات ب��اأ���ش��ال��ي��ب م��ت��ن��وع��ة وفق 
�أفر�د �ملجتمع مع  تنوع �هتمامات 
�ختالف عمر �ملتلقني وتوجهاتهم 
�لتعليمي  وم�شتو�هم  وثقافاتهم 
�أكرث من  �أن لديها  �إىل  .. م�شرية 
و�ألفا  تويرت  متابع على  �ألف   12
و170 متابعا على �لن�شتغر�م يف 
�شهدت �شفحتها على موقع  حني 
�ل��ف��ي�����س ب���وك ن��ح��و خ��م�����ش��ة �آلف 
�أفالم  زي��ارة بينما حظيت  و483 
�لد�ئرة على موقع �ليوتيوب بنحو 

�شبعة �آلف و717 م�شاهدة. 

بني �لد�ئرة وجمهور �ملتعاملني يف 
��شرت�تيجية  يحقق  مب��ا  �لإم����ارة 
�لد�ئرة يف تقدمي خدمات عدلية 
�لو�شول  وت�شهيل  �مل�شتوى  عاملية 

�إىل �لعد�لة.
بيان  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة  و�أو�شحت 
�م�س �أنها تقدم من خالل موقعها 
خدمة   57 �لن��رتن��ت  �شبكة  على 
خالل  �أ�شافت  بعدما  �لكرتونية 
�ل�����ع�����ام �حل�������ايل ث������الث خ���دم���ات 
�لر�شوم  ح��ا���ش��ب��ة  خ���دم���ة  ت�����ش��م��ل 
�لذكية �لتي تقوم بح�شاب تقريبي 
�لطلبات  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��ح��ق  ل��ل��ر���ش��م 
و�ل��دع��اوى و�ل��ط��ع��ون وغ��ري ذلك 
د�ئرة  �لتي تقدمها  من �خلدمات 
م�شتحقاتي  وخ����دم����ة  �ل���ق�������ش���اء 

�ملحاماة  �����ش����وؤون  و�د�رة  �ل���ع���دل 
..كما  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  و�مل�������ش���اع���د�ت 
ر�بط  �للكرتوين  �ملوقع  يت�شمن 
�مل��رك��ز �لإع���الم���ي ل��ل��د�ئ��رة �لذي 
�ل�شحفية  �لأخ��ب��ار  على  يحتوي 
و�مل����������و�د �لإع�����الم�����ي�����ة �ل���������ش����ادرة 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  �ل����د�ئ����رة  ع���ن 
�لتقارير  �إىل  �إ�شافة  و�لجنليزية 
�لتي  �لتوعوية  و�لأف���الم  �مل�شورة 

تخ�س �لد�ئرة.
جميع  ل���������زو�ره  �مل����وق����ع  ي���وف���ر  و 
ي�شدرها  �لتي  و�لكتب  �ملطبوعات 
و�أح����ك����ام حم��ك��م��ة �ل��ن��ق�����س و�أه����م 
عن  ن�شرها  مت  �لتي  �لح�شائيات 
�لد�ئرة. و�أكدت د�ئرة �لق�شاء �أنها 
كثفت خالل �لعام �حلايل تو�جدها 

•• اأبوظبي-وام:

قر�ر  �أن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أك����دت 
لعام   22 رق����م  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س 
خدمات  تنظيم  ب�����ش��اأن   2014
و�ملنافذ  و�لإقامة  قطاع �جلن�شية 
ون����ظ����ام �ل����ت����اأ�����ش����ري�ت و�ل���ر����ش���وم 
�جلديد يف قطاع �شوؤون �جلن�شية 
و�لإقامة و�ملنافذ يعزز من تطوير 

�خلدمات �ملقدمة للمتعاملني.
ر��شد  �ل���دك���ت���ور  �ل��ع��م��ي��د  وق������ال 
رئي�س  ن���ائ���ب  �خل�������ش���ر  ���ش��ل��ط��ان 
�ملجل�س �لقانوين بوز�رة �لد�خلية 
�مل����ت����ح����دث �ل����ر�����ش����م����ي ل���������ش����وؤون 
�جل��ن�����ش��ي��ة و�لإق����ام����ة و�مل��ن��اف��ذ يف 
�م�س  �شباح  موؤمتر �شحفي عقد 
يف مقر �شوؤون �جلن�شية و�لإقامة 
جت�شيد�  ياأتي  �لقر�ر  �إن  و�ملنافذ 
ل������روؤي������ة �حل����ك����وم����ة �لحت�����ادي�����ة 
�لإمار�ت  دولة  تكون  باأن   2021
دول  �أف�شل  م��ن  �ملتحدة  �لعربية 
للتطبيقات  وم����و�ك����ب����ة  �ل����ع����امل 
�لذكية يف جميع �خلدمات �ملقدمة 

للمتعاملني وتكامل وتعدد قنو�ت 
ت��ق��دمي��ه��ا وف����ق م��ع��اي��ري �جل����ودة 
و�ن�شجاما  و�ل�شفافية  و�ل��ك��ف��اءة 
مع جهود وز�رة �لد�خلية لتوحيد 
�لإد�ر�ت  يف  �مل��ط��ب��ق��ة  �ل���ر����ش���وم 
�لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب 
ب���ال���دول���ة ن��ظ��ري �خل���دم���ات �لتي 

تقدمها للمتعاملني.
�لتز�م  يعزز  �لقر�ر  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�جل��م��ي��ع ب���اأح���ك���ام ق���ان���ون دخ���ول 
�أفكار  وتطبيق  �لأج��ان��ب  و�إق��ام��ة 
�لقطاع  تطوير  من  تعزز  مبتكرة 
خا�س  �����ش����ن����دوق  �إن���������ش����اء  م���ث���ل 
نفقات  ت��ك��ال��ي��ف  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
�ملخالفني  وت����رح����ي����ل  م���ت���اب���ع���ة 
و�لأنظمة  �خل����دم����ات  وت���ط���وي���ر 
فر�س  عملية  وتنظيم  و�ل��ر�م��ج 
�لتوحيد  ي�شمن  ب�شكل  �ل��ر���ش��وم 
و�لر�شم  �خل��دم��ة  ب��ني  و�لتنا�شب 
وم��������ر�ع��������اة �ل����ق����ي����م����ة �مل�������ش���اف���ة 

للمتعاملني.
و�أ���ش��اف �أن��ه وف��ور ���ش��دور �لقر�ر 
لعام2014   377 رق��م  �ل���وز�ري 

و�أك���������د م�����ر�ع�����اة حت���ق���ي���ق ج�����ودة 
ف�شال  وت���ط���وي���ره���ا  �خل�����دم�����ات 
�ملجتمع  متطلبات  ��شتيفاء  ع��ن 
و�أن�شطته على نحو يدعم خمتلف 
�لقت�شادية  �لأن�������ش���ط���ة  �أوج�������ه 
و�ل���������ش����ي����اح����ي����ة و�لج����ت����م����اع����ي����ة 
�ملخالفني  م��ل��ف  ع��ل��ى  و�ل��رتك��ي��ز 
مدخالت  �أح������د  �ع���ت���ر  و�ل�������ذي 
�ملقرتحة يف منظومة  �لتعديالت 
�لفاعلية  متكاملة ت�شمن حتقيق 
�لتنفيذية  ل���الأج���ه���زة  �مل��ي��د�ن��ي��ة 

وحتقيق ر�شا �ملتعاملني.
تطوير  ر�����ش����وم  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�لقطاع  يقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
�أذون����ات  هيكلة  �ع����ادة  �إىل  ت��ه��دف 
بتطبيق  تتميز  بجعلها  �ل��دخ��ول 
�أغلب  �ل�����ش��ف��ر�ت يف  ت��ع��دد  ن��ظ��ام 
�أنو�ع �لتاأ�شري�ت و�أذونات �لدخول 
و�لإق���ام���ة وم��الءم��ة �ل��ر���ش��وم مع 
وتطبيق  �لإذن  ن��وع  م��ن  �ل��غ��ر���س 
نظام مدد �لتاأ�شري�ت بحيث تكون 
�أذونات  �أغلب  يف  وطويلة  ق�شرية 
قانون  �أح����ك����ام  ح�����ش��ب  �ل����دخ����ول 

دخ����ول و�إق���ام���ة �لأج���ان���ب وتبني 
�حتياجات  تلبي  ج��دي��دة  فل�شفة 
قطاع  خ��دم��ات  متلقي  وم��ط��ال��ب 
�جلن�شية و�لإقامة و�ملنافذ و�إعادة 
للزيارة  �ل����دخ����ول  �إذن  ت��ن��ظ��ي��م 
وفر�س ر�شوم جديدة متكافئة مع 
�خلدمات �ملقدمة من قبل �لقطاع 
للمتعاملني. ح�شر �ملوؤمتر �لعميد 
غ����ري����ب �حل���و����ش���ن���ي م����دي����ر ع���ام 
و�ملطار�ت  للمنافذ  �لعامة  �لإد�رة 
مدير  �ل�شويدي  بخيت  و�لعقيد 
ل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل  م��ك��ت��ب 
و�ملنافذ  و�لإق������ام������ة  �جل��ن�����ش��ي��ة 
�حلو�شني  علي  �هلل  عبد  و�لعقيد 
و�ملعايري  �ل�شيا�شات  �إد�رة  مدير 
�إبر�هيم  ع��ل��ي  و�ل��ع��ق��ي��د  �لأم��ن��ي��ة 
�لتن�شيق  �إد�رة  م��دي��ر  �لطنيجي 
خربا�س  م��ط��ر  و�مل���ق���دم  �لأم���ن���ي 
مدير �إد�رة �خلدمات �لإلكرتونية 
و�لإقامة  �جلن�شية  �شوؤون  بقطاع 
ربيعة  ب��ن  و�مل��ق��دم ط��ارق  و�ملنافذ 
من  وع�����دد  �مل���ال���ي���ة  �إد�رة  م���دي���ر 

�ل�شباط بالقطاع.

ع��ن �ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �شيف 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�لالئحة  �أح��ك��ام  تعديل  مت�شمنا 
و�إقامة  دخ�����ول  ل��ق��ان��ون  �مل��ن��ف��ذة 
�لر�شوم  �ل���وز�رة  ن�شرت  �لأج��ان��ب 

�جلديدة للتاأ�شري�ت على موقعها 
�أغ�شط�س  مطلع  مع  �لإل��ك��رتوين 

�جلاري.
طائفة  ���ش��م  �ل���ق���ر�ر  �أن  و�أو����ش���ح 
وتاأ�شري�ت  �أذون������ات  م���ن  ج���دي���دة 
�لدخول مثل �إذن �لدخول للزيارة 

�شفر�ت  ل����ع����دة  �ل���ع���م���ل  ب��ق�����ش��د 
للدر��شة  �ل���دخ���ول  �إذن  وت��ف��ع��ي��ل 
و�لعالج وح�شور موؤمتر ��شتجابة 
ي�شمن  ومب���ا  �مل��ج��ت��م��ع  ملتطلبات 
�إطار  يف  �ملختلفة  �لأن�شطة  دع��م 

تكاملي مع قر�ر جمل�س �لوزر�ء.

�ملجل�س �لوطني لالإعالم وجمعية �لنا�سرين �لإمار�تيني يوقعان مذكرة تفاهم
•• اأبوظبي-وام:

وجمعية  ل����الإع����الم  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س  وق�����ع 
�لنا�شرين �لإمار�تيني مذكرة تفاهم تهدف �إىل 
تطوير قطاع �لن�شر يف �لدولة وتعزيز �ل�شر�كة 
�جلانبني..وذلك  ب��ني  ف��اع��ل  ب�شكل  و�ل��ت��ع��اون 
�لحتادية  �حل��ك��وم��ة  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق��ا 
متميزة  خ���دم���ة  ل��ت��ق��دمي  �جل���ه���ود  وت��ن�����ش��ي��ق 
�إ�شافة  وع��ق��ب��ات  ع��و�ئ��ق  �أي���ة  دون  للمتعاملني 
�إىل �شمان حماية �ملكت�شبات �لتنموية �ل�شاملة 
للدولة. وقع مذكرة �لتفاهم من جانب �ملجل�س 
�لعابد مدير  �إبر�هيم  �شعادة  �لوطني لالإعالم 
�لنا�شرين  جمعية  ج��ان��ب  وم���ن  �مل��ج��ل�����س  ع���ام 

�جلمعية.  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شحي  جمال 
ومت خالل �للقاء - �لذي عقد يف مقر �ملجل�س 
�أب��وظ��ب��ي - ب��ح��ث و�قع  �ل��وط��ن��ي ل���الإع���الم يف 
يقوم  �ل��ذي  و�ل���دور  �لإم����ار�ت  �لن�شر يف  قطاع 
وجمعية  لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  من  كل  به 
�لثقافية  �لإمار�تيني لدعم �حلركة  �لنا�شرين 
يف �لدولة. و��شتعر�س �ملجل�س دوره �لتنظيمي 
يف جمال متابعة �ملحتوى �لإعالمي وما يقدمه 
�هتمامه  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني..م��وؤك��د�  خ��دم��ات  م��ن 
ثقته  عن  �ملجل�س  و�أع��رب  �ل�شباب.  بالنا�شرين 
تعزيز  ب�شاأن  مهام  من  به  تقوم  وما  باجلمعية 
عليها..م�شري�  و�حل���ف���اظ  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة 
عام  خ��الل  �لنا�شرين  جمعية  تاأ�شي�س  �أن  �إىل 

�أ�شهم ب�شكل ملحوظ يف تطوير قطاع   2009
�لن�شر و�لرتقاء به و�لنهو�س بدور �لنا�شر من 
جمال  وق��ال  و�لتدريب.  �لتاأهيل  بر�مج  خالل 
�لنا�شرين  �إد�رة جمعية  رئي�س جمل�س  �ل�شحي 
�ل�شرت�تيجي  �ل��ت��ع��اون  ه��ذ�  �لإم���ار�ت���ي���ني..�إن 
و�ملجل�س  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لنا�شرين  جمعية  ب��ني 
�ملجل�س  ح���ر����س  ي���رتج���م  ل����الإع����الم  �ل���وط���ن���ي 
ومو�كبة  �ل��دول��ة  يف  �لن�شر  قطاع  تطوير  على 
مما  �لإمار�تيني  و�ملثقفني  �لنا�شرين  تطلعات 
يعزز �ملكانة �لثقافية و�لعلمية لدولة �لإمار�ت 
على خارطة �لعامل .. معربا عن �شكره جلهود 
�لإجر�ء�ت  وت�شهيل  �لعقبات  �ملجل�س يف تذليل 

�خلا�شة بطباعة �لكتب ومتابعة حمتو�ها. 
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
�إ�سعاف دبي تو��سل حتديث معد�تها ومركباتها وتاأهيل كو�درها 

•• دبي-وام:

للمعد�ت  �ملتو��شل  للتحديث  �لإ�شعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  ت�شعى 
لدبي  �ملت�شارع  �لنمو  متطلبات  و��شتيعاب  �ل��ك��و�در  وتاأهيل  و�ملركبات 
�ل�شعاف  عامل  يف  �لهائلة  �لتطور�ت  ومالحقة  عام  ب�شكل  و�لم���ار�ت 
�لطب  وفنيي  �مل�شعفني  عاتق  على  �مللقاة  بامل�شوؤوليات  و�ل���ش��ط��الع 

�لطارئ.
و�أكد عي�شى �لغفاري �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات �ل�شعاف 
�طلق  �ل��ذي  �ل�شيار�ت  جيل  من  �ملطورة  �ملركبات  �أ�شطول  �أن  بالنابة 
موؤخر� يعزز قدر�ت �مل�شعفني على �شرعة �ل�شتجابة مبا يدعم �لكفاءة 
�أعلى  وير�شخ مفاهيم �ل�شمولية و�جلودة و�شرعة �جناز �خلدمة عند 

م�شتويات �لتميز و�لكمال.

كيفية  يف  عالية  مرونة  تتطلب  �ملعطيات  هذه  �أن  �ىل  �لغفاري  ولفت 
توفري  يف  �لطموحات  ير�شى  مب��ا  �خل��دم��ات  ت��رق��ى  حتى  �ل�شتجابة 
خدمة ��شعافية متقدمة ومتميزة لكل مو�طني و�شيوف و�شياح و�شكان 

دبي و�لمار�ت.
وقال �ن �طالق �خلدمات �ل�شعافية �ملتطورة يف مركبات متميزة ويف 
�شورة جديدة و�ألو�ن متنوعة تدل على درجة وخطورة �ملر�س وحالة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  ��شتجابة  �لذي حتمله جاء  �ملري�س 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ورب��ط كل  �ل��ق��در�ت  وتعزيز  �لمكانات  بتحديث  رع��اه �هلل  دب��ي  حاكم 

�لبيانات باحلا�شب �ليل و�طالق خدمات �حلكومة �لذكية �لكاملة.
و�أ�شار �إىل �أن �إ�شعاف دبي قررت ت�شنيف �شيار�ت �لإ�شعاف باألو�ن خا�شة 
وذلك يف خطوة تهدف لتطبيق �أفكار �إبد�عية جديدة وبالوقت نف�شه 

د�خل  �ملوجود  �ملري�س  بنوعية  �لعامة  �ل�شو�رع  يف  �ل�شائقني  تعريف 
�ملري�س  لإ�شعاف  و�أي�شا  �أمامها  �لطريق  فتح  لهم  ليت�شنى  �ل�شيارة 

ب�شكل �أ�شرع.
�أن���ه وف��ق��ا ل��الأل��و�ن �جل��دي��دة ل�شيار�ت �لإ���ش��ع��اف ف��ان �للون  و�أو���ش��ح 
يتم  وبالتايل  �ملري�س  حياة  على  خطر  �لفائقة  �لعناية  يعني  �لأحمر 
يتطلب  ما  �مل�شاعدة  �ىل  بحاجة  مري�شا  هناك  �أن  �ل�شائقني  تعريف 
و�شرعة  �ملري�س  حياة  لأن  �إبطاء  دومن��ا  لل�شيارة  �ملجال  �ف�شاح  منهم 
�ىل  يرمز  �ل��زه��ري  و�ل��ل��ون  بالدقائق  ع��ادة  تقا�س  للعالج  �ل�شتجابة 
لل�شيار�ت  �لغامق  و�لأخ�����ش��ر  �حل��و�م��ل  لنقل  خم�ش�شة  �ل�شيارة  �أن 
�ملخ�ش�شة لذوي �لأوز�ن �لثقيلة 400 كيلوغر�م وما فوق و�لأخ�شر 
�لفاحت لل�شيار�ت �ملخ�ش�شة لذوي �لحتياجات �خلا�شة و�للون �لأزرق 

ل�شيار�ت �لإ�شعاف �لعامة.

�لتطوير  �ل���ش��ع��ايف حتتم  �لعمل  �ل���ش��ت��م��ر�ري��ة يف  �أن  �ل��غ��ف��اري  وذك���ر 
�مل�شتمر ملو�كبة ت�شارع �لحد�ث وتقدم �خلدمات على م�شتوى �لعامل 
وحماولة تاأمني �ملري�س و�حلر�س على �شالمته دوما بال�شتفادة من 

�لدقائق �لذهبية �لتي ت�شبق نقله �ىل �مل�شت�شفى �و ت�شليمه للطبيب.
يتنا�شب مع  �شيار�تها مبا  ع��دد  زي��ادة  تعمل على  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أو���ش��ح 
�أن  ..م��وؤك��د�  ل��الإم��ارة  و�جلغر�فية  و�لعمر�نية  �ل�شكانية  �لتو�شعات 
����ش��اف��ة ه��ذ� �ل��ع��دد م��ن �ل�����ش��ي��ار�ت ي��وف��ر خ��دم��ات �ل���ش��ع��اف يف �أنحاء 

�لإمارة كافة مبا فيها �لطرق �خلارجية.
م�شتوى  �أعلى  على  مدربة  ��شعاف  �أطقم  �أع��دت  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أ���ش��اف 
�إد�رة  ت�شم  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  منوها   .. �جلديدة  �ل�شيار�ت  على  للعمل 
تدريب د�خلية و�أن �ملدربني �لعاملني فيها تلقو� تدريباتهم يف �أوروبا 

وكند� و�أمريكا ونقلو� �خلر�ت �خلارجية �إىل دبي.

طبية عجمان حتتفل باأ�صبوع الر�صاعة الطبيعية

تنظيم حما�سرتني حول �أهمية وم�ساكل �لر�ساعة �لطبيعية لالمهات و�لطفال

�د�رة �ملرور و�لدوريات ب�سرطة ر�أ�س �خليمة تكرم �سركاءها 

•• عجمان ـ الفجر 

�لطبيعية  �ل��ر���ش��اع��ة  ���ش��ع��ار  حت��ت 
ه�����دف ر�ب������ح م�����دى �حل����ي����اة نظم 
مبنطقة  �ل�شحي  �لتثقيف  ق�شم 
ع��ج��م��ان �ل��ط��ب��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
و�لطفولة  �لم��وم��ة  رع��اي��ة  مركز 
بعجمان فعاليات ��شبوع �لر�شاعة 
�لطبيعية لتعزيز دور �لأم و�أهميته 
بالن�شبة للطفل و�لأ�شرة و�ملجتمع 

�لر�شاعة  �همية  �لأوىل  �ملحا�شرة 
�لعاملة  للمر�أة  وخا�شة  �لطبيعية 
م��ع �ل��ن�����ش��ائ��ح و�لإر�����ش����اد�ت حول 
ب�شكل  �لطبيعية  �لر�شاعة  عملية 

�شحيح".
�لثانية  �مل��ح��ا���ش��رة  ت��ن��اول��ت  ف��ي��م��ا 
�لتي  �مل���ر����ش���ع���ة  �مل���������ر�أة  م�������ش���اك���ل 
ت��و�ج��ه��ه��ا �ث��ن��اء �ل��ر���ش��اع��ة و بعد 
�لر�شاعة  ل�شمان جناح  �لر�شاعة 
�لن�شائح  وت����ق����دمي  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

�ل����ع����ون م���ب���ك���ر� ع���ن���د وج�������ود �أي 
�لطبيعية  �ل��ر���ش��اع��ة  يف  ���ش��ع��وب��ة 
حال وجود �لأم يف �مل�شت�شفى وطلب 
�لطبيعية  �ل��ر���ش��اع��ة  ����ش��ت�����ش��اري��ة 
ل��ل��م�����ش��اع��دة وب���ع���د خ���روج���ه���ا من 
�مل�شاعدة  طلب  ميكنها  �مل�شت�شفى 
ع���ن ط���ري���ق �خل����ط �ل�����ش��اخ��ن من 
�و  �لطبيعية  �لر�شاعة  ��شت�شارية 
�لطبيعية  �لر�شاعة  عياد�ت  زي��ارة 

بعجمان.

وذل��ك مل��دة يومني يف مركز رعاية 
�لأمومة و�لطفولة بعجمان.

�لأول  �ل��ي��وم  تخ�شي�س  مت  ح��ي��ث 
للن�شاء �حلو�مل ، و�لثاين لأمهات 
�طفالهن  م��ع  �ملر�شعات  �لط��ف��ال 
على  �لأ���ش��ب��وع  فعاليات  وت�شمنت 
�ملمر�شة  �أل��ق��ت��ه��م��ا  حم��ا���ش��رت��ني 
رعاية  م��رك��ز  م��ن  توفيق  م��ريف��ت 
بعجمان  و�ل���ط���ف���ول���ة  �لم�����وم�����ة 
تناولت   ، �مل��رك��ز  على  ل��ل��م��رتدد�ت 

لتغذية  �ل����ه����ام����ة  و�لر���������ش��������اد�ت 
�حتياجاته  و�شد  �لر�شيع  �لطفل 

�لغذ�ئية".
توزيع  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ل��ت  ك���م���ا 
���ش��ح��ي��ة خا�شة  ون�������ش���ر�ت  ه���د�ي���ا 
لالأمهات  �لطبيعية  ب��ال��ر���ش��اع��ة 
و�لأطفال وكذلك �لن�شاء �حلو�مل 
ل��ت�����ش��ج��ي��ع��ه��ن ع���ل���ى �ل���ر����ش���اع���ة 
�جلدد  �لم��ه��ات  خا�شة  �لطبيعة 
بطلب  �لهامة  �لن�شائح  �تباع  مع 

•• راأ�س اخليمة – الفجر     

ك����ّرم �مل���ق���دم �أح���م���د ���ش��ع��ي��د �ل�شم 
�مل�������رور  �إد�رة  م�����دي�����ر  �ل���ن���ق���ب���ي 
عفيف  و�شام  بالإنابة،  و�ل��دوري��ات 
�لدرة مدير مركز �حلمر� للت�شوق 
بر�أ�س �خليمة كما كرم �شيد �شم�س 
�لدين �شيد ، تقدير�ً لإ�شهاماتهما 
�لأه���������د�ف  �ل������ب������ارزة يف حت���ق���ي���ق 
�لد�خلية  ل����وز�رة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�شم�س  �شيد  تعاون  بينما  للت�شوق 
�مل�����رور  �إد�رة  م����ع  ����ش���ي���د،  �ل����دي����ن 
�خليمة،  ر�أ���س  ب�شرطة  و�لدوريات 
بالتبليغ و�لإدلء عن حادث �شدم 
وه������روب، �لأم�����ر �ل�����ذي ���ش��اع��د يف 
ت�شهيل مهام �لو�شول �إىل �ملت�شبب 
�لقانونية  �لإج����������ر�ء�ت  و�ت����خ����اذ 
�ل��الزم��ة.   و�أو���ش��ح �مل��ق��دم �ل�شم، 
ر�أ�س �خليمة  مدى حر�س �شرطة 
�شركائها  وحت��ف��ي��ز  ت���ك���رمي  ع��ل��ى 

�لعمل مع �لقيادة �لعامة، وقدمت 
منظومة  لتطوير  �لكامل  �ل��دع��م 
�ملجتمع  �لأم���ن���ي خل��دم��ة  �ل��ع��م��ل 
�لقيادة  دور  على  مثمناً  و�أف����ر�ده، 
قدر�تها  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي 
و�لرت�����ق�����اء مب�����ش��ت��وى �أد�ئ�����ه�����ا يف 
خمتلف جمالت عملها، لالرتقاء 
و�ملجتمعي  �لأم����ن����ي  ب��امل�����ش��ت��وى 
مناحي  خم���ت���ل���ف  يف  ب�����ال�����دول�����ة، 

�لر�مج �لأمنية و�ملجتمعية.

و�ل���ق���ي���ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ر�أ�����س 
�خل��ي��م��ة ����ش��ت��ن��اد�ً ع��ل��ى دل��ي��ل عمل 
�ملتعاونني  ت��ك��رمي  يف  �ل�����ش��ر�ك��ات 
م�شرية  يف  �خل��ارج��ي��ني  و�ل�شركاء 

تطوير �لأد�ء �ملهني.
وت��ت��ل��خ�����س ج���ه���ود و�����ش����ام �ل�����درة 
�إقامة  يف  �لي��ج��اب��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ة  يف 
و�ملحا�شر�ت  �مل���روري���ة  �مل��ع��ار���س 
�لثقافية  و�مل���������ش����ارح  �ل���ت���وع���وي���ة 
�حلمر�  م���رك���ز  د�خ������ل  �مل�����روري�����ة 

�لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني �خل���ارج���ي���ني 
�ملتميزين و�ملتعاونني، بهدف خلق 
بيئة عمل متطورة ت�شاهم يف �رتقاء 
�لإب����د�ع  وت�شجيع  �لأم��ن��ي  �ل��ع��م��ل 
وحتقيق �لأهد�ف �ملن�شودة، موؤكد�ً 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
ر�أ�س �خليمة على مد ج�شور �لثقة 
وبني  بينها  �ل��ت��ع��اون  روح  وت��ع��زي��ز 
جميع موؤ�ش�شات �لدولة �حلكومية 
و�ملحلية و�خلا�شة، �لتي �أ�شهمت يف 

مقا�سب بلدية دبي تبد�أ ��ستعد�د�تها 
لعيد �لأ�سحى

•• دبي-وام:

بد�أت مقا�شب بلدية دبي ��شتعد�د�تها لعيد �لأ�شحى 
لهذ�  �ملقبل  �ل��ث��الث��اء  �ج��ت��م��اع  وق���ررت عقد  �مل��ب��ارك 

�لغر�س.
ب���اإد�رة  �ملقا�شب  ق�شم  رئي�س  �ل�شمري  �أح��م��د  وق���ال 
�ل�شتعد�د�ت  �إن  بالبلدية  �لعامة  �ل�شحة  خ��دم��ات 
و  و�لق�شابني  �لعاملة  �لأي����دي  ت��وف��ري  �شبل  ت�شمل 
جميع �مل�شتلزمات و�لبدء يف �أعمال �ل�شيانة للمعد�ت 

و�لآلت.
و�أو�شح �أنه �شيتم �لجتماع مع مندوبني من �جلمعيات 
�خلريية يف �لإمارة ملعرفة �أعد�د �لأ�شاحي �لتي �شيتم 
ذبحها ل�شاحلها و�أ�شار �إىل �أن ق�شم �ملقا�شب �شينظم 
ي�شمل م�شابقات عديدة  �لعيد  مهرجانا خالل فرتة 

وتوزيع هد�يا على �جلمهور �ملتعامل مع �ملق�شب.
�أي تعديل منذ  �لأ�شعار مل يطر�أ عليها  �أن  �إىل  ون��وه 
�ل�شغري وما  ل��ل��ر�أ���س  15 دره��م��ا  1989 وه��ي  ع��ام 
بني 25 و45 درهما للر�أ�س �لكبري �لأبقار وبالن�شبة 
للجمال فاأ�شعار �لذبح بالن�شبة لها هي ما بني 60 و 
65 درهما وبالن�شبة للخدمات �خلا�شة و�لتي ت�شمل 

�لتقطيع لقطع �شغرية وجتهيزها لل�شو�ء وغري ذلك 
مع خدمات �لذبح و�لتنظيف فهي 50 درهما.

مق�شبني  �إن�شاء  ب�شدد  �لبلدية  �أن  �ل�شمري  وك�شف 
ج��دي��دي��ن يف �إط����ار ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه��ا �ل��ت��ي تقدمها 
يف  �لأول  �لعامة  �ل�شحة  على  وللحفاظ  للجمهور 
ومت  بدبي  مرغم  منطقة  يف  و�ل��ث��اين  �ل��ق��وز  منطقة 
�لإعالن  �نتظار  ويف  بالكامل  ت�شميمها  من  �لنتهاء 

عن مناق�شة تاأ�شي�شهما.
ي�شمل  منهما  بكل  �خل��ا���س  �لت�شميم  �أن  �إىل  ولفت 
مق�شبا متطور� يحتوى على �أحدث �لأجهزة و�ملعد�ت 
�شمن ��شرت�طات �ملباين �خل�شر�ء مع �إ�شافة ملحق 
يف كل منهما لبيع �ملو��شي للجمهور وملحمة لتقدمي 

خدمات �لذبح �خلا�س للجمهور.
�أن �ملق�شب �لأول �شيقدم خدماته للقاطنني  و�أ�شاف 
�لثاين  �ملق�شب  وي��خ��دم  بالكامل  دب��ي  ب��ر  منطقة  يف 
مبا  و�لعوير  و�خل��و�ن��ي��ج  و�ل��روي��ة  �للي�شيلي  مناطق 
�ل�شغرية  و�ملو��شي  ل��الأف��ر�د  �لذبح  خدمات  ذل��ك  يف 

وتوفريها ب�شكل عاملي.
. وتوقع �لنتهاء من ت�شييد �ملق�شبني مع نهاية �لعام 

�ملقبل.

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي  بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 209185        بتاريخ :     03    /   04 /  2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �ملو�شل �لتجارية
وعنو�نه: �س  ب:  21672     ، دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مزلقات، زيت تزليق، زيت حمركات، برتول خام �أو مكرر، زيت �شناعي،  يف �لفئة 4.

�لو�ق�عة بالفئة: 4
م�شتطيل  د�خ���ل  �لأح��م��ر  ب��ال��ل��ون  ك��ب��رية  لتينية  ب��اأح��رف  مكتوبة   DIPLOMAT �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
باللون �لأخ�شر �ملائل �إىل �لزيتي مع خط باللون �لأحمر  حتت ��شم �لعالمة �لتجارية؛ يوجد على ميني 
كلمة  ٌكتب حتت �خلط  كما  �ل��وردي  باللون  بحروف عربية  مكتوبة  دبلومات  كلمة  �لتجارية  �لعالمة  ��شم 

�أي�شاً.  �لأحمر  باللون  عربية  باأحرف  زيت  كلمة  ميينها  وعلى  لتينية  باأحرف   Lubricants
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
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وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مر�وح كهربائية لالإ�شتخد�م �ل�شخ�شي،مر�وح كهربائية �شقفية و�شفاطات، م�شابيح كهربائية عاك�شات �شوء 

�مل�شابيح، يف �لفئة  11 .
�لو�ق�عة بالفئة: 11

AIREX/ �يريك�س  ��شم لعالمة جتارية مكتوب باأحرف لتينية كبرية باللون �ل�شود  و�شف �لعالمة: 
 A( لالتينني� �ل�شكل يحيط باحلرفيني  م��زدوج منحني  �لبي�س؛ كما يوجد ت�شميم  باللون  على خلفية 

 .)I و
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي  بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 199950         بتاريخ : 24  /   10 /  2013 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ��س. �يه. �م جولدن للتجارة �لعامة )�س ذ م م(
وعنو�نه: �س  ب:  40842     ، دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
،�أرز،�أطعمة خفيفة موؤ�ش�شة على �لأرز،تو�بل،�شكر،طحني قمح،

يف �لفئة  30 .
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة: هي عبارة عن كلمة GOLDEN STAR مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 207511        بتاريخ :     9    /   03 /  2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: و�دي �ملدوري للتجارة
وعنو�نه: �س  ب:  12974    ، دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
   ،�أحذية لبا�س �لقدم  ،�شنادل، �أخفاف، جو�رب ق�شرية ،�أحذية للريا�شة   يف �لفئة 25.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
�ل��الت��ي��ن��ي��ة وب���ال���ل���ون �لأ�شود  ب��ال��ل��غ��ة  CARATE م��ك��ت��وب��ة  ك��ل��م��ة  �ل���ع���الم���ة: ه���ي ع���ب���ارة ع���ن  و���ش��ف 

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

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي  بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 210611        بتاريخ :     27   /   04 /  2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شركة ر��شتي لري للتجارة �لعامة )ذ. م. م
وعنو�نه: �س  ب:  467       ، د بي     �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
 قد�حات مدخنني، يف �لفئة 34.

و�شف �لعالمة:  هي عبارة عن كلمة EZZ مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 210612        بتاريخ : 27 /   04 /  2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شركة ر��شتي لري للتجارة �لعامة )ذ. م. م
وعنو�نه: �س  ب:  467       ، د بي     �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
 قد�حات مدخنني، يف �لفئة 34.

و�شف �لعالمة:  هي عبارة عن كلمة BEDO مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 194113         بتاريخ : 13 /   06 /  2013 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �ألبيال �لتجارية �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س  ب:  378829    ، د بي     �لمار�ت. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

  ) �أقالم حر (لو�زم مكتبية، قرطا�شية،  فولذية، �أطال�س، كتيبات، كتب، �أقالم ر�شم، �أقالم      حر، ورق، 
�أقالم ر�شا�س،  يف �لفئة 16

.�لو�ق�عة بالفئة: 16
بي�شاء  مائلة بخطوط  ب�شورة  �لرمادي وخمطط   باللون  �شكل م�شتطيل  عبارة عن  �لعالمة: هي  و�شف 

ومكتوب بد�خله High Hope باللغة �لالتينية وباللون �لأحمر.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

  
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 194912         بتاريخ :     14   /  07 /  2013 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: عر �ل�شمال للتجارة ذ.م.م
وعنو�نه: �س  ب:  118218            ، د بي     �لمار�ت. 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لأز�لة �لرو�ئح �لكريهة،عطور،عطور،و م�شتح�شر�ت جتميل  يف �لفئة 03.

 و�شف �لعالمة: �لعالمة �لتجارية DIAMOND BEAUTY/ دياموند بيوتي موؤلفة من ثالثة 
ع�شر حرفاً كبري�ً باللغة �لجنليزية، مكتوبة بخط �أزرق على خلفية بي�شاء، يعلو �حلرف I/ �آي من �لعالمة 

�لتجارية �شعاع وهاج ياأخذ �شكل قطعة ما�شة زرقاء �للون.   
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي-وام:

�نطلقت �م�س بدبي فعاليات �ملخيم �ل�شيفي لالأطفال �لتي تنظمها هيئة 
تنمية �ملجتمع بدبي حتت �شعار قيظنا .. غري وت�شتمر حتى 25 من �شهر 
�أغ�شط�س �حلايل. وتهدف �لهيئة من خالل تنظيمها ل� قيظنا..غري �إىل 
�يجابية  بطريقة  �ل�شيف  ف�شل  خالل  و�لن�سء  �لأطفال  وقت  ��شتثمار 
عر تقدمي جمموعة من �لأن�شطة �لتعليمية و�لتثقيفية �لتي تهدف �إىل 
�لهوية  غر�س  عن  ف�شال  �لبد�عية  ومو�هبهم  مهار�تهم  و�شقل  تنمية 
و�لأ�شر.  �لأط��ف��ال  بني  �لعائلي  �لتو��شل  وتعزيز  نفو�شهم  يف  �لوطنية 
وتتنوع فعاليات قيظنا..غري �ملقامة يف مركز �لأمرية هيا مبنطقة �ملزهر 
و�شناعة  و�لطهي  �ل�شوئي  �لت�شوير  يف  �لتدريبية  �ل���دور�ت  بني  بدبي 
�لعطور و�إعادة تدوير �لنفايات..�إ�شافة �إىل �مل�شابقات �لرت�ثية و�أن�شطة 
قيظنا.. وي�شتقبل  �لأطفال.  �هتمامات  مع  يتالئم  مبا  و�لر�شم  �لقر�ءة 

ت�شعة  و�لإن���اث من  13 عاما  �إىل  ت�شعة  �لذكور من عمر  �لأط��ف��ال  غري 
وحتى 15 عاما.

اإجناز قيا�صي يف وقت ت�صليم البيوت ور�صا تام من امل�صتحقني عن خدمات البلدية 

بلدية مدينة �أبوظبي ت�سلم �أكرث من 60 % من �لدفعة �خلام�سة من مكرمة مدينة �لفالح 

�ملكرمة  م���ن  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ع����دد 
�لدفعة  �أم������ا  م����و�ط����ن����ا،   391
�خلام�شة فقد بلغ عدد �ملو�طنني 
�مل�شتفيدين من �ملكرمة �جلديدة 

مو�طنا.  663
�لعمالء  �إد�رة خدمة  �أن  و�أ�شاف   
حر�شت على جتهيز كل متطلبات 
ب�����ش��ك��ل يحقق  �ل���ب���ي���وت  ت�����ش��ل��ي��م 
ت���ط���ل���ع���ات �مل����و�ط����ن����ني ح���ي���ث مت 
�ملو�طنني  ب���ي���ان���ات  م���ن  �ل���ت���اأك���د 
�مل�شاكن  ل����ش���ت���الم  �مل���ت���ق���دم���ني 
 ،  Elms ب��رن��ام��ج  ���ش��ا���ش��ة  ع���ر 
نظام  ع��ر  �نتظار  رق��م  ��شتخر�ج 
 QueueManagementSystem
 ، �ل�����ع�����م�����الء  يف م�����رك�����ز خ�����دم�����ة 
م�شكن  تخ�شي�س  معاملة  وف��ت��ح 
لال�شتالم  �ملتقدمني  للمو�طنني 
����ش��ت��الم �لور�ق  م��ن  �ل��ت��اأك��د  بعد 
�ل�شفر  جو�ز   ( �ملطلوبة  �لثبوتية 
، خال�شة �لقيد ، بطاقة �لهوية ( 
بامل�شكن  �ملفتاح �خلا�س  وت�شليم   ،
ب��ع��د ت��وق��ي��ع �ل��ع��م��ي��ل ع��ل��ى جميع 
بالت�شليم  �خل��ا���ش��ة  �مل�����ش��ت��ن��د�ت 
مكتب  ملر�جعة  �لعميل  ،وتوجيه 
�بوظبي  وك���ه���رب���اء  م���ي���اه  ه��ي��ئ��ة 
لتو�شيل  �لعمالء  خدمة  مبركز 
، ومن  للم�شكن  �لكهربائي  �لتيار 
�لد�ر  �شركة  مكتب  م��ر�ج��ع��ة  ث��م 
�لطبيعة،  ع��ل��ى  �مل�شكن  ل���ش��ت��الم 

وكل ذلك )حتت �شقف و�حد(.
 24 م��ن  �أك��رث  كما مت تخ�شي�س 
�ملبنى  يف  �مل�شاكن  لت�شليم  منفذ� 
�أبوظبي  مدينة  لبلدية  �لرئي�شي 
 4 تكليف  ومت   ، �لعمالء  خلدمة 
�لعليا  �ل����درج����ات  م���ن  م��وظ��ف��ني 
�لتخ�شي�س  لع��ت��م��اد  ب��������الإد�رة 
�مل�شتند�ت  جميع  على  و�لتوقيع 
�لالزم �عتمادها، حيث مت ن�شرهم 
�لعمالء  خ���دم���ة  م���وظ���ف���ي  ب����ني 

•• ابوظبي-الفجر:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مل��ك��رم��ة  ت��ن��ف��ي��ذ� 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�����دول�����ة )ح���ف���ظ���ه �هلل(  رئ���ي�������س 
لأبنائه �ملو�طنني ولأو�مر �لفريق 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
)رعاه  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�أبوظبي  بلدية مدينة  ب��د�أت  �هلل( 
�مل�شاكن  ت�����ش��ل��ي��م  �لأح�������د  �م�������س 
�إىل  �ل��ف��الح  منطقة  يف  �ل�شعبية 
�مل����و�ط����ن����ني �مل�����ش��ت��ح��ق��ني وذل����ك 
مدينة  م���������ش����روع  �إط��������ار  ����ش���م���ن 
و�ل�����ذي ي�شمل  �ل�����ش��ك��ن��ي  �ل���ف���الح 
خمتلفة  ف���ي���ل���ال   4857 ب����ن����اء 
م�شاحة  و�لت�شميم على  �لأحجام 
�إجمالية تبلغ 5ر12 مليون مرت 
مربع، تلبي متطلبات و�حتياجات 
خم��ت��ل��ف �ل��ف��ئ��ات �مل�����ش��ت��ح��ق��ة من 

�ملو�طنني. 
وق������د خ�����ش�����ش��ت �ل���ب���ل���دي���ة 24 
)ك�������اون�������رت( م������ن �أج���������ل خ���دم���ة 
�ل�شاأن  بهذ�  �ملو�طنني  �ملر�جعني 
حيث ��شتمر �لعمل يف �إد�رة خدمة 
�ل�شابعة  �ل�����ش��اع��ة  م���ن  �ل��ع��م��الء 
م�شاًء  �ل��ث��ام��ن��ة  وح���ت���ى  ���ش��ب��اح��ا 
وق��د مت �إجن���از �أك��رث م��ن 60 % 
 663 �لبالغ  �ملطلوب  �لرقم  من 

فيلال. 

مكرمات القيادة تتواىل
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ب����د�أت �ل��ب��ل��دي��ة على 
�مل�����ش��اك��ن يف مدينة  �ل��ف��ور ت��وزي��ع 
�أبوظبي  يف  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة  �ل����ف����الح 
للمكرمة  �مل�������ش���ت���ح���ق���ني  ع����ل����ى 
�ل���ذي���ن مت �ع��ت��م��اد �أ���ش��م��ائ��ه��م يف 
قو�ئم  ح�شب  �خل��ام�����ش��ة  �ل��دف��ع��ة 

�لتخ�شي�س. 
تاأتي  �مل���ك���رم���ة  ه����ذه  �أن  م�����ش��رية 
ت����اأك����ي����د� ع���ل���ى ح����ر�����س �ل���ق���ي���ادة 
�أ�شباب  ك��اف��ة  ل��ت��ق��دمي  �ل��ر���ش��ي��دة 
�حل��ي��اة �ل��ك��رمي��ة وت��وط��ي��د �أرك���ان 
�لتي  �لإمار�تية  �لأ�شرة  ��شتقر�ر 
�حلكيمة  قيادتنا  باهتمام  حتظى 
�ملنطلق  ه����ذ�  وم����ن   ، ورع���اي���ت���ه���ا 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  م���ك���رم���ة  ف�������اإن 
لأبنائه  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س 
�����ش���ت���م���ر�ر لنهج  �مل���و�ط���ن���ني ه���ي 
�ل��ع��ط��اء و�مل��ك��رم��ات �ل��ت��ي يغدقها 
����ش���م���وه ع���ل���ى �أب����ن����اء �لإم����������ار�ت.. 
وت���اأك���ي���د� ع��ل��ى �لإخ����ال�����س لنهج 
له  �ملغفور  �ختطه  �ل��ذي  �ل�شخاء 
ب��اإذن �هلل �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان 
�لطاهر  ثر�ه  نهيان طيب �هلل  �آل 
وح��ر���س �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة على 
تاأمني كافة �شبل �حلياة �لكرمية 

للمو�طنني .
و�أ�شافت �لبلدية �أنها �شارعت فور 
�شدور �ملر�شوم باإعد�د �لإجر�ء�ت 
مع  �ل�شريع  للتجاوب  �لتنفيذية 
وبد�أت  �مل��ر���ش��وم  تنفيذ  متطلبات 
با�شتقبال  �لح�����د  �ل���ي���وم  ف��ع��ل��ي��ا 
�لأخ������������وة �مل�����و�ط�����ن�����ني �مل�����درج�����ة 
و�ملكرمة  �مل��ر���ش��وم  يف  �أ���ش��م��اوؤه��م 
و�ل�����ش��ام��ي��ة ل���ش��ت��ك��م��ال �إج�����ر�ء�ت 
ت�������ش���ل���ي���م �ل����ب����ي����وت وم�������ن خ����الل 
ولتحقيق   .. م��رن��ة  ت�شليم  �آل��ي��ة 
فريق  ت��ك��ل��ي��ف  مت  �ل����ه����دف  ه�����ذ� 
�ل�شاأن  ه���ذ�  يف  متخ�ش�س  ع��م��ل 
مركز  منافذ  جميع  وتخ�شي�شي 
خدمة �لعمالء يف �لبلدية لتنفيذ 

ت�شليم �لبيوت مل�شتحقيها.

ت�صافر اجلهود بني الإدارات
م����ن ج���ان���ب���ه �أك������د ع���ب���د �ل���وه���اب 
�لأر��شي  �إد�رة  م��دي��ر  �جل���اب���ري 

بطريقة  �لت�شليم  �إجن��از  ل�شمان 
�شليمة .

اإجناز قيا�صي
�مل�شكن  ت�شليم  �أن  �ملن�شوري  و�أكد 
�ملو�شوعة  �لتوزيع  باآلية  �لو�حد 
بحد  دقائق   5 ��شتغرق  و�ملجربة 
، وب���ال���ت���ايل مت��ك��ن��ا من  �أق�������ش���ى 
ت�����ش��ل��ي��م ع�����ش��ري��ن م�����ش��ك��ن��اً ك���ل 5 
دقائق ،�أي توزيع 240 م�شكنا كل 
يحتوي  �مل��ر���ش��وم  �ن  ،حيث  �شاعة 
ن�شبة  ،وبلغت  663 مو�طنا  على 
�لأول  �ليوم  يف  �ملو�طنني  ح�شور 
ما  �أي   60% م��ن  �أك��رث  للتوزيع 
يقارب 500 مو�طن وكان باإمكان 
�ل���ب���ل���دي���ة ت�����ش��ل��ي��م �مل�������ش���اك���ن لكل 
لال�شتالم  �مل��ت��ق��دم��ني  �مل��و�ط��ن��ني 
ع���دد�  �أن  �إل   ، �لأول  �ل���ي���وم  يف 
م���ن �مل���و�ط���ن���ني مل ي��ح�����ش��رو� يف 
�أهبة  و�لبلدية على   ، �لأول  �ليوم 
�ل�شتعد�د ل�شتقبالهم يف �أي وقت 

وت�شليمهم �ملكرمة �ل�شامية .  

ا�صتعدادات وجاهزية 
��شتكملت  ق���د  �ل��ب��ل��دي��ة  وك���ان���ت 
�ملو�طنني  ل�شتقبال  ��شتعد�د�تها 
من  �لغالية  للمكرمة  �مل�شتحقني 
حيث تكليف فريق عمل متكامل يف 
مركز خدمة �لعمالء ، وتخ�شي�س 
�شارع  يف  للبلدية  �لرئي�س  �ملبنى 
ت�شليم  ز�يد لإمت��ام عملية  �ل�شيخ 
�لتن�شيق  �إىل  بالإ�شافة   ، �لبيوت 
ويف  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  مع 
م��ق��دم��ت��ه��م )م����و�ق����ف( ، و�ل�����د�ر 
�أبوظبي  و����ش���رك���ة   ، �ل���ع���ق���اري���ة 
ت�شليم  ت�شهيل  �أج��ل  من  للتوزيع 
ووفقاً  و�ح��د  �شقف  حتت  �ملكرمة 
لأب�������ش���ط و�أ������ش�����رع �لإج�����������ر�ء�ت ، 
�لبلدية عن  تعر  �ملنا�شبة  وبهذه 
ب��ال��غ ���ش��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا جلميع 
�لذين  �ل�شرت�تيجيني  �شركائنا 
�ملكرمة  ت�شليم  تنفيذ  يف  �شاهمو� 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
للتوزيع ، ود�ئرة �لنقل )مو�قف( 

و�شركة �لد�ر �لعقارية .

�صيارات متنقلة حتت الطلب
مركز  �أن  �مل���ن�������ش���وري  و�أ������ش�����اف 
مدينة  بلدية  يف  �لعمالء  خدمة 

من  �جلهود  �أق�شى  ب��ذل  �أبوظبي 
�ل�شامية  �ملهمة  ه��ذه  تنفيذ  �أج��ل 
�مل��ع��اي��ري �حل�شارية  لأرف���ع  وف��ق��اً 
، م�����ن خ������الل م�����ر�ع�����اة ظ�����روف 
و�ح���ت���ي���اج���ات ���ش��ري��ح��ة م��ه��م��ة يف 
وكبار  بالأر�مل  و�ملتمثلة  �ملجتمع 
�ل�شن وذوي �لحتياجات �خلا�شة 
تكليف  �ملنطلق فقد مت  ومن هذ� 
باإجر�ء  �ملتنقلة  �خلدمة  �شيار�ت 
�إىل  �ملكرمة  بيوت  ت�شليم  عمليات 
و�أينما  م��ن��ازل��ه��م  يف  م�شتحقيها 
�ملو�طنني  ن��دع��و�  ل��ذل��ك   ، ك��ان��و� 
�لكر�م من هذه �لفئة �إىل �لت�شال 
 80022220 �ل�����رق�����م  ع���ل���ى 
للتن�شيق بهذ� �ل�شاأن حيث �شتكون 
باأ�شرع  ط��ل��ب��ه��م  حت���ت  �ل�����ش��ي��ار�ت 
هذه  مبوجب  و�شيتمكنون  وق��ت، 
مفاتيح  �����ش���ت���الم  م����ن  �خل����دم����ة 
�خلا�شة  �لوثائق  وجميع  بيوتهم 
�أي  ب���ذل  دون  ب��ي��وت��ه��م  ب��ذل��ك يف 

جهد .
ك���م���ا وف�������رت �ل���ب���ل���دي���ة ����ش���ي���ار�ت 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ن��ق��ل �مل���و�ط���ن���ني من 
مبنى  �إىل  �ل�������ش���ي���ار�ت  م����و�ق����ف 
بالإ�شافة   ، وب��ال��ع��ك�����س  �ل��ب��ل��دي��ة 
كهربائية  م�����ش��اع��د  ت���وف���ري  �إىل 
قاعة  يف  �ملعاقني  مبقاعد  خا�شة 
خم�ش�شة  �لعمالء  خدمة  مركز 
خلدمة ذوي �لحتياجات �خلا�شة 
�إىل  و�شهولة  ب��اأم��ان  ولإي�شالهم 

قاعة �خلدمات .

�لفالح مثال للمدن احل�صارية 
املتكاملة  

ي��ق��ع جم��م��ع �ل���ف���الح �ل�����ش��ك��ن��ي يف 
�بوظبي  مل��ط��ار  �ل�����ش��رق��ي��ة  �جل��ه��ة 
– دبي  �بوظبي  �ل���دوىل وط��ري��ق 
للمدن  من�����وذج�����ا  مت����ث����ل  وه�������ي 

�حل�شارية �ملتكاملة �خلدمات .
�لفالح  م�شروع  ت�شميم  مت  وق��د 
تخ�شي�س  مت  �ل������ذي  �ل�����ش��ك��ن��ي 
�ل���دف���ع���ات �لأرب������ع �ل�����ش��اب��ق��ة منه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
للعائالت  �هلل(  )ح��ف��ظ��ه  �ل��دول��ة 
�ل���دخ���ل  ذوي  م����ن  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
مبتكر  �شكني  كمجمع   ، �ملتو�شط 
يتنا�شب مع منط �حلياة �لأ�شرية 

للمو�طنني �لإمار�تيني .

و�لعقار�ت بالإنابة �أن بلدية مدينة 
�أبوظبي كانت قد �نتهت من كافة 
�لإجر�ء�ت و�ل�شتعد�د�ت �لالزمة 
فور  �ملو�طنني  �لأخ���وة  ل�شتقبال 
�شدور �ملر�شوم وتتيح للمو�طنني 
ت���ق���دمي �أور�ق����ه����م �ل��ث��ب��وت��ي��ة من 
�شارع  يف  �لرئي�شي  �مل��رك��ز  خ���الل 
�ل�شيخ ز�يد حيث متت �لإجر�ء�ت 
�مل�شاكن  وت�شليم مفاتيح  �ملطلوبة 

مل�شتحقيها يف نف�س �ليوم.
�لأر�������ش�����ي  �إد�رة  �أن  و�أ�������ش������اف 
مع  بالتن�شيق  ق��ام��ت  و�ل��ع��ق��ار�ت 
باإدر�ج   ITملعلومات� تقنية  �إد�رة 
�مل�شمولني  �مل���و�ط���ن���ني  ب���ي���ان���ات 
و�لتاأكد   ، �ل��رن��ام��ج  يف  باملر�شوم 
م������ن �لم��������������الك، و������ش����ت����خ����ر�ج 
���ش��ه��اد�ت �م���الك د�خ��ل��ي��ة جلميع 
 ، باملر�شوم  �مل�شمولني  �مل��و�ط��ن��ني 
�مل�شتند�ت  جميع  �عتماد  وكذلك 
متهيد�  ب���ال���ت�������ش���ل���ي���م  �خل����ا�����ش����ة 
�لعمالء،  خ��دم��ة  لإد�رة  لنقلها 
برنامج  يف  �ملر�شوم  �در�ج  مت  كما 
برنامج  ع��ر  حمليا  ت��ط��وي��ره  مت 
 Microsoft Office
Access يتم من خالله طباعة 
و�ملل�شقات  �مل�������ش���ت���ن���د�ت  ج��م��ي��ع 

 ( مثل  �مل�شاكن  لت�شليم  �ملطلوبة 
قر�ر �لتخ�شي�س ، خطاب تو�شيل 
�ل���ك���ه���رب���اء ، �ل��ت��ع��ه��د ب��ال�����ش��ك��ن ، 
 ، �ل�شابقة  �ل��ت��ن��ازل ع��ن �لم���الك 

قر�ر �لبنوة (.

اإجراءات مي�صرة 
و �أكد �شيف �ملن�شوري مدير �إد�رة 
مدينة  بلدية  يف  �لعمالء  خدمة 
كافة  �تخذت  �لبلدية  �أن  �أبوظبي 
تنفيذ  �إىل  �لهادفة  �ل�شتعد�د�ت 
م�شتحقيها  �إىل  �ل��ب��ي��وت  ت�شليم 
لآلية  وف���ق���ا  وذل������ك  �مل����و�ط����ن����ني 
حر�س  تعك�س  م��رن��ة  و�إج������ر�ء�ت 
�ملو�طنني  ر�ح�����ة  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��دي��ة 
من  �لثمينة  �أوق��ات��ه��م  و��شتثمار 
�لت�شليم  �إج�����ر�ء�ت  �إجن����از  خ���الل 

باأقل من ع�شر دقائق . 
�لعمالء  خدمة  �إد�رة  �أن  و�أو���ش��ح 
�ملتنقلة  �ل�شيار�ت  خدمة  و�شعت 
ت�شليم  خدمات  تو�شيل  �أج��ل  من 
ذوي  �إىل  �ل�������ش���ع���ب���ي���ة  �مل�������ش���اك���ن 
�أماكن  يف  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
�إقامتهم وتو�جدهم ويف منازلهم 
وذلك �شمن �إطار حر�س �لبلدية 
معايري  �أف���������ش����ل  ت����ق����دمي  ع���ل���ى 

�خل���دم���ات و�ل�����ش��ع��ي ن��ح��و �إجن����از 
�أ�����ش����رع وقت  �ل���ب���ي���وت يف  ت�����ش��ل��ي��م 
ب��د�أت بالفعل �شيار�ت  حمدد وقد 
للبلدية  �لتابعة  �ملتنقلة  �خلدمة 
لهذه  �مل�شتحقني  �إىل  �لو�شول  يف 
بهدف  معهم  و�لتو��شل  �ملكرمة 
ت�شليمهم  �إج���������ر�ء�ت  ����ش��ت��ك��م��ال 

�لبيوت �ملقررة .
�لدفعات  ت�شليم  مت  �أن����ه  و�أ����ش���ار 
م�شروع  م����ن  �لأوىل  �لأرب������ع������ة 
�ل�����ش��ك��ن��ي��ة وفقا  �ل���ف���الح  م��دي��ن��ة 
متطلبات  ر�ع���ت  منهجية  خلطة 
�ملو�طنني ب�شكل مدرو�س حيث مت 
ت�شليم �لدفعة �لأوىل من �مل�شاكن 
16/�غ�شط�س/2012م  بتاريخ 
وب����ل����غ ع�������دد �مل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن من 
�أم���ا  م����و�ط����ن،   1000 �مل���ك���رم���ة 
بتاريخ  ف��ك��ان��ت  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��دف��ع��ة 
بلغ  و  24/�كتوبر/2012 
�ملكرمة  م���ن  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ع����دد 
،و�ل����دف����ع����ة  م����و�ط����ن����اً   1147
/6 يف  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  مت  �ل���ث���ال���ث���ة 
عدد  وب���ل���غ  �غ�شط�س/2013 
مو�طنا،   1326 �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
�لر�بعة  �ل��دف��ع��ة  ت�شليم  مت  فيما 
22 /يناير/2014 وبلغ  بتاريخ 

�نطالق فعاليات �ملخيم �ل�سيفي لالأطفال قيظنا ..غري يف دبي

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ نا�شر حممد 
فل�شطني   - م��ك��ي    �شعيد 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
     )2728506( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/7416000

فقدان جواز �سفرت
�مل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
كوتى ماد�كاتيل  - هندي 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
     )767643( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/6910442

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �شعد 
�ل�شود�ن   - �ح��م��د  ح��ام��د 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
     )613295( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/3008229

فقدان جواز �سفرت
�شعيب  �مل������دع������و/  ف����ق����د  
�مريكا   - ق�����ادري  حم��م��د 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
     )450476707( رق��م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/5861947

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ ف�شل دين 
باك�شتان   - �ل��دي��ن   �شرف 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
     )7793021( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/5622871

فقدان جواز �سفرت
زليخه  �مل����دع����وة/  ف���ق���دت  
ماد�كاتيل   ك��وت��ي  حم��م��د 
- ه�����ن�����دي �جل���ن�������ش���ي���ة  - 
ج��������������و�ز  ������ش�����ف�����ره�����ا رق�����م 
)1180386(     من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/6910442

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/466   جتاري جزئي 
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة تريند�س للتجارة �لعامة �س ذم م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شونيل مورليدهار بهاجات مورليدهار بهاجات وميثله: 
با�شد�ر  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �لقرق  علي  حممد  بدر 
بالز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ 50000 درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف .  وحددت لها 
 ch2.D.19 جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/8/20 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1129   جتاري كلي 

����س  �س ذ م م   جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملدعى عليه/ 1 - ��س.جي. 
�لقرق   قد  بدر حممد علي  م وميثله:  م  ذ  �لهند�شية  �ملدعي /�شبيك �خلليج 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 
)981.063 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/9/2 �ل�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/465   جتاري جزئي 

ن��ار�ن��در� �شبجال    ب��ارث  ذ م م 2-  ���س   �مل��دع��ى عليهما/ 1 - تريند كري�شن  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شونيل مورليدهار بهاجات مورليدهار 
�لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �لقرق  قد  بهاجات وميثله: بدر حممد علي 
�ملطالبة با�شد�ر �لمر  بالز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ 10000 درهم و�لر�شوم 
�ل�شاعة 8:30  �ملو�فق 2014/8/20  و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.19 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل .
 ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/787  عقاري كلي                  

كابيتال  يوكي   ( �ملحدودة  �شتار  مارينا  �شركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�مل��دع��ي / بافل  �ن  �نفت�شمنت ج���روب( جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا 
هيلو�س وميثله: مرو�ن حممد �حمد نور �ملازم    نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2014/7/24 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/8/28 �ل�شاعة 11.00 

�شباحا بالقاعة ch1.B.8 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
مركز �سرطة �ملو�نئ يكرم منقذي �سباحة 

•• دبى-وام:

كرم �ملقدم �شعيد �شامل �ملدحاين مدير مركز �شرطة �ملو�ينء بالنيابة بح�شور �ملقدم حممد عبد �هلل 
بن عيد رئي�س ق�شم �أمن �ل�شو�طئ ومر�فق �ملو�نئ جمدي حممود تاج �لدين وعثمان �أحمد �ل�شايف 
منقذي �شباحة لدى بلدية دبي لتعاونهما مع �ملركز و�إ�شهامهما يف مكافحة �جلرمية مبنطقة �ل�شاطئ 
�أن هذ� �لتكرمي ياأتي يف  �ملفتوح. وقدم �ملقدم �شعيد �ملدحاين �شهادة وهدية عينية للمكرمني موؤكد� 
�إطار تفعيل دور �ل�شر�كة �ملجتمعية بني �شرطة دبي و�جلمهور وبث روح �لتعاون و�لعمل من �أجل ب�شط 
�لأمن و�لأمان .. م�شيد� بالدور �لكبري �لذي يقوم به �أفر�د �ملجتمع وم�شاهمتهم �لفاعلة يف �لرتقاء 

ب�شمعة �لدولة عر تعاونهم �ملثمر مع �لأجهزة �لأمنية.
�شرطة  مركز  يف  ممثلة  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أحمد  وعثمان  حممود  جمدي  �شكر  جانبه  من 
مع  �لتعاون  يف  و�لعطاء  �جلهد  من  �ملزيد  لبذل  يدفعهما  و�شاما  �ع��ت��ر�ه  �ل��ذي  لتكرميهما  �مل��و�ن��ئ 

�ل�شرطة يف �حلفاظ على �لأمن.

�فتتاح معر�س �أثري �للون مبدينة �لذيد �سمن فعاليات �سيف �لفنون 2014 
•• ال�صارقة-وام:

�للون �لذي يقام �شمن فعاليات �شيف �لفنون  �أثري  �ل�شارقة �م�س معر�س  �فتتح مبدينة �لذيد يف 
�جلاري. �أغ�شط�س  نهاية  حتى  ت�شتمر  �لتي   2014

 .. �ل�شارقة  �إم��ارة  �لفنون يف  لإد�رة  �لتابعة  �ملر�كز  �لفنية يف جميع  �لطلبة  �إنتاجات  �ملعر�س  يحوي 
وتنوعت �ملجالت �لفنية �لتي عرت عنها �لأعمال �ملعرو�شة ما بني �خلط �لعربي و�لر�شم و�لنحت 

و�خلزف وجميعها ترثي مد�رك �ملهتمني باملعارف و�لثقافات و�ملخزون �لب�شري.
�لذيد و ه�شام  �لبلدي يف مدينة  �ملجل�س  ح�شر �لفتتاح �شعادة خليفة �شيف �لطنيجي نائب رئي�س 
�لثقافة و�لإعالم بال�شارقة وعلي م�شبح �لطنيجي مدير بلدية  �إد�رة �لفنون بد�ئرة  �ملظلوم مدير 
�لذيد و�شالح بالليث �لطنيجي مدير �ملركز �لثقايف مبدينة �لذيد و ر��شد �لند��س �أمني �شر �ملجل�س 

�لبلدي.

�نطالق ور�سة عمل �ل�سحة و�لريا�سة و�سناعة �لرتفيه بدبي مب�ساركة �سبابية خليجية و��سعة
•• دبي-وام:

�نطلقت �شباح �م�س فعاليات ور�شة 
�لتي  ب��ال�����ش��ب��اب  �ل��ع��م��ل �خل���ا����ش���ة 
�ل��ع��ام��ة ملجل�س  �لأم���ان���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون 
و�لريا�شة  �ل�����ش��ح��ة  ع���ن���و�ن  حت���ت 
كونر�د  بفندق  �ل��رتف��ي��ه  و�شناعة 
ه��ي��ل��ت��ون يف دب���ي وت�����ش��ت��م��ر يومني 
�ل�شخ�شيات  من  �لعديد  مب�شاركة 
وكبار �مل�شوؤولني يف �لدول �لأع�شاء 
�لفتتاح  ح��ف��ل  ح�شر  �مل��ج��ل�����س.  يف 
ب��ن عقله  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  �شعادة 
�مل�شاعد  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �ل��ه��ا���ش��م 
ل�شئون �لن�شان و�لبيئة يف �لأمانة 
�لعامة ملجل�س �لتعاون و�شعادة خالد 
عي�شى �ملدفع �لأمني �لعام �مل�شاعد 
�ل�شباب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
عبد�ملح�شن  و���ش��ع��ادة  و�ل��ري��ا���ش��ة 
�مل�شاعد  �ل��ع��ام  �لأم����ني  �ل��دو���ش��ري 
�لعامة  بالهيئة  �لريا�شية  لل�شوؤون 
لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة و جمال 
�لن�شطة  �إد�رة  م��دي��ر  �حل���م���ادي 
�ل�شبابية و�لثقافية بالهيئة �لعامة 
ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة �إىل 
جانب �لعديد من �أ�شحاب �ل�شعادة 
و�ملعنيني من  �لدولة  �مل�شوؤولني يف 
ومب�شاركة  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
�أك���رث م��ن 200 ���ش��اب و���ش��اب��ة من 

�لدول �لأع�شاء.
�شل�شلة  �شمن  �ل��ور���ش��ة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
�لعامة  �لأمانة  تعقدها  ور�س عمل 
يف �لدول �لأع�شاء يف �إطار �لتز�مها 

لدول  �لأعلى  �ملجل�س  قر�ر  بتنفيذ 
�لر�بعة  ب��دورت��ه  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�ل����ث����الث����ني �ل����ت����ي ع����ق����دت ب���دول���ة 
 2013 دي�شمر  �شهر  يف  �لكويت 
و�شقل  بال�شباب  �له��ت��م��ام  ب�����ش��اأن 

مو�هبهم وتنمية قدر�تهم.
�أ�شاد  �ل��ور���ش��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  وتعقيبا 
�لدو�شري  ف��ه��د  ب���ن  ع��ب��د�مل��ح�����ش��ن 
لل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل���ع���ام  �لم�����ني 
�لريا�شية يف �لهئية �لعامة لرعاية 
�ل�شباب و�لريا�شة بالهتمام �لكبري 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ت��ب��دي��ه  �ل�����ذي 
�ل�شحية  ل��ل��ق��ط��اع��ات  �ل���دول���ة  يف 
م�شري�   .. �ل�����ش��ب��اب��ي��ة  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لإم���ار�ت وبتوجيهات  �أن دول��ة  �إىل 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
حفظه �هلل ومتابعة �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل حققت 

�إجناز�ت كبرية يف هذه �ملجالت.
و�أ�شاف �أن هذه �لإجناز�ت �شاهمت 
يف تعزيز مكانة �لدولة كو�حدة من 
بني �أكرث دول �لعامل تقدما يف هذ� 
وطموحات  تن�شجم  وه���ي  �مل���ج���ال 
دولة  مل�شتقبل  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
لتحقيق  وم�����ش��ريت��ه��ا  �لإم����������ار�ت 
جميع  يف  �مل�������ش���ت���د�م���ة  �ل���ت���ن���م���ي���ة 
�جلو�نب موؤكد� �أنها كفيلة بتوفري 
�ل��رخ��اء و�حلياة  �أرق����ى م�����ش��ت��وي��ات 
�لكرمية ل�شعب وجمتمع �لإمار�ت.
�لعمل  ور�شة  يف  �مل�شاركون  ويبحث 

و�ملتميزين  �ملوهوبني  �م��ام  فاحتة 
�لعلم  �كت�شاب  فر�شة  �شبابها  م��ن 
و�ل�شهام  �مل��ي��د�ن  ه��ذ�  يف  و�ملعرفة 
يف �ل���ت���ق���دم �ل��ب�����ش��ري و�لن���ط���الق 
�حل�شاري �ىل �آفاق �مل�شتقبل فهنيئا 
لالإمار�ت �لعزيزة هذه �ملبادرة غري 

�مل�شبوقة عربيا.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه ي���اأت���ي �ن��ع��ق��اد هذه 
�أ�شحاب  �لور�شة تنفيذ� لتوجيهات 
�جلاللة و�ل�شمو قادة دول �ملجل�س 
يف ق��م��ت��ه��م �ل���ت���ي ع���ق���دت يف دول���ة 
باأن  دي�شمر2013  يف  �ل��ك��وي��ت 
�ل��ع��ام��ة �خلطو�ت  �لأم���ان���ة  ت��ت��خ��ذ 
�ملوؤمتر  ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ف��ع��ي��ل  �ل���الزم���ة 
يف  ع���ق���د  �ل������ذي  �لأول  �ل�������ش���ب���اب���ي 
و   2013 �ك���ت���وب���ر  يف  �ل���ري���ا����س 
�ملزيد  �ق��رت�ح  على  �لعمل  ملو��شلة 
�لكفيلة  و�ل��ر�م��ج  �مل�شروعات  من 
����ش���ب���اب دول  ت���ط���ل���ع���ات  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
�إميانا  �حتياجاتهم  وتلبية  �ملجل�س 
باأن  و�ل�شمو  �جلاللة  �أ�شحاب  من 
�ل�����ش��ب��اب ه��م م�����ش��در ق���وة �ملجتمع 
�مل�شتقبل  يف  و�أم�����ل�����ه  �خل���ل���ي���ج���ي 
�لتنمية  �ملن�شود وهم هدف  �لو�عد 

وو�شيلتها �لفاعلة و�ملوؤثرة.
�أن����ه ح��ر���ش��ا م��ن �لأمانة  و�أ����ش���اف 
�لتوجيه  ه���ذ�  تنفيذ  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة 
�أف�شل  حتقيق  يف  ورغ��ب��ة  �ل�شامي 
جمموعة  �������ش�����ر�ك  مت  �ل���ن���ت���ائ���ج 
و�مل��خ��ت�����ش��ني وفئات  م���ن �خل�����ر�ء 
باهتماماتها  م���ع���روف���ة  ���ش��ب��اب��ي��ة 
يف ���ش��ئ��ون �ل�����ش��ب��اب وق�����ش��اي��اه��م يف 
هذه  لإقامة  و�لتنظيم  �لتخطيط 

�لمانة  ع��م��ل��ت  ك��م��ا   .. �ل���ل���ق���اء�ت 
�لتو��شل  ت��ك��ث��ي��ف  ع���ل���ى  �ل���ع���ام���ة 
وموؤ�ش�شات  �مل��خ��ت�����ش��ة  ب���الأج���ه���زة 
و�أهل  �لأع�����ش��اء  �ل���دول  يف  �لتعليم 
�شئون  يف  و�لخ��ت�����ش��ا���س  �خل����رة 
�لتنظيم  �أن يكون  �ل�شباب رغبة يف 
متنا�شبة  و�مل��خ��رج��ات  و�مل�����ش��ارك��ات 
و�أ�شفرت  �مل����رج����وة..  �لأه�������د�ف  و 
يف  ع���ق���دت  �ل���ت���ي  �لأوىل  �ل���ور����ش���ة 
م�شقط خالل �شهر مايو �ملا�شي عن 
نتائج وتو�شيات مهمة �شيتم رفعها 
�إىل �أ�شحاب �جلاللة و�ل�شمو قادة 
�ملخت�شة  و�لأج���ه���زة  �ملجل�س  دول 
�لالزم  لتخاذ  �لأع�شاء  �ل��دول  يف 
م�شرية  ي��دع��م  مب��ا  تنفيذها  ن��ح��و 
�لعمل �ل�شبابي �مل�شرتك ومبا يعزز 
ل�شالح  �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت  �لجن������از�ت 
م�شرية  خ��الل  �ملجل�س  دول  �شباب 

�لعمل �خلليجي �مل�شرتك.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن ما مييز هذه 
�ل��ن��ت��ائ��ج و�ل��ت��و���ش��ي��ات �أن���ه���ا متثل 
خال�شة روؤى �شبابية طموحة مما 
�ل�شباب  ل��و�ق��ع  مالم�شة  يجعلها 
�ملعا�س ومعرة فعال عن تطلعاتهم 
�لأمانة  �هتمام  .م��وؤك��د�  و�آم��ال��ه��م. 
�لعامة باأن يرتك �ل�شباب �خلليجي 
ب�شمته و��شحة يف �شياغة و�قرت�ح 
م�������ش���روع���ات وب����ر�م����ج وم����ب����ادر�ت 
روؤ�ه���م  م��ع  ت��ك��ون من�شجمة  ب��ن��اءة 

وتطلعاتهم وملبية لحتياجاتهم.
وق��������ال : ل���ق���د مل�������ش���ت م�����ن خ���الل 
عقد  �ل��ذي  �لأول  �ل�شبابي  �ملوؤمتر 
و�حللقة  �ملا�شي  �لعام  �لريا�س  يف 

م�شقط  يف  ن��ف��ذت  �ل��ت��ي  �لنقا�شية 
خ����الل ���ش��ه��ر م���اي���و �مل��ا���ش��ي مدى 
�ل�شباب  ع���ن���د  �ل���ك���ب���ري  �له���ت���م���ام 
�ملجل�س  دول  �أب��ن��اء  م��ن  و�ل�����ش��اب��ات 
بامل�شاركة يف هذه �لور�س و�حلر�س 
بفكر  فعالياتها  يف  �لإ���ش��ه��ام  ع��ل��ى 
�أن  �شك  ول  متفائلة  وروح  �يجابي 
يف  ثقة  يزيدنا  �لهتمام  ه��ذ�  مثل 
على  �لعمل  نحو  ويدفعنا  �لنتائج 

تفعيلها.
ودعا معاليه �ل�شباب �مل�شارك يف هذه 
�ليجابية  �مل�شاهمة  �إىل  �ل��ور���ش��ة 
و�عتماد  �مل����������د�ولت  يف  �ل����ب����ن����اءة 
طرح  يف  و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة  �ل�������ش���ر�ح���ة 
ومقرتحاتهم  وروؤ�ه������م  �أف���ك���اره���م 
تقديرنا  حم��ل  �شتكون  �إن��ه��ا  وق���ال 
�لعناية  ك���ل  و���ش��ت��ل��ق��ى  و�ع���ت���ز�زن���ا 
و�له��ت��م��ام. وت��ه��دف ور���ش��ة �لعمل 
�ل�شحي  �ل���و�ق���ع  ����ش��ت��ع��ر����س  �إىل 
�ل���وق���ت  ل���ل�������ش���ب���اب �خل���ل���ي���ج���ي يف 
�ملتاحة  �لفر�س  كل  وبحث  �لر�هن 
لتح�شينه و�لرتقاء فيه وذلك من 
�لريا�شة  دور  �إىل  �لتطرق  خ��الل 
تتناول  ك���م���ا  �ل���رتف���ي���ه  وق�����ن�����و�ت 
�لبحوث  ت�ش�جيع  �أي�����ش��ا  �ل��ور���ش��ة 
و�إمكانية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل���ج���الت  يف 
و�ملجموعات  �ملنظمات  مع  �لتعاون 
�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �ل�شلة �إىل 
جانب و�شع �أطر عمل م�ش�رتكة يف 
�مل�شميات  وتوحيد  �لريا�شة  جمال 
و�لخت�شا�شات  و�لهياكل  و�لأط���ر 
و�ملوؤ�ش�شات  و�لأج��ه��زة  �لإد�ر�ت  يف 

�لريا�شية يف دول �ملجل�س.

•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �شعادة حممد حممد فا�شل 
ز�يد  موؤ�ش�شة  ع��ام  �أم���ني  �لهاملي 
وذوي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  �لعليا 
�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة وف����د� من 
�لتي  لل�شم  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��در���ش��ة 
�ملوؤ�ش�شة  منت�شبي  من  ع��دد  يتلقى 
ت��ع��ل��ي��م��ه��م �ل���ع���ايل ف��ي��ه��ا. ورح���ب 
م��ث��م��ن��ا جهوده  ب��ال��وف��د  �ل��ه��ام��ل��ي 
وت���ع���اون���ه �مل��ث��م��ر �ل�����ذي ي�����ش��ب يف 
لدر��شتهم  �ملتابعني  �ل�شم  �شالح 
و�ملتخ�ش�شة  �ملتميزة  �مل��د�ر���س  يف 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �ل�شم  بتعليم 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أك������د  �لأم���ري���ك���ي���ة. 
ت���وف���ر جل��م��ي��ع م��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا د�خ���ل 
�لو�شائل  جميع  وخارجها  �ل��دول��ة 
و�خل��دم��ات �ل��ت��ي ت��وؤم��ن لهم بيئة 
با�شتمر�ر  وتتابع  منا�شبة  در��شية 
وذلك  بهم  �ملتعلقة  �ل�شوؤون  جميع 
�إمكانيات  من  يلزم  ما  كل  بتوفري 
حتى  �ل��ع��ل��م��ي  حت�شيلهم  ل��ت��اأم��ني 
يتمكنو� من �لعتماد على �أنف�شهم 
و�مل�شاركة يف م�شرية �لبناء و�لتقدم. 
و�أ�شار �لأمني �لعام �إىل �أن موؤ�ش�شة 
�لإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د 

�خل���ا����ش���ة  �لح����ت����ي����اج����ات  وذوي 
وبالتعاون مع وز�رة �لتعليم �لعايل 
للطلبة  �مل�شتقبلي  �لتوجه  ت��دع��م 
حت�شيلهم  رف�����ع  ب����ه����دف  �ل�������ش���م 
و  �لدولة وخارجها.  د�خ��ل  �لعلمي 
قدم جيفري بر�فن مدير �ملدر�شة 

�ملتبعة  و�ل�شبل  �لأمريكية  �ملتحدة 
�لإر�شاد  خ��الل  م��ن  عليها  للتغلب 
�ملعنوي  �لدعم  وتقدمي  و�لتوجيه 
لهم. وذكرت مرمي �شيف �لقبي�شي 
�لحتياجات  ذوي  ق���ط���اع  رئ��ي�����س 
�خلا�شة �أنه مت �لتفاق على �عتماد 

تف�شيليا  �شرحا  لل�شم  �لأمريكية 
عن �أو�شاع طلبة �ملوؤ�ش�شة �لد�ر�شني 
ه���ن���اك و�خل����دم����ات �مل���ت���وف���رة لهم 
�إ�شافة  �ل��در����ش��ي��ة  وم�����ش��ت��وي��ات��ه��م 
�شعوبات  م��ن  ي��و�ج��ه��ون��ه  م��ا  �إىل 
�لوليات  يف  و�ل��ت��اأق��ل��م  �لتعليم  يف 

ب���رن���ام���ج ت��اأه��ي��ل��ي ل��ل��غ��ة �لإ�����ش����ارة 
�لأمريكية ومهار�ت �لبحث �لعلمي 
للموؤهلني من �لطلبة �ل�شم وذلك 
�ملدر�شة  م��ع  و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون 
�لتعليم  ووز�رة  لل�شم  �لأمريكية 

�لعايل و�لبحث �لعلمي.

���ش��ب��ل �ل��ت��ع��اون ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى و�شع 
تنفيذ  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  م�����ش��رتك��ة  �آل���ي���ة 
�أن�شطة متخ�ش�شة لتقييم وتطوير 
تنمية  يف  ت�شاهم  �ل��ت��ي  �لفعاليات 
مهار�تهم  وت�شقل  �ل�شباب  ق��در�ت 
وذل��ك من  �ملجالت  �لعديد من  يف 
خ���الل �إق����ر�ر �إط����ار ع��م��ل م�شرتك 
�ل�شباب و�لريا�شة يحدد  يف جمال 
تر�شم  �ل���ت���ي  و�مل���رت���ك���ز�ت  �مل����ب����ادئ 
توجهات �لعمل �ل�شبابي وم�شار�تها 
و�إعد�د ��شرت�تيجية موحدة يف هذ� 

�ملجال.
ملعايل  ب��ك��ل��م��ة  �حل����ف����ل  و�����ش���ت���ه���ل 
ر��شد  ب���ن  ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف  �ل��دك��ت��ور 
ملجل�س  �ل����ع����ام  �لأم��������ني  �ل�����زي�����اين 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون 
�لدكتور  �شعادة  عنه  نيابة  �أل��ق��اه��ا 

�لأمني  �لها�شم  عقله  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
�لن�شان  ل�������ش���وؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل���ع���ام 
و�لبيئة رفع فيها �أ�شمى �آيات �ل�شكر 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مل���ق���ام  و�ل��ت��ق��دي��ر 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي على ما 
من  �لتعاون  جمل�س  م�شرية  تلقاه 
ومن  قبلهما  م��ن  وم�����ش��ان��دة  دع���م 
ح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب �لم�����ار�ت حتقيقا 
لتطلعات �أبناء دول جمل�س �لتعاون 
و�لتكامل  �لرت�بط  من  مزيد  نحو 

و�لوحدة.
و�شكر �لزياين معايل �ل�شيخ نهيان 
�لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  بن مبارك 

رئي�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب 
�ل�شباب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
وم�شاندته  دع��م��ه  على  و�ل��ري��ا���ش��ة 
لأع���م���ال ه���ذه �ل��ور���ش��ة وم���ا لقيته 
�ل��وف��ود �مل�����ش��ارك��ة م��ن ك��رم �شيافة 
وما  ��شتقبال  وف��ادة وح�شن  وطيب 
مل�����ش��ت��ه م���ن �جل���ه���ات �مل��خ��ت�����ش��ة من 
و�لتنظيم  �لإع���د�د  يف  مثمر  تعاون 

لهذه �لور�شة.
ب��ال��ت��ه��اين لدولة  م��ع��ال��ي��ه  وت���ق���دم 
و�شعبا  ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة  �لم������ار�ت 
�لر�ئدة  �لتاريخية  مبادرتها  على 
بالإعالن عن �إن�شاء وكالة �لمار�ت 
للف�شاء وم�شروع �ر�شال �أول م�شبار 
تدخل  وب����ذل����ك  ل���ل���م���ري���خ  ع����رب����ي 
وطموحها  ب��ع��زمي��ت��ه��ا  �لم���������ار�ت 
�لف�شاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع�����امل  �ىل 

رئي�س �لأرك��ان �ل�بحريني يلتقي 
�سفري �لدولة 

وف��ود �إع���المية �إق��ليمية يف �سي��افة مف���اجاآت �سيف دبي 

•• املنامة-وام:

�لتقى معايل �لفريق �لركن �ل�شيخ دعيج بن �شلمان �آل 
مبكتبه  �لبحرين  مبملكة  �لأرك��ان  هيئة  رئي�س  خليفة 
�ل�شويدي  �شلطان  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  يف 
و رح��ب معايل   . �لبحرين  ل��دى مملكة  �ل��دول��ة  �شفري 
خالل  �لدولة  ب�شفري  �لبحرينية  �لأرك��ان  هيئة  رئي�س 

�للقاء م�شيد� مبتانة �لعالقات �لأخوية �لوطيدة �لتي 
�لكبري  �حل��ر���س  م��ن  و�لنابعة  �لبلدين  �شعبي  ت��رب��ط 
�ل�شقيقني  �لبلدين  يف  �حلكيمتني  للقيادتني  و�ل��د�ئ��م 
على تطويرها و�لتي ت�شهد على �لدو�م تطور� وتقدما 
�ل��ع�����ش��ك��ري . و مت  �مل���ج���الت وم��ن��ه��ا �مل��ج��ال  يف خمتلف 
�لهتمام  ذ�ت  �ملو�شوعات  من  ع��دد  بحث  �للقاء  خ��الل 

�مل�شرتك.

••دبي-وام:

�لتابعة لد�ئرة   � و�لتجزئة  للمهرجانات  تتابع موؤ�ش�شة دبي 
من  مزيد  ��شت�شافة   � دبي  يف  �لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة 
�شيف  مفاجاآت  ح��دث  خ��الل  �لإقليمية  �لإعالمية  �لوفود 
ك��وج��ه��ة مف�شلة  ل���الإم���ارة  ل��ل��رتوي��ج  ب��ه��دف   2014 دب���ي 

ملا  �ل�شيف  �إج��ازة  لق�شاء  �جلن�شيات  خمتلف  من  للعائالت 
�لرتفيهية  �لعرو�س  من  بدء  ومت�شوقيها  لزو�رها  تقدمه 
�لب�شائع  �أن����و�ع  خمتلف  على  و�لتخفي�شات  و�ل��ت��ن��زي��الت 

و�شول �إىل �جلو�ئز و�لهد�يا �لقيمة للجميع.
�فتتاح  مع  و�لتجارية  �لرتفيهية  �لعرو�س  ه��ذه  وتز�منت 
�مل��ا���ش��ي وم���ن ث��م حملة  ي��ون��ي��و  ع���امل م��ده�����س يف منت�شف 

رم�شان يف دبي خالل �ل�شهر �ملبارك وبعدها �حتفالية �لعيد 
"مفاجاآت  �أي��ام عيد �لفطر �ل�شعيد ثم حدث  يف دبي خالل 
�شيف دبي �لذي �نطلق يف �لثاين من �ل�شهر �حلايل وميتد 

�إىل �خلام�س من �ل�شهر �ملقبل.
وتاأتي زيارة �لإعالميني �لإقليميني �إىل دبي خالل �لدورة �ل� 
17ملفاجاآت �شيف دبي يف �إطار برنامج �ل�شحفيني �لز�ئرين 

للمهرجانات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �لإع��الم��ي  �ملركز  ي�شتقبل  حيث 
�أبرز �ملطبوعات �لإقليمية وينظم  و�لتجزئة �شحافيني من 
�ل�شياحية  و�ملعامل  �ملر�فق  �أبرز  ت�شمل  زي��ار�ت ميد�نية لهم 
يف �لإم��ارة يطلعون فيها على ما تقدمه من خدمات ر�قية 
و�أن�شطة  فعاليات  م��ن  جانبا  وي�����ش��اه��دون  و�ل����زو�ر  لل�شياح 

حدث مفاجاآت �شيف دبي.

حدث  تفا�شيل  �إىل  �ل���ز�ئ���رة  �لإع��الم��ي��ة  �ل��وف��ود  وتتطلع 
�لتي  ك��اف��ة  و�لفاعليات  و�مل��ه��رج��ان��ات  دب��ي  �شيف  م��ف��اج��اآت 
تنظمها موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة على مد�ر �لعام 
كمهرجان  �ملقبلة  للمهرجانات  تعدها  �لتي  و�لتح�شري�ت 
ل��ل��م��اأك��ولت وم��ه��رج��ان دبي  دب���ي  دب���ي للت�شوق وم��ه��رج��ان 

لل�شيار�ت و�لعيد يف دبي. 

وفد من �ملدر�سة �لأمريكية لل�سم يزور ز�يد �لعليا
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فتح باب �لت�سجيل مب�سابقة �أمري �ل�سعر�ء يف مو�سمها �ل�ساد�س
•• اأبوظبي-وام: 

�ملهرجانات  �إد�رة  جل���ن���ة  �أع���ل���ن���ت 
و�ل�����ر�م�����ج �ل���ث���ق���اف���ي���ة و�ل���رت�ث���ي���ة 
�لت�شجيل  ب�����اب  ف���ت���ح  �أب���وظ���ب���ي  يف 
مو�شمها  يف  �ل�شعر�ء  �أمري  مب�شابقة 
 2015  -  2014 ل��ل��ع��ام  �ل�����ش��اد���س 
�ع��ت��ب��ار� م���ن �م�����س وح��ت��ى 10 من 
���ش��ه��ر �أك���ت���وب���ر �ل����ق����ادم وذل�����ك عر 
برنامج  ويعد  �لإل��ك��رتوين.  �ل��ري��د 
�أه����م �لر�مج  �أح����د  �أم����ري �ل�����ش��ع��ر�ء 
�لتي  �لعربي  �لعامل  يف  �لتلفزيونية 
�لعريق  �ل��ع��رب��ي  �ل�����رت�ث  ت�����ش��ت��ل��ه��م 
�ل�شعر  رو�ئ������ع  ل����ش���ت���ع���ادة  وت���ه���دف 
�مل�����وروث  و�إح����ي����اء  �ل���ع���رب���ي  و�لأدب 
�ل��ث��ق��ايف �ل��ع��رب��ي وحت��ف��ي��ز �حل����ر�ك 
�ملعا�شر.  �ل��ع��رب��ي  �ل�شعر  م�شهد  يف 
وع���ر����ش���ت �ل��ن�����ش��خ��ة �لأخ��������رية من 
�ملا�شي  �لعام  �ل�شعر�ء  �أم��ري  برنامج 
�أ�شابيع مايو- يوليو   10 على مدى 
كل  م��رة  حاليا  ي��ق��ام  وه��و   2013
برنامج  م��ع  بالتناوب  وذل��ك  عامني 
�لذي  �لنبطي  لل�شعر  �ملليون  �شاعر 
مايو  يف  منه  �ل�شاد�س  �ملو�شم  �ختتم 
يف  �لرنامج  وب���د�أ   .2014 �ملا�شي 
عربي  ث���ق���ايف  ك���ح���دث   2007 ع����ام 
�شاعر  فوز  بالإعالن عن  يتوج  كبري 

�شعر�ء  ب���ني  و�ل���ت���و�����ش���ل  �ل��ت��ف��اع��ل 
مكان.  ك���ل  يف  �ل��ف�����ش��ح��ى  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�لر�مج  �مل��ب��ادر�ت  جميع  �أن  و�أك���د 
�ملهرجانات  �إد�رة  �لتي تقدمها جلنة 
و�لر�مج �لثقافية و�لرت�ثية برعاية 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل���ف���ري���ق  ودع�����م 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة هي ترجمة جلية لتوجهات 
�أبوظبي يف �شعيها لحت�شان �لإبد�ع 
�لثقافة  جم�������الت  يف  و�مل����ب����دع����ني 
�لتز�ما  و�لآد�ب  و�ل�����ش��ع��ر  و�ل��ف��ن��ون 
وتر�شيخا  �لإمار�تي  �لتميز  مببادئ 
ملكانة �أبوظبي كعا�شمة عاملية للفكر 
�أ�شار  . من جهته  و�لثقافة و�لإب��د�ع 
�أكادميية  م��دي��ر  �لعميمي  ���ش��ل��ط��ان 
�ل�شعر �إىل �أن جلنة �إد�رة �ملهرجانات 
و�لر�مج �لثقافية و�لرت�ثية تو��شل 
�لثقايف  �حل�����ر�ك  ع��م��ل��ه��ا يف حت��ف��ي��ز 
و�لأدب�������ي �لإم����ار�ت����ي و�ل���ع���رب���ي من 
بال�شعر  �خل��ا���ش��ة  م�شابقتها  خ��الل 
�ل�شعر�ء  �أم�����ري  �ل��ف�����ش��ي��ح  �ل���ع���رب���ي 
�ل�����ش��اد���س وت�����ش��ه��م بذلك  ل��ل��م��و���ش��م 
�ملتميزين  ب��ال�����ش��ع��ر�ء  �لح��ت��ف��اء  يف 
�مل�شابقة  ع��ر  ي�شتطيعون  و�ل��ذي��ن 
وقدر�تهم  �ل��ف��ذة  مو�هبهم  ترجمة 
�لإب��د�ع��ي��ة �مل��رم��وق��ة و�ل��ت��اأك��ي��د على 

وح�شارة  لتاريخ  �لأ�شيل  �نتمائهم 
�ل�شعر  ك��ان  �ل��ت��ي  و�أم��ت��ه��م  �شعوبهم 
�أن  ي��ز�ل. و�أك��د �لعميمي  ل�شانها ول 
باأنها  تفخر  �ل�شعر�ء  �أم��ري  م�شابقة 
�شابة وجديدة  �شعرية  �أ�شماء  قدمت 
�لف�شيح  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ع��ر  ع����امل  يف 
و�أثبت �شعر�ء �مل�شابقة خالل �ملو��شم 
�لعمودية  �ل��ق�����ش��ي��دة  �أن  �مل��ا���ش��ي��ة 
�مل�شهد  وب���ق���وة يف  ح��ا���ش��رة  ت����ز�ل  ل 
�إىل  مت�شي  و�أن��ه��ا  �لعربي  �ل�شعري 
�لعربي  �ل�شعر  يف  �ل��ت��ج��دي��د  ج��ان��ب 
تفقد  �أن  دون  وم�����ش��م��ون��ا  ���ش��ك��ال 
قامت  �لتي  �لفنية  و�أ�ش�شها  �أ�شالتها 
�لردة  �إىل  �إ�شافة  �أن��ه  يذكر  عليها. 
للعرب  �لتاريخي  �لإرث  متثل  �لتي 
�لإمارة  للقب  يرمز  �ل��ذي  و�خل���امت 
�لفائز  جلائزة  �مل��ادي��ة  �لقيمة  تبلغ   �
�ل�شعر�ء  �أم��ري  وبلقب  �لأول  باملركز 
�شاحب  يح�شل  فيما  دره���م  مليون 
�أل��ف درهم   500 �لثاين على  �ملركز 
�ألف   300 �لثالث  �مل��رك��ز  و�شاحب 
ج��ائ��زة �شاحب  تبلغ  ح��ني  دره���م يف 
�ملركز �لر�بع 200 �ألف درهم وتبلغ 
جائزة �شاحب �ملركز �خلام�س 100 
�إد�رة  تكفل  �إىل  دره��م..�إ���ش��اف��ة  �أل��ف 
�شعرية  دو�وي�����ن  ب��اإ���ش��د�ر  �مل�����ش��اب��ق��ة 

مقروءة وم�شموعة للفائزين .

م����ن �مل�������ش���ارك���ني ف���ي���ه ب��ل��ق��ب �أم����ري 
�ل�شعر�ء وجنح خالل خم�شة مو��شم 
مبدعا  ���ش��اع��ر�   145 ع��ن  بالك�شف 
ت���رت�وح �أع��م��اره��م م��ا ب��ني 18  45 
�ل�شعر�ء  �أم���ري  ب��رن��ام��ج  ���ش��ن��ة. وف���از 
لالإبد�ع  �ل��ع��وي�����س  ب��ج��ائ��زة  م���وؤخ���ر� 
للعام 2014 عن فئة �أف�شل برنامج 
ثقايف حملي تلفزيوين كما �شبق و�أن 
ح�����ش��ل ع��ل��ى �أه����م ج��ائ��زت��ني يف عام 
2009 يف جمال �لعمل �لتلفزيوين 
و�لعاملي  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
مهرجان  يف  مبدع  برنامج  كاأف�شل 

وعلى  �ل�����ري�����ط�����اين  ب�����ي  �أي  �ي�������ه 
برنامج  كاأف�شل  �لذهبية  �جل��ائ��زة 
للتلفزيون  �خل���ل���ي���ج  م���ه���رج���ان  يف 
�ملئات  مب�����ش��ارك��ة  �ل��ب��ح��ري��ن  مبملكة 
رئي�س  و�أك���د  �لعربية.  �لأع��م��ال  م��ن 
�للجنة �شعادة حممد خلف �ملزروعي 
ديو�ن  و�ل��رت�ث يف  �لثقافة  م�شت�شار 
�أن م�شروعا  �أبوظبي  �شمو ويل عهد 
�إب���د�ع���ي���ا ك���ه���ذ� مب���ا ي��ت�����ش��م ب���ه من 
�إبد�عي خالق يتيح لل�شعر�ء  تناف�س 
�لعرب �ملعا�شرين �لتناف�س �لإبد�عي 
�مل�شاهدين  ماليني  ��شتقطب  �ل��ذي 

�لعامل  �أن����ح����اء  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���ع���رب 
�ملليون  ���ش��اع��ر  م��ع  بالتكامل  وذل���ك 
عامليا.  نوعه  �لأ�شخم من  �لرنامج 
�أن م�شروع  �مل��زروع��ي  �شعادة  و�أو���ش��ح 
ب��رن��ام��ج �أم���ري �ل�����ش��ع��ر�ء ي��ه��دف �إىل 
�لف�شحى  �لعربية  ب�شعر  �لنهو�س 
و�لرتويج  وب�شعر�ئه  ب��ه  و�لرت���ق���اء 
ل���ه يف �لأو�����ش����اط �ل��ع��رب��ي��ة و�إح���ي���اء 
�ل��ع��رب��ي يف  �ل���دور �لإي��ج��اب��ي لل�شعر 
و�إبر�زه  و�لإن�شانية  �لعربية  �لثقافة 
ر�شالة حمبة وب�شري �شالم و�لتاأكيد 
تعزيز  يف  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  دور  على 

خدمة  موؤخر�  �لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
ت�شغيل  خ���الل  م��ن  ج��دي��دة  �شياحية  ب��ح��ري  ن��ق��ل 
عر�ت تر�ثية تعمل بالطاقة �لكهربائية يف بحرية 
قبل حديقة  تقع  نقطة  �نطالقا من  وذل��ك  �ملمزر 

�ملمزر. 
�لنقل  �إد�رة  م��دي��ر  خ��ان�����ش��اح��ب،  ح�����ش��ني  و�أو����ش���ح 
�ل��ب��ح��ري مب��وؤ���ش�����ش��ة �مل��و����ش��الت �ل��ع��ام��ة يف هيئة 
�لطرق و�ملو��شالت باأنه �شيتم ت�شغيل )3( عر�ت 
يف �لبد�ية على �أن يتم زيادة �لعدد مع زيادة �لطلب 
�لنقل  و�شائل  ورو�د  ع�ّشاق  قبل  من  �خلدمة  على 

�لبحري �ل�شياحي.
وق��ال خان�شاحب: نهدف من خالل هذه �خلدمة 

�إىل تو�شيع وتعزيز نطاق و�شائل �لنقل �لبحري يف 
�إمارة دبي و�ل�شهام يف تطوير �حلركة �ل�شياحية يف 
�جلماعي  �لنقل  و�شائل  توفري  خ��الل  �لإم���ارة من 
و�لز�ئرين  و�ل�����ش��ائ��ح��ني  ل��ل�����ش��ك��ان  ه����ذه  �مل��م��ت��ع��ة 

�لقادمني من خمتلف دول �لعامل. 
و�أ�شاف: ترت�وح �أ�شعار �لتذ�كر ح�شب مدة �لرحلة 
للرحلة  دره��م��ا   )60( �ل��ت��ذك��رة  �شعر  يبلغ  ح��ي��ث 
�لقارب  ت���اأج���ري  م���ع  دق��ي��ق��ة  مل���دة )30(  �ل���و�ح���دة 
ملدة  �ل��و�ح��دة  للرحلة  دره��م��ا  و)120(  بالكامل، 
وتكون  بالكامل.  �لقارب  تاأجري  مع  دقيقة   )60(
�ل�شاعة )10( �شباحا  تقدمي �خلدمة من  �أوق��ات 
م�شاء   )4( �ل�شاعة  وم��ن  ظهر�   )1( �ل�شاعة  �إىل 

رم�شان  �شهر  خ��الل  �أم��ا  م�شاء.   )8( �ل�شاعة  �إىل 
�ل�شاعة  �خلدمة من  تقدمي  �أوق��ات  فتكون  �ملبارك 
�ليوم  ���ش��ب��اح  م���ن   )1( �ل�����ش��اع��ة  �إىل  م�����ش��اء   )8(
�إن وج����ود �لعر�ت  �ل���ت���ايل.  وت��اب��ع خ��ان�����ش��اح��ب: 
�ملمزر  بحرية  يف  ترفيهية  نقل  كو�شيلة  �ل��رت�ث��ي��ة 
�إىل  �لهيئة  خاللها  من  �شعت  هامة  خطوة  يعتر 
وفئاته  �شر�ئحه  مبختلف  �جلمهور  �أم��ام  تعزيزها 
و�أعماره من �أجل تن�شيط حركة �ل�شياحة �لبحرية 
يف هذه �ملنطقة من �إمارة دبي ل�شيما خالل �ملو�شم 
و��شعا  و�إقبال  ر�ئعة  �أج��و�ء  ي�شهد  �لذي  �ل�شياحي، 
م���ن ق��ب��ل �ل�����ش��ك��ان و�ل���ز�ئ���ري���ن و�ل�����ش��ائ��ح��ني على 

�ل�شتمتاع بالتنقل عر و�شائل �لنقل �لبحري. 

هيئة �لطرق و�ملو��سالت ت�سّغل عرب�ت تر�ثية يف بحرية �ملمزر

�أخبار �ل�ساعة: نحو تعزيز �جلهود 
�لعاملية ملكافحة �جلر�ئم �لإلكرتونية

•• اأبوظبي-وام: 

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �إذ� كانت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قد غدت 
كر�مته وحرياته  �لإن�شان و�شون  �ح��رت�م حقوق  �لعامل يف  دول  �أوىل  من 
�ملجتمع  �أف��ر�د  حتمي  و�لت�شريعية  �لقانونية  �ملنظومة  ف��اإن   .. �لأ�شا�شية 
و  �أمنهم  تهدد  �لتي  �جل��ر�ئ��م  خمتلف  م��ن  وز�ئ��ري��ن  ومقيمني  مو�طنني 
�لتي  �لإلكرتونية  �جل��ر�ئ��م  ذل��ك  يف  مبا  حقوقهم  ممار�شة  من  حترمهم 
�إىل  و�لإ���ش��اءة  �لفكرية  �مللكية  و�نتهاك  �لإل��ك��رتوين  �لحتيال  يف  تتمثل 
�ل�شمعة و�ل��ت��زوي��ر وغ�شل �لأم����و�ل وغ��ريه��ا م��ن �جل��ر�ئ��م .. و���ش��ول �إىل 
جر�ئم �لإرهاب و�لتهديد�ت �لأمنية للمجتمع و�ل�شيادة �لتي بد�أت تنت�شر 
م�شتقبل  وتهدد  للحدود  عابرة  �لأحيان  باتت يف كثري من  و  �لعامل  حول 
�لأدو�ت  ذلك  �لأحيان موظفة يف  و�لدولة يف كثري من  و�ملجتمع  �لإن�شان 
�لعاملية  �جل��ه��ود  تعزيز  نحو  ع��ن��و�ن  وحت��ت  �لتكنولوجية.  و�لتطبيقات 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �جل��ر�ئ��م  ملكافحة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يف  ممثلة 
رقم  �لحت��ادي  �لقانون  �إ�شد�ر  �إىل  �حلكيمة..قاد  وتوجيهاته  �هلل  حفظه 
2 ل�شنة 2006 ملكافحة �جلر�ئم �لإلكرتونية وحما�شرتها يف مهدها .. 
م�شيفة �أنه من �أجل مو�كبة �لتطور�ت �ملت�شارعة يف تكنولوجيا �ملعلومات 
و�لت�����ش��الت �ل��ت��ي ق���ادت �إىل م��زي��د م��ن �ن��ت�����ش��ار ه���ذه �جل��ر�ئ��م وتنوعها 
بقانون  �ملر�شوم  �إ�شد�ر  �إىل  �لإمار�تي  �مل�شرع  عمد  فقد  خطورتها  وتز�يد 
�حتادي رقم 5 ل�شنة 2012 .. ف�شال عن �لعديد من �لقر�ر�ت و�لقو�عد 
غري  �مل��م��ار���ش��ات  م��ن  �خل��ط��ري  �ل��ن��وع  ه��ذ�  مبكافحة  �خلا�شة  و�لتعليمات 
�مل�شروعة. و�أو�شحت �لن�شرة - �لتي ي�شدرها مركز �لإمار�ت للدر��شات و 
�لبحوث - �أن هذه �لت�شريعات و�لقر�ر�ت قامت بت�شديد �لعقوبات �ملطبقة 
على مقرتيف هذه �جلر�ئم وعملت على تو�شيع نطاق تطبيق هذه �لعقوبات 
مبا يتنا�شب مع ما طر�أ على �جلر�ئم ذ�تها من تنوع و�نت�شار..وذلك كله 
بهدف حت�شني �لفرد و�ملجتمع من �لوقوع يف بر�ثن تلك �جلر�ئم و من �أجل 
حماية �لأمن �لوطني من �لإرهاب ب�شتى �أنو�عه وو�شائله و�أهد�فه. وبينت 
�ملركز  �لآن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �أنه بف�شل هذه �جلهود حتتل دولة 
�ملنطقة �لعربية وكذلك منطقة  �حلادي ع�شر عامليا و�لأول على م�شتوى 
حماية  يف  �لأف�شل  �ل��دول  قائمة  �شمن  �إفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
للدر��شة  ووفقا   .. �لرجميات  قر�شنة  ومكافحة  �لفكرية  �مللكية  حقوق 
�ل�شنوية لالحتاد �لدويل ملنتجي �لرجميات �لتجارية وذلك برغم عظم 
�لتحدي خ�شو�شا يف ظل �ت�شاع ��شتخد�م تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت 
يف خمتلف نو�حي �حلياة يف �لإمار�ت كاأحد �أوجه �هتمام �لقيادة �لر�شيدة 
بالتحول �إىل جمتمع �ملعرفة وحر�شها على ��شتخد�م تطبيقات �حلكومة 
و�أك��دت حر�س مركز  لل�شكان.  �ملعي�شي  بالو�قع  �لرتقاء  �أج��ل  �لذكية من 
�لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية منذ زمن بعيد - باعتباره �أحد 
مر�كز �لبحوث �ملهتمة بالق�شايا �ل�شرت�تيجية - على ت�شليط �ل�شوء على 
ظاهرة �جلر�ئم �لإلكرتونية و�نت�شارها حول �لعامل و �لتهديد�ت �لناجتة 
�لعديد  .. وركز  �لعاملي  �لأمن و�ل�شتقر�ر و�لرخاء  �إىل  بالن�شبة  عن ذلك 
من فعاليات �ملركز على در��شة هذه �لظاهرة �خلطرة �شعيا �إىل �إيجاد قاعدة 
و�أر�شية �إقليمية وعاملية �شلبة ملو�جهتها وعلى �شبيل �ملثال فقد عقد �ملركز 
موؤمتره �ل�شنوي �لثامن ع�شر يف �شهر �إبريل من �لعام �ملا�شي حتت عنو�ن 
�حلروب �مل�شتقبلية يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين وكان جل �لتو�شيات �لتي 
خرج بها �ملوؤمتر و غريه من فعاليات �ملركز ودر��شاته ذ�ت �ل�شلة يحث على 
�لإلكرتونية  ملو�جهة �جلر�ئم  و�لدولية  �لوطنية  ت�شافر �جلهود  �شرورة 
باملرونة  تتمتع  عاملية  وت�شريعية  قانونية  �أط��ر  تطوير  و  �شورها  ب�شتى 
�جلر�ئم.  تلك  ت�شهدها  �لتي  �لتغري�ت  مبو�كبة  لها  ي�شمح  مبا  و�لكفاءة 
وقالت �أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لفتتاحي.. �إن تلك �لتو�شيات �أكدت 
�ملو�طن  وتثقيف  �ملجتمعي  �لوعي  لن�شر  �أو�شع  جهود  ب��ذل  �شرورة  �أي�شا 
�خلطرية  �جلر�ئم  ه��ذه  بر�ثن  يف  �لوقوع  من  حلمايته  �لعاملي  و�ملجتمع 
ول�شيما حني يتم توظيفها خلدمة �أغر��س فكرية و�شيا�شية ون�شر �لأفكار 
�ملالية  �لت�شويات  و�أنظمة  �شبكات  تهديد  عن  ناهيك  و�لإرهابية  �ملتطرفة 

�لدولية وزعزعة ��شتقر�ر �لقت�شاد �لعاملي. 

�لبيئة و�ملياه تغلق ك�سارة يف منطقة �سكمكم باإمارة �لفجرية ملدة �سهر

حماكم دبي توقع عقدً� مع مو��سالت �لإمار�ت لتاأجري44 مركبة جديدة ملحاكم دبي

•• دبي-وام:

�م�س  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  �أغلقت 
يف   " "�شكمكم  منطقة  يف  ك�����ش��ارة 
�إمارة �لفجرية ملدة �شهر ملخالفتها 
لعملها  �ملنظمة  �لت�شريعات  �أحكام 
ب��ح�����ش��ب ق������ر�ر جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
 2008 ���ش��ن��ة  �ل�������ش���ادر   20 رق����م 
�لك�شار�ت  �أن�����ش��ط��ة  تنظيم  ب�����ش��اأن 
وتقوم  منتجاتها.  ونقل  و�ملحاجر 
وز�رة �لبيئة و�ملياه ب�شن �لقو�نني 
لتحقيق  و�ل��ل��و�ئ��ح  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
�ملتمثل  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي  ه���دف���ه���ا 

ج���اء ب��ع��د �ل���زي���ارة �مل��ي��د�ن��ي��ة �لتي 
ب���ه���ا خم���ت�������ش���ون م����ن قطاع  ق�����ام 
�ل��ت��دق��ي��ق �خل����ارج����ي يف �ل������وز�رة 
مل����و�ق����ع �ل����ك���������ش����ار�ت �ل���ق���ائ���م���ة يف 
م��ن��ط��ق��ة ���ش��ك��م��ك��م يف �ل��ف��ج��رية يف 
لتطبيق  �ل��ر�م��ي��ة  �جل���ه���ود  �إط�����ار 
�لحتادية  و�ل��ل��و�ئ��ح  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
هذ�  يف  �لعاملة  للمن�شاآت  �ملنظمة 
�ملجال تعزيز� لال�شتد�مة �لبيئية.
�لتقرير  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و�أ����ش���اف 
�مل��دق��ق��ني �ملخت�شني  �ل�����ش��ادر م��ن 
يف وز�رة �لبيئة و�ملياه �أظهر وجود 
�نبعاثات متو�شطة للغبار من وحدة 

حر�س  موؤكد�  �لعام  هذ�  �إغالقها 
�لوز�رة على تنفيذ عمليات �لرقابة 
حتقيقا لتوجهاتها �ل�شرت�تيجية 
�لبيئي  �لأد�ء  �لهادفة �ىل حت�شني 

وتعزيز �ل�شتد�مة �لبيئية.
تقوم  �ل������������وز�رة  �أن  �إىل  ول����ف����ت 
�ل�شلطات  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون 
�مل���ح���ل���ي���ة �مل���خ���ت�������ش���ة م�����ن خ���الل 
�ل��دوري��ة معها  �لج��ت��م��اع��ات  عقد 
لتنفيذ عدد من �لزيار�ت �مليد�نية 
�متثال  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  �مل�������ش���رتك���ة 
و�لتز�مها  ل��ل��و�ئ��ح  �مل��ن�����ش��اآت  ه���ذه 
عليها  �مل��ن�����ش��و���س  ب��ال���ش��رت�ط��ات 

�لبيئية  �ل����ش���ت���د�م���ة  ت���ع���زي���ز  يف 
�لك�شار�ت  ع��م��ل  ن�����ش��اط  وت��ن��ظ��ي��م 
و�مل��ق��ال��ع ب��ال��دول��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
�لقاطنني  و�شحة  �ملحيطة  �لبيئة 
ر�شد  جانب  �إىل   .. منها  بالقرب 
من  �ملن�شاآت  ه��ذه  �أع��م��ال  ومتابعة 
�لنهارية  �مليد�نية  �لزيار�ت  خالل 
و�ل��ل��ي��ل��ي��ة �مل��ن��ظ��م��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

�ل�شلطات �ملحلية.
�ل�شام�شي  غ�����امن  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
للتدقيق  �مل�����ش��اع��د  �ل�����وز�رة  وك��ي��ل 
�لبيئة  ب���وز�رة  بالوكالة  �خل��ارج��ي 
�لك�شارة  �إغ����الق  ق����ر�ر  �إن  و�مل���ي���اه 

و�خلطوط  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��ت��غ��ذي��ة 
و�لطرق  �لناعمة  للمو�د  �لناقلة 
�إىل  �إ�شافة  �لت�شغيلية  و�ل�شاحات 
�ملقلع  م��ن  وكثيف  �شديد  �ن��ب��ع��اث 
�ل��ت��ع��دي��ن وكذلك  �أث���ن���اء ع��م��ل��ي��ات 
�إلقاء �ل�شخور و�مل��و�د من �ملناطق 
�ملنخف�شة  �مل��ن��اط��ق  �إىل  �مل��رت��ف��ع��ة 
�نبعاث  ي�شبب  ما  ع�شو�ئي  ب�شكل 
غ��ب��ار ���ش��دي��د ي�����ش��ك��ل خ��ط��ر� على 
للعاملني.  �لعامة  �ل�شالمة  نظام 
�مل�شاعد  �ل�������وز�رة  وك��ي��ل  و�أو�����ش����ح 
�أن  ب��ال��وك��ال��ة  �خل��ارج��ي  للتدقيق 
ه���ذه �ل��ك�����ش��ارة �ل��ث��ال��ث��ة �ل��ت��ي يتم 

م�����ن خ�������الل ������ش����ت����خ����د�م �أح�������دث 
�ل���ت���ق���ن���ي���ات ل�����ش��ب��ط �ل���ت���ج���اوز�ت 
�لغبار  قيا�س  ج��ه��از  مثل  �لبيئية 
�أن  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ي�شتخدم  و�ل����ذي 
ن�شبة �لغبار �لناجتة عن �لك�شار�ت 
���ش��م��ن �حل������دود �مل�����ش��م��وح ب��ه��ا .. 
على  تعمل  �ل���وز�رة  �أن  �إىل  منوها 
�لت�شريعات  تطبيق  ك��ف��اءة  تقييم 
�لبيئية كونها  لتحقيق �ل�شتد�مة 
�لأه��د�ف �ل�شرت�تيجية  �أب��رز  من 
لتحقيق  �أ�شا�شيا  وعن�شر�  للوز�رة 
"روؤية  ل�  جت�شيد�  �لعاملية  �لريادة 

دولة �لإمار�ت 2021. 

•• دبي-الفجر: 

وموؤ�ش�شة  دب�����ي،  حم���اك���م  وق���ع���ت 
�لإمار�ت �لعامة للنقل و�خلدمات 
عقد�ً  �لإم�����������ار�ت(،  )م���و�����ش���الت 
م���زودة  م��رك��ب��ات  ب��ت��اأج��ري  يق�شي 
دب���ي، ويعد  مل��ح��اك��م  تتبع  ب��اأج��ه��زة 
ح��ي��ث عدد  م���ن  ن��وع��ه  م���ن  �لأول 
عليها  ت��ت��ع��اق��د  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ي���ار�ت 

حماكم دبي لإجناز �أعمالها.
ووق���ع �ل��ع��ق��د ���ش��ع��ادة ط��ار���س عيد 
حم���م���د �مل����ن���������ش����وري م����دي����ر ع���ام 
عبد  حممد  و�شعادة  دب��ي،  حماكم 
مو��شالت  ع���ام  م��دي��ر  �جل���ر  �هلل 

ويجدد  �شنوياً،  دره���م،  و�أربعمائة 
�أحد  يخطر  مل  �إذ�  تلقائياً  �لعقد 
�لطرفني �لطرف �لآخر رغبته يف 
عدم جتديد �لعقد. و�تفق �لطرفان 
على �أن تزود حماكم دبي موؤ�ش�شة 
بكافة  ل���ل���م���و�����ش���الت  �لإم�����������ار�ت 
و�لحتياجات  �ل��الزم��ة  �ملتطلبات 
�ملوؤ�ش�شة  ع��ل��ى  ت�����ش��ه��ل  ق���د  �ل���ت���ي 
ت����ق����دمي �خل������دم������ات، و�لل�����ت�����ز�م 
�لأور�ق  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
�خلا�شة  و�ل���ب���ط���اق���ات  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�أو تلفها،  باملركبات وعدم فقد�نها 
وكذلك �إعادة ت�شليم �ملركبات عند 
بت�شديد  و�لل��ت��ز�م  �لعقد،  �نتهاء 

يف  �لأعطال  لتكر�ر  تفادياً  �ملدربة 
�ملركبات.  و�تفق �جلانبان على �أن 
بتوفري  �لإم��ار�ت  تقوم مو��شالت 
�لتاأمني �ل�شامل للمركبات، �إ�شافة 
�إىل بطاقات �شالك لأول مرة، ومن 
�إ�شد�ر فو�تري ربع �شنوية  ثم يتم 
للمركبات  �ل��ف��ع��ل��ي  ب��ال���ش��ت��ه��الك 
�لتفاق  مت  ك��م��ا   ، ���ش��ال��ك  لبطاقة 
ع���ل���ى ت����وف����ري ب����ط����اق����ات م���و�ق���ف 
مع  �ملوؤ�ش�شة  قبل  م��ن  للمركبات 
�إ�����ش����د�ر ف���و�ت���ري م��ن��ف�����ش��ل��ة عنها 
و�أكد �شعادة طار�س عيد �ملن�شوري 
مدير عام حماكم دبي، على �أهمية 
مو��شالت  م��ع  �لعقد  ه��ذ�  توقيع 

�لإم�����ار�ت ومب��وج��ب �ل��ع��ق��د �لذي 
دخ���ل ح��ي��ز �ل��ت��ن��ف��ي��ذ �ع���ت���ب���ار�ً من 
 2014 �أغ�شط�س  �لأول من �شهر 
����ش���ن���و�ت، �شوف   5 مل����دة  وي�����ش��ت��م��ر 
ت��وف��ر م��و����ش��الت �لإم������ار�ت عدد 
44 مركبة جديدة موديل 2014 
مركبة   42 م��ن��ه��ا  دب�����ي،  مل��ح��اك��م 
رباعي،  دف��ع  ومركبتان   ، �شالون 
مع تركيب �أجهزة تتبع للمركبات، 
وذل��������ك ل���ت���غ���ط���ي���ة �لح���ت���ي���اج���ات 
�لأ�شا�شية و�لحتياطية يف �لأماكن 
�لتي حتددها �ملحاكم، وتبلغ قيمة 
�لعقد )935،400 درهم(، فقط 
�ألفاً  وث��الث��ون  وخم�شة  ت�شعمائة 

�مل���خ���ال���ف���ات �مل������روري������ة �ل����ت����ي قد 
�ملركبات. وتلتزم  ت�شجل على هذه 
م��وؤ���ش�����ش��ة م���و�����ش���الت �لإم�������ار�ت 
�ملركبات  ب��ت��وف��ري  �ل��ع��ق��د  مب��وج��ب 
وفقاً للمو��شفات �ملطلوبة وبحالة 
فنية مم��ت��ازة وب����دون حت��دي��د حد 
�ملقطوعة  ل��ل��ك��ي��ل��وم��رت�ت  �أق�����ش��ى 
وتوفري جميع  �لعقد،  م��دة  ط��و�ل 
ع����و�م����ل �ل�������ش���الم���ة و�لأم����������ان يف 
ي��ت��ف��ق م��ع �لقو�عد  �مل��رك��ب��ات مب��ا 
�إد�رة  م���ن  �ل�������ش���ادرة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�ملرور و�لرت�خي�س، بالإ�شافة �إىل 
�لدورية  �ل�شيانة  خدمات  توفري 
�لعاملة  و�لأي����������دي  ل���ل���م���رك���ب���ات 

�لإم�������ار�ت و�ل�����ذي ي���اأت���ي يف �إط����ار 
�خلر�ت  وت��ب��ادل  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
�لوطنية  �ل�������ش���ر�ك���ات  خ����الل  م���ن 
�إن  وق��ال  �حلكومية.  �جلهات  بني 
موؤ�ش�شة �لإمار�ت للمو��شالت من 
�ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة �لتي توفر حلوًل 
و�ل��دو�ئ��ر �حلكومية يف  ل��ل��وز�ر�ت 
دولة �لإمار�ت، وهي من �ملوؤ�ش�شات 
تاأدية  ب��احل��رف��ي��ة يف  ل��ه��ا  �مل�����ش��ه��ود 
�أعمالها، وهذ� ما دفعنا يف حماكم 
دبي للتعاقد معها لتوفري مركبات 
ع��ال��ي��ة �جل�����ودة ل���ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
�جناز �لأعمال �ملتز�يدة يف حماكم 

دبي. 

�ل�شادة �مل�شاهمون يف �شركة رويال كابيتال يت�شرف جمل�س �إد�رة �شركة 
رويال كابيتال �شركة م�شاهمة خا�شة )�ل�شركة( بدعوتكم �إىل ح�شور 
�جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية �ل�شنوية �لذي �شينعقد يوم �لأحد 
يف  وذل��ك  �شباحاً  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة  مت��ام  يف   2014/9/7 �ملو�فق 

مقر �ل�شركة باأبوظبي للنظر يف جدول �لأعمال �لتايل:
جدول �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية �ل�شنوية

وعن  �ل�شركة  ن�شاط  عن  �لإد�رة  ملجل�س  �ل�شنوي  �لتقرير  �شماع   -1
م��رك��زه��ا �مل����ايل خ���الل �ل�����ش��ن��ة �مل��ال��ي��ة �مل��ن��ت��ه��ي��ة يف 31 م��ار���س 2014 

و�لت�شديق عليه.
 31 يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�شنة  عن  �حل�شابات  مدقق  تقرير  �شماع   -2

مار�س 2014 و�لت�شديق عليه.
3- مناق�شة ميز�نية �ل�شركة وح�شاب �لرباح و�خل�شائر لل�شنة �ملالية 

�ملنتهية يف 31 مار�س 2014 و�لت�شديق عليهما.
�ل�شركة عن  �لإد�رة ومدققي ح�شابات  �أع�شاء جمل�س  ذمة  �إب��ر�ء   -4
�مل�شوؤولية عن �أعمالهم خالل �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31 مار�س 2014

5- مناق�شة و�شع �ل�شركة و��شتمر�ر ن�شاطها و�ملو�فقة عليه.
6- تعيني مدققي �حل�شابات لل�شنة �ملالية و�لتي �شتنتهي يف 31 مار�س 

2014 وحتديد �أتعابهم .
رئي�ش جمل�ش الإدارة

�إع��الن ع�ن دع��وة
�إىل �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية �ل�سنوية

مل�ساهمي �سركة رويال كابيتال »�سركة م�ساهمة خا�سة«

يوم الأحد املوافق 2014/9/7 يف مقر ال�صركة باأبوظبي
وذلك يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحًا
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العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�فوكادو للع�شائر ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1479622 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد ف�شل حممد �بر�هيم خ�شري %20
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حيدر فوزي مو�شى عبيد�ت من 49% �ىل %29
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد مبخوت مرزوق مغيفان �لعامري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف برك حري�س �شعيد عبد�لعزيز �لكثريي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية  )العني(

العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زهرة �جلبل لتجارة �ملالب�س 

�لن�شائية رخ�شة رقم:CN 1344458 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*3.75 �ىل 2*1

تعديل ��شم جتاري:من/زهرة �جلبل لتجارة �ملالب�س �لن�شائية 
ZAHRAT AL JABEL WOMEN'S WEAR TRADING SHOP

�ىل/مطعم زهرة �جلبل
ZAHRAT AL JABEL RESTAURANT

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم درجة ثالثة )561001.3(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لن�شائية �جلاهزة - بالتجزئة )4771102(

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شتاليون لتح�شيل �لديون

 رخ�شة رقم:CN 1817132 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شامر حامد هد هد %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�لرز�ق �شامل غازي مرزوك �لعميم من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�لرز�ق �شامل غازي مرزوك �لعميم من 100% �ىل %51 

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 0.50*0.20 �ىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�شتاليون لتح�شيل �لديون

STALLION DEBT COLLECTION
�ىل/ �لعا�شمة لتح�شيل �لديون ذ.م.م

CAPITAL DEBT COLLECTION LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملوفق للخياطة و�لقم�شة ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1019722 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/بخيت مبخوت �شنيه �ملنهايل من �شريك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ بخيت مبخوت �شنيه �ملنهايل من 51% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شيد حممد �نور ولد �شيد نظر جان من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شيد حممد �نور ولد �شيد نظر جان من 24% �ىل %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حبيب �هلل حممد حبات

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 2.70*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�ملوفق للخياطة و�لقم�شة ذ.م.م
AL MUWAFAQ TAILORING & TEXTILES LLC

�ىل/ �ملوفق للخياطة و�لقم�شة
AL MUWAFAQ TAILORING & TEXTILES

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رحلة �لف�شاء للمقاولت �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1150810 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة دروي�س عبد�هلل دروي�س جمعه �ملن�شوري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ��شي�س كومار برو� %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل يو�شف جمعه �حلو�شني 

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 3*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/رحلة �لف�شاء للمقاولت �لعامة

ALFADA TOYR GENERAL CONTRACTING
�ىل/ رحلة �لف�شاء للمقاولت �لعامة ذ.م.م

ALFADA TOYR GENERAL CONTRACTING LLC
تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية غياثي �ملنطقة �لغربية د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية 
بلدية �ملنطقة �لغربية قطعة رقم 26 مكتب 24 �ىل �بوظبي م�شفح م 43 ق 117 

مكتب 31 �ملالك �حمد عبد�هلل عامر �لفال�شي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تري هك�س للنقليات �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1012490 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد �شعيد �لقبي�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد �شعيد �شالح بخيت �لعامري
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 20*50 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/تري هك�س للنقليات �لعامة
TRIHEX GENERAL TRANSPORTAION

�ىل/ تري هك�س للمقاولت �للكرتوميكانيكية
TRIHEX ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/��شافة �ملقاولت �لكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/��شافة �ملقاولت �مليكانيكية )4220903(

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/باور هور�س للتمديد�ت �لكهربائية 

و�ل�شحية رخ�شة رقم:CN 1174272 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد حممد عبد�هلل بن عامر �ل�شميلي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد �شامل عثمان مبارك �لزعابي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فر��س فو�ز خ�شر

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1
تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� �ملنطقة �لغربية د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة 
35 حم�شر يثي �ىل �ملنطقة �لغربية ليو�  31 حمل رقم  �ل�شناعية رقم �لر�س 

A-5 جلبانة �ر�س رقم 133 مكتب رقم�
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11

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

�لفو�لة �لتجارية ذ.م.م - فرع 8 
رخ�شة رقم:CN 1045834-8 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11

اإعــــــــــالن
و�حة  �ل�ش�����ادة/  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1718923:خلري لتجارة �ملو��شي رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ موؤ�ش�شة �لفارعة 

�لعاملية للمقاولت �لعامة وفروعها
رخ�شة رقم:CN 1111959 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة طالب عبد�هلل مطر �لرميثي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد بطي حممد علي �لرميثي 

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:برو�شي �نرتنا�شيونال �س.ذ.م.م
BROCCI:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:214221       بتاريخ:2014/7/8 م
با�ش��م:برو�شي �نرتنا�شيونال �س.ذ.م.م

وعنو�نه:دبي �س.ب: 128350 هاتف: 04/2562155 فاك�س: 04/2562145
�لوقت  قيا�س  و�دو�ت  �لوقت  قيا�س  �دو�ت  و  �ل�شاعات  بالفئة:14  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
معادن  من  �مل�شنوعة  و�ملنتجات  منها  خليط  وكل  �لنفي�شة  �ملعادن  �لكرمية  و�لحجار  �ملجوهر�ت  �لدقيقة 

نفي�شه �و مطلية بها )غري �لو�ردة يف فئات �خرى( . 
متميزة  ب�شورة  �ل���ش��ود  باللون  �ل��ب��ارزة  �لالتينية  ب��احل��روف   BROCCI �مل�شمى  �لعالمة:كتب  و�شف 
وفوقها يوجد ت�شميم متميز باللون �ل�شود يف �شكل ��شطو�نة مربوطة ب�شريط و�شطه �ملال�شق لال�شطو�نة 

باللون �لبي�س . 
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�شوق �لمار�ت �لعام ذ.م.م
MGE Emirates General market:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:211208       بتاريخ:2014/5/5 م
با�ش��م:�شوق �لمار�ت �لعام ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي �شارع حمد�ن �س.ب: 4048 هاتف: 026421900 فاك�س: 026410555 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك 

لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د . 
حروف  ثالثة  �ل�شكل  ود�خ��ل  �شغري  بخط  �ل�شود  باللون  د�ئ��ري  خط  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
مندجمة ب�شكل مميز و )M G E( حرف M باللون �لحمر وحريف )G E( باللون �لخ�شر ب�شكل مميز 
و�على �ل�شكل )Emirates( باللون �لخ�شر ويدنو �ل�شكل )General market( باللون �لخ�شر 

و�ل�شكل على خلفية باللون �لبي�س. 
�ل�ش��رت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م كلمة emirates مبعزل عن �لعالمة لعتبارها 

منطقة جغر�فية. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�لرو�فد �لقاب�شة ذ.م.م
Mawasim طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:مو��شم 

�ملودعة بالرقم:210357       بتاريخ:2014/4/22 م
با�ش��م:�لرو�فد �لقاب�شة ذ.م.م

 026572323 026547616 فاك�س:  94148 هاتف:  28C-8W �س.ب:  �بوظبي �خلالدية  وعنو�نه:جزيرة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:31 �ملحا�شيل �لزر�عية . 
و�شف �لعالمة:�ل�شكل: د�ئري مق�شم �ىل دو�ئر غري مكتملة متد�خلة ببع�شها وخط ر�شم كل د�ئرة مق�شم 
فروع  بد�خلها  نباتية  ورقة  �شكل  �لدو�ئر  هذه  منت�شف  ويف  و�لزرق  �لخ�شر  باللون  مربعات �شغرية  �ىل 

و��شفل هذه �لدو�ئر كلمة مو��شم باللغة �لعربية. 
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

يعلن �مل�شفي �لق�شائي/مكتب �لدكتورة عائ�شة �خلزرجي للمر�جعة 
وت�شفية/�شركة  بحل  قانونيون  حما�شبون  ذ.م.م  �حل�شابات  وتدقيق 
كلني ووتر للم�شخات ذ.م.م رخ�شة جتارية رقم CN 1199917 �نه 
بتاريخ  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثقة  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
كم�شفي  وتعيننا   1401019809 رقم  ت�شديق  حم�شر   2014/7/21
�ملذكورة مر�جعة  �ل�شركة  �و ذمة لدى  قانوين فعلى كل من له حق 
مع  �لن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل  �لق�شائي  �مل�شفي 
�مل�شتند�ت �لثبوتية ملطالبته و�ل �شقط حقه يف �ملطالبة بعد �نق�شاء 
بناية  �لثاين  �لطابق   204 مكتب  �لعنو�ن  للمر�جعة  �ملذكورة  �ملهلة 
هاتف  لال�شتف�شار  �بوظبي  �ملطار  �شارع  �ل�شحي  للتاأمني  �شمان 

026322100 فاك�س: 026322448 �س.ب: 105485 �بوظبي.
امل�صفي الق�صائي

مكتب الدكتورة عائ�صة اخلزرجي للمراجعة وتدقيق احل�صابات ذ.م.م

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11
ب�شفتنا م�شفي �ل�شركة �خلليجية للت�شنيع ذ.م.م نود توجيه �لدعوة لعر�س 

�ل�شعار �ىل �لطر�ف �لر�غبني لال�شياء �لتالية على �أ�شا�س �ينما وكما هي:
قائمة �ل�شياء يف مقر �مل�شفح:
1- ميت�شوبي�شي كانرت - عدد 1

2- �لر�فعة �ل�شوكية - عدد 1
3- خز�ن �لوقود ب�شعة 25000 لرت - عدد 3

4- خز�ن �ملياه لطفاء �حلريق - عدد 1
5- �شهاريج �لتخزين للت�شنيع - عدد 2

6- �شهاريج �ملياه - عدد 1
7- خز�ن �حلديد �لكبري

يرجى منكم �إظهار رغبتكم حتى 2014/8/18 ويتم حتديد يوم و�حد لفح�س 
�ل�شول من قبل �لطر�ف �لر�غبني يتم تقدمي عر�س �ل�شعار يف غ�شون 7 
�للكرتوين  بالريد  �ل�شعار  �إر�شال عر�س  يتم  �لفح�س  تاريخ  �أيام عمل من 

 .rkrishnanr@gmail.com

ال�سركة اخلليجية للت�سنيع ذ.م.م

العدد 11176 بتاريخ 2014/8/11

 اإعـــالن �سطب قيد
�يه   ��س  �أتيك  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  �لرجنتني(  )�جلن�شية 
يف   )2236( رقم  حتت  و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة 
لحكام  وتنفيذ�   . �لوز�رة  يف  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل 
�ل�شركات  �شاأن  ل�شنة 1984م يف  �لقانون �لحتادي رقم )8( 
ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية 
لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . 
يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� 
باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
�لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /د. مكاوي عو�س �ملكاوي �ملحامي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ : 10/17/ 2011م �ملودعة حتت رقم : 163938 
با�ش��م: نيك�شجني فارما منطقة حرة ذ.م.م

�ملتحدة �س.ب:  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  دب��ي  �لطبية  دب��ي  رق��م 3011 مدينة  رق��م 64 وح��دة  �لعنو�ن:مبنى 
505170 هاتف: 4539612-04 �لفاك�س: 04-4539615

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
��شت�شار�ت �لعالمات �لتجارية و�لرتويج .

�لو�ق�عة بالفئة:35
و�شف �لعالمة: �لعالمة كلمتان مركبتان من �لحرف �لالتينية )N، e ، x ، g ، e ، n( وتقر�أ نيك�شجني 
Nexgen يف �شطر و�حد وحتتها )P، h ، a ، r ، m ، a( بالمين وتقر�أ فارما Pharma وذلك على 

�ل�شكل �ملبني .
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /د. مكاوي عو�س �ملكاوي �ملحامي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ : 12/18/ 2011م �ملودعة حتت رقم : 166678 
با�ش��م: �شركة نيوفارما ذ.م.م

�لعنو�ن:�س.ب: 72900 �بوظبي هاتف: 5501000-02 �لفاك�س: 5501199-02 دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�شتح�شر�ت �شيدلنية .
�لو�ق�عة بالفئة:5

و�شف �لعالمة: �لعالمة كلمة مبتكرة مكونة من �لحرف �لالتينية )I، v ، y ، t ، u ، s( وتقر�أ �آيفيتا�س 
- Ivytus وذلك على �ل�شكل �ملبني.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي  بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 203452         بتاريخ : 2013/12/26
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شركة �لقدوة للمو�د �لغذ�ئية �س ذ.م.م                                                                                                                            
وعنو�نه: �س  ب:  26679       ، د بي     �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ل��ل��ح��وم  و�ل���ش��م��اك و�ل��ط��ي��ور �ل��د�ج��ن��ة  وح��ي��و�ن��ات  وط��ي��ور �ل�شيد  -  م�شتخرجات �ل��ل��ح��وم  -  �لفو�كه  
و�خل�شر�و�ت �ملحفوظة  و�ملجففة  و�ملطهية  �لهالم )�جللي( �ملربات  بانو�عها  �لبي�س  �للنب  وغريه  من 

منتجات �لألبان - �لزيوت  و�ل�شحوم  �ملعدة  للتغذية - �لغذية  �ملحفوظة  و�ملخلالت
يف �لفئة 29.

.�لو�ق�عة بالفئة: 29
مبتكرة  وبطريقة  �لالتينية  باللغة  مكتوبة   Islamic Halal كلمة  عن  عبارة  هي  �لعالمة:  و�شف 
وباللون �لأحمر وحتتها مكتوب كلمة �حلالل �لإ�شالمي باللغة �لعربية وباللون �لأحمر وفوقها �شكل �شعار 
�إىل  ويوجد  �لأخ�شر،  باللون  و�ل��و�دي  �لأزرق  باللون  و�لنهر  �لرتقايل  باللون  �ل�شم�س  هي  �أل��و�ن  بثالثة 
جانبها �لأمين د�ئرة باللون �لأحمر مكتوب بد�خلها يف �جلزء �لأعلى كلمة  Islamic Halal مكتوبة 
 Islamic باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود وحتتها نف�س �ل�شعار �ملذكور �أعاله ، وحتت �ل�شعار مكتوب كلمة
Halal مكتوبة باللغة �لالتينية وبطريقة مبتكرة وباللون �لأحمر وحتتها مكتوب كلمة �حلالل �لإ�شالمي 

باللغة �لعربية وباللون �لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي  بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 212689        بتاريخ : 08    /   06 /  2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: كنغف�شر �مبك�س �س م ح  
وعنو�نه: �س  ب:  261663     ، دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعي ل  �لن�شاط �ملكتبي.يف �لفئة 35.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
�لزرق  باللونني  و�شغرية   كبرية  لتينية  باأحرف  مكتوب  جتارية  لعالمة  ��شم  �لو�شف  �لعالمة:  و�شف 
و�ل�شود �ملائل �إىل �لرمادي ، كما يوجد على ي�شار ��شم �لعالمة �لتجارية ر�شمة لطائر ذي منقار  �أ�شود طويل 
يغطي �للون �لبني معظم �جز�ء ج�شمه �إ�شافة �إىل �للون �لزرق �لذي يغطي منطقة �لر�أ�س و�حللق وجزء 
من جناحه �لأي�شر وذيله وكذلك �للون �لبي�س حول �جلزء �لأمين من رقبة ذلك �لطائر . كما كتب على 
ميني كلمة KINGFISHER  ��شم �لعالمة �لتجارية باأحرف عربية باللون �لأزرق )كنغف�شر( وكلمة (
�مبك�س)  باأحرف عربية باللون �ل�شود �ملائل �إىل �لرمادي مقابل كلمة Impex �ملكتوبة باأحرف لتينية. 

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

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176
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اأخبـار الإمـارات
�لحتادية للمو�رد �لب�سرية تنظم برناجمي �لتميز يف خدمة �لعمالء

•• دبي-وام:

برناجمني  �حلكومية  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  نظمت 
�أيام بعنو�ن �لتميز يف خدمة �لعمالء  تدريبيني ��شتمر� مدة ثالثة 
مب�شاركة موظفي �لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية. وياأتي �لرناجمان 
تطرحها  �ل��ت��ي  �ملجانية  �لتدريبية  �ل����دور�ت  م��ن  �شل�شلة  �إط���ار  يف 
للحكومة  �ملف�شلني  �لتدريب  ل�شركاء  معارف  مبادرة  �شمن  �لهيئة 
على  نوعها  من  �لأوىل  وتعد  �ملا�شي  �لعام  �أطلقتها  �لتي  �لحتادية 
مزودي  باأف�شل  قائمة  �إع����د�د  حيث  �لحت��ادي��ة  �حل��ك��وم��ة  م�شتوى 
خ��دم��ات �ل��ت��دري��ب يف دول���ة �لإم����ار�ت و�إت��اح��ت��ه��ا ل��ل��وز�ر�ت و�جلهات 
تناف�شية.  باأ�شعار  �لتدريبية  بر�جمها  م��ن  لال�شتفادة  �لحت��ادي��ة 
وهدف �لرناجمان �للذ�ن نظمتهما �لهيئة يف مقري وز�رة �ل�شوؤون 

�لجتماعية يف دبي و�لهيئة يف �أبوظبي بالتعاون مع مركز �لتطوير 
�لإد�ري كود و مركز �لإمار�ت �لأوروبي للتنمية �لب�شرية .. �إىل تعريف 
خدمة  ملفهوم  �حلديثة  �لعلمية  و�لجت��اه��ات  ب��الأ���ش��ول  �مل�شاركني 
�لعمالء و�أهمية �لتميز فيها و�ملفاهيم �لأ�شا�شية للخدمة ومتطلبات 
ومهار�ت  �لعمالء  خدمة  يف  �لتميز  حتقيق  كيفية  بجانب  تقدميها 
�لت�شال و�أ�شاليب �لتعامل مع �لأنو�ع �ملختلفة من �لعمالء �إ�شافة �إىل 
�إطالعهم على �أ�شاليب تقييم جودة �خلدمات �ملقدمة و�آلية �لتعامل 
مع �شكاوى �لعمالء ودور هذه �لعملية يف �لرتقاء بجودة �خلدمات. 
و�أ�شاليب  �ملو�شوعات منها..مفهوم  �لفعاليات على عدد من  وركزت 
�خلدمة �لفعالة للجمهور ومتطلبات تقدمي �خلدمة بجانب مفهوم 
�لتميز �ملوؤ�ش�شي يف خدمة �لعمالء و�أهميته وفو�ئد وخطو�ت حتقيق 
�لتميز يف خدمة �لعمالء و�أبعاد جودة �خلدمة و�شفات مقدم خدمة 

�لعميل �ملتميز. وتطرق �لرناجمان لعنا�شر قيا�س م�شتوى �لتميز 
يف تقدمي �خلدمة و�حلاجات �لأ�شا�شية �لأربع للمتعاملني و�شخ�شية 
و�شلوكيات مقدم �خلدمة �إ�شافة �إىل �ل�شلوكيات �لتي يجب �لمتناع 
عنها عند �لتو��شل مع �لعمالء وجاهيا ف�شال عن كيفية �ل�شتجابة 
ب�شكل �شريع لحتياجات و�شكاوى �ملتعاملني. وتهدف مبادرة معارف 
�ملتبادلة  و�ملنفعة  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  على  قائمة  �شر�كة  خلق  �إىل 
�جلودة  موثوق  تدريب  و�شمان  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  بني 
�حتادية  وج��ه��ة  وز�رة   56 يف  ي��ع��م��ل��ون  م��وظ��ف  �أل����ف   84 ل��ق��ر�ب��ة 
�لتدريب  نظام  ومتطلبات  يتما�شى  مبا  �لتدريبية  �حلاجة  وتغطية 
و�لتطوير ملوظفي �حلكومة �لحتادية بجانب حتقيق �لوفرة �ملالية 
من ميز�نيات �لتدريب يف �جلهات �لحتادية وبالتايل �إفادة �أكر عدد 

ممكن من �ملوظفني .

رئي�س جمهورية غينيا بي�ساو يزور جمعية د�ر �لرب
خلفان  �مل��ه��ن��د���س  ���ش��ع��ادة  ��شتقبل 
خليفة �ملزروعي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لرئي�شي  باملقر  �ل��ر  د�ر  جمعية 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ب�������ش���ارع �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د 
�شرييفيو  مانويل  �لرئي�س  بدبي، 
غينيا  جمهورية  رئي�س  نهاماجيو 
�ملر�فق  �ل��رئ��ا���ش��ي  و�ل��وف��د  بي�شاو 
فخامته  زي����������ارة  خ�������الل  وذل��������ك 
�إىل �ل��دول��ة م���وؤخ���ر�ً، ك��م��ا ك���ان يف 

�ملد�ر�س و�مل�شاجد ومر�كز حتفيظ 
�لقر�آن �لكرمي وحفر �لآبار ودعم 
و�لأيتام  �ملنتجة  �لأ���ش��ر  م�شاريع 

و�مل�شاريع �لتنموية و�لتعليمية.
بحفاوة  �ل�شيف  �لرئي�س  و�أ���ش��اد 
د�ر  جمعية  و�إد�رة  رئي�س  ��شتقبال 
�لرئا�شي  ول��ل��وف��د  لفخامته  �ل��ر 
�لز�ئر وبالدور �لكبري �لذي تقوم 
ب��ه د�ر �ل��ر يف �لعمل �خل���ريي يف 

م�شحف د�ر �لر لفخامته مقدر�ً 
لكونها  �ل����زي����ارة  ب���ه���ذه  وم���ع���ت���ز�ً 
من  ع��دد  بتنفيذ  للمبادرة  فر�شة 
و�لتنموية  �خل��ريي��ة  �مل�����ش��روع��ات 
مل�شلمي غينيا بي�شاو بالتن�شيق مع 
و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئرة 
�خلريي بدبي، ووفق ��شرت�تيجية 
�جلمعية لتحقيق �أهد�فها �ل�شامية 
و�لتو�شع  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وروؤي���ت���ه���ا 

خليفة  �شعيد  �ملهند�س  �ل�شتقبال 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل�����ش��ع��ايل 
�ملكتب  وم��دي��ر  �ل���ر  د�ر  جلمعية 
حممد،  عبد�لعظيم  �ل�شيد  �لفني 
�أوجه  �ل��زي��ارة مناق�شة  ومت خ��الل 
�جلمعية  ب���ني  �خل����ريي  �ل���ت���ع���اون 
وجمهورية غينيا بي�شاو و�لتباحث 
�مل�شاريع  م����ن  ع�����دد  ب����ن����اء  ح�����ول 
بناء  يف  مثل  و�خل��ريي��ة  �لتنموية 

�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  منظومة  �إط����ار 
و�لإغاثي لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
�ملزروعي  خ��ل��ف��ان  �مل��ه��ن��د���س  وق���دم 
للزيارة  �ل����ر  د�ر  وت��ق��دي��ر  ���ش��ك��ر 
�لرئي�س  ب��ه��ا  ق���ام  �ل��ت��ي  �ل��ك��رمي��ة 
نهاماجيو  ���ش��ريي��ف��ي��و  م���ان���وي���ل 
�إىل  بي�شاو  رئي�س جمهورية غينيا 
ن�شخة من  �أه����دى  ك��م��ا  �جل��م��ع��ي��ة 

�لأع�����م�����ال  ت����ق����دمي  �ل�������ش���ام���ل يف 
و�لثقافية  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ريي��ة 
و�لعمل مع �أهل �لر و�لعطاء لبث 
�لجتماعي  و�لتكافل  �لإخ���اء  روح 
�لإ�شالمية  �مل���ب���ادئ  م��ن  �مل�شتمد 
و�لقيم �لإن�شانية و�لروؤية �لوطنية 
لدولة �لإمار�ت و�لتي طاملا قامت 
مبد �لأي��ادي �لبي�شاء لكل حمتاج 

و�إغاثة كل ملهوف.

�إق�امة دب�ي تنظ�م حم��ا�سرة ت�حت ع�نو�ن »�ي�جابيتي« 
•• دبي-وام:

يف  �لول  �أم�س  دبي  يف  �لأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  نظمت 
�شر�ر  �شعادة  ..ق��دم��ه��ا  �يجابيتي  بعنو�ن  حما�شرة  �لرئي�شي  مبناها 
ح�شر  دب��ي.  يف  �لإم���ار�ت  وطني  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير  �لفال�شي  بالهول 
�لعامة  �لإد�رة  يف  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  نائب  ���ش��رور  ب��ن  عبيد  �ل��ل��و�ء  �ملحا�شرة 

ولفت  و�ملنتج.  �ملثمر  للعمل  د�عمة  �إيجابية  و�شلوكات  فعالة  باأ�شاليب 
ينتج عنها من �شرر على  �ملختلفة مبا  �ل�شلبية  �لطاقة  �أعر��س  �أن  �إىل 
بالنف�س  تبد�أ  �لتي  �لطاقة  بث  ومبادئ  �ملوؤ�ش�شة  د�خ��ل  و�ملوؤ�ش�شة  �لفرد 
ذ�تها ثم �لنظر مبا حول �لفرد ثم �لقيادة بالإ�شافة �إىل �أن �إتباع �حلمية 
�لتفكري  عن  �لبتعاد  �ل�شلبي  �لتفكري  من  بالتخل�س  ي�شاعد  �لذهنية 
�ل�شلبي و�لذي قد توؤثر يف م�شريته على �ملحيط �لأ�شري و�لجتماعي. 
�لذهنية  لل�شورة  مفاتيح  خم�س  �ملحا�شرة  خ��الل  من  بالهول  وعر�س 
�لإيجابية  �لطاقة  مبا�شرة مع حجم  بعالقة  ترتبط يف جمملها  و�لتي 
�حللول  على  �لرتكيز  وه��ي  �لعملي  و�قعه  على  �نعكا�شاتها  ق��وة  وم��دى 
وجتنب �إ�شد�ر �لأحكام على �لنف�س وعلى �لآخرين وحترير �لنف�س من 
حتدد  فهي  باحلياة  �إ�شرت�تيجيته  باإن�شاء  �لفرد  ي�شاعد  حيث  �لأخطاء 
�لهدف و�لتخطيط �ليجابي للم�شتقبل. و�أو�شح �أن من مفاتيح �ل�شورة 
وحمفز  ع��ام��ل  يعتر  للفرد  و�ل��ث��ن��اء  �لبت�شامة  ت��اأث��ري  �أي�شا  �لذهنية 
�يجابي قوي ميتد بتاأثريهم �إىل �لتعامل مع خمتلف �ل�شر�ئح و�لفئات 
يف �ملجتمع كافة �إىل جانب دعوته �أن ل تكن مثاليا فاإنها تزيد �لنق�س 
�لغري  بالت�شرف  يدفعه  �شغط  حتت  باإنه  ي�شعر  د�ئما  وجتعله  بالفرد 

طبيعي ب�شلوكه �لعتيادي.
وتناول �لطاقة �لإيجابية يف فكر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
هو  �حلقيقي  �لف�شل   .. ف�شال  لي�س  و�لف�شل  �ملخاطرة  �أخ��ذ  ق��ال  �ل��ذي 
�أي خماطر ويف دور �لقيادة �لر�شيدة يف �لدولة يف بث  �أخذ  �خلوف من 
��شتعر��س  خالل  من  و�ملقيمني  �ملو�طنني  نفو�س  يف  �لإيجابية  �لطاقة 

لالإقامة و�شوؤون �لأجانب يف دبي و�لعقيد ح�شني �إبر�هيم م�شاعد �ملدير 
�ملدير  م�شاعد  �ل�شنقيطي  طالل  و�ملقدم  �لبحرية  �ملنافذ  لقطاع  �لعام 
�لعام لقطاع �ملنافذ �جلوية و�لرية وم�شاعدو �ملدير وعدد من مديري 
�لإد�ر�ت و�لأق�شام وموظفي �لإد�رة . وتاأتي هذه �ملحا�شرة �شمن �شل�شلة 
مبادر�ت قادة �لتميز �لتي تقدمها �إقامة دبي و�لتي تهدف �إىل فتح �آفاق 
بيئة  مع  يتالءم  مبا  و�لتميز  �ليجابية  �إط��ار  لدعم  للقياد�ت  متميزة 
�أن  �ملحا�شرة  بد�ية  �شرور يف  بن  �للو�ء  و�أك��د  �ملوؤ�ش�شية.  ل��الإد�رة  �لعمل 
�لطاقة �لإيجابية متثل فكر� ومنهجا يجب �ل�شتفادة منهما يف حتقيق 
�لنجاح و�لتميز يف �لعمل وتعزيز �لعالقات �لبناءة بني �إطر�فه يف جمالت 
�أن  �إىل  �شرور  �بن  و�أ�شار  و�لإد�ري���ة.  �لقيادية منها  �حلياة عامة ل�شيما 
�إقامة دبي د�شنت موؤخر� ق�شم �لطاقة �ليجابية ليكون مكمال ملا تبذله 
�لإد�رة بدعم وتطوير موظفيها وت�شجيعهم على �لثقة بالنف�س و�لر�شى 
عن �لذ�ت و�لنظرة �لإيجابية و�لتفكري �لإيجابي يف كافة �لأمور. ولفت 
�إىل �أن حتديد �لأهد�ف و�لعمل على حتقيقها مع �حلر�س على �لإبد�ع 
�شانحة  كفر�س  �إليها  و�لنظر  و�ل�شعوبات  للمعوقات  �حللول  و�إي��ج��اد 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  يف  �ملتميز  و�لأد�ء  �ملثمر  للعمل  و�لتح�شني  للتطوير 
يف كافة �لقطاعات وجميع �ملجالت. وثمن �شعادة �شر�ر بالهول �لفال�شي 
�لد�عم  �ليجابي  و�ل�شلوك  �ملتميز  �ليجابي  ل��الإب��د�ع  �ملحفزة  �جلهود 
بدبي  �لأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  عليها  و�لقائمة  للعمل 
ملا لذلك من �أهمية يف حتفيز �لفرد و�ملوؤ�ش�شة. و�أفاد بالهول �أن �لطاقة 
�لإيجابية مثل �لعدوى ن�شتطيع �أن ننقلها لغرينا وميكن �أي�شا �أن نتاأثر 
منها  و�ل���ش��ت��ف��ادة  ��شتثمارها  وميكن  �ل�شلبية  �أو  �لإيجابية  بطاقتهم 

جتارب ق�ش�س حمفزة �شو�ء على �مل�شتوى �ل�شخ�شي �أو �ملوؤ�ش�شي.
ويف ختام �ملحا�شرة فتح باب �حلو�ر بني �ملحا�شر و�مل�شاركني مت خاللها 
�لإج��اب��ة ع��ن �لأ���ش��ئ��ل��ة �ل��ت��ي ط��رح��ت ورك���زت يف جمملها ح��ول �لطاقة 
�شعادة  بتكرمي  �شرور  بن  �للو�ء  قام  حني  يف  �أهميتها  وم��دى  �لإيجابية 
بالهول وقدم له درعا تذكاريا جلهوده �ملبذولة يف حتفيز �لفرد و�ملوؤ�ش�شة 

و�نعكا�س ذلك على �ملجتمع ب�شكل �يجابي. 

�سفرينا يف بر�زيليا يبحث تعزيز �لعالقات �لثنائية يف 
جمال �لنقل �جلوي مع وزير �لطري�ن �ملدين �لرب�زيلي

•• برازيليا-وام:

بحث �شعادة �شلطان ر��شد �لكيتوب �شفري �لدولة لدى جمهورية �لر�زيل 
�لحت���ادي���ة خ���الل ل��ق��ائ��ه م��ع��ايل م���ري���ر� ف��ر�ن��ك��و وزي����ر �ل���ط���ري�ن �ملدين 
�لر�زيلي �شبل تعزيز �لعالقات �لثنائية يف جمال �لنقل �جلوي لالرتقاء 
بها �ىل �أعلى �مل�شتويات مبا ي�شهم يف تطوير وخدمة �مل�شالح �مل�شرتكة. و 
وجه �شعادته �لدعوة �إىل معايل مورير� لزيارة �لدولة لالطالع على �أهم 

�جناز�تها يف جمال �لنقل �جلوي.

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/1319 )جتاري جزئي   ( بوا�سطة الن�سر
�لثقة  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�ل�شحي     حممد  ر��شد   / زوجة  عثمان  قانونيا/مرمي  وميثلها  �لديكور  لعمال 
دبي-  عنو�نه:  ع(  م  �س   ( �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  �شركة   : �ملدعي  �ق��ام 
�مليديا �شيتي- �ملبنى �ملقابل ملحطة �ل بي بي �شي- هاتف 0509078891  �لدعوى 
برقم 2013/1319 جتاري جزئي- عجمان ومو�شوعها:�ملطالبة مببلغ  وقدره 
�لحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  فانت    - دره���م    13747.18
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 
14 من �شهر �شبتمر ل�شنة 2014 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حترير� يف 2014/8/3
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/322 )جتاري جزئي   ( بوا�سطة الن�سر
ح�شن  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�شليم حممد �شليم �قام �ملدعي : �شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م 
�لدعوى  �شي-  بي  بي  �ل  �ملقابل ملحطة  �ملبنى  �شيتي-  �مليديا  دب��ي-  ع( عنو�نه: 
وقدره  مببلغ   ومو�شوعها:�ملطالبة  عجمان  جزئي-  جت��اري   2013/322 برقم 
�لحتادية  عجمان  حمكمة  �م���ام  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت    - 13513.37دره������م  
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 
16 من �شهر �شبتمر ل�شنة 2014 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حترير� يف 2014/8/6
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1112   جتاري كلي 
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد �شاجنامبلي ماد�تي بارمامبيل جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /بنك ر��س �خليمة �لوطني ) �س م ح( وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن  
ب�شد�د  بالت�شامن  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد 
 2013/450 رق��م  �لتحفظي  �حلجز  وثبوت  و�شحة  دره��م(   157230.41( وق��دره  مببلغ 
جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/8/28 
�ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/178  جتاري جزئي                

�ىل �ملدعى عليه/1- حممد �شادق فريوز �لدين بيت�شو جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك ر��س �خليمة �لوطني �س م ع وميثله: 
علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن  نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�خطاركم  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى  2014/8/7 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  
بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   8.30 �ل�شاعة   2014/8/14 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم 

ch2D.19 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2014/204 طعن عقاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�ل��ط��اع��ن/ م��ي��د����س �ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال ل��ي��م��ت��د- ومي��ث��ل��ه��ا �ل�����ش��ي��د: ديباك 
باعالن  �لعو�شي  حممد  ع��ب��د�هلل  روؤب���ا  وميثله:  �شيكري  بالكر�شنان 
ل�شاحبها/خلفان  �لعقارية  للو�شاطة  ويب  موؤ�ش�شة  �شده/1-  �ملطعون 

حممد خلفان �شيف �ملزروعي   جمهول حمل �لقامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/774 تنفيذ عمايل

ف��رع دبي      ذ م م(  ���س  �ي��ن للتقنيات �جل��اه��زة )   ���ش��ده/1- م�شنع تكنو 
فا�شل حممد  عبا�س  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
تويج وميثله: ر��شد حممد �شعيد بوج�شيم    نعلنكم بانه مت �حلجز على 
�مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن مكائن و�لكائنة بجبل على وفاء للمبلغ 
�ملطالب به يف �لتنفيذ �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونيا. 

بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2014/8/4.
 رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• هافانا-اأ ف ب:

فيدل  �ل�شابق  �لكوبي  �لرئي�س  وقع 
ك��ا���ش��رتو ب��ي��ان��ا دول���ي���ا ل��ل��دف��اع عن 
فل�شطني يطالب ��شر�ئيل باحرت�م 
و�لن�شحاب  �ملتحدة  �لمم  ق���ر�ر�ت 
من غزة و�ل�شفة �لغربية و�لقد�س 
�شحيفة  �ع��ل��ن��ت  ك��م��ا  �ل�����ش��رق��ي��ة، 

غر�منا �لر�شمية .
وكتبت �ل�شحيفة �ن فيدل كا�شرتو 
�ل���ذي يبلغ �ل��ث��ام��ن��ة و�ل��ث��م��ان��ني يف 
بتوقيعه  �ن�شم  �آب-�غ�شط�س،   13
ورجال  �ملفكرين  �ىل جمموعة من 
�ل�شيا�شة �لذين وقعو� بيانا بعنو�ن 

دفاعا عن فل�شطني .
ومن �لذين وقعو� هذ� �لبيان �لذي 
�لن�شانية  عن  �لدفاع  �شبكة  وزعته 
�لمريكية  �ل��ه��ي��ئ��ات  ت�����ش��م  �ل���ت���ي 
�ل��الت��ي��ن��ي��ة، رئ��ي�����س ب��ول��ي��ف��ي��ا �يفو 
�لرجنتيني  و�ل���ف���ن���ان  م��ور�ل��ي�����س 
و�حلائز جائزة نوبل لل�شالم �دولفو 

�لكوبية  و�لر�ق�شة  ��شكيفل  برييو 
�لمريكي  و�لكاتب  �لون�شو  �ألي�شيا 

�ليك ووكر.
ويطلب �لبيان من حكومات �لعامل 
��شر�ئيل باحرت�م  �جمع �ن تطالب 
�لذي   1967 �ملتحدة  �لمم  ق��ر�ر 
�لر��شي  من  �لن�شحاب  �ىل  دعاها 
�لتي �حتلتها خالل تلك �حلرب وقد 
ت�شدرت �مريكا �لالتينية يف �ليام 
�لخرية �لبلد�ن �لتي د�نت �لتدخل 

�لع�شكري �ل�شر�ئيلي يف قطاع غزة، 
دعما  �لفل�شطينيني  �ىل  وق��دم��ت 
كا�شرتو  ف��ي��دل  و�ت��ه��م  ب��الج��م��اع. 
غر�منا  �شحيفة  ن�شرتها  مقالة  يف 
�شكل  مبمار�شة  ��شر�ئيل  �لثالثاء، 
ج���دي���د م���ن �����ش���ك���ال �ل��ف��ا���ش��ي��ة من 

خالل هذه �لعملية �لع�شكرية.
ديلما  �لر�زيلية  �لرئي�شة  ووجهت 
رو�شيف و�لرئي�س �لفنزويلي نيكول 
مادورو �نتقاد�ت حادة �ىل ��شر�ئيل 
و����ش��ت��دع��ت �لك�������و�دور و�ل���ر�زي���ل 
و�ل�شلفادور  و�ل��ت�����ش��ي��ل��ي  و�ل���ب���ريو 
�شفر�ءها يف ��شر�ئيل للت�شاور، فيما 
�درجت بوليفيا حيث تظاهر ثالثة 
�جلمعة  ���ش��خ�����س  �لف  �رب���ع���ة  �ىل 
��شر�ئيل  �ل��ه��ج��وم،  على  �حتجاجا 
وحدها  �لرهابية  �ل��دول  لئحة  يف 
ك��ول��وم��ب��ي��ا �ل���ت���ي ي���ر�أ����ش���ه���ا خ����و�ن 
م���ان���وي���ل ���ش��ان��ت��و���س، خ���رج���ت على 
با�شتدعاء  ت��ق��م  ومل  �لج��م��اع  ه���ذ� 

�شفريها يف ��شر�ئيل.

•• القد�س املحتلة -رويرتز:

قالت �ل�شركة �مل�شنعة ملنظومة �لقبة �حلديدية 
�ل�شر�ئيلية �م�س �إن كوريا �جلنوبية عرت عن 
�هتمامها ب�شر�ء منظومة �عرت��س �ل�شو�ريخ 
�مل�شوؤولون  وق��ال  �لإ�شر�ئيلية  �مل��دى  ق�شرية 
�لقبة  �إن  �أمريكيون  ومر�قبون  �لإ�شر�ئيليون 
�ملوجهة  �ل�شو�ريخ  ت�شتخدم  �لتي  �حلديدية 
لإ�شقاط �ل�شو�ريخ �ل�شبيهة بالكاتيو�شا �لتي 
�لفل�شطينية  �مل�شلحة  �لف�شائل  ت�شتخدمها 
�ملئة  يف   90 بن�شبة  جناحا  �شجلت  و�للبنانية 

�شهر بني حركة  �مل�شتمرة منذ  خالل �حل��رب 
يف  و��شر�ئيل  )حما�س(  �لإ�شالمية  �ملقاومة 
قطاع غزة. وقال يديديا ياآري �ملدير �لتنفيذي 
�شي�شتمز  ديفن�س  �أدف��ان�����ش��د  ر�ف��اي��ي��ل  ل�شركة 
ليمتد �مل�شنعة للقبة �حلديدية و�لتي متلكها 
لفت  �ملنظومة  �أد�ء  �إن  �ل�شر�ئيلية  �حلكومة 
كوريا  بينهم  وم��ن  ل�شر�ئها  �لجانب  �إهتمام 
�جلنوبية وهي يف مو�جهة ع�شكرية د�ئمة مع 

كوريا �ل�شمالية.
�إنهم  �ل�شر�ئيلي  لإذ�ع��ة �جلي�س  ي��اآري  وق��ال 
قلقون للغاية لي�س فقط من �ل�شو�ريخ ولكن 

بالتاأكيد  ميكن  �إ�شافية..  �أخرى  �أ�شياء  ب�شاأن 
�إىل  م�شري�  �ملهتمة  �ل���دول  ن��ادي  �إىل  �شمهم 
�ن ممثلي �شركة ر�فاييل ز�رو� �شول للرتويج 

للقبة �حلديدية.
كانت  �إذ�  وم��ا  تفا�شيل  ي��اآري عن  يف�شح  ومل 
�إىل مر�حل  ق��د و�شلت  ���ش��ول  م��ع  �مل��ح��ادث��ات 
مبيعات  �أي  ع��ن  ر�فاييل  تعلن  ومل  متقدمة 
�أجنبية حتى �لآن وقالت �إنها تعطي �لأولوية 
يف �لوقت �حلايل لتزويد �إ�شر�ئيل مبا يلزمها 

من وحد�ت هذه �ملنظومة.
ن�شر  م��ن  �لأك���ر  �جل��ان��ب  و��شنطن  وحتملت 

�شو�ريخ �إ�شر�ئيل �لعرت��شية وزودتها بها.
تكلفة  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�شناعات  م�����ش��ادر  وت��ق��در 
بنحو  �حلديدية  �لقبة  ملنظومة  بطارية  ك��ل 
�عرت��شي  ����ش���اوخ  وك����ل  دولر  م��ل��ي��ون   50
�أمريكي  دولر  �أل�����ف  و50  �أل�����ف   30 ب���ني 
�شركتان  �جل��دي��دي��ة  �لقبة  �ن��ت��اج  وت�����ش��ارك يف 
�إليزر�  ��شر�ئيليتان لل�شناعات �لع�شكرية هما 
�ند�شرتي  �ي��رو���ش��ب��اي�����س  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ج����روب 
�لتي  �ملكونات  من  ع��دد�  �ملنظومة  وت�شتخدم 
ت�شنعها �شركة ر�يثيون �لأمريكية لل�شناعات 

�لدفاعية.

•• اجلزائر-وكاالت:

�أن��ه��ى وزي��ر �ل��دول��ة �جل��ز�ئ��ري، �ملكلف 
�لد�شتور  �مل�شاور�ت حول تعديل  ب��اإد�رة 
�للقاء�ت  خ��ال���ش��ة  �أوي���ح���ي���ى،  �أح���م���د 
�ل�شخ�شيات  خمتلف  مع  عقدها  �لتي 
�مللف  ع��ر���س  �شيتم  ح��ي��ث  و�لأح�������ز�ب، 
ع��ل��ى رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة ع��ب��د �لعزيز 
و�أكدت   . �جل���اري  �لأ���ش��ب��وع  بوتفليقة، 
�شيقرر  �جلمهورية  رئي�س  �أن  �مل�شادر 
بعدها، ب�شاأن �ملر�حل �ملقبلة من عملية 

�ملر�جعة �لتو�فقية للد�شتور.
��شتمرت  م��ار�ث��ون��ي��ة  م�����ش��اور�ت  وب��ع��د 
�أوي��ح��ي��ى، �لذي  �أن��ه��ى  �أك���رث م��ن �شهر، 
ي�����ش��غ��ل �أي�������ش���ا م��ن�����ش��ب م���دي���ر دي����و�ن 
�خلطة  من  �لثانية  �ملحطة  بوتفليقة، 
د�شتور  لإق��ر�ر  �ل�شلطات  و�شعتها  �لتي 
تو�فقي بعد �إعد�د خال�شة �شاملة، من 
�لقرت�حات  وجتميع  متحي�س  خ��الل 
�لرئي�س  ع��ل��ى  م�������ش���ودة  يف  وع��ر���ش��ه��ا 

بوتفليقة، يف 15 من �ل�شهر �جلاري.
�للقاء�ت  �شل�شلة من  �أويحيى،  و�أج��رى 
م����ع خم���ت���ل���ف �لأح�����������ز�ب و�لأط���������ر�ف 
�ل���������ش����ي����ا�����ش����ي����ة، مل���ن���اق�������ش���ة ع��������دد من 
�مل��ق��دم��ة لإث������ر�ء وثيقة  �لق����رت�ح����ات 

�ل��ت��ع��دي��ل �ل��د���ش��ت��وري، ل��ت��دخ��ل بذلك 
كتابة  و�حلا�شمة يف  �لأخ��رية  مرحلتها 

د�شتور تو�فقي.
وت����وق����ع����ت �مل�����������ش�����ادر �لن�����ت�����ه�����اء من 
�ل���د����ش���ت���ور �جل����دي����د خالل  ����ش���ي���اغ���ة 
�ل���ق���ادم، وقالت  �ل���دخ���ول �لج��ت��م��اع��ي 
جاهز�  �شيكون  �جل��دي��د  �ل��د���ش��ت��ور  �إن 
�لثاين-نوفمر  ت�شرين  �شهر  خ���الل 
�شيحدد  بوتفليقة  �أن  و�أو�شحت  �ملقبل 
�إقر�ر  خاللها  من  يتم  �لتي  �لطريقة 
على  بعر�شه  ���ش��و�ء  �جل��دي��د  �لد�شتور 
��شتفتاء  ن��ح��و  �ل���ذه���اب  �أو  �ل����رمل����ان، 

�شعبي يف حال ما �إذ� م�شت، �لتعديالت 
�مل���ق���رتح���ة ع���ل���ى �ل���ن�������س، �ل����ت����و�زن����ات 
�مل�شادر  و�أ���ش��ارت  �ل��ب��الد  يف  �ل�شيا�شية 
�أويحيى  �أعدها  �لتي  �خلال�شة  �أن  �إىل 
حتمل تعديالت جديدة مهمة قد تدفع 
برئي�س �جلمهورية �إىل خيار �ل�شتفتاء 
�ل�شعبي. و�أظهرت �لقرت�حات �ملقدمة 
غر�ر  على  �لنقاط  بع�س  ح��ول  تو�فقا 
�ملوؤ�ش�شة  ودور  و�ل��ه��وي��ة  �حل��ك��م  ن��ظ��ام 
ب�شاأن  وب��ع�����س �خل���الف���ات  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة، 
�لوطنية،  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  بع�س  د���ش��ت��وري��ة 

وبع�س �لق�شايا �ملتعلقة بالت�شريع.

قتلى بهجوم على قافلة للناتو يف �أفغان�ستان�لحتالل ي�ستخدم فل�سطينيني دروعًا ب�سرية
•• غزة-وكاالت:

رع���ب غري  ق��دي��ح حل��ظ��ات  رم�����ش��ان  �لفل�شطيني  ي��ت��ذك��ر 
�لحتالل  جي�س  �قتحام  ل��دى  وعائلته  عا�شها  م�شبوقة 
�لإ�شر�ئيلي منزلهم يف بلدة خز�عة �شرقي خان يون�س يف 
�لثاين  لل�شهر  �ملتو��شل  �لهجوم  جنوب قطاع غزة �شمن 
�ل�شهادة  �أن��ه ظل يقر�أ  وي��روى قديح كيف  �ل��ت��و�يل.  على 
مر�ر� متيقنا �أنه لن ينجو بحياته بعد �أن ��شتخدمه جي�س 
�أف���ر�د عائلته دروع���ا ب�شرية خالل  �لح��ت��الل وع���دد� م��ن 
�شاعات  لعدة  تو��شلت  فل�شطينيني  ن�شطاء  مع  ��شتباكات 
بالبلدة. وتوغل جي�س �لإحتالل يف بلدة خز�عة �حلدودية 

26 من �ل�شهر �ملا�شي،  22 �إىل  �أي��ام يف �لفرتة من  عدة 
35 يوما ��شت�شهد فيه  وذلك �شمن ع��دو�ن م�شتمر منذ 
�أكرث من 1900 فل�شطيني، وجرح فيه نحو ع�شرة �آلف. 
�قتحمت منزلهم  �إن قو�ت جي�س �لحتالل  ويقول قديح 
�ملا�شي،  �ل�����ش��ه��ر  25 م���ن  ي���وم �جل��م��ع��ة  ب�����ش��ك��ل م��ف��اج��ئ 
باإطالق  عاما(   65( �مل�شن  و�ل��ده  �أعدمت  دخولها  وف��ور 
�لر�شا�س �حلي عليه. وي�شيف قال و�لدي لأفر�د �جلي�س 
مر�ر�ً  وكررها  �ل�شالم،  ويحبون  مدنيون  مو�طنون  �إنهم 
ب��ال��ع��ري��ة و�ل��ع��رب��ي��ة، ث��م ت��ق��دم خ��ط��وة ب��اجت��اه �جلنود، 
قلبه  �إىل  ر�شا�شتني  باإطالق  �جلنود  �أح��د  بقيام  لُيفاجاأ 
مقتله  �إىل  �أدى  م��ا  فقط،  منه  �أم��ت��ار  بعد  على  مبا�شرة، 

يجل�س  ك��ان  �أن��ه  قديح  ويو�شح  �لعائلة.  �أم��ام  �لفور  على 
مع عائلته د�خل بيتهم، وعددهم 27 �شخ�شاً، منهم 19 
بعد  �ملنزل  ق��و�ت �لحتالل  �قتحمت  �م��ر�أة وطفاًل، حني 
تدمري مد�خله، ونادو� عليهم للتجمع عند نقطة معينة 
د�خل �لبيت. ويتابع بعد ذلك طلبو� منا �أن نرفع مالب�شنا 
و�أخذونا  �أيدينا،  بتقييد  قامو�  ثم  �أج�شامنا،  ونك�شف عن 
جعلونا  حيث  �شو�تر،  و��شتعملونا  �لبيت  غ��رف  لإح���دى 
نقف على نو�فذ �لبيت بحيث نظهر وكاأننا ننظر للخارج، 
�أب��ن��اء عائلتي ع��ل��ى �لنو�فذ  ن��اف��ذة وث��الث��ة م��ن  �أن���ا ع��ل��ى 
�لأخرى، بينما بد�أ �جلنود باإطالق �لنار من جانبنا ومن 

�لنو�فذ �لأخرى .

اأغلقت الأق�صى و�صمحت باقتحامات امل�صتوطنني

دولة �لحتالل تبحث �إعالن غزة )�أر�س عدو(

�جلامعة �لعربية تنفي �سفر �أمينها �لعام �إىل بريطانيا خالل 
�لعدو�ن �لإ�سر�ئيلي على غزة

•• القد�س املحتلة-غزة-وكاالت:

�أن  �لإن��رتن��ت،  �شبكة  على  �ل�شابعة  �لعرية  �لقناة  موقع  �أف��اد 
وز�رة �حلرب  �م�س، يف مقر  �جتمعت �شباح  �لحتالل  حكومة 
و�إع��الن قطاع  �لأخ��رية،  �لأمنية  �لتطور�ت  ملناق�شة  �أبيب،  بتل 
غزة �أر�س عدو وفق �قرت�ح بادر �إليه وزير �حلرب مو�شيه يعلون. 
ويهدف يعلون من �لقرت�ح �إخر�ج �إ�شر�ئيل من حتمل م�شوؤولية 
�لأ�شر�ر �ملادية و�لب�شرية �لتي �أحلقها �جلي�س بال�شكان �لأبرياء 
يف قطاع غزة نتيجة �لعدو�ن �لذي تخطى �أكرث من �شهر حتى 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �م�س  ق���و�ت �لح���ت���الل  �أغ��ل��ق��ت  ذل���ك،  �لآن. �ىل 
�لفل�شطينيني  �أم��ام  �لرئي�شية  �لأق�شى  �مل�شجد  بو�بات  �لأح��د، 
للم�شتوطنني  �لح��ت��الل  ق��و�ت  فيه  �شمحت  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ويف 

�لفل�شطينيني  �ليوم  �لحتالل  قو�ت  منعت  �لأق�شى،  باقتحام 
من جميع �لأعمار من دخول �مل�شجد، و�حتجزت بطاقات كبار 
�ل�شن و�شهدت بو�بات �مل�شجد �لأق�شى �نت�شار�ً �أمنياً مكثفا من 
عنا�شر �شرطة �لحتالل. وقالت د�ئرة �لأوقاف �لإ�شالمية، �إن 
هذه �لإج��ر�ء�ت نفذت منذ �لأ�شبوع �ملا�شي، ومتثل �إمعاناً من 
�شلطات �لحتالل يف جت�شيد وتطبيق خمطط �لتق�شيم �لزماين 
للم�شجد �لأق�شى �ملبارك. وكان قا�شي ق�شاة فل�شطني ووزير 
�لوقاف �لفل�شطيني �ل�شابق حممود �لهبا�س قال قبل �أيام �إن 
ودون  �لفل�شطينية،  �لدولة  مل�شروع  �لز�وية  حجر  هي  �لقد�س 
�إ�شر�ئيل  �أنه يف حال نفذت  �لأق�شى لن نقبل بالقد�س، مهدد�ً 
موؤ�مرة �لتق�شيم �لزماين و�ملكاين للم�شجد �لق�شى، �شنتوجه 

�إىل جمل�س �لأمن و�جلنايات �لدولية ملحا�شبة �إ�شر�ئيل.

�ل�شيخ حممد ح�شني،  �لفل�شطينية  و�لديار  �لقد�س  �أما مفتي 
فو�شف ما جرى من �عتد�ء�ت متتالية يف �مل�شجد �لأق�شى �أنه 
�مل�شلمني،  من  �لأق�شى  لإخ��الء  جديد  و�ق��ع  لفر�س  حماولة 
مقابل �ل�شماح بدخول �مل�شتوطنني �ملتطرفني خا�شة يف �شاعات 
�ل�شباح، وهذ� ما نعنيه بالتق�شيم �لزماين. بدوره قال عدنان 
�حل�شيني وزير �شوؤون �لقد�س، �إنه من �ملخزي �أن ُيذل �مل�شجد 
حتت  تتم  �لتي  للم�شتوطنني،  �ملتتالية  بالقتحامات  �لأق�شى 
حماية �ل�شرطة �لإ�شر�ئيلية، دون �أن ن�شمع حتى �لإد�ن��ات من 
�لأطر�ف �لعربية و�لإ�شالمية ذ�ت �لعالقة، ول حتى �لدولية 
ومن جهته قال وزير �لأوقاف و�ل�شوؤون �لدينية يو�شف �دعي�س، 
�أن  �لدولية، موؤكد�ً  �ملو�ثيق  �لزماين خمالف لكل  �لتق�شيم  �أن 

مرحلة �خلطر بد�أت بالفعل.

•• القاهرة-وام:

�لدول  جلامعة  �لعامة  �لأمانة  نفت 
�لعربي  نبيل  �لدكتور  �شفر  �لعربية 
بريطانيا  �إىل  �جل��ام��ع��ة  ع���ام  �أم����ني 
يف �إج��������ازة ���ش��ي��ف خ�����الل �ل����ع����دو�ن 
�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي ع���ل���ى ق���ط���اع غ�����زة .. 
م��وؤك��دة �أن ه��ذ� �خل��ر �ل��ذي �أوردته 
�إح�������دى �ل�����ش��ح��ف ع�����ار مت���ام���ا عن 
يزر  �ل��ع��ام مل  �لأم����ني  و�أن  �ل�����ش��ح��ة 
�ملا�شي.  يناير  �شهر  منذ  بريطانيا 
لها  بيان  �لعامة يف  �لأم��ان��ة  و�أك���دت 
كان  �لعربي  نبيل  �لدكتور  �أن  �م�س 
و م����از�ل ي��ق��وم ب��ن�����ش��اط م��ك��ث��ف من 
ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة ط���و�ل 
�أن�شطته  جميع  و�أن  �ل��ع��دو�ن  ف��رتة 
ب�شاأنها  �لأزم��ة �شدرت  ملو�جهة هذه 
بتغطيتها  وق��ام��ت  �شحفية  ب��ي��ان��ات 
و�لدولية.  �لعربية  �لإع���الم  و�شائل 

�أن���ه���ا مل تكن  �لأم����ان����ة  و�أو����ش���ح���ت 
�لذي  �ل��وق��ت  يف  ه��ذ�  بيانها  لت�شدر 
على  �لهتمام  فيه  ين�شب  �أن  يجب 
وحتقيق  �لإ�شر�ئيلي  �ل��ع��دو�ن  وق��ف 

�ملطالب �لعادلة لل�شعب �لفل�شطيني 
لحظته  ما  لول  و�ل�شامد..  �ملقاوم 
من ت�شميم من �لقائمني على هذه 
�ل�����ش��ح��ي��ف��ة ع��ل��ى ت���ك���ر�ر ب���ث �خلر 

�إع����الم خمتلفة  �مل��غ��ل��وط يف و���ش��ائ��ل 
�لعام  �ل����ر�أي  ل���دى  بلبلة  �أي  لتمنع 
�شكوك �شغرية  �أي��ة  �إث��ارة  �أو  �لعربي 
كانت �أم كبرية يف مدى �إميان جامعة 
�لق�شية  ب��ع��د�ل��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل������دول 
هذه  ج���وه���ري���ة  �أو  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�مل�شرتك  �لعربي  �لعمل  يف  �لق�شية 
مع  �لكامل  �لعربي  �لت�شامن  يف  �أو 
ون�شاله  �لفل�شطيني  �ل�شعب  حقوق 
�مل�شروع لنيل حريته و��شتقالله و�أن 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  ي�شيب  �أذى  �أي 

�إمنا ي�شيب �لأمة �لعربية جميعا. 
�لعربي  �أن  �لعامة  �لأمانة  و�أ�شافت 
ع��ق��د خ���الل ف���رتة �ل���ع���دو�ن و حتى 
�لجتماعات  م���ن  �شل�شلة  ت��اري��خ��ه 
�لرئي�س  م���ع  �مل��ك��ث��ف��ة  و�مل���������ش����اور�ت 
�لفل�شطيني حممود عبا�س وف�شائل 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة و�أم������ني عام 
عدد  بجانب  �ملتحدة  �لأمم  منظمة 

من وزر�ء �خلارجية �لعرب و �شامح 
�شكري وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �مل�����ش��ري يف 
بهدف  متو��شل  دبلوما�شي  حت��رك 
�لعد�ون �ل�شر�ئيلي �شو�ء من  وقف 
خ���الل دع���م �مل���ب���ادرة �مل�����ش��ري��ة �لتي 
14 من  يف  �جلامعة  �أي��ده��ا جمل�س 
نحو  �ل��دف��ع  �أو  �مل��ا���ش��ي  يوليو  �شهر 
�لمن  جمل�س  م��ن  ق���ر�ر  ��شت�شد�ر 
يف هذ� �لجتاه ..�إ�شافة �إىل �لتعاون 
�ملعنية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ه��ي��ئ��ات  م���ع 
ل�شت�شد�ر �لقر�ر�ت �لدولية �ملنا�شبة 
لإد�نة �ملجازر �لإ�شر�ئيلية و�حليلولة 
دون �إفالت �إ�شر�ئيل من �لعقاب على 
جر�ئم �حلرب �لتي ترتكبها وتوفري 
لل�شعب  �حل��م��اي��ة  �أ����ش���ك���ال  خم��ت��ل��ف 
مع  عنالتعاون  ف�شال  �لفل�شطيني 
�جلهات �لعربية �حلكومية و�لأهلية 
لتقدمي �لإغاثة لل�شعب �لفل�شطيني 

�ملحا�شر يف غزة. 

•• رام اهلل-وكاالت:

�أ�شرية   19 �إن  و�ملحررين  �لأ���ش��رى  �شوؤون  وز�رة  قالت 
بينهن  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �ل�����ش��ج��ون  يف  يقبعن  فل�شطينية 
�لأ�شرية �لقا�شر دميا حممد �شو�حرة )16 عاًما(، من 
�شكان جبل �ملكر ق�شاء �لقد�س، ويعانني �أو�شاًعا �شعبة 
ومعاملة �شيئة، حيث متار�س م�شلحة �ل�شجون بحقهن 
�لأ�شري�ت  �أن  وذك���رت  و�لت�شييق  �لتعذيب  �أن���و�ع  كافة 

يقبعن جميًعا يف �شجن ه�شارون ، وهن:
لينا جربوين، منى قعد�ن، �آلء �أبو زيتون، فد�ء �شبانة، 
�شماهر زين  و�ك��د،  دنيا  �أبو عي�شة،  رمي حمار�شة، نهيل 
من�شور  حترير  �ل�شعدي،  ن��و�ل  بالونة،  ر�شمية  �لدين، 
�لقنة، فل�شطني جنم، وئام ع�شيدة، �شريين �لعي�شاوي، 
ن�شرين  �شو�حرة،  �بو جاجة، دميا  �لطويل، هبة  ب�شرى 

طبخنة، ثريا طه.
�لأو�شاع  �شوء  من  متكررة  ب�شورة  �لأ���ش��ري�ت  وت�شتكي 

�لإ�شر�ئيلي  �ل��ع��دو�ن  خ��الل  وبخا�شة  �ل�شجن،  د�خ���ل 
على قطاع غزة، وما ر�فقه من ت�شييق للخناق عليهن، 
منهن،  �لأج��ه��زة  بع�س  و�شحب  �ل���زي���ارة،  م��ن  مبنعهن 
و�إل���غ���اء ت����ردد ق��ن��اة فل�شطني م��ن د�خ����ل �ل�����ش��ج��ون ويف 
قو�ت  �أن  �لفل�شطيني،  �لأ�شري  ن��ادي  ذكر  مت�شل،  �شياق 
�لحتالل �عتقلت خالل �حلملة �لأخ��رية و�لتي ي�شنها 
�لعدو�ن على غزة، ثالثة مو�طنني مقعدين،  منذ بدء 
د�ئمني،  وع��الج  لرعاية  بحاجة  وه��م  �شلل،  من  يعانون 
وغ��ال��ب��ي��ة ����ش��اب��ت��ه��م ت�شبب ب��ه��ا ج��ن��ود �لح���ت���الل خال 
 18 يف  �لح��ت��الل  ق��و�ت  �عتقلت  فقد  �شابقة.  عمليات 
�ل�شاب عدنان عبد �هلل حمي�شن )41 عاما(،  حزير�ن، 
ونقل حمامي  �شلل ثالثي،  ويعاين من  بيت حل��م،  من 
�حتجازه  �عتقاله مت  �أن���ه وخ���الل  �لأ���ش��ري  ع��ن  �ل��ن��ادي 
�لأرجل  ل�شاعات طويلة يف معتقل عت�شيون وهو مكبل 
و�إ�شابته بر�شو�س،  �لذي ت�شبب بوقوعه مرتني  �لأمر 

ويحتجز �ليوم يف عيادة �شجن �لرملة .

كا�سرتو يوقع بيانًا للدفاع عن فل�سطني 

�سيول مهتمة ب�سر�ء منظومة �لقبة �حلديدية �لإ�سر�ئيلية 

�لأتر�ك يو��سلون �لقرت�ع لنتخاب رئي�س جديد

�إ�سر�ئيل ت�سدد �خلناق على �لأ�سري�ت �لفل�سطينيات

•• كابول-وكاالت:
�شمال  حللف  قافلة  ��شتهد�ف  جر�ء  �آخرين  �شبعة  و�إ�شابة  �م�س  �لأق��ل  على  �أ�شخا�س  �أربعة  مقتل  �لأفغانية  �ل�شرطة  �أعلنت 
�لأطل�شي )ناتو( يف �لعا�شمة كابل بهجوم تفجريي و�أفاد �لناطق با�شم وز�رة �لد�خلية �لأفغانية �شديق �شديقي على �شفحته 
يف  للحلف  �لتابعة  �لقوة  عن  تعليق  ي�شدر  ومل  مدنيون.  �لهجوم  �شحايا  جميع  ب��اأن  تويرت  �لجتماعي  �لتو��شل  موقع  يف 
�أفغان�شتان على �لهجوم �لذي وقع يف غرب كابل بالقرب من ق�شر د�ر �لأمان �مللكي ونقلت وكالة �ل�شحافة �لفرن�شية عن �شاهد 
عيان �أفغاين قوله �إن �آلية ع�شكرية و�شيار�ت مدنية �أخرى �أ�شيبت باأ�شر�ر ومن جهتها، تبنت حركة طالبان م�شوؤوليتها عن 
�لهجوم، وقالت �إنها ��شتهدفت �آليات للقوة �لدولية للم�شاعدة على �إحالل �لأمن )�إي�شاف( يف كابل. وكتب �لناطق با�شم طالبان 
�إىل  �أدى  �لأح��د لهجوم قام به جماهد يف كابل، مما  ذبيح �هلل جماهد على ح�شابه يف تويرت تعر�شت قافلة للمحتلني ظهر 
تدمري دبابتني وكل �لغز�ة بد�خلهما وياأتي هذ� �لهجوم و�شط تدهور �أمني يف �أفغان�شتان، بينما ت�شتعد معظم �لقو�ت �لأجنبية 
ملغادرة �لبالد مع نهاية هذ� �لعام بعد 12 عاما من غزو قادته �أمريكا لالإطاحة بنظام طالبان كما �أن هذه �لأحد�ث تقع يف ظل 

��شطر�ب �شيا�شي جر�ء �لت�شكيك يف نتائج �نتخابات �لرئا�شة �لتي جرت قبل �شهرين.

بوتفليقة يت�سلم م�سودة �لد�ستور �جلز�ئري �جلديد

اأنقرة-وكاالت:

يو��شل نحو 53 مليون ناخب تركي �م�س �لأحد �لإدلء باأ�شو�تهم لختيار رئي�س 
�أول �نتخابات يختار فيها �لأت��ر�ك رئي�شهم  جديد للبالد، خلفا ل�عبد �هلل غل، يف 
�ل�شاعة  �أب��و�ب��ه��ا  �ل��رمل��ان. وفتحت م��ر�ك��ز �لق����رت�ع  م��ب��ا���ش��رة، ولي�س ع��ن ط��ري��ق 
�لثامنة لتتو��شل عملية �لقرت�ع حتى �خلام�شة بالتوقيت �ملحلي )�خلام�شة �إىل 
للبالد  �ل�12  �لرئي�س  �لناخبون لختيار  ي�شارك  بتوقيت غرينت�س( حيث  �لثانية 
�أردوغ���ان �ملر�شح عن ح��زب �لعد�لة  �ل���وزر�ء �حل��ايل رج��ب طيب  .  ويو�جه رئي�س 
و�لتنمية �حلاكم، �ملر�شح �مل�شرتك حلزبينْ �ملعار�شة �لرئي�شينينْ �أكمل �إح�شان �لدين 
�أوغلو )70 �شنة( وهو �أ�شتاذ للتاريخ و�لرئي�س �ل�شابق ملنظمة �لتعاون �لإ�شالمي، 
و�ملحامي �شالح �لدين دمرطا�س )41 عاما( �ملنتمي �إىل �لأقلية �لكردية ومر�شح 
�حلزب �ل�شعبي �لدميقر�طي وقد تغري هذه �لنتخابات �مل�شهد �ل�شيا�شي يف تركيا 
ب�شكل و��شح، يف ظل حكم حزب �لعد�لة و�لتنمية، وفوزه باملرتبة �لأوىل يف ثمانية 

�نتخابات متتالية منذ عام 2002.
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•• عوا�صم-وكاالت:

متكن �كرث من ع�شرين �لف �شخ�س 
�غلبهم   ، �لعر�قيني  �ليزيديني  من 
ن�شاء و�طفال، من �لهروب مب�شاعدة 
م��ن جبل  �ل��ك��ردي��ة  �لب�شمركة  ق���و�ت 
�شنجار عر �شوريا و�لعودة �ىل �قليم 
�فادت  ح�شبما  �ل�����ش��م��ايل،  ك��رد���ش��ت��ان 

م�شادر ر�شمية �لحد.
لفر�ن�س  دخيل  فيان  �لنائبة  وقالت 
بر�س متكن حو�ىل ع�شرين �لف من 
�ل��ه��رب م��ن جبل  �ه���ايل �شنجار م��ن 
�لب�شمركة  ق���و�ت  مب�شاعدة  �شنجار 
و�لدخول  ���ش��وري��ا  ع���ر  )�ل���ك���ردي���ة( 

للعر�ق عر معر في�شخابور .
و��شافت �لنائبة وهي كردية �يزيدية، 
�خ��ري��ن عالقني  �لف  ه��ن��اك  م����از�ل 
يف �جل��ب��ل وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �شوكت 
في�شخابور  نقطة  م�شوؤول  بربهاري 
بر�س  لفر�ن�س  �شوريا،  �حلدودية مع 
)�لكردية(  �لب�شمركة  ق��و�ت  متكنت 
�م�س حتى �لن من تامني  ي��وم  منذ 
ي����زي����دي  �ل�������ف   30 ن����ح����و  و������ش�����ول 
غالبيتهم من �لن�شاء و�لطفال، من 
�هايل �شنجار �لذين كانو� عالقني يف 

جبل �شنجار .
م�شتمرة  �ل���ع���م���ل���ي���ة  �ن  و��������ش������اف 
�ملدنيني  للم�شاعدة يف تامني و�شول 
�ل����ب����اق����ني لن����ن����ا ل ن���ع���ل���م ع���دده���م 
ديفيد  �ك�����د  وب����������دوره،  ب���ال���ت���ح���دي���د 
�لمم  د�ئ��رة  با�شم  �ملتحدث  �شون�شن 
�مل��ت��ح��دة ل��ل�����ش��وؤون �لن�����ش��ان��ي��ة �وجا 
�ل�شلطات  ب�����ان  ب���ر����س  ل���ف���ر�ن�������س   ،
بان  �بلغتها  ك��رد���ش��ت��ان(  )يف  �ملحلية 
20 �ل��ف من �هايل  15 �ىل  ما بني 
�لهرب من �جلهة  ��شتطاعو�  �شنجار 

�جل��ن��وب��ي��ة م��ن ج��ب��ل ���ش��ن��ج��ار مرور� 
عر �شوريا ثم عرو� �حلدود ودخلو� 

�لعر�ق .
وك���ان���ت �ل��ن��ائ��ب��ة دخ���ي���ل ق���د ح���ذرت 
�لقلية  �و���ش��اع  خ��ط��ورة  م��ن  �ل�شبت 
�ل��ع��ال��ق��ة يف ج��ب��ل وقالت  �لي��زي��دي��ة 
�ذ� مل ن�شتطع فعل �شيء مينح �مال 
للنا�س على جبل �شنجار ف�شينهارون 
خ��الل ي��وم �و ي��وم��ني وي��ح��دث موت 

جماعي .
هذ� و�أعلن ناطق با�شم وز�رة �لتنمية 
بريطانيا  �أن  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  �ل��دول��ي��ة 
�إل��ق��اء م�شاعد�ت  ب���د�أت �م�����س �لأح���د 
�ن�شانية �ىل �ملدنيني �ملهددين بتقدم 
�شمال  يف  �ل�شالمية  �ل��دول��ة  تنظيم 

�لعر�ق.
�أول طائرتني  �إن  وقال �مل�شدر نف�شه 

غادرت  �لريطاين  �جلي�س  �ر�شلهما 
وقامت  �ل�شبت  م�شاء  �ملتحدة  �ململكة 
ب���اإل���ق���اء م������و�د غ���ذ�ئ���ي���ة وم����ي����اه �ىل 
جبال  يف  �لعالقة  �ليزيدية  �لقلية 
ثانية  ط��ائ��رة  �ن  م��و���ش��ح��ا  ���ش��ن��ج��ار، 

تلتها يف وقت لحق.
�ل���دف���اع  وز�رة  ب��ا���ش��م  ن���اط���ق  و�أك������د 
�لغذ�ئية  �مل��و�د  �لقاء  �ن  �لريطانية 

باملظالت مت ليل �ل�شبت.
و�أق��ل��ع��ت ط��ائ��رت��ا �ل��ه��رك��ول��ي�����س �شي 
�جل����و  ������ش�����الح  ق�����اع�����دة  م�����ن   130
�ل��ري��ط��اين يف و���ش��ط �ن��ك��ل��رت� وهي 
و�جهزة  وخياما  غذ�ئية  م��و�د  تنقل 
لتنقية �ملياه وم�شابيح تعمل بالطاقة 
�ي�شا  ت�شتخدم  �ن  وميكن  �ل�شم�شية 

ل�شحن �لهو�تف �لنقالة.
نيويورك  �شحيفة  نقلت  ذل���ك،  �ىل 

�جلمهوري  �ل�����ش��ن��ات��ور  ع���ن  ت���امي���ز 
�لأمريكي جون مكني قوله �إن �لعمل 
�أوب��ام��ا �شد  ب��ار�ك  �مل��ح��دود للرئي�س 
�شمال  يف  ِ�لإ�شالمية  �لدولة  تنظيم 
لهذ�  �أ�شا�شي  فهم  عدم  �أثبت  �لعر�ق 
�خل���ط���ر ودع�����ا ل�����ش��ن ه��ج��م��ات على 

مو�قع �جلماعة يف �شوريا.
وقال مكني وهو �أحد �ملنتقدين ب�شكل 
لأوباما  �خلارجية  لل�شيا�شة  متكرر 
مبا يف ذلك �أ�شلوب معاجلته للحرب 
�لهجمات  �إن  و�أفغان�شتان  �لعر�ق  يف 
�لرئي�س غري  �أج��ازه��ا  �ل��ت��ي  �جل��وي��ة 
مت�شاعد  خطر  م��ع  للتعامل  كافية 
ملا ت�شفه �لوليات �ملتحدة باأنه �أغنى 
و�أق������وى �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات �لإره���اب���ي���ة يف 

�لتاريخ. 
�أي  �مل��ع��ل��ن  �ل���ه���دف  �إن  وق����ال م��ك��ني 

حياة  �إنقاذ  هو  �لرئي�س  �أعلنه  �ل��ذي 
تنظيم  وق����ف  ول��ي�����س  �لأم���ري���ك���ي���ني 
�ل���دول���ة �لإ���ش��الم��ي��ة ول��ي�����س تغيري 
���ش��اح��ة �ل��ق��ت��ال ول��ي�����س م��ن��ع تنظيم 
�ل���دول���ة �لإ���ش��الم��ي��ة م���ن ن��ق��ل عتاد 
ب�شكل �أبعد �إىل د�خل �شوريا لتدمري 

�جلي�س �ل�شوري �حلر.
ل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  رئي�س  بو�شوح   
تهديد  ل��ي�����س جم���رد  ه���ذ�  �أن  ي��ق��در 
�أو  ل��ل��ق��و�ت �لأم��ري��ك��ي��ة على �لأر�����س 

حتى �لعر�ق �أو كرد�شتان. 
ونقلت نيويورك تاميز عن مكني وهو 
�ل�شيا�شة  يف  م��وؤث��ر  جمهوري  ���ش��وت 
�إر�شال  يف�شل  �إن���ه  ق��ول��ه  �خل��ارج��ي��ة 
مر�قبني للحركة �جلوية �إىل �لعر�ق 
لتحديد �لأهد�ف �ملحتملة لل�شربات 
�إىل �ر�شال معد�ت  �جلوية بالإ�شافة 

عا�شمة  �رب��ي��ل  �إىل  ثقيلة  ع�شكرية 
�إقليم كرد�شتان �لعر�قي.

�أو�شح  م��ك��ني  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
�ل��غ��ار�ت �جلوية  �إن  يعتقد  �إن��ه  �أي�شا 
�لأم��ري��ك��ي��ة لب���د م��ن مت��دي��ده��ا �إىل 
تنظيم  عليها  ي�شيطر  �لتي  �لأر��شي 
ونقلت  �شوريا  يف  �لإ�شالمية  �لدولة 
�إن  قوله  ع��ن مكني  تاميز  ن��ي��وي��ورك 
�لدولة �لإ�شالمية �أز�لت �حلدود بني 
�لعر�ق و�شوريا ومع ذلك فاإن �أوباما 
�لإ�شارة  عن  حتى  �لآن  حتى  تقاع�س 
دع���ا �لمني  �لث��ن��اء  ���ش��وري��ا ويف  �إىل 
�ل��ع��ام ل���المم �مل��ت��ح��دة ب���ان ك��ي مون 
ت�شكيل  �ىل  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  �ل�شيا�شيني 
جهاديي  مل��و�ج��ه��ة  ���ش��ام��ل��ة  ح��ك��وم��ة 
تنظيم �لدولة �ل�شالمية �لذي يهدد 

مناطق و��شعة يف �لبالد.

•• بغداد-وكاالت:

�لعر�قية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  و���ش��ع 
�ملالكي،  ن������وري  ولي����ت����ه  �مل��ن��ت��ه��ي��ة 
�ل�شي�شتاين  ع��ل��ي  �ل��دي��ن��ي  �مل���رج���ع 
مبوقف حمرج، ب�شبب ت�شبث �ملالكي 
برئا�شة �حلكومة ومع �نتخاب �شليم 
�ل�����ش��ن��ي، رئي�شاً  �ل��ع��رب��ي  �جل���ب���وري، 
�لكردي،  مع�شوم،  وف���وؤ�د  للرملان، 
يف  �ل��ك��رة  �أ�شبحت  ل��ل��ع��ر�ق،  رئي�شاً 
عليه  يتوجب  �لذي  �ل�شيعي،  �مللعب 
�خ��ت��ي��ار �مل��ر���ش��ح ل��رئ��ا���ش��ة �ل�����وزر�ء، 
بح�شب �ل�شياق �ل�شيا�شي �ملعمول به 

بعد �حتالل �لعر�ق يف 2003.
�شحفي  ت���ق���ري���ر  ذك������ر  ذل������ك  �إىل 
وجه  �مل���ال���ك���ي  ن������وري  �أن  �أم����ريك����ي 
�لأعلى  �ل�شيعي  �مل��رج��ع  �إىل  ر�شالة 
فيها  ي��ح��ذره  �ل�شي�شتاين  �هلل  �آي���ة 
�ل�شيا�شية،  �ل�شوؤون  يف  �لتدخل  من 
مطالبا �إياه بالقت�شار على �لإر�شاد 
مل��ق��ل��دي��ه وترك  �ل��دي��ن��ي و�مل���ع���ن���وي 

�ملجال �ل�شيا�شي .

قد طالب  �ل�شي�شتاين  �ملرجع  وك��ان 
�لت�شبث  بعدم  �لعر�قيني  �مل�شوؤولني 
�إ�شر�ر  �إىل  �إ����ش���ارة  يف  مبنا�شبهم 

�ملالكي على ولية ثالثة.

مر�جع  �إن  �إير�نية  مو�قع  وتقول 
يدعمون  و�ل���ن���ج���ف  ق���م  يف  ���ش��ي��ع��ة 
�ل�شي�شتاين، رد�ً على موقف  موقف 
دعم  يف  �ل�شاهرودي  حممود  �ل�شيد 

�مل��ال��ك��ي، وه��و �ل��رج��ل �ل��دي��ن �لبارز 
وذو  �لير�نية  �لقيادة  من  �لقريب 
�لدعوة  ح��زب  م��ن  تاريخية  عالقة 

�لتي ير�أ�شه �ملالكي.

و�مل�شتقلون  ب�����در  ك��ت��ل��ت��ا  و�أع���ل���ن���ت 
�مل��ن�����ش��وي��ت��ني ���ش��م��ن حت���ال���ف دولة 
�لقانون �لذي ير�أ�شه �ملالكي باأنهما 
�ل��ت��ح��ال��ف يف  ع��ن  ينف�شالن  ���ش��وف 

�مل��ال��ك��ي على تر�شيح  �إ���ش��ر�ر  ح��ال 
�أن  يعني  ه��ذ�  �أن  �إىل  لفتا  نف�شه، 
�أغلبيتها  �شتفقد  �ل��ق��ان��ون  دول����ة 
د�خ�����ل �ل��ت��ح��ال��ف �ل��وط��ن��ي �ل���ذي 

يجب �ختيار رئي�س �لوزر�ء منه.
وب�شعار�ت  م��ت�����ش��ل،  ����ش���ي���اق  ويف 
�ملالكي خيارنا ، و �لثالثة للمالكي 
رغماً على �لدو�ع�س ، علت �أ�شو�ت 
من  غالبيتهم  �ملتظاهرين  م��ئ��ات 

�ملتطوعني لل�شلك �لع�شكري.
�شاحة  يف  �لأول  �أم�����س  و�أن��ط��ل��ق��ت 
بت�شدد  ب���غ���د�د،  و���ش��ط  �ل��ف��ردو���س 
باإغالق  وف��ر �حل��م��اي��ة لهم  �أم��ن��ي 
�ل���ط���رق �مل���وؤدي���ة ل��ل�����ش��اح��ة، �لأم���ر 
�مل����ارة ع��ل��ى �لو�شول  �أج���ر  �ل���ذي 
على  �شري�ً  �لتجارية  حمالهم  �إىل 

�لأقد�م.
قبعات  �ملُ���ت���ظ���اه���ري���ن  و�أرت�����������دى 
�لأبي�س،  باللون  موحدة  ريا�شية 
م���ع ي��اف��ط��ات ك���ب���رية ح��م��ل��ت �شور 
�مل��ال��ك��ي م��ع م��ط��ال��ب ب��ولي��ة ثالثة 
�لناخني  �أ�شو�ت  له، وعدم م�شادرة 

عوا�صم�ملالك���ي ي�س���ع �ل�سي�ستان���ي يف موق����ف حم�����رج

بريوت

عّمان

طوكيو

�نتخب �م�س �ل�شيخ عبد �للطيف دريان مفتياً جديد�ً للجمهورية 
غالبية  بنيله  �ل�����ش��ن��ة،  �مل�شلمني  ل���دى  مرجعية  �ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان،  يف 
����ش��و�ت جمل�س �لن��ت��خ��اب �ل���ش��الم��ي �مل��وؤل��ف م��ن �ك��رث م��ن مئة 

�شخ�شية �شنية.
ودريان هو رئي�س �ملحاكم �ل�شرعية �لعليا �ل�شنية، و�شيخلف �ملفتي 
�يلول-  15 يف  ولي��ت��ه  تنتهي  �ل��ذي  قباين  ر�شيد  حممد  �ل�شيخ 
�شيا�شية  �لولية خالفات  �لعامان �لخ��ري�ن من  �شبتمر. و�شهد 
�لنز�ع  تبانيات حول  �ىل  ��شافة  ف�شاد،  بق�شايا  و�خ��رى مرتبطة 
يف �شوريا، و�لذي يق�شم لبنان بني متعاطفني مع �ملعار�شة �برزهم 

تيار �مل�شتقبل ، ومو�لني للنظام �برزهم حزب �هلل �ل�شيعي.
و�علن رئي�س �حلكومة متام �شالم ب�شفته رئي�شا ملجل�س �لنتخاب 
 74 نيله  �ث��ر  دري���ان  ف��وز  �ل�شنية،  �ل�شخ�شيات  �ب��رز  ي�شم  �ل��ذي 
روؤ�شاء  بينهم  �لق���رت�ع،  يف  �شاركو�  �شخ�شا   93 ��شل  من  �شوتا 

حكومات �شابقون وزر�ء ونو�ب.
ونال مناف�س دريان، �ل�شيخ �حمد �لكردي، ت�شعة ��شو�ت، يف حني 

و�شعت ثماين �ور�ق بي�شاء، و�لغيت ورقتان، بح�شب �شالم.
ير�أ�شه  �ل��ذي  �مل�شتقبل  تيار  من  مقربا  عاما(   61( دري��ان  ويعد 
�ل�شنة يف  �لزعماء  �ل�شابق و�برز  �شعد �حلريري، رئي�س �حلكومة 
لبنان. �ل �ن �نتخاب دريان هو ثمرة تو�فق بني قوى �شنية فاعلة، 
�ثر  وذل��ك  قباين،  �ل�شيخ  �حل��ايل  و�ملفتي  �مل�شتقبل  تيار  �شيما  ل 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  من  مبتابعة  م�شر  قادتها  مفاو�شات 
�ل�شيخ ه�شام  �ل�شالمية  �لوق��اف  �فاد مدير  ما  و�شوريا، بح�شب 

خليفة وكالة فر�ن�س بر�س �ل�شبت.

لن  �إ�شر�ئيل  �أم��ن  �أن  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  �لأردين  �لعاهل  �أك��د 
يتحقق �إل بتوجه �شادق نحو خيار �ل�شالم �لعادل ، د�عياً �ملجتمع 

�لدويل �إىل م�شاءلة �إ�شر�ئيل عما ترتكبه بحق �لفل�شطينيني.
نحو  ���ش��ادق  بتوجه  �إل  يتحقق  ل��ن  �إ�شر�ئيل  �أم��ن  �إن  �مللك  وق��ال 
ذ�ت  فل�شطينية  دول��ة  وقيام  �لدولتني  وحل  �لعادل  �ل�شالم  خيار 
�شيادة عا�شمتها �لقد�س �ل�شرقية تتمتع بتو��شل جغر�يف حقيقي 

وباقت�شاد قابل للنمو و�لزدهار .
و�أكد �أنه بهذ� فقط �شتحظى �إ�شر�ئيل بالأمن و�لقبول يف �ملنطقة 
و�لأكرث  �لأ�شعب  باأنه  �إ�شر�ئيل على غزة  و�لعامل وو�شف هجوم 
و�لأطفال  �لن�شاء  من  خ�شو�شا  �ل�شحايا،  عدد  حيث  من  دموية 

وكبار �ل�شن، بل هناك عائالت �أبيدت بالكامل .
و�أ�شاف �أن �ملدنيني �لأبرياء، خا�شة يف غزة، هم من يدفع �لثمن 
�ملجتمع  على  و�أخالقيا.  �إن�شانيا  �إطالقا  مقبول  غري  �أم��ر  وه��ذ� 

�لدويل �أن ي�شائل �إ�شر�ئيل عما ترتكبه .
�لفر�غ  ��شتغل  غ��زة  على  �ل��ع��دو�ن  �أن  �إىل  �لأردين  �لعاهل  و�أ���ش��ار 
وفق  �لنهائي  �لو�شع  ق�شايا  حول  �ملفاو�شات  توقف  عن  �لناجم 

حل �لدولتني، ويهدد مبزيد من �لعنف و�لت�شعيد وتكر�ره .

تدر�س وز�رة �لدفاع �ليابانية تاأ�شي�س مفرزة جديدة يف قو�تها 
�خلارجي  �لف�شاء  مر�قبة  يف  �لأم��ري��ك��ي  �جلي�س  م��ع  للتعاون 
ملنع ��شطد�م �حلطام �لف�شائي بالأقمار �ل�شناعية وغريه من 
�ملهام. و�شرتكز �ملفرزة على عمليات �لأقمار �ل�شناعية مبوجب 
خطة �أقرتها �ليابان و�لوليات �ملتحدة لتعزيز ��شتخد�م �أقمار 
�لكورية  �ل�شو�ريخ  �إط��الق  �إ���ش��ار�ت  لتعقب  �ل�شناعية  �ملر�قبة 

�ل�شمالية ور�شد �أن�شطة �ل�شني يف بحر �ل�شني �ل�شرقي.
ميز�نيتها  يف  �ل�شلة  ذ�ت  �لتكاليف  لإدر�ج  �ل����وز�رة  وتخطط 
لل�شنة �ملالية 2015 �لتي تبد�أ يف �إبريل �لقادم ح�شب �لوز�رة 
�لتي نوهت �إىل �أنه منذ عام 2010 ينخرط �شباط من قو�ت 
�لدفاع �ليابانية بدور�ت در��شية يف جمال �لف�شاء �لأ�شا�شي مع 

�شالح �جلو �لأمريكي. 

مكني ي�صتبعد الق�صاء على داع�ش بال�صربات اجلوية

فر�ر �آلف �لإيزيديني من �سنجار وبريطانيا تلقي م�ساعد�ت

•• �صنعاء-وكاالت:

�لعر�قي،  للجي�س  �ل��ت��اب��ع��ة   17 �ل��ف��رق��ة  ق��ائ��د  ح���ذر 
�مل�شتقيل، �للو�ء �لركن نا�شر �لغنام، من ت�شكيل �شحو�ت 
�لنجيفي،  �ث��ي��ل  حمافظها  يقودها  نينوى  يف  ج��دي��دة 
�ل�شحو�ت بد�ية  ت�شكيل  �أن  و�أك��د  د�ع�س  ملقاتلة تنظيم 

لقيام قو�ت حر�س �لإقليم وتق�شيم �لعر�ق.
�لفي�شبوك،  �ل��غ��ن��ام، ع��ر ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى م��وق��ع  و�أت���ه���م 
لت�شكيل  ب�����ش��ع��ي��ه  �ل��ن��ج��ي��ف��ي  �أث���ي���ل  ن��ي��ن��وى  حم���اف���ظ 
�لدولر�ت  ماليني  على  �حل�شول  �أج��ل  من  �ل�شحو�ت 
�لتي ر�شدت لهذ� �مل�شروع ، مت�شائاًل ملاذ� كان �لنجيفي 
يريد  من  ويتهم  �ل�شابق  يف  �ل�شحو�ت  ت�شكيل  يرف�س 

ت�شكيلها ب�شتى �لتهامات؟ .
و�أ�شاف �أن �لنجيفي فقد كل �شالحياته كمحافظ �شو�ء 
�ملالية �أو �لجتماعية وكذلك �لدعم �جلماهريي له بعد 
�لكبري  �لأم�����س وف�شله  �أع���د�ء  م��ع  �أن خذلهم وحت��ال��ف 
بكل �جلو�نب و�أي�شا رغبته بان ل يكون خارج �ل�شاحة 
�ل�شيا�شية باملو�شل ليعود بوجه جديد كقائد ل�شحو�ت 

بعد �أن كان حمافظا .

ت�شكيل  خطورة  من  بغد�د  يف  �مل�شوؤولني  �لغنام  وح��ذر 
فاإنها  عليها  �ملو�فقة  حالة  يف  بالقول  موؤكد�  �شحو�ت، 
�لذي  �لإق��ل��ي��م  حلر�س  ق��و�ت  لت�شكيل  �ل��ب��د�ي��ة  �شتكون 
يطمح �لنجيفي لإقامته وتق�شيم �لعر�ق كمرحلة ثانية 
و�أقرتح �لغنام، �لذي �شغل من�شب قائد �لفرقة �لثانية 
للقتال  نينوى  �أب��ن��اء  من  �ل�شتفادة  يتم  �أن  نينوى،  يف 
وحترير نينوى يكون بفتح باب �لتطوع لل�شرفاء منهم 
لالنخر�ط ب�شفوف �لقو�ت �مل�شلحة و��شتيعاب �ل�شرفاء 
من �ل�شباط من �أبنائها .  يذكر �أن �للو�ء �لركن نا�شر 
�حلر�س  يف  �ملر��شيم  �شرية  �آم��ر  من�شب  �شغل  �ل��غ��ن��ام، 
 ،2003 ني�شان  ل��غ��اي��ة  �ل�����ش��اب��ق  باجلي�س  �جل��م��ه��وري 
و�لتحق باجلي�س �لعر�قي �جلديد مع �أحد�ث �لفلوجة 
�لتابع   24 �ملثنى  ل��ل��و�ء  �آم���ر�ً  ين�شب  �أن  قبل  �لثانية، 
للفرقة �ل�شاد�شة، بعد �أحد�ث �شامر�ء ملدة ق�شرية جد�ً، 
�ملتمركزة يف حمافظة  �لثانية  للفرقة  قائد�ً  �أ�شبح  ثم 
قيادة  �إىل  ومنها   ،2011 �أي��ل��ول  �شهر  لغاية  نينوى 
مناطق  عن  �مل�شوؤولة  �لعر�قي  ع�شرة  �ل�شابعة  �لفرقة 
م��ن �خلدمة  م�شتقياًل  غ��ادره��ا  �ل��ت��ي  ب��غ��د�د،  ج��ن��وب��ي 

�لع�شكرية يف متوز-يوليو من �لعام 2013 �ملا�شي.

حت���ذي����ر�ت م���ن ت�سكي����ل �سح���و�ت يف نين�����وى بالع������ر�ق

•• �صانتياغو-اأ ف ب:

�لفل�شطيني  �ل�شعب  مع  ت�شامنا  �شانتياغو  يف  �ل�شخا�س  �لف  تظاهر 
ب��ق��ط��ع �لعالقات  ب��ا���ش��ول��ي��ه  �ل��ت�����ش��ي��ل��ي��ة م��ي�����ش��ال  �ل��رئ��ي�����ش��ة  وط���ال���ب���و� 
�لدبلوما�شية مع ��شر�ئيل ب�شبب �لنز�ع يف غزة ورفع �ملتظاهرون �عالما 
فل�شطينيا ورفعو� يافطات كتب عليها يجب قطع �لعالقات مع ��شر�ئيل 
و غزة تقاوم وفل�شطني قائمة و �لعار ل�شر�ئيل، هم ��شوء من �لنازيني 
وقال طارق ملا، �مل�شوؤول عن �جلالية �لفل�شطينية يف ت�شيلي �ن ت�شيلي ل 

ميكن �ن تكون �شريكة مع دولة متار�س �لبادة .
وتعرتف ت�شيلي بفل�شطني منذ �لعام 2011. وي�شل عدد �فر�د �جلالية 
�لعربية يف ت�شيلي �ىل حو�ىل 300 �لف �شخ�س يف حني ي�شل عدد �فر�د 

�جلالية �ليهودية �ىل 30 �لفا.
��شر�ئيل  يف  �شفريها  �ملا�شي  �ل���ش��ب��وع  �لت�شيلية  �حلكومة  و��شتدعت 
وعلى  غ��زة  قطاع  يف  �لع�شكرية  �لعملية  على  �حتجاجا  وذل��ك  للت�شاور 

غر�ر ما فعلت �لكو�دور و�لر�زيل و�لبريو و�شلفادور.

�آلف �ملتظاهرين يف ت�سيلي 
دعمًا للفل�سطينيني 

�لعاهل �لأردين يدعو �إىل حترك دويل لإنقاذ �ل�سعب �لفل�سطيني يف غزة
•• عمان-وام:

يحدث  و  ح��دث  ما  �أن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  �لأردين  �لعاهل  �أك��د 
�أوقفو�  �أن  �أج��م��ع  للعامل  فل�شطينية  �شرخة  ه��و  غ��زة  ق��ط��اع  يف 
�لح��ت��الل و�ل���دم���ار و�ل��ق��ت��ل ب��ح��ق �شعب ين�شد �حل��ري��ة و�لأم���ن 
�مللك  عن  ب��رت�  �لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  بكر�مة.  و�لعي�س 
عبد�هلل �لثاين ت�شريحات ل�شحيفة �لغد �لأردنية ن�شرتها �م�س..
منذ  مو�شع  ع���دو�ن  ر�ب���ع  ه��و  غ��زة  على  �لإ�شر�ئيلي  �ل��ع��دو�ن  �أن 
وهو   2005 عام  �لقطاع  من  �جلانب  �أح��ادي  �إ�شر�ئيل  �ن�شحاب 
�ل�شحايا خ�شو�شا من  ع��دد  دموية من حيث  و�لأك��رث  �لأ�شعب 

بالكامل  �أبيدت  عائالت  هناك  بل  �ل�شن  وكبار  و�لأطفال  �لن�شاء 
توظيف  يف  �لأردن  مو��شلة  على  �ل��ث��اين  �هلل  عبد  �مل��ل��ك  و�أك���د   .
عالقاته و ح�شوره يف �ملنابر �لدولية مثل جمل�س �لأمن وجمل�س 
حقوق �لإن�شان من �أجل وقف نهائي للعدو�ن ومنع تكر�ره وح�شد 
لإعادة  �ملنا�شبة  �لأر���ش��ي��ة  و�إي��ج��اد  غ��زة  لإع��م��ار  �لدولية  �جل��ه��ود 
�إطالق مفاو�شات ق�شايا �لو�شع �لنهائي ب�شكل حا�شم ومبا يحقق 
�ل�شالم على �أ�شا�س حل �لدولتني وفق �ملرجعيات �لدولية ومبادرة 
�ل�شورية  �ل�شاحة  �لأو�شاع على  �لعربية. وحول تطور�ت  �ل�شالم 
�أو  ف��وري  �أو  �شريع  ح��ل  يوجد  ل  �أن��ه  على  �لأردين  �لعاهل  �شدد 
تعقيد  من  يزيد  �لتطرف  تنامي  و�أن  �ل�شورية  لالأزمة  ع�شكري 

للدمار  و�شفة  ه��ي  ن�شهدها  �لتي  �ل��ت��ط��ور�ت  �إن  وق��ال  �مل�شهد.. 
ولت�شريع ت�شدير �لأزمة من �شوريا �إىل �جلو�ر و�أخ�شى �أن يكون 
ما يحدث يف �شوريا بد�ية مرحلة طويلة من �لقتل و�خلر�ب وهذ� 

ما حذرنا منه مر�ر� . 
وفيما يخ�س تطور�ت �لو�شع على �ل�شاحة �لعر�قية �أكد �لعاهل 
�لأردين حر�س بالده على وحدة �لعر�ق ومتا�شك جميع مكوناته..

م�شري� �إىل �أن تغييب �أي مكون من مكونات �ل�شعب �لعر�قي يعني 
�أر�شا  �ل��ع��ر�ق  وح��دة  وتهديد  �لتطرف  ومن��و  �ل�شتقر�ر  تغييب 
و�شعبا . و�أكد دعم بالده جلهود �لعر�ق يف متتني جبهته �لد�خلية 

ووقوفه بقوة �شد �لتطرف و�حلركات و�لتنظيمات �لإرهابية .
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العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1239   جتاري كلي 

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة مرحبا لل�شحن ) ذ م م( جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�شركة �ل�شرق للتجارة و�ل�شتري�د- وميثلها/علي �حمد عبد�لغني 
حممد �شامل ) ��شم �ل�شهرة عادل �شامل(  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�لر�شوم  دره���م(   178.297.6( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها 
 ch2.E.22 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/8/18 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1617   

 �ملنذر/�شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �ليه: كري�شتينا ري�شبول�شو فيالرين   )جمهول حمل �لقامة(

( درهم نتيجة  �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )50.837.17  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
ني�شان   ( نوع  من  /L/دبي(  )19167/خ�شو�شي  رقم  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية 
حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة   ) هات�شباك  تيد�- 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1613   

 �ملنذر/�شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �ليه: �شحر ل�تاجري �ل�شيار�ت )جمهول حمل �لقامة(

( درهم نتيجة  �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )63.921.10  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
)هوند�  نوع  من  /H/دبي(  )88196/خ�شو�شي  رقم  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية 
كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  و�ملمولة   ) �ك��ورد -�شالون   

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1620   

 �ملنذر/بنك دبي �ل�شالمي  
�ملنذر �ليه: �شتيف جوين مارتن فريموت )جمهول حمل �لقامة(

( درهم نتيجة  �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )95.093.00  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
دودج   ( نوع  من  /D/دبي(  )18069/خ�شو�شي  رقم  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية 
�ملنذر مع حفظ كافة حقوق  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل   ) ��شتي�شن   نيكرو- 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1615   

 �ملنذر/�شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �ليه: كارتيك يرجني�س ير  )جمهول حمل �لقامة(

نتيجة  درهم   )50.185.43( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
هوند�   ( نوع  /K/دبي( من  )39583/خ�شو�شي  رقم  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية 
�شيفيك - �شالون    ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1622   

 �ملنذر/بنك دبي �ل�شالمي  
�ملنذر �ليه: مهنار �شيد�ل �شري�ين بيد�بادي   )جمهول حمل �لقامة(

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره ) 21.192.00 ( درهم نتيجة 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
تويوتا   ( نوع  من  /J/دبي(  )34522/خ�شو�شي  رقم  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية 
�ملنذر مع حفظ كافة حقوق  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل   ) كامري - �شالون 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1618   

 �ملنذر/بنك دبي �ل�شالمي  
�ملنذر �ليه: �وليفري� د�دي�س يرنيلي   )جمهول حمل �لقامة(

( درهم نتيجة  �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )80.118.00  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
هوند�   ( نوع  من  /F/دبي(  )40538/خ�شو�شي  رقم  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية 
�كورد- �شالون ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1616   

 �ملنذر/�شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �ليه: توما�س جي�س موتاتو بار� )جمهول حمل �لقامة(

نتيجة  درهم   )59.704.87( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
رينو   ( ن��وع  من  /L/دبي(  )70627/خ�شو�شي  رق��م  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية 
كوليو�س- ��شتي�شن  ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1623   

 �ملنذر/بنك دبي �ل�شالمي  
�ملنذر �ليه: موزه جمعه م�شعود �لكعبي  )جمهول حمل �لقامة(

( درهم نتيجة  �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )94.929.00  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
نوع ) تويوتا  �ل�شيارة رقم )51680/خ�شو�شي /K/دبي( من  �لتنفيذية على 
لند كروزر بر�دو- ��شتي�شن  ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1619   

 �ملنذر/بنك دبي �ل�شالمي  
�ملنذر �ليه: جاويد كرمي خان عبد�لكرمي خان   )جمهول حمل �لقامة(

( درهم نتيجة  �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )27.540.00  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم )20448/خ�شو�شي /F/دبي( من نوع ) �شيفروليه 
حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة   ) �شالون  لومينا- 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1614   

 �ملنذر/�شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �ليه: �ت�س �ف كيه للتجارة �لعامة  �س ذ م م   )جمهول حمل �لقامة(

( درهم نتيجة  �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )30.046.05  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع��ل��ى �ل�����ش��ي��ارة رق���م )75033/خ�����ش��و���ش��ي /A/دبي( م��ن ن���وع ) 
�ملنذر مع حفظ  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل   ) �آب   ميت�شوبي�شي كانرت- بيك 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1621   

 �ملنذر/بنك دبي �ل�شالمي  
�ملنذر �ليه: عالء �لدين عبد�هلل �شيد �حمد     )جمهول حمل �لقامة(

( درهم نتيجة  �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )35.199.00  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
)تويوتا  نوع  من  /K/دبي(  )89604/خ�شو�شي  رقم  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية 
�ملنذر مع حفظ كافة حقوق  ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل  ك��ورول - �شالون 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1612   

 �ملنذر/بنك �بوظبي �لتجاري 
�ملنذر �ليه: �شركة دوت�شان �لكرتوميكانيكال �ند �ن�شرتومينتا�شني   )جمهول 
حمل �لقامة( ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )78.485.95( 
درهم نتيجة �لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط 
�ملنذر لتخاذ  �لن��ذ�ر، و�ل �شي�شطر  ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  وذل��ك خالل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم )79803/خ�شو�شي /F/دبي( من نوع 
)تويوتا هاي �ي�س- با�س ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1611   

 �ملنذر/بنك �بوظبي �لتجاري 
�ملنذر �ليه: �ملدينه لتنقيه مياه �ل�شرب )جمهول حمل �لقامة(

نتيجة  دره��م   )2629.52( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر   
وذلك  بالتق�شيط  �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لق�����ش��اط  ب�شد�د  �لخ���الل 
�مل��ن��ذر لتخاذ  �شي�شطر  و�ل  �لن������ذ�ر،  ه���ذ�  ن�����ش��ر  ت��اري��خ  م��ن  ����ش��ب��وع  خ���الل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم )26066/خ�شو�شي /I/دبي( من نوع 
)ميت�شوبي�شي كانرت- بيك �ب  ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1610   

 �ملنذر/بنك �بوظبي �لتجاري 
�ملنذر �ليه: لينا عماد خو�جه  )جمهول حمل �لقامة(

 ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )97.592.63( درهم نتيجة 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم )89103/خ�شو�شي /H/دبي( من نوع )فورد �دج- 
��شتي�شن ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من 

�أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1219   

 �ملنذر/بنك �بوظبي �لتجاري 
�ملنذر �ليه: �ليك�شاندر رودريفويز ت�شيو   )جمهول حمل �لقامة(

�ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )55.177.83( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر   ينذر 
�لخالل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
)فورد  ن��وع  م��ن  /I/دبي(  )49897/خ�����ش��و���ش��ي  رق��م  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية 
حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة   ) �شالون  في�شتا- 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1363   جتاري كلي       
�لعامة  جمهول  حمل  للتجارة  كونك�شن  فا�شت   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
�قام  قد  �شابقا(   �ك�س  �لذكى )كومباك  /�لتقدم  �ملدعي  �ن  �لقامة مبا 
عليه  �ملدعى  بالز�م  �لم��ر  با�شد�ر  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
ب�شد�د مبلغ 100.000 درهم و�لر�شومو�مل�شاريف .   وحددت لها جل�شة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2014/9/9 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة  ch1.C.15 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: منريفا وا�ش العثيم ورد وايد لال�صتثمار   )�ش.ذ.م.م(  
�لكلباين-  عبيد  ر��شد  ملك   103 رقم  مكتب  �لعنو�ن:   617569 �لرخ�شة:  رقم 
ديرة-  �خلبي�شي   �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل 
�لغاء  بانهاب�شدد  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  �لتجاري: 1036271 
�لرتخي�س �خلا�س بال�شركة �لو�ردة �عاله وذلك مبوجب �لجر�ء�ت و�لنظم 
�لتنمية  د�ئ��رة  �ىل  �لتقدم  �ع��رت����س  �ي  لديه  .وعلى من  �ل��د�ئ��رة  �ملتبعة يف 

�لقت�شادية بدبي من خالل �لريد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11176 بتاريخ 2014/8/11    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ميدي و منريفا للتجارة العامة   )�ش.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 588931 �لعنو�ن: مكتب رقم707 ملك �مالك بن حم- بور�شعيد     
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل 
1002665 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانهاب�شدد �لغاء �لرتخي�س 
�خلا�س بال�شركة �ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب �لج��ر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف 
�لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

بدبي من خالل �لريد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11176 بتاريخ   2014/8/11     
    يف الدعوى رقم  2013/4710 جتاري كلي

�ملدعى عليه: عبد�هلل ح�شن عبد�هلل �آل علي
رقم  �لدعوى  يف  �لبتد�ئية  �لحت��ادي��ة  �ل�شارقة  حمكمة  عد�لة  لقر�ر  تنفيذ� 
�ملقامة �شدكم �ملدعي/بنك �لحتاد �لوطني فقد مت  2013/4710 جتاري كلي 
ندبنا خبري� م�شرفيا يف �لدعوى �مل�شار �ليها، وعليه فقد مت حتديد �لثالثاء 
مقر  يف  �خل��رة  لجتماع  موعد�  �شباحا   11.00 �ل�شاعة   2014/8/12 �مل��و�ف��ق 
مكتبنا جينوم لال�شت�شار�ت -دبي- فندق جي دبليو ماريوت- مبنى �ملكاتب )�أ( 
�لطابق �لثاين )201( هاتف رقم2526668 فاك�س 2527779 ر�جني �حل�شور �و 
من ميثلكم قانونا يف �ملوعد �ملحدد م�شطحبني معكم �شورة عن كافة �ملذكر�ت 

�ملقدمة �مام عد�لة �ملحكمة و�مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفوعكم.
   عبداحلميد زيتون/خبري حما�سبي وم�سريف 

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة 

العدد  11176 بتاريخ   2014/8/11     
    يف الق�سية رقم  2014/1414 ت ك ابوظبي

بالعم  خليفة  حممد  ر��شد  حممد  �شد:  �لوطني  �لحت��اد  بنك  من  �ملرفوعة 
�عاله  �لدعوى  �لها�شمي يف  ن��دب �خلبري/ ح�شني  وق��د مت  �ن��ه  �لغفلي وحيث 
وعليه يعلن و�ل�شيد/ حممد ر��شد حممد خليفة بالعم �لغفلي وذلك حل�شور 
�ملو�فق 2014/8/11 يف متام  �لثنني  ي��وم  وذل��ك  �ملزمع عقده  �خل��رة  �جتماع 
�لزياين  منطقة  حمد�ن  �شارع  بابوظبي  مبكتبنا  وذل��ك  م�شاء   4.45 �ل�شاعة 
بناية �لم��ار�ت و�لهند لل�شر�فة �لطابق �لول مكتب  �ل�شديق بنف�س  بجانب 
1 �لرجاء �حل�شور يف �ملوعد �ملحدد وتقدمي مالديكم من م�شتند�ت ويف حالة 
مل��ا لديها من  وف��ق��ا  تعد تقريرها  ���ش��وف  ف��ان �خل���رة  ع��ن �حل�����ش��ور  تخلفكم 

م�شتند�ت.
   اخلبري امل�سريف/ح�سني �سامل الها�سمي                    

 دعوة اجتماع اخلربة 

العدد  11176 بتاريخ   2014/8/11     
    يف الق�سية رقم  2014/366 نزاع جتاري

�ملتنازعة: موؤ�ش�شة �ل�شامي للنقل �لعام
�ملتنازع �شدها: �شركة روبا�شت للمقاولت دبي ذ م م �عالن بالن�شر �ىل �ملدعى عليها 
يف  �حل�شابية  �خل���رة  عقد�جتماع  ت��ق��رر  لقد  م  م  ذ  دب��ي  ل��ل��م��ق��اولت  روب��ا���ش��ت  �شركة 
وذلك  ظهر�  ع�شر  �لثانية  �ل�شاعة   2014/8/18 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  �ع��اله  �لق�شية 
بن  خ��ال��د  ���ش��ارع  دب���ي-  ب��ر  �ل��ك��ائ��ن مبنطقة  �حل�����ش��اب��ات-  لتدقيق  �مل��ق��ط��ري  مبكتبنا 
�لوليد- مقابل خارجية �لم��ار�ت- بناية هم�شة بلوك ) �أ( مكتب رقم 408 هاتف رقم 
04/3852552وفاك�س رقم 04/3852556 �س ب 95642 دبي لذ� يرجى منكم �حل�شور �و 
من ميثلكم يف �ملوعد �ملذكور �عاله مع �ح�شار كافة دفوعكم وم�شتند�تكم و�شهودكم 

وما ترونه منا�شبا لتي�شري �عمال �خلرة(
   اخلبري املحا�سبي/احمد حممد علي مقطري 

اجتماع اخلربة املحا�سبية الول

العدد  11176 بتاريخ   2014/8/11     
    يف الدعوى رقم 2014/322 نزاع جتاري

فيما بني �ملتنازع/ عبد�لنبي بنج�س غالم نبى
�شد �ملتنازع �شده/ حممد �شريف �حمد حممد فلكناز

ب�شفتي �نا عي�شى خليفة ��شماعيل �خلبري �حل�شابي �ملنتدب يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله فانني حددت موعد �خلمي�س �ملو�فق 2014/8/14 
دبي  �ل��ك��ائ��ن  مكتبنا  يف  بكم  لالجتماع  �شباحا  ع�شر  �حل��ادي��ة  �ل�شاعة 

منطقة �لقرهود- بناية بنك �ل�شارقة- مكتب رقم 207
هاتف 2500781-04 فاك�س 04-2500782

وذلك ملناق�شة مو�شوع �لدعوى و��شتالم ما لديكم من م�شتند�ت.

اعالن مبوعد جل�سة خربة للمتنازع �سده

العدد  11176 بتاريخ   2014/8/11     
    يف الدعوى رقم 2014/422 نزاع جتاري

لل�شيد/ �حمد حممد �حمد زكريا �بر�هيم )�ملتنازع �شده( �ن �ل�شادة/ نبع �ملجد 
نز�ع   2014/422 رقم  �لدعوى  عليكم  �ق��ام  قد  )�ملتنازعة(  م  م  ذ  �س  للمقاولت 
دب��ي- ومو�شوعها )�ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع  �م��ام حماكم  جت��اري- 
�نا  تعييني  وعليه مت  �ملحاماة(  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م 
كمال عدنان مل�س كخبري هند�شي من قبل �ملحكمة �ملوقرة، وعليه مت حتديد 
�لثانية ع�شرة  �ل�شاعة  بتاريخ  2014/8/21  موعد لعقد جل�شة �لجتماع �لول 
ظهر� مبكتبنا �لكائن بدبي- عود ميثاء- بناء �ل�شايغ - طابق )M1( لذ� فانتم 
�لدعوى  حول  )لال�شتف�شار  قانونيا  ميثلكم  من  ح�شور  �و  باحل�شور  مكلفني 

يرجى �لتو��شل مع مكتب �خلبري �أ/حممود  على �لرقم )050-9449406(.

اعالن بالن�سر
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عربي ودويل

 - تون�س   – الفجر   ••
خا�س:

ك�شف م�شدر ع�شكري رفيع �مل�شتوى، 
عن  �جل��ز�ئ��ري��ة،  �لفجر  ل��شحيفة 
���ش��روع وز�رة �ل��دف��اع �جل��ز�ئ��ري��ة يف 
�شو�ريخ  �إط���الق  من�شات  تن�شيب 
م�����ش��ادة ل��ل��ط��ائ��ر�ت م��ن ن���وع �آ����س- 
ع���ر عدد  �ل�����ش��ن��ع،  رو���ش��ي��ة   125
م��ن ولي����ات �ل�����ش��رق، خ��ا���ش��ة منها 
وذلك  وليبيا،  تون�س  مع  �حلدودية 
و�حتياطية  ����ش��ت��ب��اق��ي��ة  خ���ط���وة  يف 
حت�شباً لأي هجمات �إرهابية حمتملة 
�لإرهابية،  �جل��م��اع��ات  ط���رف  م���ن 
�أن���ب���اء م���وؤك���دة وتقارير  ت����و�رد  ب��ع��د 
�إره��اب��ي��ة ترتب  ب���اأن ج��م��اع��ات  تفيد 
بو��شطة  ج���وي���ة  ب��ه��ج��م��ات  ل��ل��ق��ي��ام 
باخل�شو�س  ت�شتهدف  �ل��ط��ائ��ر�ت 
موؤ�ش�شات ح�شا�شة بكل من �جلز�ئر 
لهجمات  حماكاة  و�ملغرب،  تون�س  و 
بنيويورك   2001 �شبتمر   11

وو��شنطن.

�لع�شكري،  �مل�����ش��در  ذ�ت  وب��ح�����ش��ب 
وتون�س  �جل����ز�ئ����ر  م���ن  ك���ل  �أخ������ذت 
فحوى  �جل��د  حممل  على  و�مل��غ��رب 
ن�شرة �أروبية �عتمدت على معلومات 
����ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة حت���ذر م���ن حت�شري 
�إره���اب���ي���ني ل��ه��ج��م��ات �إره���اب���ي���ة عن 
دوًل مرتبة  ت�شتهدف  �جل��و،  طريق 
�شمن لو�ئحها �أنها عدوة للحركات 

دول  �أن  �لن�شرة  وذك���رت  �لإره��اب��ي��ة، 
بهجمات  م�شتهدفة  �إفريقيا  �شمال 
ح�شا�شة  موؤ�ش�شات  تطال  مرجمة 
�ختفاء  بعد  �إ�شرت�تيجية،  وم��و�ق��ع 
طر�بل�س،  م��ط��ار  م���ن  ط���ائ���رة   11
د�رت  �ل��ت��ي  �لعنيفة  �مل��و�ج��ه��ات  �إث���ر 
خالل �لأيام �ملا�شية بني �مليلي�شيات 
�مل�����ش��ل��ح��ة، وع������ززت و����ش���ائ���ل �إع����الم 

�لإرهابيني  ح��ي��ازة  ف��ر���ش��ي��ة  ليبية 
ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا فيما  �ل���ط���ائ���ر�ت  ع��ل��ى 
ب���ع���د م����ن رح������الت ط������ري�ن مدين 
�أه����د�ف  �إره����اب����ي، ���ش��د  �إىل ه��ج��وم 
وموؤ�ش�شاتية  و�قت�شادية  ع�شكرية 
و�ملغرب.  وتون�س  �جل��ز�ئ��ر  من  بكل 
�أن  �لأوروب�������������ي  �ل���ت���ق���ري���ر  ورج��������ح 
تلغيم  �إىل  ع��م��دو�  �مل�شلحون  ي��ك��ون 

حت�شباً  ب���امل���ت���ف���ج���ر�ت  �ل����ط����ائ����ر�ت 
حمددة،  �أه����د�ف  ���ش��د  ل�شتعمالها 
�لع�شكرية  �لقياد�ت  ��شتنفرت  بينما 
بالدول �لثالث ق�شد و�شع ترتيبات 
�أمنية �حتياطية للرد على �أي هجوم 
ب�شبب  �أن���ه  �مل�����ش��در  وت��اب��ع  حمتمل. 
قو�ت  قيادة  ق��ررت  �لتهديد�ت  ه��ذه 
�ل���دف���اع �جل����وي ع���ن �لإق��ل��ي��م غلق 

عدد من �ملمر�ت �جلوية �لتي كانت 
ت�شتعملها طائر�ت نقل مدين ليبية 
�ل��روؤي��ة ح��ول و�شعية  لعدم و���ش��وح 
طر�بل�س  �لليبية  �لعا�شمة  م��ط��ار 
ف�شائل  ب��ني  ��شتباكات  �شهد  �ل��ذي 
نائب  �أن  م����رزة   ، ل��ي��ب��ي��ة  م�����ش��ل��ح��ة 
ورئي�س  �جل����ز�ئ����ري  �ل���دف���اع  وزي����ر 
�أركان �جلي�س �ل�شعبي �لفريق �أحمد 

رئي�س  من  باأمر   ، ق��رر  �شالح  قايد 
من�شات  ون�شر  ن�شب  �جل��م��ه��وري��ة، 
�مل�شادة  �ل�شو�ريخ  ب��اإط��الق  خا�شة 
ل���ل���ط���ائ���ر�ت ب����ع����دد م����ن �ل����ولي����ات 
�حلدودية  منها  خا�شة  �ل�شرقية، 

مع تون�س وليبيا.
م�����ن ج���ه���ة �أخ�����������رى، ن���ف���ى حممد 
�لنقل  �جل���ي���الين، م�����ش��ت�����ش��ار وزي����ر 

�ملدنية  �لطائر�ت  تكون  �أن  �لليبي، 
�جلماعات  يد  يف  وقعت  قد  �لليبية 
�لإرهابية، وقال �إن جميع �لطائر�ت 
حتت �شيطرة �لدولة ، . وعن �إمكانية 
�����ش���ت���خ���د�م �جل���م���اع���ات �لإره���اب���ي���ة 
�ملنت�شرة يف ليبيا طائر�ت يف عمليات 
�إرهابية، قال �نه من �مل�شتحيل على 
خدمات  على  �حل�شول  �لإره��اب��ي��ني 
ط��ي��اري��ن �ن��ت��ح��اري��ني ق���ادري���ن على 
ق��ي��ادة ط��ائ��ر�ت م��ن ن��وع �إم��ر�ي��ر . 
�لفجر �جلز�ئرية  �أن م�شادر  ورغم 
�إمكانية  ����ش��ت��ب��ع��دت  �ل��ن��ق��ل  ب�����وز�رة 
ح�شول �أو وقوع مثل هذه �لعمليات 
�لإرهابية، �إل �أن وز�رة �لدفاع �أكدت 
�أنها تر�قب �لو�شع عن قرب، و�أنها 
حت�شباً  �ح��ت��ي��اط��ات��ه��ا  جميع  �أخ����ذت 
م��ن خماوف  ز�د  لأي ط���ارئ، ومم��ا 
�إرهابية  بهجمات  �لإره��اب��ي��ني  قيام 
�لطائرة  ����ش���ق���وط  ح������ادث  ج����وي����ة، 
�لإ���ش��ب��ان��ي��ة �مل�����ش��ت��اأج��رة م���ن طرف 
�شركة �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية 
�ملا�شي  �شهر رم�شان  �أو�خ��ر  مب��ايل 

وهالك 116 ر�كبا.

موؤ�س�سات حقوقية تطالب بحماية �ملدنيني يف ليبيا
••طرابل�س-اأ ف ب:

�لعنف  �عمال  �ن  وحملية  دولية  حقوقية  ومنظمات  موؤ�ش�شات  د�نت 
�لتي ت�شهدها ليبيا وخ�شو�شا يف طر�بل�س وبنغازي )�شرق( مطالبة 

مبالحقة مرتكبي �نتهاكات حقوق �لن�شان وحماية �ملدنيني.
بني  عنيفة  م��ع��ارك  خ�شو�شا  وب��ن��غ��ازي  �لليبية  �لعا�شمة  وت�شهد 
�مليلي�شيات �ملت�شارعة �شقط فيها �أكرث من 250 قتيال وحو�ىل �لف 
جريح، على �لرغم من دعو�ت من �ملجتمع �لدويل لوقف �إطالق �لنار 
وبدء حو�ر �شامل وفوري بني خمتلف �لف�شائل. ود�ن �ملجل�س �لليبي 
�لأعلى للحريات �لعامة وحقوق �لإن�شان كل �لعتد�ء�ت على �ملدنيني 
بيان  يف  ل��ل��دول��ة  �لتابعة  �ملوؤ�ش�شة  ه��ذه  وق��ال��ت   . �حل��ي��وي��ة  و�مل��ر�ف��ق 
�ل�شعب  �نه ��شبح من  �ل�شبت  تلقت وكالة فر�ن�س بر�س ن�شخة منه 

عليها �لقيام بو�جبها نتيجة عدم توفر �حلماية يف مناطق �لنز�ع يف 
طر�بل�س وبنغازي ملوظفيها مما قد يعر�س حياتهم للخطر . ودعت كل 
�لأطر�ف �ىل �حرت�م �ل�شرعية وموؤ�ش�شات �لدولة �لقائمة و�لمتثال 
لقر�ر�تها ، كما دعت �حلكومة �ملوؤقتة �إىل �تخاذ كافة �لو�شائل لإنهاء 
�لنز�ع وحماية �شكان طر�بل�س وبنغازي . من جهتها، �كدت موؤ�ش�شة 
ليبيا �مل�شتقلة �حلقوقية �لتي تتخذ من بروك�شل مقر� لها �نها �شتجر 
كل �ملجرمني �شو�ء من �لنظام �ل�شابق �أو �حلايل، �شو�ء قتلو� �أم عّذبو� 
�لعد�لة ومعاقبتهم بعد حماكمة  �أمام  �لعام، للمثول  �ملال  �أم �شرقو� 
�ملوؤ�ش�شة �لتي تعمل مع �لرملان �لوروب��ي كل من له  عادلة . ودعت 
غرية على �لعد�لة و�حلرية و�لكر�مة �ىل تزويدها مبا لديه من �أدلة 
�أو قر�ئن �أو �شهاد�ت تثبت تورط �أي كان �شو�ء كان من �أمر�ء �حلرب 
�أم �ل�شيا�شيني بعد �شقوط نظام معمر �لقذ�يف �أم قبل ذلك . و��شارت 

�و  �ختطاف  �و  تعذيب  �و  نهب  �قرتفو� جر�ئم  �لذين  خ�شو�شا �ىل 
�غت�شاب �و قتل �و �عتد�ء على �ملعامل �لتاريخية و�لأ�شرحة و�شرقة 
�شد  جر�ئم  جميعها  تعد  و�لتي  و�خلا�شة  �لعامة  و�ملمتلكات  �لآث��ار 
�ملر�شح  �ل�شيا�شي  �قطيط  با�شط  �ملوؤ�ش�شة  رئي�س  وق��ال   . �لإن�شانية 
�ت�شعت  �جلرمية  د�ئ��رة  �ن  بيان  يف  �لليبية  �ل���وزر�ء  لرئا�شة  �ل�شابق 
وما عدنا قادرين على ح�شر �ملجرمني �ملتعاقبني ونتيجة لذلك ويف 
�أن  �إل  �أم��ام منظمات �ملجتمع �ملدين  ظل عدم وجود �لدولة، مل يبق 
  . �لدولية  �ملحاكم  خ��الل  من  مرتكبيها  وتتبع  �جل��ر�ئ��م  ه��ذه  توّثق 
قال  �لإن�شان  حلقوق  �ملتحدة  لالأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  مكتب  وكان 
يف بيان �جلمعة �ن �ملفو�شية ت�شعر بقلق بالغ حيال �لو�شع يف ليبيا 
�مل�شلحة خا�شة يف  �لعديد من �ملجموعات  �ل�شر�ع بني  حيث يحتدم 

بنغازي وطر�بل�س .

�جلز�ئ���ر تن�س����ب من�س���ات �سو�ري����خ م�س����ادة للط���ائ����ر�ت عل�����ى ح���دوده����ا مع تون����س

•• الفجر – خرية ال�صيباين:

يف كل مرحلة ي�شتد فيها �لتوتر وتتعدد م�شادره 
وب�����وؤره يف �ل���ع���امل، وي��ب��ل��غ �ل��ت��ج��اذب ب���ني قو�ه 
�لعظمى �شقفا يوحي بتجاوز �خلطوط �حلمر، 
�إّل و�نت�شرت موجة من �لتوقعات يتحّول فيها 
�إىل عّر�فني وقارئي  �لباحثني و�ملحللني  بع�س 
فنجان وكّف. ومل ت�شلم �ملرحلة �لر�هنة بحكم 
�ل��ع��امل من  كبار  ب��ني  م��ن �شر�عات  ت�شهده  م��ا 
تلك �للوثة. ويف هذ� �ل�شياق، �عتر �لكاتب يف 
�شحيفة نيويورك تاميز روجر كوهني، �أّن عدم 
�شوريا،  يف  و�لفو�شى  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�جلنوبي  �ل�شني  بحر  يف  �لإقليمية  و�لنز�عات 
ثالثة عنا�شر بد�أ عّدها �لتنازيل لتفجري حرب 

عاملية جديدة يف عاملنا 2014.
فهل �أّن مثل هذ� �ل�شيناريو ممكن؟

�لباحث �لفرن�شي جان بيري مولني �ملتخ�ش�س 
يف �شيا�شات �لدفاع و�شناعة �لأ�شلحة، �أجاب يف 
مقال له مبجلة لونوفال �ب�شرفاتور �لفرن�شية، 

�لتي  �لفر�شية  ه��ذه  وع��ل��ى  �ل�����ش��وؤ�ل  ه��ذ�  على 
يطرحها �لكاتب �لأمريكي.

يقول �لباحث �لفرن�شي جان بيري مولني، �نه ل 
يعتقد �أن �شيناريو �حلرب �لعاملية �لثالثة ميكن 
2014، وم��ع ذل��ك، ف��اإن نقاط  �أن يحدث ع��ام 
روجر  عر�شها  �ل��ت��ي  �مل��ذك��ورة  �لثالثة  �لتوتر 
هي  لالنفجار  قابال  فتيال  ويعترها  كوهني 
حقيقية ومثرية للقلق، طارحا وجهة نظره يف 
�لنهاية  يف  ونتائجها  �لثالث  �حلارقة  �لق�شايا 

على �لنحو �لتايل:

عالقة  خــطــر  الـــغـــرب:   - ــيــا  رو�ــص
متوترة دائمة 

�ل�شيناريو �لذي تدور ف�شوله حاليا يف �أوكر�نيا 
ُيذّكر قليال ب�شيناريو 1914-1918 ويتمثل 
�ملبني  �لتوتر  �رتفاع من�شوب  �ل�شيناريو يف  هذ� 
على منطق �ل�شيا�شة �لد�خلية �خلا�شة بكل من 
�أوكر�نيا ورو�شيا، و�لذي تعتر �أوروبا طرفا فيه 
لكنها ل متلك �آليات �إيقافه على �ملدى �لق�شري.  
نقطتني  على  �لتاأكيد  يجب  فانه  ذل��ك،  ورغ��م 

�لأوروب����ي  �لحت���اد  ل  �ن��ه  �لأوىل،  �إيجابيتني: 
ول رو�شيا يعتر�ن �أّن �لو�شول �إىل نز�ع م�شلح 
�أمر� جيد�. و�لثانية، وميكن و�شع هذه �لنقطة 
�أّن جميع  على ح�شاب �لآثار �ليجابية للعوملة، 
�لقطيعة  ي��ع��ار���ش��ون  �لق��ت�����ش��ادي��ني  �ل��ف��اع��ل��ني 
�لأزمة  نتيجة  ورو�شيا  �أوروب��ا  بني  �لقت�شادية 
بر�غماتي،  وب�شكل  �أخرى،  وبعبارة  �لأوكر�نية. 
درجة  �إىل  �لت�شعيد  يف  م�شلحة  لديه  �أح��د  ل 

�للجوء �إىل �لعنف. 
ع�شكريا  رو�شيا  تتدخل  �أن  ت�شّور  ي�شعب  كما 
قوي  توتر  �شيناريو  ل  ت�شكُّ و�لأرج���ح،  مبا�شرة، 
ود�ئ��م، لن تكون حربا ب��اردة جديدة، و�إمن��ا هي 
عالقة جتاذب وتوتر �شخم بني �لغرب ورو�شيا 

طويل �لأمد. 
منق�شمة،  �لأوروب���ي���ة  �ل���دول  �أن  ه��ي  و�مل�شكلة، 
�لتو�فق  �إىل  �للجوء  �شوى  با�شتطاعتها  ولي�س 
لتحديد �شقف �لعقوبات �لتي تّتخذ �شد رو�شيا، 
وهذ� ل ي�شمح لها بامتالك حركة دبلوما�شية 
�لتو�شل  �جل  من  مو�شكو  جتاه  وحازمة  قوية 

�إىل حل �شيا�شي. 

هذه  م���ث���ل  �إىل  �حل����اج����ة  �أم���������ّس  يف  و�أوروب����������ا 
�لذي  بوتني،  فالدميري  ملو�جهة  �لدبلوما�شية 
يخو�س �ل�شر�ع من منطق قومي متعال. وقد 
ف�شل �جلميع �إىل حد �لآن يف �إر�شاء حو�ر مبا�شر 
�لرئي�س �لرو�شي لإيجاد �شبل �خل��روج من  مع 

�لأزمة. 

اليابان-ال�صني: عدم وجود منطقة 
عازلة

يف �آ�شيا، ن�شهد فعال عودة قوية للنزعة �لقومية 
بني �ليابان و�ل�شني، على خلفية �حلرب �لعاملية 
�ل��ث��ان��ي��ة �ل��ت��ي مل ي��ن��دم��ل ج��رح��ه��ا، ع��ل��ى عك�س 
�ملجال.  ه���ذ�  �أوروب�����ا يف  �ل���ذي حققته  �ل��ن��ج��اح 
ي�شتعيد  �ل�شر��شة،  يف  غاية  قومي  خطاب  �ن��ه 

مفرد�ته و�لياته.
وما يدعو �إىل �لقلق، هو �أنه لي�س باإمكان �أي بلد 
�لوليات  �أّن  �لعازلة، مبا  �لدولة  دور  ي��وؤدي  �أن 
للدول  �حلليف  دور  تلعب  �لأمريكية  �ملتحدة 

�لتي ت�شعر باأنها مهددة من قبل �ل�شني. 
فهل ميكن �أن نرى بد�ية �شر�ع حقيقي حمدود 

ينت�شب   ، �أي�شا  و�رد، ولكن هنا  �أمر  جغر�فيا؟ 
�لفاعلة  �لفرقاء، وخا�شة �جلهات  �أن  �ل�شك يف 
�ن�����دلع ح���رب يف  ل��ه��ا م�شلحة يف  �ق��ت�����ش��ادي��ا، 

�ملنطقة. 

الـــ�ـــصـــرق الأو�ـــــصـــــط: احلـــركـــات 
اجلهادية تتو�ّصع

�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �لو�شع  �أّن  �إن��ك��ار  ميكن  ل 
�لق�شية  ت�شوية  يتغّذى من عدم  متوتر، و�شع 
�لتي  و�مل�����ش��اع��ف��ات  �لآث����ار  وم��ن  �لفل�شطينية، 
خّلفتها تدريجيا �لتدخالت �لأمريكية ل�شنو�ت 
بو�س، ورمبا تعود �إىل حرب �لعر�ق �لأوىل عام 
جهادية  حلركات  تفريخ  و�لنتيجة،    .1990
م��ع��ادي��ة ل��ل��غ��رب، ت��ت��وزع ب��ني د�ع�����س يف �شوريا 
وجماعات  نيجرييا،  يف  ح��ر�م  وبوكو   ، و�لعر�ق 

�إرهابية متنوعة يف منطقة �ل�شاحل. 
�لفاعلني  ق���درة  يف  و�خل��ط��ر،  �لتحدي  ويكمن 
�ل�����ش��ر�ع��ات، لن  �ملحليني ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ه���ذه 
�لباحث  ر�أي���ي  يف  �ل��غ��رب��ي،  �لع�شكري  �ل��ت��دخ��ل 
�جلماعات  ت��ت��غ��ّذى  م��ن��ه  �إذ  خ���ط���اأ،  �ل��ف��رن�����ش��ي 

�إىل  ي�شعى  �لغرب  �أّن  �شعار  موظفة  �جلهادية، 
فر�س منوذجه �ملجتمعي.

�لتب�شري  �أّن  �ل���ي���وم،  �لأم���ري���ك���ي���ون  ف��ه��م  وق����د 
بالدميقر�طية عر �لتدخل �لع�شكري وفر�شها 
�شليما  م��ن��ه��ج��ا  ي��ك��ن  �ل���دّب���اب���ة مل  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
و�شحيحا، وقد �أف�شى �إىل نتائج عك�شية للهدف 
�ل�شرق  ملنطقة  بالن�شبة  �لأم���ل  ويظل  �ملن�شود 
جلرثومة  �حل��ي��وي  �مل�شاد  ُي��ول��د  �أن  �لأو���ش��ط، 

�جلهاديني و�لإرهاب، حملّيا. 

ل  ــة  روؤي الثالثة:  العاملية  احلــرب 
عالقة لها بالواقع 

ل جد�ل يف �أّن �لعامل �شنة2014 ميوج ويغلي 
�لثالث  �ل�شر�ع  مناطق  تبقى  ولكن  وخطري، 
بدت  ول��ئ��ن  بع�شها،  ع��ن  مت��ام��ا  منف�شلة  ه��ذه 
فر�س تخفيف حدة �لتوتر �ل�شائد فيها �شئيلة 
حاليا، فانه ي�شعب �أن نرى كيف ميكن �لربط 
�أن  ويبدو  ثالثة  عاملية  حرب  �إىل  لتنتهي  بينها 
هذه �لنظرية موّجهة للتاأثري على �لر�أي �لعام، 

غري �نه ل عالقة لها ُتذكر بالو�قع!.

•• عوا�صم-وكاالت:

�ملعقل  دون��ي��ت�����ش��ك  م��دي��ن��ة  ت��ع��ر���ش��ت 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل��الن��ف�����ش��ال��ي��ني �مل���و�ل���ني 
�مل��ط��وق��ة م���ن ق��ب��ل �جلي�س  ل��رو���ش��ي��ا 
�لوكر�ين، ليل �لحد لق�شف باملدفعية 
�لثقيلة، كما ذكر �شحافيون من وكالة 
من  �شحافية  و�شمعت  ب��ر���س  فر�ن�س 
وك����ال����ة ف���ر�ن�������س ب���ر����س م���ن���ذ ح����و�ىل 
دوي  �ملحلي  بالتوقيت   4،20 �ل�شاعة 
و�شط  من  �نفجار�  ع�شرين  من  �ك��رث 
�مل��دي��ن��ة وق���ال���ت ب��ل��دي��ة دون��ي��ت�����ش��ك يف 
�دت �ىل تدمري منزل  �ن قذيفة  بيان 
وج����زء م���ن �ل��ع��ي��ادة �خل��ا���ش��ة �ن18 
ح��ي��ث ج��رح��ت �م�����ر�أة ك��ان��ت يف مكان 

ق��ري��ب . و�ع���ل���ن �جل��ي�����س �لوك�����ر�ين 
م��و����ش��ل��ة ه��ج��وم��ه �ل����ذي ي��ه��دف �ىل 
و�كد  دونيت�شك  على  �حل�شار  ت�شديد 
�نه �طلق �لنار على قو�عد للمتمردين 
حو�س  مدن  كرى  دونيت�شك  وت�شهد 
بني  عنيفة  معارك  �ي��ام  منذ  دونبا�س 
و�لقو�ت  لرو�شيا  �مل��و�ل��ني  �ملتمردين 
�لوكر�نية �لتي قتلت عدد� كبري� من 
�ملدنيني يف �ليام �ملا�شية وخ�شو�شا يف 
�شقوط قذيفة على م�شت�شفى. ورف�س 
متحدث با�شم �جلي�س �لأوكر�ين �م�س 
دعوة لوقف �طالق �لنار �أطلقها قائد 
�إن  وق��ال  �أوك��ر�ن��ي��ا  �شرق  يف  �نف�شايل 
�ألقى �ملتمردون  �إذ�  �إل  هذ� لن يحدث 
�أ���ش��ل��ح��ت��ه��م و����ش��ت�����ش��ل��م��و�. وت���ر�ج���ع 

ت�شريحاتهم  ع����ن  �لن���ف�������ش���ال���ي���ون 
�طالق  وق��ف  �مكانية  ب�شاأن  �ل�شابقة 
�لنار وقالو� �إن على �جلي�س �لأوكر�ين 
�أن يوقف �لعمل �لع�شكري �أول و�شيقت 
على  �خلناق  �ليوم  �حلكومية  �لقو�ت 
�ملعقل �لرئي�شي للمتمردين يف مدينة 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة. وق����ال �شكان  دون��ي��ت�����ش��ك 
�شديد  ق�����ش��ف  دوي  ي�����ش��م��ع��ون  �إن���ه���م 
فيما  كبري  زع��ي��م  وك���ان  �ل�شباح  منذ 
�ل�شعبية  دونيت�شك  جمهورية  ي�شمى 
يف ���ش��رق �أوك��ر�ن��ي��ا ذك���ر �أم�����س �ل�شبت 
��شتعد�د لهدنة مع  �ملتمردين على  �أن 
بادخال  ل��ل�����ش��م��اح  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���ق���و�ت 
�شوؤ�ل  �مل�شاعد�ت �لن�شانية. ورد� على 
من �شحفي �ليوم �لأحد قال �ملتحدث 

�لع�شكري �أندري لي�شينكو �إذ� ما كانت 
بو�شائل  تنفيذها  فيجب  مبادرة  ه��ذه 
عملية ولي�س بالكالم .. برفع �لر�يات 
هذه  نر  مل  �ل�شالح.  و�ل��ق��اء  �لبي�شاء 
ب���ع���د.  ويف بيان  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �خل���ط���و�ت 
لح���ق ق���ال �مل��ت��م��ردون �إن��ه��م م��ا ز�لو� 
كارثة  ملنع  م��وؤق��ت��ة  لهدنة  م�شتعدين 
�ن  ميكن  ل  �أ�شافو�  لكنهم   . �إن�شانية 
�لنار طاملا  يكون هناك وق��ف لط��الق 
�لعمل  يف  �لأوك�����ر�ين  �جلي�س  ��شتمر 
�ل��ع�����ش��ك��ري وم����ن ج��ه��ة خ�����رى، نقلت 
�ل��رو���ش��ي��ة لالأنباء  �ن��رتف��اك�����س  وك��ال��ة 
�أم��ن��ي رو���ش��ي ق��ول��ه �م�س  ع��ن م�شدر 
�عتقلو�  �أوك��ر�ن��ي��ني  ج��ن��ود  خم�شة  �أن 
�لرو�شية  �لأر����ش��ي  �إىل  عبورهم  �ث��ر 

وحد�تهم  �إىل  وع��ادو�  �شر�حهم  �أطلق 
�لنف�شاليني  تقاتل  �لتي  �لع�شكرية 
�شرق  ملو�شكو يف  �ملو�ليني  �لوكر�نيني 
�لبالد. وكان �جلنود �خلم�شة بني نحو 
300 من جنود �جلي�س وحر�س حدود 
�لأوكر�نيني قالت كييف �نهم �جرو� 
جر�ء �لقتال على �لعبور �إىل �لأر��شي 
و�أعيد  �ملا�شي.  �لثنني  ي��وم  �لرو�شية 
�أوكر�نيا  �إىل  �ملعتقلني  �جلنود  معظم 
ول��ك��ن �مل��ح��ق��ق��ني �ل���رو����س ق���ال���و� يوم 
كانو�  �خل��م�����ش��ة  �جل���ن���ود  �إن  �جل��م��ع��ة 
قذ�ئف  باإلقائهم  لال�شتباه  معتقلني 
�أوكر�نيا  �شرق  يف  مدنية  مناطق  على 

و�إطالق �لنار على رو�شيا.
مت  لإنرتفاك�س  �لأم��ن��ي  �مل�شدر  وق��ال 

و�ل�شباط   72 �ل��ك��ت��ي��ب��ة  ق���ائ���د  ن��ق��ل 
�ل�شبت  ليل  �أوك��ر�ن��ي��ا(  )�إىل  �لأرب��ع��ة 
جرى  �لت�شليم  �أن  �إىل  �مل�شدر  و�أ���ش��ار 
على  ت�شرتكوفو  تفتي�س  نقطة  ع��ن��د 

�أوك���ر�ن���ي���ا و�قليم  �حل����دود ب��ني ���ش��رق 
�ملتحدث  وق�����ال  �ل���رو����ش���ي  رو����ش���ت���وف 
�لأوك�������ر�ين يف كييف  ب��ا���ش��م �جل��ي�����س 
بني  ك��ان��و�  �خلم�شة  �إن  �خلمي�س  ي��وم 

يف  ج��ن��ائ��ي��ة  لتحقيقات  خ�����ش��ع��و�   18
حر�س  م��ن   28 �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  رو�شيا 
�حل��دود �لأوك���ر�ين ما ز�ل��و� معتقلني 

يف رو�شيا.

بوؤر ثالث قد ت�صعل فتيلها

ه����ل تن���دل����ع �ل��ح����رب �لع����املي�����ة �لث����الث�����ة �سن�����������ة 2014؟

رو�صيا تفرج عن خم�صة جنود اأوكرانيني

ق�سف على دونت�سيك �لنف�سالية و�أوكر�نيا ترف�س �لهدنة 
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املال والأعمال
وزير �لت�سالت وتكنولوجيا �ملعلومات �مل�سري ي�ستقبل �لرئي�س �لتنفيذي ل�»جمموعة �ت�سالت« 

•• القاهرة -الفجر:

وزير  حلمي  عاطف  �ملهند�س  ��شتقبل 
�ملعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �لت�������ش���الت 
�شعادة  �ل��ع��رب��ي��ة،  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  يف 
�مل��ه��ن��د���س �أح��م��د ع��ب��د �ل��ك��رمي جلفار 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�� جمموعة �ت�شالت 
، وذلك بح�شور كل من �ملهند�س ه�شام 
للجهاز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعاليلي 
�لقومي لتنظيم �لت�شالت؛ و�ملهند�س 

�إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��اد�ت  ج��م��ال 
و�ملهند�س  م�����ش��ر؛  �ت�������ش���الت  ���ش��رك��ة 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ه��ام��ل��ي  ���ش��ع��ي��د 
ل�شركة �ت�شالت م�شر. وخالل �للقاء 
وتكنولوجيا  �لت�����ش��الت  وزي���ر  ب��ح��ث 
�مل��ع��ل��وم��ات م���ع �مل��ه��ن��د���س �أح���م���د عبد 
�مل�شتقبلية  �خل��ط��ط  ج��ل��ف��ار  �ل���ك���رمي 
�ملطروحة  �مل�����ش��روع��ات  و�أه���م  للقطاع 
و�مل�شروع  �ملوحدة  �لرخ�شة  خا�شة  به 
و�ملو�شوعات  ل���ل���رودب���ان���د  �ل���ق���وم���ي 

لالت�شالت،  �لتحتية  بالبنية  �ملتعلقة 
لقاءه  �ملهند�س عاطف حلمي يف  و�أك��د 
�شركة  تلعبه  �ل���ذي  �ل��ه��ام  �ل���دور  على 
�لت�شالت  ���ش��وق  يف  م�شر  �ت�����ش��الت 
�مل�����ش��ري��ة، م��و���ش��ح��اً ب����اأن �ل�����ش��رك��ة قد 
�لت�شالت  ق���ط���اع  من���و  يف  �أ���ش��ه��م��ت 
عاطف  �ملهند�س  �أو���ش��ح  كما  �مل�شري، 
�شوق  ي��ع��د  �مل�����ش��ري  �ل�����ش��وق  �أن  حلمي 
��شتثمار�ت  وزي���ادة  ل�شخ  ��شرت�تيجي 
�ل�����ش��رك��ة، مت ب��ع��د ذل���ك �ل��ن��ق��ا���س عن 

�ملوحد  �لعام لنظام �لرتخي�س  �لإطار 
و�أهم �لنقاط �لعالقة لتفعيل �لرخ�شة 
وكيفية �لتغلب عليها، وتطرق �لنقا�س 
و�أن  �لت�������ش���الت  خ���دم���ات  ج����ودة  �إىل 
على  حري�شة  م�شر  �ت�����ش��الت  �شركة 
�ل�شوت  خ����دم����ات  ب����ج����ودة  �لرت�����ق�����اء 
نقل  خدمة  م�شتوى  نف�س  يف  لت�شبح 
�ل��ب��ي��ان��ات �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �ل�����ش��رك��ة يف 
�ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل��ة ك��م��ا ط��ال��ب��ت �جلهاز 
لإن�شاء  �ل��الزم��ة   �لج���ر�ء�ت  بت�شهيل 

حمطات حممول جديدة.
�ملهند�س  �أو����ش���ح  نف�شه  �ل�����ش��ي��اق  ويف   
�لقومي  �جل��ه��از  ب���اأن  �لعاليلي  ه�شام 
جاهد�ً  �شي�شعى  �لت�����ش��الت  لتنظيم 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�ل�شركة  ح�����ش��ول  لت�شهيل  �مل��خ��ت�����ش��ة 
�مل��و�ف��ق��ات و�ل��ت�����ش��اري��ح �لالزمة  ع��ل��ى 
م���ن ه����ذه �جل���ه���ات لإن�������ش���اء حمطات 
�نت�شار  يف  ت�����ش��اه��م  ج���دي���دة  حم��م��ول 
م��ن��ه ع��ل��ى �لرتقاء  �خل���دم���ة، ح��ر���ش��اً 

�ملقدمة  �لت�����ش��الت  ب��ج��ودة خ��دم��ات 
للم�شتخدمني.

�أح��م��د عبد  �ملهند�س  �أ���ش��اد  م��ن جانبه 
�ل���ك���رمي ج��ل��ف��ار خ���الل �ل��ل��ق��اء ب�شوق 
�لت�شالت �مل�شري، موؤكد� على حر�س 
�لت�شالت  قطاع  دع��م  على  �ت�شالت 
طريق  ع��ن  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  يف  �مل�شري 
وتعزيز  �مل�شتقبلي  �لتعاون  �شبل  بحث 
وج������وده������ا ف����ي����ه، و�����ش����خ م����زي����د من 
�ل�شتثمار�ت مثل �ل�شتثمار يف �لكيان 

رحبت  �لتي  �لأ�شا�شية  للبنية  �لوطني 
�ل�شركة بامل�شاركة فيه.

�إميكول توقع �تفاقية �إعادة متويل بقيمة 245 مليون دولر مع بنك دبي �لإ�سالمي 
•• دبي-الفجر: 

دي�شرتيكت  �لإم���ار�ت  �شركة  وقعت 
�لر�ئد  �مل����زود  )�إم��ي��ك��ول(،  كولينغ 
�مل����ن����اط����ق على  ت����ري����د  خل�����دم�����ات 
م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة، �ت��ف��اق��ي��ة �إع����ادة 
 245 بقيمة  12 عاماً  متويل ملدة 
�أمريكي مع بنك دبي  مليون دولر 
�إ�شالمي يف  بنك  �أك��ر  �لإ���ش��الم��ي، 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
وذلك بهدف متويل ديونها �حلالية 

ودعم �خلطط �لتو�شعية لل�شركة. 
ووقع �لتفاقية كل من عبد �لعزيز 
بن يعقوب �ل�شركال، رئي�س جمل�س 
�شلو�ن،  ع��دن��ان  ود.  �إم��ي��ك��ول  �إد�رة 
�ل���رئ���ي�������س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك دبي 
�أديب  بح�شور  وذل���ك  �لإ���ش��الم��ي، 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  م��ب��در، 
دبي  بنك  م��ن  وم�شوؤولني  �إم��ي��ك��ول 

�لإ�شالمي. 
يعقوب  ب����ن  �ل���ع���زي���ز  ع���ب���د  وق�������ال 
�إن �لتوقيع على �تفاقية  �ل�شركال: 
مع  ع��ام��اً   12 مل��دة  �لتمويل  �إع����ادة 
�شي�شاعدنا  �لإ����ش���الم���ي  دب���ي  ب��ن��ك 
ع��ل��ى ق��ط��ع ���ش��وط ك��ب��ري يف خطتنا 
يف  �شي�شهم  ك��م��ا  �أع��م��ال��ن��ا  لتو�شيع 
�لريادي  �إم���ي���ك���ول  م��وق��ع  ت��ر���ش��ي��خ 

�ملنطقة  يف  �لأول  �مل���زود  باعتبارها 
تاأتي  كما  �ملناطق.  تريد  خلدمات 
بنجاح  ثقتنا  لتعزز  �لتفاقية  ه��ذه 
منوذج �لأعمال �ملعتمد من �إميكول 
وهي �شهادة على �شمعتنا �ملتميزة يف 

�ل�شوق و�إمكانات �لنمو �ملتاحة .
�إميكول  ر�شمت  �ل�شركال:  و�أ�شاف 
و�لتو�شع  للنمو  ط��م��وح��ة  خ��ط��ط��اً 
�مل�شتمر يف طاقتها �لإنتاجية. ويف ما 
�لطلب على خدمات تريد  يتز�يد 
�ملنطقة،  �أن��ح��اء  جميع  يف  �مل��ن��اط��ق 

و�لعامليني.  �ملحليني  �مل�شتثمرين 
م�شاريع  ت�شكل  نظرنا،  وجهة  ومن 
�ل���ت���ح���ت���ي���ة حجر  �ل���ب���ن���ى  ت���ط���وي���ر 
و�لعن�شر  �مل�شتد�م  للنمو  �ل��ز�وي��ة 
�لدولة.  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لرئي�شي 
وقد لعب بنك دبي �لإ�شالمي دور�ً 
�شفقات  وت�شهيل  قيادة  يف  حمورياً 
باأبرز  ��شمه  و�رتبط  �لنوع  من هذ� 
ر�ئدة  �شركات  مع  �ملالية  �ل�شفقات 
يف دولة �لإمار�ت. و�إن منوذج �أعمال 
�ل�شرت�تيجية  وروؤي��ت��ه��ا  �إم��ي��ك��ول 

وب�شفتنا �أحد �لالعبني �لرئي�شيني، 
�لبنية  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع 
على  ت�شاعدنا  �شوف  �لتي  �لتحتية 
عالية  ج���ودة  ذ�ت  منتجات  ت��ق��دمي 
من  كبرية  ح�شة  على  لال�شتحو�ذ 
رئي�س  ع��ل��ي،  نافيد  وق���ال   . �ل�شوق 
يف  لل�شركات  �مل�شرفية  �خل��دم��ات 
�شعد�ء  نحن  �لإ�شالمي:  دب��ي  بنك 
لدعمنا �إميكول  من خالل �تفاقية 
�لتعاون  ي�شرنا  كما  �لتمويل  �إع��ادة 
معها لتحقيق طموحاتها  يف �لنمو. 

�إىل  بالن�شبة  �ل�شروري  من  �أ�شبح 
�لإنتاجية  قدرتها  حت�شني  �إميكول 
متطلبات  لتلبية  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

�ل�شوق بكفاءة عالية .
د.  ق��ال  �لتفاقية،  على  تعليقه  ويف 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �شلو�ن،  عدنان 
لبنك دبي �لإ�شالمي: من �لو��شح 
�لإم����������ار�ت  ودول��������ة  �مل���ن���ط���ق���ة،  �أن 
خا�س،  ب�����ش��ك��ل  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ت�شهد �نتعا�شاً �قت�شادياً مع تطوير 
ت�شتقطب  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 

�لبنية  �أج��ل دعم منو  و�لكفاءة من 
�لتحتية يف دبي بالتنمية �مل�شتد�مة 
و�لتقنيات �ملبتكرة. و�شوف ت�شاعدنا 
خطة  حتقيق  على  �لتفاقية  ه��ذه 
نرمي  �ل���ت���ي  �جل����غ����ر�يف  �ل���ت���و����ش���ع 
�لتفوق  ���ش��م��ان  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �إل��ي��ه��ا 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�أخرى من  و�أنحاء  �ملتحدة  �لعربية 

�ملنطقة .
�إمكانات  ه���ن���اك  م���ب���در:  و�أ�����ش����اف 
�ملناطق،  تريد  قطاع  لنمو  هائلة 

ب�شكل  ي���ت���و�ف���ق���ان  �لأج�������ل،  ب��ع��ي��دة 
جيد مع خطط منونا يف بنك دبي 
تر�شيخ  يف  وي�����ش��ه��م��ان  �لإ����ش���الم���ي 
يف  �ل��ر�ئ��د  �لبنك  ب�شفته  مكانتنه 

هذ� �لقطاع . 
�إميكول  �أثبتت  م��ب��در:  �أدي���ب  وق��ال 
ك�شركة  قدر�تها  �شنو�ت  مدى  على 
�ملناطق.  ت���ري���د  ق���ط���اع  يف  ر�ئ������دة 
م�شتمرة  خ����دم����ات  ن���ق���دم  ون���ح���ن 
لتريد �ملياه �إىل �أكرث من 15 �ألف 
�جلودة  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى  وف���ق  عميل 

وقد متكننا خالل �لعام �ملا�شي من 
�شفقات  ترتيب  يف  خرتنا  تعزيز 
مت��وي��ل م��ع��ق��دة، م��ع ����ش��ت��م��ر�رن��ا يف 
�إد�رة �ملخاطر،  �لرتكيز �ملكثف على 
�ل�شتثمارية.  حمفظتنا  لتو�شيع 
وحيث �أن �إميكول تعد �شريكاً مهماً 
باأن  ثقة  على  فنحن  �ل�شدد،  بهذ� 
متميزة  ب���ق���ي���ادة  ت��ت��م��ت��ع  �ل�����ش��رك��ة 
لتنفيذ  ���ش��ح��ي��ح��ة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

خططها �لتو�شعية.  
يذكر �أن �إميكول تتمتع ب�شجل حافل 
بالنجاحات يف مو�قع متميزة ت�شمل 
جممع دبي لال�شتثمار، دبي موتور 
�لريا�شية،  دب����ي  م��دي��ن��ة  ���ش��ي��ت��ي، 
وب���الزو فر�شات�شي  م���ردف،  �أب��ت��اون 
وتاور D1 يف �جلد�ف، فقد قامت 
بقدرة   ت���ري���د  �أج�����ه�����زة  ب���رتك���ي���ب 
�خلطة  وتتمحور  طن.  �ألف   330
تو�شيع  ع��ل��ى  لإم��ي��ك��ول  �مل�شتقبلية 
�أعمالها لت�شمل �لدول �ملجاورة مثل 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية وقطر.
بني  م�شرتك  م�شروع  ه��ي  �إميكول 
�شركة   – �����س.م.ع  لال�شتثمار  دب��ي 
�ل�شتثمار �لر�ئدة �ملدرجة يف �شوق 
�مل��ايل، و�لحت���اد �لعقارية �س.  دب��ي 
�لتطوير  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركة  م.ع، 

�لعقاري يف دولة �لإمار�ت. 

�ينوك تفتتح �أول حمطة وقود يف مطار �آل مكتوم �لدويل
•• دبي-الفجر: 

د�خل  وق��ود  �أول حمطة  �ينوك  �لوطنية  �لإم���ار�ت  ب��رتول  �شركة  �فتتحت 
مطار �آل مكتوم �لدويل يف دبي ورلد �شنرت�ل لتلبية �لطلب �ملتنامي على 
�لوقود يف مطار دبي �جلديد �شريع �لنمو �أمام حركة �مل�شافرين وعمليات 

�ل�شحن.
�ملنتجات  ت�شويق  ق�شم  �أول  م��دي��ر  �ل���ف���رد�ن،  ن���ادر  �لف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ح�شر 
لإد�رة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  ج��ارت��ون،  وكري�س  ؛  �ينوك  يف  �ل�شناعية 
خمتلف  بتكرمي  �أي�����ش��اً  ق��ام��ا  حيث   ، دب��ي  م��ط��ار�ت  موؤ�ش�شة  يف  �لعمليات 
مبا  لدعمهم  تقدير�ً  بامل�شروع  �رتبطت  �لتي  �ملعنية  و�لأط���ر�ف  �ل�شركاء 

ي�شمن �لفتتاح �لناجح ملحطة �لوقود.
وت��ع��د حم��ط��ة �ل��وق��ود �حل��دي��ث��ة، �ل��ت��ي مت �إن�����ش��اوؤه��ا وف��ق��اً لأع��ل��ى معايري 
�ل�شالمة، �لأوىل من �أ�شل ثالث حمطات تقوم �ينوك باإن�شائها بالتعاون 
مع موؤ�ش�شة دبي مل�شاريع �لطري�ن �لهند�شية يف مطاري دبي. ويجري حالياً 

�إن�شاء �ملحطتني �لتجاريتني �لأخريني يف مطار دبي �لدويل.
دب��ي على  م��ط��ار�ت  موؤ�ش�شة  ن�شكر  �أن  ن��ود  �ل��ف��رد�ن:  ق��ال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
وفقاً  �ل��وق��ود  حم��ط��ة  �ف��ت��ت��اح  ع��ل��ى  للم�شاعدة  �شركائنا  وك��ذل��ك  دع��م��ه��ا، 

للموعد �ملحدد. لقد �أ�شبح مطار �آل مكتوم يكت�شب �أهمية �شريعة كمركز 
يكمل عمليات مطار دبي �لدويل، مدعوماً يف ذلك بالت�شنيف �لعاملي لدبي 
كارد  ما�شرت  موؤ�شر  ل�  وفقاً  �لدوليني  للم�شافرين  وجهة  �أف�شل  كخام�س 
للوجهات �لعاملية �ملق�شودة‘ �لأخري. ول �شك �أن �ملوقع �ل�شرت�تيجي ملطار 
�آل مكتوم �لدويل بالقرب من مكان ��شت�شافة معر�س �إك�شبو دبي 2020 
يف  �ن�شغاًل  �أك��رث  وجهة  يجعله  �شوف  �لتحتية  للبنية  �مل�شتمر  و�لتطوير 

�مل�شتقبل �لقريب .
و�أ�شاف: تاأتي حمطة �خلدمة يف مطار �آل مكتوم �لدويل يف �إطار �ل�شر�كة 
دب��ي. ويف  وم��ط��ار�ت  �ي��ن��وك  ب��ني  �أم��د طويل  منذ  �لقائمة  �ل�شرت�تيجية 
�لتحتية لقطاع �لطري�ن يف  �لبنية  �أن ت�شبح فيه  �ملقرر  �لذي من  �لوقت 
دبي �لأكر من نوعها يف �لعامل، �شوف ت�شبح حمطات وقود �ينوك ملعد�ت 
كفاءتها  يدعم  مما  �مل��ط��ار�ت،  يف  �ملف�شل  �لطاقة  �شريك  �لأر���ش��ي  �لدعم 

�لت�شغيلية .
ومت �لآن �لنتهاء من �ملرحلة �لأوىل يف مطار �آل مكتوم �لدويل، ويعمل حالياً 
بكامل طاقته �لت�شغيلية، حيث يتمتع بطاقة ��شتيعابية ملناولة ما يزيد عن 
600 �ألف طن من �ل�شحنات �شنوياً، و�لعمل على مد�ر �ل�شاعة على مدرج 
بطول 4.5 كيلومرت موؤهل ل�شتيعاب طائر�ت �إيه 380 . وت�شم مر�فق 

�ملطار مبنى للم�شافرين من طابق و�حد ميتد على م�شاحة 66 �ألف مرت 
لإطفاء  وحمطات  متطور�ً،  مر�قبة  وب��رج  للطائر�ت،  موقفاً  و64  مربع، 
للتخزين  ه��ور�ي��زون  �شركة  �أن  �إىل  وي�شار  �ل�شيانة.  وخ��دم��ات  �حل��ر�ئ��ق، 
�ملحدودة �لتابعة ل� �ينوك تعمل حالياً وفق �جلدول �لزمني �ملحدد يف �إن�شاء 

�أكرث  تبلغ  تخزينية  بطاقة  علي  جبل  يف  �لنفط  لتخزين  جديدة  حمطة 
من 141 �ألف مرت مكعب. كما يت�شمن �مل�شروع �إن�شاء خط �أنابيب لوقود 
�لطائر�ت بطول 60 كيلومرت�ً وقيا�س 16 بو�شة يربط �ملحطة مبا�شرة 

مبطار دبي �لدويل، مع و�شلة فرعية �إىل مطار �آل مكتوم �لدويل.

جمل�س �سيد�ت �أعمال دبي يدعم قمة �ملر�أة �لعربية يف �لقيادة
•• دبي-الفجر: 

جم�����ل�����������س ��������ش�������ي�������د�ت �أع��������م��������ال 
�ملنظمة  ه���و   ،)DBWC(دبي
�لأعمال  ل�شيد�ت  �ملمثلة  �لر�شمية 
�إم���ارة دب��ي، وه��و �لآن �ل�شريك  يف 
�لر�شمي �لد�عم لقمة �ملر�أة �لعربية 
�بتكر  و�ل��ذي  و�لأعمال  �لقيادة  يف 
م��اي�����س كويتنت  ق��ب��ل  م���ن  ون��ظ��م 
 .)MICE Quotient(
ع��ق��ده��ا يف  �مل��ق��رر  �ل��ق��م��ة  �شت�شهد 
 2014 �أيلول  �شبتمر   23-22
�شيد�ت  م��ن  جمموعة  ��شت�شافة 
من  �حلكومية  و�لإد�ر�ت  �لأعمال 
�أن����ح����اء �ل����ع����امل جم��ت��م��ع��ني حتت 
وق���د دعمت  دب���ي.  �شقف و�ح���د يف 
�لقمة  �ل����ك����وي����ت  جت��������ارة  غ����رف����ة 
�لتجارة  غ��رف��ة  ج��ان��ب  �إىل  �أي�����ش��اً 

�لأمريكية �لعربية �لثنائية.
وت���ه���دف ق��م��ة �مل�������ر�أة �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�لن�شاء  حّث  �إىل  و�لأعمال  �لقيادة 
على �لتما�س �أعلى درجات �لتطور 
�مل����ه����ن����ي م�����ن خ�������الل ت����زوي����ده����ن 
و�ل�شرت�تيجيات  ب���امل���ع���ل���وم���ات 
و�ل������روؤى و وج���ه���ات �ل��ن��ظ��ر حول 
�لتدرب و تطوير �لقيادة. على مدى 
مبجموعة  �لقمة  تزدحم  يومني، 
�ملناق�شات  �جل��ل�����ش��ات،  م���ن  ه��ام��ة 
من  �لتفاعلية  �ل��ل��ق��اء�ت  �ل��ع��ام��ة، 
من��ط ���ش��وؤ�ل وج���و�ب وت��ق��دم �أي�شاً 
وجبات غد�ء للتو��شل و�جتماعات 
�لقهوة ووجبات �لتو��شل �ل�شريعة 
ق�شم  ي�شلط  �حل��ا���ش��رة.  ل��ل��وف��ود 
�ل�شوء  �ملناق�شات  ه��ذه  م��ن  كبري 
ب�شكل خا�س وحمدد على �لتعزيز 
�ملايل و�لقانوين و�ل�شيا�شي للن�شاء 
وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ت��ن��ظ��ي��م �لأع����م����ال 

�أي�شاً.
����ش���ي�������ش���ارك �ل����روؤ�����ش����اء و�مل���������در�ء، 
و�مل����������در�ء �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ون �لأع���ل���ى 
�حل�شور  �ل����ق����ر�ر،  و���ش��ن��اع  رت���ب���ة 
للتحول  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  رح���الت���ه���م 
وم����ب����ادر�ت  م���وؤث���ري���ن،  ق�����ادة  �إىل 
�لتنوع،  ح��ول  �لأخ���رية  �ل�شيا�شات 
وت���ق���دمي �مل�����ش��ورة �مل��ب��ا���ش��رة حول 
�لتو�زن �ل�شحيح بني  �لعثور على 
�لعمل و�حلياة، و�أف�شل �ملمار�شات 
و�شبل  �لقيادية،  �ملهار�ت  لتح�شني 
من  �ملهنية  �لتحديات  يف  �لإب��ح��ار 
خالل �ل�شتفادة من نقاط قوتك 

�ل�شخ�شية �لفريدة.
ب�����اأن �ملحرك  ���ش��ك  ه���ن���اك  ل��ي�����س   
هو  �لعربية  لالقت�شاد�ت  �لأك���ر 
�ل�شبان. مع توقعات 82 باملئة من 
�ل�شكان و�ملقرر �أن تكون �أقل ب� 40 
بحلول عام 2020، ينبغي در��شة 
�لدور �لذي �شتلعبه �لن�شاء يف هذه 
و�لناب�شة  �ل�شابة  �لعاملة  �ل��ق��وة 
وقت  �أي  م��ن  �أك���رث  �لآن  ب��احل��ي��اة 
�لقمة  م��ث��ل  م���ب���ادر�ت  �إن  م�����ش��ى. 
و�جلهود �ملتماثلة �لنهج يف �جلبهة 
�لتنظيمية من قبل �حلكومات يف 
�مل��ن��ط��ق��ة، ����ش���وف ت�����ش��اع��د �ل����دول 
�لتي  �لإم����ك����ان����ات  ت�����ش��خ��ري  ع���ل���ى 
من  و�مل��ه��ن��ي��ات  �ل��ق��ي��اد�ت  تقدمها 
كاتيكار،  هر�شد  بح�شب  �ل��ن�����ش��اء، 
نائب �لرئي�س �لتنفيذي يف ماي�س 

كويتنت.
ل���ق���د �أظ����ه����ر �����ش���ت���ط���الع �أج����رت����ه 
م���ن���ظ���م���ة �ل����ت����ط����وي����ر و�ل����ت����ع����اون 
موؤخر�ً   )OECD( �لإقت�شادي 
�مل�شيطرة  �ل����ق����ي����ادة  م����و�ق����ع  �أن 
�لعربيات،  �لن�شاء  ت�شغلها  و�ل��ت��ي 
مبا  مقارنة  تنمو  مئوية،  كن�شبة 

نتذكر  �أن  علينا  يجب  ذل��ك،  وم��ع 
�أن ن��رت�ج��ع ب��ني �حل��ني و�لآخ���ر و 
�لالزمة  �مل��ه��ار�ت  لدينا  �أن  نتاأكد 
و�لتي  �ليومية  مهامنا  يف  لدعمنا 
باملهمة  �ل��ق��ي��ام  م��ن  متكننا  ���ش��وف 
ب��ك��ف��اءة �أك����ر. ل��و ك��ن��ت ق���ائ���د�ً، ل 
ت��ت��وق��ف��ي �أب�������د� ع����ن �ل��ت��ع��ل��م من 
�خل��ر�ء �لآخ��ري��ن و �طلبي د�ئماً 
�مل�شاعدة من �لنا�س - �شوف ينتهي 
�ملزيد  على  باحل�شول  ب��ك  �لأم���ر 

من �لوقت لنف�شك !
�مل���زي���د من  �إىل  ل��ت��ري��ر �حل���اج���ة 
تقول  �لجت�������اه،  ه����ذ�  �جل���ه���ود يف 
�ملتحدثات  �أح���د  �شمة،وهي  م  ن��ور 
ب���اأع���م���ال م���دي���ر هيئة  و�ل��ق��ائ��م��ة 
ت�������ش���ري �لأب����ح����اث   ، �لت���������ش����الت 
نظام  يف  �لن�شاء  �أن  �إىل  �حل��دي��ث��ة 
�لعربية  �لإم����������ار�ت  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
نظر�ئهن  ع��ل��ى  ي��ت��ف��وق��ن  �مل��ت��ح��دة 
�ملتعلقة  �ملو��شيع  يف  �ل��ذك��ور  م��ن 
و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  بالعلوم 
- مع �أن ن�شبة دخول هوؤلء �لن�شاء 
ب�شكل  م��ن��خ��ف�����ش��ة  �ل��ع��م��ل  جم����ال 
م��ل��ح��وظ. وب��ي��ن��م��ا ت��و����ش��ل دولة 
�ملتحدة تقدمها  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�زد�دت  �لق���ت�������ش���ادي،  �ل��ت��ن��وع  يف 
بدون  �لتكنولوجيا  ق��ط��اع  �أهمية 
�أدن����ى ���ش��ك. وم���ع ذل���ك، ل ميكننا 
لقت�شاد  كاماًل  تنفيذ�ً  نتوقع  �أن 
معاجلة  دون  �مل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  مبني 
�ل�شبب  لهذ�  بد�يًة.  �لق�شية  هذه 
يعّد  �لعربيات  �لن�شاء  قيادة  ف��اإن   ،
�أمر�ً حا�شماً لت�شريع دخول �لإناث 
�شمان  وبالتايل،  �ملجالت  هذه  يف 
�لاّلزم  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ����س  وج��ود 
ت�شرف  حت�����ت  ق�����دم�����اً  ل��ل��م�����ش��ي 

�لدولة . 

�لزمان،  من  عقد  قبل  عليه  كانت 
ول��ك��ن ه��ن��اك �ل��ك��ث��ري مم���ا ينبغي 
وتعزيز  �لأرق��ام  هذه  لزيادة  عمله 
تطوير  �أّن  ح���ي���ث  �ل�������ش���م���ول���ي���ة. 
م�شتمر  ب�شري  م��ال  ر�أ����س  من���وذج 
يتحقق  �لعربي،  �لعامل  و�شامل يف 
للن�شاء  بامل�شاركة �جلوهرية  فقط 
�ل���ق���ط���اع���ات، مب���ا فيها  يف ج��م��ي��ع 
و�ل�شيا�شية  �لثقافية و�لقت�شادية 

و�لجتماعية.
رئي�شة  �لقرق،  رجاء  �ل�شيدة  �أدلت 
جمل�س �شيد�ت �أعمال دبي وقيادية 
ب��ر�أي��ه��ا منا�شبات   ، �أع��م��ال م��وؤئ��رة 
ت���وف���ر م��ن�����ش��ة ممتازة  م��ث��ل ه����ذه 
م�شوؤوليتنا  ب��اأه��م��ي��ة  ل���الع���رت�ف 
ل��ن��ك��ون حم���ف���ز�ت ل��ت��م��ك��ني �مل�����ر�أة 
�ملماثلة  و�مل���ن���ظ���م���ات  و�لأف�����������ر�د 
لتاأمني �لأ�شا�س �ملوجه لكل �لن�شاء 
�لكاملة  �م���ك���ان���ات���ه���ن  ل��ي��ح��ق��ق��ن 
�أي�شاً،  وت�����ش��ي��ف   . ب��ه��ن  �خل��ا���ش��ة 
ل��رع��اي��ة �جلماعات  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن 
وت�شجيع  �ل��ن�����ش��اء  ت��ق��وده��ا  �ل���ت���ي 
�أج��ل حت�شني  �لأعمال من  �شيد�ت 
جم��ت��م��ع��ن��ا. ه��ن��اك �إم���ك���ان���ات غري 
حمدودة يف �ملنطقة، ونحن كن�شاء، 
يجب �أن ندعم بع�شنا �لبع�س من 
ربحاً  و�أك��رث  �أف�شل  �أج��ل م�شتقبل 

للجميع. 
�شيد�ت  جمل�س  ع�شو  ب���رزت  كما 
حلبي  ن����ادي����ن  دب�����ي  يف  �لأع�����م�����ال 
كمتحدثة. تلقي نادين �ل�شوء على 
فكرة �أن �لن�شاء يف جمال �لأعمال 
�لكثري  و�شع  �إىل  متلن  �لتجارية 
من �لعاطفة و�لتفاين يف عملهن. 
جهدنا  لنبذل  د�ئ��م��ا  ن�شعى  نحن 
لأن���ن���ا ح��ري�����ش��ات ع��ل��ى حت��ق��ي��ق، و 
�إت����ق����ان، و���ش��ع��ود ���ش��ل��م �لأع���م���ال. 

ياأتني  �ل���ل���و�ت���ي  �مل���ت���ح���دث���ات  �إن 
م����ن خم��ت��ل��ف �ل�������ش���ن���اع���ات، وهن 
ق������ادة م��وؤ���ش�����ش��ني يف ح����د ذ�ت���ه���م، 
�لتعليم،  مو�شوعات  �شيناق�شون 
�لأ�شا�س  �جلن�شني، حجر  �شمولية 
ل����ل����م����ر�أة،  �مل���ه���ن���ي���ة  �ل���ت���ن���م���ي���ة  يف 
�لعو�مل  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  و�لأدو�ر 
�لقياد�ت  ت��ط��وي��ر  يف  �خل���ارج���ي���ة 
�لأعمال  يف  �لن�شاء  م��ن  و�ملهنيات 
�ملتحدثات  م��ن  بع�س  و�ل��ت��ج��ارة. 
مديرة  �ل�������ش���ري���ف  �أن���ي�������ش���ة  ه�����ن، 
و�لإجتماعية  �ل�شيا�شية  �لتنمية 
�لإق��ت�����ش��ادي��ة �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
دبي،  �إم���ارة  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س 
م����رمي مطر،  �ل���دك���ت���ورة  ����ش���ع���ادة 
جلمعية  و�ملوؤ�ش�شة  �لعامة  �ملديرة 
�لأم���ر�����س �جل��ي��ن��ي��ة يف �لإم�����ار�ت 
�مل��ت��ح��دة، م��ع��ايل ربيحة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لن�شائية  �ل�����ش��وؤون  وزي����رة  دي����اب، 
ع�شو  �أم��ه��ري،  لبنى  فل�شطني.   -
�ل����رمل����ان، و�حل����رك����ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة - 
نهلة  و�ل��دك��ت��ورة  �ملغربية  �ململكة 
�لتنفيذية  �مل�شاعدة  �لعنر  نا�شر 
�خل��ا���ش��ة ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �مللكي 

�لأمري �لوليد بن طالل.
جنبا �إىل جنب مع �ملناق�شات �لهامة 
�لتو��شل،  وج��ل�����ش��ات  �مل���زدح���م���ة 
وجبات  و  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
غد�ء �لعمل ، ترز �أي�شاً يف �لقمة 
جل�شات ��شرت�حة ق�شرية جمانية 
و�ملنتجع  �حل�����ف�����الت  خ���ي���م���ة  يف 

�ل�شحي ل�شرتخاء �لوفود.
�شتعقد �لقمة يف دبي يف 22 23- 
�أيلول   �شبتمر عام 2014 وعدد 
�حلجوز�ت �ملتبقي حمدوٌد ، نظر�ً 
�ل��ك��ب��ري م��ن خمتلف  �إىل �لإق���ب���ال 

�أنحاء �ملنطقة.

كابيتال كلوب ي�ستعر�س �سبل �لنجاح 
يف بيئة دبي �ملتعددة �لثقافات 

•• دبي-الفجر:
ل�شتعر��س  ج����دي����دة  خ����ط����وة  يف 
عو�مل جناح دبي يف �حت�شان ودعم 
�لأعمال �ملختلفة �شمن بيئة متعددة 
يف  وق��درت��ه��ا  و�لإم��ك��ان��ات،  �لثقافات 
جذب �ملهتمني من �مل�شتثمرين حول 
كلوب  ك��اب��ي��ت��ال  ي�شت�شيف  �ل���ع���امل، 
، ن���ادي �لأع��م��ال �خل��ا���س �ل��ر�ئ��د يف 
دبي وع�شو جمموعة �شركات �إن�شاء 
غاري ت�شامبان، رئي�س دناتا وخدمات 
جم��م��وع��ة �لإم������ار�ت، �لرب���ع���اء 13 
جتربة  عن  للحديث  �غ�شط�س،  من 
ل�شركة  �ملهنية  و�لتحديات  �لإد�رة 
دناتا وخدمات جمموعة �لإمار�ت يف 
�إطار  ه��ذه �خلطوة يف  دب��ي. وت�شب 
وجهات  تقريب  على  �لنادي  حر�س 
و�شناع  و�ملهتمني  �مل�شتثمرين  نظر 
�ل��ق��ر�ر �لإق��ت�����ش��ادي ح���ول �لفر�س 
�جل���اذب���ة �ل��ت��ي ت��وف��ره��ا دب���ي ودولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وما تتميز 
وت�شهيالت  ت�شريعية  مرونة  من  به 
�ملختلفة،  �مل�����ش��اري��ع  ل���دع���م  لزم�����ة 
باإتاحة  �ل����ن����ادي  لإل����ت����ز�م  �إ����ش���اف���ة 
�لتو��شل  يف  لأع�����ش��ائ��ه  �ل��ف��ر���ش��ة 
�أب����رز ق���ادة �لأع���م���ال يف �ملنطقة  م��ع 
و�لإطالع على جتاربهم مبا ي�شمن 

تعاونات م�شتقبلية متميزة.
و�شي�شتعر�س غاري ت�شامبان، رئي�س 
دن��ات��ا وخ��دم��ات جمموعة �لإم���ار�ت 
�لفريدة  وروؤي��ت��ه  �لو��شعة  �لتجربة 
من  عقود  �أربعة  عر  �كت�شبها  �لتي 
�لعمل يف �أنحاء �لعامل كافة ل�شيما 
دبي، كما �شيقدم �آر�ءه و�أفكاره حول 
�لتحديات و�لتعقيد�ت �ملتعلقة باإد�رة 

دن��ات��ا وخ��دم��ات جمموعة �لإم���ار�ت 
بيئة  يف  �لناجح  بالعمل  تتميز  �لتي 

متعددة �لثقافات مثل دبي. 
وقالت �إميا كولني، مدير عام كابيتال 
كلوب : ميثل �لتنوع �لثقايف يف دبي 
�لتي  �لتحديات  �أكر  �أحد  و�ملنطقة 
ت��و�ج��ه �لأع���م���ال و�أك���رثه���ا �إث����ارة يف 
��شتعر��س  �ن  ن��درك  �آن معا، ونحن 
�لتغلب  يف  خطوة  �لناجحة  �لتجار 
متر  �لتي  �ملختلفة  �لتحديات  على 
متعددة  ب���ي���ئ���ات  يف  �لأع�����م�����ال  ب���ه���ا 
�حلديث  �أن  ون��ع��ت��ق��د  �ل���ث���ق���اف���ات، 
وي�شتحوذ  وم��ه��م��اً  م��ت��م��ي��ز�ً  �شيكون 

على �هتمام �حلا�شرين .
ومن �ملقرر �أن ُتقام �لفعالية يف متام 
�شباحا،  و�لن�شف  �ل�شابعة  �ل�شاعة 
جانب  �إىل  �لتوقيت  ه��ذ�  و�شُي�شهم 
مركز  قلب  يف  كلوب  كابيتال  موقع 
ح�شور  ب�شهولة  �لعاملي  �مل���ايل  دب��ي 
�لأع�������ش���اء ب�����دون �لإ�����ش����ط����ر�ر �إىل 
جدول  ع��ل��ى  ت��ع��دي��الت  �أي  �إدخ������ال 
�أع���م���ال���ه���م �ل���ي���وم���ي���ة، ول��ي��ت��ي��ح لهم 

��شتطالع نب�س �حلر�ك �لقت�شادي 
خالل تناولهم �لإفطار.

�لنيوزلندي  ت�شامبان  غ���اري  وُي��ع��د 
�لطاقم  �أ�شا�شيا يف  �جلن�شية، ع�شو� 
لأكرث  �لإم�����ار�ت  ملجموعة  �لإد�ري 
�ل���زم���ن، ويتوىل  م���ن ع��ق��دي��ن م���ن 
دناتا  رئ��ا���ش��ة  يف  �حل��ال��ي��ة،  ب�شفته 
وخ�����دم�����ات جم���م���وع���ة �لإم�����������ار�ت، 
دناتا  ل�  �لعاملية  �لعمليات  م�شوؤولية 
�أك��ر م��زودي خدمات �ل�شفر  ، �أح��د 
�جل����وي يف �ل���ع���امل، و�مل���ت���و�ج���دة يف 
يدير  كما  �ل��ع��امل،  ح��ول  ب��ل��د�   38
عدد من �لأعمال و�ل�شركات �لتابعة 
ملجموعة �لإمار�ت. وي�شغل ت�شامبان 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  من�شب  �ي�شا 
�لدولية  م��ارك��ي��ت��ي��ل  �آن����د  م��اري��ت��امي 
ودناتا  )ذ.م.م(  �شريوكو  و  )ذ.م.م( 
�شنغافور �ملحدودة، وع�شوية جمل�س 
�لطائر�ت،  لتموين  �لإم����ار�ت  �إد�رة 
�لطيارين،  ل���ت���دري���ب  و�لإم�����������ار�ت 
ودناتا  )ذ.م.م(  �إن  برميري  وف��ن��ادق 

للمناولة �لأر�شية.
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

�لوطني،  دب��ي  �لإم����ار�ت  بنك  �أع��ل��ن 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل���ر�ئ���د  �ل��ب��ن��ك 
م��وؤخ��ر�ً يف  �لأو���ش��ط، ع��ن م�شاركته 
موؤمتر ومعر�س دويل كبري نّظمته 
للتدريب  �لأم����ري����ك����ي����ة  �جل���م���ع���ي���ة 
و��شنطن.  يف   ASTD و�لتطوير 
بهدف  �ل���ب���ن���ك  م�������ش���ارك���ة  وج�������اءت 
حم�ّشنة،  ت��دري��ب��ي��ة  ب��ر�م��ج  تطبيق 
تن�شجم مع �أف�شل �ملعايري �ملتبعة يف 

�لقطاع على �مل�شتوى �لعاملي.
�أربع �شهاد�ت  كما ح�شل �لبنك على 
ل� �لتميز يف �لعمل من قبل �جلمعية 
�لأم����ري����ك����ي����ة ل���ل���ت���دري���ب ت���ق���دي���ر�ً 

مما  �ملتميزة،  �لتدريبية  ل��ر�جم��ه 
�ل�شتثنائي  �ل��ري��ادي  �مل��وق��ع  ير�شخ 
�لوطني  دب������ي  �لإم�������������ار�ت  ل���ب���ن���ك 
�ل�شرق  يف  ر�ئ����دة  م��ال��ي��ة  كموؤ�ش�شة 
و�أول��ه��ا يف �حل�شول على  �لأو���ش��ط، 
تكرمي  ومت  �لأرب���ع.  �ل�شهاد�ت  ه��ذه 
و  �ملعتمد  �مل�شاعد  برنامج  ل�  �لبنك 
�مل��ع��ت��م��د �شمن فئة  �مل��دي��ر  ب��رن��ام��ج 
مدير  ب���رن���ام���ج  و  �لأد�ء،  حت�����ش��ني 
�لتغيري  ت�شهيل  لفئة  �ملعتمد  �لأد�ء 
منهج  وتطبيق  وت�شميم  �ملوؤ�ش�شي، 
لفئة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي  وت��ط��وي��ر  تعليم 

�لتعليم و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي.
�لعمل  �ل��ت��م��ي��ز يف  ب��رن��ام��ج  وي���ك���رم 
للتدريب  �لأم���ري���ك���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 

للتدريب  �لأم���ري���ك���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
بامتياز،  تعليمية  جتربة  و�لتطوير 
و�إمكانيات  ف���ر����س  �أت���اح���ت  ك��ون��ه��ا 
�شمن  و�لتطوير  للتدريب  متنوعة 
�ل���ب���ن���ك، وذل�����ك م���ن خ����الل منحنا 
�لبّناء  و�ل��ت��ف��اع��ل  �ل��ت��و����ش��ل  فر�شة 
مع موؤ�ش�شات عاملية ت�شاطرنا �لروؤية 
�أرب���ع  ع��ل��ى  وي���اأت���ي ح�شولنا  ذ�ت���ه���ا. 
تقدير�ً  �جلمعية  قبل  م��ن  �شهاد�ت 
نقدمها،  �ل��ت��ي  �لتدريبية  ل��ل��ر�م��ج 
ت��اأك��ي��د�ً على �أن��ن��ا م��ا���ش��ون ق��دم��اً يف 
�مل�شار �ل�شحيح نحو تطوير مو�ردنا 

�لب�شرية �لثمينة .
غنية  عاملية  جت��رب��ة  �مل��وؤمت��ر  و�شكل 
ممثلون  ح�شره  حيث  للم�شاركني 

و�ل���ت���ط���وي���ر �مل���وؤ����ش�������ش���ات ب���ن���اًء على 
حلول  خ���الل  م��ن  �ملحققة  �ل��ن��ت��ائ��ج 
ومتنح  لديها،  و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب 
تعتمد  �لتي  للموؤ�ش�شات  �ل�شهاد�ت 
ت�شمن  �ل���ت���ي  �مل���م���ار����ش���ات  �أف�������ش���ل 

حتقيق نتائج �إيجابية ملمو�شة.
�ل�شيد،  ح�شام  ق��ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
م����دي����ر ع�����ام �مل���������و�رد �ل���ب�������ش���ري���ة يف 
جمموعة بنك �لإمار�ت دبي �لوطني: 
موظفينا  ب�����اأن  مت���ام���اً  ن�����درك  �إن���ن���ا 
ه��م �أه���م رك��ائ��ز جن��اح��ن��ا ع��ل��ى كافة 
نعمل  �ملنطلق،  �مل�شتويات، ومن هذ� 
على ��شتك�شاف �ل�شبل �ملثلى لتعزيز 
وقد  مهار�تهم.  وتطوير  كفاء�تهم 
�لأخري  �مل��وؤمت��ر  يف  م�شاركتنا  كانت 

م��ن 92 دول���ة مب��ن فيهم ع��دد من 
�لتدريب  �ملعروفة يف قطاع  �لأ�شماء 
�أك��رث من  �مل��وؤمت��ر  و�شم  و�لتطوير. 
على  ج��م��ي��ع��ه��ا  رك����زت  ج��ل�����ش��ة   30
�أتاحت  و�لإد�رة،  و�لقيادة  �لتدريب 
للح�شور فر�شة �حل�شول على روؤية 
�ملوجودة  �لإح��ت��م��الت  ح��ول  �شاملة 
من  ك��اًل  �لبنك  و�نتدب  �لقطاع.  يف 
من  بييت  دون  ومايكل  �أم��ني  ح�شن 
لتمثيله  و�لتطوير  �لتدريب  فريق 
يف �مل���وؤمت���ر، و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أح���دث 
�لتدريبية  �ل��ر�م��ج  تطوير  مناهج 
�لعاملية،  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
�لتدريب  ب��ر�م��ج  �شمن  لتوظيفها 

لدى بنك �لإمار�ت دبي �لوطني.

بنك �لإمار�ت دبي �لوطني ي�سارك يف موؤمتر عاملي للتدريب و�لتطوير

�أحجام �لتد�ول يف بور�سة دبي للذهب و�ل�سلع تنمو بن�سبة 18 %يف يوليو
•• دبي-الفجر: 

�شهدت �أحجام �لتد�ول يف بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع منو�ً بن�شبة %18 يف 
992061 عقد�ً  �شهر يوليو مقارنة من �ل�شهر �ل�شابق، حيث مت تد�ول 

بقيمة 29.95 مليار دولر �أمريكي.
يولية  �شهر  �لبور�شة خالل  �ملتد�ولة يف  �لآجلة  �لذهب  وبلغ حجم عقود 
�أ�شا�س  �أ�شا�س �شنوي و%10 على  39536 عقد�ً، بنمو ن�شبته %15 على 
�شهري. كما �شجل قطاع �ملعادن منو�ً �شنوياً بن�شبة %24 مع �رتفاع عقود 

�لف�شة �لآجلة باأكرث من %300 عن �ل�شهر نف�شه من �لعام �ملا�شي.
بن�شبة 22%  �لآج��ل��ة  �لهندية  �ل��روب��ي��ة  ع��ق��ود  �ل��ع��م��الت، من��ت  ق��ط��اع  ويف 
�مل�شغرة.  �لآجلة  �لهندية  �لروبية  لعقود   3% مقابل  �ملا�شي،  �ل�شهر  عن 
 18 �أعيد طرحها بتاريخ  �لتي  وبالن�شبة لعقود خيار�ت �لروبية �لهندية، 
�لأخ��رى، منت  �أزو�ج �لعمالت  �أم��ا �شمن  343 عقد�ً.  ت��د�ول  يوليو، فتم 
ع��ق��ود �جلنيه �ل��ري��ط��اين و�ل����دولر �لأ���ش��رت�يل و�ل���ني �ل��ي��اب��اين �لآجلة، 

بن�شب %45 و%47 و%7 على �لتو�يل.
من  �لعقود  �أف�شل  �إح��دى  �لآجلة   BSE Sensex موؤ�شر  عقود  وكانت 
�شهري  ت���د�ول  �أع��ل��ى حجم  ث��اين  �أن حققت  بعد  �ل�شهر،  ه��ذ�  �لأد�ء  حيث 
�أ�شا�س  على   441% ن�شبته  منو  يف  عقد�ً،   21466 بو�قع  �لإط��الق  على 
�شنوي. كما �شجلت عقود �لأ�شهم �لهندية �لآجلة ثاين �أعلى تد�ول �شهري 
لها على �لإطالق بو�قع 12911 �شفقة يف يوليو. ويف هذ� �ل�شدد، قال 
يدّل  و�ل�شلع:  للذهب  دب��ي  لبور�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أندر�شون،  غ��اري 

�لهندية  و�لروبية   Sensexو �لذهب  منتجات  يف  �ل��ت��د�ول  ن�شاط  منو 
جمموعة  با�شتخد�م  �ل�شوق  يف  �مل�شاركني  قبل  من  �ملتز�يد  �لهتمام  على 
متنوعة من �ملنتجات �مل�شتقة للتحوط �شد خماطر �لأ�شعار. نحن �شعد�ء 
بال�شتجابة �ملبدئية �لتي نالتها عقود خيار�ت �لروبية �لهندية �لتي �أعدنا 
�ملنتجات  �إ�شافة قيمة تعزز جناح عرو�س  طرحها جم��دد�ً، و�لتي �شت�شكل 
�لهندية يف بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع. ونحن ل نز�ل ملتزمني باإطالق 
منتجات جديدة يف قطاعات �لعمالت و�ملعادن �لثمينة و�لأ�شهم و�لزر�عة، 
من �شاأنها �أن ت�شاهم يف تو�شيع حمفظة �ملنتجات �حلالية لدى بور�شة دبي 
للذهب و�ل�شلع . وتو��شل بور�شة دبي للذهب �شعيها نحو تقدمي عدد من 
وتبقى  �لأو���ش��ط.  �ل�شرق  منطقة  يف  للعمالء  �ملوجهة  �جل��دي��دة  �ملنتجات 
عقود �لذهب �لفورية من بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع، و�لتي �شتكون �أول 
عقود ذهب فورية متد�ولة يف �لبور�شة متتاز بقابليتها للت�شليم �ملادي يف 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط. وبالإ�شافة �إىل ذلك، وكجزء من تو�شيع حمفظة 
عمالت �لأ�شو�ق �لنا�شئة يف بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع، تدر�س �لبور�شة 
�إدر�ج ثالثة عقود عمالت �آجلة جديدة مبا يف ذلك �لر�ند �جلنوب �إفريقي، 
�لكوري. وتخطط بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع  و�ل��وون  �لرو�شي،  و�لروبل 
�لربع  خ��الل  �لآج��ل��ة  �لهندية   MSCI موؤ�شر  عقود  �إ���ش��اف��ة  �إىل  �أي�����ش��اً 
�لأخري من �لعام. و�شجلت بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع يف �شهر يوليو �أعلى 
�لروبية  عقود  �شجلت  كما  عقد�ً.   54718 بو�قع  يومي  ت��د�ول  متو�شط 
متو�شط  �أع��ل��ى  �أي�شاً  �لآج��ل��ة   BSE Sensex وع��ق��ود  �لآج��ل��ة  �لهندية 

تد�ول يومي بو�قع 43929 و692 عقد�ً على �لتو�يل.

�سركة �لإن�ساء�ت �لعربية تفوز بعقد بناء م�سروع �إعمار �سكوير يف باب جدة
•• دبي-وام: 

 � �لعربية  �لإن�����ش��اء�ت  �شركة  ف��ازت 
ومقرها دبي � بعقد �إن�شاء�ت كبري 
باب  يف  �شكوير  �إع��م��ار  م�����ش��روع  يف 
�لعربية  باململكة  �لإب���د�ع���ي  ج��دة 
مبوجبه  �ل�شركة  تقوم  �ل�شعودية. 
بتطوير ثالثة مباين على �أن يتم 
للعمالء  �لأوىل  �مل��ك��ات��ب  ت�شليم 
�شركة  وق��ع��ت  و   . عام2016  يف 
تاأ�ش�شت  �لتي   � �لعربية  �لإن�شاء�ت 
ع���ام  1968  � ع��ل��ى �ت��ف��اق��ي��ة مع 
���ش��رك��ة �إع����م����ار �ل�������ش���رق �لأو����ش���ط 
�لعقارية  �إع��م��ار  ل�شركة  �ل��ت��اب��ع��ة 
� وم��ق��ره��م��ا دب���ي � �م�����س م��ن �أجل 
تطوير �إعمار �شكوير وهي منطقة 
جتارية متخ�ش�شة �شمن م�شروع 
مدينة  يف  �لإب�����د�ع�����ي  ج�����دة  ب�����اب 
�لبحر  �ملطلة على  �ل�شعودية  جدة 

�لأحمر.
وقع �لعقد من جانب �إعمار �ل�شرق 

�لرئي�س  دوري  ف���ري���د  �لأو�����ش����ط 
�لدولية  �إع��م��ار  ل�شركة  �لتنفيذي 
وزي����اد �ل��ن��ج��ار م��دي��ر ف���رع �شركة 
�ململكة  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإن���������ش����اء�ت 

�لعربية �ل�شعودية.
�لرئي�س  �مل���رع���ب���ي  م���اه���ر  وق������ال 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة �لإن���������ش����اء�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ف��ي له 
ترتبط  �ل�شركة  �إن  �م�����س  دب��ي  يف 
بعالقة �شر�كة مع �إعمار �لعقارية 

����ش���م���ن م�������ش���اري���ع���ه���ا ب������الإم������ار�ت 
�مل���ت���ح���دة وم�����ش��ر ودول  �ل��ع��رب��ي��ة 
وت���ق���وم حاليا  �مل��ن��ط��ق��ة  �أخ�����رى يف 
�ل�شر�كة  ه�����ذه  ن���ط���اق  ب��ت��و���ش��ي��ع 
لدعم عملياتها يف �ململكة �لعربية 
على  ذل���ك  يف  معتمدة  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
�لتحتية  �لبنية  جمال  يف  خرتها 
�ملدنية وهند�شة  و�لأعمال  و�لبناء 
�لقيمة يف �إجناز هذ� �مل�شروع �لتي 
�أعلى  وف��ق  ت�شليمه  على  حت��ر���س 

�مل�شتويات �لتي ت�شتهر بها �إعمار .
و�حد�  �مل�����ش��روع  ي��ك��ون  �أن  وت��وق��ع 
من �أرقى �أعمال �لتطوير �لعقاري 
جدة  يف  �شهرة  و�أك��رثه��ا  �لتجاري 
و�شيكون جزء رئي�شا من باب جدة 
�لذي يعتر بدوره �مل�شروع �لتميز 
يف  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �إعمار  ل�شركة 

هذه �ملدينة.
و�شيقام �مل�شروع حول �لهالل بالز� 
وهو �أحد مر�كز �لتجزئة �حليوية 
�إعمار  ت�شميم  �إذ مت  ج��دة  ب��اب  يف 
���ش��ك��وي��ر ع��ل��ى ن��ح��و ي��ل��ب��ي �لطلب 
�لتجارية  �ل��ع��ق��ار�ت  على  �مل��ت��ز�ي��د 
�ملفعمة  ج���دة  م��دي��ن��ة  �مل��م��ت��ازة يف 

بالن�شاط حيث.
مقربة  ع���ل���ى  �مل���������ش����روع  وي����وج����د 
�مل�شرفية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ق��ر�ت  م��ن 
للتجارة  ج����دة  وغ���رف���ة  �ل���ك���رى 
و�ل�شناعة وعلى بعد خم�س دقائق 
�حلرمني  فقط من حمطة قطار 

�ل�شريع. 

�لكويت ت�ست�سيف �مللتقى �خلليجي 
لل�سركات �لعائلية 16 و17 دي�سمرب 

دبي ت�ست�سيف فر�ن�سايز �ل�سرق �لأو�سط 21 �أكتوبر 
�ملقبل مب�ساركة 80 عالمة جتارية �إقليمية وعاملية 

•• اأبوظبي-وام: 

�مللتقى  �ل����ك����وي����ت  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
�خلليجي لل�شركات �لعائلية حتت 
�مل�شتد�م  �لإقت�شاد  رك��ي��زة  �شعار 
وذلك حتت رعاية �شاحب �ل�شمو 
�لأح���م���د �جلابر  ���ش��ب��اح  �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شباح �أمري دولة �لكويت يومي 

�ملقبل. دي�شمر  و17   16
دول  غ���رف  �حت���اد  �مللتقى  ينظم 
�خلليجي  �ل�����ت�����ع�����اون  جم���ل�������س 
�كزيكون  جمموعة  مع  بالتعاون 
�شركات  وجم���م���وع���ة  �ل����دول����ي����ه 
وي�شارك  و�ولده..  �مل��رزوق  خالد 
ب���وز�ر�ت  وم�����ش��وؤول��ون  وزر�ء  فيه 
�لعربية  و�ل���ت���ج���ارة  �لق���ت�������ش���اد 
�لعائلية  �ل�����ش��رك��ات  و�أ����ش���ح���اب 
�ل�شركات  وحم���ام���و  وم����در�وؤه����ا 
و�مل���������ش����ت���������ش����ارون �ل���ق���ان���ون���ي���ون 
و�مل�����ش��ت��ث��م��رون م���ن د�خ�����ل دول 

�ملجل�س وخارجها.
�لتي  �لتحديات  �مللتقى  ويناق�س 
�ل�شركات  م���ن  �ل���ع���دي���د  ت���و�ج���ه 
�خل���ل���ي���ج  دول  يف  �ل����ع����ائ����ل����ي����ة 
م������ع ت�����ق�����دمي �ل�����ش����ت����ط����الع����ات 
بغية  عديدة  حل��الت  و�لدر��شات 
�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا و�مل�����ش��اع��دة يف 
تلك  تو�جه  �لتي  �لعقبات  تذليل 
على  و�لعمل  �لعائلية  �ل�شركات 
لتبادل  من�شة  وت��وف��ري  جتنبها 
�ملمار�شات  �أف�شل  �ملعلومات حول 
�مل�شتقبليه  �ل���ع���م���ل  و�أ����ش���ال���ي���ب 
بني  و�لعالقات  �لرو�بط  وتعزيز 
�لعائلية  �ل�����ش��رك��ات  جم��ت��م��ع��ات 

�خلليجية و�لعربية.
و�أك�����د ب�����ش��ام ع��ط��وة م��دي��ر �د�رة 
باحتاد  و�ل��ت�����ش��وي��ق  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�شركات  �أن  �خلليجية  �ل��غ��رف 
�لعائلية ركيزة �أ�شا�شية لالقت�شاد 
يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

ن�شبه  على  �شيطرتها  خ��الل  من 
ن�شاط  م����ن  ب���امل���ائ���ة   75 ت�����ش��ل 
�لقطاع �خلا�س يف منطقة �ل�شرق 
ولقد  �فريقيا  و���ش��م��ال  �لو���ش��ط 
ع���الم���ة جتارية  ب��ع�����ش��ه��ا  �أ���ش�����س 
ودولية  �إقليمية  �شهرة  �ك�شبتها 
�عتمادها  بف�شل  وذل���ك  مم��ي��زة 
�ملمار�شات  لأف�����ش��ل  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 

�لعاملية يف �إد�رة �أعمالها.
و�أو�شح عطوة �أن �مللتقى �خلليجي 
يطرح  �ل���ع���ائ���ل���ي���ة  ل���ل�������ش���رك���ات 
حتديات �لتنمية �مل�شتد�مه لتلك 
�حلر�س  منطلق  م��ن  �ل�����ش��رك��ات 
ثلثي  ت�شتوعب  �لتي  وه��ي  عليها 
�ل��ع��ام��ل��ة يف دول��ن��ا منوها  �ل��ق��وة 
�مل��ن��ط��ل��ق تعد  �أن����ه م���ن ه����ذ�  �إىل 
و�جتماعية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  رك���ي���زة 
رئ��ي�����ش��ي��ة و���ش��ت��ب��ق��ى ك��ذل��ك لأمد 
�ملحدود  �لنت�شار  ظ��ل  يف  ط��وي��ل 
ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��اه��م��ة �ل���ك���رى .. 
هموم  ي��ط��رح  �مل��ل��ت��ق��ى  �إن  وق����ال 
�مل�شتقبل  وت��ط��ل��ع��ات  �حل���ا����ش���ر 
�ىل  و���ش��ول  �لإ�شتمر�رية  و�شبل 

طموحات �ملناف�شه و�لعاملية.
�لكبرية  �ل��ت��ح��دي��ات  �أن  و�أ����ش���اف 
�ملوؤ�ش�شات  معظم  تو�جهها  �لتي 

�لع�شر  يف  و�ل�����دول  و�ل�����ش��رك��ات 
�لر�هن يفر�س على �لعدد �لأكر 
�أن  �لعائلية  �ل�����ش��رك��ات  تلك  م��ن 
�لعاملية  �ل��ت��غ��ي��ري  ح��رك��ة  ت��و�ك��ب 
حتى ميكنها �ل�شتمر�ر و�ملناف�شة 
لها  �أمنها  �لتي  �لقوية  فالر�فعة 
�لالحقة  و�أج��ي��ال��ه��م  �مل��وؤ���ش�����ش��ون 
و�شبه  حم��م��ي��ة  �ق��ت�����ش��ادي��ات  يف 
للمناف�شة  كافية  تعد  مل  مقفلة 
�لعوملة  تفر�شها  �لتي  �ل�شديدة 
و�لتطور  �لقت�شادي  و�لن��ف��ت��اح 
�لتكنولوجي ومتطلبات �لندماج 

يف حركة �ل�شوق �لعاملية.
معر�س  �إىل  ع����ط����وة  و�أ��������ش�������ار 
�مللتقى  ير�فق  �لذي  �ل�شت�شار�ت 
�ل�شركات  ف��ي��ه  حت��ظ��ى  و�ل������ذي 
بفر�شة  وم��در�وؤه��ا  �ل�شت�شارية 
ت���ع���ري���ف ������ش����ح����اب �ل�������ش���رك���ات 
�ل�شرت�تيجيات  �ىل  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة 
�لتي  �ل����ن����اج����ح����ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ي���ة 
جمال  يف  و�جن��از�ت��ه��ا  تعتمدها 

�ل�شت�شار�ت.
مو�شوعات  �مللتقى  يناق�س  كما 
�ل�شركات  �ق��ت�����ش��اد  من���و  �أه��م��ه��ا 
�لعائلية ومناذج �لعمال �لر�كدة 
�لتغري�ت  م��ع  �لتكيف  وم�����ش��األ��ة 
�لجتماعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
لل�شركات .. و�شيتم خالله تقدمي 
�ل�شركات  �إح�����دى  ح����ول  در�����ش���ة 
ويتم  �لكويت  دول��ة  من  �لعائلية 
��شتطاعت  ك��ي��ف  ت��و���ش��ي��ح  ف��ي��ه��ا 
بتجربتها  �لو�شول  �ل�شركة  تلك 
وكيف  �ل���ع���امل���ي���ة  �ىل  �ل���ن���اج���ح���ة 
تعاملت مع �ملتغري�ت و�لتحديات 
�أ�شعب  م��ن جت���اوز  مكنتها  �ل��ت��ي 
�مل�������ر�ح�������ل �مل���ت���ع���ل���ق���ة ب������الأزم������ة 
وكذلك  �ل��ع��امل��ي��ة  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�لتي تن�شاأ بني  �لآخ��رى  �لعقبات 
�مللكية  حقوق  بخ�شو�س  �لورثة 

و�أ�شاليب �لد�رة.

•• دبي-وام:

 22 21 و  ت�شت�شيف دبي يومي 
فر�ن�شايز  معر�س  �ملقبل  �أكتوبر 
�ل��ت��ي تنظمه  �لأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق 
�ل�شرق  يف  �ل��ف��رن�����ش��اي��ز  ج��م��ع��ي��ة 
مينافا  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط 
بفندق جمري�  �ملعار�س  يف مركز 

بيت�س .
رعاية  حت����ت  �مل���ع���ر����س  وي���ع���ق���د 
�لأمري بندر بن �شعود بن خالد �آل 
�لفخري جلمعية  �لرئي�س  �شعود 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  يف  �لفرن�شايز 
و����ش���م���ال �أف���ري���ق���ي���ا وب����دع����م من 
�حتاد غرف دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي للتجارة و�ل�شناعة.
�حلالية  �ل���������دورة  وت�����ش��ت��ق��ط��ب 
م�����ش��ارك��ات م��ن ع��الم��ات جتارية 
حم����ل����ي����ة وع�����ال�����ي�����ة وم���ن���ت���ج���ات 
وخدمات من �أكرث من 80 دولة 
.. كما �شيتم تنظيم ور�شات عمل 
و�جتماعات  ت��و����ش��ل  وج��ل�����ش��ات 
فعاليات  خ��الل  �لبائعني  مقابلة 

�ملعر�س.
 500 �أكرث من  باإمكان  و�شيكون 
وف���د �ك��ت�����ش��اف ف��ر���س ت��ع��اون مع 
���ش��رك��اء ج���دد ع��ل��ى م����د�ر يومي 
ي��ق��ت��ب�����س طبيعة  �ل����ذي  �مل��ع��ر���س 
�حل�شري  �لإم���ت���ي���از  م��ن��ت��دي��ات 
��شتقطاب  وي�����ش��ت��ه��دف  �ل��ع��امل��ي��ة 
�أمو�ل  روؤو�����س  ذوي  م�شتثمرين 
�لباحثني  م���ن  وغ���ريه���م  ع��ال��ي��ة 
عن �لدخول يف �شر�كات �لمتياز 
�شبكة  خ������الل  م�����ن  �حل���������ش����ري 

عالقات وطنية وعاملية.
ت��ن��ظ��ي��م ج���و�ئ���ز جمعية  و���ش��ي��ت��م 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  يف  �لفرن�شايز 
و�شمال �أفريقيا للتميز يف جمال 
فئات  لت�شمل  �حل�شري  �لمتياز 
للعالمات  متعدد  م�شغل  �أف�شل 

�ل��ت��ج��اري��ة يف �ل�����ش��رق �لأو���ش��ط و 
�ل�شرق  يف  رئي�شي  وك��ي��ل  �أف�����ش��ل 
لعالمة  �متياز  و�أف�شل  �لأو�شط 
جت��اري��ة �أف�����ش��ل �م��ت��ي��از مهني يف 

�ل�شرق �لأو�شط وغريها.
وقال كيت برينكلي مدير جمعية 
�جلهة  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ف���ر�ن�������ش���اي���ز 
�ل����ش���ت�������ش���اري���ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
جمال �لمتياز �حل�شري: ن�شعد 
نيابة عن جمعية  �ملعر�س  ب��اإد�رة 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  يف  �لفرن�شايز 
با�شتخد�م  �أف���ري���ق���ي���ا  و����ش���م���ال 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ن��ا �ل���ن���اج���ح���ة يف 
دولية عديدة على مدى  حمافل 

�ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية.
و�أ�������ش������اف ب���اع���ت���ب���ارن���ا �ل����رع����اة 
فاإننا  �حل���دث  ل��ه��ذ�  �لرئي�شيني 
ن�����ش��ت��ق��ط��ب م�����ش��غ��ل��ي �لم���ت���ي���از 
فر�شة  لهم  لنقدم  و�مل�شتثمرين 
�لتجارية..  �لأعمال  ل�شتك�شاف 
لهم  �شنقدم  ذل��ك  �إىل  بالإ�شافة 
����ش���ورة م��ف�����ش��ل��ة وم��ت��ن��وع��ة من 
رفيعة  ع���رو����س جت���اري���ة  خ����الل 
ل�شمان  ع��م��ل  وور������س  �مل�����ش��ت��وى 

��شتفادة �جلميع .
وت���������ش����م����ل �مل�����و������ش�����وع�����ات �ل���ت���ي 

�ملعر�س  خ���الل  تغطيتها  �شيتم 
منح  يف  و�ل���ف���ر����س  �لجت����اه����ات 
�لم���ت���ي���از�ت �حل�����ش��ري��ة وط���رق 
�حل�شري  �لم����ت����ي����از  �خ����ت����ي����ار 
�لبد�ئية  و�خل���ط���و�ت  �ل�شحيح 
�متياز  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  �مل��م��ه��دة 
ح���������ش����ري ن�����اج�����ح و�مل���ت���ط���ل���ب���ات 
لالمتياز  و�لتنظيمية  �لقانونية 
�ملمار�شات  و�أف�������ش���ل  �حل�����ش��ري 
�لمتياز  ����ش��ت��ث��م��ار  يف  ل��ل��ت��و���ش��ع 
ودور  و�ل���دويل  �ملحلي  �حل�شري 
�حل�شري  �لإم����ت����ي����از  يف  �مل��������ر�أة 
وو�شائل  �لإل��ك��رتون��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارة 
وتطور  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �لإع��������الم 
م���ولت �ل��ت�����ش��وق. ج��دي��ر بالذكر 
تو��شل  فر�س  يخلق  �حل��دث  �أن 
مع م�شغلي �ل�شناعة من خمتلف 
فر�شة  ي���ق���دم  و  �ل���ع���امل  �أن����ح����اء 
�لعالمات  لتقييم  م�شبوقة  غري 
�ل���ت���ج���اري���ة �ل����ت����ي �أن�������ش���ئ���ت من 
�لوليات �ملتحدة و�أوروبا و�ل�شرق 
�لقطاعات  وت�����ش��م��ل  �لأو�����ش����ط. 
�ملاأكولت  �مل��ع��ر���س  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لتجزئة  وجت������ارة  و�مل�������ش���روب���ات 
و�خل��دم��ات وب��ي تو بي و�لبي تو 

�شي .

�رتفاع موؤ�سر �سوق دبي �ملايل بن�سبة 
�أم�س تد�ولت  ختام  % يف   0.1

•• دبي -وام:

�رتفع موؤ�شر �شوق دبي �ملايل بن�شبة 0.1 يف �ملائة متقدما 5.2 نقطة ليغلق 
 290.2 قيمتها  بلغت  �لتي  �م�س  ت���د�ولت  ختام  يف  نقطة   4740 على 
ت�شع  �أ�شهم  وه��ب��وط  �شركة   17 �أ�شهم  �أ�شعار  �رت��ف��اع  و�شط  دره��م  مليون 
�شركات وثبات �أ�شعار �أربع �شركات. وكانت �كتتاب �لقاب�شة �أكرث �ل�شركات 
�رتفاعا من حيث �لتغري يف �أ�شعارها باإغالق 70 فل�شا من �لدرهم بن�شبة 
�أكرث  �نرتنا�شيونال  �شكل  �آند  دريك  كانت  بينما  �ملائة  7.7 يف  بلغت  تغري 
�شالب  تغري  بن�شبة  دره��م   1.37 باإغالق  �أ�شعارها  يف  �نخفا�شا  �ل�شركات 
هو  �ملايل  دبي  �شوق  يف  به  �ملعمول  �لتقلب  نطاق  �أن  يذكر  �ملائة.  يف   4.2
�أدنى. وكان  �ملائة هبوطا كحد  10 يف  �أق�شى و  �ملائة �شعود� كحد  15 يف 
بلغت نحو  �إذ  �لتد�ول  ن�شاطا من حيث قيمة  �أكرث  �لقاب�شة  �أر�بتك  �شهم 
68.6 مليون درهم با�شتحو�ذ ما ن�شبته 23.6 يف �ملائة من قيمة تد�ولت 
�ل�شوق مرتفعا �شعره فل�شني �ثنني ليغلق على 4.12 درهم وت�شدر قطاع 
�لعقار�ت و�لإن�شاء�ت �لهند�شية باقي �لقطاعات �ملتد�ول �أ�شهمها من حيث 
قيمة �لتد�ول يف �ل�شوق مببلغ 172.8 مليون درهم �أي ما ن�شبته 59.6 
بلغ  �مل��ايل فقد  دب��ي  �شوق  �لأجنبي يف  بال�شتثمار  يتعلق  �مل��ائ��ة.  وفيما  يف 
�إجمايل قيمة م�شرتيات �لأجانب من �لأ�شهم �ليوم نحو 113.8 مليون 
درهم لت�شكل ما ن�شبته 39.2 يف �ملائة من �إجمايل قيمة �مل�شرتيات يف حني 
بلغ �إجمايل قيمة مبيعاتهم 146.9 مليون درهم بن�شبة 50.6 يف �ملائة 
�إىل  �لأجنبي  �ل�شتثمار  �شايف  بذلك  لي�شل  �ملبيعات  قيمة  �إج��م��ايل  م��ن 

بيع.  كمح�شلة  درهم  مليون   33

قيمة  درهم  مليون   315
ت�سرفات �لعقار�ت يف دبي �أم�س

•• دبي-وام:

بلغت قيمة ت�شرفات �لعقار�ت من �أر��س و�شقق وفيالت و�جر�ء�ت بيع ورهن 
 202 315 مليون دره��م منها  �إج��ارة منتهية بالتملك يف دبي �م�س نحو  و 
مليون درهم معامالت بيع �أر��س و�شقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة حو�يل 
113 مليون درهم و�أفاد �لتقرير �ليومي للت�شرفات �لذي ي�شدر عن د�ئرة 
 85 152 مبايعة منها  �م�س  �لد�ئرة �شجلت  باأن  �لأر��شي و�لأم��الك بدبي 
89 مليون  65 مبايعة ل�شقق بقيمة  و  105 ماليني دره��م  لأر����س بقيمة 
درهم ومبايعتني لفيالتني قيمتهما ثمانية ماليني درهم. وكان �أهم مبايعات 
�لأر��شي من حيث �لقيمة مبايعة مببلغ 15 مليون درهم يف منطقة ور�شان 
�لأوىل تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة جبل علي . وت�شدرت 
ند �ل�شبا �لأوىل مناطق دبي من حيث عدد �ملبايعات بت�شجيلها ثماين مبايعات 
بت�شجيلها مبايعة  �لر�بعة  �لر�شاء جنوب  34 مليون درهم فمنطقة  بقيمة 
و�حدة قيمتها مليون درهم. كما �شهدت �لد�ئرة �م�س ت�شجيل 30 رهنا بقيمة 
رهنا   21 و  درهم  83 مليون  لأر��س مببلغ  ت�شعة  درهم منها  113 مليون 
ل�شقق وفيالت بقيمة 30 مليون درهم كان �أهمها يف منطقة نايف بقيمة 60 

مليون درهم و�أخرى يف منطقة معي�شم �لأول بقيمة 12 مليون درهم.

•• م�صقط-وام:

بد�أ �ملركز �لإح�شائي لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
جي �أ�س �أ�س . �شتات يف �إطار �شعيه لتطوير �لعمل �لإح�شائي على 
م�شتوى دول �ملجل�س ��شتقبال طلبات �لتوظيف وفرز �ملتقدمني 
م���وؤخ���ر� وي�شعى  ع��ن��ه��ا  �أع��ل��ن  �ل��ت��ي  �ل�����ش��اغ��رة  �ل��وظ��ائ��ف  ل�شغل 
يف  �لعاملية  و�خل��ر�ت  �خلليجية  �لكفاء�ت  ��شتقطاب  �إىل  �ملركز 
�أهد�فه  لتحقيق  وذل��ك  �لإح�شائي  بالعمل  تتعلق  جم��الت  ع��دة 
�جلودة  ذ�ت  �ملتنوعة  �لإح�شائية  �ملعلومات  �إت��اح��ة  يف  �ملتج�شدة 
�لعالية على �مل�شتوى �خلليجي. كان �ملركز قد �أعلن موؤخر� عن 
وجود عدة �شو�غر يف جمالت وتخ�ش�شات متنوعة منها �لإد�رية 
�لقت�شادية  بالإح�شاء�ت  متعلقة  �أق�شام  ع��دة  لت�شمل  و�لفنية 

و�لتحليل  و�لبحث  �لتنمية  وموؤ�شر�ت  و�لجتماعية  و�ل�شكانية 
�ملكانية  �جلغر�فية  و�ملعلومات  �مل�شاريع  و�إد�رة  �ملعلومات  ونظم 
وغريها من �لتخ�ش�شات. و�أكد �أحمد بن حمود �ل�شكريي رئي�س 
�لتعاون  جمل�س  ل��دول  �لإح�شائي  باملركز  �لب�شرية  �مل��و�رد  ق�شم 
��شتقطاب  �إىل  �إن�شائه  منذ  �مل��رك��ز  �شعى  �لعربية  �خلليج  ل��دول 
من  �لإ�شتفادة  على  ع��الوة  �خلليجية  و�لكفاء�ت  �لكو�در  �أف�شل 
�أف�شل  �خل��ر�ت �لدولية من خالل توظيف خ��ر�ء دوليني من 
�لكفاء�ت يف جمال �لإح�شاء وتنظيم ور�س عمل وبر�مج تدريبية 
�لتي  و�ل��ن��دو�ت  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لجتماعات  يف  و�مل�شاركة  �حرت�فية 
ت�شاهم يف �شقل مو�هب ومهار�ت موظفي �ملركز وتطوير قدر�ت 
فريق �لعمل لتمكينهم من �لقيام باملهام �ملطلوبة على �أكمل وجه 
بناء نظام  �لعمل على  �لعاملية وتعزيز  �ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق 

�ح�شائي متكامل لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية . 
و�أ�شاف �ل�شكريي �أنه ي�شرتط يف �أغلب �لوظائف �أن يكون �ملرت�شح 
مو�طنا باإحدى دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية و�أل 
يقل عمر �ملتقدم للوظيفة عن 18 عاما وليزيد عن 55 عاما 
�مل��وؤه��الت و�خل����ر�ت و�مل���ه���ار�ت �خلا�شة  ي��ك��ون ح��ائ��ز� على  و�أن 
بالوظيفة �إ�شافة �إىل �إجادة �للغتني �لعربية و�لإجنليزية حتدثا 
وكتابة .. كما ي�شرتط �ملهارة يف ��شتخد�م بر�مج �حلا�شب �لآيل 
وتطبيقاته و�أن يكون �ملتقدم لئقا �شحيا و�أن يكون ح�شن �ل�شرية 
و�ل�شلوك و�أن يتمتع بروح �لعمل و�لتعاون مع روح �لفريق �لو�حد 
.. و�أن تكون �ل�شهادة �لدر��شية �حلائز عليها �شادرة من موؤ�ش�شة 
�أكادميية معرتف بها ومعتمدة يف �إحدى �لدول �لأع�شاء ومعادلة 

للموؤهل �لعلمي �ملطلوب ل�شغل �لوظيفة .

�رتفاع موؤ�سر بور�سة نا�سد�ك دبي بن�سبة 0.14 % �أم�س�ملركز �لإح�سائي لدول جمل�س �لتعاون ي�ستقطب �لكو�در �خلليجية �ملوؤهلة
•• دبي-وام:

�رتفع موؤ�شر فوت�شي نا�شد�ك دبي �لإمار�ت 20 لبور�شة نا�شد�ك دبي بن�شبة 0.14 يف �ملائة مكت�شبا 
6.1 نقطة ليغلق على 4302.7 نقطة يف ختام تد�ولت �م�س حيث بلغت كمية �لأ�شهم �ملتد�ولة 
� من بني ت�شع  �أمريكي. وكانت �شركة �لإم��ار�ت ريت  �ألف دولر   470 �ألف �شهم بقيمة   151 نحو 
�ألف �شهم   137 �ملتد�ولة بنحو  �أكرث ن�شاطا من حيث كمية �لأ�شهم   � �شركات م�شجلة يف �لبور�شة 
بقيمة 198 �ألف دولر �إذ �أغلق �ل�شهم عند �شعر 1.46 دولر بارتفاع ن�شبته 0.5 يف �ملائة عن �شعره 
ب�شعر  دولر  �ألف   271 بقيمة  �شهم  �ألف   14 بتد�ول نحو  �لعاملية  دبي  �شركة مو�نئ  تلتها  �ل�شابق 
�إغالق 19.99 دولر مرت�جعا بن�شبة 0.05 يف �ملائة مقارنة ب�شعره �ل�شابق. ويتعقب موؤ�شر فوت�شي 
نا�شد�ك دبي �لإمار�ت 20 �أد�ء 20 �شهما لأكر �ل�شركات �ملدرجة يف �شوق دبي �ملايل و �شوق �أبوظبي 
لالأور�ق �ملالية و نا�شد�ك دبي ومت ت�شميمه ليكون �آلية للتحوط و�ل�شتثمار بالن�شبة للم�شتثمرين 

من منطقة �خلليج �لعربي وخمتلف �أنحاء �لعامل. 
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 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �ر�فيند�ن رينغا �شامي
وعنو�نه: �س  ب:  181480   ، دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أدو�ت و�أو�ين و�أوعية لال�شتعمال �ملنزيل وللمطبخ، �أباريق �شاخنة )غري م�شخنة كهربائياً(

يف �لفئة 21.
�لو�ق�عة بالفئة: 21

Super مكتوبة باأحرف لتينية  Super Galaxy مكونة من كلمتني، �لأوىل كلمة  و�شف �لعالمة: 
باللون �لأحمر وباأحرف �شغرية عد� �حلرف �لأول )S( فقد كتب يف �شكل حرف كبري، ويوجد �إىل �لأ�شفل 
 )G( حيث كتبت باأحرف لتينية باللون �لبي�س وبحروف �شغرية عد� �حلرف �لأول Galaxy منها  كلمة
باللون  �ل�شكل  د�خ��ل ت�شميم م�شتطيل  �لكلمة كلها مكتوبة  فقد كتب يف �شكل حرف كبرية، وح��روف هذه 
�لأحمر. كما يالحظ �أن �حلرف )p( من كلمة )Super( ميتد من �لأ�شفل �إىل د�خل �حلرف )G( من 

كلمة Galaxy، كما لو �أنه خط يقطع منت�شف ذلك �حلرف.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 212742        بتاريخ : 09    /   06 /  2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: كنغف�شر �مبك�س �س م ح  
وعنو�نه: �س  ب:  261663     ، دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�للحوم و �لأ�شماك و حلوم �لدو �جن و �ل�شيد،خال�شات �للحم،

يف �لفئة 29.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة: �لو�شف “SHABANA”: مرفق طيه �لرتجمة �لقانونية للعالمة �لتجارية 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 207510         بتاريخ : 09    /   03 /  2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شركة �لدنا للتجارة ذ.م.م
وعنو�نه: �س  ب:  14386       ، د بي     �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بطانيات ، �شر��شف،يف �لفئة  24 .

.�لو�ق�عة بالفئة: 24
و�شف �لعالمة: “SADAF”: مرفق طيه �لرتجمة �لقانونية للعالمة �لتجارية 

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

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي  بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 204121         بتاريخ : 09    /   01 /  2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شركة حقيقت لالأدو�ت �ملنزلية ذ.م.م
وعنو�نه: �س  ب:  64814    ، د بي     �لمار�ت. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أدو�ت و�أو�ين و�أوعية لال�شتعمال �ملنزيل وللمطبخ، �أباريق �شاخنة )غري م�شخنة كهربائياً(، �أطباق زجاجية 
عميقة،) �ألو�ح زجاج (مادة خام،�أو�ين زجاجية مطلية،قو�رير عزل،�أو�ين من �لزجاج �لنقي،طناجر �شغط 
غري كهربائية،متاثيل من �خلزف �ل�شيني �أو �لفخار �أو �لزجاج،�أو�ين عميقة لل�شلطة،�شحون فناجني،�أو�ين 
فخارية،قو�رير،�أطقم قهوة،غاليات قهوة غري كهربائية،�أو�ين طهي غري كهربائية،) �شو�يات (�أو�ين طهي،، 

يف �لفئة 21.
.�لو�ق�عة بالفئة: 21

وباللونني  �لالتينية   وباللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة   Legend كلمة  عن  عبارة  هي  �لعالمة:  و�شف 
�لأ�شود و�لأحمر. حيث جاء �حلرفني g و d باللون �لأحمر وباقي �حلروف باللون �لأ�شود وجاء �حلرفني  

�لبع�س. بع�شهما  مع  مت�شلني   d و   g
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الثنني  11  اغ�سط�س 2014 العدد 11176
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غادر وفد من جمل�س دبي �لريا�شي 
�شم 6 حر��س مرمى و�عدين و 6 
ح��ر����س مرمى مو�طنني  م��درب��ني 
من �أندية دبي م�شاء �أول من �أم�س، 
�لتدريبية  ب����ال����دورة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�ملجل�س  ينظمها  �لتي  �ملتخ�ش�شة 
خالل  ب���اأمل���ان���ي���ا  ف���ر�ن���ك���ف���ورت  يف 
 19 �إىل   10 ب�����ني  م�����ا  �ل�����ف�����رتة 
�أغ�����ش��ط�����س �جل����اري، وذل���ك �شمن 
�مل�شتقبل  حار�س  برنامج  فعاليات 
�ملجل�س قد  �ل��ذي كان  دبي  باأندية 
�أط��ل��ق��ه �مل��و���ش��م ق��ب��ل �مل��ا���ش��ي ويتم 
و�ن���ت���ق���اء حر��س  م��ت��اب��ع��ة  خ���الل���ه 
�ملرمى  �مل���رم���ى وم���درب���ي ح���ر�����س 
�لقدم  كرة  �أكادمييات  يف  �ملميزين 
تطويرهم.  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  دب���ي  يف 
ويرت�أ�س �لوفد �أحمد �شامل �ملهري 
مبجل�س  �لأك��ادمي��ي��ات  ق�شم  مدير 
دب��ي �ل��ري��ا���ش��ي، و���ش��م �ل��وف��د كاًل 
مدربي  م�شرف  �شامل  خمي�س  من 
�لن�شر  ب����ن����ادي  �مل����رم����ى  ح����ر������س 
فئة  �مل�����رم�����ى  ح�����ر�������س  وم����������درب 
من�شق  �لوطني  باملنتخب  �ل�شباب 
مرمى  حر��س  و6  للرنامج،  ع��ام 
�ملجل�س  قام  �لذين  �شنة   15 حتت 
ب��ان��ت��ق��ائ��ه��م م���ن �أك���ادمي���ي���ات كرة 
و�إحلاقهم  �لإم���ارة،  باأندية  �لقدم 
ب���ال���رن���ام���ج، وه�����م: حم��م��د عبد 
�حل���م���ي���د حم���م���د �إب����ر�ه����ي����م من 

�لنادي �لأهلي، مرو�ن �أحمد غلوم 
ح�شن من نادي �لن�شر، ر�ئد ر�شا 
عيد�ن غلوم من نادي دبي، خلفان 
�شعيد خلفان ح�شني �لبدو�وي من 
نادي حتا، عبد �هلل حممد عبد �هلل 
�شهيل  �ل�شباب،  ن��ادي  من  �ل�شحي 
من  �ملطوع  علي  �إبر�هيم  �هلل  عبد 
ن����ادي �ل��و���ش��ل، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 6 
�أندية  من  مرمى  حر��س  مدربني 
دب��ي وه��م: علي ح�شن بحري من 
عبا�س  ع���م���ر�ن  �لأه����ل����ي،  �ل����ن����ادي 
غ��ل��وم م��ع��روف م��ن ن���ادي �لن�شر، 
�ملطرو�شي من  بدر حممد  حممد 
ن�����ادي دب�����ي، خ��ل��ي��ف��ة ���ش��ع��د حممد 
ع��ل��ي �ل�����ب�����دو�وي م���ن ن�����ادي حتا، 
�ل�شريف  ���ش��ل��ط��ان  �أح���م���د  ح�����ش��ن 
وي�شتهدف  �ل�����ش��ب��اب.  ن�����ادي  م���ن 
�ل��رن��ام��ج ح���ر�����س �مل���رم���ى �شمن 
و15   ،14  ،13 �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل 
خطو�ت  ع��دة  على  وي�شتمل  �شنة، 
للخبري  م�شاعدين  متابعة  �أهمها 
بتطبيق  ك��وب��ك��ه  �أن������دي  �لأمل�������اين 
�ملرمى  ح����ر������س  ت����دري����ب  ب����ر�م����ج 
�ملعتمدة يف كل نادي من �أندية دبي 
من خالل �أد�ء زيار�ت تقييم دورية 
�لر�مج  ه��ذه  حم��ت��وى  ومناق�شة 
م��ع �مل�����ش��رف��ني �ل��ف��ن��ي��ني، وم���ن ثم 
6 حر��س مرمى �شمن  مت �ختيار 
لأندية  �مل�شتقبل  ح��ار���س  ب��رن��ام��ج 

دبي من خالل جمع كافة �لبيانات 
يف  �ملتو�جدين  باحلر��س  �خلا�شة 
�مل�شتهدفة،  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  ه��ذه 

تنظيم  مت  ذل�����ك  �أ�����ش����ا�����س  وع���ل���ى 
�خلارجية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�������دور�ت 
جمل�س  ينظمها  �لتي  �ملتخ�ش�شة 

�أملانيا  يف  ���ش��ن��وي��اً  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
�أن��دي كوبكه  �إ�شر�ف �خلبري  حتت 
�ملنتخب  م����رم����ى  ح����ر������س  م������رب 

�لأمل������اين، و�ل���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن �إج����ر�ء 
وطبية  وم��ه��اري��ة  فنية  �خ��ت��ب��ار�ت 
وبدنية للحر��س ومدربي �حلر��س 

�مل�شاركني يف �لدورة.
وقال علي عمر مدير �إد�رة �لتطوير 
�لريا�شي مبجل�س دبي �لريا�شي : 
�لريا�شي  دب���ي  جم��ل�����س  ي��ح��ر���س 
�لنا�شئني  ق���ط���اع  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
و�ل�����ش��ب��اب يف �أن��دي��ة و���ش��رك��ات كرة 
�ل��ق��دم يف دب���ي، م��ن خ��الل منحها 
�ل���ف���ر����ش���ة لك���ت�������ش���اب �خل������ر�ت 
م����ن خم��ت��ل��ف �ل�������دول �لأوروب�����ي�����ة 
�لفنية  �لفو�ئد  و�كت�شاب  و�لعاملية 
ل���الزم���ة ل��ل��ت��ط��ور، خ�����ش��و���ش��ا �أن 
�ل�شنية  و�لفئات  �ل�شباب  قطاعات 
لالأندية  �لأ���ش��ا���ش��ي  �ل���ر�ف���د  ت��ع��د 
و�مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى �ملدى 
�ل��ط��وي��ل، ك��م��ا �أن��ه��ا �ل��ف��ئ��ات �لتي 
�إجن���از�ت  منتخباتنا  فيها  حققت 
�ملا�شية  �ل�����ش��ن��و�ت  خ����الل  ك��ب��رية 
على �مل�شتويات �لإقليمية و�لقارية 
و�ل���دول���ي���ة، ولإدر�ك����ن����ا �ل���ت���ام باأن 
هي  �لريا�شية  باملو�هب  �لعتناء 
�أ���ش��ا���س جن��اح �أن��دي��ة دب��ي و�شمان 

تفوقها يف �مل�شتقبل .
برنامج  �إط�����الق  ي���اأت���ي  و�أ�����ش����اف: 
دبي(  ب��اأن��دي��ة  �مل�شتقبل  )ح���ار����س 
�ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  �إط�����ار  يف 
�لتي   2015-2011 للمجل�س 
وتطوير  ����ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  ت��ن�����س 
وت���ن���م���ي���ة �ل�����ك�����ف�����اء�ت و�ل������ك������و�در 
�ملجل�س  ي�شعى  و�ل��ت��ي  �لريا�شية، 

�إىل تطبيقها من خالل تنظيم هذ� 
�لرنامج �شنوياً منذ عام 2012، 
�لعملية  �����ش���ت���م���ر�ري���ة  ل�������ش���م���ان 
�لالعبني  وت���اأه���ي���ل  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
�مل�شتوى  �إىل  لي�شلو�  �مل��و�ط��ن��ني 
�لنتائج  �أع��ل��ى  لتحقيق  �مل��ط��ل��وب 
يف �مل��ح��اف��ل �ل��دول��ي��ة، وي��ت��م تنفيذ 
مع  بالتعاون  �لتدريبية  �ل���دور�ت 
و�ملدرب  �ل�شباق  �ل���دويل  �حل��ار���س 
�ملنتخب  م��رم��ى  �حل����ايل حل��ر����س 
�لأمل���������اين �أن��������دي ك���وب���ك���ه لإع������د�د 
�لنا�شئني  �ملرمى  حر��س  وتطوير 
�ملجل�س  �أن  خ��ا���ش��ة  دب����ي،  ب��اأن��دي��ة 
ي�شعى ل�شتقطاب �أف�شل �خلر�ت 
�لعاملية يف خمتلف جمالت تطوير 
يخدم  مب��ا  بالتحديد  �لفئة  ه��ذه 
�لفنية  �جل���و�ن���ب  ت��ع��زي��ز  ع��م��ل��ي��ة 
�ن��ت��ق��اء وتوجيه  خ��ا���ش��ة يف جم���ال 
وت��ط��وي��ر �مل���و�ه���ب �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
ك����رة �ل���ق���دم . وك����ان جم��ل�����س دبي 
�ل��ري��ا���ش��ي ق���د ن��ظ��م �ل��ع��دي��د من 
�ملتقدمة  �ل���ت���دري���ب���ي���ة  �ل���������دور�ت 
و�ملتخ�ش�شني  ل��الع��ب��ني  دب����ي  يف 
فيها  حا�شر  �لنا�شئني،  بقطاعات 
م���ن بينهم:  م���ن �خل�����ر�ء  ن��خ��ب��ة 
رو  غ��ي  �ل�شهري  �لفرن�شي  �مل���درب 
وك��وب��ك��ه، وغ��ريه��ا م��ن �ل��ور���س يف 
و�شلوك  �لأك��ادمي��ي�����������������ات  جم����الت 

�لالعبني.

وقع �لالعب �ملهاجم �ملغربي يو�شف 
�ن�شمامه  ع���ق���د  ع���ل���ى  �ل���ق���دي���وي 
�لتوقيع  وك��ان  مو�شم  مل��دة  لل�شقور 
�م�����س يف م��ق��ر �ل���ن���ادي ب��ع��د �إج����ر�ء 
عدنان  بح�شور  �لطبية  �لفحو�س 
ع��ل��ي �ل��زع��اب��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س �شركة 
ك���رة �ل��ق��دم وم�����ش��رف ع���ام �لفريق 
�لأول بالنادي ووكيل �أعمال �لالعب 

عزيز �ل�شافعي.
�لالعب  �ل���ت���ح���ق  �ل���ت���وق���ي���ع  وب���ع���د 

�لفريق  م��ع  ب��ال��ت��دري��ب��ات  م��ب��ا���ش��رة 
�ملدرب �لر�زيلي  �لأول حتت قيادة 
�لقديوي من  ، ويعد  باولو كاميلي 
ميلكون  �لذين  �ملميزين،  �لالعبني 
خرة كبرية، وميتلك قدر�ت جيدة 
من �لناحية �لفنية و�لبدنية، ويعد 
�ملغربي  ب��ال��دوري  �لالعبني  �أخطر 
خالل �ملو��شم �لأخرية مع �لالعب 
ع�����ش��ام �ل����ر�ق����ي �ل�����ذي ت��ع��اق��د مع 
�لنادي موؤخر�ً ، و �للذ�ن �شي�شكالن 

�لفريق  جن��وم  بجانب  ر�ئعا  ثنائيا 
�لآخرين.

بدوره قال عدنان علي �لزعابي، �إن 
�لإمار�ت  نادي  �شركة  �إد�رة  جمل�س 
�أحمد  �ل�شيخ  برئا�شة  �ل��ق��دم،  لكرة 
�لتقارير  �أوىل  �لقا�شمي،  �شقر  بن 
�لفريق  م��درب  رفعها  �لتي  �لفنية 
بالنادي �لهتمام  �لتعاقد�ت  للجنة 
�لفوري  ب��ال��ع��م��ل  ووج�����ه  �ل����الئ����ق، 
�لذين  �ل���الع���ب���ني  ����ش��ت��ق��د�م  ع��ل��ى 

مبقدورهم متثيل �لإ�شافة للفريق 
روؤية  مع  تنا�شقاً  �ملو�شم �جلديد  يف 

�ملدرب.
�أن معاي�شة �ملدرب  و�أو�شح �لزعابي 
نهاية  ل��ل��ف��ري��ق يف  ك��ام��ي��ل��ي  ب���اول���و 
مكنته  و��شتمر�ريته  �ملا�شي  �ملو�شم 
لعبي  �إمكانيات  على  �لتعرف  من 
�ل���ف���ري���ق وم��ن��اف�����ش��ي��ه يف �لأن����دي����ة 
�لأخ������رى ، وب���ن���اء ع��ل��ى ذل����ك حدد 
�ملرحلة  يف  يحتاجها  �ل��ت��ي  �مل��ر�ك��ز 

�لنادي  �إد�رة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ملقبلة، 
�لظروف  ك��ل  تهيئة  يف  تق�شر  مل 
جماهري  �إ���ش��ع��اد  �أج���ل  م��ن  للفريق 
�جل�����دي�����د،  �مل�����و������ش�����م  يف  �ل�������ن�������ادي 
خالل  ل��الإم��ار�ت  �لتوفيق  و�أمت��ن��ى 

��شتحقاقاته �ملقبلة.
م��ن ج��ان��ب��ه �أع����رب �ل��الع��ب يو�شف 
لنادي  ح���دي���ث���اً  �مل���ن�������ش���م  ق����دي����وي 
�لإمار�ت عن �شعادته بتمثيل هجوم 
و�أنا  �ملو�شم �جلديد،  �لفريق خالل 

���ش��ع��ي��د ج���د� ب��ال��ث��ق��ة �ل��غ��ال��ي��ة �لتي 
نادي  يف  �مل�����ش��وؤول��ون  �إي��اه��ا  منحني 
�لإم����ار�ت و�أ���ش��اف ق��ائ��اًل �أن���ه و�ثق 
و���ش��ي�����ش��ع��ى لتقدمي  �إم��ك��ان��ات��ه  م���ن 
ك����ل م����ا ل���دي���ه ل���ي���ن���ال ث���ق���ة �مل�����درب 
و�جلماهري، م�شري�ً �إىل �أنه مت�شوق 
�ل�����ش��ق��ور و�للعب  مل��الق��اة ج��م��اه��ري 

من �أجل �إ�شعادهم .
ك��رة قدم  �ل��ق��دي��وي لع��ب  ويو�شف 
مغربي من مو�ليد مدينة �جلديدة 

يف 28 �شبتمر 1984 لعب لنادي 
�خلريطيات �لقطري موؤخر�ً و�لذي 
�مللكي  �جلي�س  من  قادماً  له  �ن�شم 
م�شريته  ب����د�أ   ،  2013 ي��ول��ي��و  يف 
�لفئات  1999 مع  �شنة  �لريا�شية 
�ل��دف��اع �حل�شني  ل��ن��ادي  �ل�����ش��غ��رى 
�جلديدي وعمره �آن ذ�ك 15 عاماً 
ول���ع���ب م��ع��ه��م ح��ت��ى ���ش��ن��ة 2001 
، وظ����ل م����دة ع���ام���ني ب�����دون ن���ادي 
وبحلول �شنة 2003 وقع عقد�ً مع 

نادي �جلي�س �مللكي ، ثم لعب مو�شم 
�لوحدة  نادي  2010/2009 مع 
�ل�����ش��ع��ودي ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل �لإع��������ارة ، 
باأد�ء  �ل��وح��دة  ن���ادي  �إد�رة  �أع��ج��ب��ت 
معه  يتعاقدون  ماجعلهم  �لقديوي 
عقده  نهاية  ومع   ، �إ�شافياً  مو�شماً 
م��ع �ل��وح��دة ع��اد �إىل �مل��غ��رب ووقع 
نادي  م��ع  ع��ق��د�ً   2011 ي��ول��ي��و  يف 
ين�شم  �أن  ق��ب��ل  �ل��ري��ا���ش��ي،  �ل�����ود�د 

لنادي �خلريطيات �لقطري.

ي���ج���رى �مل��ن��ت��خ��ب �ل���وط���ن���ى ل��ل��ج��ول��ف رج����ال 
تدريبات مكثفة مع مدربه �جلديد �لذي تعاقد 
معه �لحت���اد م��وؤخ��ر� �لي��رل��ن��دي غريك هوملز 
خلفا للجنوب �أفريقي كري�س فالندر ��شتعد�د� 
حتت�شنها  �لتي  �يزنهاور  بطولة  يف  للم�شاركة 
�شبتمر   15 �إىل   5 �لفرتة من  �ليابان خالل 

�ملقبل.
لتحقيق  ل��ل��رج��ال  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  وي��ط��م��ح 
�لدولة  يف  �للعبة  مكانة  توؤكد  �يجابية  نتيجة 
..وع���ق���د �ج��ت��م��اع م��و���ش��ع ب��ني �مل����درب �جلديد 
عام  �أمني  �ل�شام�شي  خالد  بح�شور  و�لالعبني 

�لحتاد لعر�س برنامج �لعد�د لال�شتحقاقات 
للجولف  �لم��������ار�ت  �حت�����اد  وي��ت��ط��ل��ع  �مل��ق��ب��ل��ة 
بفئتي  و�ل���ل���ع���ب���ة  ل���ل���دول���ة  م�������ش���رف  ل��ت��م��ث��ي��ل 
�ملقبلة  �لعربية  بالبطولت  و�لنا�شئني  �لرجال 
�أن  بعد  خا�شة  �لقارية  �لبطولت  من  وغريها 
ب���د�أ �لحت����اد م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن �ل��ع��م��ل وفق 
بتوجيهات  �ملجل�س  �أعدها  �لتي  �ل�شرت�تيجية 
�لقا�شمي  �شلطان  بن  فاهم  �ل�شيخ  معايل  من 

رئي�س �لحتادين �لعربي و�لمار�تي للجولف.
وقرر جمل�س �د�رة �لحتاد �إقامة مع�شكر �عد�د 
يف مدينة ب���ورت �ل���ش��رت�ل��ي��ه �ع��ت��ب��ار� م��ن 19 

ت�شكيل  ومت  ��شبوعني  ومل��دة  �جل��اري  �غ�شط�س 
�لمني  �ل�شام�شي  مبارك  خالد  برئا�شة  �لبعثة 
�لعام لالحتاد مدير �ملنتخبات و�ملدرب �جلديد 

�ليرلندي جريك هوملز.
�ثنان  منهم  لعبني   8 �ملع�شكر  يف  و�شينخرط 
�لرجال  بفريق  لعبني   6 و  �لنا�شئني  ملرحلة 
�لرجال  منتخب  من  لعبني   3 �ختيار  و�شيتم 
�ليابان  �إىل  مبا�شرة  و�ل�شفر  �ملع�شكر  بنهاية 

لتمثيل �لمار�ت يف بطولة �يزنهاور للرجال.
وتعد هذه �لبطولة حمطة مهمة للغاية يف �طار 
��شتعد�د منتخبنا �لوطني للرجال للم�شاركة يف 

�شتقام  �ل��ت��ي  للجولف   34 �لعربية  �لبطولة 
�لفرتة  خ��الل  �ل��ري��ا���س  �ل�شعودية  بالعا�شمة 

من 8 �إىل 15 �كتوبر �ملقبل.
 15 للفئتني حت���ت  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني  م��ن��ت��خ��ب��ات  �أم����ا 
�لنا�شئات  وم��ن��ت��خ��ب  للبنني  ���ش��ن��ة  و18  ���ش��ن��ة 
ف��ق��د �ن���خ���رط يف ت���دري���ب���ات م��ك��ث��ف��ة �ي�����ش��ا يف 
�لعربية  �لبطولة  يف  للم�شاركة  ��شتعد�ده  �طار 
خالل  �ل��ق��اه��رة  يف  �قامتها  و�مل��ق��رر  للنا�شئني 
�ملقبل  ���ش��ب��ت��م��ر   25 �إىل   21 م����ن  �ل����ف����رتة 
و�ملنتخب لديه طموحات كبرية لتاأكيد ح�شده 
عمان  �شلطنة  يف  �لخ����رية  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  للقب 

وقبلها باململكة �لعربية �ل�شعودية.
18 �شنة  15 و  وتو��شل منتخبات فئتي حتت 
تدريباتها  �جلولف  لنا�شئات  بال�شافة  للبنني 
�ل��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م��ن م��الع��ب �جلولف 
ب��ال��دول��ة ح��ي��ث مت دع���وة �أك���رث م��ن 20 لعبا 
�لدولة  يف  �ل��ل��ع��ب��ة  م�شتقبل  مي��ث��ل��ون  ولع���ب���ة 
ب��ال��ت��دري��ب��ات وف���ق خ��ط��ة متكاملة  ل��الن��خ��رط 
��شر�ف جي�شن فروغت  وهادفة حتت  مدرو�شة 
بنهايتها  و�شيتم  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  قطاع  م��درب 
�ل���دول���ة يف  �ل��ع��ن��ا���ش��ر لتمثيل  �أف�����ش��ل  �خ��ت��ي��ار 

�لبطولة �لعربية للنا�شئني فى م�شر.

�لأمني  �ل�شام�شي  �أكد خالد مبارك  من جانبه 
تهدف  �لحت��اد  ��شرت�تيجية  �أن  لالحتاد  �لعام 
�مل�شتويات  �أع��ل��ى  �ىل  بالالعبني  �ل��و���ش��ول  �إىل 
�لرنامج  وف���ق  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات  ق��ب��ي��ل 
وق���ال  �لد�رة  جم��ل�����س  �أع������ده  �ل�����ذي  �ل���زم���ن���ي 
فاهم  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ت��وج��ي��ه��ات  �إن  �ل�شام�شي 
�لعربي  رئي�س �لحتادين  �لقا�شمي  �شلطان  بن 
و�لمار�تي ب�شاأن �لهتمام باملنتخبات �لوطنية 
ت��ع��د م��ن �أول���وي���ات خ��ط��ط �لحت����اد يف �لفرتة 
ورفع  �لتتويج  ملن�شات  لإعتالئهم  �شعيا  �ملقبلة 

��شم وعلم دولتنا �لغالية.

�صمن فعاليات برنامج حار�ش امل�صتقبل

جمل�����س دب���ي �ل����ري���ا�س���ي ي����وف����د 6 ح����ر��س م���رم���ى ومدربيه����م �إل����ى �أملاني������ا

�لإم����ار�ت ي�س����م ر�سمي�����ًا �ملغ����رب����ي يو�س�����ف �لق�����دي����وي

منتخ���ب �ل�ج���ول���ف يكث����ف ت����دريبات����ه ��ستع����د�دً� للبط����ولت �لع���ربي����ة و�لقاري�����ة

بعث حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �لمار�ت 
�لعام  �لأم��ني  بوك�شينغ  و�لكيك  و�جل��ودو  للم�شارعة 
لنادي �أبو ظبي �لريا�شي برقية تهنئة لعارف حمد 
�لعام ملجل�س  تكليفه مبهام �لمني  �لعو�ين مبنا�شبة 
بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  من  بقر�ر  �لريا�شي  �بوظبي 
�لريا�شي  �ب��وظ��ب��ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�د�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��ح��م��ود  �ب��ر�ه��ي��م  ملحمد  خلفا 
���ش��رك��ة �ب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم �جل��دي��د ،و�لم�����ني �لعام 
�ل�شابق ملجل�س �بوظبي �لريا�شي متمنيا لها �لتوفيق 
يف م��ه��ام��ه��م��ا �جل���دي���دة ت��رج��م��ه ل��ث��ق��ة �مل�����ش��وؤول��ني ، 

�لن�شاط  �ملا�شية �شهدت نوعا من  �لفرتة  بان  موؤكد� 
�شاهم يف  �أبوظبي مما  �ملميز على م�شتوى  �لريا�شي 
�لعام  �لأم���ني  ظ��ل  يف  �لنجاحات  م��ن  �لكثري  حتقيق 
�لرعاية  �لعو�ين مدير برنامج  ، وعند توىل  �ل�شابق 
�ل��ري��ا���ش��ي مما  �ب��وظ��ب��ي  �ل��ت��اب��ع ملجل�س  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
من  �لكثري  تنفيذ  �شت�شهد  �ملقبلة  �ملرحلة  ب��ان  يوؤكد 
مل�شرية  ��شتكمال  و�لريا�شية  �لعالمية  �لطموحات 
نا�شر  بعث  ..ك��م��ا  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  �ل��ن��ج��اح يف 
�لتميمي �لأمني �لعام لالحتاد �أمني �شندوق �لحتاد 

�لدويل للجودو برقية مماثلة .

 44 ����ش��اب��ة  �م�����س  �لفرن�شية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �ع��ل��ن��ت 
و�شيفه  با�شتيا  م��ب��ار�ة  خ��الل  �شغب  �ع��م��ال  يف  �شرطيا 
مر�شيليا �ل�شبت يف �ملرحلة �لوىل من �لدوري �لفرن�شي 
لكرة �لقدم وجاء يف بيان للوز�رة �ن 44 �شرطيا ��شيبو� 
كور�شيكا  جزيرة  ملعب  يف  عنف  �عمال  �ندلعت  عندما 
برنار  �لفرن�شي  �لد�خلية  وزير  ودعا  �ملبار�ة  وبعد  قبل 
�لعنف ه��ذه، خ�شو�شا  كاز�نوف �ىل و�شع حد حل��الت 
�شد رجال �لمن �لذين يجب �ن ينالو� �لح��رت�م ومل 
�ملبار�ة  �ثناء  �لعنف  �عمال  ��شعل  �ل��ذي  �ل�شبب  يت�شح 

�لتي �نتهت 3-3.
لكري�شتوفر  ب��ه��دف  م��ت��اأخ��ر�  نف�شه  مر�شيليا  ووج����د 

�لتعادل  �درك  جينياك  �ندريه-بيار  لكن   ،)8( مابولو 
بعد ثالث دقائق، ثم تقدم مر�شيليا عر �لعاجي كويف 
مرمى  يف  خطاأ  بت�شجيله  روماريت�س  ن��دري  كري�شتيان 

فريقه )17(.
ن��ق��اط يف  وك����ان م��ر���ش��ي��ل��ي��ا يف ط��ري��ق��ه �ىل �ول ث���الث 
من   62( ثالثا  هدفا  جينياك  �شجل  �ن  بعد  �ل���دوري 
ركلة ج��ز�ء(، لكن ��شحاب �لر���س �درك��و� �لتعادل عر 
ومابولو  ج��ز�ء(  ركلة  من   66( تالو  جونيور  �لعاجي 

.)73(
�ملا�شي عدة حالت  �ملو�شم  �لفرن�شي يف  �ل��دوري  و�شهد 

�شغب.

حممد بن ثعلوب يهنئ �ملحمود و�لعو�ين �إ�سابة 44 �سرطيًا يف مبار�ة با�ستيا ومر�سيليا 
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ت������دري������ب �مل�سارك����ني عل��������ى م�����ه������ار�ت ك�����رة �ل�سل������ة 
يف ن���������ادي �ل�سع�����������ب

�إقبال كبري وروح معنوية عالية لاللتحاق بربنامج 
تدريب �ل�سباحة بنادي �حلمرية 

�ملنت�شبني  من  م�شاركا  ع�شر  ثمانية  تلقى 
لفعاليات نادي �ل�شعب �لريا�شي �ل�شيفية 
عدد� من �حل�ش�س �لتدريبية ملهار�ت كرة 
�لريا�شي  �لن�شاط  �إط���ار  يف  وذل��ك  �ل�شلة 
�ملنفذ حاليا يف نادي �ل�شعب �شمن فعاليات 

�لن�شاط �ل�شيفي .
وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م �ل��ف��ع��ال��ي��ة ���ش��م��ن خطة 
لتاأهيل  ب��ال��ن��ادي  �ل�شيفي  �لن�شاط  �إد�رة 
�مل�شاركني يف عدد من �لريا�شات �ملختلفة 

�شو�ء �لفردية �أو �جلماعية و�ختيار �أف�شل 
وذلك  �ل��ن��ادي  ب��ف��رق  لحل��اق��ه��ا  �لعنا�شر 
�ل�شيفي  �ل��ن�����ش��اط  �ن��ع��ق��اد  ف����رتة  ط����و�ل 
و�لذي يتو��شل حتى �خلام�س و�لع�شرين 

من �شهر �أغ�شط�س �جلاري.
�حل�ش�س  خ������الل  �مل���������ش����ارك����ون  وت���ع���ل���م 
�أق��ي��م��ت ع��ل��ى م���دى �لأي����ام �ل�شابقة  �ل��ت��ي 
مركز  مبقر  �أم�����س  �شباح  على  وتو��شلت 
�لن�����ش��ط��ة �ل�����ش��ي��ف��ي��ة ل���ن���ادي �ل�����ش��ع��ب يف 

فعاليات  �شمن  �لنموذجية  �ملجد  مدر�شة 
�لريا�شي و�شيف بالدي  �ل�شارقة  جمل�س 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  للهيئة 
على تدريب يف كيفية �ل�شيطرة على �لكرة 

من �لثبات و�حلركة .
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لدوخي  يا�شر  و��شار 
نادي �ل�شعب �لريا�شي �لثقايف م�شرف عام 
�لن�شاط �ل�شيفي بالنادي �إىل روؤية �لنادي 
و�ملنا�شط  �ل�شيفية  �لج����ازة  ��شتثمار  يف 

�مل��ن��ف��ذة يف ت��ن��م��ي��ة م���ه���ار�ت �مل�����ش��ارك��ني يف 
كافة �جلو�نب �لريا�شية و�لتي من بينها 
�لريا�شات  م��ن  و�ح���دة  كونها  �ل�شلة  ك��رة 
نادي  وجن��اح  بالدولة  �ل��و�ع��دة  �جلماعية 
�إحر�ز  يف  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  �ل�شعب طو�ل 
�لريا�شية  ه���ذه  يف  �ل��ب��ط��ولت  م���ن  ع���دد 
ي�شعى ل�شم عنا�شر  �لنادي  �أن  �إىل  ولفت 
�ملوهوبني  �إكت�شاف  عر  جديدة  ريا�شية 
�ملهار�ت  ت��ن��م��ي��ة  �إىل  و�لجت�����اه  ج��ه��ة  م���ن 

�حل���رك���ي���ة و�ل�����ش����ت����ع����د�د ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
وحتى  �خلارجية  �لفعاليات  و  �لبطولت 

�ملحالية من جهة �أخرى.
�ل�شابة  �لعنا�شر  �أن هذه  �لدوخي  و�أو�شح 
هي نو�ة للتحاق �ملوهوبني بنادي �ل�شعب 
كما �أنها فر�شة لن�شر ثقافة �لريا�شة بني 
وتاأهليهم يف  �ل�شيفي  �ملركز  �مل�شاركني يف 
كافة �لريا�شات وت�شجيعهم على �لت�شمك 

باأهد�ب �لريا�شة .

تدريباته  �أم�����س  م�شاء  �لريا�شي  �ل��ذي��د  ن��ادي  �أط��ل��ق 
�لتدريب  ح�ش�س  �أوىل  بانعقاد  �لكار�تيه  لريا�شة 
�ملنت�شبني  و  �مل�شاركني  م��ن  مبهرة  ع��رو���س  وت��ق��دمي 
�لريا�شي  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ذي��د  ل��ن��ادي  �ل�شيفي  للن�شاط 
�لريا�شي  �ل�شارقة  ملجل�س  �ل�شيفية  �لأن�شطة  �شمن 
بالدي  �شيف  �لوطني  و�مل�����ش��روع  �ل�شارقة  بحكومة 

للهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة.
مهار�ت  يف  متخ�ش�شة  تدريبية  دورة  �ل��ن��ادي  ونظم 
�ل��ك��ار�ت��ي��ه ���ش��م��ن خ��ط��ط��ه لالرتقاء  ل��ع��ب��ة  وف���ن���ون 

ب���الأل���ع���اب �ل���ف���ردي���ة �ل��ت��ي ت��ع��د م���ن �أول����وي����ات عمل 
�إد�رة نادي �لذيد بهدف �مل�شاركة يف خمتلف  جمل�س 
�لذي  �لنجاح  ظل  يف  و�لإقليمية  �ملحلية  �لبطولت 
يف  �ملا�شية  �مل�شرية  ط��و�ل  �ل��ف��ردي��ة  �لأل��ع��اب  حققته 

�لنادي �شمن �لن�شاط �حلايل. 
�ل��ن��ظ��ري��ة و�لعملية  �ل��ن��و�ح��ي  �ل�����دورة ع��ل��ى  ورك����زت 
نفذها مدرب �لكار�تيه �حمد حمود، وتهدف �لدورة 
�لريا�شات  خمتلف  يف  �مل��د�ر���س  طلبة  ��شتقطاب  �ىل 
خالل  �لريا�شية  �ل�شاحة  على  و�إب��ر�زه��ا  و�كت�شافها 

�لفرتة �ل�شيفية. 
وعر خليفه عبد�هلل بن هويدن رئي�س جمل�س �إد�رة 
ببد�ية  �شعادته  ع��ن  �لريا�شي  �لثقايف  �ل��ذي��د  ن���ادي 
�لكار�تيه  ريا�شة  �لريا�شة  ل��ه��ذه  و�مل���ر�ن  �ل��ت��دري��ب 
و�مل�شتوى �ملب�شر �لذي ظهر عليه �مل�شاركون ورغبتهم 
يف تعلم فنونها كونها من �لريا�شات �حليوية و�لتي 
لها مكان على رقعة �لن�شطة وقاطرة �لريا�شات يف 
�لنادي م�شيد� بهذه �لنطالقة و�مل�شاركة �لالفتة من 

قبل �لنا�شئني و�ل�شباب .

عرو�س مبهرة يف �لكار�تيه ملنت�سبي نادي �لذيد خالل �لن�ساط �ل�سيفي 

�أطلقه  و�ل��ذي  �ل�شباحة  تدريب  برنامج  حقق 
�ل��ري��ا���ش��ي يف �مل�شبح  �ل��ث��ق��ايف  ن����ادي �حل��م��ري��ة 
يف  للم�شاركني  �لأول  �أم�����س  ���ش��ب��اح  �ل��ري��ا���ش��ي 
دورته  يف  �ل�شيفي  �حل��م��ري��ة  ملتقى  فعاليات 
�ل�شيفي  �ل��ن�����ش��اط  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  �لع�شرين 
بحكومة  �لريا�شي  �ل�شارقة  ملجل�س  �ل�شاد�س 
�ل�شارقة جناحا كبري� و�إقبال من قبل �مل�شاركني 
لتلقي ح�ش�شه �لتدريبية بروح عالية ومعنوية 

مرتفعة لتعلم كافة �ملهار�ت .
من  مبجموعة  �ل�شباحة  تدريب  برنامج  وب��د�أ 
�ملهار�ت �لفنية �خلا�شة بريا�شة �ل�شباحة حيث 
بد�أ برنامج �لدورة ب�شرح مف�شل عن �ل�شباحة 
وع����ن م�����ش��اب��ق��ات �ل�����ش��ب��اح��ة �مل��ت��ن��وع��ة و�ن�����و�ع 
�ل�شبحات و�لقو�نني �خلا�شة بكل من م�شابقات 

�لحتاد �لمار�تي و�لحتاد �لدويل ومت �لتعرف 
على مهار�ت �لطفو و�لتنف�س د�خل وخارج �ملاء 
و�لنظافة  و�ل�شالمة  �لمن  لعو�مل  بالإ�شافة 

�ل�شخ�شية .
�ل�����ش��ب��اح��ة ح�ش�شه  ت���دري���ب  ب���رن���ام���ج  وك���ث���ف 
�ل�شباحة  تعلم  ف��ن��ون  �ل��ط��ل��ب��ة  لتعليم  ي��وم��ي��ا 
و�لطفو بجانب مهار�ت ريا�شية خا�شة بحركة 
�لبدنية  �ل��ل��ي��اق��ة  و�ل��ت��ح��رك ورف����ع  �لط�����ر�ف 
�لتي جتري بني  �مل�شاركني للم�شابقات  وتاأهيل 

�لفرتة و�لأخرى .
�مل�شائية  �لفرتة  خ��الل  ويف  �مل�شاركون  ويتلقى 
�ل�شروح �لنظرية و�لعملية لتدريبهم لتح�شني 
�لزر�عني  ع�����ش��الت  ت��ق��وي��ة  و  �ل��ق��دم��ني  �أد�ء 
تدريبات  وت�����ش��ع��ى  �ل��ط��ف��و  ع��ل��ى  و�ل���ت���دري���ب 

�ملبذولة  �ل��ط��اق��ة  ن�شبة  تقليل  �إىل  �ل�شباحة 
وزيادة  بال�شباحة،  �خلا�شة  �حل��رك��ات  لتنفيذ 

كمية �لطاقة بتقوية �لع�شالت.
وما مييز دور�ت �ل�شباحة �لتي تنظم حاليا يف 
�لفعاليات �ل�شيفية �أن �مل�شبح مت �إعد�ده لينا�شب 
خمتلف �لأعمار و�لحجام للم�شاركني فتتو�فر 
مدرجات  بجانب  لل�شباحة  �لعديدة  �مل�شتويات 
�ملاء �لتي حتقق متعة وفائدة �مل�شاركني عالوة 
على �لتناف�س و �كت�شاب مهار�ت يومية يف فنون 
بامل�شابقات  �خلا�شة  و�ل���ش��رت�ط��ات  �ل�شباحة 
�ملائية وهذ� وجاري حاليا �لعد�د لتنظيم عدد 
من �مل�شابقات يف �ل�شباحة و�للعاب �ملائية و�لتي 
�مل�شاركني  �لطالب  وت�شويق  �لرتفيه  يف  ت�شهم 

وتعميق ��شتفادتهم من �لرنامج .
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فريق اأبوظبي للمحيطات ي�صارك يف مناف�صات �صباق جولة �صيڤن �صتار يف بريطانيا واإيرلندا

�لطاقم يو�جه مناف�سة قوية من �أربعة فرق �أخرى ت�سارك يف �سباق فولفو للمحيطات

وقع �ملد�فع �لدويل �لبلجيكي توما�س فريمايلن ر�شميا عقد 
حتى  �ل�شباين  بر�شلونة  �ىل  �لنكليزي  �ر�شنال  من  �نتقاله 
2019.. ووقع فريمايلن )28 عاما( �لعقد بح�شور رئي�س 
بارتوميو ونائبه جوردي مي�شرتي،  بر�شلونة جو�شيب ماريا 
وذل����ك ب��ع��د جت�����اوزه �ل��ف��ح�����س �ل��ط��ب��ي �ل���روت���ي���ن���ي.. و�شبق 
لر�شنال �ن �علن و�فق توما�س فريمايلن على �لنتقال �ىل 
�جلميع  م�شيفا   ، �ليوم  �لطبية  �لزيارة  و�شيجري  بر�شلونة 
بذلها  �لتي  �جلهود  على  ي�شكر فريمايلن  �ن  يود  �ر�شنال  يف 
وعلى م�شاهمته خالل �لفرتة �لتي �م�شاها معنا، ويتمنى له 

�لتوفيق يف �مل�شتقبل .

يونايتد  ومان�ش�شرت  بر�شلونة  بني  ��شده  على  �لتناف�س  وكان 
 28( فريمايلن  خدمات  على  �حل�شول  �جل  من  �لنكليزي 
عاما(، لكن مدرب �ر�شنال ف�شل بيعه �ىل ناد �جنبي بعد �ن 
لوي�س  �لهولندي  �جلديد  يونايتد  مان�ش�شرت  م��درب  رف�س 
�ملهاجم  ع��ن  مبوجبها  �لتخلي  يتم  ت��ب��ادل  �شفقة  غ��ال  ف��ان 
�ملك�شيكي خافيري هرنانديز و�ملد�فع �لدويل �لنكليزي كري�س 

�شمولينغ.
و�ن�����ش��م ف��ريم��اي��ل��ن )47 م���ب���ار�ة دول���ي���ة( �ىل �ر���ش��ن��ال عام 
�لهولندي وخا�س معه  �م�شرتد�م  �ياك�س  2009 قادما من 
150 مبار�ة �شجل خاللها 15 هدفا، منها 21 مبار�ة فقط 

يف �ملو�شم �ملا�شي ب�شبب تعر�شه لال�شابات.
 15 �لكاتالوين  �ل��ن��ادي  كلف  �ل��ذي  فريمايلن  على  ويتعني 
�لعالم،  و�شائل  تقدير�ت  بح�شب  ��شرتليني  جنيه  مليون 
�ملناف�شة مع جري�رد بيكيه و�لفرن�شي جريميي ماتيو �ملنتقل 
من فالن�شيا �ل�شباين من �جل مركز ��شا�شي يف ت�شكيلة �ملدرب 
و�لتحق  �لكاتالوين  للنادي  �جلديد  �مل��درب  �نريكي،  لوي�س 
�جلدد  �لو�فدين  من  بعدد  �ل�شابق  �م�شرتد�م  �ياك�س  مد�فع 
لوي�س  �لوروغ��وي��اين  ر�أ�شهم  وعلى  �لكاتالوين  �ل��ن��ادي  �ىل 
و�حلار�س  ر�كيتيت�س  �ي��ف��ان  �ل��ك��رو�ت��ي  �ىل  ����ش��اف��ة  ���ش��و�ري��ز 

�لملاين مارك-�ندري تري �شتيغن وماتيو.

في���رمايل����ن يوق����ع ر�سمي���ًا لرب�سلونة 

ي�شتعد فريق �أبوظبي للمحيطات ، �لذي يحظى 
ويكثف  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  بدعم 
فولفو  ���ش��ب��اق  يف  للم�شاركة  ح��ال��ي��اً  حت�����ش��ري�ت��ه 
للمناف�شة   ،2015-2014 ملو�شم  للمحيطات 
يف �شباق جولة �شيڤن �شتار يف بريطانيا و�إيرلند� 
�لتي تنطلق من كاويز يف جزيرة و�يت يوم �لثنني 
�لتي  �ل��ف��رق  م��ن  �أرب���ع  مب�شاركة  �أغ�شط�س،   11

�شتتناف�س �أي�شاً يف �شباق فولفو للمحيطات . 
�أو�شن  روي��ال  ن��ادي  ينظمه  �ل��ذي  �ل�شباق  وميتد 
ر��شينغ مل�شافة 1800 ميل، وي�شهد م�شاركة 32 
يختاً لالإبحار بني �جلزر �لريطانية يف حتٍد ُيعد 

من بني �أ�شعب �ل�شباقات يف �لعامل. 

�أبوظبي  ف��ري��ق  على  موجهة  �لأ���ش��و�ء  و�شتكون 
�ملكون  �ل�����ش��وي��دي   SCA وف��ري��ق   ، للمحيطات 
بالكامل من �ل�شيد�ت، وفريق �لفيميدكا �لرتكي، 
كامبو�س  وف���ري���ق  �ل�����ش��ي��ن��ي،  دون��غ��ف��ن��غ  وف���ري���ق 
�ملتوقعة  �لطق�س  �أح��و�ل  �إىل  وبالنظر  �ل�شباين. 
خالل �ل�شباق، من �ملتوقع �أن تكمل يخوت فولفو 
�أو�شن 65 �مل�شاركة �ل�شباق خالل �شبعة �أيام دون 

توقف.
فوز�ً  حقق  ق��د  للمحيطات  �أبوظبي  فريق  وك��ان 
مم���ي���ز�ً ي����وم �خل��م��ي�����س �مل���ا����ش���ي ب�����ش��ب��اق حتدي 
�أ�شبوع  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ن  �خل������ريي  �أرت���ي���م���ي�������س 
�لغناء  جن��م  مب�شاركة  �ملتحدة،  �ململكة  يف  ك��اوي��ز 

دور�ن  فرقة  مغني  ب��ون،  يل  �شيمون  �لريطاين 
بورهانز،  كيث  �لأمريكي  �إىل  بالإ�شافة   ، دور�ن 
�أومل��ب��ي��اد �ملعاقني  �مل�����ش��ارك يف  �ل��ب��ط��ل �ل��ري��ا���ش��ي 
و�لفائز مب�شابقة فريق �أبوظبي للمحيطات على 

�لفي�شبوك.
�أبوظبي  ف���ري���ق  م����الح  ف��ي�����ش��ر،  ���ش��ي��م��ون  وق�����ال 
�لطاقم  �أف��ر�د  �أن��ه ي�شتعد مع بقية   ، للمحيطات 
�إيان ووكر �لبطل �حلائز على ميد�ليتني  بقيادة 
ف�شيتني �أوملبيتني، للتناف�س يف �لتحدي �لأ�شعب 
من نوعه حتى �لآن. وعلق بالقول: �شيكون �ل�شباق 
�شعباً ومليئاً بالتحديات من حيث �شعوبة �مل�شار، 
وما يقت�شيه ذلك من بذل جهود ��شتثنائية دون 

وجود وقت طويل للنوم! . و�شيبذل في�شر ق�شارى 
�أثناء  �ل�شعوبات  ه��ذه  وط���اأة  م��ن  ليخفف  جهده 
توجيه يخت عز�م على طول �ل�شو�حل �ل�شخرية 

يف �أنحاء بريطانيا و�يرلند�. 
وتابع مو�شحاً: �شنكمل �ل�شباق من دون �أي توقف، 
و�شتنتظرنا �لكثري من �لقر�ر�ت �لو�جب �تخاذها 
�لريطانية  �ل�شو�حل  ط��ول  على  �إب��ح��ارن��ا  �أث��ن��اء 
�لجتاهات  ح�شاب  �إىل  بالإ�شافة  و�لإي��رل��ن��دي��ة، 
�لأمثل ل �شيما مع �ملتغري�ت �ملت�شارعة للطق�س . 
وكان من �ملقرر �أن يبد�أ �ل�شباق يف منت�شف نهار 
�مللكي يف  ن��ادي �ليخوت  ي��وم �لأح��د �نطالقاً من 
كاويز، لتمر �لفرق �مل�شاركة يف �مل�شيق �لو�قع بني 

�ل�شاحل �جلنوبي لجنلرت� وجزيرة و�يت، �إل �أنه 
 11 �لثنني  يوم  �إىل  �ل�شباق  �نطالق  تاأجيل  مت 
�لتي  �ل�شيئة  �جلوية  �لظروف  ب�شبب  �أغ�شط�س، 

ت�شبب بها �إع�شار بريثا.
به  ي�شعر  �لذي  �لبالغ  �إىل �حلما�س  في�شر  و�أ�شار 
مع  للتناف�س  للمحيطات  �أب��وظ��ب��ي  فريق  طاقم 
�شباق  يف  �شت�شارك لح��ق��اً  �ل��ت��ي  �لأخ����رى  �ل��ف��رق 
فر�شة  �إنها  بالقول:  وعلق   ، للمحيطات  فولفو 
�إك���م���ال �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت للتحدي  مم��ي��زة م���ن �أج����ل 
�لفرق  �شد  �لتناف�س  يف  خرتنا  وتعزيز  �لأك��ر، 
�لأخرى، ومن �ملوؤكد �أننا �شنتعلم �لكثري من هذه 

�لتجربة . 

فولفو  ����ش���ب���اق  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �ل���ي���خ���وت  وت��ت��م��ي��ز 
ل��ل��م��ح��ي��ط��ات ب��اأن��ه��ا م��ت��ط��اب��ق��ة يف ك���ل ���ش��يء من 
ح��ي��ث �ل��ه��ي��اك��ل و�لأ����ش���رع���ة و�مل����ع����د�ت، وه����ذ� ما 
�لفرق.  يعني مناف�شة حمتدمة للغاية بني كافة 
وحتدث في�شر حول هذ� �ملو�شوع قائاًل: حر�شت 
�ل�شباق  هذ�  و�مل�شاركة يف  �ملميزة  �خلم�شة  �لفرق 
�ل�شاق،  �لتدريب  �لعديد من مر�حل  �إجن��از  على 
وهناك �ختالفات �شغرية للغاية يف �أد�ء �ليخوت، 
�ل�شباق  م��ر�ح��ل  خ��الل  �شر�شة  مناف�شة  و�أت��وق��ع 
على  ت��ه��اون  �أي  هناك  يكون  ول��ن  نهايته.  وحتى 
�لنهاية  �إىل خط  منت يخت عز�م حلني و�شولنا 

يف غ�شون �أ�شبوع من �لآن .

ذكرت و�شائل �لعالم �لريطانية �ن تركيز مان�ش�شرت يونايتد �لنكليزي حتول 
�ن ف�شل يف  بعد  بنعطية  �ليطايل مهدي  �ملغربي لروما  �لدفاع  �لن �ىل قلب 
�ر�شنال  من  �نتقل  �ل��ذي  فريمايلن  توما�س  �لبلجيكي  خدمات  على  �حل�شول 
�ىل بر�شلونة �ل�شباين. وبحاول مدرب يونايتد �جلديد �لهولندي لوي�س فان 
غال جتنب �خلطاأ �لذي وقع فيه �شلفه �ل�شكتلندي ديفيد مويز �ملو�شم �ملا�شي 
با�شتثناء  �ل�شيفية  �لن��ت��ق��الت  �شوق  خ��الل  لع��ب  �ي  م��ع  �لتعاقد  ف�شل  ح��ني 
�لبلجيكي مرو�ن فاليني �لذي تعاقد معه يف �ليوم �لخري من فريقه �ل�شابق 
تعاقدين عزز من خاللهما �شفوف  �لن  �يفرتون. وقد �جرى فان غال حتى 
فريقه للمو�شم �ملقبل �لذي ينطلق بعد �يام معدودة من خالل �شم �ل�شباين 
29 مليون جنيه ��شرتليني ولوك �شو  �تلتيك بلباو مقابل  �ندير هريير� من 
من �شاوثمبتون مقابل 27 مليون جنيه ��شرتليني، فيما فقد ثالثة مد�فعني 
هم �لفرن�شي باتري�س �يفر� �ملنتقل �ىل يوفنتو�س �ليطايل مقابل 2ر1 مليون 

فرديناند  وري���و  فيديت�س  نيمانيا  و�ل�شربي  فقط  جنيه 
بارك  �نرت ميالن �ليطايل وكوينز  �ملنتقالن �ىل 

مع  عقديهما  لنتهاء  مقابل  دون  رينجرز 
�ل�شياطني �حلمر .

وح����اول ف���ان غ���ال ت��ع��زي��ز دف��اع��ه من 
لكن  ف����ريم����اي����ل����ن  �����ش����م  خ�������الل 

�لنتقال  ع��ل��ى  و�ف����ق  �لخ����ري 
بح�شب  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  �ىل 

م����ا �ك�����د �ر�����ش����ن����ال يف 
موقعه  ع���ل���ى  ب����ي����ان 
�لنرتنت  ���ش��ب��ك��ة  يف 
و�فق  قائال:  �ل�شبت، 
فريمايلن  ت���وم���ا����س 
ع���ل���ى �لن����ت����ق����ال �ىل 

ب��ر���ش��ل��ون��ة. �جل��م��ي��ع يف 
�ر�شنال يود �ن ي�شكر فريمايلن على �جلهود �لتي 

بذلها وعلى م�شاهمته خالل �لفرتة �لتي �م�شاها 
معنا، ويتمنى له �لتوفيق يف �مل�شتقبل .

ومان�ش�شرت  بر�شلونة  بني  ��شده  على  �لتناف�س  وكان 
�جل �حل�شول على خدمات  �لنكليزي من  يونايتد 

�ر�شنال ف�شل  لكن مدرب  عاما(،  فريمايلن )28 
ب��ع��د �ن رف�������س ف����ان غال  ن����اد �ج��ن��ب��ي  ب��ي��ع��ه �ىل 

�شفقة تبادل يتم �لتخلي مبوجبها عن �ملهاجم 
و�ملد�فع  ه��رن��ان��دي��ز  خ��اف��ي��ري  �مل��ك�����ش��ي��ك��ي 

�لدويل �لنكليزي كري�س �شمولينغ. 
�لن  �شيدخل  يونايتد  �ن  ويبدو 

�شم  على  ج��دي��دة  مناف�شة  يف 
بغرميه  متمثلة  بنعطية 

ت�شل�شي 
بح�شب 

ما ذكرت 
و����ش���ائ���ل 
�لع����الم 
 ، ملحلية �
ع������ل������م������ا 
ب���������ان���������ه 
�������ش������ب������ق 
ير  للمد

�لريا�شي يف روما و�لرت �شاباتيني �ن �كد بان بنعطية لن يرتك نادي �لعا�شمة 
هذ� �ل�شيف �ل يف حال وجود عر�س بقيمة 61 مليون يورو وقال �شاباتيني يف 
موؤمتر �شحايف �لوكيل مو�شى �شي�شوكو حدد مبلغ 30 مليونا، هذ� �ملبلغ ي�شاوي 
61 مليون يورو،  فقط �لقدم �ل�شيئة لدى بنعطية، �ي �لي�شرى، لنه ي�شاوي 
وخالفا لذلك فانه �شيبقى مع روما . وخا�س �لدويل �ملغربي مو�شما ر�ئعا، وهو 
بحال ح�شوله على  روم��ا  يبقى يف  قد  لكنه  �وروبية كبرية  �ندية  مطلوب من 
مبتغاه بزيادة �جره وقد تطرق �شاباتيني �ىل هذه 
�مل�شاألة قائال: �شحيح �نه يريد �كرث من �لعام 
�ملا�شي عندما �نتقل من �ودينيزي �ىل روما، 
لكنه يعرتف بانه �حب م�شروعنا وتخلى عن 
وزي���ادة، فهو  لقد وعدته مبكافاأة  �مل��ال وختم 

فكر يف مبلغ و�نا �فكر يف �آخر خمتلف .
جميع  يف  ���ش��دي��دة  مناف�شة  يونايتد  وي��و�ج��ه 
يف  وه��و  �بر�مها  �ىل  ي�شعى  �لتي  �لتعاقد�ت 
و�شع ل يح�شد عليه لن معظم �لالعبني 
�مل�����ش��ارك��ة يف م�شابقة  ي��ري��دون  �ل��ك��ب��ار 
دوري �بطال �وروبا �لتي يغيب عنها 
�ملو�شم  ه���ذ�  �حل��م��ر  �ل�شياطني 
ب��ع��د �خ��ف��اق��ه��م �ل��ك��ب��ري يف 
منذ  �لول  �خ���ت���ب���اره���م 
�ع�������ت�������ز�ل م����درب����ه����م 
�ليك�س  �ل����ش���ط���ورة 

فريغو�شون.
و��شارت �شحيفة د�يلي 
م��اي��ل �ىل �ن ي��ون��اي��ت��د م��ا ز�ل 
�لملاين  �ل��دف��اع  قلب  خدمات  على  باحل�شول  مهتما 
مات�س هوميل�س، �ملتوج مع بالده بكاأ�س �لعامل قبل ��شابيع 
�ل�شباق  يخ�شر  ق��د  لكنه  دورمت��ون��د  بورو�شيا  م��ن  م��ع��دودة، 
رف�س  م��ا  ي��دف��ع  لكي  م�شتعد�  ي��ب��دو  �ل���ذي  �ر���ش��ن��ال  مل�شلحة 
كلوب يف  يورغن  �مل��درب  لفريق  به  يتقدم  �ن  �ل�شياطني �حلمر 

وقت �شابق وهو مبلغ 25 مليون جنيه ��شرتليني.
و��شبح بامكان �ر�شنال �ن ميول �شفقة �لتعاقد مع جنم �لدفاع 
�لملاين يف مونديال �لر�زيل بعد بيعه فريمايلن لر�شلونة، 
�ل�����ش��اب��ق خلدمات  ن��ف�����ش��ه خ�����ارج  ي��ون��اي��ت��د  ويف وح����ل وج����د 
هوميل�س فمن �ملحتمل �ن يحول �هتمامه �ىل مد�فع �ياك�س 
�لهولندي د�يل بليند �لذي �شيكلفه حو�يل 17 مليون جنيه 

��شرتليني.
ويبدو �ن يونايتد م�شتعد لنفاق مبلغ �ل25 مليون جنيه على 
جنم �خر من مونديال �لر�زيل وهو �جلناح �لكولومبي خو�ن 
فيورنتينا  م��ن  �حلمر  �ل�شياطني  �ىل  ينتقل  ق��د  �ل��ذي  ك����و�در�دو 
�لتي  م��اي��ل  د�ي��ل��ي  بح�شب  �ملقبلة  �لقليلة  �ل�����ش��اع��ات  يف  �لي��ط��ايل 
����ش��ارت �ىل �ن ف��ان غ��ال ق��د مي��ول ج���زء� م��ن هذه 
�ملك�شيكي  �ملهاجم  بيع  �ل�شفقة من خالل 
�ىل  ت�شيت�شاريتو  ه��رن��ان��دي��ز  خ��اف��ي��ري 
توتنهام  �لخ����ر  �ل��ل��ن��دين  م��ن��اف�����ش��ه 
عن  للتخلي  ب����دوره  ي��ت��وج��ه  �ل����ذي 
�شولد�دو  روبرتو  �ل�شباين  �ملهاجم 
ليغا  ل  ب��ط��ل  م��دري��د،  �تلتيكو  �ىل 
دييغو  رح��ي��ل  تعوي�س  �ىل  �ل�����ش��اع��ي 

كو�شتا �ىل ت�شل�شي.

يوفنتو�س يفوز ب�سعوبة على جنوم �لدوري �لأ�سرت�يليونايتد مهتم ببنعطية ويقرتب من كو�در�دو 

ليديكي حتطم �لرقم �لعاملي يف 400 م حرة 

�كد لعب �لو�شط �لفرن�شي �شمري ن�شري يف مقابلة مع �شحيفة غارديان 
�لريطانية قر�ره باعتز�ل �للعب دوليا لكي يركز ح�شر� على مهمته مع 

فريقه مان�ش�شرت �شيتي �لنكليزي.
ه��ن��اك )�ىل  �ىل  �ذه���ب  ع��ن��دم��ا  لل�شحيفة:  ع��ام��ا(  ن�����ش��ري )27  وق���ال 
�ملنتخب( �جد د�ئما �مل�شاكل. �نا عر�شة لالتهامات وعائلتي تعاين جر�ء 
ذلك ول �ريدها �ن تعاين. من �لف�شل �ن �توقف و�لرتكيز على م�شريتي 

يف �لنادي .
وو����ش��ل �ت��خ��ذت ق���ر�ري. فكرت ب��ه منذ 2012 بعد ك��اأ���س �وروب���ا وهذ� 
تاأكيد )ما يقوله لل�شحيفة( ملا كنت �فكر به �نا يف �ل�شابعة و�لع�شرين من 

فلن  �ملدرب  دي�شان(  )ديدييه  �نه  وب�شر�حة، طاملا  عمري، 
�حظى بفر�شتي بعد كل �لذي ح�شل . ومل يكن ن�شري 
�لر�زيل  مونديال  �ىل  �لفرن�شي  �ملنتخب  ت�شكيلة  �شم 
����ش��ت��ب��ع��اده، وق���د حتدث  ب��ع��دم��ا ق���رر دي�����ش��ان   2014

يكن  مل  قائال:  �مل�شاألة،  هذه  عن  �ل�شابق  مر�شيليا  لعب 
هذه  قا�شية.  �شربة  �شكل  ��شتبعادي  علي.  �شهال  �ل�شيف 
�شعيد� بجلو�شي  �ك��ن  ب��اين مل  ق��ال )دي�شان(  هي �حلياة. 
كان  و�ح��د�  لعبا  �ع��رف  ل  لكني  �لحتياط،  مقاعد  على 
�شعيد� بالتو�جد على مقاعد �لحتياط، خ�شو�شا عندما 

��شعر  �لقر�ر. ل  �لتي تقف خلف هذ�  ل تعرف �ل�شباب 
لين  �لفرن�شي  �ملنتخب  مباريات  جميع  تابعت  باملر�رة، 
�لتا�شعة  �ك��ون قد جت��اوزت  �لقدم وو��شل لن  �حب كرة 

يحل  عندما  و�لع�شرين من عمري 
بامكاين  وك�������ان   2016 ع�����ام 
�مل�شاركة يف كاأ�س �وروبا )�ملقررة 
لكن   )2016 ع����ام  ف��رن�����ش��ا  يف 
مينحني  ل  �لفرن�شي  �ملنتخب 

�ل�شعادة ، موؤكد� �ن قر�ره �لعتز�ل 
وح�شب،  ب��دي�����ش��ان  ع��الق��ت��ه  نتيجة  ي���اأت  مل 

لي�س حم�شور�  �لم��ر  قائال:  �لخرين  �لالعبني  �شلوك  �نتقد  �نه  بل 
�نا  فريقه.  مل�شلحة  �لف�شل  �عتره  مبا  ق��ام  لقد  وح�شب.  )دي�شان(  به 
�تفهم قر�ره. لي�س لدي م�شكلة معه، بل مع �ملجموعة باأكملها. فهو لي�س 

�ن  بل  �لع���الم،  و�شائل  �ىل  عنه(  )بال�شوء  يتحدث  �ل��ذي  �ل�شخ�س 
و�شائل �لعالم هي �لتي تتحدث عني و�لالعبون �ي�شا .

و�ردف ن�شري قائال مع �لقرت�ب من �ملونديال، قال �لبع�س بان 
�تو�جد  �ن  ملاذ� تريدون مني  بع�س �لالعبني تذمرو� )منه(. 
مع جمموعة من �لالعبني لي�س با�شتطاعتهم حتى �ن يكونو� 
�شريحني و�ن يقولو� يل بانهم يو�جهون م�شكلة معي. ل �ريد 
�لذهاب �ىل هناك )�ملنتخب( بعد �لن . وتاأتي مقابلة ن�شري 
مع غارديان لتوؤكد ما �ملح �ليه قبل �يام معدودة حول توجهه 

ل��الع��ت��ز�ل دول��ي��ا ب�شبب �ن��زع��اج��ه م��ن �لن��ت��ق��اد�ت �ل��ت��ي تطاله 
�تخذته قبل  �لقر�ر. لقد  �تخذت  يف فرن�شا لنها ت�شايق عائلته.  لقد 

فرتة لكني �شاأعلن عنه عندما يكون �لوقت منا�شبا ، هذ� ما قاله ن�شري 
يف مقابلة مع موقع �شكاي �شبورت�س ، دون �ن يحدد ما هو �لقر�ر �لذي 
�تخذه، م�شيفا مل �فز باي �شيء مع �ملنتخب �لوطني وبالتايل من �ل�شهل 
تلعب  ما. عندما  ب�شيء  فزت  لو  ��شعب  �شيكون  �ل��ذي  �لقر�ر  �تخاذ هذ� 
لفريق كبري وتخو�س �لكثري من �ملباريات، ف�شيكون من �ل�شهل �لتو�شل 
�ىل هذ� �لقر�ر . و�شجل ن�شري بد�يته �لدولية عام 2009 حني كان يف 
�لتا�شعة ع�شرة من عمره وخا�س منذ حينها 41 مبار�ة دولية، م�شجال 5 
�هد�ف، لكن م�شريته مع �ملنتخب كانت مثرية للجدل على غر�ر ما ح�شل 
يف كاأ�س �وروبا 2008 حني دخل يف م�شادة مع زمالئه �ملخ�شرمني، �و يف 
�لكاأ�س �لقارية عام 2012 عندما تهجم على �حد �ل�شحافيني بعد خروج 

بالده ما ت�شبب بايقافه لثالث مباريات.
وقد حظي ن�شري ب م�شاندة يف �ثارة �جلدل من �شديقته �نار� �تاني�س 
�لتي دفعت بدي�شان �ىل �لتقدم ب�شكوى �شدها بعد �ن وجهت �ليه �ل�شتائم 
لعدم �ختياره �شديقها �شمن �لت�شكيلة �لتي خا�شت مونديال 2014 يف 
�لر�زيل. وكتبت �تاني�س يف �شفحتها على موقع تويرت بعد ك�شف ت�شكيلة 
بئ�س  �ىل �جلحيم..  دي�شان  �ىل �جلحيم،  فرن�شا  دي�شان  قبل  فرن�شا من 
ربع  �ل��دور  �خل��روج من  بعد  �لفرن�شي  �ملنتخب  �شخرت من  ثم   ، �مل��درب 

�لنهائي �مام �ملانيا )�شفر-1( ب�شبب غياب �لرجال �حلقيقيني .
و�عرب ن�شري عن �نزعاجه من تناوله يف و�شائل �لعالم �لفرن�شية لن 
ما يح�شل يزعج عائلته لكن ل يوؤثر عليه �شخ�شيا لنه معتاد على 
و�ملنتخب  )عائلته(  ��شعدهم  �ن  �ري��د  م�شيفا  �لم��ر،  ه��ذ� 

�لوطني ل يجعلهم �شعد�ء .
مان�ش�شرت  مع  مرتني  �ملمتاز  �ل��دوري  بلقب  ن�شري  وت��وج 
مرة  �ملحرتفة  �لندية  ر�بطة  كاأ�س  لقب  �ىل  ��شافة  �شيتي 
�للندين  �لفريق  2011 من  عام  �ليه  �نتقاله  و�ح��دة منذ 
�ر�شنال، ويبدو �نه يريد �لرتكيز متاما على م�شو�ره 
مع فريقه �لذي وقع معه عقد� جديد� ميتد 

خلم�شة �عو�م.

ن�سري يعتزل دوليًا وينتقد دي�سان و�ملنتخب

�حتاج يوفنتو�س �ىل هدفني يف �لأنفا�س �لأخرية 
فوز�  ليخطف  بيبي  و�شيموين  بوجبا  ب��ول  من 
م���ن جن����وم دوري  ت�����ش��ك��ي��ل��ة  ع��ل��ى   2-3 ���ش��ع��ب��ا 
�لدرجة �لوىل �ل�شرت�يل لكرة �لقدم يف مبار�ة 
ودية �أقيمت �أمام �أكرث من 55 �لف متفرج على 
�مل��ل��ع��ب �لومل���ب���ي يف ���ش��ي��دين �م�����س �لح���د وكان 
دقيقتني  قبل   1-2 متاأخر�  �لي��ط��ايل  �لفريق 
و�شط  لعب  بوجبا  ��شتقبل  حينما  �لنهاية  من 
فرن�شا �لكرة على �شدره و�شددها لت�شكن �لز�وية 

�لعليا لل�شباك ليدرك �لتعادل.

و���ش��ج��ل ب��ي��ب��ي ه���دف �ل���ف���وز ب��ع��د ث���الث دقائق 
بت�شديدة منخف�شة من مكان مماثل على حافة 
�جلديد  �مل����درب  �أب��ن��اء  ليحقق  �جل����ز�ء  منطقة 
ما�شيميليانو �ليجري �نت�شارين يف �أول مبار�تني 
للفريق حتت قيادته بعدما �شحقو� ت�شكيلة من 

لعبي �ندوني�شيا 8-1 يوم �لربعاء �ملا�شي.
�لفريق  كارو�شكا  مار�شيلو  �لرجنتيني  وم��ن��ح 
�مل�شيف �لذي لعب بقيادة �لي�شاندرو ديل بيريو 
ت��ق��دم��ا م�شتحقا يف  �ل�����ش��اب��ق  ي��وف��ن��ت��و���س  جن���م 
ليتوغل  م�شاحة  وجد  حينما  �لتا�شعة  �لدقيقة 

�لكرة  لت�شكن  �ملنطقة  ح��اف��ة  على  م��ن  وي�����ش��دد 
و�رتطمت  بوفون  جيانلويجي  �حل��ار���س  �شباك 
نهاية  ق��ب��ل  ب��ال��ق��ائ��م  تيفيز  ك��ارل��و���س  ت�����ش��دي��دة 
�لتعادل  �درك  ي��وف��ن��ت��و���س  ل��ك��ن  �لول  �ل�����ش��وط 
ليورينتي  فرناندو  ر�أ�شية  من   59 �لدقيقة  يف 
و�شجل  �ي��ف��ر�  باتري�س  عر�شية  م��ن  م�شتفيد� 
للفريق  �لثاين  �لهدف  يوريت�س  تومي  �لبديل 
دفاعي  خ��ط��اأ  بعد   77 �لدقيقة  يف  �ل���ش��رت�يل 
من كو�دو ��شامو�ه لكن بوجبا وبيبي �نقذ� بطل 

�يطاليا.

400 م حرة يف  �لعاملي يف �شباق  �لقيا�شي  حطمت �لمريكي كايتي ليديكي �لرقم 
�يرفاين  �ملقامة يف  �ملتحدة  �لوليات  �لول خالل بطولة  �ملركز  طريقها لحر�زها 
وقطعت �ل�شباحة �ملر�هقة �لتي مل تتجاوز �ل�شابعة ع�شرة من عمرها �ل�شباق بزمن 
�ليطالية  با�شم  �مل�شجل  �لعاملي  �لقيا�شي  �لرقم  على  لتتفوق  دقائق،  86ر58ر3 
�يام  خ��الل  حققته  دق��ائ��ق  15ر59ر3  وق���دره   2009 ع��ام  بيليغريني  فيديريكا 
�ل�شماح ببذ�ت �ل�شباحة �لعالية �لتقنية و�لتي ��شبحت ممنوعة �لن. وكان �نت�شار 
�ن  لها  �شبق  �لبطولة بعدما  �شباقات خالل هذه  لليديكي يف ثالثة  �لثالث  �ل�شبت 
�لعاملي يف  �لقيا�شي  �لرقم  وبتحطيمها  ح��رة،  م  و200   100 ل�شباقي  بطلة  وجت 
م   800 �شباقي  بعد  �شجلها،  �رق��ام قيا�شية يف  ��شبحت متلك ثالثة  م حرة   400
و1500 م حرة، لتكون �ول �شباحة حتقق هذ� �لمر منذ مو�طنتها جانيت �يفانز 
وتفوقت   .)2006 1987 حتى  �لثالثة من  لل�شباقات  �لقيا�شية  )حملت �لرقام 
ليديكي يف �شباق �ل�شبت على �شيري� ر�نغ �لتي حلت ثانية بزمن 67ر04ر4 دقائق، 
�ل�شبت  مناف�شات  و�شهدت  دقائق  28ر06ر4  بزمن  ثالثة  �شميث  ليا  ج��اءت  فيما 

�للعاب  ت��اري��خ  يف  تتويجا  �لك���رث  �لريا�شي  فيلب�س،  مايكل  للعائد  �خ���رى  خيبة 
�لوملبية )18 ذهبية(، �ذ حل �ل�شطورة �لمريكية �لعائد بعد �عتز�ل د�م لع�شرين 
�شهر� يف �ملركز �ل�شاد�س يف �شباق 100 م ظهر� �لذي توج به مات غريفريز بت�شجيله 
م   100 �شباق  يف  �ل�شابع  �مل��رك��ز  حقق  ع��ام��ا(   29( فيلب�س  وك��ان  ثانية.  75ر52 
حرة �لربعاء �ملا�شي، ثم حل �جلمعة ثانيا يف �شباق 100 م فر��شة ما �شمح له يف 
�حلايل  �ل�شهر  نهاية  يف  تقام  �لتي  �لهادىء  �لعاب  �ىل  �ل�شباق  لهذ�  تذكرته  حجز 
 18 �وملبية  ميد�لية   22( فيلب�س  وك��ان  �لعامل.  بطولة  �ىل  و�ملوؤهلة  ��شرت�ليا  يف 
منها ذهبية(، �عتزل مبا�شرة بعد �وملبياد لندن 2012، لكنه عاد عن �عتز�له وبد�أ 
�مل�شاركة يف �ملناف�شات يف ني�شان-�بريل �ملا�شي وقبل �لبطولة �حلالية، كانت لفيلب�س 
3 م�شاركات فاحرز �ملركز �لول مرتني يف �شباقه �ملف�شل 100 م فر��شة، وحل ثانيا 
يف 100 م حرة بزمن 80ر48 ثانية خلف �لبطل �لوملبي ناتان �دريان )17ر48 
ث( ورغم �حر�زه �ملركز �لول مع منتخب بالده يف �شباق �لتتابع 4 مر�ت 100 م 

حرة، مل ي�شطع جنم فيلب�س يف �لفردي.



    

طريقة �سهلة مل�ساهدة مريحة على يوتيوب
ك�����ش��ف م��وق��ع �ل��ب��و�ب��ة �ل��ع��رب��ي��ة لأخ���ب���ار �ل��ت��ق��ن��ي��ة، ط��ري��ق��ة ج��دي��دة تتيح 
تظر  �لتي  و�ل�شروحات،  �لنو�فذ  من  �لتخل�س  يوتيوب  موقع  مل�شتخدمي 
يف  �لفيديو  مقاطع  نا�شري  بع�س  يقوم  حيث  �ملن�شروة،  �لفيديوهات  على 
�ملوقع باإ�شافة �لكثري من �لنو�فذ �لتي مُيكن �إغالقها من خالل �ل�شغط 
ُتزعج  ق��د  �ل�شروحات  ه��ذه  ك��رثة  �أن  �إل  عليها،  �مل��وج��ود  �لإغ���الق  زر  على 
�مل�شتخدم. لذ� مُيكن مل�شتخدمي يوتيوب �إيقاف هذه �ل�شروحات من خالل 
ت�شجيل �لدخول �أوًل، ومن ثم �ل�شغط على �ل�شورة �ل�شخ�شية �ملوجودة يف 
 playback بعدها يتم �ختيار ت�شغيل ، setting لأعلى و�ختيار �لإعد�د�ت�

من �لقائمة �جلانبية.
�لر�بط  �إىل  و�لتوجه  �ل�شابقة  �خلطو�ت  تخطي  للم�شتحدم،  �أي�شاً  مُيكن 
http: www.youtube.com account_ م���ب���ا����ش���رًة:  �ل���ت���ايل 

 playback
من ثم يتجه �مل�شتخدم �إىل �إلغاء تفعيل خيار �إظهار �لتعليقات �لتو�شيحية 
 Show annotations، channel promotions ق��ن��و�ت  ور���ش��ائ��ل 

. Save يتبعها بال�شغط على زر �حلفظ

�سام�سوجن تك�سف عن �ساعة ذكية 
تعتزم �شركة �شام�شوجن مطلع �ل�شهر �ملقبل وخالل حدثها �ملزمع عقده يف 
�لعا�شمة �لأملانية، برلني، �لك�شف عن �شاعة ذكية قادرة على �إجر�ء مكاملات 

هاتفية دون �أن ترتبط بهاتف ذكي.
وقالت �ل�شركة �لكورية �لتي حتركت يف �لآونة �لأخرية لتعزيز ح�شورها يف 
�إنها تعتزم �إطالق �شاعة ذكية با�شم جري  �شوق �لأجهزة �لقابلة لالرتد�ء، 
�لعاملي  Gear Solo �شتكون جمهزة ببطاقة وحدة هوية �مل�شرتك  �شولو 
�حلدث  خ��الل  �ملرتقبة  �لذكية  �ل�شاعة  ع��ن  �لك�شف  و�شيجري   .USIM
�إىل جانب �جليل �لقادم  �أيلول �شبتمر �ملقبل برلني،   3 �ملزمع عقده يف 

من �شل�شلة �لهو�تف �للوحية جالك�شي نوت .
�أن �إطالق هذه �ل�شاعة مهم نظر�ً لكون �ل�شاعات �لذكية  ويرى �ملر�قبون 
لإجر�ء  �لذكية  بالهو�تف  لربطها  حتتاج  �شابًقا  �شام�شوجن  �أطلقتها  �لتي 
مكاملات هاتفية، فمع �مليزة �جلديدة لن يكون �مل�شتخدم يف حاجة �إىل حمل 

�لهاتف د�ئًما لالت�شال.
�ت�شالت �جليل  �أن �شاعة جري �شولو لن تدعم �شوى  �إىل  �لإ�شارة  وجتدر 
دون  تقليدية  ذكية  ك�شاعة  ��شتخد�مها  �ملمكن  م��ن  �شيكون  كما  �لثالث، 

جتهيزها ب�شريحة �ت�شال.
�شاعتها  عن  �ملا�شي  يونيو  حزير�ن  �شهر  يف  ك�شفت  قد  �شام�شوجن  وكانت 
�لذكية جري ليف Gear Live �لتي تعد �أول �أجهزتها �لتي تعمل مبن�شة 
نظام  من  معدلة  ن�شخة  تعد  و�لتي  جوجل  ل�شركة  �لتابعة  وي��ر  �أن��دروي��د 

�لت�شغيل �أندرويد خم�ش�شة لالأجهزة �لقابلة لالرتد�ء.
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تقنية ل�سحن �لأجهزة 
�لإلكرتونية عن بعد

 uBeam ط����ورت ���ش��رك��ة ي���و ب��ي��م
�لأم�����ري�����ك�����ي�����ة ت���ق���ن���ي���ة ج����دي����دة 
تتيح  �ل�����ش��رك��ة،  ����ش��م  نف�س  حت��م��ل 
�لذكية  �ل����ه����و�ت����ف  مل�����ش��ت��خ��دم��ي 
و�حل���و�����ش���ب �ل��ل��وح��ي��ة و�لأج���ه���زة 
�لإل��ك��رتون��ي��ة �لأخ����رى م��ن �شحن 

�أجهزتهم ل�شلكًيا عن ُبعد.
قاعدة  م��ن  �لتقنية  تلك  وت��ت��األ��ف 
تقوم  ب��ال��ك��ه��رب��اء،  ُمت�شلة  �شحن 
�إىل  �لكهربائية  �لطاقة  بتحويل 
م���وج���ات ف����وق ���ش��وت��ي��ة ت��ب��ث��ه��ا يف 
�لغرفة، ومن جهة �أخرى ي�شتقبل 
�ل��ه��ات��ف �مل�����زّود مُب�����ش��ت��ق��ِب��ل خا�س 
هذه �ملوجات ويحّولها مرة �أخرى 

�إىل طاقة ُتغذي بطارية �لهاتف.
للُم�شتخدم  �لتقنية  ه���ذه  وت��ت��ي��ح 
يف  وج���وده  مبجرد  �أجهزته  �شحن 
ن��ف�����س �ل��غ��رف��ة �ل��ت��ي ت��وج��د فيها 
قاعدة �ل�شحن، �إل �أنه ل مُيكن �أن 
�ل��ق��اع��دة لتغطية  ب��ث  ي�شل م��دى 
�عتماد  �أن  ح��ي��ث  ب���اأك���م���ل���ه،  ب��ي��ت 
�ل�شوتية  �مل���وج���ات  ع��ل��ى  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
ع��ال��ي��ة �ل����رتدد ي��ج��ع��ل م����رور هذه 
�مل��وج��ات ع��ر �جل���در�ن �أم���ًر� غري 

ممكن. 
�شاحبة  ب����ريي  م���ريدي���ث  وق���ال���ت 
مل���وق���ع  �إجنادجت  ب��ي��م  ي���و  ���ش��رك��ة 
قامت  ���ش��رك��ت��ه��ا  �إن  �لإل����ك����رتوين، 
من  جتريبي  من��وذج  �أول  بتطوير 
��شتعد�د�ً لطرحها خالل  �لتقنية، 
جتاري  ب�شكل  �ل��ق��ري��ب  �مل�شتقبل 

للُم�شتهلكني.
وح�شلت �شركة يوبيم على متويل 
بينهم  م��ن  ع���دة  ُم�شتثمرين  م��ن 
ل�  �لتنفيذية  �ملديرة  ماير  ماري�شا 

ياهو .

مطاردة رجل ركل قطة
يعرث  ملن  �ملر�شودة  �ملكافاأة  ق�شة  على  فقط  �أ�شبوع  بعد 
على �لفرن�شي �لذي ركل �شنجاباً بق�شوة يف �أمريكا، تكثف 
ركل  �أمريكي  عن  للبحث  جهودها  �لأمريكية  �ل�شرطة 
قطة بق�شوة وتفاخر بن�شر هذ� �لعتد�ء على في�س بوك.

حت���ت ع���ن���و�ن: م�����ش��اه��د ���ش��ادم��ة ل��رج��ل ي��رك��ل ق��ط��ة يف 
ميل  د�ي��ل��ي  �شحيفة  ن�شرت   ، ي�شحك  و�شديقه  �ل��ه��و�ء 
�حلادثة  ه��ذه  ي�شور  �ل��ذي  �لفيديو  مقطع  �لريطانية 

�لتي وقعت يف ولية �أوهايو �لأمريكية.
عو� على  وقالت �ل�شحيفة �إن �أكرث من 5 �آلف �شخ�س وَقّ
عري�شة حتث �ل�شرطة يف �أوهايو للقب�س على هذ� �ل�شاب 
لها هذ�  تعر�س  �لتي  �لق�شوة  على  �حتجاجاً  وحماكمته 
�لقط  ق��درة  �لرغم من  �ل�شاب على  ه��ذ�  �لقط من قبل 

على �لنهو�س جمدد�ً و�لهروب بعيد�ً.
يف  �لأليفة  �حليو�نات  تعذيب  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  ولفتت 
ولية �أوهايو �لأمريكية يعر�س �شاحبه لل�شجن ملا يقرب 

من 90 يوماً وغر�مة مالية ت�شل �إىل 2500 دولر.

�عتقال معلمة خممورة
على  �لقب�س  �لأمريكية  �أوكالهوما  ولي��ة  �شرطة  �ألقت 
يف  �ملدر�شة  �إىل  �لأول  �لدر��شي  يومها  يف  ج��اءت  معلمة 

حالة �شكر �شديد.
وك�����ان م���دي���ر �مل���در����ش���ة �ت�����ش��ل ب�����ش��رط��ة م��دي��ن��ة و�جرن 
لإبالغهم �أن لوري �آن هيل )49 عاما(، تفوح منها ر�ئحة 

�لكحول . 
�ملعلمني  من  �ثنني  �إن  �ملحلية  نيوز  فوك�س  قناة  وذك��رت 

وجدو� �آن هيل م�شتلقية يف �أحد �ل�شفوف �لفارغة .
ووج���ه���ت �ل�����ش��رط��ة �إل��ي��ه��ا ت��ه��م��ة �ل���ق���ي���ادة حت���ت تاأثري 
�مل�شروبات �لروحية، ومت �حتجازها لليلة كاملة يف مركز 

�ل�شرطة، قبل �أن يتم �لإفر�ج عنها مقابل كفالة.

�ل�سجن ملروجي �ل�سائعات عرب �لإنرتنت
�مل�شتبه،  �لقت �ل�شرطة �ل�شينية �لقب�س على �ربعة من 

يف قيامهم بن�شر �شائعات على �شبكة �لإنرتنت. 
�لقب�س  �ل��ق��اء  عملية  �إن  �شينخو�،  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
على �مل�شتبه فيهم تاأتي يف ظل جهود ترمي �ىل ت�شديد 
�لفورية  �ل��ر���ش��ائ��ل  خ��دم��ة  �شبط  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ل��و�ئ��ح 
�مل�شتبه  �أن  �ل�شينية  �لوكالة  و�أو�شحت  �لإن��رتن��ت.  عر 
�لقذف  �رتكاب جرمية  �تهامات  يو�جهون  �لأربعة  فيهم 
توجيه  ي��ت��م  �ل�شيني  �ل��ق��ان��ون  وف���ق  �أن���ه  �إىل  م�����ش��رية   ،
بن�شر  يقومون  �ل��ذي��ن  �ل�شخا�س  �إىل  �ل��ق��ذف  �تهامات 
�ل�شائعات �لتي ت�شل �إىل �كرث من خم�شة �لف م�شتخدم 
500 مرة  �ك��رث من  ن�شرها  �ع��ادة  يتم  و�لتي  لالنرتنت 
�ملد�نون بهذه �جلرمية عقوبة �شجن ت�شل �ىل  ويو�جه 

ثالث �شنو�ت �و �حلرمان من �حلقوق �ل�شيا�شية. 
�ي�شا  �لقب�س  �ل��ق��ت  �ل�شرطة  �ن  �ىل  �ل��وك��ال��ة  و����ش��ارت 
على 81 �شخ�شا �خرين �و وجهت �ليهم حتذير�ت بعدم 
�رتكاب جر�ئم مماثلة ويف �لوقت نف�شه عوقب �كرث من 

16 موقعا �ليكرتونيا ب�شبب �شعف �إد�رة �لإمان . 
و�أ�شافت �أن �ل�شائعات �لتي تد�ولها �مل�شتبه فيهم �شملت 
ترت�وح  فرتة  غ�شون  فى  لزلز�ل  بكني  بتعر�س  تكهنات 
بني يومني و�شتة �يام، وكذلك �شائعة عن �شماع ��شو�ت 

طلقات ر�شا�س فى غرب �لعا�شمة �ل�شينية. 

حتمل �سديقتها �مل�سلولة يوميًا �إىل �ملدر�سة 
�شربت فتاة �شينية مثاًل ر�ئعاً عن معنى �ل�شد�قة �حلقيقية، عندما د�أبت على حمل �شديقتها �مل�شابة بال�شلل 

يومياً على ظهرها �إىل �ملدر�شة على مدى ثالث �شنو�ت.
وعندما كانت ت�شني جياو )13 عاماً( يف عمر �لتا�شعة، �أدركت باأن �شديقتها �ملقربة ويينغ هوي لن تتمكن من 
�لذهاب �إىل �ملدر�شة ثانية، ب�شبب �إ�شابتها بال�شلل وعجز ذويها عن حمليها يومياً لتلتحق بزميالتها يف �ملدر�شة، 

لذلك قررت �أن تاأخذ هذه �ملهمة على عاتقها بح�شب ما ذكر موقع �أوديتي �شنرت�ل للغر�ئب.
ومل ت�شعر ت�شني بالكلل �أو �لتعب على مدى �ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شية، و�عتادت �أن ت�شتيقظ كل يوم عند �ل�شاعة 
�ل�شاد�شة �شباحاً لتنهي �أعمال �ملنزل، قبل �أن تتوجه �إىل منزل �شديقتها لتحملها على ظهرها، وتو�شلها �إىل 

�ل�شف �لذي تدر�شان فيها �شوياً يف �لطابق �لثاين من �ملدر�شة.
وبعد �أن �نت�شرت ق�شة �ل�شديقتني، يف �ل�شحف �ملحلية ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي، �شارعت �حلكومة �ملحلية 
�أد�ء  مو��شلة  من  ت�شني  مينع  مل  ذل��ك  �أن  �إل  �ملعاقة،  للطفلة  متحرك  كر�شي  تاأمني  �إىل  هونان،  مقاطعة  يف 
�ملدر�شة يف  �إىل  �ملتحرك يومياً  �لكر�شي  �لنبيلة، وبدًل من حمل �شديقتها على ظهرها تكفلت بدفع  ر�شالتها 

رحلتي �لذهاب و�لعودة.
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ينقذ�ن زو�جهما بالعي�س يف 
�أجو�ء �خلم�سينيات

وزوجها  )49عاماً(  جونز  م��ان��دي  تنا�شل  �لأزو�ج،  م��ن  كغريهما 
غاري )48 عاماً( لإنقاذ زو�جهما �لفا�شل ، �إل �أن هذين �لزوجني 
�تبعا �أ�شلوباً فريد�ً، وذلك من خالل �حلياة يف �أجو�ء �خلم�شينيات. 
م�شتحياًل  �أم����ر�ً  �خلم�شينيات  ب���اأج���و�ء  �حل��ي��اة  �لبع�س  ي��ج��د  ق��د 
ورجعياً، لكن ماندي �لتي تطبخ لزوجها كل ليلة، متاماً كماكانت 
تفعل معظم �لن�شاء يف ذلك �لوقت، ك�شرت كل �لقو�عد، ود�أبت على 
ليلة، زوجة  �نتظاره كل  غ��اري يجد يف  ف��اإن  �إطاعة زوجها، وعليه، 
مطيعة وع�شاء �شحياً. وبح�شب �شحيفة �أوديتي �شينرت�ل �ملخت�شة 
بالق�شايا �لغريبة، فاإن هذ� لي�س كل �شيء بالن�شبة للزوجة �ملطيعة، 
حيث �أن ماندي �لتي تعمل يف خدمات �ملطاعم بدو�م جزئي، تق�شي 
وترتدي  غ��اري،  ج��و�رب  ورت��ق  و�لتنظيف  �لطهي  وق��ت فر�غها يف 
يعود  ت�شميمها  �شيفروليه  �شيارة  وت�شتخدم  �لقدمية،  �لف�شاتني 
على  �أنه  وتعتقد  روكابيلي،  ت�شجيالت  �إىل  وت�شتمع  للخم�شينيات، 
جميع �لن�شاء �أن يعتمدن �أ�شلوب حياة مماثلة، �إذ� كن يردن �حلفاظ 
على زو�جهن. مالأت ماندي منزلها بجميع �أنو�ع �لتذكار�ت �لعتيقة 
�أ�شلية  مو�شيقى  و��شطو�نات  و�لهو�تف  �لقدمية،  �لر�ديو  كاأجهزة 
م�شتوردة من ولية كارولينا �جلنوبية، كما �أتقنت ت�شريحات �ل�شعر 
�أو  �لهوب  رق�س  يف  فر�غهما،  �أوق���ات  �ل��زوج��ان  ويق�شي  �لقدمية. 
زيارة �ملعار�س �لقدمية، وقال غاري: نحن نع�شق �حلياة بالأربعينات 
و�خلم�شينات، نذهب للرق�س نهاية كل �أ�شبوع . وتابع غاري �أ�شلوب 
�خلم�شينات،  �أ���ش��ل��وب  كبري  ح��د  �إىل  يطابق  نحياها،  �ل��ت��ي  �حل��ي��اة 
م�شرتكة  م�شلحة  ذل��ك  �أعطانا  لقد  لعالقتنا،  �لعجائب  فعل  ما 
�لفرتة،  تلك  يف  �أف�شل  كانت  �لزوجية  �حلياة  بالتاأكيد  و�أ���ش��اف   ،

ويت�شح ذلك من خالل �رتفاع ن�شبة �لطالق يف �لوقت �حلايل .

ترتك جثة زوجها 9 �أ�سهر يف �ملنزل 
ت��رك��ت �لأرم���ل���ة �ي���ال ���ش��امل��ون )54 ع��ام��اً( ج��ث��ة زوج��ه��ا يف �ملنزل 
لتتحلل بعد موته، بعد �أن تاأكل �لطيور رفاته، كما جاء يف �شحيفة 
مريور �لريطانية تو�جه هذه �ل�شيدة �لأمريكية �لتي زعمت �أنها 
�حتفظت بجثة زوجها يف �لبيت بعد موته ملدة 5 �أيام فقط، عقوبة 
�ل�شجن و�لغر�مة، ذلك �أن تقرير �لطب �ل�شرعي يوؤكد عك�س ذلك، 
م�شري�ً �إىل �أن مدة �حتفاظ �لزوجة باجلثة ت�شل �ىل 9 �شهور، يف 

حني مل تقف �ملباحث �جلنائية على �أ�شباب �لوفاة �حلقيقية.
تلفزيونية  حمطة  طاقم  �شاملون  �ي��ال  ��شطحبت  �لتفا�شيل  ويف 
كانت جتري معها حو�ر�ً �ىل �ملكان �لذي تويف فيه زوجها �ملحارب 
�أعتقد  �ملقابلة:  خالل  وقالت  �لثانية،  �لعاملية  �حل��رب  يف  �ل�شابق 
ميوتو�  �أن  ي�شتحقون  �أمريكا  عن  دفاعاً  قاتلو�  �لذين  ه��وؤلء  �أن 
زوجها  رغبة  حققت  �أن��ه��ا  م�شيفة   ، يف�شلونها  �لتي  بالطريقة 
جري�لد كيفن )88 عاماً( باأن ترتك جثته يف �ملنزل بعد موته لكي 
تتحلل وتاأكل �لطيور منها، ولتكون جزء�ً من دورة حياته �لثانية، 
كما �أر�د جري�لد بذلك �أن يتبع بع�س �لطقو�س �لدينية �ملتبعة يف 

بالده بعد �لوفاة.
�لطيور  دخ��ول  لعدم  نظر�ً  �شعباً  كان  �لأم��ر  �أن  �لزوجة  وت�شيف 
�ملنزل لهذ� فقد تركت بع�س �لنو�فذ مفتوحة �أماًل �أن تدخل منها 

�لطيور وتاأكل جثمانه.
�خفاء �لأرملة �يال �شاملون خلر وفاة زوجها وعدم تبليغ �ل�شلطات 
�لقانونية،  للم�شاءلة  وعر�شها  غمو�شاً  �لأم��ر  ز�د  بذلك،  �ملعنية 

اأ�صحاب �صيارات �صيرتوين ي�صاركون يف موكب 2CV خالل يورو 2014 �صرتو على حلبة لومان بغرب فرن�صا. )اأ ف ب(نظر�ً لنتهاكها قو�نني �لوليات �ملتحدة يف هذ� �خل�شو�س.

يغرق �سيارة و�لده يف 
�لبحر 

جنا طفل من �ملوت بعدما �ندفعت �شيارة 
�ل�شمايل،  �لبحر يف بحر ج��دة  �إىل  و�ل��ده 
�أن تغمرها  ومتكن من �خلروج منها قبل 

�ملياه.
كان  �ل�شعودية،  �ل��ي��وم  �شحيفة  وبح�شب 
�ملتوقفة  �ل�����ش��ي��ارة  د�خ����ل  ي��ع��ب��ث  �ل��ط��ف��ل 
بت�شغيلها  وق����ام  �ل�����ش��اط��ئ،  م���ن  ب��ال��ق��رب 
لتتحرك مبا�شرة نحو �ملياه، �إل �أنه متكن 
من �خلروج منها قبل �أن يغرق �أو يتعر�س 
لإ���ش��اب��ة ب��ل��ي��غ��ة م���ن ���ش��ق��ةط �ل�����ش��ي��ارة يف 

�لبحر.
و�لإد�رة  �ملدين  �لدفاع  من  فرق  و�شارعت 
�مل�����ش��اع��دة يف �شحب  �إىل  ل��ل��م��رور  �ل��ع��ام��ة 
دعا  بينما  �مل��ي��اه،  م��ن  و�إخ��ر�ج��ه��ا  �ل�شيارة 
�حلدود  حر�س  بقيادة  �لإع��الم��ي  �لناطق 

كالب �سالة تن�سم 
لوحدة �أمنية 

�ل�����ش��ال��ة يف  �ل��ك��الب  ق��د تخ�شع 
قريبا  �لهندية  �لعام�شة  �شو�رع 
�إذ  �ل�����ش��رط��ة،  كلية  ل��ت��دري��ب��ات يف 
�ل�شلطات تخطط جلعل هذه  �أن 

�حليو�نات كالب حر��شة. 
�أول خطة ر�شمية لتحويل  وهذه 
�منية  هذه �حليو�نات �ىل كالب 

تابعة للبلدية. 
نيودلهي  مدينة  �شلطات  وقالت 
مدربي  بخدمات  �شت�شتعني  �نها 
لرتوي�س  �ل�����ش��رط��ة  ح���ي���و�ن���ات 
وحتويلها  �ل�شالة  �ل��ك��الب  ه��ذه 
برفقة  تعمل  حر��شة  ك��الب  �إىل 
�ل�شرطة  وحدة جديدة �شكلت يف 
مل�شاعدة �ل�شعب وحت�شني �لأمن. 
�لوحدة  ع���ن  �مل�������ش���وؤول  و�أ����ش���اف 
ل�شحيفة  ���ش��ري��ف��ا���ش��ت��اف��ا  ج���الج 
ذي ه��ن��دو ، مب��ا �ن ه��ذه �لكالب 
منت�شرة يف �لنطاق �لبلدي ملدينة 
نيودلهي فلم ل جنعلها تعمل �ىل 

جانبنا؟ 
تبني  تقوم على  و�أو�شح خططنا 
وتدريبها  �ل�شالة  �ل��ك��الب  ه��ذه 
جانب  �ىل  للعمل  �حلر��شة  على 

�لقوى �لمنية. 
�ل�شالة  �ل����ك����الب  ه�����ذه  ب��ع�����س 
بع�شها  �أن��ه��ا  �إل  وه��ادئ��ة  لطيفة 
خطر وت�شجل �لكثري من حو�دث 

�لع�س يف �لهند.

�شيكوكو  �ىل  �لح��د  �شباح  هالونغ  �لع�شار  و�شل 
 460 �ل��ي��اب��ان يف ح��ني �لغيت ح���و�ىل  بجنوب غ��رب 
�ليابان فعطلت  �ل�شبت يف جنوب غرب  رحلة جوية 
�جلوية  �لر���ش��اد  وك��ال��ة  و�ف���ادت  �مل�شطافني  �لف 
رياح  تر�فقه  �ل���ذي  هالونغ  �ن  �لوطنية  �ليابانية 
200 ك��ل��م يف �ل�����ش��اع��ة، و�م��ط��ار غزيرة  ت��ه��ب ب��ق��وة 
و�مو�ج تفوق ع�شرة �متار يف �ل�شو�حل، قد و�شل �ىل 
�آكي مبحافظة كو�شي عند �ل�شاعة 6،00 )21،00 تغ 
�ل�شبت(. وعر�شت حمطات �لتلفزيون �مو�جا قوية 
�ل��وك��ال��ة حمافظة م��ي على بعد  و���ش��ي��وًل وو���ش��ع��ت 
�لنذ�ر  بحالة  طوكيو  غ��رب  �ىل  كلم   300 ح��و�ىل 
�لق�شوى ما يعني �ن �لع�شار قد يت�شبب ب�شقوط 

قتلى وبخ�شائر مادية ج�شيمة.
�ل�شبت  460 رح��ل��ة ج��وي��ة  ي��ق��ل ع���ن  م���ا ل  و�ل���غ���ي 
�ل�شيفية  �لعطل  بد�ية  مع  �مل�شطافني  �لف  فعلق 
�ملقبلة  �شاعة  و�لع�شرين  �لرب��ع  وخ��الل  �ليابان  يف 

يتوقع هطول حو�ىل �شبعني �شنتيمرت من �لمطار 
�ل�شبوع  نهاية  تعر�شت  �لتي  �شيكوكو  جزيرة  على 
�لر���ش��اد �جلوية  وك��ال��ة  وف��ق  �خ��ر  �ملا�شي لع�شار 
�نزلق �لرتبة وفي�شانات  �لتي حذرت من خماطر 

لدى هبوب �لع�شار.
�ل�شلطات  �شيكوكو، ن�شحت  ويف توكو�شيما بجزيرة 
�ملنطقة  ت��ل��ك  ويف  ���ش��اك��ن   44100 ح���و�ىل  ب��اج��الء 
نهاية  نهر  �ن جرفته مياه  بعد  لقي رجل م�شرعه 
�شباح  من  تغ  �لر�بعة  �ل�شاعة  ويف  �ملا�شي  �ل�شبوع 
�ل�شبت كان هالونغ على م�شافة 210 كلم من ر��س 
كلم  ج��ن��وب ج��زي��رة ���ش��ي��ك��وك��و وي��ت��ج��ه ب�����ش��رع��ة 15 
�لر���ش��اد وق��د تعر�س جزء  وك��ال��ة  وف��ق  �ل�شاعة  يف 
�ل�شبوع  نهاية  �مطار  �ىل  �ليابان  كبري من جنوب 
�ملا�شي ب�شبب مرور �ع�شار �خر مر قرب �لرخبيل 
��شطر�ب ج��وي وو��شل طريقه �ىل  ثم حت��ول �ىل 

�شمال غرب �شبه �جلزيرة �لكورية.

�إلي�سا تعود للغناء يف م�سر
يف �إطار جهود وز�رة �ل�شياحة ل�شتعادة حركة �ل�شياحة �لد�خلية و�لعربية �لو�فدة، �شتقام يوم 
�مل�شرية،  �ملحافظات  من  ع��دد  يف  بلدي  يا  حلوة  �شعار  حتت  �حتفالت  �جل��اري،  �أغ�شط�س   28

و�شتفتتح �أوىل هذه �لفعاليات �لنجمة �للبنانية �إلي�شا، �لتي �شتعود للوقوف �أمام �جلمهور �مل�شري 
وبح�شور  �لأح��م��ر  �لبحر  حمافظة  رعاية  حتت  بالغردقة  �حلفل  و�شيقام  �شنو�ت،   4 غياب  بعد 

جمموعة من �ل�شفر�ء و�لفنانني و�ل�شخ�شيات �لعامة.
ت�شكل فعاليات حلوة يا بلدي خطوة جديدة يف طريق ��شتعادة م�شر للحركة �ل�شياحية، و�لتاأكيد على 

�أن �جلو �أ�شبح مهيئا لإقامة �حلفالت و�ملنا�شبات �ملهمة، كما يعك�س �إقبال �لفنانني �لكبار على 
�إحياء �حلفالت يف م�شر و�إقبال �ل�شائحني من خمتلف �لدول �لعربية على ح�شورها .

و�سول �لإع�سار هالونغ �إىل جنوب غرب �ليابان 


