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�سعيد بن مكتوم يعود اإىل �سلب املناف�سة يف 
بطولة العامل للرماية ويقود منتخبنا لل�سدارة

عربي ودويل

موؤمتر النور الدويل يبحث اأهم 
امل�ستجدات يف طب الأ�سنان 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

رو�سيا توؤيد م�رشوع قرار 
اأممي ملواجهة داع�ص

 •• بلغراد-وام:
بحث �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
تومي�شالف  �لرئي�س  فخامة  مع  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
نيكوليت�س رئي�س جمهورية �شربيا عالقات �لتعاون و�ل�شد�قة بني دولة 
�مل�شالح  و�شبل تطويرها مبا يخدم  �ملتحدة و�شربيا  �لعربية  �لإم��ار�ت 

�مل�شرتكة للبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. 
يف  �لرئا�شة  مبقر  �م�����س  �ل�شربي  �لرئي�س  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بلجر�د �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان و�لوفد �ملر�فق 
�لذي يقوم بزيارة ر�شمية جلمهورية �شربيا . ورحب �لرئي�س �ل�شربي 
يف بد�ية �للقاء ب�شمو ويل عهد �بوظبي متمنيا لهذه �لزيارة كل جناح 
وتوفيق يف تطوير �لعالقات �لثنائية ودعمها مبختلف �مل�شاريع و�لرب�مج 
�شمو  ونقل  �لبلدين.  �لتعاون بني  تعزيز  ت�شاهم يف  �ن  �شاأنها  �لتي من 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان خالل �للقاء للرئي�س �ل�شربي حتيات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 

ومتنياته ل�شربيا و�شعبها �ل�شديق �ملزيد من �لتطور و�لزدهار.
من جهة �خرى عقد �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة جل�شة مباحثات 
حول  �شربيا  جمهورية  وزر�ء  رئي�س  فوت�شيت�س  �لك�شندر  معايل  م��ع 
ورحب   . �شربيا  وج��م��ه��وري��ة  �لم�����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  ب�شمو  فوت�شيت�س  �لك�شندر  معايل 
بد�ية �لجتماع ..معربا عن �أمله �ن ت�شاهم هذه �لزيارة �ملهمة يف تعزيز 

�لتعاون �مل�شرتك يف كافة �ملجالت .                      )�لتفا�شيل �س2(

   

عبداهلل بن زايد ي�شارك يف اجتماعات 
الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم املتحدة

•• نيويورك-وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية �م�س وفد 
69 للجمعية �لعامة لالأمم  �ل�  �ل��دورة  �لدولة �مل�شارك يف �جتماعات 
�لإمار�ت  دول��ة  وف��د  ي�شم  �ملا�شي.  �لثالثاء  ي��وم  ب��د�أت  �لتي  �ملتحدة 
�مل�����ش��ارك يف �ل���دورة �ل��� 69 ل���الأمم �ملتحدة ك��ال م��ن م��ع��ايل �لدكتور 
�أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية ومعايل رمي 
بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ومعايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد 

�شلطان �جلابر وزير دولة وعدد� من �مل�شوؤولني. )�لتفا�شيل �س3(

مقرتح جديد لطرح 3 هياكل للمدار�س ح�سب عدد الطالب 
 1000 تربوي وتربوية ي�شكلون حلقات 

ع�شف ذهني غري م�شبوقة حول تطوير التعليم
•• حم�شن را�شد - دبي

حول  �ل��ذه��ن��ي  للع�شف  حلقات   4 و�لتعليم،  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  نظمت 
من  �ل��رتب��وي��ة  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن   1000 فيها  ���ش��ارك  �لتعليم،  تطوير 
وع��دد كبري من  و�ملوجهني  وم�شاعديهم  �مل��د�ر���س  وم��دي��ر�ت  مديري 
��شاليب  �لذهني،  �لع�شف  حلقات  وتناولت  و�ملتخ�ش�شني،  �مل�شوؤولني 
تطوير �لتعليم و�لرتقاء به، من خالل مناق�شة وبحث عدة مبادر�ت 
وق�شايا، وذلك على هام�س �ملوؤمتر �لرتبوي �لر�بع.        )�لتفا�شيل  حممد بن ز�يد خالل لقائه �لرئي�س �ل�شربي يف بلجر�د  )و�م(

اأكد اأن الإمارات بقيادة خليفة تهتم بتعزيز عالقات ال�سداقة والتعاون مع خمتلف الدول 

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س ال�شربي ورئي�س الوزراء العلقات بني البلدين

•• �شنعاء-وكاالت:

�ملعارك مع مقاتلي  �م�س على وقف  و�ف��ق �حلوثيون 
ق�شري  وق���ف  �ىل  �دت  �ل��ت��ي  �ل�شني  �ل���ش��الح  ح���زب 
�علن  �ل�����دويل، ح�شبما  �مل��ط��ار  يف  �ل���ط���ري�ن  حل��رك��ة 
مفاو�شون ي�شاركون يف و�شاطة يقودها ممثل لالمم 
�مل��ت��ح��دة. وبعد �لع���الن ع��ن �لت��ف��اق �جلمعة، خفت 
حدة �ملو�جهات لكن �طالق نار ع�شو�ئي ظل م�شموعا 

بح�شب مر��شل لفر�ن�س بر�س.
م�شاعديه  م��ن  �ثنني  �حل��وث��ي  جماعة  زعيم  وف��و���س 
لتوقيع �تفاق يف �شنعاء لإنهاء �لأزمة، يف حني و�شف 
�لرئي�س عبد ربه من�شور هادي ما يحدث يف �لعا�شمة 

باأنه �نقالب.
وقال �لقيادي �حلوثي ح�شني �لعزي �إن زعيم �جلماعة 
عبد �مللك �حلوثي فو�شه ومدير مكتب زعيم �جلماعة 

ل��ت��وق��ي��ع �لت���ف���اق �ل����ذي م��ن ���ش��اأن��ه �أن ي��ن��ه��ي �لأزم����ة 
�ل��ت��ي فجرتها �ح��ت��ج��اج��ات �حل��وث��ي��ني على  �ل��ق��ائ��م��ة 
ف�شاد  �إن��ه  يقولون  وما  �لنفطية  �مل�شتقات  �أ�شعار  رفع 
حكومي. وقرر عبد �مللك �حلوثي تفوي�س �ثنني من 
م�شاعديه لتوقيع �لتفاق �ملرتقب �إثر لقاء�ت مع وفد 

مفاو�س ي�شم �ملوفد �لأممي جمال بن عمر.
م�شاء  �شنعاء  �إىل  �شعدة  مدينة  عمر  ب��ن  غ��ادر  وق��د 
�أن  �م�س دون توقيع �حلوثيني على �تفاق �شالم، بيد 
مر��شم  �شتقام  متى  �شيحدد  �لذي  هو  هادي  �لرئي�س 

توقيع �لتفاق.
�إن م�شلحني من �حلوثيني  وقال م�شوؤولون حمليون 
�لعا�شمة  يف  �حل��ك��وم��ي  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  م��ب��ن��ى  ق�����ش��ف��و� 
�ليمنية �شنعاء �م�س �جلمعة و�إن مئات �ل�شكان يفرون 
من �لعا�شمة خ�شية ت�شاعد �أعمال �لعنف بعد �أ�شابيع 

من �ل�شتباكات و�لحتجاجات.
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احلوثيون يق�شفون مبنى التلفزيون احلكومي 

التو�شل اىل اتفاق تهدئة يف �شنعاء 

من قطع الطريق اأمام مهدي جمعة؟
تون�س: اأكرث من ع�شرين

 مت�شابقا يطرقون باب قرطاج..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�رتفع ن�شق تقدمي �لرت�شحات لالنتخابات �لرئا�شية يف تون�س، وبد�أت، 
قبل �أيام من غلق باب �لرت�شحات، مالمح �ملناف�شة تتحدد وذلك بدخول 
بكر�شي  �حلاملني  ع��دد  ليتجاوز  �ل�شباق  حلبة  ر�شميا  �ملرت�شحني  كبار 

قرطاج �لع�شرين مرت�شحا. 
فقد قدم �أم�س �جلمعة نور �لدين ح�شاد �ملر�شح �مل�شتقل ملف تر�شحه 
لالنتخابات �لرئا�شية وقد ت�شمن 26 �ألف تزكية، و رئي�س حركة وفاء 
عبد �لروؤوف �لعيادي �لذي ت�شمن ملف تر�شحه  14 �ألف تزكية �شعبية  
بالإ�شافة �ىل تزكيات من نو�ب �لتاأ�شي�شي، ومر�شح �حلركة �لد�شتورية 
عبد �لرحيم �لزو�ري وقد جمع تزكيات �شعبية جتاوزت 20 �ألف توقيع، 
ومر�شح �لتحالف �لدميقر�طي حممد �حلامدي �لذي �كتفى بالتزكيات 
�لنيابية، و�لتي بلغت 10 تزكيات ، و�لقا�شي علي �شور�بي بعدد تزكيات 
�شعبية يبلغ 16 �ألف توقيع يف 13 د�ئرة فقط.     )�لتفا�شيل �س11(

�شبان �شوريون يفت�شون عن ناجني حتت �لأنقا�س بعد ق�شف للنظام على مدينة حلب  )� ف ب(

�أن�شار �لوحدة يحتفلون بنتيجة �ل�شتفتاء  )� ف ب(

جندي عر�قي يعاين موقع �نفجار �شيارة مفخخة يف بغد�د )رويرتز(

•• بغداد-وكاالت:

ُق���ت���ل 24 ع���ر�ق���ًي���ا ع��ل��ى �لأق����ل 
�م�س  �آخ����������رون،   85 و�أ�����ش����ي����ب 
مبدينتي  تفجريين  يف  �جلمعة، 
بغد�د وكركوك )�شمال(، بح�شب 

م�شدر �أمني.
�لعا�شمة  يف  �أمني،  م�شدر  وق��ال 
�شيارة  �إن  ب�����غ�����د�د،  �ل���ع���ر�ق���ي���ة 
ب��ال��ق��رب من  �ن��ف��ج��رت،  مفخخة 
مطاعم �شعبية يف منطقة �أريختة 
مبارك  �آل  ح�شينية  م�����ش��ت��ه��دف��ا 
بغد�د(،  )و����ش���ط  �ل����ك����ر�دة  ب��ح��ي 
ا  مما �أ�شفر عن مقتل 12 �شخ�شً

و�إ�شابة 51 �آخرين بجروح.
عبوة  ف���اإن  �مل�����ش��در  ذ�ت  وبح�شب 
�شعبي  ���ش��وق  يف  �ن��ف��ج��رت  نا�شفة 
غربي  )جنوب  �لبياع  منطقة  يف 
3 و�إ�شابة  �أدت �إىل مقتل  بغد�د( 

10 �آخرين بجروح.
�أخ��رى يف  نا�شفة  و�نفجرت عبوة 

ي�شيطر  �لذي  �لرهابي  �لتنظيم 
�شوريا  يف  و��شعة  م�شاحات  على 

و�لعر�ق.
�لرئي�س  مكتب  م��ن  ب��ي��ان  وق���ال 
على  ق�شري  زم��ن  بعد  �لفرن�شي 
ر�ف�����ال  م���ق���ات���الت  �إن  �ل�����غ�����ار�ت 
هجوم  �أول  �م�������س  ���ش��ب��اح  ���ش��ن��ت 
تابع  �إم����������د�د�ت  م�������ش���ت���ودع  ع���ل���ى 
ل��الإره��اب��ي��ني. وي���اأت���ي ذل���ك بعد 
للرئي�س  ت�����ش��ري��ح��ات  م���ن  ي����وم 
�لهجمات  �إن  فيها  قال  �لفرن�شي 
�شتبد�أ  �ل���ف���رن�������ش���ي���ة  �جل�����وي�����ة 
طلعات  حت��دد  �أن  مب��ج��رد  قريبا 
�ل����ش���ت���ط���الع �لأه����������د�ف. وك����ان 
هولند �شدد �أم�س على �أن بالده 
لن تر�شل قو�ت برية �إىل �لعر�ق، 
و�أن �ل�شربات لن تتجاوز �حلدود 
�لعر�قية، خالفا للوليات �ملتحدة 
�لتي قالت �إن �حلدود بني �شوريا 
و�ل����ع����ر�ق ل���ن ت��ق��ف ح���ائ���ال دون 

��شتهد�ف �لتنظيم.

فرن�سا ت�سن اأوىل غاراتها على داع�س يف العراق

ع�شرات القتلى واجلرحى بتفجريين يف بغداد وكركوك

•• عوا�شم-وكاالت:

ق�����ال ن���ا����ش���ط���ون م���ي���د�ن���ي���ون يف 
�ل�����ش��وري��ة يف حمافظة  �مل��ع��ار���ش��ة 
�ملتفجرة  �ل���رب�م���ي���ل  �أن  ح���ل���ب، 
�ل���ط���ري�ن �حلربي  �أل��ق��اه��ا  �ل��ت��ي 
و�مل�����روح�����ي ل���ل���ن���ظ���ام �ل�������ش���وري، 
 80 م���ن  �أك�����ر  �أرو�ح  ح�����ش��دت 
�ملدنيني،  م��ن  معظمهم  �شخ�شاً 

و�أن بينهم ن�شاء و�أطفال.
قتلت  �م��ر�أة  �أن  �لنا�شطون  و�أّك��د 
و�أ���ش��ي��ب �ل��ع�����ش��ر�ت ج���ر�ء ق�شف 
للطري�ن �حلربي على مناطق يف 
بلدة بز�عة بريف حلب �ل�شمايل 

�ل�شرقي �شباح �م�س �جلمعة.
ثالث  ب��ي��ن��ه��م   31 �إىل  و�رت���ف���ع 
�شيد�ت وطفالن على �لأقل، عدد 
�لقتلى �لذين ق�شو� جر�ء ق�شف 
بالرب�ميل �ملتفجرة على منطقة 
�ل��ت��ي ي�شيطر  �ل��ب��اب،  يف م��دي��ن��ة 
حلب  بريف  د�ع�س  تنظيم  عليها 

�ل�شمايل �ل�شرقي.
�آخرين   11 مقتل  �أن��ب��اء  و�أك���دت 
�إىل  م�شريين  ذ�ت����ه،  �لق�شف  يف 
لالزدياد  مر�شح  �لقتلى  ع��دد  �أن 
�جلرحى،  ع�شر�ت  وج���ود  ب�شبب 

بع�شهم يف حالت خطرة.
�لنظام  ق�شف  ذل���ك،  غ�����ش��ون  يف 
للمعار�شة  م����و�ق����ع  �ل���������ش����وري 
�ملال  ت��ل  ق��رب  �مل�شلحة  �ل�شورية 

•• لندن-وكاالت:

�لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  تعهد 
�م���������س مبنح  ك�����ام�����ريون  دي����ف����د 
�ل�شلطات  م��ن  �مل��زي��د  �أ���ش��ك��ت��ل��ن��د� 
�لبقاء  مو�طنوها  �خ��ت��ار  �أن  بعد 
وذلك خالل  �ملتحدة،  �ململكة  مع 
نتائجه  ظهرت  تاريخي  ��شتفتاء 
و�شكر كامريون   . �شباح �جلمعة 

كل من �شوت ب� ل لالنف�شال.
كلمة  -يف  ك�������ام�������ريون  وق����������ال 
�حلكومة  م���ق���ر  �أم��������ام  �أل����ق����اه����ا 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ة ب���ل���ن���دن- ك���م���ا �أن 
على  �شيح�شلون  �لأ�شكتلنديني 
�إد�رة  يف  �ل�����ش��ل��ط��ات  م���ن  �مل���زي���د 
تكون  �أن  يجب  كذلك  �شوؤونهم، 
و�إيرلند�  وويلز  �إجنلرت�  ل�شكان 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة ���ش��الح��ي��ات �أك����رب يف 

�إد�رة �شوؤونهم.
ململكتنا  �ل���وق���ت  ح����ان  و�أ�����ش����اف 

�حل����دود م��ع ت��رك��ي��ا ي���وم �جلمعة 
مطالبني بالدخول بعد �أن �شيطر 
وحا�شرت  قرية   21 على  د�ع�س 

مدينة كردية يف �شمال �شوريا.
ومعظمهم  �ل���ن���ازح���ون  وجت���م���ع 
ور�ء  و�لأط������ف������ال  �ل���ن�������ش���اء  م����ن 
�ل�شائكة  �لأ�����ش����الك  م���ن  ح��اج��ز 
ع��ل��ى ط���ول �حل�����دود �أم�����ام قرية 
تبعد  �ل��ت��ي  �ل��رتك��ي��ة  ديكميتا�س 
20 ك��ي��ل��وم��رت� ع��ن م��دي��ن��ة عني 
�لعرب �لكردية �ل�شورية �ملعروفة 

با�شم )كوباين( بالكردية.

�شفوفها  ت���وح���د  ل��ك��ي  �مل���ت���ح���دة 
�أن��ه متت  قدما، معترب�  ومت�شي 
ت�شوية م�شاألة ��شتقالل �أ�شكتلند� 

جليل قادم.
و�أ�شارت نتائج �ل�شتفتاء �لنهائية 
�لأ�شكتلنديني  لرف�س  �لر�شمية 

بالقنيطرة يف �جلولن، كما د�رت 
�لثقيلة يف  بالر�شا�شات  ��شتباكات 
و�لقنيطرة  �حل��م��ي��دي��ة  حم��ي��ط 

�جلديدة .
�شوريا  �شبكة  ق��ال��ت  دم�����ش��ق  ويف 
قذ�ئف  م����ن  ع������دد�  �إن  م��ب��ا���ش��ر 
�ل�����ه�����اون ���ش��ق��ط��ت ع���ل���ى �أح����ي����اء 
و�لرو�شة  و�ل���ق�������ش���ور  �ل����ع����دوي 

و�ملدر�شة �لفرن�شية يف حي �ملزة.
�أن  نا�شطون  ذك��ر  دم�شق  ري��ف  يف 
���ش��ن ثماين  �ل����ط����ري�ن �حل���رب���ي 
منطقة  ع����ل����ى  ج�����وي�����ة  غ����������ار�ت 

ت��رم��ا وكذلك  �ل��دخ��ان��ي��ة وع���ني 
بالريف  �أخ�������رى  م���ن���اط���ق  ع���ل���ى 
ي����اأت����ي ذل�����ك يف ظل  �ل�������ش���رق���ي، 
��شتمر�ر �ل�شتباكات �لعنيفة بني 
�جلي�س �حلر وقو�ت �لنظام على 

عدة جبهات يف �ملنطقة.
بر�ميل  �أرب����ع����ة  �ن���ف���ج���رت  ك���م���ا 
ملدينة  �ل�شمايل  باحلي  متفجرة 

د�ريا يف ريف دم�شق �لغربي.
�شاهد من  ق��ال  �خ��ر  على �شعيد 
�أل�����ف ك���ردي  �إن ق���ر�ب���ة  روي������رتز 
من  مقربة  على  جتمعو�  ���ش��وري 

بريطانيا  ع������ن  �ل�����ش����ت����ق����الل 
بفارق  �لأ�شو�ت  من  ب�55.3% 
�ل�شتقالل  م���وؤي���دي  ع���ن  ك��ب��ري 
 44.7% �ل��ذي��ن ح�����ش��ل��و� ع��ل��ى 
بعد �نتهاء عمليات فرز �لأ�شو�ت 
يف  �ل�32  �ل�����دو�ئ�����ر  ج���م���ي���ع  يف 

منطقة �لنهرو�ن )�شرقي بغد�د( 
�أ�شفرت عن مقتل �شخ�س و�إ�شابة 

8 �آخرين بجروح.
�أمنية  ق���وة  �أن  �مل�����ش��در  و�أو����ش���ح 
باإجر�ء�تها،  وبد�أت  �ملكان  طّوقت 

�إىل  �جل���رح���ى  ن��ق��ل  ح���ني مت  يف 
ت�شليم  ومت  �لقريبة  �مل�شت�شفيات 
�ل����ع����ديل  �ل�����ط�����ب  �إىل  �جل�����ث�����ث 

)�ل�شرعي(.
�أخ���رى، ق��ال م�شدر  وم��ن ناحية 

ب�����ش��رط��ة ك���رك���وك )����ش���م���ال( �إن 
�نفجرت  مفخخة  ن��اري��ة  در�ج���ة 
يف �شوق لالأ�شلحة يف حي ع�شري 
�إىل  �أدى  �مل��دي��ن��ة(، مم��ا  )ج��ن��وب 
 14 و�إ���ش��اب��ة  �شخ�شا   8 م��ق��ت��ل 

�آخرين يف ح�شيلة �أولية.
ن���ق���ل �جل���رح���ى  و�أ��������ش�������اف: مت 
لتلقي  �مل��دي��ن��ة  م�شت�شفيات  �إىل 
�لعالج، يف حني مت ت�شليم �جلثث 

�إىل �لطب �لعديل.
م�شوؤوليتها  جهة  �أي  تعلن  ومل 
�ل�شاعة  ح��ت��ى  �لن��ف��ج��اري��ن  ع��ن 

9:50 تغ.
مكتب  ق�����ال  ج���دي���د  ت���ط���ور  ويف 
فر�ن�شو�  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س 
�إن �شالح �جلو �لفرن�شي  هولند 
غار�ته  �أوىل  �جلمعة  �م�س  نفذ 
����ش���د م���ق���ات���ل���ي ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س 
�ل������ع������ر�ق، وذل����ك  �لره������اب������ي يف 
���ش��م��ن �ل��ت��ح��ال��ف �ل����دويل �لذي 
ت���ق���وده �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �شد 

داع�س ي�سرد مئات الأكراد ال�سوريني اىل تركيا

طريان النظام يقتل الع�شرات بحلب ويق�شف بالقنيطرة

اأ�شكتلندا تختار الوحدة وكامريون يعدها ب�شلطات جديدة
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جــنــود   6 واإ�ـــشـــابـــة  مــقــتــل 
عر�شال يف  بهجوم  لبنانيني 

•• بريوت-وكاالت:

جنديان  �جل���م���ع���ة  �م���������س  ق���ت���ل 
�آخرون  �أرب��ع��ة  و�أ�شيب  لبنانيان 
��شتهدف  مل�����ش��ل��ح��ني  ه���ج���وم  يف 
حميد  و�دي  بني  ع�شكرية  عربة 
و�مل�شيدة يف عر�شال �لقريبة من 
�أي  تعلن  ومل  �ل�شورية،  �حل���دود 

جهة م�شوؤوليتها.
ومل حت���دد �مل�����ش��ادر �لأم��ن��ي��ة مل 
حتدد حتى �لآن طبيعة �لهجوم، 
يتحدث  م��ن  ه��ن��اك  �أن  �شيما  ل 
�آخرون  ويقول  نا�شفة،  عبوة  عن 
��شتهدفت  �شاروخية  قذيفة  �إن 
�لعربة �لتابعة للجي�س �للبناين.

وك���ان���ت ع���ر����ش���ال ق���د ���ش��ه��دت يف 
��شتباكات  �مل��ا���ش��ي  �آب  �أغ�شط�س 
وم�شلحني  �جل��ي�����س  ب��ني  عنيفة 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع�س  حم�����ش��وب��ني ع��ل��ى 
وجبهة �لن�شرة وف�شائل م�شلحة 

�أخرى تن�شط يف �شوريا.
نهاية  يف  م�������ش���ل���ح���ون  وخ����ط����ف 
يدعى  لبنانيا  مو�طنا  �أغ�شط�س 
كايد غد�دة من عر�شال، و�أعادوه 
�إىل  ج��ث��ة  �حل���ايل  �ل�شهر  مطلع 
ذوي���ه ب��ع��د �ت��ه��ام��ه ب��ال��ت��ع��اون مع 
حزب �هلل �لذي ي�شارك يف �لقتال 
�إىل جانب قو�ت �لنظام يف �شوريا. 
تبنى  ن��ف�����ش��ه  �ل�����ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة  ويف 
�لن�شرة  وج��ب��ه��ة  د�ع�����س  تنظيم 
عنا�شر  م�����ن  ع���������ش����ر�ت  خ���ط���ف 
من  �للبنانيني  و�لأم����ن  �جلي�س 

�أطر�ف عر�شال.

�شهيدان و3 جرحى يف انفجار 
بغزة ـــرب  احل خمــلــفــات  ــن  م

•• غزة -وام:

��شت�شهد مو�طنان فل�شطينيان و 
ب��ج��ر�ح يف  �آخ���رون  �أ�شيب ثالثة 
�نفجار ج�شم م�شبوه من خملفات 
بغزة.  �ل�شجاعية  حي  يف  �حل��رب 
وق������ال������ت م���������ش����ادر حم���ل���ي���ة �ن 
�ل�شهيدين يبلغان من �لعمر 23 
عاما. جدير بالذكر �أن عدد من 
�لعدو�ن  �نتهاء  عقب  ��شت�شهدو� 
6 مو�طنني بينهم  على غزة بلغ 
هند�شة  د�ئ������رة  ���ش��ب��اط  م���ن   4
�مل���ت���ف���ج���ر�ت و���ش��ح��ف��ي��ان خالل 
�مل�شبوهة  �لأج�����ش��ام  �أح��د  تفكيك 
�شمال قطاع غزة. وحذرت بع�س 
�مل���وؤ����ش�������ش���ات �ل���دول���ي���ة م���ن �آث����ار 

�لأج�شام �مل�شبوهة.
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اأخبـار الإمـارات

مركز االت�شال للحاالت غري الطارئة 901 ب�شرطة دبي يوا�شل جهوده للتحول للخدمة الذكية
•• دبي-وام:

مركز  لإد�رة  �لتابع   901 �لطارئة  غ��ري  للحالت  �لت�شال  مركز  ي�شتعد 
من  للتحول  دب��ي  ب�شرطة  للعمليات  �لعامة  �لد�رة  يف  و�ل�شيطرة  �لقيادة 
�خلدمات �لهاتفية �لتقليدية �إىل مركز خدمة عمالء �شامل يتلقى �لت�شال 
م��ن خالل  ب��اإجن��ازه��ا  وي��ق��وم  �مل��ع��ام��الت  ب��اإمت��ام  �خلا�شة  �لأور�ق  وي�شتقبل 

�لهو�تف �لذكية.
تر�شي  ومميزة  نوعية  بخدمات  �جلمهور  �إ�شعاد  �إىل  �خلطوة  هذه  وتهدف 
طموحه وتعمل على �خت�شار �لوقت و�لتكلفة و�شرعة �لإجناز وذلك �متثال 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي بالتحول �إىل حكومة ذكية ومبادر�ت 

دبي �ملدينة �لأذكى عامليا.

وك�شف �لنقيب حممد علي عبيد مدير مركز �لت�شال للحالت غري �لطارئة 
�لطارئة  �ت�شال �حل��الت  �ل�شغط على خط  �ملركز جنح يف تخفيف  �أن  عن 
999 حيث �أكدت �لح�شائيات �رتفاع عدد �ملت�شلني من �جلمهور من 115 
�ألفا و884 مكاملة خالل �لعام 2012 �إىل 149 �ألفا و422 مكاملة خالل 
�لعام 2013 كما و�شل عدد �ملت�شلني خالل �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري 
�آلف و951 مكاملة يف �لن�شف �لأول   3 �ألفا و730 مكاملة مقابل   44 �إىل 
من �لعام 2013. و�أ�شاد بفريق �لعمل �ملكلف بالتحول �إىل �خلدمات �لذكية 
يقوم  �لذي  �لذكية  للخدمات  �لعامة  و�لإد�رة  للعمليات  �لعامة  �لد�رة  من 
�لزمنية و�لحتياجات �لالزمة و�مل�شتلزمات  مبجهود�ت كبرية وفق �خلطة 
�للكرتونية و�لتقنية �ملطلوب توفريها و�لإعد�د و�لتدريب �لالزم ملوظفي 

مركز 901 بهدف تقدمي خدمات ر�قية تنال ر�شا �فر�د �ملجتمع.
�أن���ه ب��ع��د در����ش��ة جم��م��وع �خل��دم��ات �ل��ت��ي يقدمها �مل��رك��ز تبني  ول��ف��ت �إىل 

�إمكانية تقدمي 67 خدمة من �أ�شل 111 عرب �لهو�تف �لذكية منها بع�س 
�خلدمات �ملرورية مثل طلب ك�شف �ملخالفات �ملرورية وتعديلها و�شور �لر�د�ر 
و�لت�شجيل بالدور�ت �ملرورية ودور�ت خ�شم �لنقاط �ملرورية و�أخرى متنوعة 
مثل طلب ت�شليم �ملعثور�ت وطلب �للتحاق بدور�ت �أمن �ملطار�ت وبرنامج 
و�ل�شت�شار�ت  و�ملعار�س  �لفعاليات  تاأمني  وطلبات  �ل�شحية  مع  �لتو��شل 
�لأمنية وطلبات �لتقارير �لفنية لدعم �لق�شايا وطلب �لتدريب �لعملي يف 
جمال �لأدلة �جلنائية وطلب �ل�شرت�ك بنظام �لإنذ�ر �ملبكر وطلب تقدمي 
و�ملرور  �ل�شري  حركة  عن  �ل�شتف�شار  وطلب  بحرية  لرحلة  �خل��روج  �إ�شعار 
و�ل�شرت�ك يف خدمة مر�شى �لقلب وطلبات �للتحاق بدور�ت تخ�ش�شية يف 
و�ل�شت�شار�ت  �لقانونية  �ل�شت�شار�ت  و�لبحري وطلب  �لربي  �لإنقاذ  جمال 
�لجتار  جر�ئم  �شحايا  رعاية  بربنامج  و�ل�شرت�ك  و�لأ�شرية  �لجتماعية 
بالب�شر وطلب �لدعم �لجتماعي ل�شحايا �جلرمية و�لعنف وبع�س �لطلبات 

بوغنيم  عبد�هلل  �أو�شح  جانبه  من  وغريها.  دبي  �شرطة  باأكادميية  �ملتعلقة 
رئي�س �شعبة �لتقييم و�لتطوير �أن �ل�شتف�شار�ت �ملرورية و�ملخالفات تقدمت 
�جلاري  �لعام  من  �لأول  �لن�شف  خ��الل  طلبا  �لأك��ر  �ل�شتف�شار�ت  ج��دول 
9 �آلف  �ألفا و605 مكاملات تلتها �ل�شت�شفار�ت �جلنائية بو�قع   12 بو�قع 
 9 بو�قع  دبي  �شرطة  �أرق��ام وهو�تف  �ل�شتف�شار�ت عن  تليها  و849 مكاملة 
�آلف و393 مكاملة ومن ثم �ل�شتف�شار�ت �لعامة بو�قع �ألفني و852 مكاملة 
�شعبة  �أل��ف و114 مكاملة. وج��دد رئي�س  ب��و�ق��ع  �لآم���ر  مل��ن يهمه  و���ش��ه��اد�ت 
�لحتيال  ظاهرة  من  للحذر  �جلمهور  ل��الأف��ر�د  دعوته  و�لتطوير  �لتقييم 
�لهاتفي .. موؤكد� �أنه بالرغم من �لتحذير�ت �لد�ئمة لأفر�د �جلمهور من 
عدم �لتو��شل مع �ملحتالني �أو جمار�تهم �أمال باحل�شول على �لربح �ل�شريع 
�إل �أن ق�شايا �لحتيال �لهاتفي لتز�ل ترد �إىل 901 �لأمر �لذي ي�شري �إىل 

وجود �أفر�د ل يتابعون و�شائل �لأعالم �أو و�شائل �لت�شال �حلديثة.

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س ال�شربي العلقات بني البلدين 

التقى رئي�س الوزراء ال�سربي 

حممد بن زايد: االمارات بقيادة خليفة تهتم بتعزيز علقات ال�شداقة والتعاون مع خمتلف الدول

االإمارات تتعهد يف االأمم املتحدة بت�شكيل جدول تخريج 45 منت�شبا باأمن وحماية املعلومات يف �شرطة عجمان
اأعمال ح�شري اإمنائي للع�شرين �شنة املقبلة

مرور اأبوظبي تعزز جهودها لتوعية احلجاج امل�شافرين برا

•• بلغراد-وام:

بحث �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
تومي�شالف  �ل��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  م���ع 
�شربيا  رئي�س جمهورية  نيكوليت�س 
ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��د�ق��ة بني 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  دول����ة 
و����ش���رب���ي���ا و����ش���ب���ل ت���ط���وي���ره���ا مبا 
للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح  ي��خ��دم 
ذلك  ج��اء   . �ل�شديقني  و�ل�شعبني 
�ل�شربي  �لرئي�س  ��شتقبال  خ��الل 
بلجر�د  يف  �ل��رئ��ا���ش��ة  مب��ق��ر  �م�������س 
�ل�شيخ حممد بن  �أول �شمو  �لفريق 
ز�يد �آل نهيان و�لوفد �ملر�فق �لذي 
جلمهورية  ر���ش��م��ي��ة  ب���زي���ارة  ي���ق���وم 
�ل�شربي  �لرئي�س  ورح��ب   . �شربيا 
ب�����ش��م��و ويل عهد  �ل��ل��ق��اء  ب���د�ي���ة  يف 
�ل��زي��ارة كل  ل��ه��ذه  �ب��وظ��ب��ي متمنيا 

•• بلغراد-وام:

عقد �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
جل�شة مباحثات مع معايل �لك�شندر 
جمهورية  وزر�ء  رئي�س  فوت�شيت�س 
�شربيا حول �لعالقات �لثنائية بني 
دولة �لمار�ت وجمهورية �شربيا . 
فوت�شيت�س  �لك�شندر  معايل  ورح��ب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  ب�شمو 
..معربا  �لجتماع  ب��د�ي��ة  يف  نهيان 
�لزيارة  ه���ذه  ت�شاهم  �ن  �أم��ل��ه  ع��ن 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  يف  �ملهمة 
خ���الل  ومت   . �مل�����ج�����الت  ك����اف����ة  يف 
�لتعاون  ع���الق���ات  ب��ح��ث  �جل��ل�����ش��ة 
و�ل�������ش���د�ق���ة ب���ني دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�ملتحدة وجمهورية �شربيا  �لعربية 
و�شبل تطويرها مبا يخدم �مل�شالح 
و�ل�شعبني  ل��ل��ب��ل��دي��ن  �مل�������ش���رتك���ة 
�لتعاون  تعزيز  و�آل��ي��ات  �ل�شديقني 
وتنمية  �ل���ش��ت��ث��م��اري  �لق��ت�����ش��ادي 

فر�س �ل�شتثمار�ت �ملتبادلة. 

�لزيار�ت �ملتبادلة بني �مل�شوؤولني يف 
�لبلدين لال�شتفادة من �لمكانيات 
�لبلدين.  يف  وت��ط��وي��ره��ا  و�مل������و�رد 
وجهات  ت���ب���ادل  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 
�لتطور�ت  خم��ت��ل��ف  ح����ول  �ل��ن��ظ��ر 
و�لق�شايا  �ل��دول��ي��ة  و�مل�����ش��ت��ج��د�ت 
ح�شر   . �مل�����ش��رتك  �له���ت���م���ام  ذ�ت 
�ل��ل��ق��اء م��ن ج��ان��ب دول����ة �لإم�����ار�ت 
�ب��ر�ه��ي��م �حلمادي  م��ع��ايل ح�����ش��ني 
�ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م ومعايل  وزي����ر 
رئي�س جهاز  �ملبارك  خلدون خليفة 
حممد  و�شعادة  �لتنفيذية  �ل�شوؤون 
م��ب��ارك �مل��زروع��ي وكيل دي���و�ن ويل 
ر��شد  جمعة  و�شعادة  �أبوظبي  عهد 
�شيف �لظاهري �شفري �لدولة لدى 
وم����ن �جلانب  ���ش��رب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
�ل�شربي معايل دو�شان فوجوفيت�س 
وزير �ملالية ومعايل زيلكو �شريتي�س 
وزي���ر �لق��ت�����ش��اد وم��ع��ايل �شردغان 
ومعايل  �لتعليم  وزي����ر  فريبيت�س 
�خلارجية  وزير  د�ت�شيت�س  �يفيت�شا 
وزير  لونكيت�س  زلت��ي��ب��ور  وم��ع��ايل 

�ل�شحة وعدد من �مل�شوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

و�لدوريات  �مل����رور  م��دي��ري��ة  ع���ززت 
�مليد�نية  جهودها  �أبوظبي  ب�شرطة 
ل��ت��وع��ي��ة �حل���ج���اج �مل�����ش��اف��ري��ن بر� 
ووف����رت م��وق��ع��ا يف خ��ي��م��ة �حلجاج 
مبنفذ �لغويفات �حلدودي لتقدمي 
�مل�شاعدة حلمالت نقل �حلجاج من 
وتزويد  وخ��ارج��ه��ا  �ل���دول���ة  د�خ����ل 
و�ملطبوعات  بالن�شائح  �ل�شائقني 
�شالمتهم  ل���ت���وف���ري  �ل����ت����وع����وي����ة 
�لأر��شي  �إىل  �لذهاب  رحلة  خ��الل 

�ملقد�شة.
�لبلو�شي  نا�شر  حمد  �لعقيد  و�أك��د 
مدير �إد�رة مرور �ملناطق �خلارجية 
�مل��������رور و�ل�����دوري�����ات  يف م���دي���ري���ة 
�لرقابة  تكثيف  �أب��وظ��ب��ي  ب�شرطة 

�ل�شفر  قبل  كاملة  �شيانة  �شيانتها 
وتبديل �لإطار�ت �لتي �نتهت فرتة 
يف  بديل  �شائق  وتوفري  �شالحيتها 
كل حافلة لنقل �حلجاج وذلك حتى 
يتبادل �لقيادة مع �ل�شائق �لرئي�شي 
لتفادي �حلو�دث �ملرورية �لتي تقع 
لقيادتهم  و�لإره����اق  �لتعب  ب�شبب 
ل�شاعات طويلة. وحث على �شرورة 
و�أن  �لقانونية  باحلمولت  �لتقيد 
�شم   60 ع���ن  �رت���ف���اع���ه���ا  ي���زي���د  ل 
ف�����وق �مل���رك���ب���ة ل��ت��ج��ن��ب �حل������و�دث 
�حلمولة  ب�شبب  تقع  �لتي  �ملرورية 
�لز�ئدة و�لنتباه �أثناء �لقيادة على 
�ل��ط��ري��ق و����ش��ت��خ��د�م ح���ز�م �لأم���ان 
�ل��ه��ات��ف �ملحمول  ����ش��ت��خ��د�م  وع���دم 
�ل��ق��ي��ادة و�لل��ت��ز�م باللوحات  �أث��ن��اء 
�لإر�����ش����ادي����ة ع��ل��ى �ل���ط���ري���ق وع���دم 

�مل�����روري�����ة ع���ل���ى خم���ت���ل���ف �ل���ط���رق 
�خلارجية باأبوظبي و�لطرق �ملوؤدية 
�شالمة  ل���ت���وف���ري  �ل���غ���وي���ف���ات  �إىل 
�حلجاج �مل�شافرين بر� �إىل �لأر��شي 
لهذ�  �حل���ج  ���ش��ع��رية  لأد�ء  �مل��ق��د���ش��ة 
�لت�شهيالت  جميع  وت��ق��دمي  �ل��ع��ام 
�لذهاب  و�ل��ع��ون لهم خ��الل رح��ل��ة 

و�لعودة.
�شرطة  م�����ب�����ادرة  �إط��������ار  يف  ودع�������ا 
�أب���وظ���ب���ي ل��ت��وع��ي��ة �حل���ج���اج �شمن 
�����ش����رك����ات نقل  ����ش���الم���ت���ك  ح���م���ل���ة 
�ختيارهم  من  �لتاأكد  �إىل  �حلجاج 
للمو��شفات  م��ط��اب��ق��ة  ح����اف����الت 
�ل��ف��ن��ي��ة وم��الئ��م��ة ل��ل�����ش��ف��ر �ل���ربي 
مل�شافات طويلة و�أن تكون مقاعدها 
م�����ش��م��م��ة ب���ح���ي���ث ت����وف����ر �ل����ر�ح����ة 
ب�شرورة  ..منوها  للحجاج  �لكاملة 

بغرفة  و�لت�شال  �حلافالت  جتاوز 
حدوث  حالة  يف  �ملركزية  �لعمليات 

�أعطال باحلافلة.
و���������������ش��������������دد ع���������ل���������ى �������������ش������������رورة 
�لقانونية  �لل���ت���ز�م���ب���ال�������ش���رع���ات 
�مل���ق���ررة و�ت���خ���اذ ج��م��ي��ع �إج������ر�ء�ت 
�حليطة و�حلذر خ�شو�شا يف حالة 
�شاعات  يف  �ل��ل��ي��الأو  �أث���ن���اء  �ل�����ش��ف��ر 
وخف�س  و�لن��ت��ب��اه  �لباكر  �ل�شباح 
�لتوقف  �إىل  دعاهم  كما  �ل�شرعات 
ع��ن��د ت��ع��ذر �ل���روؤي���ة و�ل��ت��وق��ف عن 
�ل�شائقني  �إح�شا�س  حال  يف  �لقيادة 
بالتعب و�لإرهاق مع �أخذ ق�شط من 
�لرحلة  مو��شلة  ث��م  وم��ن  �ل��ر�ح��ة 
د�خل  �مل��ق��ررة  و�للتز�مبال�شرعات 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �أر����ش��ي 
�أثناء رحلة �لذهاب وعند �لإياببعد 

�ل�شالمة  لهم  متمنيا  �ملنا�شك  �أد�ء 
يف رحلة �لذهاب و�لعودة.

للعمليات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  وك���ان���ت 
�أطلقت  �أبوظبي  ب�شرطة  �ل�شرطية 
�أم�س مبادرة توعية للحجاج تنفذها 
�لأمانة  يف  �لأم��ن��ي  �لإع����الم  �إد�رة 
�ل��ع��ام��ة مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن��ائ��ب رئي�س 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س 
بالتعاون مع �لإد�ر�تال�شرطية�ملعنية 
�شالمتك  ح���م���ل���ة  ����ش���م���ن  وذل�������ك 
ل���ت���وع���ي���ة �حل�����ج�����اج ب���ا����ش���رت�ط���ات 
�لوقاية و�ل�شالمة وتعريفهم بعدد 
�شرطة  �لتي تقدمها  من �خلدمات 
جهود  وتعزيز  فرقها  عرب  �أبوظبي 
�ل�شالمة  درج�����ة  ورف�����ع  �ل��ت��وع��ي��ة 
مو�شم  �أج��ل  من  �ملرورية  خ�شو�شا 

حج �آمن من دون حو�دث. 

للجانبني.  �ملرجوة  �لفائدة  تتحقق 
�ل�شربي  �لرئي�س  حمل  جانبه  من 
خالل �للقاء �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان نقل حتياته 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لإم��������ار�ت  ل����دول����ة  �هلل ومت���ن���ي���ات���ه 
�ل�شديق  و�شعبها  �ملتحدة  �لعربية 
مبزيد من �لتقدم و�لزدهار . وقال 
عالقاتها  بتطوير  مهتمة  بالده  �ن 
�ملتحدة  �لعربية  مع دول��ة �لم��ار�ت 
وذلك للمكانة �لرفيعة �لتي و�شلت 
�ليها على �شعيد �لعالقات �ملتميزة 
�لدول  خمتلف  مع  �لبناء  و�لتعاون 
تقدم  م��ن  ب��ه  تتمتع  م��ا  �ىل  ��شافة 
�مل�����ج�����الت. ومت  ك���اف���ة  وت����ط����ور يف 
�لنظر  وجهات  تبادل  �للقاء  خ��الل 
و�لأحد�ث  �لتطور�ت  خمتلف  حول 
�لهتمام  ذ�ت  و�ل��ق�����ش��اي��ا  �ل��دول��ي��ة 

�مل�شرتك. 

•• عجمان- وام: 

و�خلدمات  �مل���و�رد  ع��ام  مدير  �ل�شام�شي  حممد  عمر  �لعقيد  �شعادة  �شهد 
مدير  �لقمزي  خلفان  خالد  �لعقيد  وبح�شور  عجمان  �شرطة  يف  �مل�شاندة 
معهد تدريب �شرطة عجمان بالإنابة تخريج دورة �أمن وحماية �ملعلومات 

�لتي نظمها �ملعهد.
قدم �لدورة �لر�ئد �لدكتور مهند�س �إبر�هيم حميد �ملياحي مب�شاركة 45 
منت�شبا من خمتلف �لقياد�ت �لتابعة لوز�رة �لد�خلية تناولو� خاللها عدة 
�لبيانات و�شبل تد�ولها  �ملعلومات وكذلك  �أمن وحماية  حماور يف تعريف 
تاأكيد  �إىل  �ل��دورة  تاأكيدها وهي يف حالة �خل��رب. وتطرقت  فقط يف حالة 
�جلمهور  وخ�شو�شية  معلوماتها  و�أم��ن  حفظ  يف  �لد�خلية  وز�رة  ر�شالة 
�ل��دورة كرم  2016. ويف ختام   -  2014 �لأه��د�ف �ل�شرت�تيجية  كاأحد 
لهم  متمنيا  �ل��دورة  �ل�شهاد�ت خلريجي  وقدم  �ملحا�شر  �ل�شام�شي  �لعقيد 
�لنجاح يف �أد�ء ر�شالتهم �ل�شرطية مبا يحقق �لروؤية و�لأهد�ف �لتي ت�شعي 

لها وز�رة �لد�خلية يف ب�شط �أعلى معدلت �لأمن و�لأمان للوطن �لغايل .

•• نيويورك-وام:

�إ�شتمر�ر  �ملتحدة على  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أك��دت 
�أعمال  ت�����ش��ك��ي��ل ج����دول  �إل��ت��ز�م��ه��ا مب�����ش��اه��م��ات��ه��ا يف 
متعهدة  و�لع�شرين  �حل���ادي  للقرن  جديد  ح�شري 
�لالزمة  �لإ�شرت�تيجيات  �إنتهاج  على  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف 
و�لر�مية �إىل تهيئة م�شاحات ح�شرية �أكر ��شتد�مة 
و�إن�شافا و�أي�شا بت�شكيل جدول �أعمال ح�شري �إمنائي 

للع�شرين �شنة �ملقبلة.
�ل�شفرية  �شعادة  ب��ه  �أدل���ت  �ل��ذي  �لبيان  ذل��ك يف  ج��اء 
لنا زكي ن�شيبة �ملندوبة �لد�ئمة للدولة لدى �لأمم 
�ملتحدة �أمام �للجنة �لتح�شريية ملوؤمتر �لأمم �ملتحدة 
�لثالث �ملعني بالإ�شكان و�لتنمية �حل�شرية �مل�شتد�مة 
�ملوئل �لثالث �لذي �إنعقد �أم�س يف مقر �لأمم �ملتحدة 

مب�شاركة �أغلبية �لدول �لأع�شاء يف �لأمم �ملتحدة.
باجلهود  بيانها  معر�س  يف  ن�شيبة  �ل�شفرية  و�أ���ش��ادت 
�لأمم  ملوئل  �لثالث  للموؤمتر  للتح�شري  بذلت  �لتي 

�ملتحدة ..
ونوهت بالأهمية �لتي يحظى بها هذ� �ملوؤمتر م�شرية 
�إىل �أن �أكر من ن�شف �شكان �لعامل يعي�شون حاليا يف 
�ملدن متوقعة باأن ترتفع هذه �لن�شبة �ىل 70 يف �ملائة 
كل  ح�شد  يتطلب  �ل���ذي  �لأم���ر   2030 ع��ام  بحلول 
و�لتح�شر  �ل�شكاين  �لنمو  ملو�جهة  �لدولية  �جلهود 

�ل�شريعني ب�شورة م�شتد�مة.
�ليوم  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  ن�شيبة  و�ع��ت��ربت 
مبثابة دليل على �لتطبيقات �لع�شرية يف �لتخطيط 
�ل�شرق  قلب  يف  �لعاملية  و�لتنمية  �مل�شتد�م  �حل�شري 

�لأو�شط ول �شيما بعد تز�يد عدد �ل�شكان يف �لدولة 
�أل���ف���ا �ىل خ��م�����ش��ة ماليني   90 ك��ب��رية م���ن  ب�����ش��ورة 
ن�شمة خالل �لعقود �خلم�شة �ملا�شية.  وقالت �إن هذ� 
�لعربية  �لإم����ار�ت  و�شع  �أن��ه  ورغ��م  �ل�شريع  �لتطور 
�ملتحدة �أمام حتديات ح�شرية معقدة �إل �أنه يف نف�س 
�لوقت مكنها من تبني خطى هذ� �لتطور ودجمه يف 
عملية �لتنمية ..مبدية تطلعها �ىل تقا�شم �لدرو�س 
و�شعتها  �لتي  و�ل�شرت�تيجيات  �مل�شتفادة  �لعديدة 
دولة  �ن  و�أو���ش��ح��ت  �لعملية.  ه��ذه  خ��الل  �لإم�����ار�ت 
وتنفيذ  �لتحديات  �لتعامل مع  �لإم��ار�ت متكنت من 
�لتز�مها بتحقيق �لإ�شكان �مل�شتد�م وذلك عن طريق 
بناء �إحدى �أكر �ملدن ��شتد�مة يف �لعامل وهي مدينة 

م�شدر .
.م�شرية كذلك �إىل �إن�شاء بنية حتتية �شخمة يف دبي 
جعلتها مبثابة مدينة ذكية عاملية تقوم حاليا بربط 
�ل��ت��ج��ارة و�لتعاون  �ل��ع��امل م��ن خ��الل ت�شهيل  ب��ل��د�ن 
�لدوليني. و�أكدت �ن �ل�شتد�مة تقع يف �شميم معر�س 
على  مو�شوعه  ي��رك��ز  �ل���ذي  دب��ي  يف   2020 �إك�شبو 
ربط �لعقول وخلق �مل�شتقبل ..معربة عن �أملها يف �أن 
ي�شكل هذ� حافز� لالإبتكار و�لنهو�س بالنمو �مل�شتد�م. 
و��شتعر�س �ل�شفرية ن�شيبة ما ��شتفادت منه �لإمار�ت 
��شتد�مة  برنامج  و�إن�شائها  �لعاملية  �لب��ت��ك��ار�ت  م��ن 
�لفريد من نوعه �لذي مت ت�شميمه خ�شي�شا للعي�س 
�مل�شتد�م يف بيئة �ل�شرق �لأو�شط �ل�شحر�وية ..موؤكدة 
�إمكانية ترجمة هذه �ل�شرت�تيجية �ىل حلول حملية 
يف مناطق حول �لعامل تو�جه حتديات مماثلة للنمو 

�مل�شتد�م.

�لعالقات  تطوير  يف  وتوفيق  جن��اح 
�مل�شاريع  مبختلف  ودعمها  �لثنائية 
و�لرب�مج �لتي من �شاأنها �ن ت�شاهم 
�لبلدين.  ب���ني  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  يف 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ونقل 

من �لتطور و�لزدهار. و�أعرب �شمو 
ويل عهد �بوظبي عن �شعادته بلقاء 
ف��خ��ام��ة �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��رب��ي لبحث 
�شاأنها  م���ن  �ل���ت���ي  �مل��و����ش��ي��ع  ك���اف���ة 
وتطوير  ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ط  ت��دع��م  �ن 

�لتي  و�حليوية  �مللمو�شة  �خلطو�ت 
ق��ط��ع��ه��ا �ل��ت��ع��اون ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن يف 
و�مل�شالح  و�لتعاون  �ل�شد�قة  �إط��ار 
�مل��ت��ب��ادل��ة . و�أك�����د �جل��ان��ب��ان خالل 
�ملزيد  �إىل  �ل��ب��ل��دي��ن  ت��ط��ل��ع  �ل��ل��ق��اء 

للرئي�س  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  حت��ي��ات  �ل�����ش��رب��ي 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
ومتنياته  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
�ملزيد  �ل�����ش��دي��ق  و�شعبها  ل�شربيا 

و�لتجارية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل���ج���الت 
بني  �مل�شرتكة  �لتنموية  و�مل�����ش��اري��ع 
�شربيا  وجمهورية  �لم����ار�ت  دول���ة 
تفاوؤله  ع���ن  ���ش��م��وه  �ع�����رب  ك��م��ا   .
بعد  �لف�����ش��ل  �ىل  �ل��ع��الق��ات  بنمو 

�ملجالت  يف  و�لتعاون  �لتن�شيق  من 
�لتي تهم �مل�شلحة �مل�شرتكة و�لعمل 
�لقت�شادية  �ل�شر�كات  تو�شيع  على 
يخدم  مبا  وتنويعها  و�ل�شتثمارية 
ك���اف���ة �جل�����و�ن�����ب �ل���ت���ن���م���وي���ة حتى 

وقال �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان �ن دولة �لمار�ت 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�مل���ج���ال  ب���ف���ت���ح  ت���ه���ت���م  ح���ف���ظ���ه �هلل 
�شد�قة  عالقات  �قامة  �م��ام  و��شعا 
�ل���دول قائمة  وت��ع��اون م��ع خمتلف 
و�لتو��شل  �مل��ت��ب��ادل  �لح���رت�م  على 

�لتعاون  جم���الت  وت��ط��وي��ر  تنمية 
و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �ل��ق��ائ��م��ة 
دع����م  �ىل  ������ش����اف����ة  �ل�������ش���دي���ق���ني 
و�ل�شتثمارية  �لقت�شادية  �مل�شاريع 
بان  ���ش��م��وه  متمنيا  �جل��ان��ب��ني  ب��ني 
م��زي��د� من  �ل��ع��الق��ات  ه���ذه  ت�شهد 
يف  �جلانبان  و�أك��د  و�لتطور.  �لنمو 
ه���ذ� �ل�����ش��دد م��و����ش��ل��ة ت��ع��زي��ز هذه 

و�لتعاون  �ل�شد�قة  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي 
و�مل�شالح �مل�شرتكة . من جانبه ��شار 
رئي�س �ل��وزر�ء �ل�شربي �ىل �هتمام 
�ل���ق���ط���اع���ني �حل���ك���وم���ي و�خل���ا����س 
ب����ب����ل����ورة �ف�����ك�����ار ج�����دي�����دة لق���ام���ة 
م�شاريع م�شرتكة مع دولة �لمار�ت 
وذلك للمكانة �ملتميزة �لتي و�شلت 
�ل���ع���دي���د من  �ل����ي����ه �لم�����������ار�ت يف 

�مل�شرتكة.  �مل�����ش��ال��ح  ي��ح��ق��ق  ومب����ا 
و�أو�شح �شموه �أن �لعالقات �لثنائية 
منو�  ت�شهد  و�شربيا  �لإم���ار�ت  بني 
�جلهود  دف��ع  �إىل  تهدف  متو��شال 
�لثنائية نحو تعاون متميز و�شامل 
و��شاف   . �لبلدين  �شالح  يف  ي�شب 
لقاء  �ن  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و 
�ليوم ميثل خطوة مهمة يف طريق 

�مل���ج���الت  �ل����ع����الق����ات يف خم��ت��ل��ف 
وتو�شيع نطاق �لتعاون يف �لقطاعات 
�لق����ت���������ش����ادي����ة و�ل�����ش����ت����ث����م����اري����ة 
يحقق  ومب��ا  و�ل�شحية  و�لتعليمية 
�لبلدين  وت���ط���ل���ع���ات  ط����م����وح����ات 
و�ل�شعبني �ل�شديقني .. و�أعربا عن 
قطعتها  �لتي  للخطو�ت  �شعادتهما 
و�لتي  �جل���ان���ب���ني  ب���ني  �ل���ع���الق���ات 

و�ل�شياحية  �لقت�شادية  �لقطاعات 
و�لنهج  �ملبد�أ  �ن  . وقال  و�خلدمات 
�ل��ذي تقوم عليه دول��ة �لم���ار�ت يف 
دول  مع  وعالقاتها  تعاونها  �قامة 
وحو�ر  متبادل  �ح��رت�م  من  �لعامل 
توجه  يعزز  و��شحة  و�شفافية  بناء 
�شربيا �ىل تعزيز وتنمية عالقاتها 
تكثيف  ..م��ت��م��ن��ي��ا  �لم���������ار�ت  م����ع 
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راأ�س اخليمة ت�شهد نه�شة تنموية وازدهارا يتواكب وم�شرية التطوير ال�شاملة يف الدولة
•• راأ�ص اخليمة-وام:

ر�أ�����س �خل��ي��م��ة يف ظل  �إم����ارة  ت�شهد 
وتطور�  ت��ن��م��وي��ة  ن��ه�����ش��ة  �لحت������اد 
ي��ع��د ج�����زء� م���ن م�شرية  و�زده��������ار� 

�لتطوير �ل�شاملة يف �لدولة.
وت���ت���م���ت���ع �لإم�������������ارة ب�����اأح�����د �أك�����ر 
مع  �ملنطقة  يف  تنوعا  �لقت�شاديات 
ع��دد من  ن�شاط  �زدي���اد ملحوظ يف 
�ل�شياحة  مثل  �حليوية  �لقطاعات 
و�لبناء  و�لتكنولوجيا  و�لت�شنيع 
وجتارة �لتجزئة مع ��شتمر�ر �لنمو 
�ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع  يف 
�ل��ول��ي��دة . و ���ش��ه��دت �لم�����ارة منو� 
�ل�شناعية  م��ن��اط��ق��ه��ا  يف  م��ت��ز�ي��د� 
��شتطاعت  �حل��رة  �لتجارة  ومناطق 
�مل�شتثمرين  ��شتقطاب  خالله  م��ن 
و�لتجارية  �ل�شناعية  و�ل�����ش��رك��ات 

و�خلدمية.
ر�أ�س  يف  �ل�شناعي  �ل��ق��ط��اع  ومي��ت��از 
�خليمة بالرتكيز �لر�أ�شمايل �لعايل 
تر�شخ  �إىل  �أدى  م���ا  �ل���ش��ت��ث��م��ار  يف 
����ش���ن���اع���ات ع����دي����دة �ن��ط��ل��ق��ت نحو 

�لإقليمية و�لدولية.
ومت��ث��ل �إم������ارة ر�أ������س �خل��ي��م��ة �لتي 
�خل�شبة  �ل��زر�ع��ي��ة  برتبتها  تتميز 
�ل�شياحية  و  �لأث���ري���ة  م��و�ق��ع��ه��ا  و 
�أه����م مناطق  �إح����دى  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  و 
�لوطنية  لالأمو�ل  �ل�شتثمار  جذب 
وو�جهة  و�لأج���ن���ب���ي���ة  و�خل��ل��ي��ج��ي��ة 
عبق  فيها  يتجلى  مم��ي��زة  �شياحية 
وتنطلق  �حلا�شر  و�إ�شر�قة  �ملا�شي 
�مل�شتقبل  �آفاق  بخطو�ت و�ثقة نحو 
�ىل ج��ان��ب ت���ط���ور�ت �ق��ت�����ش��ادي��ة و 
خدمية كبرية و نقلة نوعية �شملت 
ج��م��ي��ع جم������الت �حل����ي����اة وو�ك���ب���ت 
حققتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
عجلة  دف��ع  وبالتايل  �لفتية  دولتنا 
�لتنمية  م�������ش���رية  ودع������م  �ل���ت���ق���دم 

�ل�شاملة يف �لإمارة.
�لإمارة  ت�شاري�س  طبيعته  وتتنوع 
�ملنخف�س  �ل���رم���ل���ي  �ل�������ش���ه���ل  م����ن 
ليت�شل مبياه �خلليج يف جهة �لغرب 

يف  �خلليج  مبحاذ�ة  جبلية  و�شل�شلة 
�لإمارة  من  �ل�شمايل  �جلزء  �أق�شى 
مم��ت��دة ج��ن��وب��ا ح��ي��ث ي����زد�د �ل�شهل 
�ل���د�خ���ل���ي ت���وغ���ال ن��ح��و �ل�����ش��رق .. 
ومتتاز مناطق �لأودية �أ�شفل �جلبال 
و�ملناطق  و�خل�������ش���وب���ة  ب��اخل�����ش��رة 
�ل��زر�ع��ي��ة ك��م��ا ت��وج��د ي��ن��اب��ي��ع مياه 

كربيتية قرب �ملناطق �جلبلية.
باإن�شاء  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  ح��ظ��ي��ت  و 
و�مل�شت�شفيات  �مل��د�ر���س  م��ن  �لعديد 
ثقافية  ون����و�د  �حل��دي��ث��ة  �ل��ط��رق  و 
تخدم  ح�شارية  ومن�شاآت  وريا�شية 
�لإمارة  يف  �ملتنامية  �لعمر�ن  حركة 
و �مل��دن و �لقرى �لتابعة لها .. كما 
هائلة  �شياحية  باإمكانيات  ت�شتهر 
�لتي  �خل��الب��ة  طبيعتها  يف  تتمثل 

جتمع بني �خل�شرة و �جلبال.
�خليمة  ر�أ����������س  �إم�����������ارة  و�����ش����ه����دت 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  �ل�����ش��ي��خ 
ر�أ�س  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�خل��ي��م��ة خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �لأخ����رية 
�ملجالت  يف  ه��ائ��ال  ح�شاريا  حت��ول 
�لعامة كافة وذلك  ومظاهر �حلياة 
�خلدمات  و  �مل���ر�ف���ق  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
�لتحتية  �لبنية  وتطوير  �حليوية 
�لإحت���اد خا�شة  دول���ة  ترعاها  �ل��ت��ي 
يف ق��ط��اع��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م و �ل�����ش��ح��ة و 
�لأ����ش���غ���ال و�ل����ش���ك���ان وغ���ريه���ا ما 

ر�شيد  �إىل  و��شحة  �إ���ش��اف��ات  �شكل 
حتققت  �لتي  �ل�شخمة  �لإجن����از�ت 
بالإمارة منذ قيام دولة �لإحتاد قبل 

ثالثة و�أربعني عاما.
من  جمموعة  �لإم���ارة  يف  وتتو�جد 
و�لقت�شادية  �ل���ك���ب���رية  �ل���ف���ن���ادق 
�لر�قية  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ع��ات 
وممتعة  مريحة  �إق��ام��ة  توفر  �لتي 
�خليمة  ر�أ����س  تعترب  حيث  لل�شياح 
�ل�شياحة  ي��ح��ب  م��ن  ل��ك��ل  م��ق�����ش��د� 
لق�شاء  �لرتفيهية  �ل�شياحة  �شو�ء 
�أوقات ممتعة و�ل�شتمتاع مبا تزخر 
ت��ن��وع طبيعي بني  ب��ه �لإم������ارة م��ن 
�ل���رم���ال ومناطق  ذه��ب��ي��ة  ���ش��ح��ر�ء 
خ�شر�ء ز�دتها �أ�شجار �لنخيل روعة 
وج���م���ال وج���ب���ال ���ش��اه��ق��ة غ���اي���ة يف 
�ل�شتاء  ف�شل  يف  خ�شو�شا  �ل��روع��ة 
و�شو�حل  �ل��ث��ل��وج  ت��غ��م��ره��ا  ع��ن��دم��ا 
يحدث  �ل��ذي  �ل�شيء  �أخ���اذة  بحرية 
�لطبيعة  �أل��و�ن  بني  �شاحر�  تناغما 
ر�أ���س �خليمة غنية  �إن طبيعة  حيث 
�جلبال  مثل  �لطبيعية  مبناظرها 

و�ل�شو�طئ �لر�ئعة.
خلق  ��شرت�تيجية  �لإم���ارة  وتنتهج 
تطوير  عرب  للم�شتثمرين  �لفر�س 
قطاعي  خ������الل  م�����ن  �لق����ت���������ش����اد 
��شتثمار�ت  �ل�شياحة و�لعقار وتركز 
�ل����ق����ط����اع �ل�����ع�����ام ع���ل���ى �خل����دم����ات 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة و�لأ����ش���ا����ش���ي���ة ل���الإم���ارة 

�ل���ع���رب���ي وي���ق���ع ب���ال���ق���رب م���ن خور 
خوير ويتم ت�شدير �ل�شمنت عربه 
لدول �لعامل �ملختلفة ما جعله يحتل 
�ملرتبة �لأوىل يف �ل�شرق �لأو�شط يف 
ذلك  ي��ت��م  ح��ي��ث  �لأ���ش��م��ن��ت  ت�شدير 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �ل��ق��ن��و�ت �مل��ب��ا���ش��رة من 
تكنولوجية  وبنظم  لل�شفن  �مل�شانع 
�قت�شاد  �شاعد يف تدعيم  حديثة ما 

�لإمارة من �شادر�ت وو�رد�ت.
مر��س  ثمانية  �شقر  ميناء  وي�شم 
وت�شهيالت  خ��دم��ات  وي��ق��دم  عميقة 
م���ت���ن���وع���ة ومم������ت������ازة يف جم�����الت 
و�ملناولة  و�لتخزين  �ل�شفن  متوين 
جانب  �إىل  و�ل���ت���ف���ري���غ  و�ل�������ش���ح���ن 

�ملو�ين �لأخرى.
م��ي��ن��اء �جل���زي���رة �حلمر�ء  وت�����ش��م��ل 
حيوي  مب��وق��ع  �أي�����ش��ا  يتمتع  �ل���ذي 
ويقدم  �لعربي  �خلليج  مدخل  على 
بالوقود  �ل��ب��و�خ��ر  ت��زوي��د  خ��دم��ات 
ي�شم  و  �ل�شفن  �إ���ش��الح  و  �شيانة  و 

ثالثة �أر�شفة.
وه��ن��اك م��ي��ن��اء ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �لذي 
يتو�شط �لإمارة و تر�شو فيه �ل�شفن 
يف  يتميز  و  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية 
�ل���������ش����ادر�ت ومتتد  �إع��������ادة  جم�����ال 
و يقدم  �أر�شفته على جانبي �خلور 

عدد� من �خلدمات �جلمركية.
�هتماما  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س  ت�����ويل  و 
كبري� بالتعليم وبرعاية حثيثة من 

وينظر �إىل �لقطاع �خلا�س على �أنه 
�ملحرك �لرئي�شي للنمو �لقت�شادي 
يف �لإمارة عرب �لرتكيز على تطوير 
�لقت�شادية  �ل��ن�����ش��اط��ات  وحت��دي��ث 

�ملتخ�ش�شة.
�خليمة مطار  ر�أ���س  �إم���ارة  ومتتلك 
ر�أ�س �خليمة �لدويل �ملجهز باأحدث 
�ملعد�ت وطاقم عمل متميز ليجعله 
بالدولة  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �مل���ط���ار�ت  �إح����د 
�مل�شافرين  ب��خ��دم��ة  �مل��ط��ار  وي��ع��ن��ى 
وتقدمي �أف�شل �لت�شهيالت وخدمات 
�ملطار  دليل  ويقدم  �جل��وي  �ل�شحن 
للزو�ر  �ل�����ش��روري��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  ك���ل 
مرور�  �ملو��شالت  و�شائل  من  ب��دء� 
معلومات  �إىل  وو����ش���ول  ب��ال��ف��ن��ادق 

متابعة �لرحلة.
ك���م���ا ي�����ش��م �مل����ط����ار جم���م���وع���ة من 
�شركة  وت��ع��ت��رب  �مل���ر�ف���ق �خل��دم��ي��ة 
�أطلقت  �ل����ت����ي  �ل���ع���رب���ي���ة  ط�������ري�ن 
لي�شبح  ع��ربه  �ل��ع��ام  ه��ذ�  عملياتها 
لل�شركة  �ل���ر�ب���ع  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل���رك���ز 
ع��امل��ي��ا و�ل���ث���اين يف دول����ة �لإم�����ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
ر�أ���س �خليمة ثالثة  �إم��ارة  ومتتلك 
ب��ت��ج��ه��ي��ز�ت عالية  م���و�ن���ئ جم��ه��زة 
متعددة  مبقومات  وتتمتع  �مل�شتوى 
�أول����ه����ا م��ي��ن��اء ���ش��ق��ر �ل�����ذي يعترب 
ل���الإم���ارة ملوقعه  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل��ي��ن��اء 
�خلليج  مدخل  على  �ل�شرت�تيجي 

���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود بن 
ر�أ���س �خليمة  �لقا�شمي حاكم  �شقر 
ومتابعة من �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لقا�شمي ويل عهد  بن �شقر  �شعود 

ر�أ�س �خليمة.
وترعى �لإمارة جائزة ر�أ�س �خليمة 
ت�شجع  �ل���ت���ي  و�ل���ت���م���ي���ز  ل�����الإب�����د�ع 
�لطلبة  م��ن  و�مل��ت��م��ي��زي��ن  �مل��ب��دع��ني 
و�خل���ري���ج���ني و�ل��ه��ي��ئ��ات �لإد�ري�������ة 
و�لهيئات  و�ل���ف���ن���ي���ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
لها  �لتي  و�ل�شخ�شيات  و�ملوؤ�ش�شات 
�شعيا  �لرتبوي  �حلقل  يف  �إ�شهامات 
�مل����و�رد  ب��ني  م���ت���و�زن  لتحقيق من��و 
�لب�شرية �ملتاحة ومتطلبات �لتنمية 

�مل�شتد�مة.
ر�أ���س �خليمة منحا  و تقدم حكومة 
در��شية للطلبة �ملتميزين ل�شتكمال 
�ل��دول��ة يف  �لعليا خ���ارج  در����ش��ات��ه��م 
وتوفر  �لأول��وي��ة  ذ�ت  �لتخ�ش�شات 
ل���ه���م رع����اي����ة ���ش��ام��ل��ة خ�����الل فرتة 

�لدر��شة.
ويتوىل برنامج �ل�شيخ �شقر للتميز 
برنامج  وتخطيط  �إد�رة  �حلكومي 
�مل���ن���ح �ل���در�����ش���ي���ة و�لإ������ش�����ر�ف على 
و�ملالية  �لإد�ري������ة  �ل��ن��و�ح��ي  ج��م��ي��ع 
�لعليا  �ل��در����ش��ات  ملنح  و�لأك��ادمي��ي��ة 
�لقطاعات  وت����زوي����د  و�جل���ام���ع���ي���ة 
�ملختلفة بالإمارة بالعنا�شر �لقيادية 
�لقيادية  �مل�شتويات  كافة  يف  �ملوؤهلة 

وحت��ت�����ش��ن �لإم�������ارة جم��م��وع��ة من 
ع��ل��ى م�شتوى  �مل��ت��م��ي��زة  �جل��ام��ع��ات 

�لدولة.
ويوجد يف ر�أ�س �خليمة �لعديد من 
و�لأ�شو�ق  للت�شوق  �لتجارية  �ملر�كز 
�لتجارية �ملحلية و�ملنت�شرة مبختلف 
�لتي حظيت باهتمام  �أرجاء �لإمارة 
كبري من قبل حكومة ر�أ�س �خليمة 
�شجع  ما  م�شتمر  ب�شكل  لتطويرها 
على  و�مل�شتثمرين  �لأع��م��ال  رج���ال 
�مل�شاهمة و�ل�شتثمار يف هذ� �ملجال.

وقد �شرعت �لإم��ارة موؤخر� بتنفيذ 
تنموية  ط���م���وح���ة  م�������ش���اري���ع  ع�����دة 
ت��ط��وي��ري��ة ت�����ش��وي��ق��ي��ة ت�����ش��اف �إىل 
�مل��ر�ك��ز و�لأ����ش���و�ق �مل���وج���ودة حاليا 
�لقت�شادية  �ل��ن��ه�����ش��ة  ل��ت��ح��اك��ي 
�لدولة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�لعمر�نية 
يف �لوقت �لذي تعك�س فيه �مل�شاريع 
يغلب  و�لتي  �لقطاعات  خمتلف  يف 
�ل�شخمة  �مل�����ش��اري��ع  ط���اب���ع  ع��ل��ي��ه��ا 
�ملنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��الق��ة 
و�ملت�شارع  �ملتميز  �لنمو  و�ل��ع��امل.. 
�لإم�������ار�ت بجميع  لق��ت�����ش��اد دول����ة 
مكوناته وم�شتوى �حلركة �لن�شطة 
خمتلف  يف  �ل���وط���ن���ي  ل��الق��ت�����ش��اد 
ع���ل���ى حركة  وت����اأث����ريه����ا  م���ك���ون���ات���ه 
�ل�شتثمار�ت  وجذب  �ملحلية  �ل�شوق 
خمتلف  يف  �مل���ب���ا����ش���رة  �لأج���ن���ب���ي���ة 

�لقطاعات .

درا�شة ل�شرطة دبي تطالب بتطوير القدرات الوطنية يف جمال البحث العلمي
•• دبي-وام:

�أكدت در��شة علمية �أن �لبتكار و�لتطوير �ملوؤ�ش�س على �لبحث �لعلمي يوؤدي 
�إىل زيادة �لإنتاجية بن�شبة ترت�وح ما بني 50 و70 يف �ملائة.

وتطرق �لدكتور حممد مر�د عبد �هلل مدير مركز دعم �تخاذ �لقر�ر ب�شرطة 
دبي يف در��شة له بعنو�ن تطوير �لقدر�ت �لوطنية يف جمال �لبحث �لعلمي 
بالبحث  للنهو�س  روؤيته  �إىل  �لكمية  و�ملوؤ�شر�ت   .. �ل�شرت�تيجية  �ملرتكز�ت 
و�قت�شادها  للدولة  وق��وة  و�لنماء  �لتقدم  قاطرة  كونه  �ل��دول��ة  يف  �لعلمي 
�لأو�ن لالنتقال  �آن  �أنه  �لدكتور حممد مر�د  و�أو�شح  �لأمم.  ومكانتها بني 
�ملوؤهلني  �جلامعيني  م��ن  عري�شة  ق��اع��دة  وب��ن��اء  �لتعليم  ن�شر  مرحلة  م��ن 
بناء  �إىل مرحلة  �لعاملية  و�ملعاهد  �أرق��ى �جلامعات  �لعائدين من  و�ملبتعثني 
خمتلف  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ق���در�ت  لتطوير  متكاملة  ��شرت�تيجية  منظومة 

�ملجالت �لبحثية باعتبارهم هم �لأ�شا�س يف تبوء �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملكانة �لرفيعة �لتي حققتها بني بقية �لأمم يف �لعديد من �ملجالت. وحدد 
تبد�أ  �أن  يتعني  �لتي  �لتطوير  لعملية  �ل�شرت�تيجي  �مل�شار  در��شته  يف  مر�د 
�لأمم  بلغته  ومقارنته مبا  و�قعه  كان  �أيا  للو�شع �حلايل  �لدقيق  بالو�شف 
�ملتقدمة و�لأمم �لأخرى خا�شة تلك �لقريبة منا �أو �مل�شابهة لها ثم حتديد 
مالمح �لت�شور �ملاأمول �لذي يت�شق مع مكانة دولتنا وروؤية قادتنا وطموح 
�شعبنا يلي تلك �خلطوة �لأهم و�لأ�شعب �لتي تتمثل يف كيفية �لنتقال من 
�لو�شع �حلايل �إىل �لت�شور �ملاأمول و�لأمل �ملن�شود من خالل حتديد �لأدو�ت 
�لإمكانات  ذل��ك يف ظ��ل  �ل��ت��ي متكننا م��ن حتقيق  و�لأ���ش��ال��ي��ب و�لإج�����ر�ء�ت 
�لعتبار.  توؤخذ يف  �أن  يتعني  �لتي  �لتو�زنية  و�ملحدد�ت  تتاح  �أن  �لتي ميكن 
و��شتعر�س �لدكتور مر�د بع�س �حلقائق �لتي تعك�س �لو�قع �حلايل يف �لعامل 
�لعربي �لذي نحن جزء منه ومنها �أنه ل توجد دولة عربية و�حدة يتخطى 

دولة  توجد  ول  �ل�شنة  يف  دولر  مليار  �لعلمي  �لبحث  على  �إنفاقها  حجم 
عربية و�حدة تتخطى ن�شبة �لإنفاق على �لبحث �لعلمي من �إجمايل �لناجت 
�ملتقدمة  �ل��دول  �لن�شبة يف  �أن متو�شط هذه  �ملائة يف حني  0.5 يف  �لقومي 
يرت�وح ما بني 2.0 و3.5 يف �ملائة �شنويا. وت�شمنت �لدر��شة جمموعة من 
�لتي  �لعلمي  �لبحث  ومرتكز�ت  جو�نب  ملختلف  �لعاك�شة  �لكمية  �ملوؤ�شر�ت 
ميكن ��شتخد�مها للتعرف على و�قع �لبحث �لعلمي �حلقيقي وقدر �لتقدم 
�ملتحقق ونقاط �لقوة ومكامن �ل�شعف يف هذه �ملنظومة �إ�شافة �إىل �إمكانية 
�إجر�ء �ملقارنات �ملرجعية و�ملعيارية ب�شكل دوري ودقيق. ومن و�أهم �ملوؤ�شر�ت 
�لتي طرحها �لدكتور حممد مر�د �لعائد على �ل�شتثمار يف �لبحث �لعلمي 
�لتخ�ش�شات  يف  �لرتكز  ومعامالت  وم��ردود�ت��ه  �لعلمي  �لبحث  �إنتاجية  �أو 
�لعلمية و عدد �لباحثني يف جمالت �لعلوم �لأ�شا�شية و�لتطبيقية لكل مليون 
ن�شمة ون�شبة �لأبحاث �ملن�شورة يف �ملجالت �لعلمية �لر�شينة ون�شبة م�شاركة 

�لقطاع �خلا�س يف �لإنفاق على �لبحث �لعلمي ومعدلت �لزيادة يف �لن�شر يف 
�لدوريات �لعلمية �لعاملية وغريها من �ملوؤ�شر�ت �لكمية �ملحددة �لتي ميكن 

��شتخد�مها يف تخطيط عملية تطوير �لقدر�ت �لبحثية يف �لدولة.
����ش��ت��ري�د خم��رج��ات �لبحث  �أن  �إىل  �ل��دك��ت��ور حممد م���ر�د ع��ب��د�هلل  و�أ���ش��ار 
مرت  زمنية  مرحلة  ه��ي  �لت�شنيع  كاملة  �شلع  ���ش��ورة  يف  �جل��اه��زة  �لعلمي 
�لعاملي  �لعلمي  �لبحث  �مل�شاركة يف  �إىل مرحلة  بعدها  و�شتنتقل  �لدولة  بها 
جديد�  ر�ف��د�  �لعلمي  �لبحث  لي�شبح  عائده  وتعظيم  �قت�شاديا  و��شتغالله 
�شناعة  هو  �لر�شني  �لعلمي  فالبحث  �لوطني  �لقت�شاد  رو�ف��د  من  وقويا 
يقينا  ثبت  وق��د  و�لأم��ر����س..  �لأخ��ط��ار  ومو�جهة  للتقدم  وحتقيق  للحياة 
�أو  موقعها  ول  �أر�شها  م�شاحة  ول  �شكانها  بعدد  يرتبط  ل  �لأمم  رق��ي  �أن 
تاريخها و�إمنا بقدر تقدمها يف جمال �لبحث �لعلمي وتعد �ل�شويد وفنلند� 

و�شنغافورة �أمثلة على ذلك.

عبداهلل بن زايد ي�شارك يف اجتماعات 
الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم املتحدة

يف ورقة علمية جديدة ن�شرتها جملة دولية : منظومة الهوية حجر اأ�شا�س لقيام نظام وطني للدفع االإلكرتوين 

التعليم العايل والبحث العلمي تبداأ ور�س عمل لطلبة الثانوية العامة 

وفد تايلندي ي�شيد ب�شيا�شات وزارة 
العمل يف جمال حماية حقوق العمال 

•• نيويورك-وام:

وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���س 
�مل�����ش��ارك يف �جتماعات  �خل��ارج��ي��ة �م�����س وف���د �ل��دول��ة 
�لتي  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  للجمعية   69 �ل���  �ل���دورة 

بد�أت يوم �لثالثاء �ملا�شي.
ي�شم وف��د دول���ة �لإم����ار�ت �مل�����ش��ارك يف �ل����دورة �ل��� 69 
لالأمم �ملتحدة كال من معايل �لدكتور �أنور بن حممد 
رمي  ومعايل  �خلارجية  لل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  قرقا�س 
�لدكتور  وم��ع��ايل  دول��ة  وزي���رة  �لها�شمي  �إب��ر�ه��ي��م  بنت 

�شلطان بن �أحمد �شلطان �جلابر وزير دولة وعدد� من 
�مل�شوؤولني.

ومن �ملقرر �أن يلقي �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد خطابا 
27 �شبتمرب  �ملتحدة يوم  �لعامه لالأمم  �أمام �جلمعية 
�حلايل ..كما ي�شارك �شموه يف قمة �ملناخ �لتي تعقد يوم 
23 �شبتمرب. وتكت�شب �أعمال �لدورة �حلالية للجمعية 
�خلارجية  وزي��ر  يرت�أ�شها  �لتي  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة 
من  تتناوله  مل��ا  خا�شة  �أهمية  �شامكوتي�شا  �لأوغ��ن��دي 
مو�شوعات حيوية وح�شا�شة على �ل�شعيدين �لإقليمي 

و�لدويل.

•• اأبوظبي-وام:

طورتها  �لتي  �ملتقدمة  �لهوية  �إد�رة  منظومة  �أن  للهوية  �لإم���ار�ت  هيئة  �أك��دت 
للدفع  وطني  نظام  لقيام  �لأ�شا�س  حجر  �شت�شكل  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  م��دى  على 
م�شبوق  وغ��ري  فريد�  و�شمولية ومن��وذج��ا  �أم��ان��ا  �أك��ر  �لإل��ك��رتوين مبو��شفات 

عامليا.
�لبحثية  �لتطور�ت  جملة  ن�شرتها  لها  جديدة  علمية  ورق��ة  يف  �لهيئة  و�أ���ش��ارت 
�ل��ذك��ي��ة يف  �ل��ه��وي��ة  بطاقة  م��و����ش��ف��ات  �أن  �إىل  �ل��دول��ي��ة  �لجتماعية  �ل��ع��ل��وم  يف 
�أبرز �خليار�ت �لعملية يف عمليات �لدفع  دولة �لإم��ار�ت جتعل منها و�حدة من 
متطورة  �أمنية  وم�شتويات  حماية  خ�شائ�س  من  توفره  ملا  نظر�  �لإل��ك��رتوين 
�آليات �مل�شادقة و�لتوثيق  كالت�شفري �لإلكرتوين و�لتوقيع �لرقمي وغريها من 
�ملتقدمة. ولفتت �لهيئة يف ورقتها - �لتي جاءت بعنو�ن �ملدفوعات �لإلكرتونية .. 
حالة ملبادرة وطنية - �إىل �شرورة بلورة �أطر قانونية لتوفري �حلماية �لقانونية 
�لالزمة مل�شتخدمي بطاقات �لهوية كما هو �حلال يف �لبطاقات �لبنكية �حلالية 
�آليات �لدفع �لإلكرتوين وتفوق �لنقد  وخا�شة يف ظل تنامي �لتوقعات بهيمنة 
�لرقمي على �لورقي يف �مل�شتقبل �لقريب. و��شتعر�شت ورقة �لعمل - �لتي �أعدها 
�لإم��ار�ت للهوية  �شعادة �لدكتور �ملهند�س علي حممد �خلوري مدير عام هيئة 
�لتنموية  ب��ال��ت��ط��ور�ت  وعالقتها  �لإل��ك��رتوين  �ل��دف��ع  �أنظمة  ع��ن  ع��ام��ة  ملحة   -
�لقت�شادية يف دولة �لإمار�ت �لتي قطعت �أ�شو�طا يف �لتحول نحو ع�شر �لقت�شاد 
�لرقمي .. مو�شحة دور �لبنية �لتحتية ملنظومة �لهوية �ملتقدمة �لتي طورتها 

�لهيئة يف دعم م�شاعي تطوير نظام ع�شري �أمن وموثوق للدفع �لإلكرتوين.
ولفتت �لهيئة يف ورقتها - �لتي ن�شرت ن�شخة منها على موقعها �لإلكرتوين - 
�أن �لتو�شع �لهائل يف ��شتخد�م �شبكة �لنرتنت و�لأجهزة �لذكية و�لهو�تف  �إىل 
�لنقالة وما ر�فقه من تطور�ت تكنولوجية مت�شارعة كان له تاأثري و��شح على 

�شوق �ملدفوعات وخا�شة �لإلكرتونية منها.
و�عتربت �لهيئة �أن �لدو�فع �لرئي�شية للتطور�ت �ملت�شارعة يف جمال �ملدفوعات 
�ملرتبطة  �ملخاطر  وتقليل  �لتكاليف  توفري  على  قدرتها  يف  تتمثل  �لإلكرتونية 
 .. لها  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �ملنافع  تعدد  وكذلك  �لنقدية  �لأم���و�ل  ب���اإد�رة 

موؤكدة �شرورة �إدر�ك �أهمية �لتعامل مع مفهوم �ملدفوعات �لإلكرتونية باعتباره 
و�شيلة متهد لتطوير خدمات رقمية متقدمة �أكر كفاءة وفعالية.

نظام  تتناول  �لتي  �لدولية  و�لدر��شات  �لتقارير  من  ع��دد�  �لورقة  و��شتعر�شت 
�ملدفوعات �لإلكرتوين و�لتي تظهر �أن تكلفة �إد�رة �لأمو�ل �لنقدية كبرية جد� 
وتتباين ب�شكل و��شع لت�شل �إىل �أرقام قيا�شية حيث يقدر جمل�س �لنقد �لأوروبي 
كلفة �إد�رة �لأمو�ل �لنقدية يف دول �لحتاد �لأوروب��ي مبا ل يقل عن 50 مليار 

يورو �شنويا.
�أملانيا حيث جتاوزت  �لنقدي يف  �لدفع  �لعمل در��شة حول و�قع  وت�شمنت ورقة 
�ل�12 مليار ون�شف �ملليار يورو �شنويا  �إد�رة �لأم��و�ل �لنقدية فيها حاجز  كلفة 
يف حني قدرت در��شة �أخرى �أن معدل هذه �لكلفة ي�شل يف دول �لحتاد �لأوروبي 
�إىل حو�يل 1.2 يف �ملائة من �لناجت �ملحلي و�أن تلك �لتكاليف تتابني ب�شكل كبري 
1.6 يف �ملائة بالن�شبة  �أوروب��ا �إىل  0.6 يف �ملائة يف �لبالد �لأك��ر فعالية يف  بي 

لالأقل كفاءة.
و�أوردت �لورقة در��شة حديثة �أجرتها جملة �آ�شيان بانكر قدرت �أن �لكلفة و�لأمن 
هما �أهم �لعو�مل �لرئي�شية يف �إد�رة �لأمو�ل �لنقدية على �عتبار �أن �لكلفة متثل 
كفة  ترجح  ولكن  �لنامية  �لأ���ش��و�ق  يف  للبنوك  م��ن��ازع  ب��ال  و�إزع���اج  قلق  م�شدر 

�لعو�مل �لأمنية كعو�مل �أكر �أهمية يف �لبلد�ن ذ�ت �لقت�شاد�ت �لنا�شئة.
وخل�شت �لدر��شة �إىل �أن من �مل�شتحيل توقع �لنتائج غري �ملق�شودة لالبتكار�ت 
�ملت�شارعة يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية �لتي تتطور وتتعاظم مع تنامي �لأ�شو�ق 
للتخمينات  عر�شة  �ملجتمعات  يجعل  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملالية  و�لأدو�ت  و�ملوؤ�ش�شات 

و�لتوقعات غري �لدقيقة.
للدفع  ن��ظ��ام  �خ��ت��ب��ار� ح���ول  �أج����رت  للهوية  �لإم�����ار�ت  �أن هيئة  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�إمكانية  �أث��ب��ت  و�ل���ذي  �ن��رتن��ا���ش��ون��ال  ن��ت��ورك  �شركة  م��ع  بالتعاون  �لإل��ك��رتوين 
�لإلكرتونية  �ملالية  �لعمليات  م��ن  �لعديد  �إج���ر�ء  يف  �لهوية  بطاقة  ��شتخد�م 
�لتي تتم من خالل �لبطاقات �لئتمانية وبطاقات �ل�شر�ف �لآيل عرب �ل�شبكة 
�لتحول �حلكومي  للم�شاهمة يف  �لهيئة و�شعيها  روؤي��ة  �إط��ار  �مل�شرفية وذلك يف 
و�لقت�شادي وتعزيز مقومات �لتناف�شية �لعاملية للدولة وو�شول لتحقيق روؤية 

�لإمار�ت 2021 .

•• اأبوظبي -وام:

�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �عتبار� من  بد�أ مركز �لقبول �ملوحد بوز�رة 
�لدر��شي  للعام  �لأك��ادمي��ي  �لإر���ش��اد  بربنامج  �خلا�شة  زي��ار�ت��ه  �لول  �أم�����س 
�حلايل لطلبة �لثانوية يف جميع مد�ر�س �لدولة �حلكومية و�خلا�شة و�ملعاهد 

�لفنية.
توعية  �إىل   - �ملقبل  �أك��ت��وب��ر   30 حتى  ي�شتمر  �ل���ذي   - �ل��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
موؤ�ش�شات  يف  و�لت�شجيل  �لقبول  بعملية  �أم��وره��م  و�أول��ي��اء  �لطلبة  وتعريف 
للطلبة.  �ملتاحة  �لتعليمية  و�لفر�س  و�ل��رب�م��ج  �حلكومية  �لعايل  �لتعليم 
�خلارجية  �لبعثات  يف  و�ل��ق��ب��ول  �لت�شجيل  ب��اآل��ي��ة  �لتعريف  �ىل  ي��ه��دف  كما 
و�لرب�مج  �ل��دول��ة  يف  �خلا�شة  �جلامعات  �إىل  �إ�شافة  �ل���وز�رة  توفرها  �لتي 
تعبئة  وكيفية  �لقبول  ب�شروط  �خلا�شة  و�ملعلومات  فيها  �ملعتمدة  �لدر��شية 
طلب �للتحاق �لإلكرتوين و�لمتحان �لعام لقيا�س �لكفاءة �لرتبوية- �للغة 
�لإجنليزية �ل�شيبا . ويتم تنظيم هذه �لزيار�ت بالتن�شيق مع وز�رة �لرتبية 
على  و�إطالعهم  �لدولة  يف  �لتعليمية  و�ملناطق  �لتعليم  وجمال�س  و�لتعليم 

خطة �لربنامج لهذ� �لعام �لتي حتتوي على �جلدول �لزمني لهذه �لزيار�ت 
و�أماكن �نعقادها. و يتميز برنامج �لإر�شاد �لأكادميي ب�شموليته ويتم حتديثه 
�شنويا كما يحر�س فريق �لعمل يف ق�شم �لقبول و�لت�شجيل على توفري كافة 
�ملعلومات �لتي قد يحتاجها �لطلبة. و يتم تنفيذ �لربنامج مب�شاركة ممثلني 
�لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة  وه��ي  �لعالقة  ذ�ت  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  من 
�لتابعة ملركز  �لعليا وجامعة ز�يد و�ملعاهد و�لكليات  �لتقنية  �ملتحدة وكليات 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �ملهني و�لتقني وكلية �لإمار�ت للتطوير �لرتبوي 
�لزيارة. و ينظم  ��شتف�شار�ت �لطلبة خالل  وجامعة خليفة وذلك للرد على 
مركز �لقبول �ملوحد على هام�س �لإر�شاد �لأكادميي �شل�شلة من ور�س �لعمل 
و�ملوؤ�ش�شات  �مل���د�ر����س  يف  و�ملن�شقني  �لج��ت��م��اع��ي��ني  �لأخ�����ش��ائ��ي��ني  ت�شتهدف 
�لطلبة  خدمة  يف  �شويا  لنعمل  عنو�ن  حتت  �لتعليمية  و�ملناطق  �لتعليمية 
وذلك لإطالعهم على م�شاريع ق�شم �لقبول و�لت�شجيل ومبادر�ته �جلديدة 
بهدف بناء ج�شر للتو��شل مع �ملخت�شني يف �ملناطق �لتعليمية وتبادل �لأفكار 
و�ملعلومات و�خلرب�ت من �أجل خلق وعي مبكر حول فر�س �لتعليم �لعايل يف 

�لدولة وتقدمي �أف�شل �خلدمات للطلبة.

•• دبي -وام:

ومبادر�ت  ب�شيا�شات  ت��اي��الن��د  مملكة  م��ن  وف���د  �أ���ش��اد 
�حلماية  توفري  �إىل  �لر�مية  �لعمل  وز�رة  و�ج����ر�ء�ت 

حلقوق �لعمالة و�شمان م�شالح �أ�شحاب �لعمل.
�لعوبد  حمد  م��اه��ر  �شعادة  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ل��ع��م��ل يف  ب����وز�رة  �مل�����ش��اع��د ل�����ش��وؤون �لتفتي�س  �ل��وك��ي��ل 
ديو�ن �لوز�رة باأبوظبي موؤخر� وفد� تايالنديا برئا�شة 
و�ن�شاي روجناناونغ �ملدير �لعام لق�شم �ل�شوؤون �لدولية 
مبكتب �لنائب �لعام يف تايالند بح�شور حم�شن �لن�شي 
مدير �إد�رة �لتفتي�س باأبوظبي وعي�شى �لزرعوين مدير 
�إد�رة �لتفتي�س بدبي وعدد من �مل�شوؤولني يف �جلانبني.

�ل�شيا�شات  �أه����م  �مل��ق��اب��ل��ة  خ���الل  �ل��ع��وب��د  و����ش��ت��ع��ر���س 
حقوق  و���ش��ون  حل��م��اي��ة  �ل��ع��م��ل  وز�رة  تنتهجها  �ل��ت��ي 
�لعمال و�شمان م�شالح �أ�شحاب �لعمل و�أهم �ملبادر�ت 
مبكافحة  و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات  مع  �مل�شرتكة 
�لعوبد  وق��دم  �أ�شكاله.  بجميع  بالب�شر  �لجت��ار  ح��الت 
�شرحا تف�شيليا عن نظام حماية �لأجور �لذي ي�شمن 
ح�شول �لعمال على �أجورهم يف مو�عيدها دون تاأخري 
�ل�شم�س  ت��اأدي��ة �لع��م��ال حت��ت  ق���ر�ر حظر  ف�شال ع��ن 
�أ�شهر  �ملك�شوفة يف ف��رتة �لظهرية خ��الل  �لأم��اك��ن  ويف 
�شبتمرب   15 ب���ه يف  �ل��ع��م��ل  �ن��ت��ه��ى  و�ل�����ذي  �ل�����ش��ي��ف 

�ملتبعة يف  �لآليات  �إىل  �أ�شار  و  �مل��ب��ادر�ت.  وغريهما من 
مكافحة �لجتار بالب�شر وتنظيم �شوق �لعمل بالدولة 
�بتد�ء من توثيق مبد�أ �لتعاون مع �لعديد من �جلهات 
�حلكومية و�خلا�شة بالإ�شافة �إىل ت�شهيل عملية تنقل 
و�شروط  �شو�بط  وف��ق  �ملختلفة  �ملن�شاآت  بني  �لعمالة 
�لتو��شل  على  �لعمل  وز�رة  حر�س  م��وؤك��د�   .. حم��ددة 
�لعمال  ب�شوؤون  �ملعنية  �لدولية  �ملنظمات  مع  و�لتعاون 
�لدولية.  �ملعايري  تطبيق  �إىل  �إ�شافة  �لعمل  و�أ���ش��و�ق 
و�طلع �لوفد �لتايالندي على �أهم �لجر�ء�ت �ملتبعة يف 
توثيق �شكاوى �لعمال من خالل مركز �لت�شال �لتابع 
�لتامة  بال�شفافية و�خل�شو�شية  يتميز  و�لذي  للوز�رة 
بالتعامل مع �ملت�شلني بعدد من �للغات .. و��شتمع �إىل 
�شرح تف�شيلي حول وحد�ت �لرعاية �لعمالية �ملنت�شرة 
يف خمتلف مناطق �مار�ت �لدولة �إىل جانب �شرح حول 
�أ�شاد  جانبه  من   . �لعمالية  للرعاية  �ملتنقلة  �ل��وح��دة 
و�ن�شاي روجناناونغ رئي�س �لوفد �لتايالندي ب�شيا�شات 
�إىل حفظ  �لر�مية  �لعمل  وز�رة  و�ج���ر�ء�ت  وم��ب��ادر�ت 
�لذي  �لأج���ور  حماية  نظام  خ�شو�شا  �لعمال  �حلقوق 
�عتربه قفزة نوعية يف جمال حماية �حلقوق �لعمالية. 
و�تفق �جلانبان على عقد لقاء�ت م�شتقبلية مبا ي�شهم 
يف  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لتعاون  �أو����ش��ر  تعزيز  يف 

�ملجالت �لعمالية. 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميغا مارت - فرع 

رخ�شة رقم:CN 1126774 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/ميغا مارت - فرع
MEGA MART - BRANCH

�ىل/ميغا مارت
MEGA MART

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 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 11211 بتاريخ 2014/9/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بو جوهر للمقاولت �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1041754 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 3*1 �ىل 3*1

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري:من/�بو جوهر للمقاولت �لعامة

ABU JOUHAR GENERAL CONTRACTING

�ىل/�بو جوهر للديكور
ABU JOUHAR DECOR

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

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 11211 بتاريخ 2014/9/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�جل�شر �لحمر للمقاولت 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1178326 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 0.50*0.20 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��شم جتاري:من/�جل�شر �لحمر للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
RED BRIDGE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/جز�ل للطاقة
JAZAL ENERGY

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 11211 بتاريخ 2014/9/20

اإعــــــــــالن
�للكرتونيات  لتجارة  �ل�شفا  �ل�ش�����ادة/ركن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شر��شف رخ�شة رقم:CN 1165638 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 8*6 �ىل 1.85*9

تعديل ��شم جتاري:من/ركن �ل�شفا لتجارة �للكرتونيات و�ل�شر��شف

ALSAFA CORNER ELECTRONICS & BED LINENS TRADING

�ىل/ركن �ل�شفا لتجارة �للكرتونيات

ALSAFA CORNER ELECTRONICS

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 11211 بتاريخ 2014/9/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كو�لتي كنرتول للمقاولت و�ل�شيانة 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1516484 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �بر�هيم حممد �بر�هيم %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شالح �شعيد �لكتبي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شني هادي �شعيد حممد �ملنهايل

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1.10*0.25 �ىل 5*25

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/كو�لتي كنرتول للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

QUALITY CONTROL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
�ىل/كو�لتي كنرتول للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

QUALITY CONTROL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE 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 11211 بتاريخ 2014/9/20

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

CN 1223674:لتجارة �لعالف رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مطر �شامل م�شبح خمي�س �لنيادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد ح�شن �حمد علي �لعلي

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 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 11211 بتاريخ 2014/9/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لتما�شك للمقاولت 

CN 1066292:و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عمري عبد�هلل �شامل خادم �لقبي�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �لعبد عبود منيف �جلابري

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 11211 بتاريخ 2014/9/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مي لد�رة م�شاريع 
�لبناء ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1100304 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
يوحنا �ميل �لعكرة من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فالريي نادر هيكل

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 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 11211 بتاريخ 2014/9/20

اإعــــــــــالن
�مل�شاندة  �ل�ش�����ادة/�شركة �لمار�ت  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

مالتاورو ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1038206 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء

�لمار�ت �مل�شاندة للمقاولت ذ.م.م emirates contracting l.l.c من 98% �ىل %99

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �مربيز� كو�شرتوزيوين جيو�شيبي مالتاورو ��س بيه �يه

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 11211 بتاريخ 2014/9/20

اعالن قبل �سدور الرتخي�س
بهذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لبلدية 
بان �لرخ�شة �لتجارية رقم CN 1255395 بال�شم �لتجاري: 
�بر�هيم عبد�خلري  �ل�شيد/ خالد خريي  �شبارتا جيم وميلكها 

م�شر �جلن�شية.
حيث �بدى �ملذكور �عاله رغبته يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

تنازل �ملذكور �عاله �ىل/�شلطان خليفة حممد �لكندي . �مار�ت
وذلك قبل �شدور �لرتخي�س

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 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 11211 بتاريخ 2014/9/20

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

لوؤلوؤة �ملقام لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1135658 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 )العني(

العدد 11211 بتاريخ 2014/9/20

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

CN 1025301:لرب�ويز 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(

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
�شامل �جلابري

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم: 6195
با�شم : �س.�ت�س . ��س ماركيتينج كومباين ليمتد

وعنو�نه :410-1 �شماك دونغ كوبو�شان كوريا
بتاريخ :2008/11/30 �مل�شجلة حتت رقم :92183  

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 2004/5/14 وحتى تاريخ : 2014/5/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
�شامل �جلابري

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم: 6195
با�شم : �س.�ت�س . ��س ماركيتينج كومباين ليمتد

وعنو�نه :410-1 �شمارك دونغ كوبو�شان كوريا
بتاريخ :2008/11/30 �مل�شجلة حتت رقم :92183  

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 2014/5/14 وحتى تاريخ : 2024/5/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم: 63860
با�شم : د�ر �لتمويل �س.م.ع

وعنو�نه :�أبوظبي ، �س.ب: 7878 هاتف: 6194000-02 فاك�س: 02-6194099
بتاريخ :2005/2/26 �مل�شجلة حتت رقم :51580  

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 2014/9/27 وحتى تاريخ : 2024/9/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:�س.�بوظبي �لوطنية للمو�د �لغذ�ئية
Stoon tissues :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:217668       بتاريخ:2014/9/11 م
با�ش��م:�س.�بوظبي �لوطنية للمو�د �لغذ�ئية

وعنو�نه:�بوظبي �س.ب: 2378 هاتف: 026731000 فاك�س: 026731001 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:16 �لورق و�لورق �ملقوى و�ل�شلع �مل�شنوعة منهما )مناديل 

ورقية( . 
باللغة   )Stoon tissues( لفاحت ود�خله� �لزرق  باللون  �لعالمة:�لعالمة عبارة عن م�شتطيل  و�شف 

�لجنليزية باللون �لبي�س حرف S ب�شكل كبري ومميز و�ل�شكل باللون �لبي�س . 
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211 العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     

  اعادة اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    
يف الدعوى رقم 6111 ل�سنة 2013

 �ىل �ملدعى عليها: �شعيد �بر�هيم علي قا�شم �ملزروقي- جمهول حمل �لقامة  مبا �ن 
�ملدعى: �شالح �شمري عبد�لعزيز     

قد �قام �شدكم �لدعوى 6111 �ل�شنة 2013 �يجار�ت �مام مركز بالز�مه �لز�م �ملدعى 
عليه �لول ووكيلته ربابه حممد تقي با�شرتجاع جميع �ل�شيكات �لتي بحوزتهم. مع 
�عطاء ر�شالة �ىل �ل�شرطة تفيد عدم �حقية �ملدعى عليه �لول يف مبلغ  �ل�شيكات بقيمة 
323.750 درهم �لز�م �ملدعى عليه �لثاين بخ�شم مبلغ 120.000 درهم من قيمة �ليجار 
�لز�م �ملدعى علية �لثاين ب�شد�د مبلغ وقدره )46.031.80 درهم( فقط قيمة ما�شدده 
�ملدعى ل�شالح هيئة كهرباء ومياه دبي. �لز�م �ملدعى عليها �لثاين ب�شد�د مبلغ وقدره 
)70.000 درهم( تعوي�شا عما حلق �ملدعى من خ�شارة وما �أ�شابة من �شرر �لز�م �ملدعى 
�عادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليهم 
�عالنكم �لن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثالثاء 2014/9/23 �ل�شاعة 4.30م �مام �للجنة 
�لق�شائية )�ل�شابعة( بالد�ئرة �لبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر �ملركز مببنى بلدية دبي لنظر 

�لدعوى وقد �مر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر.
 فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
  اعالن احل�سور بالن�سر    

يف الدعوى رقم 2014/488 ا�ستئناف ايجارات
�لثانية( يف  �لد�ئرة �ل�شتئنافية )�للجنة  �ل�شادر من  �لقر�ر  بناًء على   
�لدعوى )2014/488( �يجار�ت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ )2014/9/14( 
باحلباله  خليفة  نا�شر  خليفة  ع��ام��ر  ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ع���الن  ب��اع��ادة 
نعلمكم بان �مل�شتاأنف/ �لربزه للحلويات قد �قام �لدعوى قبلكم بطلب 
)قبول �ل�شتئناف �شكال و�لغاء �حلكم �مل�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س 
�لدعوى و�لق�شاء جمدد� بالز�م �ملدعى عليهما بتو�شيل �ملاء و�لكهرباء 
وت�شليم �ملاأجور للم�شتانفة و�لز�م �مل�شتاأنف �شدهما بامل�شاريف ومقابل 
)�لثالثاء(  يوم   )2014/9/23( بجل�شة  �شتنظر  و�لتي  �ملحاماة(  �تعاب 
منكم  يرجى  فعليه  دب��ي  بلدية  مبنى  يف  �مل��رك��ز  مبقر   )6.00( �ل�شاعة 

�حل�شور وتقدمي مالديكم من دفاع �و م�شتند�ت.      
ويف حال تخلفكم عن �حل�شور فان �لد�ئرة �شوف تتخذ كافة �لجر�ء�ت 

�لقانونية �لالزمة.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اليوم تبث اأوىل حلقات برنامج حتقيق اأمنية على اإذاعة القراآن الكرمي من اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

تبد�أ �ليوم �أوىل حلقات برنامج حتقيق �أمنية على �ذ�عة �لقر�آن �لكرمي 
�أبوظبي على �لهو�ء مبا�شرة وذلك بالتعاون مع موؤ�ش�شة حتقيق  من 
�أمنية وبرعاية �حل�شن للغاز . ويهدف �لربنامج �إىل تعزيز قيم �لعطاء 
و�لتكافل �لجتماعي بني �أفر�د �ملجتمع بكافة موؤ�ش�شاته وبني �لأطفال 
و�شل  حلقة  �لربنامج  يعترب  حيث  حياتهم  تهدد  باأمر��س  �مل�شابني 
بينهم وبني فئات �ملجتمع وفر�شة حقيقية للتفاعل مع حالة �لطفل 

�ل�شحية و�ل�شعي �إىل حتقيق �أمنيته من خالل م�شاهمات �مل�شتمعني. 
وقالت �شالمة �لقبي�شي مديرة �لرب�مج بالذ�عة �ن �لربنامج ي�شعى 
تفاعال  �أك��ر  ويجعلهم  �لنف�شية  �لط��ف��ال  ه���وؤلء  حالة  حت�شني  �ىل 
و�ن�شجاما مع حميطهم بال�شافة �ىل حت�شني قدرتهم و��شتعد�دهم 
لتلقي �لعالج بفاعلية �أكرب . و�أ�شافت �نه �شيتم خالل �حللقة عر�س 
�أمنيات عدد من �لأطفال �ملر�شى بالإ�شافة �إىل �ملبلغ �ملطلوب لتحقيق 
تلك �لأماين ومن ثم فتح �ملجال لكل من يرغب بامل�شاهمة يف حتقيقها 
من �مل�شتمعني �أو �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة. و�أثنى هاين �لزبيدي 

�لقر�ن  �ذ�ع��ة  جت��اوب  على  �منية  حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�شت�شاهم يف حتقيق  �لتي  �ل�شامية  �لن�شانية  �ملبادرة  �لكرمي مع هذه 
�شبه  ب�شكل  تعمل  �لتي  �ملوؤ�ش�شة  باأهد�ف  و�لتعريف  �ملن�شود  �لتو��شل 
لهم  و�لتربع  �ملر�شى  �لطفال  �لكثري من  �منيات  يومي على حتقيق 
�ي�شال  يف  �ملوؤ�ش�شة  جن��اح  �ن  وق��ال  �جلن�شيات.  �و  �ل�شماء  ذك��ر  دون 
و�خلا�شة  �حلكومية  و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  تعاون  على  يعتمد  ر�شالتها 
غد�  �لتجاوب  �ىل  �جلمهور  ..د�عيا  ��شكاله  مبختلف  �لدعم  لتقدمي 
ومتابعة �لربنامج للتعرف عن قرب على �حلالت �لتي �شيتم �حلديث 

عنها ب�شكل مف�شل. ويتخلل �لربنامج جمموعة من �للقاء�ت مع �أفر�د 
من �أ�شرة �لطفل و�أ�شدقائه �أو �أطفال �آخرين .. و�شت�ش�شيف �حللقات 
جمموعة من �ل�شخ�شيات �لعامة و�لأطباء و�لإخ�شائيني �لجتماعيني 
بالإ�شافة �إىل �شخ�شيات تابعة للجهات �لتي �شاهمت يف حتقيق �أمنيات 
�حلالة  مع  تفاعلهم  وكيفية  جتربتهم  عن  ليتحدثو�  �شابقا  �لأطفال 
لتحقيق �لأمنية. ي�شار �ىل �ن �لربنامج يبث على مد�ر �شاعة ون�شف 
مع  بال�شرت�ك  �ليعربي  �شيخة  وتقدمه  وتعده  م�شاء  �خلام�شة  من 

هاين �لزبيدي �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة حتقيق �أمنية. 

مب�ساركة اأكرث من 250 طبيب وخمت�س 

موؤمتر النور الدويل يبحث اأهم امل�شتجدات يف طب االأ�شنان 
نهيان بن مبارك: املوؤمتر ي�شاعد الكوادر الطبية على تطوير قدراتهم

قا�شم العوم : تخ�شي�س 3,5 مليون درهم �شنويًا للتعليم الطبي امل�شتمر 
اأمان الدويني: ن�شبة ت�شو�س االأ�شنان بني االأطفال من 60 اإىل 90 % 

اأوليفيه نيكوالي: عمليات التقومي تتم خلل 18 �شهرًا بف�شل التقنيات احلديثة

اإجني القمري : �شرورة ا�شتخدام الغاز ال�شاحك يف عيادات االأ�شنان 
جوواو كرام�س: ا�شتخدام غر�شات من مادة غري معدنية ومنتجة من اخلزف

•• تغطية رم�شان عطا:

مبارك  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �فتتح 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل 
�ملا�شي  �خلمي�س  �ملجتمع  وتنمية 
ف��ع��ال��ي��ات م���وؤمت���ر �ل���ن���ور �ل����دويل 
بفندق  �لأ�����ش����ن����ان  ل���ط���ب  �ل�����ر�ب�����ع 
�لكورني�س  ����ش���ري�ت���ون  �أب���وظ���ب���ي 
عن  وممثلني  م�شوؤولني  مب�شاركة 
�ل��ق��ط��اع��ات �ل�����ش��ح��ي��ة و �ك���ر من 
جمال  يف  وخمت�شا  طبيبا   250
ط��ب �ل���ش��ن��ان وي��ن��ظ��م��ه جمموعة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل���ن���ور  م�شت�شفيات 
ك��ل��ي��ة طب  ن����ي����وي����ورك -  ج���ام���ع���ة 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  يف  �لأ�����ش����ن����ان 
�لعليا  �لتقنية  وكليات  �لأمريكية 

يف �لدولة .
�لفتتاحية  �جل���ل�������ش���ة  وح�������ش���ر 
ل���ل���م���وؤمت���ر �ل�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط بن 
و�لدكتور  نهيان  �ل  م��ب��ارك  نهيان 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ع��وم  ق��ا���ش��م 
وعدد  �لنور  م�شت�شفيات  ملجموعة 

من �مل�شوؤولني . 

جمموعة طبية
مبارك  نهيان  �ل�شيخ  معايل  وق��ال 
�لفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه  يف  ن��ه��ي��ان  �ل 
للموؤمتر �ن دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  وب��ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
ملتزمة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
بالتطوير �مل�شتمر لأنظمة �ل�شحة 
م�شري� �ىل �ن �مارة �بوظبي �شهدت 
تطور� ملمو�شا يف �لقطاع �ل�شحي 
للرعاية  ر�ئ����د�ً  م��رك��ز�ً  و�أ���ش��ب��ح��ت 
�لفريق  و�هتمام  مبتابعة  �ل�شحية 
ز�يد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �ول 
�أب��و ظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد 

�لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة . 
ه���دف���ن���ا يف  �إن  م���ع���ال���ي���ه  و�������ش�����اف 
حاجات  تلبية  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�لأفر�د و�ملجتمع ويف هذ� �ل�شياق �إن 
جمتمعنا  يف  و�ل�شنان  �لفم  �شحة 
�أدركنا  تطورت ب�شكل كبري وكذلك 
�أهمية تثقيف �لعامة حول �لأهمية 
�أنتم  و   ، �لأ���ش��ن��ان  ل�شحة  �لكبرية 
�أف�شل  �مل����ج����ال  ه�����ذ�  يف  �خل�������رب�ء 
خا�شة  م�شوؤولية  وعليكم  �ملعلمني 
لتعليم وتثقيف �ملجتمع باأن نظافة 
�لعامة  لل�شحة  ج���د�  مهمة  �ل��ف��م 
و�لأه��م �ن تكونو على �ط��الع على 
�أح������دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
هذ�  �إن   ، �لأ�����ش����ن����ان  ط����ب  جم�����ال 
�لطبية  �ل��ك��و�در  �شي�شاعد  �مل��وؤمت��ر 
يف جم���ال ط��ب �ل��ف��م و�ل���ش��ن��ان يف 
تطوير قدر�تهم على �لطالع على 

هذه �لتقنيات و��شتخد�مها. 
موؤمتر من  كل  معاليه يف  و�و���ش��ح 
�لأ�شنان  ل��ط��ب  �ل���ن���ور  م����وؤمت����ر�ت 
�ملجال  يكون هناك ج��دي��د�ً يف ه��ذ� 
وي�شرين �أن عدد�ً من �لأخ�شائيني 
�لم���ار�ت  دول���ة  يعملون يف  �ل��ذي��ن 
ي�شاركون  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  وم���ن 
�بحاثهم  وخ���ال����ش���ة  ب���خ���رب�ت���ه���م 
للم�شاركني  لتقدميها  ودر��شاتهم 
ون��رح��ب بكم يف دولة   ، �مل��وؤمت��ر  يف 
�لإمار�ت و�أنا و�ثق �أنكم �شت�شعدون 

يف زيارتكم . 
وت��ط��رق م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لتغري�ت  �ىل  ك��ل��م��ت��ه  يف  م���ب���ارك 
جمموعة  �د�رة  يف  ط������ر�أت  �ل���ت���ي 
م�شت�شفيات �لنور حيث �نه منذ عام 
�أدرجت جمموعة م�شت�شفيات �لنور 
يف �شوق لندن لالأور�ق �ملالية بقيمة 
بليون دولر ومنذ ذلك �لوقت �إىل 
بن�شبة  �ل�شهم  قيمة  �رتفعت  �لآن 
قا�شم  �لدكتور  كان  وما   ،  80%
�ل��ن��ج��اح عندما  ب��ه��ذ�  يحلم  �ل��ع��وم 
�أبو  ع��ي��ادة �شغرية يف  ب��د�أ عمله يف 
لديه  يكن  ومل   1985 ع��ام  ظبي 
وق���ت مل��ث��ل ه���ذ� �حل��ل��م ح��ي��ث ق�شر 
�ملجتمع  ���ش��ح��ة  ل��ت��ح�����ش��ن  ج���ه���ده 
م��ل��ت��زم��ا ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ري �جل����ودة ، 

�أ�شبحت  ط��ب��ي��ة  جم��م��وع��ة  وب���ن���ى 
�شرحاً يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وه�������ذه �مل���ج���م���وع���ة ت����ق����دم رع���اي���ة 
خدماتها  مت��ت��د  م��ت��م��ي��زة  ���ش��ح��ي��ة 
�إىل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول 

�خلليج . 
وق����ال م��ع��ال��ي��ه �أن���ت���م �ل��ع��ام��ل��ني يف 
جم���م���وع���ة م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �ل���ن���ور 
�ل�شتاذ  �د�رة  حت����ت  ����ش���ت���ك���ون���ون 
�لتنفيذي  �لرئي�س  لفاتري  رونالد 
�ل��ت��ي ي��ت��م��ت��ع ب��خ��ربة م��ت��ع��ددة من 
و�أبو  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
، ونرحب  �لأو���ش��ط  و�ل�����ش��رق  ظبي 
�أبوظبي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  ب��ه جم����دد�ً 
�ملزيد  يف  �شي�شاهم  باأنه  ثقة  وكلنا 
م���ن �ل��ن��ج��اح يف ه����ذه �مل��ج��م��وع��ة ، 
ومن ح�شن حظنا �أن �لدكتور قا�شم 
لرئي�س  نائبا  �شيكون  �ل��ذي  �ل��ع��وم 
مع  �أب���وظ���ب���ي  يف  �لإد�رة  جم��ل�����س 
حيث  �ملتميزين  �لأطباء  من  نخبة 
كان مدير� تنفيذيا لهذه �ملجموعة 
وكان   ، �ج��ت��م��اع��ي��ة  م�����ش��وؤول��ي��ة  وذ� 
دور�  �ل��ن��ور  م�شت�شفيات  ملجموعة 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول���ة  ر�ئ����د� يف 
�ملوؤ�ش�شة  �ل��ي��وم  تدعم  كما  �ملتحدة 
و�لتي  �شمايل  �وب��ريي�����ش��ن  �خل���رية 
لالأطفال  �ل��ف��م  ب��ج��ر�ح��ات  ت��ع��ن��ى 
وقبة  �لأرن���ب  �شفة  عملية  ب��اإج��ر�ء 

�شقف �حللق . 
نهيان  �ل�������ش���ي���خ  م����ع����ايل  و�و������ش�����ح 
نتمنى  ك���ل���ن���ا  ن���ه���ي���ان  �ل  م����ب����ارك 

و�ل����ش���ن���ان و�ك����د �ن �ل��ت��ع��اون بني 
جمموعة م�شت�شفيات �لنور و كلية 
نيويورك  �لأ���ش��ن��ان يف جامعة  ط��ب 
يف �مريكا �شتفتح �فاق �و�شع خالل 
�ملرحلة �ملقبلة جلهة نقل �خلرب�ت 
�لتقنيات  �ح��دث  وتطبيق  �لعاملية 
مر�كز  يف  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل����ش���ال���ي���ب 
وعياد�ت طب �ل�شنان يف جمموعة 
م�شت�شفيات �لنور �ىل جانب تدريب 
�لط�����ب�����اء و����ش���ق���ل خ���رب�ت���ه���م مع 
�حلديثة  �ل�شاليب  على  �لرتكيز 
و�مل��ت��ط��ورة يف �ل��ت��ع��ام��ل م��ع حالت 

طب �لفم و �ل�شنان �ل�شعبة . 
ت�شريحات  يف  �ل�����ع�����وم  وك���������ش����ف 
جمموعة  تخ�شي�س  عن  �شحافية 
م�شت�شفيات �لنور نحو 3،5 مليون 
درهم �شنويا للتعليم �لطبي �مل�شتمر 
ل�شقل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ب���ر�م���ج  لأه���م���ي���ة 
و�طالعها  �لطبية  �لكو�در  خ��رب�ت 
�مل�����ش��ت��ج��د�ت يف جمال  �خ����ر  ع��ل��ى 

خمتلف �لتخ�ش�شات �لطبية . 
و��شاف �ن �ملجموعة �ن�شات موؤخر� 
رق���م���ي���ا يف جم������ال طب  خم����ت����رب� 
�ل���ش��ن��ان ي��ت��م م���ن خ��الل��ه جتهيز 
للمر�شى  �ل�����ش��ن��ي��ة  �ل���رتك���ي���ب���ات 
�لكرتونيا و وفق �حدث �ملو��شفات 
�ملجموعة  �ن�����ش��ات  ك��م��ا   ، �ل��ع��امل��ي��ة 
يف  �ل�شنان  لطب  متكامال  م��رك��ز� 
كر�شيا   12 ي�����ش��م  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة 
عالجيا �ىل جانب �ج��ر�ء تو�شعات 
يف عياد�ت طب �ل�شنان يف �ملجموعة 

�حل�شول على رعاية �أ�شنان ممتازة 
تذليل  ت�����ش��اع��دون��ا يف  �أن���ت���م  ح��ي��ث 
�لرعاية  وت���ط���وي���ر  �ل�������ش���ع���وب���ات 
�ملوؤمتر  ويف   ، للمجتمع  �ل�شحية 
�مل��ا���ش��ي ذك��رن��ا م��ق��ول��ة م��ن �ل�شعر 
�لذي  ب����اأن �هلل  �ل��ق��دمي  �ل��ف��ار���ش��ي 
�خلبز  �شيعطيك  �لأ�شنان  �أع��ط��اك 
�لهبة  �أهمية هذه  وهذ� يدلنا على 
�للجنة �ملنظمة  �ل�شكر �ىل  ، ووجه 
و�للجان �لقائمة على �ملوؤمتر و�ىل 
�للتز�م  يعك�س مدى  ما  �مل�شاركني 
بتطوير �لرعاية �ل�شحية للب�شرية 

 .
�فتتح  �لفتتاحية  �جلل�شة  وعقب 
م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك �ل 
نهيان وبح�شور �مل�شوؤولني �ملعر�س 
�ملوؤمتر  هام�س  على  �مل��ق��ام  �لطبي 
�شركة   14 ف��ي��ه  ت�������ش���ارك  و�ل������ذي 
من  �ن��ت��اج��ه��ا  ت��ع��ر���س  متخ�ش�شة 
�مل�����ش��ت��ل��زم��ات �ل��ط��ب��ي��ة و�مل���ع���د�ت يف 

جمال طب �ل�شنان . 

خمترب رقمي
و�����ش����رح �ل����دك����ت����ور ق���ا����ش���م �ل���ع���وم 
ملجموعة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
جل�شات  �ن  �ل����ن����ور  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
مهمة  مو�شوعات  ناق�شت  �مل��وؤمت��ر 
يف جم�����ال ط����ب �ل���ف���م و�ل����ش���ن���ان 
�حلديثة  �لجت��اه��ات  على  ورك���زت 
و�هم �لبحاث �لعاملية �لتي جترى 
�لفم  ط��ب  تخ�ش�شات  خمتلف  يف 

40 طبيب  و�ل��ت��ي ت�شم �ك��ر م��ن 
�لتخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف  ����ش��ن��ان 
مب��ا فيها زر�ع���ة �ل���ش��ن��ان مو�شحا 
�ل�شحي  �ل����ت����ام����ني  �����ش����رك����ات  �ن 
�لعالجية  تغطي غالبية �خلدمات 
�ل���ش��ا���ش��ي��ة خل���دم���ات ط���ب �ل��ف��م و 
�ل�شنان وتطرق �لدكتور �لعوم �ىل 
للمجموعة  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �خل��ط��ط 
طبية  مر�كز   7 �فتتاح  �ىل  م�شري� 
يف خمتلف �ملناطق يف �مارة �بوظبي 
خالل �لعام 2014 ، و�شيتم خالل 
�مل��زي��د من  �ف��ت��ت��اح  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة 

�ملر�كز و�لعياد�ت �لطبية . 

كيفية التعامل مع الأمل
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل���دك���ت���ور �مان 
�لطبي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��دي��ر  �ل���دوي���ن���ي 
م�شت�شفيات  جمموعة  يف  �مل�شتمر 
�ل���ن���ور م���دي���ر �مل���وؤمت���ر �ن����ه عقدت 
�م���������س �رب�������ع ج���ل�������ش���ات ع��ل��م��ي��ة مت 
ومناق�شة  �����ش���ت���ع���ر�����س  خ���الل���ه���ا 
علمية  و�رو�ق  حم��ا���ش��ر�ت  ث��م��ان 
خمول  �شامر  �لدكتور  �لقى  حيث 
�لمر��س  ق�شم  ورئي�س  ��شت�شاري 
�شارع  �لنور  م�شت�شفى  يف  �لنف�شية 
�مل���ط���ار حم��ا���ش��رة ع���ن �ل��ق��ل��ق عند 
�طباء �ل�شنان حيث وجد �ن 15% 
من مر�شى �ل�شنان ي�شعرون بنوع 
من �لقلق و�لتوتر عند زيارة �طباء 
�ل�شنان ، و�ن هناك نحو 12 نوعا 
من �نو�ع �لقلق و�لتوتر �لتي ي�شعر 

بها هوؤلء �ملر�شى . 
�ن  �ىل  �م�������ان  �ل����دك����ت����ور  و�������ش�����ار 
�ح�شائيات منظمة �ل�شحة �لعاملية 
من   90% �ىل   60 �ن  �إىل  ت�شري 
�لط����ف����ال يف �ل���ع���امل ي���ع���ان���ون من 
ت�شو�س �ل�شنان مبا يف ذلك �لدول 
�ملتطورة ، و�ن 15 �ىل %20 من 
�لبالغني يعانون من �مر��س �للثة 
ما  �لعمرية  �لفئة  من   30% و�ن 
يوجد  ل  ع��ام��ا   74 �ىل   65 ب��ني 
��شنان طبيعية ما يتطلبو�  عندهم 
خدمات �كر تطور� يف جمال طب 

�لفم و�ل�شنان . 
و�و������ش�����ح �مل���ح���ا����ش���رون وع���دده���م 
خارج  و  د�خ��ل  م��ن  حما�شر�   12
من  حما�شرين   3 بينهم  �ل��دول��ة 
�مريكا ��شافة �ىل حما�شرين من 
وم�شر  و�لأردن  و�لهند  بريطانيا 
�لط��ف��ال يف  %16 من  �ن  و�ملانيا 
12 عاما  �ىل   6 ب��ني عمر  �ل��ع��امل 
نتيجة  �شنية  ����ش��اب��ات  م��ن  يعانون 

حو�دث خمتلفة . 
كيفية  على  �ملحا�شر�ت  رك��زت  كما 
��شنان  ع��الج  يف  �لمل  م��ع  �لتعامل 
�لط��ف��ال و�لجت��اه��ات �حلديثة يف 
�ل�شنان  وت��ق��ومي  �ل���ش��ن��ان  زر�ع����ة 
وت���رم���ي���م �ل����ش���ن���ان ل��ب�����ش��م��ة �كر 
�لتجميلي  �ل���ش��ن��ان  وط���ب  ج��م��ال 
طب  جم�����ال  ف����ى  �جل�������ودة  و�د�رة 
�ملو�شوعات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لأ���ش��ن��ان 
هيئة  �أن  �م����ان  �ل���دك���ت���ور  و�و����ش���ح 

معادلة  ق��ررت  �أبوظبي  يف  �ل�شحة 
�شاعة   13 ب  �مل����وؤمت����ر  ج��ل�����ش��ات 
�لفئات  �أن  �ىل  م�����ش��ري�  م��ع��ت��م��دة 
�لأ�شنان  �أطباء  �ملوؤمتر  يف  �مل�شاركة 
جر�حة  يف  و�ملتخ�ش�شون  �لعامون 
�ل��وج��ه و�ل��ف��ك��ني و�ل��ت��ق��ومي و�للثة 
و�أ����ش���ن���ان �لأط����ف����ال و�ل���رتك���ي���ب و 
نظافة  وف���ن���ي���و  �لأ�����ش����ن����ان  غ���ر����س 
�لأ�شنان  �أط���ب���اء  وم�����ش��اع��دو  �ل��ف��م 
و�ملمر�شات وفنيو �شناعة �لأ�شنان. 

التكنولوجيا الرقمية
ك��م��ا حت���دث يف ه���ذ� �جل��ان��ب �م�س 
�ل��دك��ت��ور �أول��ي��ف��ي��ه ن��ي��ك��ولي مدير 
تقومي  يف  �ملتقدم  �لتعليم  برنامج 
ن���ي���وي���ورك  �ل�����ش����ن����ان يف ج���ام���ع���ة 
بامريكا حيث قدم ثالث حما�شر�ت 
عن �لعمليات �لتجميلية يف �ل�شنان 
من خالل عمليات �لتقومي ، وركز 
خالل  �ل�شنان  �و�شاع  تعديل  على 
�ىل  �دى  م��ا  �شريع  ب�شكل  �لتقومي 
 40 بن�شبة  �ل��ت��ق��ومي  م���دة  خف�س 
% و��شبحت عمليات �لتقومي تتم 
�لتقنيات  بف�شل  �شهر�   18 خ��الل 
�حلديثة �ملتمثلة يف زيادة ��شتجابة 
�جل�شم بالذ�ت �لعظم ، مو�شحا �ن 
�حلالت  يف  ت�شتخدم  �لتقنية  ه��ذه 
�لتي ي�شعب فيها ��شتخد�م عمليات 
�ىل  تطرق  كما   . �لعادية  �لتقومي 
�لد�خلي  �لتقومي  لطريقة  �لعودة 
لالأ�شنان بف�شل �لتقنيات �حلديثة 
�ل��ت��ي مت �ل��ت��و���ش��ل �ل��ي��ه��ا يف جمال 
�لطريقة  وه�����ذه   ، �ل����ش���ن���ان  ط���ب 
كانت ت�شتخدم قبل �شنو�ت ، ومتتاز 
بعدم ظهور �دو�ت �لتقومي يف �لفم 
��شتخد�م  تقنية  ع��ن  حت��دث  كما   ،
حتديد  يف  �لرقمية  �لتكنولوجيا 
مقايي�س �لوجه للو�شول �ىل نتائج 

ل�شكل �ل�شنان . 
وك�������ش���ف �ل����دك����ت����ور ن����ي����ك����ولي يف 
�ملوؤمتر عن توجه �لعلم �ىل �لعالج 
باجلينات يف جمال طب �ل�شنان يف 
حم��اول��ة للحد م��ن ح���الت تقومي 
بع�س  �ىل  �لتو�شل  ومت   ، �ل�شنان 
تكوين  عدم  عن  �مل�شوؤولة  �جلينات 
بع�س �ل�شنان ور�ثيا وهذ� ي�شاعد 
ناجحة  ح���ل���ول  �ىل  �ل���و����ش���ول  يف 
من  للحد  �ل���ش��ن��ان  ت��ق��ومي  مل�شكلة 
حاجة �لطفال �ىل تقومي �ل�شنان 
، و�لبحاث قد ت�شاعد على ��شافة 

جينات ت�شاعد يف حل �مل�شكلة .

التخدير الكلي
�لقمري  �جن���ي  �ل���دك���ت���ورة  و�ل���ق���ت 
�لأطفال  ��شنان  ط��ب  �خت�شا�شية 
عن  حم��ا���ش��رة  �ل��ن��ور  م�شت�شفى  يف 
عو�مل �لقلق و�لتوتر عند �لطفال 
��شارت  �ل�شنان  طبيب  زي���ارة  عند 
 120 در��شة على  �ج��ر�ء  فيها �ىل 
ز�رو�  �لذين  �لط��ف��ال  من  مري�شا 
عياد�ت �ل�شنان �ظهرت �ن 70 % 

من �لطفال �لذين مت �عادة تاهيل 
بنجاح  ع��الج��ه��م  مت  ل��ه��م  ���ش��ل��وك 
�ملخدرة  �لدوي���ة  �ىل  �حل��اج��ة  دون 
�لتخدير  �ىل  �ح��ت��اج��و�  و30%   ،
و�لغاز �ل�شاحك نتيجة خوفهم من 

�طباء و عياد�ت ��شنان.
و�ك���������دت ع���ل���ى ������ش����ت����خ����د�م �ل���غ���از 
�ل���ش��ن��ان من  ع��ي��اد�ت  �ل�شاحك يف 
قبل �لفنية و�لطباء �ملدربني ، مع 
��شتخد�مه  �ن  �لع��ت��ب��ار  يف  �لخ���ذ 
�لكلي  �لتخدير  ح��الت  من  �ف�شل 
ع��ن��د ن�����ش��ب��ة ك���ب���رية م���ن �حل����الت 
�لغاز  �ن  �ىل  �لط��ف��ال م�شرية  بني 
كبديل  ي�شتخدم  �ل���ذي  �ل�شاحك 
عن �لتخدير يدخل �لطفل يف درجة 
م��ن درج���ات �ل��الوع��ي م��ع �حلفاظ 

على وظائف �جل�شم كاملة . 

زراعة ال�سنان
�ل��دك��ت��ور ج���وو�و كر�م�س  وحت���دث 
ق�شم  ورئي�س  �ل���ش��ن��ان  ط��ب  ��شتاذ 
غر�س �ل�شنان يف جامعة ل�شبونة يف 
�لربتغال و��شتاذ ز�ئر يف كلية طب 
بد�أها  �مريكا  يف  نيويورك  جامعة 
بالقول �نا �شعيد مب�شتوى خدمات 
ط���ب �ل����ش���ن���ان يف �لم�������ار�ت ومن 
�ل��ت��ي مت���ت يف جل�شات  �مل��ن��اق�����ش��ات 
�مل����وؤمت����ر م����ا ت��ع��ك�����س م�����دى تطور 
�ل�شنان  ط���ب  خ���دم���ات  م�����ش��ت��وى 
يف �لم�����ار�ت ، وحت���دث ع��ن غر�س 
يعانون  للذين  فورية  ثابتة  ��شنان 
من تاآكل يف �لفك �لعلوي يف �لفئة 
م�شري�  �ل�شن  يف  �لكبرية  �لعمرية 
من  يعانون  �ملر�شى  ه��وؤلء  �ن  �ىل 
ع���دم ث��ب��ات ط��ق��م �ل���ش��ن��ان بالذ�ت 
على  و�شاعد   ، د�ئ��م  ب�شكل  �لعلوي 
�لتطور  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ه����ذه  ����ش��ت��خ��د�م 
�ل��ت��ق��ن��ي �ل�����ذي ���ش��اع��د ع��ل��ى م�شح 
مناطق  لتحديد  �لكرتونيا  �ل��ف��ك 

�لغر�شات .
عامليا  ح��دي��ث��ة  ت��ق��ن��ي��ة  �ىل  و�����ش���ار 
يف ع��م��ل��ي��ات زر�ع�����ة �ل���ش��ن��ان وهي 
����ش��ت��خ��د�م غ��ر���ش��ات م��ن م���ادة غري 
م��ع��دن��ي��ة وم��ن��ت��ج��ة م���ن �خل����زف ل 
تكلفة  �ن  �ل  �جل�����ش��م  م��ع  تتفاعل 
خم�س  �ىل  ت�����ش��ل  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ه�����ذه 
��شعاف �لغر�شات �لعادية ، و�لتقنية 
عالية  مبو��شفات  متتاز  �جل��دي��دة 
تقبلها  ي��ت��م  �ل��غ��ر���ش��ات  �ن  وت��ب��ني 
ويجري   ، �ل��ل��ث��ة  يف  �ف�����ش��ل  ب�شكل 
�مل����ر�ك����ز  ب���ع�������س  �����ش���ت���خ���د�م���ه���ا يف 
�مل��ت��ق��دم��ة يف �ل��ع��امل ، م�����ش��ري� �ىل 
�ن هذه �لتقنية ممكن �ن ت�شتخدم 
عندها  �ل���ت���ي  �حل������الت  ب��ع�����س  يف 
�ملعدنية  �ل��غ��ر���ش��ات  م��ن  ح�شا�شية 

�مل�شنعة من �لتيتانيوم . 

التو�سيات
�مل��وؤمت��ر يف خ��ت��ام جل�شاته  و�و���ش��ى 
�ل��ع��ل��م��ي��ة ب�������ش���رورة �ت���ب���اع �ح���دث 
�لتقنيات �لعلمية �لكر تطور� يف 
جمال  يف  �ل�شنية  �لغر�شات  جم��ال 
زر�ع���ة �ل���ش��ن��ان و���ش��ول �ىل نتائج 
عالجية �ف�شل ، و�كد �ملوؤمتر على 
���ش��رورة ع��ق��د �مل��زي��د م��ن �ل����دور�ت 
�لعمل يف جمال  �لتدريبية و ور�س 
�ملجال  لإت����اح����ة  �ل����ش���ن���ان  زر�ع������ة 
�ملتخ�ش�شني  �ل���ش��ن��ان  �ط��ب��اء  �م��ام 
للم�شاركة و�شقل خرب�تهم يف هذ� 

�ملجال . 
ب��ات��ب��اع �ف�شل  �مل��وؤمت��ر  �و���ش��ى  كما 
��شتخد�م  يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�ل�����غ�����از �ل�������ش���اح���ك ل����الأط����ف����ال يف 
عياد�ت �ل�شنان كبديل عن عمليات 
�لذي  ب��ال��دور  م�شيدين  �لتخدير 
�بوظبي  يف  �ل�شحة  هيئة  به  تقوم 
يف و�شع �شو�بط حمددة ل�شتخد�م 
�ل�شنان  �ل�شاحك يف عياد�ت  �لغاز 
و�لفنيني  �لط��ب��اء  ت��دري��ب  �ه��م��ه��ا 
ع���ل���ى ت���ق���ن���ي���ات �����ش���ت���خ���د�م �ل���غ���از 
�ل���و����ش���ائ���ل  �ل���������ش����اح����ك و وج��������ود 
�لعالجية �ملنا�شبة ل�شتخد�مها مع 

�ملر�شى يف �حلالت �ل�شرورية .
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طلبة برنامج مهارات يختتمون رحلة علمية لكندا 
•• ال�شارقة-وام:

�ل�شارقة  ي�شرف عليه جمل�س  �ل��ذي  برنامج مهار�ت  �ختتم وفد طالب 
كند�  �إىل  �لعام  نهاية  �إج��ازة  خالل  نفذها  �لتي  �لعلمية  رحلته  للتعليم 
برئا�شة عائ�شة جا�شم ��شماعيل من منطقة �ل�شارقة �لتعليمية �ملنطقة 
�ل�شرقية وم�شاركة 60 طالبا وطالبة من متفوقي مد�ر�س �ل�شارقة من 
رئي�س  �لكعبي  م�شبح  �شعيد  وج��ه  و  ع�شر.  �حل��ادي  �ىل  �ل�شابع  �ل�شف 
جمل�س �ل�شارقة للتعليم �شكره و تقديره ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 

على  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
دعمه �ملتو��شل لأبنائه وبناته �لطلبة و ودعمه للرحالت �لعلمية �لتي 
موؤكد�   .. و�لأن�شطة  �لعلمي  �لتح�شيل  يف  �ملجدين  �لطلبة  ت�شتهدف 
�لتي حتققت من خالل هذه �لرحلة من  �لكبرية و�لأه��د�ف  �ل�شتفادة 
�لعلمية و�خلرب�ت  و�لتجارب  �لثقافات  �لطلبة مبختلف  تعريفه  خالل 
�مل��ت��ن��وع��ة ودوره�����ا يف ت��و���ش��ي��ع م��د�رك��ه��م �مل��ع��رف��ي��ة و�ل��ل��غ��وي��ة ومتثيلهم 
لدولة �لم��ار�ت متثيال م�شرفا يدعو �ىل �لفخر. و �أو�شح �أن �لأهد�ف 
عند  باأنف�شهم  �لطلبة  ثقة  لزيادة  �ل�شعي  يف  متثلت  للرحلة  �لأكادميية 

��شتخد�م �للغة �لإجنليزية وتكوين �جتاهات �إيجابية لتعلم �للغة وزيادة 
ح�شيلة �ملبتعثني من �ملفرد�ت و�لرت�كيب �للغوية من خالل تعري�شهم 
با�شتخد�م  و�لت�شال  �لتو��شل  مهار�ت  وتطوير  و�قعية  حياتية  ملو�قف 
للوظائف  �لأمثل  �لتوظيف  وذلك عرب  وتخاطب  �ت�شال  كو�شيلة  �للغة 

و�ملعارف �للغوية.
و �أ�شار �إىل �أن �لأهد�ف �لرتبوية �ملتوخاة من �لربنامج تتمثل يف ��شتثمار 
�أوقات فر�غ �لطالب مبا يعود عليهم باملنفعة و�لفائدة وتدعيم �جلو�نب 
�لرتبوية لديهم من حيث تنمية �لعالقات �لجتماعية �إ�شافة �إىل �لتدرب 

على �لعتماد على �لنف�س و�لتعاون و�لتاآلف و�ملحبة وتعزيز مفهوم �لعمل 
له  يتيح  مبا  �جلماعة  مع  �لفرد  تفاعل  خ��الل  من  �لتعاوين  �جلماعي 
تكوين �جتاهات �إيجابية نحو �لآخرين و�إك�شاب �مل�شتهدفني من �لرحلة 
خرب�ت  �كت�شاب  جانب  �إىل  �ل�شعاب  وم��و�ج��ه��ة  �مل�شوؤولية  حتمل  ع��ادة 
�لرحلة  �شاركو� يف  �لذين  �لطلبة  �أن  �لكعبي  �أو�شح  و  ومعارف جديدة. 
�ختيارهم  مت  و�لذين  �حلكومية  �لإم���ارة  مد�ر�س  يف  �ملتفوقني  ميثلون 
وفقا ل�شو�بط دقيقة تعتمد على تقارير �لأد�ء و�لنتائج �لطالبية ومبا 

يتو�فق مع �شخ�شية ومتيز �لطالب خالل �لعام �لدر��شي.

جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي توا�شل تلقي الرت�شيحات على امل�شتوى املحلي والعربي واالإ�شلمي
•• ال�شارقة-وام: 

تو��شل جائزة �ل�شارقة للعمل �لتطوعي يف دورتها �حلالية �ل� 12 حمليا 
و�لثامنة عربيا و�لثانية �إ�شالميا لعام 2014 ��شتقبال �لرت�شيحات على 
 15 بلغت  و�لتي  �لفئات  مبختلف  و�ل�شالمي  و�لعربي  �ملحلي  �مل�شتوى 
فئة مع �إ�شافة ثالث فئات جديدة مع �لنطالقة �ل�شالمية للجائزة يف 
دورتها �ل�شابقة. و�أ�شاد �شعادة �لدكتور �أمني ح�شني �لأمريي وكيل وز�رة 
�لعام  �لأم���ني  و�لرت�خي�س  �لعامة  �ل�شحة  ل�شيا�شات  �مل�شاعد  �ل�شحة 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يوليه  �لذي  بالدعم  للجائزة 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ر�عي جائزة �ل�شارقة 
ت�شتند  عميقة  �ن�شانية  ونظرة  ثاقبة  بروؤية  وجه  �لذي  �لتطوعي  للعمل 
�ىل مبادئ ديننا �حلنيف وقيمنا �ل�شلية باإطالق جائزة �ل�شارقة للعمل 
�لتطوعي لتكون �لوىل من نوعها حمليا وعربيا و�إ�شالميا وهي �مللهمة 
�أثر �لآخ��ر على نف�شه ومن �شعى بحر�س  للموؤ�ش�شات و�لأف��ر�د ولكل من 
�هتمام  وثمن   . و�أمته  ملجتمعه  ومثمر�  نافعا  عمله  يكون  �أن  �إىل  �شديد 
�إليها  ي�شار  �أ�شبح  �لتي  للجائزة  �لكرمية  ورعايته  ودعمه  �لبالغ  �شموه 
بالبنان كونها متثل فكر� رفيعا وحتمل يف م�شمونها هدفا �إن�شانيا عميقا 
نت�شرف يف جمل�س �لأمناء بتوىل م�شوؤلية حتقيقه. وقدم �لمريي �ل�شكر 
و�لف��ر�د ومن مل يدخر  و�ملر�كز  و�لهيئات و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  جلميع 
جمالت  عليها  حثت  جليلة  وم��ب��ادر�ت  تطوعية  �أع��م��ال  تقدمي  يف  و�شعا 
جعلتها  للجائزة  �ل�شابقة  �لجن���از�ت  �ن  ..وق��ال  �ملتنوعة  �جلائزة  وفئات 
�لتو�يل وبعد  �لثاين على  للعام  �لعامل �ل�شالمي وذلك  �إىل نطاق  ت�شل 

مت  كفئة  �لطالب  وفئة  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات  فئة  وك��ذل��ك  �لربحية  غ��ري 
�إ�شافتها خىل �لدورة �لثانية للجائزة. وقال �لأمريي �ن �جلائزة قامت 
ومن خالل �شفار�ت �لدولة بالعامل �ل�شالمي وكذلك �شفار�ت هذه �لدول 
�ل�شالمية يف �لمار�ت بتوزيع �لدليل �جلديد للعامل �ل�شالمي و�ملطبوع 
باللغة �لجنليزية وللت�شهيل على �مل�شاركني من �لعامل �ل�شالمي وغري 

�لناطقني باللغة �لعربية يف �مل�شاركة . 
13 جم��ال ه��ي �لطفولة  و�أو���ش��ح �أم���ني ع��ام �جل��ائ��زة �ن �جل��ائ��زة ت�شم 
و�لريا�شي  و�ل��رتب��وي  �لتعليمي  و�مل��ج��ال  �لقت�شادي  و�مل��ج��ال  و�ل�شباب 
�ل�شريعة  وجم��ال  و�ل��رت�ث  و�ل�شحي  �لبيئي  و�ملجال  و�لتقني  و�لك�شفي 
و�لأدب  و�لفن  و�لثقافة  و�لجتماعي  �مل��دين  و�ل��دف��اع  و�لع���الم  و�ل��دي��ن 
للجائزة.  و�ح���د للرت�شح  �خ��ت��ي��ار جم���ال  ل��ل��ج��ائ��زة  �مل��ت��ق��دم  ع��ل��ى  �أن  ك��م��ا 
ثالثة  منهم  �أ�شخا�س  خم�شة  ت�شم  للجائزة  �لتحكيم  جلنة  ب���اأن  ون���وه 
�آل علي وجميع �ملحكمني  �آمنة خليفة  مو�طنني برئا�شة �شعادة �لدكتورة 
و�لجتماعية  �لتطوعية  �مل��ج��الت  يف  �خل���ربة  و�أ���ش��ح��اب  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن 
�إ�شافة  �لدولة  و�لدو�ئر �حلكومية يف  �ل��وز�ر�ت  و�لرتبوية ومن خمتلف 
�إىل ��شتعانة �جلائزة بعدد من �خلرب�ء من �جلامعات و�لوز�ر�ت لتحكيم 
�أنه يتم �ختيار م�شاركة  بع�س �لأبحاث و�لدر��شات �لتي تتقدم لها مبينا 
وحتويلها �إىل ثالث حمكمني حيث يعطي كل حمكم درجة للم�شاركة ويتم 
مر�قبة هذه �لدرجات فاإذ� تقاربت يتم جمعها وتق�شيمها على ثالث و�ذ� 
مل تتقارب فيتم �إعادة �لتحكيم مع ثالث حمكمني �آخرين ل�شمان �شالمة 
�أطلقت  �لتطوعي قد  �لعمل  وكانت جائزة   . 100باملائة  بن�شبة  �لتحكيم 
بال�شافة  �لل��ك��رتوين  موقعها  عرب  �إلكرتونيا  �لرت�شيح  تقدمي  خدمة 

لتنطلق   2014 لعام  �ل�شالمية  �لثقافة  �ل�شارقة عا�شمة  �ختيار  �أن مت 
�لتي  �لقيم  ومنظومة  و�لت�شامح  �خل��ري  لن�شر  رحبة  �شاحة  �إىل  �جلائزة 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تعهد 
�شعوبنا  يف  مكوناتها  وتاأ�شيل  برعايتها  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لتطوعي يف  للعمل  �ل�شارقة  �أن جائزة  �ىل  و�أ�شار   . و�ل�شالمية  �لعربية 
عامها �لثاين ع�شر حمليا و�لثامن عربيا و�لثاين �إ�شالميا ��شتطاعت �أن 
تلقي بظاللها عربيا وحمليا على �أحد �أهم �لعنا�شر �لأ�شا�شية يف تر�شيخ 
�أ�شهمت  �لتي  �ل�شخ�شيات  �ىل  �لهتمام  توجيه  وهو  �أل  �لتطوعي  �لعمل 
�أو عملها و�عطاوؤها مات�شتحق  بالعمل �لتطوعي بجهدها ووقتها ومالها 
�لذي يربط  �ملت�شامن  �ملجتمع  وبناء  �هتمام ورعاية وعناية وتقدير  من 
�لعقيدة ويرتتب عليها من تكافل وتر�حم و�خاء  �لأخ��وة يف  �أف��ر�ده  بني 
وتعاون. ولفت �لأمريي �ىل �أن جائزة �ل�شارقة للعمل �لتطوعي تعد ر�فد� 
�أه��م رو�ف��د �خلري و�لعطاء وذل��ك من خالل �لحتفال وتكرمي رو�د  من 
جن�شيتهم  �أو  �أو�نتمائهم  �أعمارهم  عن  �لنظر  ب�شرف  �لتطوعي  �لعمل 
�لعربي  �مل�شتوى �ملحلي فح�شب ولكن يف كل بقعة من بقاع عاملنا  ل على 
تعيقها ح��و�ج��ز حاملة ج���و�ز مرورها  و�ل���ش��الم��ي ل حت��ده��ا ح���دود ول 
لتمثل كل يد كرمية �متدت عطاء ورحمة لالآخرين ولو مبجرد �بت�شامة 
�أم��ني عام جائزة  �ل��ود و�خل��ري و�ملحبة. كما نوه  حتمل يف طياقها معاين 
�ل�شارقة للعمل �لتطوعي �أنه مت توزيع قر�بة ثالثة �لف و 500 ن�شخة 
من دليل جائزة �ل�شارقة للعمل �لتطوعي و�حتوى �لدليل على ��شتمار�ت 
�لأفر�د  و�لتي فيها فئة  بكافة فئات �جلائزة  و�ل�شئلة �خلا�شة  �لرت�شيح 
وفئة �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة وفئة �جلمعيات �خلريية و�ملوؤ�ش�شات 

�إىل �إمكانية تقدمي �لكلفات يدويا �إىل مقر �جلائزة. و�أ�شار �لدكتور �أمني 
�لأمريي �إىل �أنه يتم منح �شهاد�ت �لتقدير جلميع �لفائزين بال�شافة �ىل 
و�شام �ل�شارقة للعمل �لتطوعي للمخ�شرمني يف جمال �لعمل �لتطوعي 
من �أفر�د وموؤ�ش�شات تطوعية خم�شرمة بينما مينح و�شام �ل�شارقة للعمل 
�لتطوعي لفئة �ملتربع بالدم �ملثايل و�لذي يتربع بدمه طوعا لأكر من 
25 مرة كما يتم منح درع �ل�شارقة للعمل �لتطوعي جلميع �لفئات �لأخرى 
�لفائزة باجلائزة. ولفت �إىل �إمكانية تكر�ر منح �جلائزة لفائز بعينه حال 
متيز �مل�شاركة �لتطوعية �لتي تقدم بها بغ�س �لنظر عن �للتز�م بالفرتة 
�ملحددة لذلك و�ملقررة بثالث �شنو�ت لتكر�ر �لتكرمي ..ويف حال وجود عمل 
تطوعي بارز وكبري مع �أهمية �ل�شتد�مة و�لعمل �لتطوعي قد يتم تكرمي 
�ملتقدم به مرة �خرى ولكن مبنحه و�شام �لعمل �لتطوعي ..م�شري� �ىل �ن 
هناك موؤ�ش�شات و�أفر�د فازو� باجلائزة ومن خالل ��شتمر�ريتهم ومتيزهم 

يف �لعمل �لتطوعي ح�شلو� على �لو�شام لحقا يف �شنو�ت متتالية.
وعن كيفية �لرتويج للجائزة قال �لمريي �ن ذلك يتم من خالل تنظيم 
�ملنا�شبات  يف  �مل�شاركة  �إىل  بال�شافة  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات  يف  حما�شر�ت 
حيث  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �حلكومية  �جل��ه��ات  تنظمها  �ل��ت��ي  �لر�شمية 
يوجد من�شقون للجائزة ميثلونها يف كل منطقة تعليمية عالوة على �لدور 
�جلائزة  دليل  ن�شر  يتمثل يف  و�ل��ذي  �خل��ارج  �ل��دول��ة يف  ل�شفار�ت  �لكبري 
�لعربي  �لعامل  م�شتوى  على  و�لن�شانية  �خلريية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  بني 
و�ل�شالمي ف�شال على �نه جاري و�شع خطة �عالمية للرتويج للجائزة 
عالوة على �أنه مت �ن�شاء ح�شابني للجائزة يف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 

في�س بوك و�لن�شتغر�م.

»الُطرق« ُتنظم ور�شة حول خطط حتديث نظام ال�شلمة يف قطاع النقل املدر�شي
واملوا�شالت  الطرق  هيئة   ••

-منال خالد:

�لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة  نفذت 
يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت، ور�شة 
عمل تناولت من خاللها �لتغيري�ت 
و�لتحديثات �لتي مت �إجر�وؤها على 
�إم��ارة دبي  �ملدر�شي يف  �لنقل  نظام 
خ���الل �ل���ع���ام �جل������اري، و�لط����الع 
على موؤ�شر�ت �لأد�ء طو�ل �لفرتة، 
باخلدمات  �لرت��ق��اء  بهدف  وذل��ك 
�لتي حتقق �لأم��ن و�ل�شالمة على 

�لقطاع �حليوي من خالل تطبيق 
و�ل�شعي  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل��ع��اي��ري  �أرق����ى 
�إيجاد حلول و�إجر�ء تعديالت  �إىل 
وت��غ��ي��ري�ت ع��ل��ى ن��ظ��ام �ل��ن��ق��ل مبا 
ي��ح��ق��ق �لأم������ن و�ل�����ش��الم��ة د�خ���ل 
مع  بالتعاون  �ملدر�شية  �حل��اف��الت 
و�مل�شاهمة  ك��اف��ة،  �ملعنية  �جل��ه��ات 
�ملركبات  ح��ج��م  ت��ق��ل��ي��ل  يف  �أي�������ش���اً 
�ل����ت����ي ت����خ����دم م���ن���اط���ق �مل�����د�ر������س 
�ل�شباحية  �ل����ذروة  ف���رت�ت  �شمن 
�إىل  يدفعنا  �لذي  �لأمر  و�مل�شائية، 
لأولياء  ت��وع��وي��ة  ح��م��الت  ت��ق��دمي 

�ل��ط��ل��ب��ة م��ن خاللها  ن��ق��ل  �أن  ع��ن 
توجه  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  ����ش���ي�������ش���اع���د 
�ملجتمع باملحافظة على �ل�شتد�مة 

�لبيئية وحمايتها من �لتلوث. 
ك���م���ا مت �ل�����ق�����اء �ل���������ش����وء، خ���الل 
�ملعتمدة  �لتحديثات  على  �لور�شة، 
و�أبرزها:  �ملدر�شي،  �لنقل  نظام  يف 
�ع��ت��م��اد �حل���اف���الت �مل��در���ش��ي��ة ذ�ت 
�شروط  وحتقيق  �لثالثية  �ملقاعد 
�لأم��������ن و�ل�������ش���الم���ة ب����ه����ا، �إل����غ����اء 
من  �ل�شغرية  �حلافالت  ��شتخد�م 
�در�ج  �مل��ع��ت��م��دة،  �حل��اف��الت  قائمة 

�لطلبة.
موؤ�ش�شة  م���ب���ن���ى  يف  �ل����ل����ق����اء  مت 
�ل�شيد  بح�شور  �لعامة  �ملو��شالت 
�د�رة  م���دي���ر  �ل���ه���ا����ش���م���ي،  ع��ي�����ش��ى 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط وت��ط��وي��ر �لأع���م���ال يف 
�مل�ُشغلة  �جلهات  وبح�شور  �لهيئة، 
ل��ق��ط��اع ن���ظ���ام �ل��ن��ق��ل �مل���در����ش���ي ، 

وممثلني عن �ملد�ر�س. 
منذ  �لهيئة  �أن  �لها�شمي،  و�أو���ش��ح 
�ملدر�شي  �لنقل  ل��ق��ان��ون  تطبيقها 
����در يف  يف �إم��������ارة دب�����ي و�ل�������ذي �����شُ
بهذ�  �لهتمام  2008، على  �لعام 

��شتخد�م  على  لت�شجيعهم  �لأم��ور 
�ل��ن��ق��ل �جل���م���اع���ي و�ل��ت��ق��ل��ي��ل من 
��شتخد�م �ملركبات �خلا�شة.   و�أ�شار 
�ل��ه��ا���ش��م��ي، خ���الل �ل��ع��ر���س �ملرئي 
�ل��ذي مت تقدميه يف ور�شة �لعمل، 
�حلافالت  ����ش��ت��خ��د�م  �أه��م��ي��ة  �ىل 
�أ�شا�شية  ن��ق��ل  ك��و���ش��ي��ل��ة  �مل��در���ش��ي��ة 
ومهمة يف �ملجتمع و�لتي ت�شهم من 
تخفيف �لزدح��ام �مل��روري وخا�شة 
�ل�شباحية وبعد  �ل��ذروة  �أوق��ات  يف 
م��ا ي�شهم  �مل��در���ش��ي،  �ل���دو�م  �نتهاء 
يف تقليل �حلو�دث �ملرورية، ف�شال 

للحافالت  ����ش��اف��ي��ة  م���و�����ش���ف���ات 
�لكبرية ذو �ملقاعد �لكبرية ومنها، 
وج��ود خمرجني للطو�رئ من كل 
�ل�شقف،  م���ن  وخم���رج���ني  ج���ه���ة، 
�حلافلة،  يف  �إ�شايف  م�شرف  توفري 

�أن حت��ت��وي �حل��اف��ل��ة �ل��ك��ب��رية على 
خا�شية  وت��وف��ري  ح��ري��ق،  طفايتي 
�ملقاعد  يف  �ل�����ش��دم��ات  �م��ت�����ش��ا���س 
�حل�شور  �أب���دى  �ل��ل��ق��اء  نهاية  ويف 
�لنقل  لقطاع  �مل�شغلة  �جلهات  من 

�مل���در����ش���ي ومم��ث��ل��ي �مل����د�ر�����س عن 
��شتعد�دهم �لتام للتعاون و�لتفاعل 
يف تنفيذ �لقر�ر�ت من �أجل تعزيز 
���ش��ب��ل �لأم������ن و�ل�������ش���الم���ة مل���ا فيه 

م�شلحة �لطلبة و�أولياء �لأمور. 

كهرباء ومياه دبي ت�شتكمل حملتها ال�شنوية 
للتوعية برت�شيد املياه 

مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث يطلق اذاعة االأوىل غدا

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
كلنا  �ل�����ش��ن��وي��ة  حملتها  ����ش��ت��ك��م��ال 
م���������ش����وؤول����ون ف���ك���ن م���������ش����وؤول يف 
تعزيز�  وذل������ك  �مل����ي����اه  �����ش���ت���خ���د�م 
موؤ�ش�شة  ت�����ش��ب��ح  �أن  يف  ل��روؤي��ت��ه��ا 
م�شتد�مة على م�شتوى عاملي ورفع 
��شتهالك  تر�شيد  باأهمية  �ل��وع��ي 
و�ملحافظة  �لبيئة  وح��م��اي��ة  �مل��ي��اه 

على �ملو�رد �لطبيعية من �لهدر.
و قال �شعادة �شعيد حممد �لطاير 
�ملنتدب  �لإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
مت  �ن��ه  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�إطالق مبادرة كلنا م�شوؤولون فكن 
م�����ش��وؤول يف ����ش��ت��خ��د�م �مل��ي��اه دعما 
و��شرت�تيجية  دب���ي  �إم����ارة  ل��روؤي��ة 
�ل�شتهالك  م����ن  ل��ل��ح��د  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لطبيعية  ل��ل��م��و�رد  �ل��ر���ش��ي��د  غ��ري 
لإنتاجها  م�شتد�مة  حلول  و�إيجاد 
�لهيئة  لدعم  وتاأكيد�  و��شتهالكها 
للجهود �لوطنية و�لعاملية �ملبذولة 

�شروريا  ي��ع��ت��رب  �مل���ي���اه  ����ش��ت��ه��الك 
لتوفري ��شتهالكنا للوقود وخف�س 
م�شتويات �لنبعاثات �لكربونية. و 
�أ�شاف �أن �حلملة ت�شتهدف �ملناطق 
�أ�شا�شي حيث �حتل  �ل�شكنية ب�شكل 
دب���ي مقارنة  �ل�����ش��ك��ن��ي يف  �ل��ق��ط��اع 
و�لتجارية  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  ب��امل��ن��اط��ق 
�ملياه  ��شتهالك  �لن�شبة �لأكرب من 
يف �لإمارة �لعام �ملا�شي بن�شبة 41 
�ملياه  م��ن جم��م��وع  �مل��ائ��ة  ر58 يف 
�ملائة  يف   28 ب���  مقارنة  �مل�شتهلكة 
67 ر10 يف  للمناطق �لتجارية و 
�ملائة للمباين غري �لتجارية و 92 
�ل�شناعية.  للمناطق  �ملائة  يف  ر2 
هذ�  �شتطرح  �حل��م��ل��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
للتعريف  ���ش��ام��ال  ب��رن��اجم��ا  �ل��ع��ام 
�لتي ميكن  �لطرق  مبجموعة من 
حياتهم  يف  �إت��ب��اع��ه��ا  للم�شتهلكني 
�ل�شتهالك  م���ن  ل��ل��ح��د  �ل��ي��وم��ي��ة 
غري �لر�شيد للمياه و�حلفاظ على 
و�لدولة  �لإم���ارة  �ملائية يف  �ل��روة 

لالأجيال �لقادمة.

•• دبي-وام:

يطلق مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث غد� �لأحد �إذ�عة �لأوىل �لقناة 
�لإذ�عية �لأوىل من نوعها يف �ملنطقة من حيث �مل�شمون و�ملحتوى وذلك بهدف 

تر�شيخ �لرت�ث �لإمار�تي و�إحيائه باإ�شلوب ع�شري متو�زن.
لتكون  �إطالقها  حلظة  منذ   107.4 �ل���رتدد  على  �ملبا�شر  �لقناة  ب��ث  وي��ب��د�أ 
�ل�شوت �ملوثوق به و�ملعتمد �لأول حلفظ ون�شر �لرت�ث و�لرفيق �لد�ئم لأبناء 
�لوطن. وت�شعى �لإذ�عة لكي تكون منرب� �شيقا للم�شاركة و�لتفاعل عرب باقة 
متنوعة من �لرب�مج �لقيمة و�لهادفة �لتي ت�شاهم يف تر�شيخ �لهوية �لوطنية 

وتكامل �ملجتمع �لإمار�تي بكافة �أطيافه.
باأ�شلوب  و�لرب�مج  �ملو�شوعات  من  كبري  لعدد  بتناولها  �لأوىل  �إذ�ع��ة  وتتميز 
مبتكر يتما�شى مع طبيعة �حلياة �لع�شرية يف �لدولة ومنطقة �خلليج �لعربي 
بهدف تعزيز �لوعي بالقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد �لإمار�تية �ملوروثة مع �حلر�س 
�لتي  �ملو��شيع  م��ن  كبري  ع��دد  على  �ل�شوء  �ل��ق��اء  ع��رب  �للحظة  مو�كبة  على 
ت�شتهوي فئة �ل�شباب. وتهدف �لإذ�ع��ة �إىل منح تر�ث دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة �أق�شى درجات �لهتمام وتناقله بني �لأجيال يف ظل �لتطور �لتكنولوجي 
�لتي تو�جه  �لتحديات  �أكرب  �لهائل يف و�شائل �لإع��الم و�لت�شال �لذي ي�شكل 
�إىل  �إذ�عة �لأوىل  �إي�شال ر�شائلها. وتطمح  �ملوؤ�ش�شات �لوطنية �حلري�شة على 
و�شعتها  �لتي  �ل�شرت�تيجية  �لأول��وي��ات  خ��الل  من  ور�شالتها  روؤيتها  حتقيق 
�أفر�د  و�لتي تهدف من خاللها �إىل تر�شيخ مفهوم �لهوية �لوطنية يف نفو�س 
�ملجتمعية  �ل�شر�ئح  خمتلف  �إىل  بالإ�شافة  �أطيافه  بجميع  �لإمار�تي  �ملجتمع 
يف �لدولة. و�أو�شح عبد�هلل حمد�ن بن دملوك �لرئي�س �لتنفيذي ملركز حمد�ن 
بن حممد لإحياء �لرت�ث �أن �طالق �إذ�عة �لأوىل - �لتي تهدف �إىل ن�شر تر�ث 
�لدولة باأ�شالة وحد�ثة وبلغة تو�كب روح �لع�شر - ياأتي يف �إطار توجيهات �شمو 
�لرت�ث  حلفظ  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 

وتوثيقه ورفده بالدر��شات و�لأبحاث �لعلمية وتوفري �مل�شادر.
�لرت�ث  لإب���ر�ز  تعترب منرب� ع�شريا  �لأوىل  �إذ�ع���ة  �أن  �إىل  دمل��وك  �ب��ن  و�أ���ش��ار 

�لإم���ار�ت���ي ي�شعى م��رك��ز ح��م��د�ن ب��ن حممد لإح��ي��اء �ل���رت�ث م��ن خ��الل��ه �إىل 
تر�شيخ �لثقافة �لرت�ثية �لإمار�تية �لعريقة بني �لأجيال وتعزيز �لوعي بالقيم 
و�لعاد�ت و�لتقاليد وتعميق دوره وتفعيل م�شاركته يف حفظ �لهوية �لوطنية 

و�لو�شول به �ىل �ملجتمع باأ�شرع وقت ممكن.
من جانبها قالت فاطمة عارف �لبناي مديرة �ملكتب �لإعالمي يف مركز حمد�ن 
بن حممد لإحياء �لرت�ث مديرة �إذ�عة �لوىل �إن �لثقافة هي �جلانب �لأكر 
�إذ�عة �لأوىل �إىل  �أهمية من هوية �ل�شخ�س �لوطنية ونحن ن�شعى من خالل 
�ل�شعبية يف  و�لفنون  و�ل��رت�ث  �لثقافة  و  �لتاريخ  على  تعريف �جليل �جلديد 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�أو�شحت �لبناي �أن �لأوىل �شتكون من�شة لي�شت فقط لتعزيز جو�نب خمتلفة 
ثقافة  �ملعرفة حول  زي��ادة  وبالتايل  �خل��رب�ت  لتبادل  بل  �لوطنية  هويتنا  من 
وتر�ث �لبالد .. م�شرية �إىل �أنها �شت�شلط �ل�شوء �أي�شا على �لتقاليد �لعميقة 
�جلذور و�ل��رت�ث يف دولة �لإم��ار�ت من خالل جمموعة متنوعة من �لرب�مج 
�لتي تو�شح عن مدى عمق ثقافة دولة �لإمار�ت و�لتي ل تز�ل معززة يف خ�شم 
�لرئي�س  �أن  �إىل  ونوهت  �لبالد.  ت�شهدها  �لتي  و�ل�شريعة  �حلديثة  �لتطور�ت 
�شلوم  ف��ق��رة  ل��ه  �شيكون  �ل���رت�ث  ب��ن حممد لإح��ي��اء  مل��رك��ز ح��م��د�ن  �لتنفيذي 
و�لتي تن�شر يف جريدة �لبيان كل منت�شف �شهر يتناول فيها �أحد �ملو�شوعات 

�لجتماعية �لتي تدخل يف عمق �لرت�ث �لإجتماعي لدولة �لإمار�ت.
وتتكون �أ�شرة �إذ�عة �لول�ى من �لفريق �لتاأ�شي�شي و�لذي يتوىل �إد�رته عبد�هلل 
�لرت�ث  �لتنفيذي ملركز حمد�ن بن حممد لإحياء  �لرئي�س  حمد�ن بن دملوك 
�إىل جانب كو�در وطنية متخ�ش�شة مبا فيها ح�شة �لع�شيلي �أم �لإعالم - �أول 
�لعام للرب�مج يف قناة  �مل�شرف  �إمار�تية - ومت تعيينها لت�شغل من�شب  مذيعة 
مركز  يف  �ل�شعبي  و�لأدب  للدر��شات  �لثقايف  �مل�شت�شار  �ل��زم��ر  و���ش��امل  �لأوىل 
يف  �ل�شعبية  للفنون  تر�ثي  م�شت�شار  جمعة  و�إبر�هيم  �ل��رت�ث  لإحياء  حمد�ن 
�ملركز وح�شن �شاهني �ملدير �لتقني و�لكفاء�ت �ل�شابة �ملوؤهلة �إعالميا كفاطمة 
�لرت�ث  لإحياء  حممد  بن  حمد�ن  مركز  يف  �لإع��الم��ي  �ملكتب  مديرة  �لبناي 

مديرة �إذ�عة �لوىل ونهاد حمد�ن مقررة �للجنة.

للحفاظ على �لروة �ملائية و�إلقاء 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى مبادر�ت  م��زي��د م��ن 
�لهيئة �لتي تهدف �إىل رفع �لوعي 
يف  �ملياه  ��شتهالك  تر�شيد  باأهمية 

�إمارة دبي و�لدولة ومبا �أن 97 يف 
�ملائة من �إنتاج �ملياه يف دبي هو من 
�ملياه �ملحالة �لتي ي�شتهلك �إنتاجها 
كمية كبرية من �لطاقة فاإن تر�شيد 
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  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :1140/     
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد: مطر حمد عبد�هلل �ل�شري �ملهريي- �مار�تي 
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( يف �شوبرماركت 
�قبال  �ل���ش��الم  فقر  �ل�شيد:  �ىل  وذل��ك   )626093( رق��م  جتارية  رخ�شة  �ل�شدف 
من  للرخ�شة  �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل  تغيري  مت  حيث  �جلن�شية.  بنغالدي�شي  ح�شن- 
موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. وعمال بن�س �ملادة )14( فقرة5 
. فقد �قت�شى  �لعدل  �لكاتب  �شاأن  �لقانون �لحت��ادي رقم )4( ل�شنة2013 يف  من 
�ليه بعد  �مل�شار  �لت�شديق على �لج��ر�ء  و�ن��ه �شوف يتم  ن�شر هذ� �لع��الن للعلم 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
      مكتب الكاتب العدل 

مبقر دائرة التنمية القت�سادية - ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
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  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1134/     

�ل�شيدة: عليه من�شور ر�جا من�شور �حمد باك�شتان �جلن�شية   ليكن معلوما للجميع بان 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها يف �لرخ�شة /�شالون يوديت لل�شيد�ت ترخي�س 
جتاري 624432 وذلك لل�شيده :�شانغيتا غوروناتان زوجة �ي�شور �لهند �جلن�شية. تعديالت 
�لتجاري  �ل���ش��م  �ىل  لل�شيد�ت  ي��ودي��ت  �شالون   : م��ن  �لتجاري  �ل���ش��م  تعديل  �خ���رى: مت 
�حكام  )5( من  فقرة  �مل��ادة )14(  بن�س  لل�شيد�ت.  وعمال  �ليلك  �ل��و�ن  �جلديد: �شالون 
هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �ل��ع��دل.  �لكاتب  �شاأن  يف   2013 ل�شنة   )4( رق��م  �لحت���ادي  �لقانون 
�لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ 
هذ� �لع��الن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
      مكتب الكاتب العدل 

 دائرة التنمية القت�سادية - ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
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  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1137/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد: جاين ماتيو كا�شابيلي جو�شيف ماتيو- هندي 
�ىل  وذل��ك   )%100( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية 
�لطرف �لول �ل�شيد: حممد �حمد ر��شد �حمد هالل �ل علي- �مار�تي �جلن�شية 
يف ) �لر�عفة للمقاولت �لفنية( ورقمها )549685(. وعمال بن�س �ملادة )14( فقرة 
)5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل. فقد 
�قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
        الكاتب العدل 
 دائرة التنمية القت�سادية - ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :696/     

هندي  ك���روز  �جا�شتني  ب��ن  م��ارت��ني  بريجو  �ل�شيد:  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ش�شه �لبالغة )100%( يف ) �لذكرى 
كومار  �نيل  �ل�شيد:  �ىل  وذل��ك   )556521( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شفن(  ل�شيانة 
ولريان هندي �جلن�شية.تعديالت �خرى: وعمال بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من 
�حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى 
�ليه بعد  �مل�شار  �لت�شديق على �لج��ر�ء  و�ن��ه �شوف يتم  ن�شر هذ� �لع��الن للعلم 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
        مكتب الكاتب العدل 
 دار الق�ساء ال�سارقة     

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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بح�سور العديد من امل�سوؤولني خالل حفل ُيقام غدا يف فندق عجمان �سراي
عبدالعزيز بن حميد النعيمي يطلق الدورة الثانية لربنامج اإعداد القادة

•• عجمان-الفجر:

�لرئي�س  �ل��ن��ع��ي��م��ي،  حميد  ب��ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �ل�شيخ  �شمو  يفتتح 
�لأعلى لربنامج عبد�لعزيز بن حميد لإعد�د �لقادة حفل �إطالق 
فعاليات �لدورة �لثانية من �لربنامج و�لتي ي�شارك فيها 20 �شاباً 
وُيقام  �لعربية.  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  م��ن  و�شابة 
حفل �لفتتاح برعاية فندق عجمان �شر�ي �شباح يوم غد �لأحد 
�لعديد  وح�شور  مب�شاركة  وذل��ك   ،2014 �شبتمرب   21 �ملو�فق 
م��ن �خلرب�ء  ك��ب��ري�ً  وع����دد�ً  �ل�شخ�شيات  وك��ب��ار  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن 

و�لأكادمييني من خمتلف �إنحاء �لعامل.

وي�شتهل �حلفل بكلمة ل�شمو �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي، 
ي��رح��ب م��ن خ��الل��ه��ا ب��امل�����ش��ارك��ني يف �ل�����دورة �ل��ث��ان��ي��ة للربنامج 
ويتطرق فيها �إىل �أهمية �لربنامج ودوره يف تنمية قدر�ت و�شقل 
مهار�ت �مل�شاركني فيه، كما �شيت�شمن برنامج �حلفل �أي�شاً فقرة 
يتناولها،  �ل��ت��ي  �ل��ربن��ام��ج و�جل��و�ن��ب  لتعريف �حل�����ش��ور مب��ز�ي��ا 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  نائب  غليطة،  بن  م��رو�ن  �ملهند�س  يقدمها 
لربنامج عبد�لعزيز بن حميد لإعد�د �لقادة، وغريها �لعديد من 

�لفعاليات �لهادفة �لأخرى.
�أمام  �مل�شاركة لأول مرة  �إتاحة فر�شة  �لثانية مت  �ل��دورة  وخالل 
25 و35  �أعمارهم بني  �ل�شباب �خلليجي �لطموح ممن ترت�وح 

239 طلباً للم�شاركة من دولة  عاماً، حيث  تلقت �للجنة �لعليا 
�ململكة  م��ن  للم�شاركة  ط��ل��ب��اً  و50  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ل�شعودية،و31 طلباً للم�شاركة من �شلطنة عمان، و16 

طلباً من �لبحرين، و10 طلبات من �لكويت.
و�ختارت �للجنة20  م�شاركاً يف �لدورة �لثانية هم: في�شل يعقوب 
�لبلو�شي، حامد �أبو بكر �لرئي�شي، عبد�هلل يو�شف �لهيد�ن، �أحمد 
�شليمان �ل�شوياين، حنيفة �أحمد �لبلو�شي، هد�ية طار�س �لعليلي، 
ح�شة �أح��م��د �ل��ن��ع��ي��م��ي، ���ش��ري��ن��ه ي��و���ش��ف �ل��ب��ل��و���ش��ي، م��ي��ث��اء �شعد 
�ل�شق�شي، عبد�هلل  �أحمد �لها�شمي، �شعيد حمد  �ل�شويدي، حنان 
�لإم���ار�ت  دول��ة  م��ن  �لظاهري  �إب��ر�ه��ي��م  علي، وحممد  �آل  نعمان 

�لركف وندى عالء �حلارثي من  �ملتحدة، وهيلة حممد  �لعربية 
�ملناعي ولطيفة  �ل�شعودية، ولولوة عبد �لرحمن  �لعربية  �ململكة 
�لعربي  �شليمان  وز�ه��ر  �لبحرين،  مملكة  من  خليفة  �آل  حممد 
وبدرية �شعيد �ملف�شلي من �شلطنة عمان، وخالد حممود �ملهدي 
�لدورة  يف  �لع�شرين  �مل�شاركني  �ختيار  وج��اء  �لكويت.  دول��ة  م��ن 
�ل��ق��ادة، مع  ب��ن حميد لإع����د�د  �ل��ع��زي��ز  ب��رن��ام��ج عبد  �لثانية م��ن 
�نتهاء �للجنة �لعليا للربنامج من �ختبار قدر�ت 40 م�شاركاً وقع 
�ملقابالت  �لعليا مرحلة  �للجنة  �إجن��از  �أعقاب  يف  �لختيار  عليهم 
496 متقدماً  �إىل  �مل�شاركني �لذي و�شل عددهم  �ل�شخ�شية مع 

لاللتحاق و�مل�شاركة يف فعاليات �لدورة �لثانية من �لربنامج.

مقرتح جديد لطرح 3 هياكل للمدار�س ح�سب عدد الطالب 

 1000 تربوي وتربوية ي�شكلون حلقات ع�شف ذهني غري م�شبوقة حول تطوير التعليم
اإعداد نظام ملنح ترخي�س مزاولة مهنة التدري�س وفقًا ملعايري مهنية احرتافية

تكرمي 22 طالبًا وطالبة من متفوقي اللغة العربية والتح�شيل الدرا�شي يف منطقة و�شاح

•• حم�شن را�شد - دبي

و�لتعليم،  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  نظمت 
حول  �لذهني  للع�شف  حلقات   4
�����ش����ارك فيها  �ل��ت��ع��ل��ي��م،  ت���ط���وي���ر 
�لرتبوية  �لقياد�ت  من   1000
�ملد�ر�س  وم���دي���ر�ت  م��دي��ري  م��ن 
و�مل��وج��ه��ني وعدد  وم�����ش��اع��دي��ه��م 
كبري من �مل�شوؤولني و�ملتخ�ش�شني، 
وتناولت حلقات �لع�شف �لذهني، 
��شاليب تطوير �لتعليم و�لرتقاء 
ب����ه، م���ن خ����الل م��ن��اق�����ش��ة وبحث 
عدة مبادر�ت وق�شايا، وذلك على 
�لر�بع  �ل��رتب��وي  �مل��وؤمت��ر  هام�س 
�لذي نظمته �ل��وز�رة �أم�س �لأول، 

مبركز دبي �لتجاري �لعاملي. 
حلقات  ع���م���ل  ور���������س  وك�������ش���ف���ت 
�ل��ع�����ش��ف �ل���ذه���ن���ي، ع���ن ط����رح 3 
�لتابعة  للمد�ر�س  جديدة  هياكل 
�لهيكل  حت���دي���د  وي���ت���م  ل����ل����وز�رة، 
�مل��ن��ا���ش��ب ل��ل��م��در���ش��ة ح�����ش��ب عدد 
�ل��ط��الب، روع��ي يف ه��ذه �لهياكل 
�ملهام  و�إدر�ج  �لوظيفي،  �لت�شل�شل 
و�لوظائف �ملطلوبة من �لعاملني 
يف �ملدر�شة حتت م�شميات حمددة 
�لخت�شا�شات  حتديد  يتم  بحيث 

ب�شكل دقيق.
للمد�ر�س  �لأول  �لهيكل  وُخ�ش�س 
�ل���ك���ب���رية �ل���ت���ي ت���زي���د ع���ن 800 
�لهيكل  �أم�����ا  ط���ال���ب���ة،  �أو  ط���ال���ب 
�لثاين فهو �لذي ي�شم من 400 
�إىل 800 طالب، و�لهيكل �لأخري 
للمد�ر�س �لتي تكون �أعد�دها دون 

طالب.  400
كما �أع��ل��ن يف �ح��دى �ل��ور���س، عن 
وت��ط��ب��ي��ق نظام  �إع��������د�د  م����ب����ادرة 
معايري  وف��ق  �ملعلمني،  لرتخي�س 
م��ه��ن��ي��ة �ح���رت�ف���ي���ة، ت�����ش��ت��ن��د �إىل 
�لوطنية  �ملهنية  �لتعليم  �أ���ش��ول 
لتحديد  �لتدري�س  مهنة  مل��ز�ول��ة 
موؤهالتهم  وف������ق  م�������ش���ار�ت���ه���م 

وخرب�تهم �لتعليمية.
رفع  �إىل  �مل����ب����ادرة،  ه���ذه  وت���ه���دف 
�لتعليمي  �ل��ن��ظ��ام  �أد�ء  م�����ش��ت��وى 
�أهم  وج��ودت��ه م��ن خ��الل حت�شني 
م��دخ��الت��ه وه����و �مل��ع��ل��م، و�إع������د�د 

�شملت: �شمات �خلريج �لإمار�تي، 
وم�����الم�����ح �خل����ط����ة �ل����در������ش����ي����ة، 
م�شار�ت  وف���ق  �لطلبة  وت�شنيف 

�لتعليم، ومتطلبات �شوق �لعمل.
�لعملية  �أط��ر�ف  �إن  �ملعال،  وقالت 
�جل�شم  �أج��ز�ء  ميثلون  �لتعليمية 
�هلل،  �أم��ام  م�شوؤول  و�لكل  �لو�حد 
�لطالب،  و�أم�����ام  �ل��ق��ي��ادة،  و�أم�����ام 
����ش��ت��ث��م��ار خرب�ت  و�مل���ط���ل���وب ه���و 
�لرتبويني يف �إد�رة �ملد�ر�س لبلورة 
خطط  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا  �لأف����ك����ار 
�لقادم،  �ل��ع��ام  يف  تنفذ  تطبيقية 
��شتعر��س  خ������الل  م����ن  وذل�������ك 
و�لرتبوية  �ل�شيا�شية  �لتوجهات 
�لذهني  و�ل��ع�����ش��ف  �لتعليم  ن��ح��و 
�لرتبوي، وحتديات �لو�قع و�أي�شا 

�ملنظومة �لوطنية للموؤهالت.
�أن  و�أ������ش�����اف�����ت: 
هو  مبادئنا  �أه��م 
متحدون  �أن����ن����ا 
�مل�������������ش������ري،  يف 
�لوز�رة  و�أج��ن��دة 
بنظام  ت���ت���م���ي���ز 
من  ت����ع����ل����ي����م����ي 
�لأول،  �ل���ط���ر�ز 
وهناك موؤ�شر�ت 
م������������ط������������ل������������وب 
حت����ق����ي����ق����ه����ا يف 
ه�����ذه �لأج����ن����دة، 
ولبد �ن تتكاتف 
�لأف�شل  لإن���ت���اج  �جل���ه���ود  ج��م��ي��ع 

وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.
و �أك�������دت وم���ع���ه���ا �مل�������ش���ارك���ون يف 
�لتخل�س من  �أهمية  �لور�شة على 
�أن  مو�شحة  �لتاأ�شي�شية،  �ل�شنة 
جهود �لوز�رة ت�شب يف هذ� �لجتاه 
ون��ح��و ه���ذ� �ل���ه���دف، ح��ي��ث تعمل 
�لرتبية على رفع م�شتوى وكفاءة 
ف�شاًل  �ل��ع��ام،  �لتعليم  خم��رج��ات 
�لتو�زن  حتقيق  �إىل  �شعيها  ع��ن 
و�لأدبي  �لعلمي   ( �ل�شعبتني  بني 
(، حتى يتم �إلغاء �لت�شعيب، حيث 
�أغلب  �أن  �إىل  ي�����ش��ري  �ل���و�ق���ع  �أن 
يتجهون  �لثانوية  �ملرحلة  طلبة 

�إىل �لق�شم ) �لأدبي ( .

�لثالثة هياكل �ملقرتحة هو وجود 
وح����دة ل�����ش��وؤون �ل��ط��ل��ب��ة، ووح���دة 
ل���ل�������ش���وؤون �لأك����ادمي����ي����ة، ووح�����دة 

للخدمات �ملدر�شية.
م�شرف  �أن  �إىل  غ��ري��ب،  و�أ����ش���ارت 
وح��������دة �ل�����������ش�����وؤون �لأك����ادمي����ي����ة 
عملية  تنفيذ  يف  مهمته  تتلخ�س 
عرب  �ملدر�شة  يف  و�لتعليم  �لتعلم 
لديه  ويوجد  وتقييمها،  متابعتها 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل��ه��ام �لأخ����رى �لتي 
�شوف يتولها، م�شرية �إىل �أهمية 
�إىل �يجاد �شخ�س موؤهل  �حلاجة 

يعنى يف هذ� �جلانب.
وحدة  م�شرف  �إن  غ��ري��ب،  وق��ال��ت 
يف  مهمته  تتمثل  �لطلبة،  ���ش��وؤون 
�لطالبية  للخدمات  �لتخطيط 
وت��ن��ف��ي��ذه��ا، ب��ج��ان��ب م��ه��ام �أخرى 
�����ش����ت����ل����ح����ق ب�����ه، 
�أن  �إىل  لف����ت����ة 
م�شرف  م���ه���م���ة 
�خلدمات  وح��دة 
تتمثل  �ملدر�شية 
يف �ل�شر�ف على 
�ملالية  �لأم���������ور 
و�لإد�رية، ومهام 

�أخرى.

تــــرخــــيــــ�ــــس 
املعلمني

وخ�������������ش�������������ش������ت 
�لور�شة �لثالثة ملو�شوع )ترخي�س 
كنيز  وق����دم����ت����ه����ا  �مل�����ع�����ل�����م�����ني(، 
ترخي�س  �إد�رة  م��دي��رة  �لعبدويل 
�أو�شحت  و�لتي  �ملعلمني،  وتقييم 
�إعد�د  مبادرة  تفا�شيل  ورقتها  يف 
وتطبيق نظام لرتخي�س �ملعلمني، 
�حرت�فية،  مهنية  م��ع��اي��ري  وف���ق 
�لتعليم  �أ������ش�����ول  �إىل  ت�����ش��ت��ن��د 
مل���ز�ول���ة مهنة  �مل��ه��ن��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة 
�لتدري�س لتحديد م�شار�تهم وفق 

موؤهالتهم وخرب�تهم �لتعليمية.
كبرية  جمموعة  �لور�شة  و�شهدت 
�أبد�ها  �لتي  �ملبدعة  �لأف��ك��ار  م��ن 
تق�شيم  مت  �أن  ب��ع��د  �مل�������ش���ارك���ون، 
جمموعات  خم�س  �إىل  �حل�����ش��ور 
للور�شة،  �لرئي�شة  �ملحاور  ملناق�شة 

مهنة  مز�ولة  ترخي�س  ملنح  نظام 
�ملهنية  �مل��ع��اي��ري  وف���ق  �ل��ت��دري�����س 
علمية  منهجية  و�إع����د�د  للمعلم، 
ت�����ش��رت���ش��د ب��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ات �إع����د�د 

�ملعلم وتدريبه وم�شاره �ملهني. 
وبحثت ور�شة عمل ثالثة، طريقة 
�لنطاق"،  "مدير  ف��ك��رة  ت��ن��ف��ي��ذ 
ع������دد من  ت��ك��ل��ي��ف  ت��ت��ل��خ�����س يف 
م����������در�ء �مل�������د�ر��������س و�مل����وج����ه����ني 
وتر�شيحهم  �خ���ت���ي���اره���م  ���ش��ي��ت��م 
�ملناطق  كافة  م��ن  متناهية  بدقة 
ملقابالت  و�إخ�شاعهم  �لتعليمية، 
و�خ���ت���ب���ار�ت، م��وؤك��دة �ه��م��ي��ة هذه 
�لتحول  حت���ق���ي���ق  يف  �مل�������ب�������ادرة، 
�لتعليمي وتطوير معارف مديري 
يتعلق  فيما  وم��ه��ار�ت��ه��م  �ل��ن��ط��اق 
�لفعالة  �مل��در���ش��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة  ب��ب��ن��اء 

�أن  �ل���ت���ي مي��ك��ن 
لعب  ت�����ش��اع��د يف 
يف  رئ��ي�����ش��ي  دور 

�لتغيري. 
ورك����������زت ور������س 
�ل��ع��م��ل �لأرب������ع، 
ع�����ل�����ى ق�������ش���اي���ا 
�ل�����������ط�����������ال�����������ب 
وم���������������������ش����������ار�ت 
و�لهيكل  �لتعلم، 
�مل����������در�����������ش����������ي، 
وت�������رخ�������ي���������������س 
�ملعلمني، ومدير 

با�شم  �ملعروف  �مل��د�ر���س  جمموعة 
)مدير �لنطاق(، فيما كان مرو�ن 
�لرتبية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ش��و�ل��ح 
�لد�ئرة  �ملناق�شات  يتابع  و�لتعليم 
بينها،  �لأرب���ع، ويتنقل  �ل��ور���س  يف 
�ملالحظات  م���ن  ع������دد�ً  م�����ش��ج��اَل 
و�لآر�ء �ملهمة لدر��شتها و�إدر�جها 

�شمن خمططات �لتطوير.
م�سارات التعلم

يف ور�����ش����ة م����و�����ش����وع )�ل���ط���ال���ب 
�ل��ت��ع��ل��م(، وه���و عنو�ن  وم�����ش��ار�ت 
خولة  قدمتها  �لتي  �لعمل  ورق��ة 
�مل�شاعد  �ل���رتب���ي���ة  وك���ي���ل  �مل���ع���ال 
تبادل  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�أن  �أطر�ف �حلديث بعد  �حل�شور 
مت تق�شيمهم �إىل �أربع جمموعات 

هيكل املدر�سة
�لتي  �ل����ع����م����ل  ورق���������ة  ومت�����ي�����زت 
ح�����ش��ن غريب  ف����وزي����ة  ق���دم���ت���ه���ا 
�لعمليات  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل 
�ل��رتب��وي��ة، يف ور���ش��ة عمل )هيكل 
ب�شاأن  �لبناء  بالتفاعل  �مل��در���ش��ة(، 
�جلديدة،  �لهيكلية  ع��ن  ط��رح  م��ا 
عديدة،  وم��ق��رتح��ات  �آر�ء  و�إب����د�ء 
ف�شاًل عن �لإجابة عن �لت�شاوؤلت 

�لتي تدور يف ذهن �حل�شور.
ب��د�ي��ة �جلل�شة  و�أك����دت غ��ري��ب يف 
�أن جتدد  �رت��اأت  �لرتبية  وز�رة  �أن 
�ملد�ر�س،  يف  �لتعليم  �شريان  دم��اء 
نحو  تطويرية  �شيغة  �إيجاد  عرب 
يو�كب  �لي���ج���اب���ي مب���ا  �ل��ت��غ��ي��ري 
�مل���رح���ل���ة �مل���ق���ب���ل���ة �مل���ن���ت���ظ���رة من 
�لتعليم، ومبا ين�شجم مع تطلعات 

نحو  �ل�������دول�������ة 
منظومة  �يجاد 
ت������ع������ل������ي������م������ي������ة 
ت�شري  م��ت��ط��ورة 
وف���������������ق خ����ط����ى 
ث����اب����ت����ة ب���ه���دف 
خلق �لتناف�شية، 
على  و�ل�����ب�����ق�����اء 
خ����ط م������و�ز مع 
م�شار�ت  �أرق�����ى 
�لتعليم �لعاملية.

�أن  وذك�������������������رت 
طرح  يف  يتمثل  �جل��دي��د  �مل��ق��رتح 
�ملدر�شة،  يف  جديدة  هياكل  ث��الث 
�لوظيفي،  �لت�شل�شل  فيها  روع��ي 
�ملطلوبة  و�لوظائف  �ملهام  و�إدر�ج 
م���ن �ل��ع��ام��ل��ني يف �مل���در����ش���ة حتت 
ب���ح���ي���ث يتم  م�����ش��م��ي��ات حم�������ددة 
ب�شكل  �لخ���ت�������ش���ا����ش���ات  حت���دي���د 

دقيق.
و�أو�شحت �أن �لهيكل �لأول  �شوف 
�لكبرية  �مل��د�ر���س  يف  خا�س  يكون 
�أو  �ل��ت��ي ت��زي��د ع��ن 800 ط��ال��ب 
فهو  �ل��ث��اين  �لهيكل  و�أم���ا  طالبة، 
 800 �إىل   400 �ل��ذي ي�شم من 
طالب، و�لهيكل �لأخري للمد�ر�س 
 400 �أع���د�ده���ا دون  ت��ك��ون  �ل��ت��ي 

طالب.
ولفتت �إىل �أن �ل�شيء �مل�شرتك يف 

يف بادرة حتفيزية للعناية باملتفوقني 
�لعربية  �للغة  يف  �لنابغني  �شيما  ل 
و�لتح�شيل �لدر��شي كرمت جمعية 
وبالتن�شيق  �لعربية  �للغة  حماية 
�أم�����ور �لطلبة  �أول���ي���اء  م���ع جم��ل�����س 
و�لطالبات يف �ملنطقة �لو�شطى 22 
�لو�شاح  وطالبة من منطقة  طالب 
لإمارة  �لو�شطى  للمنطقة  �لتابعة 

�ل�شارقة .

بالبناء  �حتفاء  ياأتي  �لتكرمي  هذ� 
�للغة  �مل��ت��م��ي��زي��ن يف  م���ن  و�ل��ب��ن��ات 
�لدر��شي  �ل���ت���ف���وق  ويف  �ل���ع���رب���ي���ة 
لت�شجيعهم مع بد�ية �لعام �لدر��شي 

على �لعطاء و�ملذ�كرة و�لجتهاد .
حماية  ج��م��ع��ي��ة  ج��ه��ود  �أن  و�أ�����ش����ار 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة وجم��ل�����س �أول���ي���اء 
�أمور �لطلبة و�لطالبات يف �ملنطقة 
�ملتفوقني  لتكرمي  �لو�شطى تالقت 

لي�شهمو� بعد تخرجهم يف مو��شلة 
�لتي  و�ل���ت���ق���دم  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية 
�شيوخها  ب��ق��ي��ادة  �ل��دول��ة  ت�شهدها 
�حلفل  ن��ه��اي��ة  ويف   . �هلل  ح��ف��ظ��ه��م 
�إل��ق��اء ع��دد م��ن �لكلمات قام  وب��ع��د 
و�شمل  ط���ال���ب���ا   22 ب���ت���ك���رمي  �ب�����ن 
16 طالبة بجانب تكرمي  �لتكرمي 
تفوقا  �أكر  �لطلبة هم من  3 من 

يف مادة �للغة �لعربية .

�أم�������س �لأول  �أق���ي���م �حل���ف���ل م�����ش��اء 
برعاية خا�شة من �أحمد خليفه بن 
�للغة  حماية  جمعية  ع�شو  دمل���وك 
�لعربية ومبتابعة من خفيه حمودة 
�لطلبة  �أم��ور  �أول��ي��اء  ع�شو جمل�س 
مقر  يف  وذل���ك  �ل��و���ش��ط��ى  باملنطقة 

�ملجل�س مبدينة �لذيد .
ويف بد�ية �حلفل �ألقى �أحمد خليفه 
�أن  �لتكرمي  ر�عي مبادرة  بن دملوك 

�لعام  ب��د�ي��ة  م��ن  �لأول  �ل�����ش��ه��ر  يف 
ليكون   2015-2014 �لدر��شي 
للطلبة  كبري�  معنويا  ح��اف��ز�  ذل��ك 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  م�����ادة  يف  ل��ل��ت��ف��وق 
�لتعليمية  �ملو�د  باقي  ويف  خ�شي�شا 

�لأخرى .
ودع�����ا �ل��ط��ل��ب��ة و�أول�����ي�����اء �أم���وره���م 
و�أن  و�ل��ن��ج��اح  �ل��ت��م��ي��ز  �أه��م��ي��ة  �إىل 
�ليوم  جيل  �شعار  هو  �لتفوق  يكون 

وهي: م�شتويات ت�شنيف �ملعلمني 
و�آلية �لنتقال من م�شتوى لأخر، 
وفق  للتدري�س  �ملهنية  و�مل��ع��اي��ري 
�ملعلمني،  ت�����ش��ن��ي��ف  م�������ش���ت���وي���ات 
و�شيا�شة تطبيق ترخي�س وتقييم 
و�آلية  �ل��ت��غ��ي��ري  و�إد�رة  �مل��ع��ل��م��ني، 
وحتديات  ل��ل��م�����ش��روع،  �ل��ت�����ش��وي��ق 
�ملعلمني  ترخي�س  ن��ظ��ام  تطبيق 

و�حللول �ملقرتحة.
�مل�شاركون  و�تفق 
ع������ل������ى �أه�����م�����ي�����ة 
حت��ق��ي��ق �أه������د�ف 
�لتي  �مل�������ب�������ادرة، 
رفع  �إىل  ت���رم���ي 
�أد�ء  م�������ش���ت���وى 
�لتعليمي  �لنظام 
من  وج���������ودت���������ه 
حت�شني  خ�������الل 
مدخالته  �أه������م 
وه�����������و �مل�����ع�����ل�����م، 
و�إعد�د نظام ملنح 
مز�ولة  ترخي�س 

�ملعايري  وف����ق  �ل���ت���دري�������س  م��ه��ن��ة 
منهجية  و�إع���د�د   ، للمعلم  �ملهنية 
موؤ�ش�شات  ب��ه��ا  ت�شرت�شد  علمية 
وم�شاره  وت��دري��ب��ه  �مل��ع��ل��م  �إع�����د�د 
�ملهني ، وجتويد �لأد�ء و�ملمار�شات 
�ملعايري  �أف�شل  �لتدري�شية ملو�كبة 
�لعاملية، وحتفيز �ملعلمني لتطوير 

معارفهم ومهار�تهم �ملهنية .
�لتغيري  �أه��م��ي��ة  على  �ت��ف��ق��و�  كما 
ب�شورة  �ل��ت��غ��ي��ري  ث��ق��اف��ت��ة  ون�����ش��ر 
و   ، �ملعلمني  �أو���ش��اط  �إي��ج��اب��ي��ة يف 
م�شار�ت  وف����ق  �مل��ع��ل��م��ني  ت�����ش��ك��ني 
عملية  وت����ب����ن����ي   ، �ل����رتخ����ي���������س 
و�����ش���ع���ة ل��ت�����ش��وي��ق �مل�����ب�����ادرة مبا 
�أهد�فها،  و  و�أه��م��ي��ت��ه��ا  ي��ت��ن��ا���ش��ب 
للتعريف  وطنية  حمالت  و�إع���د�د 

معايري  و������ش�����رح  ب���ال���رتخ���ي�������س 
نظام  تطبيق  وكيفية  �ل��ت��دري�����س 

�لرتخي�س .

مدير النطاق
�أد�رتها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ور���ش��ة  يف 
وق�������دم�������ت ورق�������ت�������ه�������ا، ط����رح����ت 
ثانويات  م���دي���رة  جن��ي��ف  ر���ش��ي��دة 
�لتطبيقية  �ل����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا 
و�ل�����ث�����ان�����وي�����ات 
�لروؤية  �لفنية، 
ملا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
مدير   ( ي�شمى 
 ( �أو   ،) �لنطاق 
مدير جمموعة 
(، كما  �مل��د�ر���س 
ت�شور�ً  ق��دم��ت 
و�شاحاً عن دور 
�لنطاق  م���دي���ر 
م���������ش����ان����دة  يف 
�مليد�ن �لرتبوي 
�أن  م������وؤك������دة   ،
قياد�ت �مليد�ن �لرتبوي هم حجر 
لالإ�شالح  خ��ط��ة  �أي  يف  �لأ���ش��ا���س 

�لرتبوي.
جنيف،  ر����ش���ي���دة  و�����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
للتعليم،  �أبوظبي  جمل�س  جتربة 
�لتحول  ��شتهدفت : حتقيق  �لتي 
�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي وت����ط����وي����ر م����ع����ارف 
فيما  ومهار�تهم  �لنطاق  مديري 
�ملدر�شية  �ل���ق���ي���ادة  ب��ب��ن��اء  ي��ت��ع��ل��ق 
يف  ت�شاعد  �أن  ميكن  �لتي  �لفعالة 
لعب دور رئي�شي يف �لتغيري.  كما 
 ،) ��شتعر�شت جتربة ) نيوزيلند� 
�لتي تقوم على �إد�رة �ملو�رد �ل�شرية 
م���ن �مل��ع��ل��م��ني وق����ي����ادت �مل���د�ر����س 
 ، و�ل�����ش��ل��وك  بالتعلم  يتعلق  فيما 
وتقدمي �خلربة يف �لإد�رة �ملهنية، 

�شاأنها  م���ن  م��ن��ظ��وم��ات  و�إق����ام����ة 
ذ�ت  تعليمية  خ��دم��ة  ت�شمن  �أن 
ج���ودة ع��ال��ي��ة، مب��ا يف ذل��ك تقييم 
و�شمان  �ملهني،  و�لتطوير  �لأد�ء 
م�����ش��ت��وى ع����ال م���ن �ل���ت���ع���اون مع 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�لوكالت 
�لأخ��رى، وت�شهيل عالقات �لعمل 
�جل���م���اع���ي م����ع ج���م���ي���ع م���دي���ري 
�لرئي�شيني  و�مل��ع��ن��ي��ني  �مل����د�ر�����س 
من  و�ل��ت��اأك��د  �مل��ن��اط��ق،  �إد�ر�ت  يف 
ل��الإ���ش��ر�ف على  وج��ود منظومات 
خمرجات �لتعلم و�ل�شلوك وكتابة 
تقرير بذلك �إىل �مل�شوؤول يف نهاية 

كل ف�شل،
�إىل  ب��ذل��ك  �شنوي  تقرير  وك��ت��اب��ة 
م���د�ر����س  ج��م��ي��ع  و�إىل  �ل���������وز�رة 
�ل��ن��ط��اق. ب��ع��د ذل���ك مت��ت تق�شيم 
�أربعة  �إىل  �ل��ور���ش��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ني 
جم��م��وع��ات، ����ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى �أرب���ع 
حم���اور مت��ث��ل م�����ش��وؤول��ي��ات مدير 
وهي  وم��وؤه��الت��ه  ودوره  �ل��ن��ط��اق 
�مل���ن���اه���ج و�ل���ت���ق���ومي،  : م���ت���اب���ع���ة 
و�لتوجيه �لفني ، ودور�ت تطوير 

�ملعلمني ، و�شوؤون �لطالب .
�أنهم  ع��ل��ى  �مل�����ش�����������ارك��ون  و�ت���ف���ق 
�لنطاق  م���دي���ري  م���ن  ي��ت��وق��ع��ون 
عميقا  ف�����ه�����ًم�����ا  مي����ت����ل����ك����و�  �أن 
ل����الإ�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ات �ل����د�ع����م����ة 
جلميع  �ل��د�ئ��م  �لتطوير  ل��رب�م��ج 
م��ن��اح��ي �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت��ع��ل��م، و�أن 
موجهاً  �ل���ن���ط���اق  م���دي���ر  ي���ك���ون 
للمنه���اج  قائًد�  باعتباره  للمدير 
عن  ف�شاًل  �مل��در���ش��ي،  �ملجتمع  يف 
م�شوؤولية مدير �لنطاق عن زيادة 
�مل��د�ر���س وتطوير  ق��در�ت مديري 
�لنو�حي  ج��م��ي��ع  يف  م���د�ر����ش���ه���م 
مب��ا يف ذل��ك ن��و�جت تعلم �لطالب 

لتح�شني �لأد�ء �ملدر�شي.

املـلتقى الـخليجي للـ�سيادلة يختتم فعـالياته يف دبـي

زكريا العتال: تطبيق املعايري الدولية يف م�شت�شفيات الوزارة يتوافق مع ا�شرتاتيجية 
و�شول النظام ال�شحي اإىل اأف�شل ع�شرة اأنظمة عاملية بحلول العام 2020

رك������ز �ل����دك����ت����ور زك�����ري�����ا �ل���ع���ت���ال 
�ملوؤ�ش�شي  �لتطوير  �أول  م�شت�شار 
و�لعتماد �لدويل يف وز�رة �ل�شحة 
�لإمار�تية، يف ختام فعاليات �مللتقى 
�أهمية  على  لل�شيادلة،  �خلليجي 
بني  �ملر�شى  �شالمة  ثقافة  تعزيز 
و�لفنيني  و�مل��م��ر���ش��ني  �لأط����ب����اء 
�لعاملني يف �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية يف 
�لثقافة  �لدولة، حيث تهدف هذه 
�خلدمة  م���ق���دم���ي  ت�����ش��ج��ي��ع  �إىل 
�ل�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ى ر����ش���د �لأخ���ط���اء 
�لإد�رة  �إىل  وت��ق��دمي��ه��ا  �ل��ط��ب��ي��ة 
�لعليا يف �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية وذلك 
من خالل ��شتخد�م �دو�ت �لر�شد 
على  ي�شاعد  �ل��ذي  �لأم���ر  �ملتاحة، 
جتربة  وي���ج���ع���ل  �لأد�ء  حت�����ش��ني 
�ملر�شى يف �مل�شت�شفيات و�ملوؤ�ش�شات 

و�أف�شل  �لدولية  �ملعايري  تطبيق 
�مل���م���ار����ش���ات �مل���ع���ت���م���دة ع���امل���ي���اً يف 
�شيكون  مما  �ل���وز�رة،  م�شت�شفيات 
�أث��ر و����ش��ع يف حت�شني م�شتوى  ل��ه 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �مل���ر����ش���ى  ����ش���الم���ة 
�ل�شحية �لتي تتبع �لوز�رة، وجعل 
�لإمار�ت  دول��ة  �ل�شحي يف  �لنظام 
�أكر  ع��ام  ب�شكل  �ملتحدة  �لعربية 
�ماناً وجاذبية لل�شياحة �لعالجية، 
مبا�شر  ب�����ش��ك��ل  ت���رت���ب���ط  و�ل����ت����ي 
�لإم����ار�ت  ح��ك��وم��ة  با�شرت�تيجية 
�ل�شحي  �لنظام  �إىل جعل  �لهادفة 
�أنظمة  ع�شرة  �أف�شل  من  بالدولة 

عاملياً بحلول �لعام 2020.
�ملحليني  �خل��رب�ء  نخبة  �شدد  كما 
�مل�������ش���ارك���ني خالل  و�لإق���ل���ي���م���ي���ني 
فعاليات �مللتقى على �أهمية تقييم 

و�لإق��ل��ي��م��ي م��ن �أج���ل �ل��ت��ع��ل��م من 
يف  �لناجحة  و�ل��ت��ج��ارب  �خل���رب�ت 
�ل��ق��ط��اع وت��ع��زي��ز �شالمة  ت��ط��وي��ر 

�ملر�شى . 
�مللتقى  �أن  ب�����ال�����ذك�����ر،  ج�����دي�����ر 
بتنظيم  �أقيم  لل�شيادلة  �خلليجي 
�لعاملية  للفعاليات  معرفة  �شركة 
�لإم����ار�ت  جمعية  م��ع  وبال�شر�كة 
للتقنيات  دب����ي  جم��م��ع  �ل��ط��ب��ي��ة، 
)دبيوتك(  و�لأب����ح����اث  �حل��ي��وي��ة 
لل�شيدلة  �لأم���ري���ك���ي���ة  �ل��ك��ل��ي��ة   ،
�ملكتب   ، )�لإكلينيكية(  �ل�شريرية 
�ل�شحة  وزر�ء  ملجل�س  �لتنفيذي 
�خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  ل��دول 
�لعمانية،  �ل�شيدلنية  �جلمعية 
�ل�شكري  ل����ع����الج  ر������ش����د  م����رك����ز 

و�لأبحاث- وز�رة �ل�شحة.

�ل�شحية �أكر �شالمة و�ماناً.
و�أو�شح �لدكتور �لعتال: �ن ثقافة 
�لرتكيز  ت�شتبعد  �ملر�شى  �شالمة 
على جانب �لعقاب بل �لتدقيق يف 
جذورها  ومعرفة  �لأخطاء  �أ�شباب 
�لرئي�شية ومعاجلتها، حيث �أ�شارت 
�لدر��شات �لعاملية �ن �أهم �لأ�شباب 
خلف �لأخطاء �لطبية �لتي حتدث 
لي�س  �ل�����ش��ح��ي��ة،  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  يف 
ومهار�ت  مب��ع��ل��وم��ات  ع��الق��ة  ل��ه��ا 
و�ل�شيادلة  و�مل��م��ر���ش��ني  �لأط���ب���اء 
و�إمنا تتعلق بالأنظمة و�ل�شيا�شات 
�ملوؤ�ش�شات  �لعمل بهذه  �لتي حتكم 

 .
و�أث��ن��اء حديثه عن م��ب��ادر�ت وز�رة 
�ملر�شى،  �شالمة  لتعزيز  �ل�شحة 
�أهمية  �ل��ع��ت��ال على  �ل��دك��ت��ور  �أك���د 

�لطبية. 
وبدورها علقت �لدكتورة لنا حماد، 
م�شت�شفى  يف  �ل�����ش��ي��دل��ي��ة  م��دي��رة 
�ل�شيخ خليفة �لعام: �شهد �لقطاع 
�ل�������ش���ي���ديل يف دول�������ة �لإم����������ار�ت 
ملحوظاً  ت��ط��ور�ً  �ملتحدة  �لعربية 
�ل  �ملا�شية،  �شنو�ت  �لع�شر  خ��الل 
لتحقيق  �نه لتز�ل هناك �شرورة 
�ملزيد من �لتقدم يف جمال �لتعليم 
�لدر��شة  بني  �لفجوة  ل�شد  وذل��ك 
يف  �لو�قعية  و�ملتطلبات  �لنظرية 
وتلبية  �ل�شيدلة  مهنة  مم��ار���ش��ة 
�ح���ت���ي���اج���ات �ل���ق���ط���اع �ل�����ش��ح��ي ، 
و�أ�شافت: هناك وعي كبري باأهمية 
�لآر�ء  وت���ب���ادل  �ل��ف��ع��ال  �ل��ت��و����ش��ل 
بالقطاع  و�مل��ع��ًن��ي��ني  �خل����رب�ء  ب��ني 
�ملحلي  �ل�شعيدين  على  �ل�شيديل 

و�أثرها  �لدو�ئية  �لأخطاء  عو�قب 
على جودة �لقطاع �ل�شحي، و�إن�شاء 
ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ل����الأدوي����ة يف دول 
وتبني  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
�لطبية  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ات  ن��ظ��م 
و�ل�شجالت �لطبية �لإلكرتونية يف 
وحتديد  �ل�شحية،  �لرعاية  قطاع 
خماطر  م��ن  �حل��د  ��شرت�تيجيات 
للتعلم وتبادل �خلرب�ت من خالل 
للتقارير  من خالل ت�شميم نظام 
و�للتز�م  �لدو�ئية  �لخطاء  حول 
بتحديثه با�شتمر�ر مع وجود جلنة 
�مل�شت�شفيات  يف  �مل��خ��اط��ر  لتقييم 
ل�شمان �شالمة �ملر�شى، بالإ�شافة 
لنظام  ف���ع���ال  ت��ق��ي��ي��م  �إج������ر�ء  �إىل 
�ل�شحية مقابل �خل�شائر  �لرعاية 
�لناجتة عن �لأخطاء يف �لو�شفات 

خالل املوؤمتر الرتبوي

الطالب وم�سارات 
التعليم والهيكل 

املدر�سي وترخي�س 
املعلمني ومدير النطاق 

اأهم العناوين

الرتبويون يوؤكدون 
�سرورة تكاتف 

اجلهود ورفع م�ستوى 
وكفاءة خمرجات 

التعليم العام

الرتبية تعمل على 
حتقيق التوازن بني 
ال�سعبتني )العلمي 
والأدبي( متهيدا 
لإلغاء الت�سعيب
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العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/444   مدين كلي                          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -حممد �شريف ماد� بور�م عمري �لرحمن جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /موؤ�ش�شة �لدغاري للنقليات و�ملقاولت ملالكها عبد�حلكيم علوي عو�س 
�حمد �لدغاري وميثله: مبارك عبد�هلل �لقيطي �مل�شعبني     قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ وقدره)3500000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �قامة �لدعوىوحتى 
�ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
�ملو�فق 2014/9/24 �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 مبثابةح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/571   جتاري جزئي                            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -�ياد فالح ح�شن ح�شني نا�شر �ملنتفق جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /بنك ر��س �خليمة �لوطني �س م ع وميثله: ماجد حممد �ل�شيخ  
�حمد بن �ل�شيخ ح�شن �خلزرجي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )84169.81 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لتاخريية من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2014/9/30 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 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  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/900   عقاري كلي                              
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -زنيث تاور للعقار�ت جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شبيدة جم�شيد 
�ول:  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  قرقا�س  علي  ع��ب��د�هلل  �شمرية  وميثله:  ز�دة  �شفت  
ثانيا:   2011/291 رق��م  �لتحكيمية  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �ملحكم  حكم  ببطالن  باحلكم  �ملطالبة 
�ملدعى عليها برد مبلغ 1282800 درهم مع  و�ل��ز�م  �لدعوى  �ملطالبة بف�شخ  �لتفاقيتني �شندي 
�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة 2011/9/7 وحتى �ل�شد�د �لتام. ثالثا: �ملطالبة 
بالز�م �ملدعى عليها باأد�ء مبلغ 1000000 درهم تعوي�س عن �ل�شر�ر �ملادية و�لدبية �لتي حلقت 
باملدعية وما حلقها من خ�شارة وما فاتها من ك�شب.ر�بعا: �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها بالر�شوم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/9/24 �ل�شاعة 
11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 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، علما بانه مت 

تعديل �لطلبات.  
ق�سم الدعاوي العقارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 246 /2014 تظلم  جتاري                  
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  ���ش��ده/1- �شريف توفيق �ل�شعد جم��ه��ول  حم��ل  �ملتظلم  �ىل 
�ملتظلم/ �شعيد �شهيل جمعة �لزفني وميثله: من�شور عي�شى �بر�هيم لوتاه      قد 
�قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر برف�س 
��شد�ر �لمر رقم  2014/103 حجز حتفظي جتاري .   وحددت لها جل�شة يوم 
ch1.B.6 لذ� فانت  �لحد �ملو�فق 2014/9/21  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1339   احوال نف�ض م�سلمني                            
�ل��دي��ن ع��وين م�شطفى  جم��ه��ول  حمل  �مل��دع��ى عليه/ 1 -���ش��الح  �ىل 
�لدعوى  عليك  �ق���ام  ق��د  �شبيح  دي��ب  /�شلفانا  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
متعه  ونفقه  زوجية  ونفقة  و�لهجر  لل�شرر  ط��الق  دع��وى  ومو�شوعها 
حا�شنة.    و���ش��ك��ن  ح�شانة  و�ج����رة  ح�شانة  و�ث��ب��ات  �ولد  ون��ف��ق��ه  وع���دة 
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/10/16 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1.C.13 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 . 
رئي�ض الق�سم                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/541   مدين  كلي                       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -ر��شيل علي جالل �لدين جمهول  حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�حمد علي ��شماعيل �لبو    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  و�لتكافل  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   50.000( وق��دره 
�مل��ط��ال��ب��ة.    وح���ددت لها جل�شة يوم  ب��و�ق��ع 12% م��ن تاريخه  �لقانونية 
�لربعاء �ملو�فق 2014/9/24 �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 املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3659   عمايل جزئي                          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -�ي��زى بي�س �س  ذ م م  جمهول  حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  قد  �ن جويل فيال�س   �ملدعي /جو  �ن 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )7754 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة رقم �ل�شكوى )2014/179451(.  وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2014/10/9 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2686   عمايل جزئي                          
�ىل �مل��دع��ى عليه/ 1 -خ��دم��ات ت��اج لأم���ن  جم��ه��ول  حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  بهادور ماغر   بهيم  �ملدعي /مهاديف ماغر  �ن 
ومو�شوعها دعوى مطالبة بحقوق عمالية مقد�رها )4851درهم( وتذكرة 
و�لر�شوم   )2014/176465( رقم  �ل�شكوى  يف  دره��م(  بقيمة)1000  ع��ودة 
و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/10/22 �ل�شاعة 
8:30 �س بالقاعة ch1.A.5   لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1186   جتاري  كلي                       
�ىل �ملدعى عليهما/ 1 -حممد �دري�س ��شماعيل 2- رحمت �لهى كرم كرم   �لهى 
نزير ح�شني وميثله:  �حمد  �ملدعي /منظور  �ن  �لقامة مبا  جمهويل  حمل 
حممد �شيف عبيد علي �حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
ك��اأن مل تكن  �ل�شادرة يف 27 فرب�ير 2014 و�عتبارها  �ل��ق��ر�ر�ت  ببطالن كافة 
و�لغاء كافة �لأثار �ملرتتبة عليها و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.     
بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س  �ملو�فق 2014/9/28  يوم �لحد  لها جل�شة  وح��ددت 
ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابةح�شوري.  
ق�سم الق�سايا التجارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/578   جتاري  جزئي                       
�لقامة  م   جمهول  حمل  م  ذ  �س  &�يه ميديا-  -�ت�س   1 �ملدعى عليه/  �ىل 
�بر�هيم  ��شماعيل  علي  وميثله:  م  م  ذ  ���س  للتنظيف  /�ملدينة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملدعى عليها  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �جل��رم��ن  قد 
 %12 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  )67.500دره������م(  وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان 
�شنويا من تاريخ ��شتحقاقه وحتى متام �ل�شد�د مع ت�شمني �ملدعى عليها كافة 
�لربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم 
�ملو�فق 2014/9/24 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2014/417  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليهما/1- خمبز �لطاحونة �لذهبية- �س ذ م م 2- ن�شال جان غنطو�س 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �ملدينة للتغليف �س ذم م قد �قام �لدعوى 
�حلكم   2014/8/19 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع���اله   �مل��ذك��ورة 
�لدور  بندب خبري ح�شابي �شاحب  �ملحكمة: ح�شوريا  �لتايل: حكمت  �لتمهيدي 
باجلدول، خبري� يف هذه �لدعوى، تكون مهته - بعد �لطالع على ملف �لدعوى 
و�ور�قها  وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �ليه �خل�شوم من ��شول غري مذكرة، 
�لتجارية و�ملر��شالت.   وح��ددت لها  �و �شور غري جمحودة لل�شجالت و�لدفاتر 
�لقاعة  �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف  �ملو�فق  2014/10/19  �ملحكمة جل�شة يوم �لحد 

.   ch1.B.8
  ق�سم الق�سايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1826  ا�ستئناف عمايل    
حمل  جم��ه��ول    �لد�ري����ة  لال�شت�شار�ت  �ري���ت  �شدهما/  �مل�شتاأنف  �ىل   
بن  علي  عبد�هلل  ر��شد  وميثله:  فخرى  /علي  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
ع��رب ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2012/831 
عمايل كلي بتاريخ 2014/12/20. وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 
ch2.D.19 وعليه  رقم  بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحا   2014/10/13
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1196 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  حممد  غ��الم  حاجي  عبد�للطيف  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �م �لقيوين �لوطني �س م  ع وميثله: 
خالد كلندر عبد�هلل ح�شني  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ىل  دره��م   )45782.78( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1245 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- بوتوبار�مبيل ��شماعيل جعفر خان   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �م �لقيوين �لوطني �س م  
ع قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�و  �لتنفيذ  به وق��دره )136454.49( دره��م �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1724 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- ور�شة عبيد مدهو�س للنجارة  جمهول حمل 
ديل�شاد خالد خالد حممود   قد  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره ) 1767( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
فان  .وعليه  �ملحكمة  ر�شوم خلزينة  درهم   117 �ىلمبلغ  بال�شافة 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/431  ا�ستئناف مدين    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ ��شف نذير نذير �حمد �شادق جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /ه�شام حممود منر دع�شان وميثله: �شعيد �شليم ر��شد 
 2014/111 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ملزروعي 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�شه  بتاريخ 2014/5/27. وحددت  مدين كلي 
ch2.D.17 وعليه  رقم  بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحا   2014/10/15
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1346   جتاري  كلي                       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -�ل�شرق �لو�شط ل�شناعة �لتبغ - �س م ح جمهول  حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /مطبعة �لمار�ت  �س ذ م م وميثله: علي ��شماعيل حممد 
عبد�هلل �لزرعوين    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   دره��م(   251.416( وق��دره  مببلغ  عليها 
بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة 
�ملعجل بالكفالة.    وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/9/25 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 
  ق�سم الق�سايا التجارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/449   جتاري  كلي                       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -لوي ��س �يه �شركة م�شجله وفقا لقو�نني ��شبانيا جمهول  
م م ووميثلها/عبد�لرحمن  ذ  �لقاب�شة �س  �ملدعي /فلك  �ن  حمل �لقامة مبا 
�حمد حممد فلكناز قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   دره��م(   2000000( وق��دره  مببلغ  عليها 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام   وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذ�   ch1.B.8 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة   2014/9/29 �ملو�فق  �لثنني 
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  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/499   مدين  كلي                       
�ىل �ملدعى عليهم/ 1 -�شركة جوزيف للدعاية و�لع��الن 2- موؤ�ش�شة جوزيف 
لل�شيانة و�لعالن 3- �نيل كومار ر�جو �شيتي جمهويل  حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /�شركة نيون �لمار�ت ذ م م   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �مل��دع��ى  �ل���ز�م  م��ع  متخ�ش�س  خبري  بندب 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/9/29 �ل�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2.D.18 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 املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/224   مدين كلي                            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -�شامح عبد�ملجيد م�شطفى حممد جمهول  حمل 
م  م  ذ  �لعامة  للتجارة  ف��ودة  �حمد  /�شركة خالد  �ملدعي  �ن  �لقامة مبا 
ب�شد�د  �ملدعى عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد 
مبلغ)90328675( درهم مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق 
يف 2012/6/2 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.     
9.30�س  �ل�شاعة    2014/9/24 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
�و من ميثلك قانونيا  ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  ب��ت��ق��دمي  وع��ل��ي��ك 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/818  جتاري كلي                

�لقامة  �لتاأمني  جمهول حمل  لو�شاطة  �ملال  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
�شالمة(   ( للتاأمني  �لعربية  �ل�شالمية  �ل�شركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
وميثله: تركي عبد�لرحمن عبد�هلل �لبلو�شي     نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2014/9/16 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  يف  �ملنتدب  �خلبري  �ل�شيد  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
�ل�شاعة 9.30  �ملو�فق 2014/10/21  �لثنني  يوم  وقد حتددت جل�شة 

�شباحا بالقاعة ch2.E.22 للتعقيب على �لتقرير.  
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/4042 كلي جتاري ال�سارقة  

�ىل �ملدعى عليه:/�بر�هيم عبد�هلل حممد م�شعود بن م�شعود   حيث �ن �ملدعي: 
م�شرف �بوظبي �ل�شالمي قد �قام عليكم لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة 
و�لذي   2014/5/28 بتاريخ  �لتمهيدي  �حلكم  ب�شدور  فيها  ويعلمكم  �عاله 
يف  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك  م�شريف.  خبري  بندب  يق�شي 
 2014/10/13 يوم  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف    )139( رقم  قاعة 
بيانات ويف حال تخلفك  �لدعوى وتقدمي ما لديك من  وذلك لالجابة على 
عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر 

نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2014/1634 كلي جتاري ال�سارقة  

�ىل �ملدعى عليه:/ماجد حميد عبيد �مبطوي �ل علي حيث �ن �ملدعي: م�شرف 
�بوظبي �ل�شالمي قد �قام عليكم لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ويطالبكم فيها مببلغ )1.213.846.02 درهم( وكذلك بال�شافة �ىل �لر�شوم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   لذلك يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة 
يف قاعة رقم )139(  يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2014/10/28 
بيانات ويف حال تخلفك  �لدعوى وتقدمي ما لديك من  وذلك لالجابة على 
عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر 

نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
  اإعـــــــالن    

للطاقة  توباز   ( ليمتد  �جننريينج  توباز  �ل�شادة/  ب��اأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن   
و�ملالحة( مقيدة يف �شجل �ل�شركات �لأجنبية لدى �لوز�رة حتت رقم )69( وقد 
�لتجاري لي�شبح   �ل�شركة �ىل�ل��وز�رة بطلب لتعديل �ل�شم  تقدمت فرع �شركة 
توباز �جننريينج ليمتد )توباز �جننريينج ليمتد فرع دبي( وتعديل بيانتاتها يف 

�شجل �ل�شركات �لجنبية تبعا لذلك.
ميعاد ل  �ل��وز�رة يف  �ىل  باعرت��شهم  �لتقدم  �أ�شحاب �حلق  �ل�شادة  يرجى من 

يتجاوز ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
حترير� يف 2014/9/18

ق�سم ال�سركات الأجنبية
مرمي ال�سمالن

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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�علن �لرئي�س �لفرن�شي �ل�شابق نيكول �شاركوزي �جلمعة عودته �ىل 
�ل�شاحة �ل�شيا�شية، وذلك يف بيان ن�شره على �شفحته على في�شبوك.

�ي  �ل�شيا�شية  لعائلتي  رئي�شا  �ك��ون  لكي  مر�شح  �نا  �شاركوزي  وق��ال 
حزب �لحتاد من �جل حركة �شعبية �ملحافظ، منهيا بذلك تكهنات 

�شرت ل�شهر حول �حتمال عودته �ىل �ل�شاحة �ل�شيا�شية.
و�����ش���اف ���ش��ارك��وزي �ل���ذي ه��زم��ه �ل���ش��رت�ك��ي ف��رن�����ش��و� ه��ولن��د يف 
“ت�شاءلت، دون تنازل، عن فر�شة   2012 �لرئا�شية يف  �لنتخابات 

�لعودة �ىل �حلياة �ل�شيا�شية �لتي �وقفتها دون مر�رة ودون ��شف.
ولتربير م�شريته �لتي تعترب مبثابة �ول مرحلة يف حماولة عودته 
�ىل ق�شر �لليزيه يف �لنتخابات �لرئا�شية �ملقبلة يف 2017 �حب 

فرن�شا جد�، ومتحم�س جد� للنقا�س �لعام وم�شتقبل مو�طني.

�لفلبينية  �لعا�شمة  �م�س �جلمعة  ��شتو�ئية �شربت  �أحلقت عا�شفة 
مانيال و�لأقاليم �ل�شمالية للبالد �أ�شر�ر� بعدد من �ملن�شاآت وت�شببت 

يف �إغالق �ملد�ر�س و�مل�شالح �حلكومية و�أ�شو�ق �ملال.
لقيت  عامني  �لعمر  من  تبلغ  طفلة  �أن  فلبينيون  م�شوؤولون  وذك��ر 
�أ�شرتها ت�شتعد لإخالء منزلها يف كويزون  حتفها غرقا بينما كانت 
يف  يعي�شون  �لذين  �ل�شكان  �آلف  �إن  م�شوؤولون  وق��ال  مانيال.  ق��رب 
مناطق منخف�شة �نتقلو� �إىل مناطق �أعلى مع �رتفاع من�شوب مياه 
�لفي�شانات ب�شرعة بعد �أن �شقط خالل �شت �شاعات فقط ما يعادل 
كمية �لأمطار �لتي تهطل يف �أ�شبوعني. و�أكد رئي�س بلدية ماريكينا، 
ديل دي غوزمان �إجالء �أكر من 27 �ألف �شخ�س من �ملدينة �لتي 

تقع �إىل �ل�شرق من �لعا�شمة بعد في�شان �أحد �لأنهار.
�أغرقت  �لفي�شانات  �أن  �لكو�رث  مكافحة  هيئة  يف  م�شوؤولون  وذك��ر 
�أحد  �أخريني يف مانيال، و�أن��ه جتري مر�قبة �لأو�شاع يف  منطقتني 
عمليات  �لفلبني  بور�شة  وعّلقت  �آخ���ره.  ع��ن  �م��ت��الأ  �ل��ذي  �ل�����ش��دود 
�ألغت �حلكومة �لدر��شة و�لعمل يف �لعا�شمة، فيما  �أن  �لتد�ول بعد 
�ألغت �شلطات �لطري�ن �ملدين نحو �أربعني رحلة د�خلية وحولت نحو 

ع�شرين رحلة دولية �إىل مطار�ت �أخرى خارج �لعا�شمة.
و�لعا�شفة فونغ ونغ هي ثاين عا�شفة مد�رية ت�شرب �شمايل �لفلبني 
خالل �أ�شبوعني، فقد قتل ثمانية �أ�شخا�س ونزح �أكر من ثالثمائة 
وتتعر�س  �ملنطقة  كاملايجي  عا�شفة  �شربت  عندما  �شخ�س  �أل���ف 
�لفلبني �شنويا لنحو ع�شرين �إع�شار� تت�شبب يف مقتل �ملئات وتدمري 

حياة �لآلف.

�لرئي�س  �مل��ق��رر �ن يجتمع  ب��ارز �ن م��ن غ��ري  ق��ال م�����ش��وؤول �مريكي 
بار�ك �وباما مع �لرئي�س �لير�ين ح�شن روحاين يف نيويورك �ثناء 
�نعقاد �جلمعية �لعامة لالمم �ملتحدة �ل�شبوع �لقادم لكن �لرئي�س 
�لذي  �مل�شوؤول  و��شاف  �لجتماع.  ه��ذ�  مثل  على  منفتح  �لمريكي 
�ن يجري  �مل��رج��ح  م��ن  �ن  ع��ن هويته  �لك�شف  ع��دم  �شريطة  حت��دث 
وزير �خلارجية �لمريكي جون كريي حمادثات مع نظريه �لير�ين 
�خرى  وق�شايا  �لنووي  طهر�ن  برنامج  ب�شان  ظريف  ج��و�د  حممد 
على هام�س �لتجمع �ل�شنوي لزعماء �لعامل يف مقر �لمم �ملتحدة. 
وقال يف هذه �ملرحلة لي�س هناك �أي �جتماع مقرر.. رئي�س �لوليات 
�مل��ت��ح��دة م��ع��روف ع��ن��ه ج��ي��د� �ن���ه منفتح ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذ� �لجتماع 
لكن �لختيار يف �لو�قع م��رتوك لي���ر�ن.   وقبل عام �ج��رى �وباما 
وروحاين �لذي كان رئي�شا منتخبا حديثا حمادثة هاتفية تاريخية 
كانا  �لرجلني  �ن  ورغم  �ملتحدة  �لعامة لالمم  �نعقاد �جلمعية  بعد 
ت�شتاأنف  �ن  �مل��ق��رر  وم��ن  يلتقيا.  مل  �نهما  �إل  �آن���ذ�ك  ن��ي��وي��ورك  يف 
و�ملانيا  وبريطانيا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �لكربى  �ل�شت  و�لقوى  �ي��ر�ن 
�تفاق  �يل  للتو�شل  م�شعى  يف  �ملفاو�شات  و�ل�شني  ورو�شيا  وفرن�شا 
طويل �لجل من �شاأنه �ن ي�شع نهاية للعقوبات �لدولية �لتي �أنهكت 
�لقت�شاد �لير�ين يف مقابل قيود على برنامج طهر�ن �لنووي. وقال 
�لدول  وزر�ء خارجية  ين�شم  �ن  �ملحتمل  �ن من  �لمريكي  �مل�شوؤول 
�لعامة  �جلمعية  هام�س  على  �لنووية  �ملحادثات  �يل  و�ي��ر�ن  �ل�شت 
قبل �شهرين من �لر�بع و�لع�شرين من نوفمرب ت�شرين �لثاين وهو 

موعد �نتهاء �ملهلة �ملحدة للتو�شل لتفاق نهائي.

عوا�شم

باري�ص

وا�سنطن

مانيال

ا�شتنكار فل�شطيني ملنع اإ�شرائيل م�شوؤواًل 
دوليًا من دخول االأرا�شي الفل�شطينية

•• غزة - وام:

��شتنكر �لنائب جمال �خل�شري رئي�س �للجنة �ل�شعبية ملو�جهة �حل�شار منع 
حلقوق  �لفل�شطينية  بالأر��شي  �ملتحدة  �لأمم  مقرر  �لإ�شر�ئيلي  �لحتالل 
لر�شد  �لفل�شطينية  ل��الأر����ش��ي  �ل��و���ش��ول  م��ن  ويبي�شنو  م��ك��ارمي  �لإن�����ش��ان 
�إد�نة  دليل  �ملنع  ه��ذ�  �خل�شري  وع��د  �لإن�����ش��اين.  �ل���دويل  �لقانون  �نتهاكات 
و��شحا لنتهاك �إ�شر�ئيل ملبادئ �لقانون �لدويل �لذي و�شع حلماية �لإن�شان 
و�حلفاظ على حقوقه �إىل جانب �رتكابها جر�ئم حرب وعدو�ن كبري يف قطاع 
غزة باحل�شار و�حلرب و�نتهاكات فا�شحة يف �ل�شفة �لغربية و�لقد�س �ملحتلة 
�لفل�شطينية.  �مل��ع��امل  وطم�س  و�لتهويد  و�حل��و�ج��ز  و�ل�شتيطان  ب��اجل��د�ر 
وقال �خل�شري يف ت�شريح له لن تفلح �إ�شر�ئيل مهما حاولت ومنعت �لوفود 
معروفة  باتت  �لتي  �حلقيقة  �إخ��ف��اء  يف  و�لدولية  �لعتبارية  و�ل�شخ�شيات 
و�لتي �شكلت يف تفا�شيلها عقوبة جماعية �شد �لفل�شطينيني . ودعا �ملجتمع 
�لإ�شر�ئيلية  �لنتهاكات  لوقف  فعالية  �أك��ر  ل��دور  �ملتحدة  و�لأمم  �ل��دويل 
وتطبيق �لقانون �لدويل على �إ�شر�ئيل لثنيها عن هذه �لنتهاكات و�ملمار�شات 
�لإ�شر�ئيلي عن  �لفوري و�ل�شريع لرفع �حل�شار  �لعدو�نية. وطالب بالعمل 
��شتهدف  �ملتحدة لإنهاء ح�شار  �إج��ر�ء�ت عملية من قبل �لأمم  غزة و�تخاذ 
حياة �لإن�شان على مد�ر �شبعة �أعو�م وما ز�ل م�شتمر� حتى �للحظة. و�أكد �أن 
�آثار �حل�شار ت�شاعفت مع �لعدو�ن �لإ�شر�ئيلي �لذي ��شتمر 51 يوما ليدمر 
كل مناحي �حلياة يف غزة ويجرب �آلف �لأ�شر على �لنزوح و�لت�شرد بعد هدم 
منازلها و�إ�شافة ع�شر�ت �لآلف من �لعاطلني عن �لعمل �إىل قائمة �لبطالة 

ف�شال عن تدمري �لبنى �لتحتية و�ل�شحية و�لبيئة و�لقت�شادية.

املمثل الأممي يجتمع جمددًا باحلوثي يف �سعدة

ا�شتباكات احلوثيني واجلي�س تقرتب من منزل الرئي�س اليمني

•• اأربيل-وكاالت:

ق����و�ت  �إن  ك������ردي  م���������ش����وؤول  ق�����ال 
�شمال  �إقليم  )جي�س  �لبي�شمركة 
ب�شيارة  هجوما  �أحبطت  �ل��ع��ر�ق( 
ومتكنت  �مل��و���ش��ل،  �شرق  مفخخة، 
دون  �شائقها  وقتل  تفجريها  م��ن 

خ�شائر، كما جنحت يف طرد عنا�شر 
تنظيم د�ع�س من قريتني بناحية 
ب��رط��ل��ة. و�أ����ش���اف �مل��ت��ح��دث با�شم 
�لكرد�شتاين  �لدميقر�طي  �حلزب 
�شعيد  �حل����ك����وم����ة(،  يف  )����ش���ري���ك 
�شحافية  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  مم�����و، 
�ملر�بطة  �ل��ب��ي�����ش��م��رك��ة  ق�����و�ت  �أن 

)�شرق  برطلة  ناحية  مركز  ق��رب 
�نتحاري  لهجوم  ت�شدت  �ملو�شل( 
ب�شيارة ملغمة قرب مفرق برطلة، 
ومتكنت من تفجري �ل�شيارة وقتل 
خ�شائر  �أي��ة  وق��وع  دون  �لنتحاري 
�أن يو�شح �لهدف  ب�شفوفها ، دون 

�لذي كان يق�شده �لنتحاري.
�لبي�شمركة  ق���و�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�أي�����ش��ا م���ن ط���رد عنا�شر  مت��ك��ن��ت 
د�ع�����س م��ن قرية ت��ل �أ���ش��ود �شغري 
وقرية �أخرى بجو�رها ولفت ممو 
عرت  �لبي�شمركة  ق���و�ت  �أن  �إىل 
على 12 جثة تعود لعنا�شر د�ع�س 
د�خل �لقريتني ُقتلو� خالل عملية 
�لتطهري . من ناحية �أخرى، �أعلن 
ق��ائ��د ���ش��رط��ة حم��اف��ظ��ة �لأن���ب���ار، 
�ل�����ل�����و�ء �ل����رك����ن �أح����م����د ����ش���د�ك 
ب����دء عملية  �ل��دل��ي��م��ي، �جل��م��ع��ة، 
ع�����ش��ك��ري��ة و����ش��ع��ة �ل��ن��ط��اق لطرد 
د�ع�س من مناطق  تنظيم  عنا�شر 

�ل��ع��ر�ق. وق��ال �لدليمي، يف  غ��رب 
قو�ت  �إن  ���ش��ح��اف��ي��ة،  ت�����ش��ري��ح��ات 
ومب�شاندة  و�ل�������ش���رط���ة  �جل���ي�������س 
مقاتلي �لع�شائر، بد�أت �شباح �م�س 
�لنطاق  و����ش��ع��ة  ع�شكرية  عملية 
على منطقة �خلم�شة كيلو )غرب 
�ل������رم������ادي(، وم��ن��ط��ق��ة زن����ك����ورة، 
)�شمال  �لع�شري  �حل��ي  ومنطقة 
�لرمادي( ل�شتعادتها من �شيطرة 
�لدليمي  و�أ�شاف   . د�ع�س  عنا�شر 
�أن �لعملية �لع�شكرية ي�شارك فيها 
�لطري�ن �حلربي �لعر�قي وطري�ن 
ل��ق�����ش��ف م���و�ق���ع متركز  �جل��ي�����س 
ع�شابات �لتنظيم يف تلك �ملناطق . 
ومنذ بد�ية �لعام �جلاري، تخو�س 
قو�ت من �جلي�س �لعر�قي معارك 
���ش��اري��ة ���ش��د جم��م��وع��ات م�شلحة 
يف  د�ع�س  تنظيم  يت�شدرها  �شنية، 
�أغلب مناطق حمافظة �لأنبار ذ�ت 

�لأغلبية �ل�شنية.

ف�شائل ع�شكرية معار�شة تتحد بريف دم�شقالرئي�س االأوغندي يقيل رئي�س الوزراء 
•• كمباال-رويرتز:

�لرئي�س  �إن  �م�س  بيان  يف  �لأوغ��ن��دي��ة  �حلكومة  قالت 
يوويري مو�شيفيني �أقال رئي�س �لوزر�ء وحليفه �ل�شابق 
�أماما مبابازي ويرى بع�س �ملحللني �أن مبابازي مناف�س 
حمتمل ملو�شيفيني يف �مل�شتقبل وحظي مبابازي بعالقة 
�لعالقات  لكن  �ملخ�شرم  �لأوغ��ن��دي  �لزعيم  مع  وثيقة 
بينهما توترت يف �لآونة �لأخرية �إذ �أن مو�شيفيني يتهم 
�لت�شاور  دون  �حلاكم  �حل��زب  ق���ر�ر�ت  باتخاذ  مبابازي 
خو�س  يعتزم  ك��ان  �إذ�  عما  م��ب��اب��ازي  يف�شح  ومل  معه 

�نتخابات �لرئا�شة.

البي�شمركة حتبط هجومًا �شرق املو�شل

�لبالد،  �شمايل  �شعدة،  مبحافظة 
يناق�س �تفاقاً �أخري�ً لإنهاء �لأزمة 

�لر�هنة يف �لبالد .
يف  ف��اإن��ه  نف�شها،  �مل�شادر  وبح�شب 
�ت��ف��اق مع  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  ح���ال مت 
�ملبعوث  فاإن  �أو مل يتم،  �حلوثيني 
وق�����ت لحق  ���ش��ي��ع��ود يف  �لأمم�������ي 

للعا�شمة �شنعاء.
�لثالث  هو  �لجتماع  ه��ذ�  ويعترب 
ي��ع��ق��ده �ملبعوث  �ل����ذي  ن��وع��ه  م���ن 
�لأمم�����ي م���ع زع��ي��م �حل��وث��ي��ني يف 
خالل  �جل��م��اع��ة(،  )معقل  �شعدة 
3 �أيام، وذلك يف �إطار �جلهود �لتي 
ي��ق��وم ب��ه��ا م��ن �أج���ل �إن��ه��اء �لأزم���ة 

�حلا�شلة يف �لبالد.
ذ�ت  �أع����رب����ت  �ل�������ش���دد،  ه�����ذ�  ويف 
�إمكانية  �إز�ء  ت�شاوؤمها  �مل�شادر عن 
ن��ه��ائ��ي مع  �ت���ف���اق  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل 
بتم�شك  ذل�����ك  م��ع��ل��ل��ة  �حل����وث����ي، 

�جلماعة مبطالبها .
جماعة  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  وك�������ان 
�ل�شالم،  ع��ب��د  حم��م��د  �حل����وث����ي، 
�شفحته  على  ن�شره  ب��ي��ان  يف  ق��ال 
�لتو��شل  م��وق��ع  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
زعيم  �إن   ، في�شبوك  �لج��ت��م��اع��ي 
�حل��وث��ي��ني �أب���ل���غ ب���ن ع��م��ر، خالل 
�ج��ت��م��اع��ه��م��ا م�����ش��اء �لأرب����ع����اء، �أن 
�ل��ن�����ش��اط �ل���ث���وري و�ل�����ش��ع��ب��ي لن 

•• �شنعاء-وكاالت:

ق���ال م�����ش��در �أم��ن��ي و���ش��ه��ود عيان 
�جلي�س  ب��ني  عنيفة  ��شتباكات  �إن 
وم�شلحي جماعة �حلوثي  �ليمني 
على  ب�شنعاء  �ل�شتني  ب�شارع  ت��دور 
منزل  م��ن  قليلة  كيلومرت�ت  بعد 
هادي  رب���ه  ع��ب��د  �ليمني  �ل��رئ��ي�����س 
من�شور. ونقل �شهود عيان، قولهم، 
بني  تتو��شل  عنيفة  ��شتباكات  �إن 
قو�ت �جلي�س وم�شلحي �حلوثي يف 
على  بالعا�شمة  �ل�شمالية  �ملنطقة 
بعد كيلومرت�ت من منزل �لرئي�س 
�ل��ي��م��ن��ي ع��ب��درب��ه م��ن�����ش��ور هادي 
�لكائن يف �شارع �ل�شتني بالعا�شمة 
تلك  خ�����ش��ائ��ر  م��ع��رف��ة  دون  م���ن   ،

�ل�شتباكات على �لفور.
وقالت �مل�شادر �إن �لرئي�س �ليمني 
با�شتخد�م  للجي�س  �أو�م��ره  �أ�شدر 
�للو�ء  �ل��دف��اع  �ل��ق��وة، وكلف وزي��ر 
حممد نا�شر �أحمد بقيادة �لفرقة 
�لع�شكرية  و�لعمليات  م��درع  �أوىل 
يف كل �أنحاء �لعا�شمة �شنعاء بعد 
مترد قائدها �حلاوري ومل ت�شتبعد 
�مل�شادر �أن ي�شتخدم �جلي�س �شالح 
�لقليلة  �ل�شاعات  خ��الل  �لطري�ن 
�حلوثي  ي�شتجب  مل  �إذ�  �ل��ق��ادم��ة 

لند�ء �ل�شلم.

ي��اأت��ي ذل��ك يف �ل��وق��ت �ل���ذي عادت 
فيه خ��دم��ة �ل��ه��ات��ف �مل��ح��م��ول �إىل 
�لعا�شمة ومدن مينية �أخرى بعد 
�نقطاع ��شتمر نحو 5 �شاعات، فيما 
مقطوعة  �لن��رتن��ت  �شبكة  بقيت 
ومن  10.10تغ  �ل�����ش��اع��ة  ح��ت��ى 
�لر�شمي  �ليمني  �لتلفزيون  د�خل 
مبنطقة �جلر�ف، �شمايل �شنعاء، 
مف�شلة  �إعالمية  م�شادر  حتدثت 
عدم ذكر هويتها، عن جتدد ق�شف 
مقر �لتلفزيون مبختلف �لأ�شلحة 

من قبل م�شلحي �حلوثي .
�إن موظفي  نف�شها  �مل�شادر  وقالت 
�خلروج  ي�شتطيعو�  مل  �لتلفزيون 
ويف  �لق�شف  ه��ذ�  بفعل  �ملبنى  من 
�ملبعوث �لأممي  �شياق مت�شل، بد�أ 
بعد ظهر  بن عمر،  لليمن، جمال 
�لثالث  �ج��ت��م��اع��ه  �م�����س �جل��م��ع��ة، 
يف غ�����ش��ون 3 �أي����ام م��ع ع��ب��د �مللك 
�هلل  �أن�شار  زعيم جماعة  �حلوثي، 
)�حلوثيني(، يف وقت تو��شلت فيه 
�ل�شمالية  باملنطقة  �ل���ش��ت��ب��اك��ات 
�جلي�س  ق���������و�ت  ب�����ني  ب�������ش���ن���ع���اء 

و�حلوثيني.
لوكالة  حكومية،  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
�لك�شف  ع��دم  مف�شلة  �لأن��ا���ش��ول، 
�لذي  �لج��ت��م��اع،  �إن  هويتها،  ع��ن 
يعقد حاليا )�ل�شاعة 11:00 تغ( 

ومل  �ملحروقات،  �أ�شعار  وتخفي�س 
�لرئي�س  ط��رح��ه��ا  م����ب����ادرة  ت��ف��ل��ح 
م��ن�����ش��ور ه����ادي وت�����ش��م��ن��ت تعيني 
�أ�شعار  وخ��ف�����س  ج���دي���دة  ح��ك��وم��ة 
�ل�����وق�����ود، يف ن�����زع ف��ت��ي��ل �لأزم�������ة، 
فيها،  �حل��وث��ي��ني  لت�شكك  نتيجة 
�نهاء  قبل  تنفيذها  و����ش��رت�ط��ه��م 

�لحتجاجات.

يتوقف و�شيظل م�شتمر�ً .
�جلمعة،  جت������ددت،  ���ش��ن��ع��اء،  ويف 
ق�����و�ت �جلي�س  ب���ني  �ل���ش��ت��ب��اك��ات 
�ملنطقة  يف  �حل����وث����ي  وم�����ش��ل��ح��ي 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة م���ن �ل��ع��ا���ش��م��ة، وفق 

مر��شل �لأنا�شول.
د�مية  ل���ي���ل���ة  ����ش���ن���ع���اء،  وع���ا����ش���ت 
م�شلحي  ب����ني  ������ش�����و�رع  وح������رب   ،

�أ�شفرت  وق��و�ت �جلي�س،   ، �حلوثي 
�أك���ر م��ن خم�شني من  ع��ن مقتل 
�ل��ط��رف��ني، وف��ق��ا مل�����ش��ادر حملية 
�أ�شابيع،  وم���ن���ذ  ع����ي����ان.  و����ش���ه���ود 
تنظم جماعة �حلوثي �حتجاجات 
�شنعاء،  مد�خل  على  و�عت�شامات 
وبالقرب من مقار وز�ر�ت يف و�شط 
�ملدنية، للمطالبة باإقالة �حلكومة، 

•• عوا�شم-وكاالت:

قال �لقيادي يف �ملعار�شة �ل�شورية �مل�شلحة، �أبو عمر �لدب�س، �إن ف�شائل 
ع�شكرية عاملة يف �لغوطة �ل�شرقية بريف دم�شق، �حتدت حتت ��شم 
�لأخرى  �لع�شكرية  �لف�شائل  �لعمل مع  تن�شيق  بهدف   ، �لأم��ة  جي�س 
�لهدف  �أن  �لت�شكيل �جلديد،  �لذي عني رئي�شا لأرك��ان  �لدب�س،  و�أك��د 
�إن�شاء تنظيم �شيا�شي وع�شكري وديني،  ، هو  من ت�شكيل جي�س �لأمة 
م�شروعه �إ�شقاط نظام �لأ�شد وحماية �ملدنيني، و�حلفاظ على وحدة 
�لرت�ب �ل�شوري، وتن�شيق �لعمل �لع�شكري مع كافة �لف�شائل �لأخرى، 
�لقيادي  و�أ���ش��اف   . �ل�شورية  �لأر����س  على  عامة  قيادة  �إىل  للو�شول 
باأن �إن�شاء هذ� �لت�شكيل يف هذ� �لوقت، غري مرتبط باأي وعود، و�إمنا 

�لفكرة من هذ� �لت�شكيل، هو لت�شافر �جلهود يف �شبيل حتقيق هدف 
فكر  ك��ل  م��ن  يخل�شهم  حليف  �أي  م��ع  �شيتعاونون  �أن��ه��م  مبينا   ، �شام 
حتافظ  دولية  فكرة  �أي  مع  و�لتعاون  �ل��دم،  لإر�ق��ة  يهدف  متطرف، 
�ل��ن��ظ��ام ، على حد  ����ش��ق��اط  �ل�����ش��وري، وتعجل يف  �ل���رت�ب  على وح���دة 
تعبريه. وبني �لقيادي �أن �لف�شائل �ملن�شوية �شمن �لت�شكيل �جلديد 
هي من كربيات �لت�شكيالت �ملعار�شة يف �لغوطة �ل�شرقية وخارجها، 
وهي لو�ء �شهد�ء �لغوطة ، ولو�ء �أ�شود �لغوطة ، ولو�ء �لفاروق عمر ، 
ولو�ء فتح �ل�شام ، ولو�ء �شهد�ء عربني ، ولو�ء �أن�شار �لأمة ، �لعامل 
يف ري��ف �إدل���ب وري���ف ح��م��اه ، و ف��وج �مل��ه��ام �خل��ا���ش��ة ، ول���و�ء �ل�شيف 
�أن �لباب  �إىل  ، ول��و�ء زيد بن ثابت . من جهة ثانية، لفت  �لدم�شقي 
�لأركان  قيادة  �أخ��ذت  له، حيث  بالن�شمام  يرغب  في�شل  لأي  مفتوح 

جلي�س �لأمة على عاتقها توحيد �لت�شكيالت توحيد� كاماًل، وق�ّشمت 
بوجود  �إعالنهم  من  �لرغم  على  �أن��ه  �إىل  م�شري�   ، جغر�فيا  �لكتائب 
�أهد�ف �شيا�شية، �إل �أنه لن يعلن عنها �إل بعد حتقيق �أول هدف، وهو 
�ألوية وكتائب ع�شكرية معار�شة للنظام   10 �إ�شقاط �لنظام . وكانت 
دم�شق  وذل��ك يف   ، عمر  فيلق  ت�شكيل   �خلمي�س  �أعلنت  ق��د  �ل�����ش��وري، 
�لعبدو جاء ذلك يف  �أحمد  �أول  �مل��الزم  �ل�شهيد  بقيادة جتمع  وريفها، 
و�أعلن فيه قائد  �لعبدو،  �ملكتب �لإعالمي لتجمع  بيان م�شور ن�شره 
ع�شكري ت�شكيل �لفيلق وي�شم 10 ف�شائل م�شلحة بهدف �لدفاع عن 
�ملظلومني و�مل�شت�شعفني وياأتي ت�شكيل فيلق عمر، وجي�س �لأمة بعد 
�لعاملة يف  �لع�شكرية  �إعالن قيادة موحدة للف�شائل  قر�بة �شهر من 

�لغوطة �ل�شرقية، بقيادة قائد جي�س �لإ�شالم زهر�ن علو�س .

الفلبني ت�شحب جنودها 
الدوليني من اجلوالن 

•• مانيال-اأ ف ب:

قررت �ل�شلطات يف �لفيليبني �شحب عنا�شرها �لتابعني للقو�ت �لدولية يف 
ح�شبما  �لمني،  �لو�شع  تدهور  ب�شبب  �ملقرر  �ملوعد  قبل  �جل��ولن  ه�شبة 
�علن متحدث با�شم �جلي�س �م�س و�شرح �للفتنانت كولونيل ر�مون ز�غال 
لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �و�ئل �جلنود وعنا�شر طو�قم �لدعم �ل244 من 

��شل 344 عن�شر� �شي�شلون �ىل مانيال قبل �شهر على �ملوعد �ملقرر.
حماية  �لمني.  �لو�شع  تدهور  ب�شبب  جنودنا  �ج��الء  يتم  ز�غ��ال  و��شاف 
كل  �ل��ن�����ش��رة يحتلون  وب���ات مقاتلو جبهة  �ل��وط��ن��ي  و�ج��ب��ن��ا  ه��ي  ج��ن��ودن��ا 
�ن  �لث��ن��ني  �علنت  �ملتحدة  �لمم  وك��ان��ت  �له�شبة.  م��ن  �ل�شوري  �جل��ان��ب 
�ىل  لالنتقال  �له�شبة  من  �ل�شوري  �لق�شم  غ���ادرو�  عنا�شرها  من  �ملئات 
�لتي  �ل�شتباك  ف�س  منطقة  من  �لخ��ر  �جلانب  على  �ل�شر�ئيلي  �لق�شم 
مت تر�شيمها يف 1974 و�لتي �وكل �ىل �لقو�ت �لدولية مر�قبتها. وبررت 
م�شلحة  جمموعات  تقدم  ي�شكله  �ل��ذي  بالتهديد  ق��ر�ره��ا  �ملتحدة  �لمم 
�شورية. وكان عنا�شر فيليبينيون من �لقو�ت �لدولية تعر�شو� لهجوم �شنه 
�ل�شت�شالم  رف�شو�  لكنهم  �ب-�غ�شط�س  �و�خ��ر  يف  �لن�شرة  جبهة  مقاتلو 
وتفادو� �لوقوع يف �ل�شر. و��شر 45 جنديا فيجيا من �لقو�ت �لدولية قبل 

�ن يطلق �شر�حهم يف وقت لحق.

و����ش��ع��ة م��ن �ل���ع���ر�ق و���ش��وري��ا منذ 
يونيو-حزير�ن �ملا�شي.

م��ي��د�ن��ي��اً �ف��ت��ت��ح ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س ، 
بال�شرطة  �أ����ش���م���اه  مل���ا  م���رك���ز  �أول 
�ملو�شل  م��دي��ن��ة  يف  �لإ����ش���الم���ي���ة  
�ملو�شل �شمايل �لعر�ق ون�شر �أع�شاء 
يف �لتنظيم �ملتطرف، �شور� للمبنى 
�لتابعة  و�ل��ع��ن��ا���ش��ر  و�ل�������ش���ي���ار�ت 
لل�شرطة يف �ملدينة وتدول نا�شطون 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  يف  �شفحات  على 
وتويرت  ف��ي�����ش��ب��وك  �لج���ت���م���اع���ي 
وبع�س  �ل�����ش��رط��ة  مل��ب��ن��ي  �����ش����وًر�   ،

�لعنا�شر �ملنتميني للتنظيم.
�لتنظيم  ع���ن  ����ش���در  ب���ي���ان  وذك�����ر 
و��شفا  ل��ل�����ش��رط��ة  م���رك���ز  ت�����ش��ك��ي��ل 
و�ل�شالم  �لأم����ن  ب��ح��م��اة  ع��ن��ا���ش��ره 
و�أ�شاف �لبيان، �أنه مع مولد �لدولة 
�ل��ّن��ب��وي��ة ف���ى �مل��دي��ن��ة �مل����ّن����ورة، قام 
�ل�شحابة بتوفري �لأمن فى �ملدينة 
باأنف�شهم، فحاربو� �أ�شحاب �ل�شلب 
�ل�شاكنني  �لأع������ر�ب  م���ن  و�ل��ن��ه��ب 
�إ�شافة حلماية  �ملدينة،  تخوم  على 

�ملدينة من �أى هجوم خارجي . 
د�ع�س  خطوة  �إن  مر�قبون  ويقول 
يف تاأ�شي�س �شرطة خا�شة بها تهدف 
�ىل �إيجاد نظام د�خلي للمدن �لتي 
من  خوفا  �لتنظيم  عليها  ي�شيطر 
عمليات  �أي  مع  يحدث  قد  �نفالت 
�لأهايل  ومت��رد  حمتملة  ع�شكرية 
�ن�شغاله  م�شتغلني  �لتنظيم  �شد 
وبرية  ج���وي���ة  ه��ج��م��ات  �أي  ب�����ش��د 

متوقعة .

••  عوا�شم-وكاالت:

�أي����دت رو���ش��ي��ا م�����ش��روع ق���ر�ر �أممي 
�ق�����رتح�����ت�����ه �ل�������ولي�������ات �مل���ت���ح���دة 
بينما  �لإره���اب  ملحاربة  �لأمريكية 
�أ����ش���اد �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي ب���ار�ك 
�أوباما بقر�ر فرن�شا �لقيام ب�شربات 
تنظيم  م�شلحي  ت�شتهدف  ج��وي��ة 
وكالة  ون��ق��ل��ت  �ل���ع���ر�ق  يف  د�ع�������س 
عن  ل��الأن��ب��اء  �لرو�شية  �إن��رتف��اك�����س 
�إي���ل���ي���ا روغ��ات�����ش��ي��ف )م���دي���ر �أح���د 
�أق�شام �خلارجية �لرو�شية( قوله �إن 
م�شروع �لقر�ر مقبول ب�شكل عام يف 

�شياغته �حلالية .
و�أكد روغات�شيف �أن رو�شيا ل ت�شعى 
لالن�شمام  دع����وة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
�ل��ذي تقوده  �ل��دويل  �لتحالف  �إىل 
�ل������ولي������ات �مل����ت����ح����دة �لأم����ريك����ي����ة 
�إىل  و�أ�شار  �لدولة،  تنظيم  ملحاربة 
خمتلفة  باأ�شكال  تدعم  مو�شكو  �أن 

�لدول �لتي تكافح ذلك �لتنظيم.
وزعت  قد  �ملتحدة  �لوليات  وكانت 
�شيطالب  �ل����ذي  �ل���ق���ر�ر  م�����ش��روع 
�ملقاتلني  �لدول مبنع وكبح جتنيد 
�إىل  لالن�شمام  و�شفرهم  �لأجانب 
تنظيم  م��ث��ل  م��ت�����ش��ددة  ج���م���اع���ات 

د�ع�س.
وتاأمل و��شنطن باأن يو�فق جمل�س 
�لأمن -�لذي ي�شم 15 دولة- على 
 24 ي��وم  بالإجماع  �ل��ق��ر�ر  م�شروع 

�شبتمرب-�أيلول �حلايل.
�لرئي�س  �أ����ش���اد  �آخ������ر،  ج���ان���ب  م���ن 

العثور على جثة 
بدون الراأ�س يف �شيناء 

•• القاهرة-اأ ف ب:
�م�س  �مل�شرية  �لمن  قو�ت  عرت 
ملقاة  �ل��ر�أ���س  مف�شولة  جثة  على 
يف �لطريق يف بلدة �ل�شيخ زويد يف 
تنظيم  ين�شط  حيث  �شيناء  �شمال 
�ن�������ش���ار ب��ي��ت �مل���ق���د����س �لإره����اب����ي 
بح�شب ما قال م�شوؤول يف �ل�شرطة 
�ل�شرطة  �ن  �مل�������ش���وؤول  ه���ذ�  و�ك����د 
�لر�أ�س  مف�شولة  جثة  على  عرت 
زويد  �ل�شيخ  يف  �لقريعي  مبنطقة 
�ن تلقت �خطار� من �لهايل  بعد 
�ن����ه مت حتديد  ب�����ش��اأن��ه��ا و�����ش���اف 
عاي�س  وي���دع���ى  �ل�����ش��ح��ي��ة  ه���وي���ة 
هوي�شل )35 عاما( وهو من �بناء 

�شيناء.
وكانت جماعة �ن�شار بيت �ملقد�س 
�لتي �علنت ولءها لتنظيم �لقاعدة 
تبنت يف 28 �ب-�غ�شط�س �ملا�شي 
عملية قطع ر�أ����س �رب��ع��ة رج��ال يف 
�شيناء، و�تهمت �ل�شحايا بالتخابر 

مع ��شر�ئيل.
و�شورت �جلماعة يف �شريط فيديو 
ب��ث��ت��ه ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه��ا ع��ل��ى تويرت 
�ن���ه���ا �ع����رت�ف����ات �ربعة  م���ا ق���ال���ت 
م��ن ع��م��الء ����ش��ر�ئ��ي��ل ق��ال��و� فيها 
�ن  قبل  �ملو�شاد،  مع  تعاملو�  �نهم 

تعدمهم.
وومت ن�شر هذ� �لفيديو بعد ب�شعة 
�ي���ام م��ن ع��ث��ور �ل�����ش��ك��ان يف �شمال 
���ش��ي��ن��اء ع��ل��ى ج��ث��ث �رب���ع���ة رج���ال 

مقطوعي �لر��س.

�لقيام  ف��رن�����ش��ا  ب���ق���ر�ر  �لأم����ريك����ي 
�ل����ع����ر�ق �شد  ب�����ش��رب��ات ج���وي���ة يف 
كلمة مقت�شبة  وق��ال يف   ، �لتنظيم 
بالبيت �لأبي�س �إن فرن�شا �لتي هي 
و�ملقربني،  �لقدميني  حلفائنا  �أحد 
�لتي  �جلهود  يف  �شلب  �شريك  هي 

نبذلها �شد �لإرهاب .
فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  و�أعلن 
على  �أع��ط��ى مو�فقته  �أن���ه  ه��ولن��د 
�شد  فرن�شية  ج��وي��ة  ���ش��رب��ات  ���ش��نِّ 
�لتنظيم ، وقال يف موؤمتر �شحفي 

يف باري�س �إن فرن�شا لن تر�شل قو�ت 
تتجاوز  ل��ن  �ل�����ش��رب��ات  و�إن  ب��ري��ة، 

�حلدود �لعر�قية.
�لدفاع  �ع��ت��رب وزي����ر  م���ن ج��ان��ب��ه، 
�حلملة  �أن  هيغل  ت�شاك  �لأمريكي 
�شد �لتنظيم هي معركة �لعر�قيني 
وحدها  �لع�شكرية  �لقوة  و�أن  �أول، 

لي�شت كافية لهزمية �لتنظيم.
ب����������دوره، ق������ال وزي��������ر �خل���ارج���ي���ة 
�إن �لهدف  �لأم��ريك��ي ج��ون ك��ريي 
�شد  �ل������������دويل  �ل����ت����ح����ال����ف  م������ن 

�شبكة  م��ن  �لتخل�س  ه��و  �لتنظيم 
�أمام  كلمة  و�أ�شار يف  كاملة  �إرهابية 
�لكونغر�س �إىل �أن �لوليات �ملتحدة 
�أّج����ل����ت �ل���ت���دخ���ل �ل��ع�����ش��ك��ري �شد 
�ل�شعي  �لتنظيم لأ�شباب عدة منها 
ت�شكيل  ج��ه��ود  �ل��ت��اأث��ري على  ل��ع��دم 
كما  �جل��دي��دة.  �لعر�قية  �حلكومة 
�لأ�شبوع  �أوب����ام����ا،  �ل��رئ��ي�����س  �أع���ل���ن 
خا�شة  �إ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �مل����ا�����ش����ي، 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ن��ا���ش��ر  مل���و�ج���ه���ة 
�أجز�ء  على  �شيطرته  ب�شط  �ل���ذي 

اأوباما ي�سيد بال�سربات الفرن�سية يف العراق

رو�شيا توؤيد م�شروع قرار اأممي ملواجهة داع�س
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داع�س يثري الرعب وال�شخرية بني اللبنانيني 
•• بريوت-اأ ف بك

�للبنانيني  ي�شكن  د�ع�س  �شبح  بات 
ل �شيما بعد �ن ��شتهدف جنديني 
بالقتل ذبحا، ويغذي  من جي�شهم 
هذ� �خلوف �ل�شائعات �لتي حتولت 
�ي�شا..  �من��ا  �ليومي،  خبزهم  �ىل 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  م����و�ق����ع 
و�لع������م������ال �ل���ف���ن���ي���ة و�ل�����رب�م�����ج 

�لتلفزيونية �ل�شاخرة.
وقعت  �ل��ت��ي  �ل��د�م��ي��ة  �ملعركة  بعد 
بلدة  �آب-�غ�����ش��ط�����س يف  م��ط��ل��ع  يف 
�حلدودية  لبنان  �شرق  يف  عر�شال 
قادمني  م�شلحني  ب��ني  �شوريا  م��ع 
�للبناين،  و�جل��ي�����س  ���ش��وري��ا  م���ن 
�للبنانيني  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  ���ش��ار 
يتبادلون �لتحية بطرح �شوؤ�ل: هل 
و�شلو� �ىل بريوت؟ ، �و هل جهزمت 

�حلقائب للرحيل؟ .
 65 وتقول برنا نعمة )ربة منزل 
عاما( لوكالة فر�ن�س بر�س د�ع�س 
من  كثري�  نخاف  ك��ربى.  م�شيبة 
�ولدي  �أخاف على  �لظاهرة.  هذه 
يف ذهابهم و�يابهم. كل يوم ن�شمع 
خرب�، يوم د�ع�س هنا، ويوم هناك 
)�شبعون  �خ���رى  ���ش��ي��دة  وت����روي   .
ع��ام��ا( ت��رف�����س ك�����ش��ف ه��وي��ت��ه��ا �و 
�ل��ت��ق��اط ���ش��ورة ل��ه��ا، ب��ال��ك��اد �أن���ام، 
و�لذبح،  �لقتل  عن  كو�بي�س  و�أرى 
و�أحتقق مئة مرة من �نني �قفلت 
�خ����ل����د �ىل  �ن  ق���ب���ل  �مل����ن����زل  ب�����اب 
م��ع��رك��ة عر�شال  و�ن��ت��ه��ت   . �ل��ن��وم 

�ملدينة  م���رتو  م�����ش��رح  ويف  د�ع�����س 
)غرب  �حل��م��ر�  ���ش��ارع  يف  �ل�شغري 
بريوت(، ي�شفق �جلمهور بحما�س 
م�شاء كل ثالثاء عندما تبد�أ فرقة 
�لر�حل �لكبري �ملو�شيقية �لغنائية 
تنظيم  تنتقد  �غنية  ب��اد�ء  �ل�شابة 
د�ع�����س وف���ت���او�ه وت���ذرع���ه بالدين 

للتفرد بال�شيطرة.
وم���ن ك��ل��م��ات �لغ��ن��ي��ة ع��ل�����ش��ان ل 
�ل����دي����ن، ف��ل��ن��ق�����س على  �ك������ر�ه يف 
و�ل�شنيني،  و�ل�����ش��ي��ع��ة  �مل���رت���دي���ن، 

و�لن�شارى.. يا خ�شارة! .
�لتلفزيوين  �ل��ن��ق��د  ب��رن��ام��ج  ويف 
�ل  تلفزيون  على  وط��ن  م��ات  ب�س 
�لتي  �ل�شكت�شات  تتكرر   ، �شي  ب��ي 
حلاهم  ت�شل  تكاد  رج��ال  �بطالها 
�شبي  ع��ن  يتحدثون  بطونهم  �ىل 
�ل���رذي���ل���ة . ويف  �ل��ن�����ش��اء و جت��ن��ب 
�ح����دى �ل��ل��ق��ط��ات، حت����اول �م����ر�أة 
مع  ل��ه��ا  �شلفي  ���ش��ورة  تلتقط  �ن 
�خلليفة �بو بكر ، بينما ي�شعى رجل 
لبقرته  ���ش��در  ح��م��ال��ة  ���ش��ر�ء  �ىل 
لتنفيذ فتوى �شدرت عن �خلليفة 

بوجوب تغطية �ثد�ء �لبقر.
�لربنامج  وخم�����رج  م��ع��د  وي���ق���ول 
بر�س  ل���ف���ر�ن�������س  خ���ل���ي���ل  ����ش���رب���ل 
د�ع�س  ظ����اه����رة  م����ن  �ل�������ش���خ���ري���ة 
بني  �مل��وج��ود  �لتناق�س  على  تركز 
خطابها �لديني وما تقوم به على 
�لر�س. ل �هلل ول �ي كتاب �شماوي 
�لن�شاء وقتل  بالذبح و�شبي  ي�شمح 

�لطفال .

على �شور و�غان و�أعالم وعالمات 
تدل على تاييدهم جلبهة �لن�شرة 

ود�ع�س .
�ل�شوريني  �ن  ف���ا����ش���ل  وي�����وؤك�����د 
لبنان  د�ع�������س يف  م���ع  �مل��ت��ع��اط��ف��ني 
بان  يقر  لكنه  �لرج��ح،  �أقلية على 
ن�شر  منذ  �ل��ذع��ر  م��ن  هناك حالة 
�ملو�طنني  تدفع  �جلنديني،  �شور 
�لفعل  رد�ت  يف  �مل����ب����ال����غ����ة  �ىل 

و�ل�شتباه باي �شوري مهما فعل.
ل��ب��ن��ان��ي��ون �ن  ي���ج���د  �مل���ق���اب���ل،  يف 
لردع  و�شيلة  خ��ري  ه��ي  �ل�شخرية 

مب��ق��ت��ل �ل���ع�������ش���ر�ت وخ���ط���ف عدد 
م���ن �ل��ع�����ش��ك��ري��ني وع��ن��ا���ش��ر قوى 
وق��ت��ل جنديان  �ل��د�خ��ل��ي.  �لم����ن 
منهم ذبحا، بينما ل يز�ل ثالثون 
�لن�شرة  جبهة  ل���دى  حم��ت��ج��زي��ن 
وت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س . ع��ل��ى �ث���ر ن�شر 
�لر��س  مقطوعي  �جلنديني  �شور 
على �لنرتنت، �شادت �لبالد حالة 
من  موجة  �ي�شا  لكن  �لذعر،  من 
و�نت�شرت  و�ل�����ش��ائ��ع��ات  �ل�����ش��ك��وك 
�ملو�طنني  ك����ل  جت�����اه  �ل���ع���د�ئ���ي���ة 
�لبلد  يف  �مل���وج���ودي���ن  �ل�����ش��وري��ني 

 1،1 ي�شت�شيف  �ل����ذي  �ل�����ش��غ��ري 
ذلك  وتز�من  �شوري  مليون لجئ 
مع �عتقال �لقوى �لمنية ع�شر�ت 
بينهم  ع��دة،  مناطق  يف  �ل�شوريني 
�شرق  �شاحية  �جلديدة،  يف  ثالثة 
بريوت. ويقول نائب رئي�س بلدية 
لوكالة  فا�شل  من�شور  �جل��دي��دة 
�لذين  �ل�شوريني  �ن  فر�ن�س بر�س 
مت توقيفهم كانو� يلتقطون �شور� 
ق����رب م�����ش��ت��دي��رة �جل���دي���دة حيث 
، م�شري� �ىل  توجد مر�كز ر�شمية 
�نه مت �لعثور يف هو�تفهم �خلليوية 

رو�شيا تف�شل يف اإلغاء مناق�شة الغرب اأن�شطة نووية �شورية 

•• �شنعاء- وكاالت:

حممد  �لركن،  �للو�ء  �ليمني  �لدفاع  وزي��ر  قال 
و�لأمنية  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  �إن  �أح��م��د،  نا�شر 
باأمن  �لعبث  ي��ح��اول  م��ن  لكل  بحزم  �شتت�شدى 
مبن�شاآت  لالإ�شر�ر  وي�شعى  �مل��و�ط��ن،  و��شتقر�ر 
وم�����ش��ال��ح �ل��وط��ن و�ل�����ش��ع��ب وج����اء ذل���ك خالل 
زيارته، �م�س �جلمعة، ملبنى �لتلفزيون �لر�شمي 
بالعا�شمة �شنعاء، بعد وقت ق�شري من تعر�شه 
�ملعروفة  �هلل  �أن�����ش��ار  ج��م��اع��ة  ق��ب��ل  م��ن  لق�شف 

نقلته  �ليمني، وفق ما  �لوزير  وق��ال   . باحلوثي 
�لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  �إن  �لر�شمية،  �لأنباء  وكالة 
و�لأمنية لن تقف مكتوفة �لأيدي بعد �ليوم �إز�ء 
�ملو�طن،  و��شتقر�ر  باأمن  �لعبث  يحاول  من  كل 
�لوطن  وم�����ش��ال��ح  مب��ن�����ش��اآت  ل��الإ���ش��ر�ر  وي�شعى 

و�ل�شعب .
و�لأمنية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لأمن  �شتت�شدى بحزم لكل من يحاول زعزعة 
بال�شتعالء  نف�شه  تطاوله  من  �أو  و�ل�شتقر�ر، 
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ب وع��ل��ى �ل��وط��ن ع��رب ق���وة �ل�شالح 

�ل��ف�����ش��ل �لذريع  �إل  ي��ك��ون م�����ش��ريه  ل��ن  و�ل����ذي 
و�ملخزي .

�ل��ت��ك��ات��ف، وحتقيق  ����ش���رورة  �إىل  �ل���وزي���ر  ودع����ا 
�ل��ت��ك��ام��ل م���ع �لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
، و�لت�شدي  �ل�����ش��رف��اء  �مل��و�ط��ن��ني  �أ���ش��م��اه��م  م��ن 
مللي�شيات �حلوثي �لتي قال �إن مر�ميها ونو�ياها 
�أن  �ملغلفة باملطالب �حلقوقية تك�شفت ، معترب� 
هدفها هو بث �لرعب و�خلوف، وفر�س �أجند�ت 
�ل�شالح  تخريبية عد�ئية للوطن و�ل�شعب بقوة 

و�لعنف و�لفو�شى .

وزير دفاع اليمن: لن نقف مكتويف االأيدي

داع�س يزيد خلفات اأوباما وقادة جي�شه

•• عوا�شم-وكاالت:

�ل�������ش���وري حلقوق  �مل���ر����ش���د  ق����ال 
تنظيم  �إن  �مل���ع���ار����س،  �لإن�������ش���ان 
قرى  ث���الث  ع��ل��ى  �شيطر  د�ع�����س 
ج����دي����دة ع���ل���ى ن���ه���ر �ل�����ف�����ر�ت يف 
�لريف �لغربي ملدينة عني �لعرب 
)كوباين بالكردية( بعد ��شتباكات 
مع وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردي 

.
وب�����ذل�����ك ي���رت���ف���ع ع������دد �ل���ق���رى 
�لكردية �لتي متكن تنظيم د�ع�س 
م���ن �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا خ����الل �ل� 
عني  ري��ف  يف  �لفائتة،  �شاعة   48

�لعرب، �إىل 24 قرية.
معلومات  �إىل  �مل���ر����ش���د  و�أ�����ش����ار 
خ�شائر  ع���ن  ب���امل���وؤك���دة  و���ش��ف��ه��ا 
�لطرفني،  ���ش��ف��وف  يف  ب�����ش��ري��ة 
ومت��ك��ن �ل����وح����د�ت �ل���ك���ردي���ة من 
للتنظيم،  ت��اب��ع��ة  دب���اب���ة  ت���دم���ري 
ف�شال عن مقتل وج��رح عدد من 

مقاتلي �لتنظيم.
م��ن ج��ان��ب��ه، ���ش��ن ط���ري�ن �لنظام 
منطقة  ع��ل��ى  غ���ارت���ني  �حل���رب���ي 
بالقرب  ل����الأدوي����ة  �آ����ش���ي���ا  م��ع��م��ل 
م����ن ق���ري���ة ك���ف���ر ح���م���رة يف ريف 
�ل����غ����رب����ي، كما  �ل�������ش���م���ايل  ح���ل���ب 
برميلني  �ملروحي  �لطري�ن  �ألقى 
م��ت��ف��ج��ري��ن ع��ل��ى م��ن��اط��ق يف حي 

باب �لنريب يف حلب �لقدمية.
��شتمرت  م���ت�������ش���ل،  ����ش���ي���اق  ويف 
ل��ي��ل �خلمي�س  م��ن��ذ  �ل���ش��ت��ب��اك��ات 
�لكتائب  وحتى فجر �جلمعة بني 
مدعومة  �لنظام  وق���و�ت  �ملقاتلة 
وعنا�شر  �لوطني  �ل��دف��اع  ب��ق��و�ت 
من  �ل����ل����ب����ن����اين  �هلل  ح�������زب  م�����ن 
ج��ه��ة �أخ������رى، ع��ل��ى �أط������ر�ف حي 

�لر��شدين غرب حلب، يف حموري 
و�لبحوث  �حل��ك��م��ة  ب��ي��ت  م��در���ش��ة 

�لعلمية.
كما د�رت ��شتباكات فجر �جلمعة 
بالقرب  ذ�ت����ه����ا  �لأط����������ر�ف  ب����ني 
م���ن �ل���ك���ازي���ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف حي 
�ل��ع��ام��ري��ة ج��ن��وب ح��ل��ب، يف حني 
�لإ�شالمية  �ل���ك���ت���ائ���ب  ق�����ش��ف��ت 
ب��ق��ذ�ئ��ف �ل��ه��اون مت��رك��ز�ً لقو�ت 
ويف  �ل���ربي���ج،  منطقة  يف  �ل��ن��ظ��ام 
�مل��دي��ن��ة �ل�����ش��ن��اع��ي��ة ب�����ش��ي��خ جنار 
ملدينة  �ل�شرقي  �ل�شمايل  باملدخل 

حلب.
�لكتائب  بني  ��شتباكات  و�ندلعت 
�لإ�شالمية  و�ل��ك��ت��ائ��ب  �مل��ق��ات��ل��ة 
ت�شم  �لتي  �لدين  �أن�شار  وجبهة 
)ج��ي�����س �مل���ه���اج���ري���ن و�لأن�������ش���ار 

معلومات عن خ�شائر ب�شرية.
�أطلقها مقاتلون  و�شقطت قذيفة 
�شارع  م��ن  ب��ال��ق��رب  منطقة  ع��ل��ى 
فيما  ح����ل����ب،  م���دي���ن���ة  يف  �ل���ن���ي���ل 
ن��ف��ذ �ل��ط��ري�ن �حل��رب��ي، غارتني 
ما  �أع���ز�ز،  على مناطق يف مدينة 
مو�طنني  ث��الث��ة  مقتل  �إىل  �أدى 
يقل  ل  م��ا  وج����رح  ���ش��ي��دة،  بينهم 
خم�شة  بينهم  �آخرين  ثمانية  عن 

�أطفال و�شيدتان.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ف��ت��ح��ت ت��رك��ي��ا �م�س 
ح�����دوده�����ا �م�������ام م����ئ����ات �لك�������ر�د 
�ل�����ش��وري��ني �ل���ذي���ن ي���ف���رون �مام 
تقدم تنظيم د�ع�س يف �شمال �شرق 
�ف�����ادت �شبكات  م���ا  ع��ل��ى  ����ش���وري���ا، 

�لتلفزيون �لرتكية.
�ل����ن����ازح����ني منذ  وجت���م���ع م���ئ���ات 

وحركة  �لإ�����ش����الم  ����ش���ام  وح���رك���ة 
و�لكتيبة  �لإ�شالمية  �ل�شام  فجر 
�خل���������ش����ر�ء( م����ن ج���ه���ة، وق�����و�ت 
�لبعث  بكتائب  م��دع��وم��ة  �ل��ن��ظ��ام 
�للبناين  �هلل  ح��زب  م��ن  وعنا�شر 
م���ن ج��ه��ة �أخ�������رى، ب���ال���ق���رب من 
�ل��ر���ش��ول �لأع��ظ��م يف حي  م�شجد 

جمعية �لزهر�ء غرب حلب.
�لكتائب  ب��ني  ����ش��ت��ب��اك��ات  ووق��ع��ت 
من  �لإ�شالمية  و�لكتائب  �ملقاتلة 
�ل��ن��ظ��ام وم�شلحني  ج��ه��ة، وق���و�ت 
م���و�ل���ني ل��ه��ا م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى، 
�لبا�شا  ب�شتان  ح��ي  �أط����ر�ف  على 
عدة  �شقطت  بينما  ح��ل��ب،  ���ش��رق 
بدر  �شهد�ء  ل��و�ء  �أطلقها  ق��ذ�ئ��ف 
على  حياين،  خالد  �ملدعو  بقيادة 
مناطق يف حي �خلالدية، ومل ترد 

تركيا  مع  �حل��دود  على  �خلمي�س 
�وىل  م���رح���ل���ة  رف�������ش���ت يف  �ل���ت���ي 
تقدمي  م��ف�����ش��ل��ة  �����ش���ت���ق���ب���ال���ه���م 
�مل�������ش���اع���دة ل���ه���م ع���ل���ى �لر������ش����ي 
�ن  �شي  �شبكة  وعر�شت  �ل�شورية. 
�ن تركيا م�شاهد ظهر فيها مئات 
�لن�شاء  من  معظمهم  �ل�شخا�س 
�ىل  يدخلون  و�لط��ف��ال  و�مل�شنني 
ت��رك��ي��ا �م����ام �ن���ظ���ار ق����و�ت �لمن 

وعد�شات �لتلفزيون.
وك��ان��ت ع��الم��ات �لع��ي��اء �ل�شديد 
�لذين  �ل����ن����ازح����ني  ع���ل���ى  ت��ظ��ه��ر 
وغابت  قليلة  �غ��ر����ش��ا  يحملون 
�م����ر�ة ع��ن �ل��وع��ي ل���دى دخولها 
تهرع  �ن  قبل  �ل��رتك��ي��ة  �لر����ش��ي 
�ر���ش��ل��ت �ىل  �ل��ت��ي  �ل��ف��رق �لطبية 

�ملوقع مل�شاعدتها.
وك���ان �جل��ن��ود �لت����ر�ك و�لك����ر�د 
�لتر�ك �لذين لديهم �قرباء بني 
�لالجئني  ي�����ش��اع��دون  �ل��ن��ازح��ني، 
على عبور �حلدود ويقدمون لهم 

�ملاء و�لطعام.
و��شتخدمت قو�ت �لمن �لرتكية 
للدموع  �مل�شيل  �ل��غ��از  �ل�شباح  يف 
�لر��شي  ع��ل��ى  �مل���ي���اه  وخ��ر�ط��ي��م 
م��ئ��ة متظاهر  ل��ت��ف��ري��ق  �ل��رتك��ي��ة 
كانو� يحتجون على رف�س �شلطات 

�نقرة يف بادئ �لمر ��شتقبالهم.
ورف�����ش��ت ت��رك��ي��ا لك���ر م���ن 24 
�لذين  �لنازحني  ��شتقبال  �شاعة 
بع�س  يف  �ع��������د�ده��������م  ت���خ���ط���ت 
بح�شب  �لف  ث���الث���ة  �لح����ي����ان 
�حت�شدو�  وقد  �لرتكية،  �ل�شحف 
على طول �ل�شالك �ل�شائكة �لتي 
مقربة  على  �لبلدين  بني  تف�شل 
�لرتكية  دي��ك��م��ي��ت��ا���س  ب���ل���دة  م���ن 

)جنوب �شرق(.

تركيا تفتح حدودها لالأكراد ال�سوريني الفارين

داع�س ي�شيطر على 3 قرى كردية �شمال �شوريا

•• فيينا-رويرتز:

قال دبلوما�شيون �إن �لدول �لغربية �أحبطت �قرت�حا رو�شيا 
من  ل�شوريا  مزعومة  ن��ووي��ة  �أن�شطة  مناق�شة  لل��غ��اء  �م�س 
�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكال�����ة  �جتماعات  �أعمال  جدول 
�لنقا�س  يف  �ل�شتقطاب  م��دى  �أب��������رز  �ل��ذي  �لت�شويت  ويف 
بينما  �ل��رو���ش��ي��ة  �مل���ب���ادرة  �ل�����ش��ني  دع��م��ت  �ل��ع��امل��ي  �ل�شيا�شي 
�أ�شل  �لوكالة من  دول��ة يف جمل�س حمافظي   17 عار�شتها 

35 دولة.
تبقى حتت  �أن  �أن دم�شق يجب  دبلوما�شيون غربيون  ويرى 
�شغط للتعاون يف حتقيق �لوكالة �ملتوقف منذ فرتة طويلة 

على �لرغم من �أنه مل يحقق تقدما يذكر يف �ل�شنو�ت �لثالث 
�ملا�شية منذ غرقت �لبالد يف �إر�قة �لدماء.

�لتاب���ع  �لأم���ن  جمل�س  يف  د�ئ��م  ع�شو  وه��ي  رو�شيا  وق��دم��ت 
حا�شما  دعما  )�لفيتو(  �لنق�س  ح��ق  لديها  �ملتحدة  ل��الأمم 
�لأهلية  �حل������رب  خ���الل  �لأ����ش���د  ب�����ش��ار  �ل�����ش��وري  للرئي�س 
�ألف �شخ�س و�شوتت   200 �أودت بحياة ما يربو على  �لتي 
�لأخرى  �ل���دول  معظم  �متنعت  بينما  رو�شيا  م��ع  فنزويال 
عن  تغيب  �ملمثلني  �أحد  �إن  دبلوما�شي  وقال  �لت�شويت.  عن 

�لت�شويت.
قبل  لل�شحفيني  كنيدي  ل���ور�  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ن��دوب��ة  وق��ال��ت 
�أعمال  ج���دول  ع��ل��ى  ك��ان��ت  �ل�����ش��وري��ة  �مل�����ش��األ��ة  �إن  �لت�شويت 

�ج��ت��م��اع��ات جم��ل�����س حم��اف��ظ��ي �ل���وك���ال���ة �ل��ف�����ش��ل��ي��ة خالل 
�أن  ينبغي  �أن��ه  تعتقد  و��شنطن  و�إن  �ملا�شية  �ل�شت  �ل�شنو�ت 

تظل �شمن حمور تركيز �لوكالة .
�ل�شحر�ء  م��وق��ع يف  زي����ارة  �إىل  �ل��وك��ال��ة  ���ش��ع��ت  م��ا  وك��ث��ري� 
�ل�شورية حيث تقول تقارير �ملخابر�ت �لأمريكية �إنه يجري 
بناء مفاعل من ت�شميم كوريا �ل�شمالية لت�شنيع �لبلوتونيوم 

للقنابل �لنووية قبل �أن تق�شفه �إ�شر�ئيل يف عام 2007.
وقالت �شوريا �إن �ملوقع �ل�شرقي يف دير �لزور قاعدة ع�شكرية 
من  �ن��ه  �إىل   2011 ع��ام  يف  خل�شت  �لوكالة  لكن  تقليدية 
ك���ان ينبغي �لع����الن عنه  م��ف��اع��ال  ت��ك��ون  �أن  �مل��رج��ح ج���د� 

للمفت�شني.

عام  منت�شف  يف  �ل���زور  دي��ر  بفح�س  �ل��وك��ال��ة  مفت�شو  وق���ام 
ذلك  منذ  دخولهم  منعت  �ل�شورية  �ل�شلطات  لكن   2008
�حلني. ويف فرب�ير �شباط قالت م�شادر باملعار�شة يف �شرق 
�شوريا �لعام �ملا�شي �إن قو�ت �ملعار�شة ب�شطت �شيطرتها على 

�ملوقع �ملدمر بالقرب من نهر �لفر�ت.
وكانت �لوكالة تطلب معلومات عن ثالثة مو�قع �أخرى قد 
يوكيا  �لوكالة  ع��ام  مدير  وق��ال  �ل��زور  بدير  مرتبطة  تكون 
�أمانو يوم �لثنني �إن �لوكالة ل تز�ل غري قادرة على تقدمي 
�أمانو  و�أ�شاف  �ملو�قع  تلك  حالة  �أو  طبيعة  ب�شاأن  تقييم  �أي 
ملجل�س حمافظي �لوكالة �أدعو �شوريا �إىل �لتعاون �لكامل مع 

�لوكالة فيما يتعلق بجميع �لق�شايا �لعالقة. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

خالفات  وج���ود  ع��ن  بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  ك�شفت 
ب��ني �لرئي�س �لأم��ري��ك��ي ب���ار�ك �أوب��ام��ا وق���ادة �جلي�س يف 
�أحدث  يف  د�ع�����س،  تنظيم  حم��ارب��ة  كيفية  ح���ول  ب����الده، 
�إ����ش���ارة �إىل �ل��ت��وت��ر يف ع��الق��ة �ل��ط��رف��ني. وب��ال��رغ��م من 
مو�فقة �لكوجنر�س على ��شرت�تيجية �لإد�رة �لأمريكية، 
لت�شليح  خطة  على  باملو�فقة  �ل�شيوخ  جمل�س  وت�شويت 
وت��دري��ب �مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة، ف���اإن ع���دد� م��ن �لقياد�ت 
د�ع�س وقال  �أوباما �شد  �لرئي�س  �نتقدت نهج  �لع�شكرية 
�إد�رة  يف  عمل  �ل��ذي  ماتي�س،  جيم�س  �ملتقاعد  �جل���ر�ل 
�أوباما حتى �لعام �ملا�شي، و�لذي �أ�شبح �أحدث �مل�شككني، 
�إن �حلظر �لتام للقتال �لأر�شي يقيد يد �جلي�س.  و�أ�شاف 
�أمام جلنة �ل�شتخبار�ت بالكونغر�س �أن �جلهود �لفاترة �أو 
�ملوؤقتة �أو توجيه �شربات جوية فقط ميكن �أن ياأتي بنتائج 
عك�شية �شد �لوليات �ملتحدة ويوؤدي �إىل تقوية �أعد�ئها. 
�أعد�ئنا مقدما  نرغب يف طماأنة  قد  ونحن  قائال  وتابع 

باأل يرو� �لقو�ت �لأمريكية على �لأر�س وتاأتي ت�شريحات 
ماتي�س بعد يومني من قيام رئي�س هيئة �لأركان �مل�شرتكة 
�جلر�ل مارتن دميب�شي بخطة لإمكانية �إعادة �لنظر يف 
�لعام.  �لقائد  قبل  م�شبقا من  و�شعها  �لتي مت  �ل�شيا�شة 
�أوباما  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �إن��ه  قائلة  �ل�شحيفة  وتتابع 
دميب�شي  �أن  �إل  مقاتلة،  �أر���ش��ي��ة  ق���و�ت  ن�شر  ب��ع��دم  وع��د 
�أو�شح �أنه ل يريد �أن ي�شتبعد هذ� �لحتمال حتى لو كان 
لن�شر فرق �شغرية يف ظروف حمددة، و�عرتف �أي�شا باأن 
�لأو�شط قد  �ل�شرق  �أو�شنت، قائد منطقة  �جل��ر�ل ليود 
�أو�شى �أي�شا بذلك يف حالة وجود معركة و�حدة فقط يف 
�لعر�ق لكن مت رف�س �لتو�شية. وتقول و��شنطن بو�شت 
�شمة  �أ�شبحت  �جلي�س  وق��ادة  �أوباما  بني  �لنق�شامات  �إن 
وجيزة  فرتة  وبعد   ،2009 عام  ففي  لرئا�شته،  متكررة 
على  �لبنتاجون  ق��ادة  �لأبي�س، �شغط  �لبيت  دخوله  من 
�لرئي�س �جلديد �لذي �أد�ر حملته �لنتخابية على �أ�شا�س 
�إن���ه���اء �حل����رب يف �ل���ع���ر�ق، لن�شر �مل��زي��د م��ن �ل���ق���و�ت يف 

�أفغان�شتان لإنهاء �لقتال �ملتعر �شد طالبان.

•• بريوت -وكاالت:

قال قيادي يف جبهة �لن�شرة يف منطقة �لقلمون �ل�شورية 
�لع�شكريني  ع��ن  ل��الف��ر�ج  �جلبهة  ���ش��روط  �إن  �حل��دودي��ة 
�ملطالبة  تت�شمن  ل  لديها   18 �ل���  �لأ���ش��رى  �للبنانيني 
�ل�شوري، م�شري�  �لنظام  بالفر�ج عن معتقلني يف �شجون 
كي  �ل��ن�����ش��رة  م��ن  �أ���ش��ري  �أي  يحتجز  ل  �هلل  ح���زب  �أن  �إىل 

نفاو�شه عليه.
وتابع ل مطالب من قبلنا مبعتقلني عند نظام �لأ�شد .. 
ملف �لر�هبات خمتلف عن هذ� �مللف .. فالر�هبات منهن 

�ل�شوريات وغري �ل�شوريات .
دي�شمرب-كانون  يف  ق��ام��و�  �لن�شرة  جبهة  مقاتلو  وك���ان 
�لأول �ملا�شي، بخطف 13 من ر�هبات دير يف بلدة معلول 
�آذ�ر-مار�س  يف  عنهن  �لف��ر�ج  قبل  �أ�شهر   3 ملدة  �ل�شورية 
�لمن  ع��ام  م��دي��ر  فيها  ���ش��ارك  قطرية  بو�شاطة   2014
�لعام �للبناين �للو�ء عبا�س �بر�هيم، مقابل �طالق �شر�ح 
�ل�شوري.  �لنظام  �شجون  �شورية لدى  150 معتقلة  نحو 
وتعر�شت �لر�هبات لنتقاد�ت نتيجة ت�شريحات لبع�شهن 
�ملعاملة �جليدة �لتي لقينها من �جلبهة خالل فرتة  عن 

�حتجازهن يف منطقة �لقلمون �ل�شورية. 
و�أ�شاف �لقيادي فلنكن و�قعيني يف �شروطنا ول ن�شرتط 
���ش��روط��ا ت��ع��ج��ي��زي��ة. ����ش��رتط��ن��ا ���ش��روط��ا حم��ق��ة و�شهلة 

•• بكني-رويرتز:

قالت و�شائل �لإعالم �ل�شينية �لر�شمية �م�س �إن نائب 
�أمام  �شيمثل  �ل��ب��الد  يف  تخطيط  وك��ال��ة  �أع��ل��ى  رئ��ي�����س 

�ملحكمة يف �لأ�شبوع �ملقبل بتهم �لف�شاد.
وتوىل ليو تيه نان من�شب نائب رئي�س �للجنة �لوطنية 
نفوذ  ذ�ت  حكومية  موؤ�ش�شة  وه��ي  و�لإ���ش��الح  للتنمية 
و�����ش���ع ت�����ش��ع �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة وت���و�ف���ق على 

�ل�شتثمار�ت �لكربى.
كما توىل �أي�شا من�شب رئي�س �لد�رة �لوطنية للطاقة 

ملف  �إن��ه��اء  يف  �شدقنا  ع��ل��ى  ي���دل  �أي�����ش��ا  وه���ذ�  �لتحقيق 
�ملحتجزين من �لع�شكريني �للبنانيني لدينا ، من دون �أن 

يو�شح تفا�شيل تلك �ل�شروط.
وعما �إذ� كان حزب �هلل هو طرف يف مفاو�شات �لفر�ج عن 
�لع�شكريني �لأ�شرى �شو�ء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة 
 ، �لن�شرة  مقاتلي  �لأ�شرى من  �حتجازه عدد� من  ب�شبب 
�لالت  �أ�شرى لدى حزب  لنا  لي�س  �أن��ه  �لقيادي على  �شدد 
)حزب �هلل( لنفاو�شه عليهم ول ي�شرفنا �أن نتفاو�س معه 

على �لطاولت و�إمنا مفاو�شتنا معه بال�شالح فقط .
و�ت���ه���م �حل����زب ب���اأن���ه ك��م��ا ي��ع��ل��م �جل��م��ي��ع ه���و م���ن يعرقل 
ت�شهيل  دور للحزب يف  �أي  �لكالم عن  و��شفا   ، �ملفاو�شات 
�لتفاو�س من خالل �إفر�جه عن �أ�شرى من �لن�شرة لديه، 
ب��اأن��ه ك��ذب��ة ح���زب �ل���الت �ل��ك��ربى ف��ه��و ي��ح��اول �أن يظهر 

مبظهر �لقوي ولكن هيهات هيهات .
جماهدينا  م��ن  �أ���ش��ري  �أي  ل��ن��ا  لي�س  �حل��م��د  هلل  و�أ����ش���اف 
ي��ح��اول �شرف  �أن �حل���زب  ، معترب�  �مل��رت��زق��ة  ه���وؤلء  عند 
نظار عن �شرطنا �لثاين يف �ملفاو�شات وهو �إطالق �شر�ح  �لأ

�شالميني يف �شجن رومية . �لإ
�أن ي��دف��ع �ل��ث��م��ن ���ش��وى ح���زب �ل���الت ول  وق���ال ل نتمنى 
�ن  نر�شى  ل  لذلك  خ���رى  �لأ �لطو�ئف  تدفعه  �ن  نتمنى 
يكون �حل��زب طرفا ول معرقال حتى ل يدفع غ��ريه من 

باقي �لطو�ئف ليكونو� يف �لو�جهة فيدفعون هم �لثمن .

�لتي ت�شرف على قطاع �لطاقة و�أقيل ليو من من�شبه 
يف مايو �أيار من �لعام �ملا�شي.

وكان لو ت�شانغ بينغ نائب رئي�س حترير جملة كايجينغ 
2012 عن  ع��ام  �أو�خ��ر  �مل�شغرة يف  ن�شر على مدونته 
تورط ليو يف عدد من �لن�شاطات غري �مل�شروعة وقالت 
ت�شاينا نيوز �شرفي�س �إن حماكمة ليو تبد�أ يوم �لأربعاء 
بالقرب  �لبالد  �شمال  يف  خبي  مقاطعة  يف  يف لنغفانغ 
�لتفا�شيل  من  �ملزيد  عن  �لإف�شاح  دون  من  بكني  من 
حزير�ن  يونيو  يف  �ل�شيني  �لعام  �لإدع���اء  مكتب  وق��ال 
�ملا�شي �إن ليو متهم با�شتغالل نفوذه وتقا�شي ر�شاوي.

الن�شرة ال ت�شرتط اإطلق معتقلني ب�شوريا مقابل اللبنانيني

ال�شني حتاكم م�شوؤواًل �شابقًا بتهم ف�شاد
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البابا يدعو جلهود م�شرتكة حلل النزاعات بوتني يقرتح املحادثات االأوكرانية يف فيينا
•• الفاتيكان-اأ ف ب:

�لنز�عات  حل  �جل  من  م�شرتكة  جهود  بذل  �ىل  و�لدي��ان  �لبلد�ن  �م�س  �شركي�شيان  �شرج  �لرميني  و�لرئي�س  فرن�شي�س  �لبابا  دعا 
يف �ل�شرق �لو�شط ، و�ىل �حلو�ر ملو�جهة �مل�شائل �ملعقدة �لتي تبقى من دون حل يف �لقوقاز و�فاد بيان للكر�شي �لر�شويل �ن �لبابا 
�لرجنتيني ورئي�س �رمينيا �لتي ي�شكل �مل�شيحيون غالبيتها �لعظمى، ناق�شا و�شع �لطو�ئف �مل�شيحية و�لقليات �لدينية �لخرى يف 

منطقة �ل�شرق �لو�شط و�لزمة �لن�شانية �لتي يو�جهها �لالجئون من مناطق �لنز�ع .
وقال �شحافيون �ن �للقاء �لودي جد� بني �لبابا و�لرئي�س �لرميني ��شتمر 20 دقيقة يف ح�شور مرتجمني. وقدم �شركي�شيان للبابا 
�ل�شالم و�و�شح �لفاتيكان �ن �شركي�شيان �شدد  �شجادة تقليدية يزينها �شليب يف حني قدم له �حلرب �لعظم ميد�لية متثل مالك 

خالل لقائيه مع �لبابا ومع �مني �شر �لدولة بيرتو بارولني، على �لدور �خلا�س للم�شيحية يف تاريخ وحياة �ملجتمع �لرميني .
�ل�شالم بني  �ىل  �لتو�شل  �جل  �ملعنية من  �لدينية  و�ملجموعات  �لبلد�ن  تتفق  �ن  �لم��ل يف  و�رمينيا عن  �لر�شويل  �لكر�شي  و�ع��رب 
�ل�شحافة  �خ��ري�  عنها  �لتي حتدثت  �رمينيا  �ىل  بزيارة  �لبابا  قيام  �حتمال  �ىل  ��شارة  �ي  ت�شدر  �لو�شط. ومل  �ل�شرق  �ل�شعوب يف 

�ليطالية، ول �ىل �لبادة �لرمنية.

•• فيينا-رويرتز:
�إن  �م�س  ف��امي��ان  فرينر  �لنم�شاوي  �مل�شت�شار  مكتب  ق��ال 
�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني �قرتح يف مكاملة هاتفية 
حمتملة  �شالم  حمادثات  فيينا  ت�شت�شيف  �أن  فاميان  مع 

حلل �لأزمة يف �أوكر�نيا.
وذكرت �شحيفتا �أو�شرتيخ وهويته �لنم�شاويتان �أن �لفكرة 
20 دق��ي��ق��ة �خلمي�س  ����ش��ت��غ��رق��ت  ط��رح��ت خ���الل م��ك��امل��ة 
�أوكر�نيا وجهود �لحتاد  �لو�شع يف  �لزعيمان  فيها  ناق�س 
�لأوروب��ي حلل �ل�شر�ع ويف مقابلة مع �شحيفة �أو�شرتيخ 
نقل عن فاميان قوله �إن تقاربا حدث بني �لزعيمني خالل 

�ملقابلة.
و�أ�شاف يبدو �لأمر �أف�شل �لآن مما كان عليه يف �آخر مرة 
حتدثت فيها �إليه لكننا لن نقرتب بعد من خط �لنهاية. 
�ملحايدة  للنم�شا  �لن�شطة  �ل�شالم  جهود  على  �أث��ن��ى  لقد 
�ل�شالم  حمادثات  ل�شت�شافة  جيد  مكان  فيينا  �أن  وي��رى 

�ملحتملة مع �أوكر�نيا.
�ل�شحيفتان  ذك��رت��ه  م��ا  ف��امي��ان  ب��ا���ش��م  متحدثة  و�أك����دت 
مع  �لت�شامن  بني  يف�شل  رفيع  خط  على  �لنم�شا  وت�شري 
�أقر�نها يف �لحتاد �لأوروبي يف فر�س عقوبات على رو�شيا 
ب�شبب ما ي�شفونه بدورها يف �ذكاء �لثورة يف �أوكر�نيا وبني 

�لبقاء على قنو�ت �لت�شال مفتوحة مع مو�شكو.

قائمة طويلة
ف��ق��د ق���دم �أم�����س �جل��م��ع��ة ن���ور �لدين 
تر�شحه  ملف  �مل�شتقل  �ملر�شح  ح�شاد 
ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة وق���د ت�شمن 
حركة  رئ���ي�������س  و  ت���زك���ي���ة،  �أل������ف   26
وف�����اء ع��ب��د �ل�������روؤوف �ل���ع���ي���ادي �لذي 
تزكية  �ألف   14 تر�شحه  ت�شمن ملف 
���ش��ع��ب��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة �ىل ت��زك��ي��ات من 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، وم��ر���ش��ح �حلركة  ن����و�ب 
�ل��د���ش��ت��وري��ة ع��ب��د �ل��رح��ي��م �ل�����زو�ري 
جت���اوزت  �شعبية  ت��زك��ي��ات  ج��م��ع  وق���د 
�لتحالف  وم��ر���ش��ح  ت��وق��ي��ع،  �أل���ف   20
�لذي  �حلامدي  حممد  �لدميقر�طي 
�كتفى بالتزكيات �لنيابية، و�لتي بلغت 
�شور�بي  علي  و�لقا�شي   ، تزكيات   10
�ألف   16 يبلغ  �شعبية  ت��زك��ي��ات  ب��ع��دد 

توقيع يف 13 د�ئرة فقط.
�لنقابي  �ل���زع���ي���م  جن���ل  �أع���ل���ن  ول���ئ���ن 
و�لوطني �لر�حل فرحات ح�شاد عقب 
تقدمي تر�شحه لالنتخابات �لرئا�شية 
منظمات  ق����ب����ل  م�����ن  م�����دع�����وم  �أن��������ه 
وط��ن��ي��ة ون��ق��اب��ي��ة وب������اأن ح��ظ��وظ��ه يف 
يف  ثقته  من  تنبع  بالنتخابات  �لفوز 
�لتون�شي  و�ل�شعب  و�لعمال  �لنقابيني 
، فقد �أكد �لأمني �لعام لالحتاد �لعام 
�أن  �لعبا�شي،  ح�شني  لل�شغل  �لتون�شي 
�لحتاد منظمة م�شتقلة ول يدعم �أي 

مر�شح للرئا�شة .
وق�����ال �ل��ع��ب��ا���ش��ي ن��ح��ن ل ن���دع���م �أي 
ك��ان.. ونحن منظمة على م�شافة من 
�ملر�شحة،  و�ل�شخ�شيات  �لأح���ز�ب  ك��ل 
ُي���ع���وَل على  �أن  ي��ج��ب ع��ل��ي��ه  و�أ����ش���اف 

�ل�شعب �لتون�شي .
�ملوؤقت  �ل��رئ��ي�����س  ي��ت��ق��دم  �أن  وي��ن��ت��ظ��ر 
�مل���رزوق���ي برت�شحه  �مل��ن�����ش��ف  �حل����ايل 
�ل�شبت،  �ل��ي��وم  �لن��ت��خ��اب��ات  جلنة  �إىل 
�لرئي�شة  كّنو  كلثوم  �لقا�شية  وكذلك 
تعد  و�لتي  �لق�شاة  جلمعية  �ل�شابقة 
�لدميقر�طية  �ل��ع��ائ��ل��ة  م���ن  م��ق��رب��ة 
رئي�س  م���رج���ان  وك���م���ال  و�حل��ق��وق��ي��ة 

حزب �ملبادرة �لد�شتورية.
وقد  مفتوحة  �لقائمة  ت��ز�ل  ما  بينما 
ت�شهد �لتحاق منذر �لزنايدي، �لوزير 
بن  �لأ���ش��ب��ق  �لرئي�س  عهد  يف  �ل�شابق 
علي ، وتاأكد ب�شفة ر�شمية �أن �لزنايدي 
�شيخو�س �لنتخابات �لرئا�شية ب�شفة 
م�شتقل ويتوقع �أن يقدم تر�شحه �شباح 
�ليوم �أو يوم �لثنني �لقادم ، علما و�نه 
�ألف   60 زه�����اء  �لآن  ح���د  �إىل  ج��م��ع 
تزكية، وعبد �لرز�ق �لكيالين �لوزير 
و�لعميد  �لنه�شة  حكومة  يف  �ل�شابق 
�شيدخل  �ل�����ذي  ل��ل��م��ح��ام��ني  �ل�����ش��اب��ق 

�لنتخابات ب�شفته م�شتقال.
وقد �ن�شم �خلمي�س، كل من م�شطفى 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  رئي�س  جعفر  ب��ن 
و�أم�����ني ع����ام ح����زب �ل��ت��ك��ت��ل م���ن �أج���ل 
�لهمامي  وح��م��ة  و�حل����ري����ات،  �ل��ع��م��ل 

و�لأخالقية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل���ت���ز�م���ات���ه 
وخارطة  �لوطني  �حل��و�ر  من  �لنابعة 
هذ�  �أن  على  خل�شر  و���ش��دد  �ل��ط��ري��ق، 
يف  �لتوتر  فتيل  نزع  ي�شاهم يف  �لقر�ر 

�ل�شاحة �ل�شيا�شية وفق تعبريه. 
م��ن ج��ان��ب��ه، لح��ظ �ل��ن��اط��ق �لر�شمي 
حلركة ند�ء تون�س لزهر �لعكرمي، �أن 
�أنه  باعتبار  مفاجئ  غري  جمعة  ق��ر�ر 
�أن يرت�شح يف  �ملمكن جلمعة  من غري 
هذه �ملرحلة، معترب� �أن موقف جمعة 

موقف وطني.
يف حني �أكد �لقيادي بحركة ند�ء تون�س 
مهدي  ت�����ش��ري��ح  �أن  م�����رزوق،  حم�شن 
لأنه  ج���د�  طبيعيا  �أم�����ر�  ي��ع��د  ج��م��ع��ة 
لالنتخابات  �لرت�شح  حقه  م��ن  لي�س 
و�أنه كان يعلم  �لت�شريعية و�لرئا�شية، 
له  يخول  ل  من�شبه  �أّن  �لبد�ية  منذ 
�إن تون�س  �لرت�شح لالنتخابات، قائال 
ل حاجة لها باأبطال مزيفني و�أبطال 

�شدفة على حد قوله.
مهدي  �أن  م�����رزوق  حم�����ش��ن  و�أ����ش���اف 
جمعة يجب عليه �أن ينكب حاليا على 
��شتكمال ما تبقى من خارطة �لطريق 

ومر�جعة �لتعيينات. 
�أن م��ه��دي ج��م��ع��ة كان  و�أك����د م����رزوق 
�ملو�شوع،  ه��ذ�  يف  يتكلم  �أل  مفرت�شا 
ل  للرت�شح  دعته  �لتي  �لأط���ر�ف  و�أن 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي يف  ل��ه��ا بالعمل  ع��الق��ة 
�أخالقية  م�شد�قية  لها  ولي�س  تون�س 
�أو �شيا�شية ول م�شد�قية تو�فقية وفق 
�لر�شمي حلركة  �لناطق  �أّما  تعبريه.  
�عترب  ف��ق��د  �ل���ع���ذ�ري،  زي���اد  �لنه�شة 
ق��ر�ر مطمئن  و�ن��ه  �لقر�ر متوقع،  �أن 
ُتثّمن  �لنه�شة  �أن حركة  �أكر، موؤكد� 
�ملر�شح لالنتخابات  �لقر�ر. وقال  هذ� 
�أّن  �لنابلي،  كمال  م�شطفى  �لرئا�شية 
�أطفا  جمعة  م��ه��دي  �حل��ك��وم��ة  رئي�س 
�لأخ�شر  ع��ل��ى  ���ش��ي��اأت��ي  ك����ان  ح��ري��ق��ا 
�ل���ب���الد م�����ش��ي��ف��ا  لقد  و�ل���ي���اب�������س يف 
�شتع�شف  ك��ان��ت  ف��ت��ن��ة  م���ن  ت��خ��ل�����ش��ن��ا 
رغم  �لنابلي  كمال  و�أ�شاف    . بالبالد 
ذلك فان جمرد تفكري مهدي جمعة يف 
يعترب  �لرئا�شية  لالنتخابات  �لرت�شح 
و�نه  خا�شة  باملرة  �أخالقي  غري  �أم��ر� 
تعهد بعدم �لرت�شح يف �حلو�ر �لوطني 
ب�����ش��رورة حما�شبة  �ل��ن��اب��ل��ي  وط���ال���ب 

�لأطر�ف �لتي �أر�دت تر�شيحه.
من جانبه، قال حمة �لهمامي مر�شح 
تر�ّشح  �أّن  للرئا�شية،  �ل�شعبية  �جلبهة 
�لرئا�شية  لالنتخابات  جمعة  مهدي 
كان  خوفه  و�إمن��ا  كمناف�س  يخيفه  مل 
و�ل�شيا�شية  �لأخ��الق��ي��ة  �لأزم�����ة  م��ن 
و�أو�شح  تر�ّشحه  �شيثريها  ك��ان  �ل��ت��ي 
�أّن مهدي جمعة �أف�شح خالل خطابه 
تلقيه  �أهمها  لعل  خطرية  �أ�شياء  ع��ن 
ل����ش���ارت ث��ق��ة م���ن �ل���د�خ���ل و�خل����ارج 
تدخل  �أ�شباب  عن  مت�شائال  للرت�ّشح، 
�لأطر�ف �خلارجية يف �ل�شاأن �لد�خلي 

�لتون�شي. 

و�شليم  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة،  �جل���ب���ه���ة  رئ���ي�������س 
�لرياحي رئي�س حزب �لحتاد �لوطني 
�لنتخابات  �شباق  �إىل  �ن�شمو�  �حل��ر، 
�لرئا�شية بعد �أن قدم ثالثتهم ر�شميا 
�لعليا  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إىل  ت��ر���ش��ح��ه��م  �أور�ق 

�مل�شتقلة لالنتخابات.
ت�شريح  يف   ، �ل��ه��م��ام��ي  ح��م��ة  و�أف������اد 
على  حت�شلت  �جل��ب��ه��ة  �أّن   ، �إع��الم��ي 
عدد كبري من �لتزكيات من �لناخبني 
وقدمت  بالقانون  �لتزمت  �أّن��ه��ا  غ��ري 
عليها  �مل��ن�����ش��و���س  ت��زك��ي��ة  �آلف   10
 11 تزكية  على  �حل�شول  جانب  �إىل 
بينهم  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  م��ن  نائبا 
و�لكتلة  �ل�شعبية  �جل��ب��ه��ة  م��ن  ن���و�ب 
�أّن  م��وؤّك��د�  وم�شتقلني،  �لدميقر�طية 
��شتعد�دهم  عن  ع��رّبو�  �ل��ن��و�ب  عديد 
لتزكيته رغم وجود �ختالفات �شيا�شية 

بني �جلبهة و�أحز�بهم. 
�ل�شعبية  �جل���ب���ه���ة  م���ر����ش���ح  وق��������ال 
ل��ل��رئ��ا���ش��ي��ة: ت��ق��دم��ت ب��رت���ش��ح��ي من 
�لظرف  هذ�  يف  �مل�شوؤولية  حتمل  �جل 
، م�شيفا  تون�س  تعي�شه  �ل��ذي  �لدقيق 
ن����ح����ن ق������������ادرون ع����ل����ى حت����م����ل ه����ذه 
�ل�شتعد�د  ع���ن  م��ع��رب��ا   ، �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
تون�س  بناء  �ج��ل  من  �مل�شو�ر  ملو��شلة 
�جلبهة  ق��وى  م��ع  بالتعاون  �جل��دي��دة 

وكافة �لقوى �لوطنية. 
وقال �لهمامي �ّنه مل ي�شتظهر ب�شهادة 
ل��ي�����ش��ت ���ش��م��ن �شروط  ط��ب��ي��ة لأّن����ه����ا 
�لرت�ّشح، معترب� �ل�شتظهار بها �شلوكا 
�لظروف،  ه��ذه  يف  خا�شة  �شليم  غ��ري 
يف  لديه  مانع  ل  لكن  قوله،  حد  على 

ن�شرها للعموم. 
�أن��������ه ل وج�����ود  �ل����ه����م����ام����ي  و�ع�����ت�����رب 
�لرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ل��رت���ّش��ح��ات 
غايتها �لت�شوي�س، ولذ� يجب �لتعامل 
ب��رح��اب��ة ���ش��در م��ع ه��ذه �ملمار�شة لن 

�ل��ت��ي ك���ان م��ن �ملفرت�س   ، �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
خارطة  على  بناء  بها  معني  غ��ري  �أّن���ه 
ر�شحت عن  �لتي  و�لتو�فقات  �لطريق 
�حل����و�ر �ل��وط��ن��ي، ُت��ع��زى �أ���ش��ا���ش��ا �إىل 
رف��ع��ه يف وج��ه��ه �لحتاد  �ل���ذي  �لفيتو 
رف�س  �ل���ذي  لل�شغل  �لتون�شي  �ل��ع��ام 

رف�شا قطعيا �لفكرة.
مهدي  �أّن  �لقيادي  �مل�شدر  ذ�ت  و�أف��اد 
مبطّنا  ودعما  تطمينات  تلقى  جمعة 
من بع�س �لأحز�ب و�ملنظمات �لفاعلة 
يف �ملجتمع �ملدين ف�شال عن تلميحات 
بامل�شاندة من قبل قوى ودو�ئر متنّفذة 
عامليا، م�شجعة �إّياه على دخول �ملعرتك 
رئي�س  �شرع  �لرئا�شي. وقد  �لنتخابي 
بعدد من  �لتزكيات  �حلكومة يف جمع 
ت�شاوره مع بع�س  ع��الوة عن  �جلهات 
�لفاعلني يف �مل�شهد �ل�شيا�شي �لوطني.

قطعت  �ل��ن��ق��اب��ي��ة  �مل���رك���زي���ة  �أّن  ب��ي��د 
�أم������ام ج��م��ع��ة ح��ي��ث طلبت  �ل���ط���ري���ق 
�مل��ن��اط��ة بعهدته  ب��امل��ه��ام  �لل��ت��ز�م  منه 
نف�شه  ع��ل��ى  قطعها  ل��وع��ود  �ح���رت�م���ا 
حال  يف  ل��ه  بالت�شدي  م��ه��ّددة  �شابقا، 
�لنحر�ف بامل�شار و�ملبادئ �لتي �رتكزت 

عليها حكومته.
�لعام  �لأم������ني  ق����ال  ل����ه،  ت��ع��ق��ي��ب  ويف 
لالحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل ح�شني 
�لعبا�شي، لو تر�شح جمعة يف مثل هذ� 
�لظرف، ول تز�ل فقط بع�س �لأ�شابيع 
�لت�شريعية،  �لن��ت��خ��اب��ات  �إج����ر�ء  على 
لكانت �لعو�قب وخيمة، و��شفا �لو�شع 
ت�شريح  و�أ�شاف يف   . بالكارثة  �شمنيا 
�شُيهدد  ك��ان  ه��ذ� �لرت�شح  �إذ�ع���ي مثل 
حتما بعدم �إجر�ء �لنتخابات يف وقتها 
هذ�  ق��ائ��ال  ي�شيف  �أن  ق��ب��ل   ، �مل��ح��دد 
بالإ�شافة �إىل �أننا كنا �شنبحث جمدد� 

عن رئي�س حكومة جديد .
�لأحز�ب  ك��ل  �أن  على  �لعبا�شي  و���ش��دد 

للتمتع  �لتون�شيني  ل��دى  رغبة  هناك 
�لدميقر�طية،  كنف  يف  �لرت�ّشح  بحق 
على حد تعبريه.  وقال حمة �لهمامي 
�إّن �ل�شيا�شيني يجب �أن يقومو� بجمع 
تفريقهم عرب خطابات  ل  �لتون�شيني 
مزدوجة، و�نه ل يجب توظيف �لدين 
حركة  رئي�س  �أّن  م�شيفا  �ل�شيا�شة،  يف 
�لنه�شة يقوم بتفريق �لتون�شيني عرب 
��شتعمال  وع���رب  �مل���زدوج���ة،  خ��ط��اب��ات��ه 
�شالح �لتكفري لأنه ل ميلك مقرتحات 

فكرية �إ�شالحية، ح�شب قوله. 
�لوطني  �لحت������اد  ح����زب  رئ��ي�����س  �أم�����ا 
�حلر �شليم رياحي ، فقد ت�شمن ملف 
من  تزكية  �أل��ف   150 قر�بة  تر�شحه 
حممل  ع��رب  قدمت  �أل��ف   128 بينها 
�لرياحي  م���ل���ف  وي����ع����د  �ل�����ك�����رتوين، 
�لأ�شخم من حيث عدد �لتزكيات من 
بني �ملر�شحني لال�شتحقاق �لنتخابي 
تر�شح  م��ل��ف  �أن  ح���ني  يف  �ل���رئ���ا����ش���ي، 
م�شطفى بن جعفر ت�شمن تزكية 15 

نائبا من �ملجل�س �لتاأ�شي�شي.
ت�شلمت  �لن���ت���خ���اب���ات  ه��ي��ئ��ة  وك����ان����ت 
�حلامدي  �لها�شمي  حممد  تر�شحات 
عن تيار �ملحبة و�لعربي ن�شرة رئي�س 
ح����زب ����ش���وت ت��ون�����س و�ل���ب���اج���ي قايد 
�ل�شب�شي زعيم ند�ء تون�س وم�شطفى 
�ملركزي  �لبنك  �لنابلي حمافظ  كمال 
زعيم  �ل�شابي  جنيب  و�أح��م��د  �ل�شابق 
�ل�شعيدي  وف��وزي  �جلمهوري  �حل��زب 
�ل�����ش��ايف �شعيد  و�ل��ك��ات��ب و�ل�����ش��ح��ف��ي 

و�لقا�شي �حلبيب �لزمال. 

من قطع طريق جمعة؟
�لنتخابات  مبلف  مت�شل  �شياق  ويف 
�إعالمية  ت��ق��اري��ر  ذك����رت  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة، 
�أّن ع���دول  ن��ق��اب��ي  ن��ق��ال ع���ن م�����ش��در 
مهدي جمعة عن �لرت�شح لالنتخابات 

ول���و ك��ان��ت �ل��ط��ري��ق م��ع��ب��دة ، بح�شب 
تعبريه وكانت حركة �لنه�شة �أ�شدرت 
بيانا قبل وقت قليل من كلمة مهدي 
جمعة، نفت فيه تقارير جاء فيها �أنها 
�إم�������ش���اء�ت لتزكية  ت��ع��م��ل ع��ل��ى ج��م��ع 
�شعبية لرت�شح رئي�س �حلكومة �حلايل 
بح�شب ما �شرح به قيادي بحزب ند�ء 
تون�س )عبد �لعزيز �لقطي( �لذي �أكد 
لرت�شيح  ت�شعى  �لنه�شة  �أن  ل��الإع��الم 
م���ه���دي ج��م��ع��ة وم�����ا �أث�������ار �ع���رت�����س 
�لذي  لل�شغل  �لتون�شي  �لعام  �لحت��اد 
ط��ل��ب ت��و���ش��ي��ح��ات م��ن م��ه��دي جمعة 

عرب ت�شريحات �إعالمية �أي�شا. 
ق�����ر�ره غري  �أن  ع��ل��ى  ����ش���دد  �أن  وب���ع���د 
�أك���د جمعة  �أي���ة ���ش��غ��وط،  ع��ل��ى  مبني 
حلكومته  بالن�شبة  �لأك��رب  �لرهان  �أن 
�لأخ���رية من  �إجن��اح �لفرتة  يتمثل يف 
�نتخابات  وتنظيم  �لنتقالية  �ملرحلة 

�إر�شاء  �إىل  ت��ف�����ش��ي  و���ش��ف��اف��ة  ن��زي��ه��ة 
�ملوؤ�ش�شات �لد�ئمة للدولة. وقد �عترب 
�لعام  �لحت��اد  با�شم  �لر�شمي  �لناطق 
�لطاهري،  ���ش��ام��ي  لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي 
خطاب  طبع  ما  عن  �لنظر  بغ�س  �أن��ه 
�إل  �ل��ك��ر���ش��ي  م��ه��دي جمعة م��ن ل���وث 
ل��ن��د�ء ط��م��اأن��ة �ل�شعب  ����ش��ت��ج��اب  �أن����ه 
يلوث  مل  جمعة  �أن  م�شيفا  �لتون�شي، 

نف�شه بخرق �للتز�مات.

ارتياح عام
على م�شتوى �لأحز�ب، �عترب ��لقيادي 
خل�شر  زي������اد  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �جل���ب���ه���ة  يف 
رئي�س  �إع�������الن  �إذ�ع���������ي،  ت�����ش��ري��ح  يف 
�لرت�شح  ع��دم  جمعة  مهدي  �حلكومة 
ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة ق���ر�ر �شائب 
خل�شر  ولح�����ظ  �ل���ظ���ن  ي��خ��ي��ب  ومل 
م���ع جوهر  ي��ت��و�ف��ق  ج��م��ع��ة  ق�����ر�ر  �أن 

رغبتها  ع���دم  ع��ن  وع���ربت  ب��ه  �ت�شلت 
لالنتخابات  جمعة  �مل��ه��دي  تر�شح  يف 
�لرئا�شية ، غري �أن جمعة ح�شم �لأمر 

و�أعلن عدم تر�شحه . 

الوفاء بالتعهدات 
�ملكلف  �حلكومة  رئي�س  م�شت�شار  لكن 
ب��الإع��الم و�لت�����ش��ال م��ف��دى �مل�شدي، 
�أفاد بان رئي�س �حلكومة �ملوؤقتة مهدي 
جمعة مل يطلب من �أي كان تر�شيحه 
لالنتخابات �لرئا�شية موؤكد� �أن رئي�س 
كان  �ل��ذي  ب��ق��ر�ره  متم�شك  �حلكومة 

�أعلن عنه م�شاء �لأربعاء.
�حلكومة  رئ��ي�����س  �أن  �مل�������ش���دي  وق�����ال 
لأي  تخ�شع  ول  م�شتقلة  �شخ�شية 
وي��اأت��ي هذ�  ح��زب��ي  �أو  �شيا�شي  جت���اذب 
�ل��ت��و���ش��ي��ح وف����ق �مل�����ش��دي ت��ب��ع��ا مل���ا مت 
و�شفحات  �ملو�قع  بع�س  على  ترويجه 
تفيد  �أخبار  من  �لجتماعي  �لتو��شل 
ب���ان رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �ج����ري لقاء�ت 
م����ن ممثلي  ع������دد  م����ع  وم�����������ش�����اور�ت 
لالنتخابات  تر�شيحه  ح��ول  �لأح���ز�ب 
�أعلن  جمعة  مهدي  وك��ان  �لرئا�شية. 
�إىل  �لأربعاء  م�شاء  بها  توجه  كلمة  يف 
�ل�شعب �لتون�شي �أنه قرر عدم �لرت�شح 
�ملقبلة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �لن���ت���خ���اب���ات  �إىل 
�ل���ت���ز�م���ا م��ن��ه ب��ال��ت��ع��ه��د�ت �ل��ت��ي كان 
�حلكومة  رئا�شة  توليه  ل��دى  قطعها 

�ملنبثقة عن �حلو�ر �لوطني.
�لدعو�ت  �لكثري من  تلقى  �أنه  وك�شف 
وم��ظ��اه��ر �ل��دع��م و�إ����ش���ار�ت �لثقة من 
ع��دي��د �لأط����ر�ف و�ل��ف��ئ��ات يف �لد�خل 
و�خلارج للرت�شح �إىل �لرئا�شية �ملقبلة 
�إل �أنه حر�س ح�شب قوله على �لوفاء 

بتعهد�ته و�لتز�ماته.
وق��ال جمعة �أن��ا ل �أري���د �ل��دخ��ول �إىل 
ق�شر �لرئا�شة من �لباب �خللفي حتى 

من قطع الطريق اأمام مهدي جمعة؟

املركزية النقابية لن تدعم اأي مر�شح للرئا�شة وعلى م�شافة من كل االأحزاب وال�شخ�شيات املر�شحة

مهدي جمعة يعلن رف�سه دخول الق�سر الرئا�سي من الباب اخللفي 
كمال النابلي: تخل�شنا من فتنة كانت �شتع�شف بالبلد وتاأتي على االأخ�شر والياب�س

حمة الهمامي يرت�سح ويدعو اإىل عدم توظيف الدين يف ال�سيا�سة
ملف الرياحي االأ�شخم من حيث عدد التزكيات من بني املر�شحني لل�شتحقاق 

نور �لدين ح�شاد مر�شح م�شتقل قد 
ي�شنده �حتاد �ل�شغل

م�شطفى بن جعفر

حمه �لهمامي عن  �جلبهة �ل�شعبية

حممد �حلمادي 
عن �لتحالف 
�لدميقر�طي

�شليم �لرياحي �شاعة تقدمي تر�شحة

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:
تقدمي  نــ�ــســق  ارتـــفـــع 
الرت�سحات لالنتخابات 
تون�س،  يف  الرئا�سية 
اأيــام من  وبـــداأت، قبل 
الرت�سحات،  باب  غلق 
مــــالمــــح املــنــافــ�ــســة 
بدخول  وذلك  تتحدد 
ر�سميا  كبار املرت�سحني 
حلبة ال�سباق ليتجاوز 
بكر�سي  احلاملني  عــدد 
قــــرطــــاج الــعــ�ــســريــن 

مرت�سحا. 

حمادي اجلبايل: 
اأعتذر.. لن اأتر�ّشح للرئا�شة

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:
�حلكومة  ورئ��ي�����س  �لنه�شة  ب��ح��رك��ة  �ل��ق��ي��ادي  �أع��ل��ن 
�ل���ش��ب��ق ح��م��ادي �جل��ب��ايل يف ب��ي��ان ل��ه �م�����س �جلمعة 
�أّنه قّرر عدم �لرت�شح لالنتخابات �لرئا�شية �لقادمة 
�لوعي  �ت��خ��اذه مبنتهى  �ل��ق��ر�ر مت  �ّن ه��ذ�  حا  ، مو�شّ
و�ل���ش��ت��ق��الل��ي��ة .  وت��اب��ع �جل��ب��ايل وف���ق �ل��ب��ي��ان ذ�ته 
�إىل كل من دعاين خمل�شا  �أتوجه بالعتذ�ر و�ل�شكر 

�أو �نتظر تر�شحي �إىل هذ� �ملن�شب .

ح������م������ادي 
�جلبايل
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :214448  بتاريخ: 2014/07/15
 با�ش��م  : �ل�شيدة/ �شكينة جوكال

�لعنو�ن:فيلال رقم 39B ، �شارع رقم 2a ، �شاطئ جمري� �ملفتوح، جمري� 1 ، �س ب: 334304 ، دبي- - 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

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

�لو�ق�عة بالفئة:41
و�شف �لعالمة:     �شكل درقة مر�شومة بطريقة مميزة ومق�شومة بخطني رفيعني �ىل �ربعة �جز�ء ر�شم يف 
�جلزء �لول ناحية �ليمني �شكل قالدة جموهر�ت ويف �جلزء �لي�شر �شكل مر�شاة �ل�شفينة وعليه حبل ويف 
�لمين �ل�شفلي �شكل مزهرية بها نبات ويف �لي�شر �شكل �لكرة �لر�شية ومير باجلزء �ل�شفلي للدرقة �شريط 
معقوف �جلانبني كتب بد�خله �لكلمات GARDEN OF AYDEN بطريقة مميزة ومن �ل�شفل 

كتبت �لعبارة Inspiring Grace & Confidence بطريقة فنية مميزة و�لكل بطريقة مميزة.
  �ل�ش��رت�طات :  دون �شرط.  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 213996 بتاريخ : 2014/07/02
با�ش������م: �دور� للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

�لعنو�ن: �س ب: 94281 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أخرى،  �ل��و�ردة يف فئات  �ملو�د غري  �مل�شنوعة من هذه  �ملقلدة و�ملنتجات  �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة  �جللود 
جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة، �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية ، �ملظالت و�ل�شما�شي و� لع�شي، �ل�شياط 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج.
�لو�ق�عة بالفئة: 18

 a Adora مكتوبة بخط فني مميز وعلى �لطرف �لمين من حرفها �لخري  �لعبارة  �لعالمة:   و�شف 
ر�ش�شكل زهرة بطريقة مميزة و�لكل بطريقة مميزة.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 213993 بتاريخ : 2014/07/02
با�ش������م: �ليجان�س لند مل�شتح�شر�ت �لتجميل

�لعنو�ن:�س ب: 99436 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �لأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  )لل�شعر،  (لو�شن  جتميل،غ�شول  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي���وت  عطور  وك�شط،،�شابون،  وجلي 

�أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة:  لكلمات POSA PROFESSIONAL مكتوبتان بطريقة مميزة كما يف �ل�شكل.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 215080 بتاريخ : 2014/08/03
با�ش������م: �لبطا�س ل�شناعة �لعطور

�لعنو�ن:�س ب: 150522 ، �ل�شارقة ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �لأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  (لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة:  �لعبارة W WESTERN VALLY AVENUE  ر�شم يف جهتها �لعليا �شكل 
زخريف يتكون من خطوط ملتفة حول بع�شها مكونة �شكال زخرفيا مميز� وكتب ��شفلها حرف W بحجم 
كبري بطريقة فنية مميزة جد� ثم كتب ��شفله كلمات �لعالمة �لخرى بطريقة مميزة و�جلميع بطريقة 

مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 214097 بتاريخ : 2014/07/06
با�ش������م: بيرتوتك�س مليتد

�لعنو�ن:�س ب: 113726 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�أعو�د �لثقاب.
�لو�ق�عة بالفئة: 34

و�شف �لعالمة:  �لعبارة SATER مكتوبة بحجم كبري وبطريقة فنية مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :214451  بتاريخ: 2014/07/15
با�ش��م  : �ل�شيدة/ �شكينة جوكال

�لعنو�ن:فيلال رقم 39B ، �شارع رقم 2a ، �شاطئ جمري� �ملفتوح، جمري� 1 ، �س ب: 334304 ، دبي- - 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�للعب و�أدو�ت �للعب، �أدو�ت �لريا�شة �جلمنازية و�لأدو�ت �لريا�شية غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، زينة ل�شجرة 

عيد �مليالد
�لو�ق�عة بالفئة:28

�ربعة �جز�ء ر�شم يف  و�شف �لعالمة: �شكل درقة مر�شومة بطريقة مميزة ومق�شومة بخطني رفيعني �ىل 
�جلزء �لول ناحية �ليمني �شكل قالدة جموهر�ت ويف �جلزء �لي�شر �شكل مر�شاة �ل�شفينة وعليه حبل ويف 
�لمين �ل�شفلي �شكل مزهرية بها نبات ويف �لي�شر �شكل �لكرة �لر�شية ومير باجلزء �ل�شفلي للدرقة �شريط 
معقوف �جلانبني كتب بد�خله �لكلمات GARDEN OF AYDEN بطريقة مميزة ومن �ل�شفل 

كتبت �لعبارة Inspiring Grace & Confidence بطريقة فنية مميزة و�لكل بطريقة مميزة.
 �ل�ش��رت�طات :  دون �شرط.  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 214213 بتاريخ : 2014/07/08
با�ش������م: �ل�شيد/�نفار �مني ت�شيالت

�لعنو�ن:�س ب: 40056 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�خلدمات �لطبية، �خلدمات �لبيطرية، خدما ت �لعناية �ل�شحية و�ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�شرية 
�أو �حليو�نات، خدمات �لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات.

�لو�ق�عة بالفئة: 44
و�شف �لعالمة:  �لعبارة �شيدلية �آر�إك�س مكتوبة باللون �لزرق بخط عري�س وبطريقة مميزة ور�شم فوق 
�لثالثة �حرف �لخرية منها �شكل يتكون من �شتة خطوط تلتقي مع بع�شها بطريقة مميزة كما يف �ل�شكل 
وهي باللو�ن �لزرق �لغامق و�لزرق �لفاحت و�لربتقايل �لغامق و�لربتقايل �لفاحت ور�شم نف�س �ل�شكل على 
ي�شار ذلك وبذ�ت �للو�ن وكتب با�شفله �لعبارة RX Pharmacy  باللون �لزرق وبطريقة مميزة و�لكل 

بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 214305 بتاريخ : 2014/07/10
با�ش������م: :نريو للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(

�لعنو�ن:�س ب: 39315 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي.
 �لو�ق�عة بالفئة: 12

 و�شف �لعالمة:  �شكل حممل مر�شوم بطريقة مميزة باللون �ل�شود و�لبي�س ذ� خلفية م�شتديرة �شفر�ء 
كتب بد�خلها �لعبارة NBS-I باللون �لزرق و�لبي�س وكتب على مد�ر تقوي�شة �ملحمل من �خلارج �لعبارة 

مميزة. بطريقة  و�لكل  مميزة  بطريقة   BALL & ROLLER BEARING
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 214599 بتاريخ : 2014/07/20
با�ش������م: �ل�شيد/ جي د�ي

�لعنو�ن:�س ب: 97330 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�شات  و�ل�شيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���ش��م��اك  �للحوم 
ومطهوة، هالم )جيلي(  ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب، �لزيوت 

و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل.
 �لو�ق�عة بالفئة: 29

جنب  �ىل  جنبا  مو�شوعان  �ل�شجرة  بورقة  �شبيه  كل  مت�شابهني  عري�شني  خطني  �شكل  �لعالمة:   و�شف 
مر�شومان بطريقة مميزة كتب يف خلفية �ل�شكل �لول �ملوجود ناحية �ليمني �لعبارة وندرلند ويف خلفية 

�ل�شكل �لثاين �لذي يليه ناحية �لي�شار �لعبارة �لالتينية Wonderland و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 215079 بتاريخ : 2014/08/03
با�ش������م: جريت ووترز ماريتامي �س.ذ.م.م.

�لعنو�ن:�س ب: 5980 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�إن�شاء �ملباين و�لإ�شالح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع.
�لو�ق�عة بالفئة: 37

د�ئريا يرتفع طرفه �لي�شر �ىل �لعلى  �شبه حلزوين يتكون من خط ملتف   و�شف �لعالمة:  �شكل ر�شم 
 GREATEWATERS �لعبارة  با�شفله  �لزرق كتب  باللون  و�لر�شم  با�شفله خطني مموجني  ر�شم 
 WATERS �لثاين  و�ملقطع  �ل�شود  باللون   GREAT �لول  مقطعني  من  مميزة  بطريقة  مكتوبة 

باللون �لزرق و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :214449  بتاريخ: 2014/07/15
با�ش��م  : �ل�شيدة/ �شكينة جوكال

�لعنو�ن:فيلال رقم 39B ، �شارع رقم 2a ، �شاطئ جمري� �ملفتوح، جمري� 1 ، �س ب: 334304 ، دبي- - 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�خلدمات �لطبية، �خلدمات �لبيطرية، خدما ت �لعناية �ل�شحية و�ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�شرية 

�أو �حليو�نات، خدمات �لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات 
�لو�ق�عة بالفئة:44

و�شف �لعالمة:  �شكل درقة مر�شومة بطريقة مميزة ومق�شومة بخطني رفيعني �ىل �ربعة �جز�ء ر�شم يف 
�جلزء �لول ناحية �ليمني �شكل قالدة جموهر�ت ويف �جلزء �لي�شر �شكل مر�شاة �ل�شفينة وعليه حبل ويف 
�لمين �ل�شفلي �شكل مزهرية بها نبات ويف �لي�شر �شكل �لكرة �لر�شية ومير باجلزء �ل�شفلي للدرقة �شريط 
معقوف �جلانبني كتب بد�خله �لكلمات GARDEN OF AYDEN بطريقة مميزة ومن �ل�شفل 

كتبت �لعبارة Inspiring Grace & Confidence بطريقة فنية مميزة و�لكل بطريقة مميزة.
 �ل�ش��رت�طات :  دون �شرط.  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 214601 بتاريخ : 2014/07/20
با�ش������م: �لنجمة �ملا�شية للتجارة �لعامة – �س.ذ.م.م 

�لعنو�ن: �س ب:45980 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�شات  و�ل�شيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���ش��م��اك  �للحوم 
ومطهوة، هالم )جيلي(  ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب، �لزيوت 

و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

وكتبت  مميزة  بطريقة  �لبي�س  باللون  مكتوبات   UNO PREMIUM �لكلمات  �لعالمة:   و�شف 
�ل�شكل  يف  كما  �لوىل  من  وبال�شفل  حجما  �ق��ل  بخط  كتبت  �لتي  �لثانية  من  �ك��رب  بحجم  �لوىل  �لكلمة 
�لبي�س  باللون  خفيف  و�ط��ار  �لغامق  و�لح��م��ر  �لفاحت  �لحمر  باللون  بي�شاوية  خلفية  �شمن  وكالهما 
و�ل�شود كما ر�شم �شكالن على �لطار �لبي�شاوي يف ناحيته �لي�شرى �لعلوية و�ليمنى �ل�شفلية ليمثل جزء 

من نف�س �خللفية مكرر مرتني من �خللف وهما بنف�س �للو�ن و�لكل بطريقة مميزة. 
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :214600  بتاريخ: 2014/07/20
با�ش��م  : لولو غالريي للتجارة )�س.ذ.م.م(

�لعنو�ن:�س ب: 41899 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �لأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(   غ�شول  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة:3

عري�س  فني  بخط  مكتوبتان   KHAMSA WARDAT �لالتينية  �ل��ع��ب��ار�ت  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
وبحجم كبري وبطريقة مميزة �حد�هن فوق �لخرى على �لتو�يل حيث كتبت �لعبارة �لثانية منهن يف �جلزء 

�ل�شفل مبا�شرة من �ملقطع �لخري للكلمة �لوىل و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات :  دون �شرط.  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 213994 بتاريخ : 2014/07/02
با�ش������م: بو�شبا للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(

�لعنو�ن:�س ب: 241428 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق   ، �ل�شطناعي  و�ل��ن  و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�شكر  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �ل��ن 
 ، �لأ���ش��ود  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل   ، �ملثلجة  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة 

�خلمرية وم�شحوق �خلبيز ، �مللح و�خلردل و�خلل ، �لبهار�ت و�لتو�بل �لثلج.
 �لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة:  SLM مكتوبة بحجم كبري وخط عري�س وبطريقة مميزة ور�شم على ي�شارها �شكل مبنى 
بطريقة مميزة و�لكل بطريقة مميزة.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 199297 بتاريخ : 2013/10/08
با�ش������م: كال نيكيتان للتجارة.

�لعنو�ن:�س ب:44564 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�شر�ئها  معاينتها  من  �لزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  �لغري،  ل�شالح  �لب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات 
عند �حلاجة، )ولينطوي ذلك على خدمة �لنقل(؛ وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خالل متاجر �لبيع 
بالتجزئة، �أ�شو�ق �لبيع باجلملة، كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية، 
�لبطانيات  و�لقم�شة؛  �ملن�شوجات  ملنتجات؛  �لتلفزيونية؛وذلك  �لت�شوق  بر�مج  �أو  �لإلكرتونية  �ملو�قع  مثل 
�لنعال  �ل��و�ق��ي��ة؛  و�ل�����ش��رت�ت  �ملالب�س  �لط��ف��ال؛  مالب�س  �جل��اه��زة؛  �ملالب�س  �ملنزلية؛  و�مل��ف��ار���س  و�ملنا�شف 
�جللدية؛  و�ملنتجات  �ليد  حقائب  �ليدوية؛  و�ملظالت  �لع�شي  �ملالب�س؛  م�شتلزمات  �لحذية؛  و�ل�شنادل؛ 
�حللي من غري �ملعادن �لثمينة؛ �لهد�يا؛ لعب �لطفال؛ �لتحف �لفنية؛ �لرب�ويز و�ل�شور و�للوحات �لفنية؛ 

�ل�شموع؛ �حلقائب ولو�زم �ل�شفر؛ �لعطور وم�شتح�شر�ت �لتجميل.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة:  �شكل �شبه بي�شاوي مو�شوع �فقيا ويتكون من �ربعة خطوط مقو�شة يف�شل بني كل و�حد 
من  مقو�شة  و�طر�فهما  مميزة  بطريقة   KN �حلرفان  �لو�شط  من  وكتب  �شغري  بي�شاوي  �شكل  و�لخ��ر 
�لعلى و�ل�شفل بطريقة مميزة ور�شم بني �طر�فهما �لعلوية و�ل�شفلية ��شكال هند�شية غري منتظمة وهي 
بطريقة  و�لكل  مميز  فني  بخط   Kala Niketan �لعبارة  كتبت  �ل�شفل  وم��ن  �ل�شكل  يف  كما  مميزة 

مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :214450  بتاريخ: 2014/07/15
با�ش��م  : �ل�شيدة/ �شكينة جوكال

�لعنو�ن:فيلال رقم 39B ، �شارع رقم 2a ، �شاطئ جمري� �ملفتوح، جمري� 1 ، �س ب: 334304 
، دبي- - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�ل��ورق و�ل��ورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �مل��و�د، وغري و�ردة يف فئات �أخ��رى ؛ �ملطبوعا ت ؛ مو�د 
جتليد �لكتب؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية ؛ �لقرطا�شية؛ مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية 
؛ ومو�د �لفنانني ؛ فر��شي �لدهان �أو �لتلوين ؛ �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية(عد� �لأثا ث)؛ مو�د �لتوجيه 
و�لتدري�س(عد� �لأجهزة)؛ مو�د �لتغليف �لبال�شتيكية ( غري �لو�ردة يف فئات �أخر ى)؛ حروف �لطباعة ؛ 

�لكلي�شيهات (�لر��شمات( 
�لو�ق�عة بالفئة:16

�ربعة �جز�ء ر�شم يف  و�شف �لعالمة: �شكل درقة مر�شومة بطريقة مميزة ومق�شومة بخطني رفيعني �ىل 
�جلزء �لول ناحية �ليمني �شكل قالدة جموهر�ت ويف �جلزء �لي�شر �شكل مر�شاة �ل�شفينة وعليه حبل ويف 
�لمين �ل�شفلي �شكل مزهرية بها نبات ويف �لي�شر �شكل �لكرة �لر�شية ومير باجلزء �ل�شفلي للدرقة �شريط 
معقوف �جلانبني كتب بد�خله �لكلمات GARDEN OF AYDEN بطريقة مميزة ومن �ل�شفل 

كتبت �لعبارة Inspiring Grace & Confidence بطريقة فنية مميزة و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات :  دون �شرط.  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 213932 بتاريخ : 2014/07/01
با�ش������م: �لتريناتيف د�ينينغ �ك�شبرييان�س لد�رة �ملطاعم – ذ م م

�لعنو�ن: منطقة �لقوز �ل�شناعية - �س ب: 487120 ، �أبوظبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

توفري �لطعام و�مل�شروبات )غري �لكحولية( ،�ليو�ء �ملوؤقت.
 �لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة:  �لكلمات دكان DUKKAN مكتوبات باللون �لبي�س بطريقة مميزة كل منهما �شمن 
خلفية �شكل هند�شي �شبه م�شتطيل يتكون من �ربعة ��شالع وهو باللون �لزرق �لغامق )�ملرون( و�ل�شكالن 

مو�شوعان جنبا �ىل جنب كما يف �ل�شكل و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :213759  بتاريخ: 2014/06/30
با�ش��م  : م�شطفى �شرف للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

�لعنو�ن:�س ب: 86074 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�أعو�د �لثقاب. 
�لو�ق�عة بالفئة:34

AL Muneer مكتوبات بطريقة مميزة �حد�هما فوق  �ملنري وبالالتيني  �لكلمات  �لعالمة:      و�شف 
�لتو�يل ور�شم بينهما �شكل خط مقو�س و�جلميع �شمن �طار عري�س م�شتدير يلت�شق بكال  �لخرى على 

جانبيه �لمين و�لي�شر خط عري�س م�شتطيل و�لكل بطريقة مميزة.
  �ل�ش��رت�طات :  دون �شرط.  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 213997 بتاريخ : 2014/07/02
با�ش������م: �دور� للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

�لعنو�ن: �س ب: 94281 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.
 �لو�ق�عة بالفئة: 25

 a Adora مكتوبة بخط فني مميز وعلى �لطرف �لمين من حرفها �لخري   و�شف �لعالمة:  �لعبارة 
ر�ش�شكل زهرة بطريقة مميزة و�لكل بطريقة مميزة.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 215078 بتاريخ : 2014/08/03
با�ش������م: برج �لقنو�ت للتجارة )�س.ذ.م.م(.

�لعنو�ن: �س ب:83886 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة( �لإ�شر�ف )و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت 
لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ 
�ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��س ت�شجيل، �أقر��س مدجمة، �أقر��س فيديوية رقمية 
وغريها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت 

حا�شبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

 M مكتوبة بخط مميز باللون �لزرق �لد�كن وكتب حرفها �لول M-COM و�شف �لعالمة:  �لعبارة
بحجم �كرب من باقي عنا�شر �لعالمة وتتبعه فا�شلة �شغرية يليها �لعبارة COM و�لكل بطريقة مميزة.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211
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•• بريوت-اأ ف ب:
تنظيم  �ن مت�شددي  �عترب خ��رب�ء 
�ملناطق  �ىل  ���ش��ي��ن��ك��ف��ئ��ون  د�ع�������س 
ع�شابات  ح��رب  وي�شنون  �ل�شكنية 
ل����ل����دف����اع ع�����ن م���ن���اط���ق���ه���م �م�����ام 
�لوليات  ت��ع��ده��ا  �ل��ت��ي  �ل��رت���ش��ان��ة 
�لطري�ن  �شربات  لتجنب  �ملتحدة 
�لمريكي �شيحد �لتنظيم �ملت�شدد 
�ل�شحر�وية  �ملناطق  يف  تنقله  من 
�لكبرية حيث ميكن ر�شد مقاتليه 

ومعد�ته ب�شهولة.
و�و������ش�����ح �جل��������ر�ل �ل���ربي���ط���اين 
�مل����ت����ق����اع����د ب�����ن ب���������اري و�خل����ب����ري 
�ل������دويل  �مل���ع���ه���د  �ل���ع�������ش���ك���ري يف 
ل���ل���در�����ش���ات �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ن 
�ل���دف���اع  ���ش��ي��ن��ت��ق��ل �ىل  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
ويتو�رى يف �ملناطق �ل�شكنية حيث 

ميكنه �لقتال يف حال مهاجمته.
ك��م��ا ����ش���ي���وؤدي �لن��ت�����ش��ار يف �مل���دن 
�و  �لم���ريك���ي���ة  �ل����ق����و�ت  �ىل ج����ر 
�خطاء.  �رت����ك����اب  �ىل  �ل���ع���ر�ق���ي���ة 
�شيوقعون  �جل���������ر�ل  و�و�������ش������ح 
حماولة  يف  �مل��دن��ي��ني  ب��ني  �شحايا 
و��شاف وهوؤلء  �لإرهابيني  �شرب 
�لدعائية  �دو�ت��ه��م  �شي�شتخدمون 
للتحري�س �شد �حلكومة �لعر�قية 
وتفكيك �شرعية �لئتالف �لدويل 
. و�ع����ت����رب �خل���ب���ري �ل����ع����ر�ق����ي يف 
�ل�شريفي  �حمد  �لمنية  �ل�شوؤون 
�ن هذ� �لتحرك �شبق �ن بد�أ. فقد 
مقاتليه،  بع�س  �شحب  د�ع�س  ب��د�أ 
�ىل  �لجانب، لر�شالهم  �شيما  ول 
�شوريا. مل يبقو� �ل �لعر�قيني لنه 
بال�شكان  �لختالط  عليهم  ي�شهل 

يف حال �لتعر�س لهجوم .
�ملو�شل  يف  �ن����ه  �خل��ب��ري  و�����ش���اف 
تخلى �ملت�شددون عن مر�كز �لقيادة 
�لتي �قاموها بعد �شيطرتهم على 

حزير�ن-يونيو   10 يف  �مل��دي��ن��ة 
و�نتقلو� �ىل منازل خا�شة يف �حياء 
�لبتعاد  ي��ح��اول��ون  ح��ي��ث  مكتظة 
عن �لنظار كما يعتمدون �لتكتيك 
وزير  �ع��الن  بعد  �شوريا  يف  نف�شه 
�ن  هيغل  ت�شاك  �لمريكي  �لدفاع 
ت�شن  ق��د  �ل��ت��ي  �جل��وي��ة  �لهجمات 
مالذ�ت  �شت�شتهدف  ���ش��وري��ا  ع��ل��ى 

�لتنظيم �ملت�شدد.
يف دي���ر �ل����زور حل��ظ �ل��ن��ا���ش��ط �بو 
�ف���رغ���و�  �مل���ت�������ش���ددي���ن  �ن  �����ش���ام���ة 
م�����ش��ت��ودع �ل���ش��ل��ح��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي يف 
و�غلقو�  �ل�����ش��اب��ق،  �مل��ح��اف��ظ  م��ق��ر 
�غلبية مو�قعهم تقريبا يف �ملناطق 
�لنفطية  �حل��ق��ول  حتى  �ل�شرقية 
عائالت  و�ج���ل���ي���ت  �خ�����الوؤه�����ا  مت 
يف  �قامت  �لتي  �لجانب  �ملقاتلني 
�ختفو�  لقد  و�شرح  �شكنية.  مبان 
للبقاء  �جلو��شي�س  خلفو�  لكنهم 

على �طالع .

)�����ش����م����ال(  ح����ل����ب  يف حم����اف����ظ����ة 
مقارها  م��ن  �مل��ج��م��وع��ة  �ن�شحبت 
�لرئي�شية  معاقلها  �حد  �لباب،  يف 
يف �مل��ن��ط��ق��ة و�ع����ت����رب �خل���ب���ري يف 
توما�س  �شوريا  يف  �ل�شالم  �شوؤون 
حيث  �لوحيدة  �حلالة  �ن  بيرييه 
فرقا  �لثقيل  �لق�شف  ي��ح��دث  ق��د 
ف��ع��ل��ي��ا، ه���ي ع��ل��ى �جل��ب��ه��ات حيث 
يعزز �لتنظيم قو�ته على غر�ر ما 
يح�شل يف م���ارع �خل��ا���ش��ع��ة ل��ه يف 

�شمال حلب.
 يف ح���ال ه��اج��م �لم���ريك���ي���ون لن 
ي���ك���ون ل�����دى �ل��ت��ن��ظ��ي��م خ���ي���ار �ل 
مفتوحا  وت���رك���ه  �مل���ك���ان  ب���اخ���الء 
يقاتلونه  �ل��ذي  �ملعار�شني  لتقدم 
�ل�شوري  �لرئي�س  نظام  ويقاتلون 
على  و�شيتحتم  �ن  يف  �ل�شد  ب�شار 
�لف   35 ي���ع���د  �ل������ذي  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
215 �لف كلم  رجل على م�شاحة 
�لتنظيم  ي�����ش��م  ي��خ��ت��ار  �ن  م��رب��ع 

وحد�ت منظمة وقيادة قادرة على 
و�حد،  وق��ت  ع��دة عمليات يف  �د�رة 
�ل�شلحة  ��شتخد�م  على  و�ل��ق��درة 
م��ن �جلي�شني  �مل�����ش��ادرة  �ل��ث��ق��ي��ل��ة 
بح�شب   ، و�ل���������ش����وري  �ل����ع����ر�ق����ي 
كري�شتوفر هارمر �ملحلل يف مركز 
در��شة  معهد  �لمريكي،  �لبحاث 

�حلرب.
و��شاف نظر� �ىل �حلاق �ل�شربات 
بالعنا�شر  �ل�������ش���رر  �لم���ريك���ي���ة 
�ملرئية للبنية �لع�شكرية للتنظيم، 
مترد  من���وذج  �ىل  �لخ���ري  �شيعود 
و�شيختلط باملدنيني ما �شي�شاعف 
مقاتليه  �ىل  �ل��و���ش��ول  ���ش��ع��وب��ات 
�شي�شتخدم  �لتنظيم  �ن  و�و����ش���ح 
و�لقنا�شة  �ل����ن����ائ����م����ة  خ�����الي�����اه 
�و �لغتيالت  �ملفخخة  و�ل�شيار�ت 
�لوقت �حلايل  �لهدف، يف  �ملحددة 
�ل����ت����دخ����ل �لم����ريك����ي  ي�������ش���ك���ل  ل 

تهديد� مهما له .

�حل��ك��وم��ة يف حماية  مب�����ش��وؤول��ي��ة 
مو�طنيها طبقاً لعي�شى.

�لتي  �لت����ه����ام����ات  ت��ق��ت�����ش��ر  ول 
تو�جه �لبعثة بعجزها عن حماية 
�ملتمردة  �حل��رك��ات  على  �مل��دن��ي��ني 
فقط، بل ت�شمل �أي�شاً م�شوؤوليني 

حكوميني.

•• اخلرطوم-وكاالت:

ت�����و�ج�����ه ب���ع���ث���ة ح����ف����ظ �ل�������ش���الم 
�لأفريقي  �لحت���اد  ب��ني  �مل�شرتكة 
د�رفور  �إقليم  يف  �ملتحدة  و�لأمم 
�مل���������ش����ط����رب، غ����رب����ي �ل���������ش����ود�ن 
و�نتقاد�ت  �ت��ه��ام��ات   ، ي��ون��ام��ي��د 
�ملدنيني  ع���ن ح��م��اي��ة  ب���� ع��ج��زه��ا 
جر�ئم  على  �لت�شرت  و  جهة،  من 
من  �ملدنيني  ه���وؤلء  بحق  ترتكب 

جهة �أخرى.
ف���رئ���ي�������س �ل���ب���ع���ث���ة، حم���م���د بن 
ي��غ��ادر من�شبه  ���ش��م��ب��ا���س، ع��ن��دم��ا 
�لأ�شابيع  ح��ت��ى  �أو  �لأي�����ام  خ���الل 
�مل����ق����ب����ل����ة، ل������ن ي�����ك�����ون م���ك���رتث���اً 
�ل��ت��ي لح��ق��ت بعثته  ل��الت��ه��ام��ات 
�ملدنيني،  ح��م��اي��ة  ع���ن  ب��ع��ج��زه��ا 
بقدر �كرت�ثه لالتهامات �ملبا�شرة 
�ملوجهة له يف �لأ�شهر �لأخرية عن 
مرتكبة  جر�ئم  عن  بعثته  ت�شرت 
م�شوؤولة  �أطلقتها  �ملدنيني،  بحق 

�شابقة بالبعثة.
 7 قبل  �لبعثة  �نت�شرت  �أن  ومنذ 
�إق��ي��ل��م د�رف������ور �لذي  ���ش��ن��و�ت يف 

وثالث  �جلي�س  بني  ن��ز�ع��اً  ي�شهد 
 ،2003 م��ن��ذ  م��ت��م��ردة  ح���رك���ات 
�ل�������دو�م حم���ل �تهام  ك���ان���ت ع��ل��ى 
بدورها  �ل���ق���ي���ام  ع���ن  ع��ج��زه��ا  ب���� 

�لأ�شا�شي يف حماية �ملدنيني .
و�ك����ت���������ش����ب����ت ت����ل����ك �لت�����ه�����ام�����ات 
تقدمت  ع��ن��دم��ا  �أك���رب  م�شد�قية 
�لبعثة،  با�شم  �ل�شابقة  �ملتحدثة 
من  با�شتقالتها  �لب�شري،  عائ�شة 

من�شبها �لعام �ملا�شي.
�ل��ب�����ش��ري �لتي  ����ش��ت��ق��ال��ة  وب���ع���د 
بالت�شرت  �شر�حة  بعثتها  �تهمت 
ع���ل���ى ج����ر�ئ����م ت��رت��ك��ب��ه��ا �ل���ق���و�ت 
�ملتمردة  و�مل��ل��ي�����ش��ي��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لبعثة  ت�شدر  مل   ، �ملدنيني  بحق 
جعل  م��ا  �أ���ش��ه��ر،  ل��ع��دة  تعليق  �أي 
�ملتحدثة تقود حملة �إعالمية �شد 
�أبريل-ني�شان  يف  ب��د�أت��ه��ا  �لبعثة 
حملتها،  �لب�شري  وب��ررت  �ملا�شي 
�أبلغتها  ملا  �ملتحدة  �لأمم  بتجاهل 
�ل�شتجابة  وع������دم  ر����ش���م���ي���اً،  ب����ه 

لطلبها بفتح حتقيق ر�شمي.
لالأمم  �لعام  �لأم��ني  �شكل  بعدها 
ك��ي م��ون، يف يوليو- ب��ان  �ملتحدة 

�لرئي�شي يف  �ل�شبب  �أن  �أح��د  على 
ف�شل �لبعثة عن �أد�ء مهامها منذ 
ن�شرها هو عدم نز�هة م�شوؤوليها 

�لأفارقة .
عي�شى،  �أ���ش��رف  رف�س  �ملقابل،  يف 
ذهب  م��ا  �لبعثة،  با�شم  �مل��ت��ح��دث 
�إل��ي��ه �أح��م��د، وق���ال ل ت��وج��د على 
�لإط�����الق ع��الق��ة ب��ني ق����ر�ر نقل 
�ملوجهة  و�لت����ه����ام����ات  ���ش��م��ب��ا���س 

للبعثة .
روؤ�شاء  ن��ق��ل  �أن  عي�شى   و�أ����ش���اف 
�إج������ر�ء  �مل���وظ���ف���ني  �أو  �ل���ب���ع���ث���ات 
�لدول  يف  عليه  وم��ت��ع��ارف  ع���ادي 
و�ملنظمات �لدولية، ونقل �شمبا�س 
ي��اأت��ي يف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق ، ع��ل��ى حد 

قوله.
ل  �لتحقيق  جلنة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لبعثة  و�أن  عملها،  تو��شل  ت��ز�ل 
متدها بامل�شتند�ت و�لبيانات �لتي 
�لآن  ح��ت��ى  ي��ت��م  مل  ل��ك��ن  تطلبها، 

حتديد موعد لو�شولها .
وم��ن ب��ني �لأ���ش��ب��اب �ل��ت��ي حددها 
لعجز  �ل�شيا�شية،  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذ 
�ملدنيني  ح���م���اي���ة  ع�����ن  �ل���ب���ع���ث���ة 

للتحقيق  جل��ن��ة  �مل���ا����ش���ي،  مت����وز 
و�لأ�شبوع  �ل��ب�����ش��ري  �ت��ه��ام��ات  يف 
�ملا�شي مت �لإعالن عن نقل رئي�س 
�لبعثة �لغاين، حممد بن �شمبا�س 
رئي�س  من�شب  �إىل  من�شبه  م��ن 
غرب  يف  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  م��ك��ت��ب 
�أفريقيا. وفيما مل ُيعلن حتى �لآن 
عن موعد مغادرة �شمبا�س لتويل 
من�شبه �جلديد، ومل يتم �لك�شف 
ع���ن ه��وي��ة خ��ل��ف��ه، �أع���ل���ن ب���ان كي 
�لحتاد  مفو�شية  ورئ��ي�����س  م���ون، 
دلميني  ن��ك��و���ش��از�ن��ا  �لأف���ري���ق���ي 
زوما، �أم�س �لأول �لأربعاء، تعيني 
�أولورميي،  �أب��ي��ودون  �لنيجريي، 
ل��ل��ب��ع��ث��ة ب����الإن����اب����ة، وهو  رئ��ي�����ش��اً 

�ملن�شب �لذي ظل �شاغر�ً لأ�شهر.
وقال �آدم حممد �أحمد عميد كلية 
�لعلوم �ل�شيا�شية بجامعة �لزعيم 
�لأزهري باخلرطوم، �إن قر�ر نقل 
نتائج  ل�شتباق  حماولة  �شمبا�س، 
بالتاأكيد  �شتك�شف  �لتي  �لتحقيق 
للبعثة  �ل����ك����ب����رية  �لإخ�����ف�����اق�����ات 

وعجزها عن حماية �ملدنيني .
خافياً  ي��ع��د  مل  �أح���م���د،  و�أ����ش���اف 

 ، �مل��دن��ي��ني  حلماية  �ل��ق��وة  �لبعثة 
مل ي��ذك��ر �أم��ث��ل��ة ع��ن ب��ع�����س تلك 
�حل�������الت. وت��ع��م��ل �ل��ب��ع��ث��ة حتت 
�لأمم  ميثاق  من  �ل�شابع  �لف�شل 
�ملتحدة �لذي يخول لها ��شتخد�م 
�ل����ق����وة حل���م���اي���ة �مل���دن���ي���ني حتت 
�مل�شا�س  دون  �ل����د�ه����م،  �خل���ط���ر 

�ل��ت��ف��وي�����س �مل���م���ن���وح ل���ه���ا، حيث 
عن  للدفاع  فقط  �لقوة  ت�شتخدم 
ف��ري��ق��ه��ا، وت��ت��ج��اه��ل ذل���ك عندما 

يتعلق �لأمر بحماية �ملدنيني .
عي�شى  ي���د�ف���ع  �ل�������ش���اأن  ه����ذ�  ويف 
من  كثري  هناك  قائاًل  بعثته  عن 
�حل����الت �ل��ت��ي ����ش��ت��خ��دم��ت فيها 

)يوناميد( تواجه تهم الف�شل يف دارفور

اتفاق حول اإجراءات للحركة مع ال�شفة مودي : تنظيم القاعدة �شيف�شل يف الهند
واإدخال الب�شائع اإىل غزة خلل اأيام

•• غزة-وام: 

�أعلن من�شق �ل�شوؤون �ملدنية يف �ل�شلطة �لفل�شطينية ح�شني �ل�شيخ �تخاذ عدد 
من �لجر�ء�ت نحو قطاع غزة و�شيتم �لبدء بتنفيذها خالل �لأيام و�لأ�شابيع 
�شاحنة   700 من  لأك��ر  ليت�شع  �أبو�شامل  ك��رم  معرب  تو�شعة  ومنها  �لقادمة 
�ل�شيخ يف  وق��ال  غ��زة.  و�لأ�شماك من قطاع  �مل��زروع��ات  بت�شدير  و�لبدء  يوميا 
ت�شريحات له �إنه مت �لبدء باإعد�د طو�قم فل�شطينية للعمل على كرم �أبو�شامل 
ومعرب بيت حانون و�إعد�د قو�ئم باأ�شماء طلبة قطاع غزة �لر�غبني باللتحاق 
باجلامعات خارج �لوطن وكذلك �لطلبة �لر�غبني باللتحاق يف بع�س جامعات 

�ل�شفة وكذلك �لبدء يف زيار�ت عائلية بني �شطري �لوطن . 

•• نيودلهي-رويرتز:

ناريندر�  �ل��ه��ن��دي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ق���ال 
مودي �إن تنظيم �لقاعدة �شيجد �شعوبة 
�لتي  ب���الده  يف  �أع�����ش��اء  بالغة يف جتنيد 
�أ�شاد مب�شلميها ووطنيتهم وكان �لتنظيم 
قد �أعلن هذ� �ل�شهر عن �إن�شاء �أول جناح 
�أعلن  �أي�����ام  �آ����ش���ي���ا. وب��ع��د  ل���ه يف ج��ن��وب 
حربية  �شفينة  خ��ط��ف  ع��ن  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه 
م�شلمي  �إن  م����ودي  وق����ال  ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة. 
�لهند �أنا�س وطنيون لن يخونو� بلدهم 

تهدف لإنهاء ما و�شفه مبعاناة �مل�شلمني 
يف �أماكن مثل ك�شمري حيث �ندلع مترد 
عنيف �شد حكم نيودلهي يف �لت�شعينات 

ول تز�ل م�شاعر �ل�شتياء و��شحة.
يف   15 �إىل  ي�شل  م��ا  �مل�شلمون  وي�شكل 
�مل��ئ��ة م���ن ���ش��ك��ان �ل��ه��ن��د وي���ق���در عدهم 
يجعل  مم��ا  ن�شمة  م��ل��ي��ون   175 بنحو 
�ل��ه��ن��د ث��ال��ث �أك���رب دول���ة يف �ل��ع��امل من 
�شئل  �مل�شلمني وحني  �ل�شكان  حيث عدد 
�ن�شمام م�شلمني  �شبب عدم  م��ودي عن 
فئة  با�شتثناء  �ل��ق��اع��دة  لتنظيم  ه��ن��ود 

ق��ل��ي��ل��ة و���ش��ف رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء �خلطر 
�لذي ميثله �لت�شدد باأنه ل يتعلق بدولة 
�لإن�شانية  ب��ني  قتال  ه��و  و�إمن���ا  ع��رق  �أو 

و�لال�إن�شانية .
�أخ���رى ق��ال م���ودي قبل زيارة  م��ن جهة 
للوليات �ملتحدة يلتقي خاللها �لرئي�س 
�لقادم  �لأ�شبوع  �أوباما  ب��ار�ك  �لأمريكي 
و�لهند  و����ش��ن��ط��ن  ب���ني  �ل���ع���الق���ات  �إن 
�ل�شوفيتي  ل��الحت��اد  حليفا  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
�لباردة �شت�شتمر يف  �إبان �حلرب  �ل�شابق 

�لتح�شن.

ومودي قومي هندو�شي �نتخب يف مايو 
�أيار �ملا�شي ويو�جه �نتقاد�ت ل�شمته �أمام 
لهم  معادية  �مل�شلمون  �عتربها  �أح���د�ث 
م�شجل  حديث  يف  �ل���وزر�ء  رئي�س  وق��ال 
مقتطفات  �أذ�ع�����ت  �����ش����ي.�إن.�إن  ل�شبكة 
يوم  كامال  بثه  قبل  �جلمعة  �م�س  منه 
�أجل  �شيحيون من  �لهند  �لأحد م�شلمو 
�لهند و�شيموتون من �أجل �لهند. هم ل 
ظن  �إذ�  �شوء..  �لهند  مي�س  �أن  يريدون 
له  ���ش��ي��ن��ق��ادون  �ل��ه��ن��د  م�شلمي  �أن  �أح���د 
فهو و�هم.  وقالت �لقاعدة يف بيان �إنها 

اأ�شرتاليا تعزز االأمن بعد معلومات عن هجمات 

% رف�سوا ال�ستقالل ومع�سكر ال�ستقالليني يقر بالهزمية  55.3

االحتاد االأوروبي ي�شيد بنتيجة ا�شتفتاء ا�شكتلندا 
خرباء: داع�س �شيلجاأ اإىل حرب ع�شابات

•• �شيدين-رويرتز:

�لأ�شرت�يل  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ق���ال 
توين �أبوت �م�س �إن ثرثرة ك�شفت 
�أن مت�شددين يخططون ملهاجمة 
�ل�����ش��ا���ش��ة و�مل���ب���اين �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�ل��ب��الد ب��ع��د ي���وم و�ح���د م��ن قيام 
بعملية  �ل�شرطة  مئات من رجال 

و��شعة ملكافحة �لإرهاب.
بتعزيز  �أم������ر  �إن������ه  �أب�������وت  وق������ال 
مبنى  يف  �لأم���ن���ي���ة  �لإج�����������ر�ء�ت 
�لربملان يف كانبري� و�شط خماوف 
ب�����ش��اأن �ح��ت��م��ال وقوع  م���ت���ز�ي���دة 
�أ�شرت�ليني  ق��ب��ل  م���ن  ه��ج��م��ات 
قاتلو� يف �لعر�ق �أو �شوريا و�شارك 
م��ا ي��رب��و ع��ل��ى 800 ���ش��رط��ي يف 
مدينتي  يف  �لأم���ن���ي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�شيدين وبرزبني وقالت �ل�شلطات 
ملت�شددين  م��وؤ�م��رة  �أحبطت  �إن��ه��ا 
تهدف  د�ع�س  بتنظيم  مرتبطني 

�إىل ذبح �أحد �لعامة ع�شو�ئيا.

•• عوا�شم-وكاالت:

�ع���ل���ن���ت ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء 
يف  �لثانية  و�مل�شوؤولة  �ل�شكتلندي 
�شتورجن  نيكول  �لوطني  �حل��زب 
�م�س �جلمعة يبدو �ننا لن نح�شل 
ناملها  ك��ن��ا  �ل���ت���ي  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  ع��ل��ى 
و��شافت  �ل����ش���ت���ق���الل  ل�������ش���ال���ح 
�شتورجن هناك خيبة و��شحة �ز�ء 

ف�شلنا يف �ل�شتفتاء .
�حلزب  رئي�س  �كتفى  جهته،  م��ن 
�لذي  �شاملوند  �ليك�س  و�حل��ك��وم��ة 
�ب���ردي���ن خ����الل �لليل  ك����ان غ�����ادر 
للتوجه على منت طائرة خا�شة �ىل 
�دنربه بتغريدة كتب فيها �ح�شنت 
على  ولال�شكتلنديني  غال�شكو  يا 

دعمهم �لهائل .
كما كتب رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين 
ديفيد كامريون على �شفحته على 
�لي�شرت  �ىل  ل��ق��د حت��دث��ت  ت��وي��رت 
د�رلينغ )زعيم حملة �لوحدويني( 
وهناته على هذه �حلملة �ملنظمة .
�ل�شتقالل  �ل�شكتلنديون  ورف�س 
من  ب55،3%  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ع���ن 
�ل�شو�ت بفارق كبري عن موؤيدي 
�ل���ش��ت��ق��الل �ل��ذي��ن ح�����ش��ل��و� على 
بح�شب  �ل�شو�ت  من   44،70%
�شباح  �ل�شادرة  �لر�شمية  �لرق���ام 
عمليات  �ن����ت����ه����اء  ب���ع���د  �جل���م���ع���ة 
�لدو�ئر �ل32 يف  �لفرز يف جميع 

��شكتلند�.
وح�شل �لوحدويون على مليونني 
مقابل  �����ش����وت����ا  و926  و�ل��������ف 
�شوتا  و989  �لفا  و617  مليون 

لال�شتقالليني يف �ل�شتفتاء.
وبعد حملة �ث��ارت تعبئة كبرية يف 
مناطق  يف  �ل�شتقالليني  �شفوف 

هناك  لل�شحفيني  �أب�����وت  وق����ال 
�لأ�شرت�ليني  بني  وثيقة  عالقات 
�ل���ذي���ن ي��ق��ات��ل��ون م���ع د�ع�������س يف 
�لدعم  و�شبكات  و�ل��ع��ر�ق  �شوريا 

هنا يف �أ�شرت�ليا. 
������ش����ت����وىل على  �ل���ت���ن���ظ���ي���م  ك������ان 
�شوريا  يف  و������ش����ع����ة  م�������ش���اح���ات 

�أب������وت كانت  و�أ�����ش����اف  و�ل����ع����ر�ق 
�ل��رث��رة ع��ن مبنى �ل��ربمل��ان بني 
و�لعر�ق  ���ش��وري��ا  يف  �أ���ش��رت�ل��ي��ني 
و�أن�����ش��اره��م يف �أ���ش��رت�ل��ي��ا.  وتابع 
قائال �أنا ل�شت على علم بتحديد 
�إطار  يف  بعينهم  �أ�شخا�س  ��شماء 
هذه �لرثرة لكن بالتاأكيد كانت 

�مل�شوؤولون  قال  �لعامل،  من  كثرية 
�ن �ل�شتفتاء �شجل ن�شبة م�شاركة 
 ،84،6% �ىل  و���ش��ل��ت  ق��ي��ا���ش��ي��ة 
وه������ي �لع����ل����ى يف �ن���ت���خ���اب���ات يف 

بريطانيا حتى �لن.
للذين  مطمئنة  �ل��ن��ت��ائ��ج  وج����اءت 
�نعكا�س  م����ن  ي���ت���خ���وف���ون  ك����ان����و� 
�ل�شتقالل �شلبا على �لقت�شاد يف 

حال �لنف�شال عن بريطانيا.
�رتفاع  على  لندن  بور�شة  وفتحت 
و����ش���ول  م����ع   0،75% ب��ن�����ش��ب��ة 
�على  �ىل  �ل���ش��رتل��ي��ن��ي  �جل��ن��ي��ه 
���ش��ن��ت��ني مقابل  م��ن��ذ  م�����ش��ت��وي��ات��ه 

�لدولر و�ليورو.
�لأوروبية  �ملفو�شية  رئي�س  و�أ�شاد 
ب������اروزو برف�س  م��ان��وي��ل  ج���وزي���ه 

��شكتلند� لال�شتقالل عن بريطانيا 
باعتباره نتيجة �إيجابية لأوروبا.

�أرحب  ب���اروزو يف بيان �م�س  وق��ال 
�ل�شكتلندي  �ل�������ش���ع���ب  ب�����ق�����ر�ر 
�ململكة  وح��������دة  ع����ل����ى  �حل�����ف�����اظ 
لأوروب���ا  ج��ي��دة  �لنتيجة  �مل��ت��ح��دة. 
�مل���وح���دة �مل��ن��ف��ت��ح��ة �لأق������وى �لتي 

متثلها �ملفو�شية �لأوروبية. 
يبدو  ف��ي��م��ا  ي�����ش��ري  ت�����ش��ري��ح  ويف 
لدعو�ت د�خل بريطانيا ول �شيما 
�لحتاد  ع��ن  لالنف�شال  �جن��ل��رت� 
ب��������اروزو ترحب  ق�����ال  �لأوروب�����������ي 
�أنه  بحقيقة  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�شية 
على مدى �لأعو�م �ملن�شرمة كررت 
و�ل�شعب  �ل�شكتلندية  �حل��ك��وم��ة 
�ل���ت���ز�م���ه���م���ا جتاه  �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي 

�حلكومة و�ل�شعب و�لربملان جزء� 
من هذه �لرثرة.  وو�شف وزير 
كريي  جون  �لأمريكي  �خلارجية 
ب��اأن��ه��ا وح�شية  �مل��زم��ع��ة  �مل���وؤ�م���رة 
مروعة وقال �إنها دليل على قدرة 
مهاجمة  على  �ملتطرفة  �جلماعة 
�لأو�شط.  �ل�����ش��رق  خ���ارج  �أه����د�ف 
وت�شعر �أ�شرت�ليا بالقلق من بع�س 
�أنهم  ي��ع��ت��ق��د  �ل���ذي���ن  م��و�ط��ن��ي��ه��ا 
جماعات  م��ع  �خل���ارج  يف  يقاتلون 
قتل  �ن��ت��ح��اري  وب��ي��ن��ه��م  م�شلحة 
ثالثة �أ�شخا�س يف بغد�د يف يوليو 
مت��وز ورج���الن ظ��ه��رت �شورهما 
على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
مقطوعة  روؤو���ش��ا  يحمالن  وهما 
جل��ن��ود ���ش��وري��ني. وق���ال �أب���وت �إن 
هناك 100 �أ�شرت�يل على �لأقل 
يف  ي�شاركون  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
جماعات  �أو  د�ع�������س  م���ع  �ل��ق��ت��ال 
�أن  �إىل  �أخ����رى م�����ش��ري�  م��ت�����ش��ددة 

�لعدد ز�د يف �لأ�شهر �لأخرية.

رئي�س  رح���ب  م��دري��د  �أوروب������ا ويف 
ر�خوي  ماريانو  �ل�شباين  �ل��وزر�ء 
�ليوم بنتيجة �ل�شتفتاء قائال �نها 

�أف�شل نتيجة لأوروبا.
ن�شرت  ف��ي��دي��و  ر����ش���ال���ة  يف  وق�����ال 
�للكرتوين  �حلكومة  موقع  على 
تد�عيات  �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي��ون  ت��ف��ادى 
وموؤ�ش�شية  و�جتماعية  �قت�شادية 

و�شيا�شية خطرية. 
�لت�شدي  ��شبانيا  حكومة  وحتاول 
لتوجه يف �إقليم قطالونيا �ل�شمايل 
�ل�شتقالل  على  ��شتفتاء  لإج���ر�ء 
�ملحاكم  �إىل  ب��ال��ل��ج��وء  م��ت��ع��ه��دة 
لعرقلة �أي حترك من هذ� �لقبيل. 
ومل ي��ذك��ر ر�خ�����وي ق��ط��ال��ون��ي��ا يف 

خطابه .

اإمام امل�شجد احلرام: احلج لي�س 
وال�شعارات  للمظاهرات  مكانًا 
الطائفية والتجمعات  احلزبية 

•• مكة املكرمة-وام:

�أك����د �إم�����ام وخ��ط��ي��ب �مل�����ش��ج��د �حل���ر�م 
�ل�شيخ �لدكتور عبد�لرحمن �ل�شدي�س 
�أن �حلج عبادة �شرعية وقيم ح�شارية 
�مل�شري�ت  �أو  للمظاهر�ت  مكانا  ولي�س 
و�لتجمعات �أو �ملناظر�ت �أو �مل�شاجالت 
�أو �جلد�ل و�ملال�شنات بل ترتيل ودعاء 

وذكر وند�ء وخ�شوع ورجاء و�بتهال .
�ل�����ش��دي�����س يف خ��ط��ب��ة �جلمعة  و����ش���دد 
�حلر�م  بامل�شجد  �م�����س  �أل��ق��اه��ا  �ل��ت��ي 
ي��ك��ون �حل���ج منطلقا  �أن  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�لتوحيد هلل وح��ده ل جمال  لتحقيق 
�لتجمعات  �أو  �حلزبية  لل�شعار�ت  فيه 
�ل�شيا�شية  �ل�شتقطابات  �أو  �لطائفية 
بل فيه بر�ءة من كل مبد�أ يخالف نهج 
�لكتاب و�ل�شنة ومن كل عقيدة مل يكن 
عليها �شلف هذه �لأم��ة . وق��ال �إن��ه �آن 
لنا معا�شر �مل�شلمني �أن ناأخذ من هذ� 
�لتجمع �لإ�شالمي �لدرو�س و�لعرب يف 
�لوحدة و�لت�شامن و�لبعد عن �لفرقة 
و�لتحزب  و�ل���ت�������ش���اح���ن  و�ل���ت���ع�������ش���ب 
وجت�����اه�����ل �لإ�������ش������اع������ات و�ل���ت�������ش���دي 

للمقولت �لكاذبات .

ما الف�شائل ال�شورية التي تعتزم وا�شنطن ت�شليحها؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

بعد �إقر�ر �لكونغر�س �لأمريكي خطة �لرئي�س، بار�ك �أوباما، لت�شليح وتدريب 
�ملعار�شة �ل�شورية، يطرح �ل�شوؤ�ل حول من هي �لف�شائل �لع�شكرية �ملعار�شة، 

�لتي �شتدربها و�شتزودها �لوليات �ملتحة بال�شالح؟ 
�لأزمة  �لأم��ري��ك��ي��ة م��ع  �لإد�رة  ن��وع��ي��اً يف تعاطي  �إق����ر�ر �خل��ط��ة حت���وًل  وي��ع��د 
�ل�شورية، ذلك �أنها كانت ترف�س، �شابقاً، بل ومتنع �لدول �لر�غبة من �إر�شال 
�أ�شلحة ب�شورة مبا�شرة �إىل قو�ت �ملعار�شة �ل�شورية، وخا�شة �لأ�شلحة �لنوعية، 
رغم �أن �لأخرية طلبت من �لغرب �أكر من مرة مدها بالذخرية للتمكن من 

�لإطاحة بنظام �لأ�شد.
وجاء �لت�شويت على �خلطة بعد �أن ح�شدت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية حتالفاً 
�لأدو�ر يف  �شتتقا�شم  �أك��ر،  ورمب��ا  دول��ة،  �أربعني  من  د�ع�س، مكوناً  �شد  دولياً 

حماربة د�ع�س يف �لعر�ق ويف �شوريا.
كافية عن معظم ف�شائل �جلي�س �حلر،  �لأمريكية معلومات  �لإد�رة  ومتتلك 
وقد  �أع���و�م.  ثالثة  م��ن  �أك��ر  منذ  �إ�شقاطه  �إىل  وت�شعى  �لنظام،  تقاتل  �لتي 
�ملعار�شة  �أن يزود بع�س ف�شائل  و�أن �شمحت، موؤخر�ً، لطرف ثالث،  �شبق لها 

ب�شو�ريخ تاو �مل�شادة للدروع.
وقد و�شلت هذه �ل�شو�ريخ �إىل عدد من �لف�شائل، منها حركة حزم ، �لتي يقوها 
حمزة �ل�شمال، و �لفرقة 13 ، �لتي يقودها �أحمد �ل�شعود و لو�ء �شقور �لغاب 
، و لو�ء �لفر�شان ، و �لفرقة 101 ، و جبهة �لأ�شالة و�لتنمية ، وهي ف�شائل 

تن�شط يف مناطق عديدة من حمافظتي، �إدلب وحلب ، وت�شم يف �شفوفها ن�شبة 
وبالتز�مها  مهنية،  باأنها  وتعرف  �لنظام،  عن  �ملن�شقني  �ل�شباط  من  كبرية 

�لع�شكري، وتو�شف من قبل �لإد�رة �لأمريكية باأنها ف�شائل معتدلة .
و�شتعمد �لإد�رة �لأمريكية، ح�شب ما �شرح �شابط �شوري من�شق من �لد�خل، 
�أخ��رى، مثل جبهة ثو�ر  �لف�شائل، ومن ف�شائل  �نتقاء عنا�شر من هذه  على 
تدريب  خطة  �شمن  �ملجاهدين،  وجي�س  معروف،  جمال  يقودها  �لتي  �شوريا، 
5000 عن�شر، كمرحلة �وىل، حيث �شتختارهم من �حلرفيني، ومعروف عنهم 

�لتز�مهم �لع�شكري و�ل�شيا�شي، وباأنهم غري طائفيني وغري متطرفني.
و�أفاد م�شدر يف �لئتالف �ل�شوري، �أن ت�شليح وتدريب ف�شائل من �جلي�س �حلر، 
�شيجري بالتن�شيق مع هيئة �أركان �جلي�س �حلر، و�لقياد�ت �لعليا يف �ملعار�شة 
�ل�شيا�شية. وطالب باإن�شاء منطقة حظر طري�ن يف �ل�شمال و�جلنوب �ل�شوري، 
بالأ�شلحة  �ملعار�شة  وت��زوي��د  �لنظام،  لقو�ت  �جل��وي  �ل��دف��اع  ق��در�ت  وتعطيل 
عن  �لك�شف  رف�س  لالئتالف  �ل�شيا�شية  �لهيئة  يف  م�شدر  و�أ�شاف  �لنوعية.  
خالل  من  �أح��د،  �إىل  �لعودة  دون  لوحدها  خططها  و�شعت  �أمريكا  �أن  نف�شه، 
�شوريا،  وز�رو�  �شبق  �لذين  �لكونغر�س،  و�أع�شاء  �لأمريكية،  �ملخابر�ت  وكالة 
حيث ت�شري �ملعلومات �شبه �ملوؤكدة �إىل �أن �لدعم متجه �إىل عدد من �لف�شائل.

وك�شف �مل�شدر �إىل �أن هذه �لف�شائل هي حركة حزم، وجبهة ثو�ر �شوريا، و�أجناد 
�لدميقر�طي  �ل��ك��ردي  �لحت��اد  ح��زب  �إىل  �إ�شافة   ، �ملجاهدين  وجي�س  �ل�شام، 
بالتدريب  �ل��دع��م  و�شيكون   ،  YPG �ل�شعبية  �حل��م��اي��ة  ووح����د�ت   ،PYD

و�لتمويل و�لت�شليح.
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حتت رعاية وح�سور الدكتورة هند القا�سمي

انطلق معر�س خليجية 1 االأول من نوعه يف دبي مب�شاركة 60 موهبة من اخلليج
�ل�شيخة  وح�������ش���ور  رع����اي����ة  حت����ت 
�ل��دك��ت��ورة ه��ن��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، �نطلق 
�لأوىل  للمرة  دب��ي  من  م�شاء  �أم�س 
�ل����ذي ي�شم   1 م��ع��ر���س خ��ل��ي��ج��ي��ة 
�أب�����رز م�شممي  م���ن  ك���ب���رية  ن��خ��ب��ة 
�ملعر�س  ي���ع���ت���رب  وه������و  �خل����ل����ي����ج، 
من  و�لأ���ش��خ��م  �لول  �ملتخ�ش�س 

نوعه. 
���ش��م ح��ف��ل �لف���ت���ت���اح ل��ف��ي��ف كبري 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �ل��ع��ام��ة وجنوم  م���ن 
�ل�شخ�شيات  م��ن  وع����دد�ً  �مل��ج��ت��م��ع، 
�لن�شائية �لبارزة، هذ� �إىل نخبة من 

���ش��ت��ون ع��ار���س وع��ار���ش��ة م��ن دولة 
�لذين  و�خلليج،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
ع���ر����ش���و� �أح��������دث �مل���ج���م���وع���ات يف 
�خلليجية.  �لأزي���اء  ت�شاميم  ع��امل 
تنظيم  م���ن   ،1 خ��ل��ي��ج��ي��ة  م��ع��ر���س 
�ملعار�س  لتنظيم  هيليك�س  �شركة 
فندق  ي���ق���ام يف  وه����و  و�مل�����وؤمت�����ر�ت 

�لعنو�ن، دبي ملدة 3 �أيام. 
�شركة  م��ن  �ل��ك��ع��ب��ي  لطيفة  ت��ق��ول 
ه���ي���ل���ي���ك�������س ل���ت���ن���ظ���ي���م �مل����ع����ار�����س 
و�ملوؤمتر�ت : معر�س خليجية 1هو 
فكرتي، و�أنا �أعتربها مبثابة رد على 

�مل�شممات من دول �خلليج �ملختلفة 
ب��ق��وه يف �ملعر�س،  ���ش��ارك��ن  �ل��ل��و�ت��ي 
ن�شائي  ملتقى  مبثابة  �عترب  �ل��ذي 
لأك���ر م��ن 60 م��وه��ب��ة ���ش��اب��ة من 

�خلليج.. 
�ملو�هب  دع���م  �إىل  �مل��ع��ر���س  ي��ه��دف 
وت�������ش���ج���ي���ع �ل�������ش���ب���اب �لإم������ار�ت������ي 
�لإب��د�ع و�لت�شميم  و�خلليجي على 
وتهيئة �لفر�س �لإ�شتثمارية �ل�شابة 
و�إبر�ز  �جلديدة  �مل�شاريع  لأ�شحاب 
�لإقت�شادي.  �لقطاع  يف  �مل���ر�أة  دور 
من  �أك��ر  �ملعر�س  يف  ي�شارك  حيث 

معر�س خليجية بتنوعه هو فر�شة 
حقيقية لنت�شار �لعالمات �لتجارية 
�إىل  �لعار�شني  ع��دد  ي�شل  �ل�شابة. 
�أك���ر م��ن ���ش��ت��ون ع��ار���س وعار�شة 
�مل����ج����الت.  وتختتم  م���ن خم��ت��ل��ف 
�ل�شفة  هو  �لتنوع  بالقول:  لطيفة 
�ل����ت����ي مت���ي���ز �مل����ع����ر�����س، لأن�����ن�����ا يف 
�لعديد من  معر�س خليجية لدينا 
�لعار�شني يف جمالت خمتلفة من 
وجمموعة  �لعطور  �لأزي����اء،  بينها 
م�شممي  م������ن  �مل�����ب�����دع�����ني  م������ن 

جموهر�ت وغري ذلك. 

�لأفكار �ملتكررة �لتي تر�فق �ملعار�س 
حتى  �لدولة،  يف  تقام  �لتي  �ملماثلة 
�لتنويع  ه��اج�����س  يل  بالن�شبة  ب���ات 
وت���ق���دمي م��ع��ر���س مب��ف��ه��وم جديد 
قدمها  �لتي  �لأ�شا�شية  �لفكرة  ه��و 

�ملعر�س وبني على �أ�شا�شها . 
هو  �ملعر�س  م��ن  �ل��ه��دف  وت�شيف: 
للمعار�س  �حلقيقي  �ل��وج��ه  �إب����ر�ز 
دور  و�إب����ر�ز  �لن�شائية  �لإقت�شادية 
ت��ق��وي��ة �لإق��ت�����ش��اد وخلق  �مل�����ر�أة يف 
�ملو�هب  ����ش��ت��ث��م��اري��ة ودع����م  ف��ر���س 
�إن  جانبها.  �إىل  و�ل��وق��وف  �ل�شابة 

•• القاهرة-رويرتز:

قالت وز�رة �لبرتول �مل�شرية �م�س �إن م�شر وقعت �تفاقات للتنقيب 
عن �لنفط و�لغاز قيمتها 187 مليون دولر مع عدة �شركات غربية 

و�شركة تون�شية.
�لأملانية  �آر.دبليو.�إي  وفازت  تنقيب.  �شبع مناطق  �لتفاقات  وت�شمل 
�لتون�شية  �ت�����س.ب��ي.����ش��ي.�آي  وف���ازت  �ل�شوي�س  خليج  يف  مبنطقتني 
يف  مناطق  بخم�س  �لي��ط��ال��ي��ة  و�إدي�����ش��ون  �لكندية  ج��ل��وب  وت��ر�ن�����س 

�ل�شحر�ء �لغربية.
�لقاب�شة  �مل�شرية  و�ل�شركة  للبرتول  �لعامة  �مل�شرية  �لهيئة  كانت 
للغاز�ت �لطبيعية �أعلنتا يف دي�شمرب كانون �لأول عن مز�يدة عاملية 

وقالتا  �لإنتاج  تقا�شم  بنظام  و�لغاز  �لنفط  عن  �لتنقيب  لمتياز�ت 
و�ل�شحر�ء  �ل�شوي�س  قناة  مناطق  يف  تقع  �ملطروحة  �لمتياز�ت  �إن 

�لغربية و�لبحر �ملتو�شط ودلتا �لنيل.
وتبدي �شركات �لتنقيب تردد� يف تطوير �كت�شافات �لغاز غري �مل�شتغلة 
تدفعها �حلكومية ل  �لتي  �ملبالغ  �أن  لأ�شباب منها  �مل�شرية  �ملياه  يف 

تكاد تغطي تكاليف �ل�شتثمار.
وتعاين م�شر من �رتفاع تكاليف �لطاقة ب�شبب �لدعم �لكبري لأ�شعار 
�لوقود يف بلد يبلغ عدد �شكانه 85 مليون ن�شمة وهو ما حول م�شر 
�ل�شنو�ت  م��دى  على  لها  ���ش��اف  م�شتورد  �إىل  للطاقة  م�شدر  م��ن 
�لقليلة �ملا�شية وبد�أت م�شر �شد�د بع�س ديونها �مل�شتحقة ل�شركات 

�لنفط �لأجنبية و�لتي جتاوزت �ل�شتة مليار�ت دولر.

•• �شاوبولو- الربازيل -وام:

بن�شبة  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  �ىل  �ل��رب�زي��ل  ���ش��ادر�ت  �رتفعت 
�حلايل  �لعام  من  �أغ�شط�س  �ىل  يناير  من  �لفرتة  خالل  باملائة   13
�شادر�ت  �جمايل  من  باملائة   20 ي�شكل  مما  دولر  مليار   1.767 �إىل 

�لرب�زيل �ىل �لعامل �لعربي �لتي بلغت 8.5 مليار دولر.
�لرب�زيلية  �خلارجية  و�لتجارة  و�ل�شناعة  �لتنمية  ل��وز�رة  تقرير  و�أ�شار 
�ىل  �لرب�زيل  �شادر�ت  �ن  �ىل  �لعربية  �لرب�زيلية  �لنباء  وكالة  ن�شرته 

�لدولة يف �غ�شط�س �ملا�شي ز�دت بن�شبة 43 باملائة عن نف�س �ل�شهر من 
�لعام �ملا�شي لتبلغ 294.2 مليون دولر.

وذكر �لتقرير �ن �لدولة ت�شدرت قائمة ��شو�ق �ل�شادر�ت �لرب�زيلية �ىل 
�ذ  �لثاين  �ملركز  يف  �ل�شعودية جاءت  �لعربية  �ململكة  و�ن  �لعربي  �لعامل 

بلغت �شادر�ت �لرب�زيل لها 1.684 مليار يف نف�س �لفرتة.
و��شاف �لتقرير �ن و�رد�ت �لرب�زيل من �لعامل �لعربي يف نف�س �لفرتة 
تر�جعت بن�شبة 2.56 باملائة �ىل 7.5 مليار دولر مقارنة بنف�س �لفرتة 

لعام 2013 . 

االإمارات اأكرب �شوق ل�شادرات الربازيل يف م�شر تر�شي مناطق للتنقيب عن النفط والغاز 
العامل العربي

م�شاركة ناجحة لفنادق عجمان يف �شوق ال�شفر الرو�شي الدويل
•• عجمان-الفجر: 

ي���������ش����ارك ق����ط����اع �ل�������ش���ي���اف���ة يف 
عجمان ممثال يف كربى �لفنادق 
لالإمارة  �لر�شمي  �ل��وف��د  �شمن 
�لع�شرين من معر�س  �ل��دورة  يف 
���ش��وق �ل�����ش��ف��ر �ل��رو���ش��ي �ل���دويل 
�لذي د�شنت فعالياته يف �لعا�شمة 
�ل�شاد�س  يف  م��و���ش��ك��و  �ل��رو���ش��ي��ة 
�لتا�شع ع�شر  ع�شر وي�شتمر حتى 

من �شبتمرب �جلاري.
ير�أ�شه  �ل���ذي  �ل��وف��د،  ويت�شمن 
في�شل �أحمد �لنعيمي مدير عام 
د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان، 
فندق كمبين�شكي عجمان وفندق 
�لق�شر- وف��ن��دق  ���ش��ر�ي  عجمان 

لفندق  �مل���رت���ق���ب  �لف���ت���ت���اح  �إىل 
فريمونت من فئة �خلم�س جنوم 
ب�شعة  �ملقبل  �لأول من مار�س  يف 
بح�شب  ف��ن��دق��ي��ة،  غ��رف��ة   252
عام  مدير  �شيفر  هيني  �أعلن  ما 

فريمونت عجمان.
من جانبه، �أعلن �فتخار حمد�ين 
رماد�  و�أجنحة  فندق  ع��ام  مدير 
ف��ن��دق��ه ح�����ش��ل على  �إن  ع��ج��م��ان 
�أع���ل���ى ن�����ش��ب��ة �إ���ش��غ��ال ف��ن��دق��ي يف 
�لإمار�ت �ل�شمالية يف �لفرتة بني 
 2014 وم��اي��و   2013 �أك��ت��وب��ر 
�ل��زو�ر من رو�شيا  بلغ عدد  حيث 
ودول �لحتاد �ل�شوفيتي �ل�شابق، 
�مل�شتهدف  �لرئي�شي  �ل�شوق  وهو 
�ملعر�س،  ه���ذ�  يف  �مل�����ش��ارك��ة  م���ن 

د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان. 
�ملدير  يف�شانوفا  جينيت  وذك��رت 
بفندق  �مل��ب��ي��ع��ات  لق�شم  �مل�����ش��اع��د 
كمبين�شكي عجمان �إنها �شت�شتغل 
م�شغلي  مع  �للقاء�ت  يف  �ملعر�س 
على  و�لتعرف  �ل�شياحي  �لقطاع 
متهيد�  �ل�شوق  م�شتجد�ت  �آخ��ر 
ل��ل��م��و���ش��م �مل��ق��ب��ل �ل����ذي ي���ب���د�أ يف 
�لر�شمية  �مل�شاركة  و�إن  �أك��ت��وب��ر،  
�إم��ارة عجمان  �لأوىل �شمن وفد 
ل��ل��رتوي��ج عن  �ل��ف��ر���ش��ة  متنحها 
ك���اإم���ارة ول��ي�����س فندقها  ع��ج��م��ان 
فقط. من جهته، قال ميت�شريي 
ر�نا�شينغ مدير تنمية �لأعمال يف 
�لفندقية  لالأجنحة  �إن  توليب 
�إي��ر�د�ت �لفندق ز�دت مبقد�ر  �إن 

ع��ج��م��ان وف��ن��دق و�أج��ن��ح��ة رماد� 
لالأجنحة  �إن  وت��ول��ي��ب  ع��ج��م��ان 

�لفندقية.
�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  وتقيم 
تر�ثية  م�شابقات  يوميا  بعجمان 
تقدم  ف��ي��م��ا  ب����الإم����ارة،  تعريفية 
جو�ئز  يوميا  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��ن��ادق 
جمانية  فندقية  ليايل  تت�شمن 
�لهد�يا  م��ن  و�ل��ع��دي��د  للفائزين 
�ل��ت��ذك��اري��ة. وق����ال �ل��ن��ع��ي��م��ي �إن 
�ملعر�س  هذ�  يف  �لد�ئرة  م�شاركة 
ت�������ش���ت���ه���دف زي��������ادة يف م���ع���دلت 
�لإ�شغال �لفندقي بالإمارة خالل 
�لعام �ملقبل بنحو 15 %، وهو ما 
�شيكون بالتو�زي مع زيادة �ل�شعة 
م�شري�  ل��ل��ف��ن��ادق،  �ل���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

 700 مبعدل  ز�ئ��ر  �أل��ف   147
ز�ئر يوميا، م�شري� �إىل ��شتهد�ف 
يوميا  �إ���ش��ايف  ن��زي��ل   100 جلب 
خ�����الل �ل����ع����ام �جل��������اري ب����زي����ادة 
بالعام  مقارنة   500% معدلها 
�مل��ا���ش��ي ب��ع��د �ل��ت��ع��اق��د ع��ل��ى ذلك 
مع موقع حجز �لغرف �لفندقية 

)جي دي ��س(.
وقالت �أولي�شيا جيتونوفا م�شاعد 
ب��ف��ن��دق عجمان  �مل��ب��ي��ع��ات  م��دي��ر 
�ملعر�س  ه���ذ�  �أه��م��ي��ة  �إن  ����ش���ر�ي 
تكمن يف �لرتكيز على �ل�شائحني 
�لإم����ار�ت  �إىل  يتوجهون  �ل��ذي��ن 
�لرتويج  و�إن  �ل�شتاء،  مو�شم  يف 
للتو�جد  �إ���ش��اف��ي��ة  ق���وة  يكت�شب 
�شمن فريق متكامل حتت �إ�شر�ف 

1.2 مليون درهم خالل �لن�شف 
مقارنة  �جل��اري  �لعام  من  �لأول 
�ملا�شي،  �لعام  من  �لفرتة  بنف�س 

دولة  من  �ل�شائحني  �إىل  م�شري� 
�لحتاد  ودول  �لحت��ادي��ة  رو�شيا 
بني  ما  مثلو�  �ل�شابق  �ل�شوفيتي 

عدد  م��ن  �ملئة  يف   70 �إىل   65
�لنزلء، وهو ما دفعهم للم�شاركة 

للمرة �لأوىل يف هذ� �ملعر�س.

وا�شنطن تتعهد لكييف ب�شمانات مالية مبليار دوالر
•• كييف-وكاالت:

�إن  �م�����س  بورو�شينكو  ب��ي��رتو  �لأوك����ر�ين  �لرئي�س  ق��ال 
مالية  ب�شمانات  تعهدت  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
على  �حل�شول  �أج��ل  من  لأوكر�نيا  دولر  مليار  قيمتها 

�لتمويل من �لأ�شو�ق �ملالية.
و�أ����ش���اف ب��ورو���ش��ي��ن��ك��و، يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى م��وق��ع تويرت، 
�أن��ه �تفق مع �لرئي�س �لأم��ريك��ي ب��ار�ك �أوب��ام��ا على �أن 
زيارة  �ل�شمانات، وذلك خالل  حت�شل كييف على تلك 
ب��ه��ا ل��و����ش��ن��ط��ن ح�شل فيها  ق���ام �ل��رئ��ي�����س �لأوك������ر�ين 
يف  دولر  مليون   53 قيمتها  �أم��ريك��ي��ة  م�شاعدة  على 
ي�شتطع  مل  لكنه  و�لإن�����ش��اين،  �لع�شكري  �لدعم  جم��ال 
�إقناع �لإد�رة �لأمريكية بتزويد بالده بال�شالح ملحاربة 

�لنف�شاليني �ملو�لني لرو�شيا يف �شرق �لبالد.
ويف �لن�شف �لأول من �لعام �حلايل، �قرت�شت �أوكر�نيا 
�شمانات  م��ن  م�شتفيدة  �مل���ال  �أ����ش���و�ق  يف  دولر  م��ل��ي��ار 

�أمريكية �شابقة. يف �شياق مت�شل، و�فقت جلنة �لعالقات 
�حلزبان  �أي��ده  �إج��ر�ء  على  �ل�شيوخ  مبجل�س  �خلارجية 
 350 �إىل  قيمته  وت�شل  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �جل��م��ه��وري 
باأ�شلحة  �أوكر�نيا  باإمد�د  وي�شمح لأوباما  مليون دولر، 
وطائر�ت  ومدفعية  ور�د�ر�ت  وذخائر  للدبابات  م�شادة 

��شتطالع فنية دون طيار �إىل جانب �أ�شلحة �أخرى.
و�ق���رتح���ت �ل��ل��ج��ن��ة ن��ف�����ش��ه��ا م��ن��ح م��ائ��ة م��ل��ي��ون دولر 
مل�شاعدة �أوكر�نيا فيما يتعلق بطو�رئ �لطاقة على مدى 
�أزمة  �أوكر�نيا تعي�س  �أن  ُيذكر  �ملقبلة.  �لثالثة  �لأع��و�م 
�قت�شادية حيث جتمد منو �قت�شادها �لعام �ملا�شي عند 
ن�شبة �شفر% بعدما منا بن�شبة %0.2 عام 2012، 
�لدويل  �لنقد  �شندوق  �أق��ر  �ملا�شي  �أبريل-ني�شان  ويف 
مقابل  دولر  مليار   17.1 بقيمة  لكييف  دعم  برنامج 
تنفيذ �إ�شالحات �قت�شادية، وقد ت�شلمت �أوكر�نيا حتى 
مليار�ت   4.6 مبلغ  �ل�شندوق  م�شاعد�ت  من  �ل�شاعة 

دولر.

�شعارات دينية لت�شويق متور امل�شتوطنات االإ�شرائيلية يف اأوروبا
• رام اهلل-وكاالت:

قالت وز�رة �لقت�شاد �لفل�شطيني، 
متخ�ش�شة  �إ�شر�ئيلية  �شركات  �إن 
يف ت�شويق �لتمور تن�شط باللتفاف 
منتجات  م���ق���اط���ع���ة  ق�������ر�ر  ع���ل���ى 
�مل�شتوطنات يف �لأ�شو�ق �لأوروبية، 
وحماولة �ل�شتفادة من �لإعفاء�ت 
�جلمركية �لتي توفرها �لتفاقيات 
�لدولية �ملوقعة بني دولة فل�شطني 
تعفي  �لعامل ومبوجبها  بلد�ن  مع 
�لتمور �لفل�شطينية من �ل�شر�ئب. 
�شحفي،  بيان  يف  �ل���وز�رة  وك�شفت 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شركات  بع�س  قيام 
�لتمور  ق��ط��اف  م��و���ش��م  با�شتغالل 
�ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة ل���ت���م���ري���ر مت����ور 
�لدولية  �لأ���ش��و�ق  يف  �مل�شتوطنات 
�لتمور  ه�����ذه  ت��ع��ب��ئ��ة  خ�����الل  م����ن 
هويل  منها  دينية  م�شميات  حت��ت 

 The Holy Land لن������د 
و��شتخد�م �شعار قبة �ل�شخرة كما 
�أنها تقوم باإغر�ء بع�س �لتجار غري 
�لتجاري  �لقطاع  على  �ملح�شوبني 

�لفل�شطيني ب�شر�ء متور �إ�شر�ئيلية 
�إعادة تعبئتها با�شم منتج  ومن ثم 
باأعمال  �ل��ق��ائ��م  وب���نّي  فل�شطيني. 
حلماية  �لعامة  �لإد�رة  ع��ام  مدير 

�أن  �ل��ق��ا���ش��ي،  �إب��ر�ه��ي��م  �مل�شتهلك 
�شادرت  �مل�شتهلك  حماية  ط��و�ق��م 
ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن �ل��ع��ب��و�ت �لتي 
معدة  فل�شطيني  منتج  ��شم  حتمل 

ومت  �لإ�شر�ئيلية،  �لتمور  لتعبئة 
مب�شادرة  م�شددة  تعليمات  �إ�شد�ر 
منتج  ع�����ب�����ارة  حت���م���ل  ع����ب����وة  �أي 
فل�شطيني ت�شتخدم لتعبئة �لتمور 
�لإ�شر�ئيلية �إل للتمور �لفل�شطينية 
فقط وفق خطة م�شرتكة و�شعتها 
و�ل�����زر�ع�����ة  �لق����ت���������ش����اد  وز�ر�ت 
وحمافظة  �جلمركية  و�ل�شابطة 
�أري���ح���ا و�لأغ������و�ر وج��ه��ات �أخ���رى. 
دول  �إىل  دعوتها  �ل����وز�رة  وج���ددت 
�لحتاد �لأوروب��ي �حلذر مما تقوم 
ب��ه �إ���ش��ر�ئ��ي��ل م��ن ع��م��ل��ي��ات تزوير 
�مل�شتوطنات على  وت�شليل ملنتجات 
�إ�شر�ئيل وهي بحقيقة  �أن من�شاأها 
�لإ�شر�ئيلية  �مل�شتوطنات  يف  ت�شنع 
�ملقامة على �لأر��شي �لفل�شطينية 
ويتم   ،1967 ع���ام  ح����دود  د�خ����ل 
يف  �شنع  ي�شمى  ما  حتت  ت�شويقها 

�إ�شر�ئيل .

2013 ال�شعودية  االت�شاالت  اإيرادات  ريال  مليار   7.1

الذهب فوق اأدنى �شعر يف 8 اأ�شهر ون�شف 

•• الريا�ص-وكاالت:

وتقنية  �لت�����ش��الت  هيئة  حققت 
�مل���ع���ل���وم���ات �ل�����ش��ع��ودي��ة �إي�������ر�د�ت 
قدرها 7.08 مليار ريال خلزينة 
 2013 ع������ام  ب���ن���ه���اي���ة  �ل�����دول�����ة 
�ملئة  يف   5 ب��ن�����ش��ب��ة  م��ن��خ��ف�����ش��ة 
 .2012 �ل��ع��ام  ب��اإي��ر�د�ت  مقارنة 
�ل�شنوي  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��ري��ر  وح�����ش��ب 
عن �لعام �ملايل �ملا�شي فاإن �أغلبية 
�ملايل  �ملقابل  من  ج��اءت  �إير�د�تها 
�خلدمة  ت���ق���دمي  م����ن  �ملُ���ح�������ش���ل 
مليار   5.04 بلغت  حيث  جت��اري��اً 
�ملقابل  على  �لباقي  وت���وزع  ري���ال، 
و�ملقابل  �لطيف  ل�شتخد�م  �مل��ايل 

•• �شنغافورة-رويرتز:

له  �أقل م�شتوى  �لذهب فوق  ��شتقر 
لكنه  �م�س  ون�شف  �أ�شهر  ثمانية  يف 
�لأ�شبوعي  �لنخفا�س  �شوب  يتجه 
�ملخاوف  بفعل  �لتو�يل  على  �لثالث 
�لوليات  يف  �ل��ف��ائ��دة  رف���ع  �أن  م���ن 
�ملتحدة وتعزز �لقت�شاد قد يقل�شان 

من �إغر�ء �ملعدن.
�أن  ب��ع��د  ل�شغوط  �ل��ذه��ب  وت��ع��ر���س 
�لحتادي  �لحتياطي  جمل�س  �أ�شار 
)�ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي �لأم���ري���ك���ي( يوم 
تكاليف  ق��د يرفع  �أن��ه  �إىل  �لأرب��ع��اء 
�أ�شرع من �ملتوقع عندما  �لقرت��س 
باإبقاء  تعهده  ج��دد  لكنه  ذل��ك  يبد�أ 
لفرتة  �ل�شفر  ق��رب  �لفائدة  �أ�شعار 

طويلة .
بتوقيت   0618 �ل�����ش��اع��ة  وب��ح��ل��ول 

�مل�������ايل ل���ل���رت�خ���ي�������س و�إي����������ر�د�ت 
�لهيئة  م�شروفات  وبلغت  �أخ��رى. 
خ���الل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ن��ح��و 591 
بذلك  ل���ت���ح���ق���ق  ري���������ال،  م���ل���ي���ون 
ريال  مليار   6.5 بحو�يل  فائ�شا 

وقالت هيئة   .2013 عام  بنهاية 
�ملعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  �لت�������ش���الت 
بالفوترة  ت��ق��وم  �إن���ه���ا  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
وتوريدها  �لإي�������ر�د�ت  وحت�����ش��ي��ل 

للخزينة �لعامة.

�لفوري  �ل�����ش��ع��ر  ����ش��ت��ق��ر  ج��ري��ن��ت�����س 
عند  ي����ذك����ر  ت����غ����ري  دون  ل����ل����ذه����ب 
ل����الأوق����ي����ة  دولر   1224.80
�لنخفا�س  �إىل  ليتجه  )�لأون�����ش��ة( 
0.3 باملئة على مد�ر �لأ�شبوع وز�دت 

 18.48 �إىل  ب��امل��ئ��ة   0.1 �ل��ف�����ش��ة 
دولر لالأوقية و�رتفع �لبالتني 0.3 
باملئة لي�شجل 1346.75 دولر يف 
حني هبط �لبالديوم 0.1 باملئة �إىل 

لالأوقية. دولر   826.01

البنوك ترد 19.9 مليار دوالر للمركزي االأوروبي 
•• فرانكفورت-رويرتز:

�لبنك  �إىل  �لأج��ل  طويلة  �لقرو�س  من  ي��ورو  مليار   19.898 �لبنوك  ت��رد 
�ملركزي �لأوروبي �لأ�شبوع �لقادم بعد �أن �أطلق برناجما جديد� ل�شخ قرو�س 
�أعلى  �أيلول  �شبتمرب   24 �لبنوك يف  �لذي �شرتده  و�ملبلغ  �شنو�ت.  �أربع  لأجل 
بكثري من �ل�شتة مليار�ت يورو �لتي توقعها متعاملو �شوق �لنقد يف ��شتطالع 
�أجرته رويرتز و�أعلى من �لقرو�س �لطارئة �لبالغة 5.98 مليار يورو �لتي 
�إىل  �لفائدة  �أ�شعار  �لأوروب��ي  �ملركزي  �لأ�شبوع. وخف�س  �لبنوك هذ�  �شددتها 
خطو�ت  و�أخ���ذ  �ل�شفر  ع��ن  �لإي���د�ع  �شعر  لينزل  متدنية  قيا�شية  م�شتويات 
�إذ� �قت�شت  لتعزيز �لإقر��س �إىل �شركات منطقة �ليورو. وتعهد ببذل �ملزيد 
�ل�شرورة لدرء خطر �نكما�س �لأ�شعار. وت�شمل �لإجر�ء�ت برناجما لقرو�س 
�لبنوك  �أن ي�شجع  �لأوروب��ي  �ملركزي  �لبنك  ياأمل  �أرب��ع �شنو�ت  جديدة لأج��ل 
على زيادة �لإقر��س. وتو��شل �لبنوك �شد�د �لتمويالت �لطارئة �لتي ح�شلت 
عليها من �ملركزي �لأوروب��ي يف �أو�خ��ر 2011 و�أو�ئ��ل 2012 مع خ�شوعها 
لختبار�ت �ل�شالمة �لتي يجريها �لبنك و�لتي دخلت �لآن مر�حلها �لأخرية 
باختبار حتمل على م�شتوى �أوروبا ككل. وقال �لبنك �ملركزي �م�س �إن 11 بنكا 
�شت�شدد 7.23 مليار يورو من �شريحة �لقرو�س �لأوىل يف 24 �شبتمرب �أيلول 

و�إن 22 بنكا �شت�شدد 12.668 مليار من �ل�شريحة �لثانية.

رو�شيا تفر�س ر�شومًا على املنتجات االأوكرانية 
•• �شوت�شي-رويرتز:

�إن���ه وق��ع قر�ر�  �م�����س  �ل��رو���ش��ي دم��ي��رتي ميدفيديف  �ل����وزر�ء  ق��ال رئي�س 
بفر�س ر�شوم على �ملنتجات �لأوكر�نية بعد �أن �أبرمت كييف �تفاق �شر�كة 
و�أ�شاف خالل منتدى  �لفور  ت�شري على  �لأوروب���ي لكنها لن  مع �لحت��اد 
��شتثماري يف منتجع �شوت�شي على �لبحر �لأ�شود �أن حماولت �ل�شغط على 
رو�شيا  �لغربية على  �لعقوبات  �إىل  تنجح قط من قبل م�شري�  مو�شكو مل 
�إىل  لال�شتماع  م�شتعدة  كانت  رو�شيا  �إن  وق��ال  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لأزم���ة  ب�شبب 

بو�عث قلق �لغرب لو �أن �لغرب ��شتمع �إىل مو�شكو.

�شعر �شلة خامات اأوبك ي�شل 95.19 دوالر 
•• فيينا-وام:

�أعلنت منظمة �لدول �مل�شدرة للنفط �أوبك �أن �شعر �شلة 
دولر   95.19 �إىل  �لول  �أم�س  و�شل   12 �ل�  خاماتها 
للربميل مقارنة ب�شعر �م�س �لذي قبله 95.84 دولر 

للربميل.
مرجعا  تعد  �لتي  �جل��دي��دة  �أوب���ك  خ��ام��ات  �شلة  وت�شم 

مربان  خ��ام  ه��ي  نوعا   12 �لن��ت��اج  �شيا�شة  م�شتوى  يف 
و�لير�ين  �جل��ز�ئ��ري  وخ��ام مزيج �شحارى  �لم��ار�ت��ي 
�لت�شدير  وخ���ام  �ل��ع��ر�ق��ي  �خلفيف  و�ل��ب�����ش��رة  �لثقيل 
�ل��ك��وي��ت��ي وخ����ام �ل�����ش��در �ل��ل��ي��ب��ي وخ����ام ب���وين �خلفيف 
�لعربي  و�خل���ام  �لقطري  �لبحري  و�خل���ام  �لنيجريي 
�خلفيف �ل�شعودي و�خلام �لفنزويلي مري�ي وجري��شول 

�لأنغويل و �أورينت �لكو�دوري. 
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حي دبي للت�شميم يك�شف عن خمططه الرئي�شي امللهم يف معر�س �شيتي �شكيب العاملي 2014
•• دبي-الفجر: 

باأنه  ل��ل��ت�����ش��م��ي��م  دب����ي  �أع���ل���ن ح���ي 
�لرئي�شي  خمططه  ع��ن  �شيك�شف 
معر�س  يف  �لف�����ت�����ت�����اح  ي�������وم  يف 
���ش��ي��ت��ي ���ش��ك��ي��ب �ل����ع����امل����ي و�ل������ذي 
���ش��ت��ن��ط��ل��ق ف��ع��ال��ي��ات��ه ي����وم �لأح����د 
حي  وميثل  �جلاري.  �شبتمرب   21
على  مي��ت��د  �ل���ذي  للت�شميم،  دب���ي 
ق���دم مربع،  م��ل��ي��ون   21 م�����ش��اح��ة 
ح��ج��ر �لأ����ش���ا����س مل���ا ���ش��ت��ق��دم��ه دبي 
لعامل �لإبد�ع يف جمالت �لت�شميم 
�لفاخرة  و�ل�شلع  و�لفنون  و�ملو�شة 

يف �ملنطقة خالل �لعقد �ملقبل. 
على  للت�شميم  دب��ي  ح��ي  وي�شتند 
مركز�ً  ي�شبح  �أن  �إىل  تهدف  روؤي��ة 
�لت�شميم  لأع��م��ال  م��رم��وق��اً  عاملياً 
�أج���ل حتقيق هذ�  و�لإب������د�ع، وم���ن 
�لهدف �شيعمل �حلي على ��شتقطاب 

�لذين ي�شكل �لإبد�ع بالن�شبة �إليهم 
�إبد�عية  ببيئة  ويطمحون  �شغفاً، 

حتمل ب�شمة خا�شة بهم. 
�إىل  للت�شميم  دب���ي  ح���ي  وي���ه���دف 
�ل����ش���ت���ف���ادة م����ن جت������ارب �مل���ر�ك���ز 
�لعاملية  �مل��������دن  يف  �لإب������د�ع������ي������ة 
�لرتكيز  �إىل  بالإ�شافة  �مل��ع��روف��ة، 
على تطوير بنية حتتية مب�شتويات 
عاملية ومر�فق ع�شرية تن�شجم مع 
�لهدف �لذي �أن�شى من �أجله �حلي. 
�آمنة  بيئة  �مل��زي��ج  ه��ذ  ع��ن  و�شينتج 
تتو�فر فيها �لعنا�شر �جلمالية مع 
مر�فق ع�شرية م�ش�شمة خ�شي�شاً 
�أن ح���ي دبي  ك��م��ا  ل�����ش��ك��ان �حل�����ي. 
�ملدينة  م��ف��ه��وم  يتبنى  للت�شميم 
مبادرة  م��ع  ين�شجم  �ل��ذي  �لذكية 
دب���ي �ل��ذك��ي��ة ، م���ن خ���الل �جلمع 
و�ملبادر�ت  �ل��ذك��ي  �لت�شميم  ب��ني 
ج��ن��ب مع  �إىل  ج��ن��ب��ا  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 

متخ�ش�س  �إب�����د�ع�����ي  جم��ت��م��ع   -
 4000 م��ن  لأك���ر  م��ق��ر�ً  �شيكون 
مبدعني  وح����رف����ي����ني  م�������ش���م���م، 

ومبتكرين
- جمموعة فنادق من فئة 4 جنوم 
مفرو�شة  و�شقق  �لبوتيك،  وفنادق 

تت�شمن 4000 غرفة 
على  مت����ت����د  جت�����زئ�����ة  م����ت����اج����ر   -
م�شاحة �أكر من 2.5 مليون قدم 
م��رب��ع تن�شجم م��ع روؤي���ة ح��ي دبي 

للت�شميم
- �شيكون حي دبي للت�شميم مبثابة 
مقر جديد يري �مل�شهد �لفني يف 
�لإمارة، من خالل �ملعار�س �لفنية 
�لر�قية، و�ملتاجر �ل�شغرية، وور�س 

�لعمل و�ل�شتوديوهات
توفر  ع�����ش��ري��ة  ���ش��ك��ن��ي��ة  ���ش��ق��ق   -
ل�شكانها �شهولة �لو�شول �إىل �حلي 

و�كت�شاف معامله �ملختلفة

على  حري�شني  كنا  فاإننا  وبالتايل 
ت��ط��وي��ر ه���ذ� �مل�����ش��روع م���ن خالل 
�ملجتمع،  ه��ذ�  مع  �لكامل  �لتعاون 
لتوفري جتربة فريدة للم�شممني، 
مع  تن�شجم  وللمقيمني  و�ل�شياح 
مركز�ً  لت�شبح  دب��ي  ل��ه  ت�شعى  م��ا 

للثقافة و�لإبد�ع . 
و�أ���ش��اف��ت �ل��دك��ت��ورة �أم��ي��ن��ة: لقد 
ت�������ش���م���ي���م ح�����ي دب����ي  ر�ع����ي����ن����ا يف 
للت�شميم �أن يكون �أكر من جمرد 
مكاناً  �شيكون  لالأعمال، حيث  حي 
يتطلع  �أروق��ت��ه كل من  يجمع بني 
ويوفر  �لإب���د�ع.  روؤي��ة عنا�شر  �إىل 
حا�شنة  بيئة  للت�شميم  دب��ي  ح��ي 
وم���ل���ه���م���ة ل���ق���ط���اع���ات �لإب�����������د�ع. 
و�شيكون حي دبي للت�شميم �شيكون 
�ل�شاعة  م��د�ر  على  باحلياة  ناب�شاً 
من  �ملختلفة  عنا�شره  خ��الل  م��ن 
حمالت جتارية ومر�فق ترفيهية، 

�ملو�هب �ملحلية و�ملاركات �لتجارية 
�لعاملية �لفاخرة �شمن موقع ملهم 
�ختياره بعناية وذك��اء يف و�شط  مت 
دب�����ي. ك��م��ا ���ش��ي��ق��دم �حل����ي جتربة 
لل�شركات،  �حلياة  لأ�شلوب  فريدة 
وزو�ر  و�ملقيمني  �لعاملة،  و�لقوى 
دبي. ويت�شمن حي دبي للت�شميم 
م��ع��امل وع��ن��ا���ش��ر ج��م��ال��ي��ة وفنية 

مذهلة ت�شتمل على ما يلي: 
 1.8 ب����ط����ول  م���ائ���ي���ة  و�ج�����ه�����ة   -
بت�شاميم  ف��ن��ادق  ت�شم  كيلومرت 
بالتجزئة  �ل��ب��ي��ع  وم��ن��اف��ذ  ر�ئ���ع���ة، 
بوتيك ، ومطاعم ومر�فق ترفيهية 

عاملية
تت�شمن  ح����رة  �أع���م���ال  م��ن��ط��ق��ة   -
خم�ش�شة  م���ك���ت���ب���ي���ة  م�������ش���اح���ات 
و�ل�شلع  �لت�شميم، و�ملو�شة  لقطاع 
�لفاخرة ت�شل طاقتها �ل�شتيعابية 

�أكر من 10،000 عامل

�حللول �لتكنولوجية �ملتقدمة. 
ويف معر�س تعليقها على �ملخطط 
للت�شميم،  دب����ي  حل���ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
�لر�شتماين،  �أمينة  �لدكتورة  قالت 
�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة تيكوم 
دبي  ح��ي  ي�شتمل  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت: 
للت�شميم على مفهوماً فريد�ً من 
�لبد�ية  فمنذ  �لت�شميم،  يف  نوعه 
ع��امل��ي��ني يف  رو�د  م��ع  نعمل  ون��ح��ن 
ف�شاًل  و�لت�شميم،  �ملو�شة  قطاع 
ع���ن ت��ع��اون��ن��ا م���ع م���و�ه���ب حملية 
�ملتعلقة  �ل��ن��و�ح��ي  خم��ت��ل��ف  مت��ث��ل 
ب��ال��ق��ط��اع��ات �لإب����د�ع����ي����ة؛ وذل���ك 
�ملر�فق  توفري  �إمكانية  من  للتاأكد 
تلبي  �ل����ت����ي  �ل���ت���ح���ت���ي���ة  و�ل���ب���ن���ي���ة 
�لتجارية  �ل���ع���الم���ات  �ح��ت��ي��اج��ات 
يف  �لنا�شئني  و�مل�شممني  �لعاملية 
�ملنطقة. كما �أن حي دبي للت�شميم 
م�����وج�����ه ل���ل���م���ج���ت���م���ع �لإب������د�ع������ي 

- �أج���ن���دة ح��اف��ل��ة ب��الأن�����ش��ط��ة على 
م�������د�ر �ل���������ش����اع����ة؛ ي�����ش��ت��م��ل ذل���ك 
ت��ن��ظ��ي��م جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة من 
مهرجانات  ف��ي��ه��ا  مب��ا  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�شو�رع  وم�شارح  و�لت�شميم  �لفن 

و�ملعار�س �لإبد�عية.
من  للت�شميم  دب���ي  ح��ي  و���ش��ي��ق��دم 
خالل تعاونه �لكامل مع �ملجتمعات 
متعددة  جتربة  دب��ي،  يف  �لإبد�عية 
�لأوجه حيث �شيمزج ما بني �لبيئة 
�لعمل  عنا�شر  فيها  تتو�فر  �ل��ت��ي 
و�ل��رتف��ي��ه، و�ل��ب��ي��ئ��ة �مل���ادي���ة �لذي 
عنا�شر  �أه��م  وبو�شوح  فيها  تظهر 
�لت�شميم و�لتي �شتكون ظاهرة يف 
ك��ل ز�وي����ة م��ن �مل�����ش��روع. و�شيكون 
يف  ويعمل  يعي�س  �ل���ذي  للمجتمع 
دب���ي دور ك��ب��ري يف ت��ط��ور ح��ي دبي 
للت�شميم، مما يجعل �حلي مركز�ً 
حيوياً ناب�شاً يتميز بزو�ره و�شكانه 

وهذ� �لنوع من �ملفاهيم و�لفعاليات 
�لعاملية  �ملدن  �لإبد�عية موجود يف 
�لت�شميم  ب���ق���ط���اع���ات  �مل���ع���روف���ة 
ونيويورك،  ل��ن��دن،  م��ث��ل  و�مل��و���ش��ة 

وباري�س وميالنو. 
و�ختتمت �لدكتورة �أمينة بالقول: 
ل���ق���د ���ش��ه��دن��ا �إق�����ب�����اًل ك����ب����ري�ً من 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  �مل��ه��ت��م��ني 
�لت�شميم منذ �أن �أعلنا عن �إطالق 
حي دبي للت�شميم يف �لعام �ملا�شي 
�ملرحلة  �أعمال  يف  �لنتهاء  و�شيتم 
�لتي  �لأوىل يف حي دبي للت�شميم 
تت�شمن مكاتب ع�شرية وم�شاحات 
من  �لأول  �ل��رب��ع  خ��الل  للتجزئة 
نرحب  �أن���ن���ا  ك��م��ا   .2015 �ل���ع���ام 
�ملطورين  م���ع  �ل���ت���ع���اون  ب��ف��ر���س 
لتطوير  و�لإق��ل��ي��م��ي��ني  �ل��ع��امل��ي��ني 
م�شتقبل �لت�شميم، و�ملو�شة و�لفن 

و�ل�شناعات �لفاخرة يف دبي. 

�شنويًا اخلليجية  االأ�شمدة  �شادرات  طن  مليون   23
•• دبي-وكاالت:

�أك����د �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��وه��اب �ل�����ش��ع��دون �لأم����ني �ل��ع��ام ل��الحت��اد �خلليجي 
من  �لأ�شمدة  �شناعة  متطلبات  توفر  �أن  و�لبرتوكيماويات،  للكيماويات 
مو�د �أولية وبنية حتتية، �إ�شافة �إىل �لقرب من �لأ�شو�ق �لأ�شا�شية �مل�شتهلكة 
للمادة، مينح دول �خلليج �ملنتجة لالأ�شمدة ميزة تناف�شية قوية يف �لأ�شو�ق 

�لعاملية.
و�عترب �ل�شعدون يف مقابلة مع قناة �لعربية �أن هذه �لعو�مل �شاعدت على 
�لتعاون من  �ملادة لتقفز �شادر�ت دول جمل�س  �إنتاج  منو وتنوع كبريين يف 
�لعام  ط��ن  مليون   23 �إىل  و�لفو�شفاتية  �لنرتوجينية  ب�شقيها  �لأ���ش��م��دة 

�ملا�شي. وذكر �أن �لطاقة �لإنتاجية بلغت لذ�ت �لعام 40 مليون طن.
وت�شهد �شناعة �لأ�شمدة يف �خلليج �لعربي منو� قويا، تفوق ن�شبته �شعفي 

للبرتوكيماويات  �خلليجي  �لحت��اد  وبح�شب  �لعاملي،  �لأ�شمدة  قطاع  منو 
�ليوريا  %25 من جتارة  ي�شكل نحو  �لقطاع �خلليجي  فاإن  و�لكيماويات، 

عامليا ونحو %12 من �لتجارة �لعاملية لالأمونيا.
ومع تخطيط دول �خلليج �لعربي ل�شخ مزيد من مليار�ت �لدولر�ت على 
زيادة �لقدرة �لإنتاجية �لبرتوكيماوية خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملقبلة بهدف 
�ملحافظة على ح�شتها �ل�شوقية، ينوه �ملخت�شون �أن على �ل�شناعة يف �خلليج 

تنويع منتجاتها وخف�س �عتمادها على �لغاز كلقيم.
وميكن لدول �خلليج تنويع منتجاتها من �لأ�شمدة عرب زيادة �إنتاج �أ�شمدة 
ت�شكل  و�لتي  �لنيرتوجني  �أ�شمدة  �لفو�شفات يف حمفظتها وتخفيف ح�شة 
�أن  بالذكر  و�جل��دي��ر  �لطبيعي  للغاز  �ل�شتهالك  كثيفة  عملية  �شناعتها 
يف  �لأ�شمدة  م�شنعي  منتجات  حمفظة  غالبية  ت�شكل  �لنيرتوجني  �أ�شمدة 

�خلليج.

الإ�سرتليني ي�سعد اأمام الدولر

رف�س انف�شال ا�شكتلندا يرفع االأ�شواق االأوروبية
•• عوا�شم-وكاالت:

�رت����ف����ع����ت �لأ�����ش����ه����م �لأوروب������ي������ة 
�ل�شوق  مبكا�شب  م��دع��وم��ة  �م�����س 
�ل����ربي����ط����ان����ي����ة ب����ع����د ت�������ش���وي���ت 
على  ب������������)ل(  �لأ�����ش����ك����ت����ل����ن����دي����ني 
�لنف�شال عن �ململكة �ملتحدة، فقد 
 100 تاميز  فاينن�شال  موؤ�شر  ز�د 
 ،0.7% �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  ل��الأ���ش��ه��م 
وكانت �أ�شهم �ل�شركات �لتي مقرها 
�أ���ش��ك��ت��ل��ن��د� م��ث��ل روي����ال ب��ن��ك �أوف 
للمر�فق  و�أ����س.�أ����س.�إي  �شكوتلند 
ب�شعودهما  �ل��ر�ب��ح��ني  �أك����رب  م��ن 
�لرتتيب. على  و3.3%   3.2%

وت����ف����وق ف��اي��ن��ن�����ش��ال ت���امي���ز على 
 40 موؤ�شري د�ك�س �لأملاين وكاك 
�ل��ل��ذي��ن ���ش��ع��د� بن�شبة  �ل��ف��رن�����ش��ي 
%0.5 لكل منهما، وذلك بعد �أد�ء 
�لربيطاين  للموؤ�شر  �مل�شتوى  دون 
قبيل �ل�شتفتاء باأ�شكتلند�، و�رتفع 
لأ�شهم   300 يوروفر�شت  موؤ�شر 
ك����ربي����ات �ل�������ش���رك���ات �لأوروب�����ي�����ة 

ب�0.8%.
وكان �رتفاع موؤ�شر �إبك�س لالأ�شهم 
بقية  م��ع  مقارنة  �أك��رب  �لإ�شبانية 
�لأوروب��ي��ة، حيث  �لأ�شو�ق  كربيات 
�شاعد  وقد   ،1.9% بن�شبة  �رتفع 
كلفة  �نخفا�س  �ل�شعود  ه��ذ�  على 
�ل�شيادية  �ل�����ش��ن��د�ت  ع��ل��ى  �ل��ع��ائ��د 

ج��ن��ي��ه يف ت��ع��ام��الت ���ش��اب��ق��ة، وهو 
�لأوروبية  للعملة  م�شتوى  �أدن���ى 
منذ  �لربيطانية  نظريتها  مقابل 

يوليو-متوز 2012.
�شوتو�  م��ن  �أن  �لنتائج  و�أظ��ه��رت 
 50% جت����اوزو�  �ل��وح��دة  ل�شالح 
م���ن �إج���م���ايل �لأ�����ش����و�ت، وه���و ما 
ي��ع��ن��ي ه���زمي���ة �لن��ف�����ش��ال��ي��ني يف 
زعيمهم  �أق���ر  و�ل��ذي��ن  �ل�شتفتاء، 

�ألك�س �شاملوند بالهزمية.
�أمام  وو��شل �لإ�شرتليني �ل�شعود 
�لدولر ليبلغ يف وقت مبكر �ليوم 
�أعلى  وه����و  دولر�،   1.6521
م�شتوى منذ بد�ية �ل�شهر �جلاري، 
�لأ�شبوع  ه���وى  ق��د  وك���ان �جل��ن��ي��ه 
�ملا�شي �إىل �أدنى م�شتوى يف ع�شرة 

�أ�شهر �أمام �لعملة �لأمريكية.
�لربيطانية  �ل��ع��م��ل��ة  ق��ف��زت  ك��م��ا 
�أمام �لني �لياباين �ليوم �إىل �أعلى 
ليناهز  �أع����و�م  �شتة  منذ  م�شتوى 
 178.78 مقابل  يناً   180.16

يناً يف تعامالت �أم�س.
�ملالية  �لأ���ش��و�ق  تفتح  �أن  ويتوقع 
�لربيطانية على �رتفاع بدعم من 
�ل�شتقالل  �لأ�شكتلنديني  رف�س 
ع��ن �ململكة �مل��ت��ح��دة، وه��و م��ا بدد 
�قت�شاد  قائمة على  كانت  خماوف 
بريطانيا و�أ�شو�قها �ملالية يف حال 

فوز مع�شكر �ل�شتقالل.

�شنو�ت،   10 لأج�����ل  �لإ����ش���ب���ان���ي���ة 
�إىل  وي��ع��زى ه��ذ� �لرت��ف��اع �لكبري 
متنامية  دع���و�ت  ت��و�ج��ه  �لبلد  �أن 
لنف�شال �إقليم كاتالونيا عن باقي 

�إ�شبانيا.
كما قفز �جلنيه �لإ�شرتليني �م�س 
لأعلى م�شتوى منذ �أ�شبوعني �أمام 
دولر   1.6469 ليبلغ  �ل����دولر 
�لعملة  و�رتفعت  �ل��و�ح��د،  للجنيه 
م�شتوى  �أع���ل���ى  �إىل  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

منذ عامني �أمام �لعملة �لأوروبية 
ت�شويت  �أن�����ه�����ى  وق������د  �ل������ي������ورو. 
�لأ�شكتلنديني للبقاء �شمن �ململكة 
�أ�شبوعني من �لقلق د�خل  �ملتحدة 
�إىل  �أدى  مم���ا  �مل���ال���ي���ة،  �لأ�����ش����و�ق 
�لربيطانية  �لعملة  قيمة  هبوط 
ت���وب���ي كامبل  ب�����ش��ك��ل ح�����اد، وق�����ال 
�ل���ت���د�ول يف تافري�  م��دي��ر  غ����اري 
لالأور�ق �ملالية �إن م�شاعر �لرتياح 
ت��دف��ع �لأ���ش��ه��م ل��ل�����ش��ع��ود ب��ع��د �أن 

جتاوزنا ��شتفتاء �أ�شكتلند� .
�لإ�شرتليني  �جل��ن��ي��ه  �رت��ف��ع  ك��م��ا 
�أعلى م�شتوى له مقابل  �إىل  �م�س 
�ل��ع��م��ل��ة �لأوروب�����ي�����ة �ل���ي���ورو منذ 
ع��ام��ني، وذل���ك ب��ع��د ظ��ه��ور نتائج 
�أولية تفيد بفوز مع�شكر �ملوؤيدين 
�ململكة  ���ش��م��ن  �أ���ش��ك��ت��ل��ن��د�  ل��ب��ق��اء 
�ملتحدة، وهبط �ليورو يف تعامالت 
طوكيو �م�س �إىل 0.7809 جنيه 
�إ�شرتليني مقارنة بنحو 0.7882 

االقت�شاد تبحث التعاون مع الواليات املتحدة االأمريكية
•• اأبوظبي-وام:

بحث �شعادة جمعة حممد �لكيت وكيل وز�رة �لقت�شاد 
�ل����وز�رة يف  �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة مبقر  ل�����ش��وؤون  �مل�شاعد 
�أب���وظ���ب���ي م���ع ج��ا���ش��ون ب��ون��نت م���ن���دوب م��ك��ت��ب �ملمثل 
و�ل�شرق  �لأوروب��ي��ة  �ل�شوؤون  مدير  �لأمريكي  �لتجاري 
تعزيزها  و�شبل  �لثنائية  �لتجارية  �لعالقات  �أو�شطية 
و�لرتقاء بها على �مل�شتوى �لثنائي وعلى م�شتوى دول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي من خالل �لآليات �ملخ�ش�شة 
لذلك مبا يف ذلك خمتلف �لقطاعات �لتجارية �لدولية 

وتلك �ملت�شلة بها.
�إقت�شادي  م�شوؤول  موتلي  مارك  �لدكتور  �للقاء  ح�شر 
يف ���ش��ف��ارة �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة ل��دى �لدولة 
ملنطقة  �لفكرية  �مللكية  ملحق  ���ش��امل  يا�شني  وعائ�شة 
�ل�شفارة �لأمريكية  �إفريقيا يف  �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�أه����م �لتطور�ت  ن��ب��ذة ع���ن  �ل��ك��ي��ت  �ل��ك��وي��ت. وق����دم  يف 
�لقت�شادية يف دولة �لمار�ت وجهود �حلكومة لتعزيز 
�لقليمي  �مل�شتويني  على  �لقت�شادية  �ل��دول��ة  مكانة 
و�لدويل �إىل جانب تبادل وجهات �لنظر حول عدد من 
�لتجارة يف  تي�شري  �تفاقية  �أهمها يف مو�شوع  �ملو��شيع 

�إطار منظمة �لتجارة �لعاملية.
و �أكد �لكيت �أهمية هذه �لإتفاقية و�لإ�شتفادة �ملنظورة 
عامليا حال مت تطبيقها و��شتعر�س �لعمل �لذي يجري 

بالدولة  �ملعنية  �ملحلي فيما بني �جلهات  �مل�شتوى  على 
�لتا�شع  �ل���وز�ري  �مل��وؤمت��ر  عن  �ل�شادرة  للقر�ر�ت  وفقا 
ملنظمة �لتجارة �لعاملية ودعا �إىل �شرورة تكاتف �جلهود 

�لدولية ب�شاأن �مل�شي بتحقيق تطبيق هذه �لإتفاقية.
با�شتمر�ر  �لرغبة  عن  �جلانبان  عرب  �للقاء  ختام  ويف 
�لقت�شادية يف  �ملجالت  و�لتو��شل يف خمتلف  �لتعاون 
�إطار  �ملتمثلة يف  �شو�ء تلك  �لإط��ار�ت �ملخ�ش�شة لذلك 
و�أمريكا  �لإم����ار�ت  ب��ني  �لقت�شادية  �ل�شيا�شات  ح���و�ر 
و�ل�شتثمار  للتجارة  �لإط��اري��ة  �لتفاقية  خالل  من  �أو 
�أوعلى  �لأمريكية  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ملجل�س  دول  بني 

�مل�شتوى �ملتعدد �لأطر�ف.
وب��ل��غ ح��ج��م �ل���ت���ج���ارة �خل���ارج���ي���ة غ���ري �ل��ن��ف��ط��ي��ة بني 
 2013 �شنة  �لأمريكية  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �لإم����ار�ت 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  وت��ع��ت��رب   .. دولر  م��ل��ي��ار   28 ن��ح��و 
.. كما  ل��ل��دول��ة  �ل��ث��اين  �ل��ت��ج��اري  �ل�شريك  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شوق ل�شادر�ت  �أه��م  �لإم���ار�ت  تعترب 
�أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لأمريكية 
وتوجد يف �لدولة �أكر من �ألف �شركة �أمريكية تعمل يف 

خمتلف �لقطاعات.
ح�شر �للقاء فخري �لهز�مية م�شت�شار باإد�رة �ملفا�شات 
�هلل  عبد  وح��ام��د  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  ومنظمة  �لتجارية 
�لتجارية  �ملفاو�شات  ب��اإد�رة  �لعامري  و�عتد�ل  علي  �آل 

ومنظمة �لتجارة �لعاملية. 

الطريان العربي واالأجنبي يعلق رحلته اإىل �شنعاء
•• �شنعاء-وام:

�أعلنت �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين و�لأر�شاد �ليمنية 
تعليق  ق��ررت  و�لأجنبية  �لعربية  �ل��ط��ري�ن  �شركات  �أن 
24 �شاعة نظر� للم�شتجد�ت  رحالتها �إىل �شنعاء ملدة 

�ليمنية  �لأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  �لعا�شمة  ت�شهدها  �لتي 
�شركات  �ن  بالهيئة قوله  �لر�شمية عن م�شدر م�شوؤول 
��شتمر�ر  يف  لح��ق��ا  �لتقييم  ب���اإع���ادة  �شتقوم  �ل��ط��ري�ن 
�لأجو�ء  لطبيعة  وفقا  �ل��رح��الت  ��شتئناف  �أو  �لتعليق 

�لأمنية يف �لعا�شمة �ليمنية. 

حتقيق حول بنك غولدمن �شاك�س ل�شلته بالقذايف 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ذكرت �شحيفة وول �شرتيت جورنال �ن �ل�شلطات �لمريكية جتري 
على  �شاك�س  غولدمن  بنك  ��شتخدمها  �لتي  �لو�شائل  حول  حتقيقا 
�لرجح لال�شتفادة من �ل�شندوق �ل�شيادي �لليبي خالل حكم �لزعيم 

�ل�شابق معمر �لقذ�يف.
�لمريكية  �لهيئة  �جرتها  �لتي  �لتحقيقات  �ن  �ل�شحيفة  و��شافت 
مل��ر�ق��ب��ة �ل���ش��و�ق �مل��ال��ي��ة مت��ح��ورت ح��ول ف��رتة ت���درب ق��رر �مل�شرف 
يف  �ل�شابق  �مل�شوؤول  زرت��ي،  ل�شقيق م�شطفى   2008 يف  يجريها  �ن 

�لنظام �لذي كان �أنذ�ك نائب رئي�س �ل�شندوق �ل�شيادي �لليبي.
وقد �تخذ ذلك �لقر�ر فيما كان غولدمن �شاك�س يجري عمليات مع 

�لعالقات  ب��د�أت  �منا يف وقت  دولر،  �ملليار  ناهزت  �لليبي  �ل�شندوق 
وي�شعى  ج��ورن��ال  �شرتيت  وول  �ك��دت  كما   ، تتدهور  �ل�شريكني  ب��ني 
�ج��ري��ت يف مقابل  ق��د  �ل��ت��درب  ف��رتة  ك��ان��ت  �ذ�  م��ا  �ملحققون ملعرفة 
تعوي�شات، وملاذ� �شمح حلامت زرتي �ن يبقى يف �مل�شرف طو�ل �شنة، 
�نها  تقول  �لتي  �ل�شحيفة  �ك��دت  كما   ، تدربه  ف��رتة  �نتهاء  بعد  �ي 

ت�شتمد معلوماتها من م�شدر قريب من �مللف.
ورد� على ��شتي�شاح �ل�شحيفة، نفى متحدث با�شم �لبنك وجود �ي 

عالقة بني فرتة �لتدرب هذه و�ل�شندوق �لليبي.
و�و�شحت وول �شرتيت جورنال �ن �لهيئة �لمريكية ملر�قبة �ل�شو�ق 
�ل�شتثمار�ت  عن  م�شوؤولون  بها  ق��ام  رح��الت  يف  �ي�شا  تدقق  �ملالية 

�لليبية �ىل لندن و�ملغرب على نفقة غولدمن �شاك�س.

»علي بابا« ال�شني حتطم اأرقام بوينغ اأمريكا
•• نيويورك – رويرتز:

ح����������ددت جم����م����وع����ة ع����ل����ي ب���اب���ا 
 68 �ل�����ش��ه��م ع��ن��د  �ل��ق��اب�����ش��ة �شعر 
لنطاق  �لأع��ل��ى  �حل��د  وه��و  دولر� 
�لعام  طرحها  يف  �ملتوقع  �لت�شعري 
خالله  م��ن  جمعت  �ل���ذي  �لأويل 

. دولر  21.8مليار 
�ل�����ش��ع��ر ف�����اإن �لطرح  وع���ن���د ذل����ك 
�لطروحات  �أكرب  �أحد  �لأويل وهو 
�ل���ع���ام���ة �لأول����ي����ة ع��ل��ى �لإط�����الق 
لل�شركة  �ل�شوقية  �لقيمة  �شيجعل 
دولر،  م��ل��ي��ار   167.6 �ل�شينية 
�شركات  ع���ل���ى  ب����ذل����ك  ل���ت���ت���ف���وق 
�أمريكية كربى ترت�وح من وولت 

ديزين �إىل بوينغ.
�شركات  ف����وق  �أي�����ش��ا  و���ش��ريف��ع��ه��ا 

خم�����ش�����ش��ات �لأ����ش���ه���م �ل���ت���ي كان 
ي�شتهدفونها.

وقفزت �إير�د�ت علي بابا 46 باملئة 
�لعام  �ل���ث���اين م���ن ه����ذ�  �ل���رب���ع  يف 
مدعومة مبكا�شب قوية لأن�شطتها 
وت�شاعف  �مل���ح���م���ول  لت�������ش���الت 
على  للتوزيع  �لقابل  �لربح  �شايف 
حملة �أ�شهمها ثالث مر�ت تقريبا، 
�أو  دولر  مليار   1.99 �إىل  لي�شل 

لل�شهم. �شنتا   84
وميهد �لطرح �لعام �لأويل �لناجح 
�لطريق �أمام �أ�شهم علي بابا لبدء 
تد�ولها يف �شوق نيويورك لالأور�ق 
م�شتثمرون  وي�����ر�ه�����ن  �مل����ال����ي����ة 
�أن��ه ماز�ل  وحمللون كثريون على 
ل�شعر  كبرية  لقفزة  جم��ال  هناك 

�ل�شهم يف �ليوم �لأول لتد�وله.

�أمريكية للتجارة �لإلكرتونية مثل 
�أمازون و�إيباي ويعطيها �ملزيد من 
�لوليات  يف  للتو�شع  �ملالية  �لقوة 

�ملتحدة و�أ�شو�ق �أخرى.
�لرئي�س  وي���ن���ج���و  ����ش���ك���وت  وق������ال 
�لتنفيذي لت�شانل �دفي�شور �مل�شنعة 
�لإلكرتونية  �لتجارة  لربجميات 
يف  بابا(  )علي  �أ�شعها  �أن  �أ�شتطيع 
حيث  م��ن  وغ��وغ��ل  في�شبوك  ف��ئ��ة 
�لنمو  وف���ر����س  �ل��ن�����ش��اط  ن���ط���اق 

و�لربحية. 
 35 ب��ني  م��ا  �إن  وق��ال م�شتثمرون 
قدمت  ��شتثمارية  موؤ�ش�شة  و40 
مليار  بقيمة  �أ�شهم  ل�شر�ء  طلبات 
و�أف����اد  م��ن��ه��ا  ل��ك��ل  �أك����ر  �أو  دولر 
باأنهم وجدو�  م�شتثمرون كثريون 
���ش��ع��وب��ة يف �حل�����ش��ول ع��ل��ى كامل 

حمكمة اأوروبية ترفع احلظر عن املركزي االإيراين
•• طهران-وكاالت:

�أ�شدرت �ملحكمة �لوروبية حكماً باإلغاء �لقر�ر �ل�شادر عن �ملجل�س �لأوروبي 
عام 2012 و�لقا�شي بتجميد �أ�شول �لبنك �ملركزي �لإير�ين.

�ملحكمة  ع��ن  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  ه��ذ�  �أن  �لر�شمية  �شبه  مهر  وك��ال��ة  وذك���رت 
�لبتد�ئية حكم نافذ وميكن لالحتاد �لأوروبي ��شتئنافه.

�لتفاف  دليل  �أي  لي�س هناك  �أنه  �أثبتت  �ملعلومات  �أن  �إىل  �ملحكمة  و�أ�شارت 
من قبل �لبنك �ملركزي �لإير�ين حول �حلظر �ملفرو�س على طهر�ن ولهذ� 

يجب رفع �حلظر �ملفرو�س على هذ� �لبنك.
�إير�ن  و�لغرب عقوبات �شارمة على  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  وفر�شت 
ب�شبب برناجمها �لنووي �ملثري للجدل، و�شكلت تلك �لعقوبات �أد�ة رئي�شية 
يف �ل�شغط على �إير�ن بهدف �إجبارها على �لتخلي عن برناجمها �لنووي.

�لإير�نية،  �مل�شارف  مقاطعة  عديدة،  �أم��ور  �شمن  من  �لعقوبات،  و�شملت 
جتميد �أمالك �لبنك �ملركزي، قطع �إير�ن عن منظومة �لتحويالت �لغربي 
)Swift(، ومقاطعة ��شتري�د �لنفط و�ملنتجات �لبرتوكيميائية �لإير�نية 

ومقاطعة �لتاأمني �لبحري لناقالت �لنفط و�ملنتجات �لبرتوكيماوية.
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2013/03/11 �ملودعة حتت رقم :  188193  
 با�ش��م : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطنى �س م ع

 وعنو�نه : �س ب: 5300 ر�أ�س �خليمة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة                         
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية / �ل�شوؤون �ملالية و �ل�شوؤون �لعقارية
 �لو�ق�عة بالفئة   : 36

  "RAKBANK  SME Max Value Collection " و�شف �لعالمة :   هي عبارة عن عبارة 
مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.

�ل�ش��رت�طات   : دون �شرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

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

�ملودعة حتت رقم 214702         بتاريخ :2014/7/21م  
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �لعالمة �لرتكية لتجارة �ملالب�س �جلاهزة �س.ذ.م.م
وعنو�نه:    ، دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مالب�س جاهزة،مالب�س د�خلية،يف �لفئة25

�لو�ق�عة بالفئة: 25
ب��د�خ��ل��ه كلمة  �لأ����ش���ود م��ك��ت��وب  ب��ال��ل��ون  �ل��ع��الم��ة: ه��ي ع��ب��ارة ع��ن �شكل م�شتطيل �شغري �حل��ج��م  و���ش��ف 
  underwear بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون �لذهبي وفوقها مكتوب كلمة TEKNUR
باللونني  �شم�س  �شكل  للم�شتطيل  �لأمي��ن  �جلانب  على  ويوجد  �لذهبي  وباللون  �لالتينية  باللغة  مكتوبة 

�لأ�شفر و�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 
بالربيد �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   
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2014/08/05 �ملودعة حتت رقم :  215316 
 با�ش��م : بانغ جون جي

 وعنو�نه: �س ب: 39504، دبي، �أ ع م                           
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لنقاذ و�لتعليم، �أجهزة 
و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال 
�أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��س ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات لالأجهزة 
�لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت حا�شبة، معد�ت و�أجهزة حا�شوب ملعاجلة �لبيانات، �أجهزة 

�إخماد �لنري�ن
�لو�ق�عة بالفئة   :9

و  Maclocci    مكتوبة بحروف لتينية و بطريقة مبتكرة   و�شف �لعالمة   : هي عبارة عن كلمة   
باللون �لأ�شود 

�ل�ش��رت�طات   : دون �شرط 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �س. نا�شر كد�شة �شوركاوؤه
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم :65591                                
 با�ش��م   : �س. تروون جولف �ل.�ل.�شي

 وعنو�نها: 15044 �ن �شكوت�شديل رود، مكتب 300 �شكوت�شديل �ريزونا 85254، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
 و�مل�شجلة حتت رقم : )57564(  بتاريخ: 2006/2/8

 و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2014/12/12م 
وحتى تاريخ : 2024/12/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2013/03/11 �ملودعة حتت رقم :  188192  
 با�ش��م : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطنى �س م ع

 وعنو�نه : �س ب: 5300 ر�أ�س �خليمة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة                         
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية / �ل�شوؤون �ملالية و �ل�شوؤون �لعقارية
 �لو�ق�عة بالفئة   : 36

 و�شف �لعالمة :   هي عبارة عن عبارة " باقة مز�يا ر�ك بنك �لقيمة ماك�س لالأعمال �ل�شغرية و�ملتو�شطة"  
مكتوبة باللغة �لعربية وباللون �لأ�شود.

 �ل�ش��رت�طات   : دون �شرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �س. نا�شر كد�شة �شوركاوؤه
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم :65589                                
 با�ش��م   : �س. تروون جولف �ل.�ل.�شي

 وعنو�نها: 15044 �ن �شكوت�شديل رود، مكتب 300 �شكوت�شديل �ريزونا 85254، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
 و�مل�شجلة حتت رقم : )62847(  بتاريخ: 2006/9/12

 و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2014/12/12م 
وحتى تاريخ : 2024/12/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2014/08/05 �ملودعة حتت رقم :  215315 
 با�ش��م : بانغ جون جي

 وعنو�نه: �س ب: 39504، دبي، �أ ع م                           
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لنقاذ و�لتعليم، �أجهزة 
و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال 
�أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��س ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات لالأجهزة 
�لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت حا�شبة، معد�ت و�أجهزة حا�شوب ملعاجلة �لبيانات، �أجهزة 

�إخماد �لنري�ن
�لو�ق�عة بالفئة   :9

 و�شف �لعالمة   : هي عبارة عن كلمة   RuiBon  مكتوبة بحروف لتينية و بطريقة مبتكرة و باللون 
�لأ�شود و �لأبي�س

�ل�ش��رت�طات   : دون �شرط 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

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

 �ملودعة حتت رقم 214701         بتاريخ :2014/7/21م       
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �لعالمة �لرتكية لتجارة �ملالب�س �جلاهزة �س.ذ.م.م
وعنو�نه:    ، دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مالب�س جاهزة،مالب�س د�خلية،يف �لفئة25

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�شف �لعالمة:

هي عبارة عن �شكل مربع باألو�ن خمتلفة مكتوب بد�خله كلمة emjoy بطريقة مبتكرة وباللغة �لال تينية 
وباألأو�ن خمتلفة حيث كتب �حلرف e بالأ�شود، m بالأخ�شر، j بالقرمزي، o بالأزرق و �حلرف y باللون 

�لربتقايل معع وجود نقاط زخرفية حول وبني �حرف �لكلمة.
�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 
بالربيد �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   
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2013/03/11 �ملودعة حتت رقم :  188191  
 با�ش��م : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطنى �س م ع

 وعنو�نه : �س ب: 5300 ر�أ�س �خليمة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة                         
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية / �ل�شوؤون �ملالية و �ل�شوؤون �لعقارية
 �لو�ق�عة بالفئة   : 36

  "RAKBANK SME Plus Value Collection " و�شف �لعالمة :   هي عبارة عن عبارة 
مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.

 �ل�ش��رت�طات   : دون �شرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �س. نا�شر كد�شة �شوركاوؤه
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم :65590                                
 با�ش��م   : �س. تروون جولف �ل.�ل.�شي

 وعنو�نها: 15044 �ن �شكوت�شديل رود، مكتب 300 �شكوت�شديل �ريزونا 85254، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
 و�مل�شجلة حتت رقم : )62846(  بتاريخ: 2006/9/12

 و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2014/12/12م 
وحتى تاريخ : 2024/12/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2014/08/04 �ملودعة حتت رقم :  215174  
 با�ش��م : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطنى �س م ع

 وعنو�نه : �س ب: 5300 ر�أ�س �خليمة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة                         
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية و �ل�شوؤون �ملالية و �ل�شوؤون �لعقارية
 �لو�ق�عة بالفئة   : 36

باللغة  RAK  مكتوبة  �لكلمة  �أن  connect RAK حيث  :   هي عبارة عن عبارة   �لعالمة   و�شف 
�لالتينية وباللون �لأحمر وكلمة Connect مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود

 �ل�ش��رت�طات   : دون �شرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

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

 �ملودعة حتت رقم 214704         بتاريخ :2014/7/21م       
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �لعالمة �لرتكية لتجارة �ملالب�س �جلاهزة �س.ذ.م.م
وعنو�نه:    ، دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مالب�س جاهزة،مالب�س د�خلية،يف �لفئة25

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�شف �لعالمة:

هي عبارة عن كلمة JENIKA مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود ومكتوب حتتها 
كلمة COLLECTION 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 

بالربيد �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   
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

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

 �ملودعة حتت رقم 214703         بتاريخ : 2014/7/21م     
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �لعالمة �لرتكية لتجارة �ملالب�س �جلاهزة �س.ذ.م.م
وعنو�نه:    ، دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مالب�س جاهزة،مالب�س د�خلية،يف �لفئة25

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�شف �لعالمة:

Lady بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية  هي عبارة عن �شكل مربع باللون �لأ�شود مكتوب بد�خله كلمة 
وباللون �لأبي�س وحتتها كلمة textile مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون �لأبي�س.

.
�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 
بالربيد �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   
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2013/03/11 �ملودعة حتت رقم :  188194  
 با�ش��م : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطنى �س م ع

 وعنو�نه : �س ب: 5300 ر�أ�س �خليمة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة                         
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية / �ل�شوؤون �ملالية و �ل�شوؤون �لعقارية
 �لو�ق�عة بالفئة   : 36

 و�شف �لعالمة :   هي عبارة عن عبارة " باقة مز�يا ر�ك بنك �لقيمة بال�س لالأعمال �ل�شغرة و�ملتو�شطة"  
مكتوبة باللغة �لعربية وباللون �لأ�شود.

 �ل�ش��رت�طات   : دون �شرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2014/08/04 �ملودعة حتت رقم :  215173  
 با�ش��م : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطنى �س م ع

 وعنو�نه : �س ب: 5300 ر�أ�س �خليمة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة                         
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية / �ل�شوؤون �ملالية و �ل�شوؤون �لعقارية
 �لو�ق�عة بالفئة   : 36

 و�شف �لعالمة :   هي عبارة عن عبارة  ر�ك كونيكت   و حيث �أن �لكلمة ر�ك مكتوبة باللغة �لعربية  وباللون 
�لأحمر وكلمة كونيكت مكتوبة باللغة �لعربية وباللون �لأ�شود.

 �ل�ش��رت�طات   : دون �شرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  20  �سبتمرب 2014 العدد 11211

العدد  11211 بتاريخ   2014/9/20                                      
  يف الدعوى رقم 2014/807 جتاري كلي

�ملدعى عليها: عبد�هلل حممد عبد�هلل �لبك �ل�شحي
تنفيذ� لقر�ر عد�لة حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية يف �لدعوى 2014/807 جتاري 
كلي �ملقامة �شدكم من �ملدعى : بنك �أم �لقيوين �لوطني فقد مت ندبنا خبري� 
م�شرفيا يف �لدعوى �مل�شار �ليها وعليه فقد مت حتديد يوم �لثالثاء �ملو�فق 
مكتبنا  مقر  يف  �خلربة  لجتماع  موعد�  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/9/23
جينوم لال�شت�شار�ت- دبي، فندق جي دبليو ماريوت-مبنى �ملكاتب ) �أ( �لطابق 
�لثاين )201( هاتف رقم 2526668 فاك�س  2527779 ر�جني �حل�شور �و من 
ميثلكم قانونا يف �ملوعد �ملحدد م�شطحبني معكم �شورة عن كافة �مل�شتند�ت 

�ملوؤيدة لدفوعكم.
خبري حما�سبي وم�سريف  / عبداحلميد زيتون    

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة

العدد  11211 بتاريخ   2014/9/20                                      
  يف الدعوى رقم 2014/17 عقاري كلي

�ملدعى عليه: قمر�ن �حمد خليلي م�شتاق �حمد خليلي
�ملخت�شني  �خلرب�ء  �حد  بندب  �لبتد�ئية،  دبي  حمكمة  قر�ر  على  بناء   .
�خلربة  لجتماع  �حل�شور  �ملذكورة  �لطر�ف  باجلدول،يرجىمن  �ملقيدينب 
ظهر�  و�لن�شف  ع�شر  �لثانية  �ل�شاعة   2014/10/12 �ملو�فق  �لحد  يوم 
)12.30( يف غرفة �لجتماعات رقم 4- �ملبنى B د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- 
قرية �لعمال- بجانب دو�ر �ل�شاعة. �لرجاء تزويد �خلبري بجميع �ملذكر�ت 

و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد �دعائكم.
اخلبري املهند�ض  /علي احمد غافان
فاك�ض : 2030394-04-نقال-050-6969653

         اعالن لجتماع خربة

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 313 /2014 تظلم  جتاري                  
�ىل �ملتظلم �شدهم/1- كو�لتي ل�شناعة �خلر�شانة �جلاهزة �س ذ م م 2-�شعيد 
�ن  بليلة 3- حممد �حمد رزوق  جمهويل  حمل �لقامة مبا  �شعيد بن  مطر 
�ملتظلم/ بنك �لفجرية �لوطني وميثله: علي ��شماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين 
�ل�شادر يف  �لقر�ر  �ع��اله ومو�شوعه تظلم من  �ملذكور  �لتظلم  �ق��ام عليكم  قد 
�لمر على عري�شة رقم 2014/258 حجز حتفظي جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�لتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/9/22  �ل�شاعة 11.00 
�س بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 اعــــــــــالن         

�ل�شيد/ �شيف حممد كيدى علي/�لمار�ت �جلن�شية و�حمل بطاقة �لهوية   ليكن معلوما للجميع 
كلباء رخ�شة جتاري  �ل�شيار�ت-  زيوت  لتبديل  �لنجوم  وب�شفتي مالك يف  رقم 784196649394630 
�ملركبات،  زي��وت  تبديل  و�لن�شاط:  كلباء  فرع  �لقت�شادية-  �لتنمية  د�ئ��رة  من  �شادرة   719570 رقم 
��شالح كهرباء �ل�شيار�ت باأنني تنازلت عن ح�شتي يف /�لنجوم لتبديل زيوت �ل�شيار�ت �لبالغة %100 
وذلك لل�شيد: خالد ح�شن حممد ح�شني وجن�شيته �لمار�ت بطاقة �لهوية رقم 784197615020498 
فيها  �لت�شرف  ح��ق  ول��ه  �ع���اله  �ليها  �مل�شار  ح�شته  يف  �لت�شرف  يف  �حل��ري��ة  مطلق  ل��ه  وللمتنازع 
�لقانون �لحت��ادي رقم )4( ل�شنة 2013  �مل��ادة )5/14( من  �ملالك يف ملكه.    وعمال بن�س  ت�شرف 
ل��ه ح��ق �لعرت��س  م��ن  ك��ل  للعلم وعلى  �لع���الن  ه��ذ�  ن�شر  �قت�شى  �ل��ع��دل.  فقد  �لكاتب  �شان  يف 
على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 

و�ل�شت�شتكمل  �لجر�ء�ت �لقانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

حمكمة كلباء  الحتادية
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م�شمار لو�س امليتو�س بلو�س اأجنلو�س ي�شت�شيف اجلولة 11 لكاأ�س زايد للخيول العربية االأ�شيلة اليوم

رابطة الدوري الفرن�شي توقف برانداو 6 اأ�شهر

�شعيد بن مكتوم يعود اإىل �شلب املناف�شة يف بطولة العامل للرماية ويقود منتخبنا لل�شدارة

نهيان على م�شمار لو�س �أتيليو�س 
بلو�س �أجنلو�س يعد �إ�شافة جديدة 
�شمو  مل��ه��رج��ان  م�شتمر�  وجن��اح��ا 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 

�لعاملي للخيول �لعربية.
و�أعرب عن �شعادته باأن تكون �شركة 
�أ�شا�شيا  د�عما  لالإ�شتثمار  �أبوظبي 
للمهرجان ملا له من دور �إيجابي يف 
�لعامل  وتعريف  للدولة  �ل��رتوي��ج 
جانب  �إىل  وت��ط��وره��ا  بح�شارتها 
�خليل  ��شتعادة  يف  �لرئي�شي  دوره 
�لعربي لربيقه من خالل حر�س 
�إ�شت�شافة  �لدول على  �لعديد من 

جولة من جولت �ملهرجان. 
و�أكدت كاتي �شموك رئي�شة جمعية 
�أن  �أم���ري���ك���ا  �ل��ع��رب��ي��ة يف  �خل���ي���ول 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  كاأ�س  �شباق  �إقامة 
م�شمار  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
لو�س �تيليو�س �لذي توقفت عليه 
 7 منذ  �لعربية  �خل��ي��ول  �شباقات 
�شنو�ت يعد �إ�شافة جديدة وجناحا 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ملهرجان 
للخيول  �ل��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�لتي  �ملكانة  على  وتاأكيد�  �لعربية 

يحتلها �خليل �لعربي . 
�أع���اد للخيل  �مل��ه��رج��ان  �إن  وق��ال��ت 
و�شيكلل  �أمريكا  يف  بريقه  �لعربي 
�شباق  ب���ت���ن���ظ���ي���م  �ل����ن����ج����اح  ذل������ك 
�لبالتينية  �ل��ث��الث��ي��ة  �جل���وه���رة 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  لكاأ�س 
�ل�شباق  ذل����ك  �ل���ث���الث  ب���ج���ولت���ه 
 130 �مل��ال��ي��ة  �ل���ذي تبلغ ج��ائ��زت��ه 
عامال  ���ش��ي��ك��ون  م����ا  دولر  �أل������ف 
لزيادة  و�مل��رب��ني  للمالك  م�شجعا 

�إهتمامهم باخليل �لعربي. 

بالعتد�ء  ب���ر�ن���د�و  �مل�����ر�أة  و�ت��ه��م��ت 
يقلها  ك��ان  عندما  �شيارته  يف  عليها 
�ىل م���ن���زل���ه���ا م����ن م��ل��ه��ى ل��ي��ل��ي يف 

�يك�س-�أون بروفان�س.
منذ  �وروب���������ا  ب�����ر�ن�����د�و يف  وي���ل���ع���ب 
����ش���اخ���ت���ار  �����ش����م����ه  ح������ني   2002
بقي يف  �ل��ذي  �لوك���ر�ين  د�نييت�شك 
معه  وت����وج   2009 ح��ت��ى  ���ش��ف��وف��ه 
ث���الث مر�ت  �مل��ح��ل��ي  �ل����دوري  بلقب 

2011 حني كان ل يز�ل يف �شفوف 
�لق�شائية  �حلر��شة  حتت  مر�شيليا 
بالعتد�ء  �م����ر�أة  قبل  م��ن  لت��ه��ام��ه 

�جلن�شي عليها.
�لكام�����ل  و��ش������مه  ب��ر�ن��د�و،  و�وق��ف 
يف  �شيلفا،  د�  ليمو�س  �يفايفر�ش������ون 
ل�شرطة  م��رك��ز  �ىل  و�ق��ت��ي��د  م��ن��زل��ه 
كجزء  لال�شتجو�ب  للخ�شوع  �لد�ب 

من عملية �لتحقيق.

�لثاين-نوفمرب �ملقبل، ويف حال وجد 
م��ذن��ب��ا ق��د ي��ح��ك��م ب��ال�����ش��ج��ن وبدفع 
بر�ند�و  ت�شبب  وق��د  مالية.  غ��ر�م��ة 
نطحه  �ن  ب��ع��د  م��وت��ا  �ن���ف  يف  بك�شر 
�ملالب�س  غ��رف��ة  �مل����وؤدي �ىل  �مل��م��ر  يف 
يف  فريقيهما  بني  �ملبار�ة  �نتهاء  �ثر 
�ل�شهر  منت�شف  يف  �ملحلي  �ل���دوري 
�مل��ا���ش��ي و�ظ��ه��رت ���ش��ور �مل��ر�ق��ب��ة يف 
�مل��ل��ع��ب و�ل���ت���ي ح�����ش��ل��ت عليها  ن��ف��ق 
بر�ند�و  �ن  �ملحلية،  �لع��الم  و�شائل 
كان ينتظر موتا لالقرت�ب منه قبل 

�ن ينطحه ويك�شر له �نفه.
�خلا�س  �ل��ت��اأدي��ب��ي  �ل��ن��ظ��ام  وبح�شب 
كان  �لقدم،  لكرة  �لفرن�شي  بالحتاد 
بر�ند�و  يعاقب  ب��ان  �ح��ت��م��ال  ه��ن��اك 
ب���الي���ق���اف مل����دة ع���ام���ني يف ح����ال لو 
�ظهرت �لتقارير �لطبية بان �ل�شابة 
ملدة  عمله  مز�ولة  من  موتا  �شتحرم 
8 �يام �و �كر، خ�شو�شا �ن �لعتد�ء 
مل يح�شل خالل جمريات �للعب �و 
�ملرة  لي�شت  وه��ذه  �مللعب.  �ر�شية  يف 
بر�ند�و  فيها  يت�شدر  �ل��ت��ي  �لوىل 
�ل��ع��ن��اوي��ن ل��ال���ش��ب��اب �خل��اط��ئ��ة بل 
�ن و�شع �لالعب �لرب�زيلي يف  �شبق 

لإبر�ز  �حلثيثة  و�مل�شاعي  �لوطني 
تلك �لأح��د�ث ب�شورة مميزة على 
�مل�شتوى �لعاملي لذلك كان حر�س 
�لريا�شات  دع�����م  ع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
�أحياء  يف  ت�شهم  �لتي  و�لفعاليات 

ريا�شة �لآباء و�لأجد�د.
كاأ�س  �شباق  �ق��ام��ة  �أن  على  و���ش��دد 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�أليموت�س  ل���و����س  م�����ش��م��ار  ع���ل���ى 
جناحا  ي�شكل  �جن��ل��و���س  ل��و���س  يف 
ج�����دي�����د� و ن���ق���ط���ة ج����وه����ري����ة يف 
م�������ش���رية ري���ا����ش���ة �ل���ف���رو����ش���ي���ة ملا 
�أه��م��ي��ة وم��ع��ان كبرية  م��ن  حتمله 
باخليول  �لكبري  �لهتمام  ظل  يف 
ريا�شة  على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �لعربية 
�لأباء و�لأج��د�د مما يقود لر�شالة 
�لأجيال  ب��ت��و����ش��ل  ونبيلة  ه��ادف��ة 
ورمز  ما�شيهم  بعر�قة  �لدولة  يف 

�خليول.
ك��م��ا �أك����د �أن �مل��ه��رج��ان �أ���ش��ه��م يف 
و�لهوية  �لأ����ش���ال���ة  ق��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ 
�لر�شالة  �إىل  م�����ش��ري�  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لعاملية للمهرجان و�لنجاح �لكبري 
�ل�شنو�ت  ج��م��ي��ع  يف  �شجله  �ل����ذي 
�حلالية  للن�شخة  و�شول  �ملا�شية 
و��شهاماته �لفاعلة يف تر�شيخ ��شم 
�لعامل  رب���وع  يف  �لإم����ار�ت  ومكانة 
وجه  على  و�أب��وظ��ب��ي  عامة  ب�شفة 
�خل�������ش���و����س �ل���ت���ي ب���ات���ت حمطة 
فياطالق  ر�ئ���دة  وعا�شمة  عاملية 
�خليول  و����ش���ب���اق���ات  �مل���ه���رج���ان���ات 

�لعربية �ل�شيلة.
و�أكد �ل�شيخ حمد�ن �ل�شرقي ممثل 
�شركة �أبوظبي لالإ�شتثمار �أن �إقامة 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �شباق 

�ل���ن�������ش���ائ���ي���ة وك�����اب�����ال و�ل����دك����ت����ور 
�لوثبة  وم�����زرع�����ة  ����ش���ع���ب  ن�������ادر 
لل�شيد  �ل�����دويل  و�مل���ع���ر����س  ���ش��ت��د 
ون�������ادي   2014 و�ل����ف����رو�����ش����ي����ة 
�أبوظبي للفرو�شية ونادي �أبوظبي 
وقناة  �شنرت  و�ل��وث��ب��ة  لل�شقارين 
�بوظبي �لريا�شية و�أجنحة �لقرم 

�ل�شرقي جنة وري�شنج بو�شت.
و�أعرب عارف حمد �لعو�ين �لأمني 
�لعام ملجل�س �أبوظبي �لريا�شي عن 
فخر و�عتز�ز �ملجل�س بدعمورعاية 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان 
للخيول  �ل��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
ور�شالته  �ل��ر�ئ��د  ل����دوره  �ل��ع��رب��ي��ة 
�شكلتانعطافة  و�ل���ت���ي  �ل�����ش��ام��ي��ة 
ب���ارز� للنجاحات  ج��دي��دة وع��ن��و�ن��ا 
�شباقات  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
�حلافلة  م�����ش��ريت��ه��ا  يف  �خل����ي����ول 
ذلك  �أن  و�أك���د  و�ل��ت��م��ي��ز..  بالتاألق 
�لرعاية تتما�شي مع  �لدعم وتلك 
فكر �ملجل�س و��شرت�تيجيته تنفيذ� 
بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
ترتكز  �ل����ت����ي  �مل���ج���ل�������س  رئ����ي���������س 
ع��ل��ى�له��ت��م��ام و�ل��ت��ط��وي��ر جلميع 
�أبوظبي  ب��اإم��ارة  �لريا�شات  �أن���و�ع 
عجلة  دف��ع  يف  �لفاعلة  للم�شاهمة 
نحو  �لريا�شية  للم�شرية  �لتقدم 
تعزز  وم��ت��ط��ورة  متقدمة  م��ر�ت��ب 
�لطموحة  �خل���ط���ط  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن 
لريا�شة  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل��ن��ه��و���س  يف 
�أب���وظ���ب���ي.. وت��ع��زز ث��ق��اف��ة وت���ر�ث 
دولتنا �حلبيبة �نطالقا من �لنهج 

بو�شو  فاندين  ك��اري��ن  �لهولندية 
بقيادة �لفار�س كارلو�شلوبيز وتوج 
��شتد  �م���ريي���ت���و لدوي������ن  �جل������و�د 
وباإ�شر�ف  ل��ب��ول��دي��ف��ارو  �ل��ع��ائ��دة 
جريي خرت وبقيادة ماورومانودو 
ب���ط���ال ل���ل���ج���ول���ة �ل���ث���ام���ن���ة وت����وج 
ل�شام فال�شكويز  �شامي يف  �جل��و�د 
بقيادة  ك��ي��ن��د�ن��ي��ل��و  وب����اإ�����ش����ر�ف 
�ل���ف���ار����س خ�����و�ن ���ش��ان�����ش��ي��ز بطال 
�جلو�د  توج  كما  �لتا�شعة.  للجولة 
ومانويل  ل��ب��ول��دي��ف��ار  �م���ريي���ت���و 
ى�شيفنبريغ وباإ�شر�ف �ملدرب جي 
�لأيطايل  لفار�س  وق��ي��ادة  ريخرت 
م���اوروم���ان���ودو ب��ط��ال ل��ل��ج��ول��ة �ل� 
م�شمار  ع��ل��ى  �أق��ي��م��ت  �ل���ت���ي   10

و�ر�شو ببولند� .
�أبوظبي  هيئة  �مل��ه��رج��ان  وت��ن��ظ��م 
جمل�س  م��ع  بالتن�شيق  لل�شياحة 
وبالتعاون  �ل���ري���ا����ش���ي  �أب���وظ���ب���ي 
�خليل  ل�شباق  �لإم����ار�ت  هيئة  م��ع 
�ل�شباق  خليول  �ل���دويل  و�لحت���اد 
�خليول  وجمعية  �إف��ه��ار  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة وب��دع��م وز�رة 
لرعاية  �لعامة  �لهيئة  �خلارجية 
�ل�������ش���ب���اب و�ل����ري����ا�����ش����ة وط������ري�ن 
�لإم������������ار�ت �ل���ن���اق���ل �ل���ر����ش���م���ي و 
�ل�شريك  �ل���ق���اب�������ش���ة  �ر�ب����ت����ي����ك 
�لتطوير  �شركة  ورع��اي��ة  �لر�شمي 
و�شركة  �ل�����ش��ي��اح��ي  و�ل���ش��ت��ث��م��ار 
و�شركة  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار  �أب����وظ����ب����ي 
�أبوظبي �لوطنية للمعار�س �أدنيك 
و�شركة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  و�ل����ر������ش����د 
�لعام  �لن�شائي  و�لحت���اد  �ل��ع��و�ين 
و�أكادميية  �مل�����ر�أة  ري��ا���ش��ة  وجل��ن��ة 
للريا�شة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

برين  بيبي  ب��رين  ببي  �آر  و  �شيلي 
�لفار�شجي  بقيادة  �شتيلي  ل���و�رن 
�إلبوك و ليل ريت�س جريل لكينيث 
وير�س بقيادة �لفار�س �إيه جمينيز 

و�إ�شر�ف �ملدرب كي د�نلوك.
�ل�شابقة  �جل��ولت  نتائج  و�أ�شفرت 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  لكاأ�س 
�ل�شيماء  �لفر�س  تتويج  نهيانعن 
بقيادة �لفار�شة �لأ�شرت�لية كاني�شتا 
�لتي  �لأوىل  للجولة  بطلة  لدينغ 
�أقيمت يف ملبورن باأ�شرت�ليا. وتوج 
بطال للجولة �لثانية �لتي �أقيمت 
يف �شانت موري�س ب�شوي�شر� �جلو�د 
علي بابا ديل �شول بقيادة �لفار�س 
للجولة  وت��وج بطال  بوركو  د�نيال 
�لثالثة �لتي �أقيمت ب�شان هيو�شنت 
جريلال  �جل��و�د  باأمريكا  بتك�شا�س 

بقيادة �لفار�س ديفيد كابرير�.
ب���ن���ي يا�س  وت������وج �جل��������و�د ����ش���ري 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
جان  �ل��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  �هلل  حفظه 
�لر�بعة  للجولة  بطال  بابتي�شت 

مب�شمار تولوز.
�لفرن�شي  �جل������و�د  ت����وج  ح���ني  يف 
�لأملاين  �ل��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  فالنتني 
للجولة  ب��ط��ال  ب����ي����دروز�  �إدو�رد 
�خل��ام�����ش��ة يف ب��رل��ني وذه����ب لقب 
�خليالة  �إىل  �ل�����ش��اد���ش��ة  �جل���ول���ة 
للجو�د  �ل��ع��م��ان��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ان��ي��ة 
�ل��ف��ار���س ديفيد  ب��ق��ي��اة  ج��ي��ت��ت��اوي 
�لفرن�شي  �مل���درب  و�إ���ش��ر�ف  مي�شو 
ج�����ان ف���ر�ن�������ش���و� ب�����رين�����ارد. وت����وج 
ب��ط��ال ل��ل��ج��ول��ة �ل�����ش��اب��ع��ة �جل����و�د 
ومدربته  مل��ال��ك��ت��ه  �ث��ل��ي��ت��دي��ل�����ش��ول 

و�أقو�ها  �أب��رزه��ا  خيول  ثالثة  بني 
تعود  �ل���ذي  ديك�شي  م�س  �ل��ف��ر���س 
ملكيتها ملزرعة كيوتر�مون بقيادة 
�لفار�س كي بري�شيل وي�شرف على 
ت��دري��ب��ه��ا �مل�����درب �إ�����س ب��وي��ل وهي 
للفوزر  �مل��ر���ش��ح��ة  �أق����وى �خل��ي��ول 
باملركز �لأول يف هذ� �ل�شباق حيث 
يف  �لأول  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��وز  لها  �شبق 
�أك���ر م��ن ���ش��ب��اق ك��م��ا ك��ان��ت د�ئما 
�ملر�كز  على  �ملناف�شة  �خليول  من 
�خليل  مناف�شيها  و�أق����رب  �لأوىل 
تعود  �لتي  �شتار  وذ  د�ن�����س  دي  ت��ي 
ملكيته ل�شامل بن حمفوظ بقيادة 
و�إ�شر�ف  �شالكيدو  ���ش��ي  �ل��ف��ار���س 
�ملدرب �إيه بورج و�أي�شا من �ملتوقع 
�جل�����و�د  �مل��ن��اف�����ش��ة  يف  ي���دح���ل  �أن 
فالنتاين بوي�شبفار �لعائد ملكيته 
�آر  �ل��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  بنفلي�س  جل��ي 
ج��و���س و�إ����ش���ر�ف �مل����درب ���ش��ي �إ�س 

تري�س.
�أم�����ا ب��ق��ي��ة �خل���ي���ول �مل�������ش���ارك���ة يف 
�ل�����ش��ب��اق و�ل���ت���ي م���ن �مل��ح��ت��م��ل �أن 
يحقق �أيا منها �ملفاجاأة فهي �آر بي 
رو�شربوك  مزرعة  ملك  �شامبيان 
ميدينا  غ����ل  �ل����ف����ار�����س  وب����ق����ي����ادة 
و�إ����ش���ر�ف �مل����درب �إ�����س ن��وي��ل و �إن 
�إنرتبري�ش�س  رن  لكري  ه�س  �إك�س 
ب��ق��ي��ادة �ل��ف��ار���س �إ����س ���ش��ارل��ت��ون و 
د�ب��ل��وك بقيادة  م���اد�م لكني  �إم  ت��ي 
�ل����ف����ار�����س يف ج����ي ن�����اف�����ارو وب����اي 
باريبي  لكاترين  �إت�س هوت  جويل 
و�إ�شر�ف  بدنار  يف  �لفار�س  بقيادة 
�بري�س  و  ���ش��ي��ك��ي  �إت���������س  �مل�������درب 
�إت�س  لو�رن �شتيلي بقيادة �لفار�س 
�إت�س  �مل������درب  و�إ������ش�����ر�ف  ه���ريي���ر� 

�فهار وكاأ�س �لوثبة �شتود و�ملوؤمتر 
�ل��ع��امل��ي ل��ل��خ��ي��ول �ل��ع��رب��ي��ة لندن 
2014 وجائزة د�ريل �أم �لإمار�ت 
بهوليوود وبطولة �ل�شيخة فاطمة 
�إيطاليا  يف  ل��ل�����ش��ي��د�ت  ل���ل���ق���درة 
جارد� ومهرجان ليز�ري�س للقدرة 
ب���ال���ربت���غ���ال و����ش���ب���اق �ل�����ق�����درة يف 
وفرن�شا  ب��ر�ت�����ش��الف��ي��ا  ���ش��ل��وف��اك��ي��ا 
�لم�������ار�ت  �م  وب���ط���ول���ة  ك���وم���ب���ني 

للفر�شان �ملتدربني �فهار .
ه���ذه  ت���خ���ت���ت���م  �أن  �مل�����ق�����رر  وم������ن 
�أبوظبي  يف  �ملهرجان  من  �لن�شخة 
ع���ا����ش���م���ة �خل�����ي�����ول �ل���ع���رب���ي���ة يف 
مب�شاركة  ر�ئعة  باإحتفالية  �لعامل 
400 ف��ار���س وف��ار���ش��ة ���ش��ارك��و� يف 
وبطولة  ز�ي��د  كاأ�س  �شباق  ج��ولت 
�لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
م��ب��ارك ل��ل�����ش��ي��د�ت �إف���ه���ار ع��ل��ى �أن 
لل�شباقني  �خلتامية  �جلولة  تقام 
مب�����ش��ارك��ة �أب���ط���ال �جل����ولت �لتي 

�أقيمت حول �لعامل.
وبالعودة ل�شباق �لغد �لذي �شيكون 
ل�شباق  �خلتامية  للجولة  ب��روف��ة 
يف  �لبالتينية  �لثالثية  �جل��وه��رة 
فم�شافته   2015 �ل���ق���ادم  �ل���ع���ام 
 10 ف��ي��ه  وي�����ش��ارك  1600 م��رت 
�لعربية  �أق��وى �خليول  خيول من 
3 �شنو�ت فما  �أمريكا من عمر  يف 
 47 �ملالية  و�إجمايل جو�ئزه  فوق 

�ألف دولر.
وق��ي��ا���ش��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات �خليول 
ونتائجها  �ل�شباق  هذ�  يف  �مل�شاركة 
يف �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ت��ي ���ش��ارك��ت فيها 
�أن تكون  �مل��ت��وق��ع  ف��م��ن  ق��ب��ل  م���ن 
�ملناف�شة قوية ومثرية و�شتنح�شر 

�مليتو�س  لو�س  م�شمار  ي�شت�شيف 
بولية  �جن��ل��و���س  ل���و����س  مب��دي��ن��ة 
�ملتحدة  ب���ال���ولي���ات  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
ملد  ك���ان مغلقا  �ل����ذي  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�شباقات  وج����ه  يف  ���ش��ن��و�ت  ���ش��ب��ع��ة 
و�أعيد  �لأ�شيلة  �لعربية  �خل��ي��ول 
�ل��ي��وم �جل��ول��ة �حلادية  �إف��ت��ت��اح��ه 
ع�شرة من �شباق �ملغفور له باإذن �هلل 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
 3 عمر  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول 
للجولة  كربوفة  ف��وق  فما  �شنو�ت 
�جلوهرة  ���ش��ب��اق  م���ن  �خل��ت��ام��ي��ة 
ز�يد  لكاأ�س  �لبالتينية  �لثالثية 
�لتي �شتقام يف �أمريكا �لعام �ملقبل 
�ل�شابعة  �لن�شخة  فعاليات  �شمن 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ملهرجان 
للخيول  �ل��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
ثالثجولت  ت�شمل  و�لتي  �لعربية 
�ملالية  �لإج��م��ال��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  ت��ب��ل��غ 

للجائزة 150 �ألف دولر . 
على  �لأوىل  �جل������ول������ة  وت������ق������ام 
بتك�شا�س  هيو�شنت  ���ش��ام  م�شمار 
و�لثانية  م����رت   1400 مل�����ش��اف��ة 
ب��ي��ل�����ش��ت��ون يف �شان  ع��ل��ى م�����ش��م��ار 
مرت   1200 مل�شافة  فر�ن�شي�شكو 
و�جل���ول���ة �ل��ث��ال��ث��ة و�خل��ت��ام��ي��ة يف 
 1600 ل��و���س �أجن���ل���و����س مل�����ش��اف��ة 
�ل�شاد�شة  �لن�شخة  وت�شمنت  مرت. 
من �ملهرجان �لذي يقام بتوجيهات 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
كاأ�س  �شباق  �لرئا�شة  �شئون  وزي��ر 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�ل�شيخة  ل�شمو  �ل��ع��امل  وب��ط��ول��ة 
لل�شيد�ت  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

ثم  282 طبقا  بر�شيد  معا  �ل�شني وم�شر  منتخب 
ثم  281 طبقا  ور�شيدهم  و�لت�شيك  وقطر  �ل�شويد 
�لرويج و�لدومينكان بر�شيد 280 طبقا ثم �لهند 
��شبانيا  ث��م  طبقا   278 بر�شيد  وك��وري��ا  وق��رب���س 
�لنم�شا  ثم  طبقا   276 بر�شيد  و�ليونان  و�أوكر�نيا 
و�ل����رب�زي����ل وجورجيا  وب����ريو  وب��ري��ط��ان��ي��ا  وت�����ش��ي��ل��ي 

وبارجو�ي وتركيا و�ل�شنغال و�لبحرين و �يرلند�.
و�أكد ربيع �أحمد �لعو�شي نائب رئي�س �حتاد �لمار�ت 
�خلام�شة  �جلولة  �أن  �ل�شكيت  فريق  مدير  للرماية 
و�لخرية من بطولة رماية �ل�شكيت �شتكون حا�شمة 
كفريق  ومنتخبنا  لرماتنا  طرق  مفرتق  متثل  لأنها 
خا�شة و�أنه �شيناف�س على �حدى �مليد�ليات �لثالث . 

بعد نهاية �جلولة �خلام�شة و�لخ��رية لتبد�أ مرحلة 
بر�شيد  �ل�شتة  �لرماة  يدخلها  �ملناف�شات  جديدة من 
�خلام�شة  �جل��ول��ة  و�شتح�شم  �لأط���ب���اق.  م��ن  ���ش��ف��ر 
�مليد�ليات  ع��ل��ى  للمناف�شة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات  �ىل  �ل��ت��اأه��ل 
�لثالث و�لبطاقات �لثالث �ملوؤهلة �ىل �أوملبياد ريودي 
جانريو 2016 بالرب�زيل ويف �لوقت نف�شه �شتحدد 
�لثالثة  و�لب��ط��ال  �ملنتخبات  م��وق��ف  �أي�����ش��ا  �جل��ول��ة 
خا�شة  و�لربونز  و�لف�شة  �لذهب  ي�شتحقون  �لذين 

و�أن هناك تقارب بني ر�شيدى �لفرق �ملت�شدرة.
و�حتل �ملركز �لر�بع بعد منتخبنا وبفارق طبق و�حد 
بر�شيد  �ل��ك��وي��ت  ومنتخب  فنلند�  منتخب  م��ن  ك��ل 
286 طبقا ثم منتخب �أملانيا بر�شيد 285 طبقا ثم 

ر�شيد  لريتفع  طبقا   47 ح�شن  وحممد  طبقا   48
بعد  �لثالث  �ملركز  حمتال  طبقا   287 �ىل  منتخبنا 
290 طبقا ثم  �ملنتخبني �ليطايل �ملت�شدر بر�شيد 
طبقا.   289 بر�شيد  �لو�شيف  �لأم��ري��ك��ي  �ملنتخب 
وت�شدر �لرماة على �ل�شعيد �لفردي �لر�مي �لأ�شباين 
خو�شيه يان بر�شيد 99 طبقا ويالحقه يف �ملركزين 
من  كل  طبقا   98 �لر�شيد  وبنف�س  و�لثالث  �لثاين 
�لعاملي  �لقيا�شي  �ل��رق��م  �شاحب  هانكوك  �لمريكي 
�أما �ملركز �لر�بع فهناك �شر�ع  و�لمل��اين �شفن كورت 
�شعيد بن مكتوم  �ل�شيخ  بينهم  ر�ميا   13 �شر�س بني 
�لتاأهل  على  �ل�شر�ع  لينح�شر  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ىل �لنهائيات بني 16 ر�ميا �شوف يتاأهل منهم �شتة 

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  جن��ح 
كابنت منتخبنا �لوطني لرماية �لطباق من �لبر�ج 
يف  �ملناف�شة  �شلب  �ىل  جم���دد�  �ل��ع��ودة  يف  �ل���ش��ك��ي��ت 
��شبانيا  �مل��ق��ام��ة ح��ال��ي��ا يف  ل��ل��رم��اي��ة  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
�لثالثة  �جلولتني  يف  �لكاملة  �لعالمة  حقق  �أن  بعد 
50 طبقا وقاد  �أ�شل  50 طبقا من  و�لر�بعة وجمع 
منتخبنا �لوطني �ىل �ملركز �لثالث يف �أكرب حدث يف 
ت��اري��خ رم��اي��ة �لط��ب��اق حتى قبيل �جل��ول��ة �خلام�شة 

و�لخرية.
وقفز �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم �ىل 
�مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع ب��ني رم��اة �ل��ع��امل بعد �أن رف��ع ر�شيده 
�ىل 97 طبقا فيما جمع �شيف بن فطي�س حتى �لن 

و�لكاأ�س  م��رت��ني  �مل��ح��ل��ي��ة  و�ل���ك���اأ����س 
�لنتقال  قبل  �ي�شا  مرتني  �ل�شوبر 
�ح��رز معه لقب  �ل��ذي  �ىل مر�شيليا 
�لدوري عام 2010 وكاأ�س �لر�بطة 

عامي 2010 و2012.
�تهامه  ب��ع��د  �ع�����اره م��ر���ش��ي��ل��ي��ا  وق����د 
ثم  ك������روزي������رو  �ىل  ب���الغ���ت�������ش���اب 
�لتخلي  قبل  �ل��رب�زي��ل��ي��ني  غرمييو 
عنه يف 2012 مل�شلحة �شانت �تيان 
�ل���ذي �ح���رز م��ع��ه ك��اأ���س �ل��ر�ب��ط��ة يف 
�نطالق  ق��ب��ي��ل  �ن�����ش��م  ث���م   2013
�لذي  ب��ا���ش��ت��ي��ا  �ىل  �حل�����ايل  �مل��و���ش��م 
مبار�تني  ����ش���وى  م���ع���ه  ي��خ�����س  مل 
ق��ب��ل �ع��ت��د�ئ��ه ع��ل��ى م��وت��ا يف حادثة 
�ل�شابق  لن�س  لق�شية لعب  م�شابهة 
�لفنزويلي غابرييل �شيت�شريو �لذي 
�وقف لع�شرة ��شهر من قبل �لحتاد 
�د�ري  �لفرن�شي ب�شبب �عتد�ئه على 
ت�شرين   15 يف  �شيغي  �ل���ن  با�شتيا 
�لول-�كتوبر 2011 قبل �ن حتكم 
عليه �ملحكمة بال�شجن خلم�شة ��شهر 
ملنعه من  ����ش��اف��ة  �لتنفيذ  وق��ف  م��ع 
دخول �مللعب خلم�شة ��شهر وتغرميه 

بدفع مبلغ 10 �لف يورو.

ر�بطة  يف  �ل��ت��اأدي��ب��ي��ة  �للجنة  ق���ررت 
�لدوري �لفرن�شي لكرة �لقدم �يقاف 
ب���ر�ن���د�و ل�شتة  �ل��رب�زي��ل��ي  �مل��ه��اج��م 
����ش��ه��ر ب�����ش��ب��ب �ع��ت��د�ئ��ه ع��ل��ى لعب 
ب���اري�������س ����ش���ان ج���رم���ان �لي���ط���ايل-
�نه  يعني  ما  موتا،  تياغو  �لرب�زيلي 
ل24  ب��ا���ش��ت��ي��ا  ف��ري��ق��ه  ع���ن  �شيغيب 

مبار�ة.
و�ت���خ���ذت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��اأدي��ب��ي��ة قر�ر 
�لذي  �لت�شرف  لن  ب��ر�ن��د�و  �يقاف 
به  �لت�شامح  �عتد�ء ل ميكن  به  ق��ام 
رئي�س  �ك���د  م��ا  بح�شب  ت��ربي��ره  ول 
�ل��ل��ج��ن��ة ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان دون������و. وك���ان 
منذ  موقت  ب�شكل  موقوفا  ب��ر�ن��د�و 
21 �ب-�غ�����ش��ط�����س �مل��ا���ش��ي ق��ب��ل �ن 
م�شاء  �لتاأديبية  �للجنة  قر�ر  ي�شدر 
�شباط-  21 بايقافه حتى  �خلمي�س 

ف��رب�ي��ر �مل��ق��ب��ل م��ا يعني غ��ي��اب��ه عن 
24 مبار�ة لفريقه با�شتيا.

ك���م���ا ي����و�ج����ه �مل���ه���اج���م �ل���رب�زي���ل���ي 
�ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 34 ع��ام��ا تهمة 
جنائية بالعتد�ء عمد� د�خل ملعب 
ق�ر�ر�  �مل��ح��ك��م��ة  و���ش��ت��ت��خ��ذ  ري��ا���ش��ي 
بهذه �لق�شية يف �لثالث من ت�شرين 

نهائي دورة دبي، �ىل �شاعتني ودقيقة لكي تتخل�س من 
با�شين�شكي وتبلغ �لنهائي �لتا�شع يف م�شريتها. و�شربت 
حققت  �لتي  عامليا(   22 وم�شنفة  عاما   24( كورنيه 
و�حدة،  هزمية  مقابل  با�شين�شكي  على  �لثالث  ف��وزه��ا 
موعد� يف �لنهائي مع �لرومانية مونيكا نيكولي�شو �لتي 
مل جتد �ي �شعوبة يف �لتخل�س من �ل�شينية و�نغ يافان 

6-�شفر و6-2 يف غ�شون �شاعة و13 دقيقة.

�لنهائي  ثانية  �مل�شنفة  كورنيه  �ليزيه  �لفرن�شية  بلغت 
وذلك  م�شريتها  يف  و�ل��ت��ا���ش��ع   2014 يف  ل��ه��ا  �ل��ث��ال��ث 
بفوزها على �ل�شوي�شرية تيميا با�شين�شكي 6-1 و6-7 
كانتون  ل���دورة  �لنهائي  ن�شف  �ل���دور  يف  �م�س   )5-7(
�لبالغة  �مل�شرب  ل��ك��رة  �ل��دول��ي��ة  �ل�شينية  )غ��و�ن��غ��ج��و( 
�لفائزة  كورنيه،  و�حتاجت  دولر.  �لف   500 جو�ئزها 
�ي�شا  خ�شرت  و�لتي  كاتوفيت�س  دورة  بلقب  �ملو�شم  هذ� 

كورنيه ونيكولي�شكو يف نهائي كانتون

العدد  11211 بتاريخ 2014/9/20     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1384 جتاري كلي                              
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 1 -�ب��ر�ه��ي��م ع��ب��د�هلل ع��ب��د�ل��رح��م��ن �مل��ن�����ش��وري جمهول   
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ر�ئ���د حممد �شعيد ك��ام��ل ح��م��د�ن ق��د �قام 
عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  حمكم  بتعيني  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2014/10/1 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و 
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
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  يف الق�سية رقم 2014/171    

�لد�ئرة  �لبتد�ئية-  �خليمة  ر��س  حمكمة  حكم  �ىل  ��شتناد� 
�ملدنية�جلزئية �لثانية بتاريخ 2014/9/10 يف �لق�شية رقم 2014/171 
وكتاب تكليف �خلبري باملهمة، فاإننا ندعو �ملدعى عليها �ل�شادة: �لرو�بي 
ملقاولت �لبناء حل�شور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �ل�شبت �ملو�فق 
2014/9/27 �ل�شاعة �لثانية ع�شرة ظهر يف مكتب وكيل �ملدعية �ل�شادة 
�ل�شت�شارية و�لكائن يف مدينة ر��س �خليمة - كورني�س �لقو��شم- برج 

�ن ��س  هاتف رقم 07-2260277.
اخلبري الهند�سي: عبدالرزاق م�سطفى زيتون
هاتف متحرك رقم 056-7733127

دعوة حل�سور اجتماع خربة هند�سية
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
/ �ملو�طنة /زينب عبداهلل ح�سن احلو�سنى      تقدمت 

�لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب 
بتغيري ��شمها من )زينب( �ىل ) حمده(  

 فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .

امل�ست�سار/ عبدالودود احمد حممد          
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

فقدان �سهادة ا�سهمت
�شامل  �مل��دع��وة/ �شيخة  فقدت  
حم���م���د �ل����زع����اب����ي �م���ار�ت���ي���ة 
�شادرة  �شهادة��شهم  �جلن�شية 
)�س  �ل�شالمي  دب��ي  بنك  ع��ن 
م ع( رقم �ل�شهادة )020730( 
من  ع��ل��ى  ���ش��ه��م   )635( ع���دد 
للبنك  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ي���ج���ده���ا 
رقم  على  �لت�شال  �و  �مل��ذك��ور 

050/7311414

فقدان جواز �سفرت
�مل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
�لفحل   �ح����م����د  م���ت���وك���ل 
�جلن�شية   �ل�����������ش�����ود�ن   -
- ج����������و�ز  �����ش����ف����ره  رق����م 
)0804552( من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7980030   

فقدان جواز �سفرت
�لي�س  �مل����دع����وة/  ف���ق���دت  
ب��ت ت��وي��و    - �ندوني�شية 
�جلن�شية  - جو�ز  �شفرها  
 )778870( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/4881146

فقدان جواز �سفرت
�شاير خان  �ملدعو/  فقد   
باك�شتان    - ن���ور   ���ش��اح��ب 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
 )4113852( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/6220163

فقدان جواز �سفرت
�مل�����دع�����و/ جياب  ف�����ق�����د   
فيتنام    - ث�����������وم    ف�������ان 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
 )6318191( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/6607682

فقدان جواز �سفرت
�مل�����دع�����و/ دووجن  ف����ق����د   
فيتنام    - دي     ف�������ان 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
 )5909538( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/6607682

اعــــالن تغيري ا�سم
تارين وعهد �حمد خان  و�فرين  تارين طيفور �حمد خان  و�ل��د  تارين  �أن��ا مويدو �هلل خان 
 21/12/2010 تارين، حامل جو�ز �ل�شفر �لهندي رقم )2082356(�ل�شادر يف جدة بتاريخ 
كارناتاكا  بنغلور،  با�شفانغادي،  بريد  مركز  غ��ازي،  �شارع   ،14 رق��م  �لباب  �ل��د�ئ��م،  وعنو�ين 
��شم  �لع��الن  ه��ذ�  �غ��ري مبوجب  �لعني-   1006 بريد  �حل��ايل �شندوق  560004- وعنو�نه 
 )H6666352( لهندي رقم� �ل�شفر  �لق�شر تارين طيفور �حمد خان- حامل جو�ز  �ولدي 
30/8/2009 من تارين طيفور �حمد خان �ىل �ل�شم �لول طيفور  �ل�شادر يف جدة بتاريخ 
�حمد خان و��شم  �لعائلة تارين، �فرين تارين، حامل جو�ز �ل�شفر �لهندي رقم )5382960( 
�لعائلة  و��شم  �فرين  �لول  �ل�شم  �ىل  تارين  �فرين  من   13/10/2011 يف  جدة  يف  �ل�شادر 
تارين، وعهد �حمد خان تارين، حامل جو�ز �ل�شفر �لهندي )K9621195( �ل�شادر يف جدة 
بتاريخ 7/1/2013 من عهد �حمد خان تارين لالأ�شم �لول عهد �حمد خان و�لعائلة تارين 

مع �لتنفيذ �لفوري لذلك.
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  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :695/     
هندي  ك���روز  �جا�شتني  ب��ن  م��ارت��ني  بريجو  �ل�شيد:  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ش�شه �لبالغة )100%( يف ) �لر�ية 
�ىل  وذل��ك   )556647( رق��م  رخ�شة  مبوجب   ) �لتكييف  وح���د�ت  تركيب  مل��ق��اولت 
�ل�شيد: �نيل كومار ولريان هندي �جلن�شية.تعديالت �خرى: وعمال بن�س �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
        مكتب الكاتب العدل 
 دار الق�ساء ال�سارقة     

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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ال�سارقة اأوًل والإمارات ثانيًا وال�سعب ثالثًا 

نادي ال�شارقة الريا�شي يتوج الفائزين ببطولته الودية لكرة اليد للنا�شئني

�شطرجن اأبوظبي ي�شارك يف بطولة العامل بجنوب اأفريقيا

ال�شباب يحتكر األقاب بطولةحتديد امل�شار الوظيفي.. حما�شرة جمتمعية للباحثني عن عمل بنادي الذيد
 الطائرة يف الدورة التن�شيطية للألعاب

�ح��ت��ك��ر ن����ادي �ل�����ش��ب��اب �ل��ع��رب��ي �ل��ق��اب ب��ط��ول��ة �ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة يف �ل����دورة 
و��شتملت  �لريا�شي  دبي  جمل�س  نظمها  �لتي  لاللعاب  �لر�بعة  �لتن�شيطية 
على �ربع بطولت هي �لطائرة و�ل�شلة و�ليد وكرة �لطاولة، وح�شل �ل�شباب 
فئة  بطولة  لقب  �إىل  �إ�شافة  و)ب(  )�أ(  �ل�شبال  فئتي  يف  �لأول  �ملركز  على 
�لنادي  ب�شالة  مبارياتها  ج��رت  �لتي  �ل��ط��ائ��رة  �ل��ك��رة  بطولة  يف  �لنا�شئني 

و�شاركت فيها �ندية �لن�شر و�لهلي و�لو�شل �إىل جانب �ل�شباب.
�لثالث  �ملركز  �لو�شل على  فيما ح�شل  �لنا�شئني  فئة  يف  ثانياً  �لن�شر  وحل 
وتذيل �لهلي ترتيب فرق �لنا�شئني، وحقق �لهلي �مليد�لية �لف�شية يف فئة 
�ل�شباب يف فئة  �لو�شل خلف  بينما جاء  و�لو�شل،  �لن�شر  يليه  )�أ(  �ل�شبال 
�لثالث  �ملركزين  �حتال  �لذين  و�لن�شر  �لهلي  على  متقدماً  )ب(  �ل�شبال 
�لتن�شيطية لالألعاب باحل�شول  �لدورة  �ل�شباب متيزه يف  و�لر�بع.  وو��شل 
و�لو�شل  �لثاين  �ملركز  �لهلي  و�حتل  �ليد،  لكرة  �لنا�شئني  فئة  لقب  على 
�لهلي  ت��اله  للن�شر  �لأ�شبال  بطولة  لقب  وذه��ب  �لفئة،  نف�ش�س  يف  �لثالث 

و�ل�شباب، وكانت بطولة �ل�شغار من ن�شيب �لن�شر، ثم �لهلي و�ل�شباب.
من جانبه قام عمر �شالح �لكندي مدير �لدورة وممثل جمل�س دبي �لريا�شي 
بتتويج �لفرق �لفائزة يف م�شابقاتي �لكرة �لطائرة وكرة �ليد، مببناً �ن �لدورة 
تاأتي تنفيذ� لتو�شيات �مللتقيات �ل�شنوية لالألعاب �جلماعية و�لفردية �لتي 
ينظمها �ملجل�س، م�شري�ً �ىل �ن �لهدف من �لدورة هو توفري فر�س �لحتكاك 
لالعبني وزيادة عدد �ملباريات �لتناف�شية للفرق يف �ملر�حل �ل�شنية، م�شيفاً 
�ن �هتمام �ملجل�س بقطاع �لنا�شئني و�ل�شباب لن يكون حم�شور� يف لعبة كرة 

�لقدم بل �شيمتد �ىل �للعاب �جلماعية و�لفردية �لخرى.
يف  و�لتكيف  �لوظيفي  و�لتمكني 

بيئة �لعمل و�لتمكني �لوظيفي. 
تتهياأ  كيف  �ع��د�د  �لثانية  �ملرحلة 
�لعمل  بيئة  يف  و�لتكيف  للمقابلة 

منظمة  تكون  و�ن  و�يجابي  ق��وي 
و���ش��ه��ل��ة �ل���ق���ر�ءة ث���م �ن��ت��ق��ل��ت �ىل 

نادي  ف��ري��ق  لع��ب��ي  �أن  �جل���دي���د 
وبلم�شة  قامو�  �ليد  لكرة  �ل�شعب 
عربو�  لوحة  بتعليق  منهم  وف��اء 
فقيد  للفقيد  ع��ز�ئ��ه��م  ع��ن  فيها 
�ل�شباب لعب �لنادي وفريق �ليد 

�ل���الع���ب ع��ب��د�ل��ل��ع��ه ع���و����س من 
�لعب  وكاأ�س  )�أ(  �ل�شارقة  فريق 
فريق  من  �لزعابي  نا�شر  �ملثايل 
ه����د�ف  وك����اأ�����س  )ب(  �ل�������ش���ارق���ة 

�لبطولة من نادي �لمار�ت .

�لتميمي  و�ل�شاعد حمد عبد�هلل 
حممد  �مل��ع��روف  �ل��الع��ب  �شقيق 
�لفريق  يف  يلعب  �ل���ذي  ع��ب��د�هلل 

�لأول و�ملنتمي لأ�شرة ريا�شي.
فيما حاز على كاأ�س �أف�شل حار�س 

و�أخ�شائي �لعالج �لطبيعي 
�ملثايل  �لفريق  تكرمي  مت  بعدها 
وهو فريق نادي دبا �حل�شن كما 
مت ت���ك���رمي �أف�������ش���ل لع����ب وك���ان 
م����ن ن�����ش��ي��ب �ل����الع����ب �مل���وه���وب 

�لو�شف  تت�شمن  و�ن��ه��ا  �ل��وظ��ي��ف 
تاأثري  ل��ه��ا  ي��ك��ون  �ن  ي��ج��ب  و�ن���ه���ا 

ربيعة و�لكابنت حممد م�شطفى 
و�لكابنت  �لفنية  �للجنة  رئي�س 
���ش��ال��ح ���ش��ح��ات��ه و�ل��ك��اب��نت �أحمد 
و�لكابنت حممد  حممود م�شرف 
رم�شان  حممد  و�لكابنت  جمال 
و�لذي  �لد�ري  �جل��ه��از  ب��ج��ان��ب 
وعبد�هلل  حممد  عبد�لعزيز  �شم 
ع����ل����ي ون����ب����ي����ه حم����م����د ح����و������س 
�لن�شاط  ومل���دي���ر  ���ش��ب��ح��ي  و�أم�����ل 
ول�شكرتري  ن��د�  �أح��م��د  �لريا�شي 
�لن�شاط �لريا�شي عبد�هلل �ل�شيد 
ولل�شكرتري �لفني للنادي حممود 

لطفي .
ربيعة  ن���اج���ي  ع����رب  ج���ان���ب���ه  م����ن 
م�شرف عام �لبطولة عن تقديره 
لكافة �جلهود �لتي بادرت لجناح 
ل  ولدتها  �شاعات  منذ  �لبطولة 
�شيما من قبل جمل�س �إد�رة نادي 
�آل  �ل�شارقة برئا�شة �ل�شيخ �أحمد 
ثاين و�لذي و�فق يف �أقل من 24 
�شاعة على تنظيم �لبطولة مبديا 
و�مل�شتوى  �لر�ئع  ل��الد�ء  تقديره 

�لذي متيزت به �لبطولة .

فريد حممد خمي�س برد�ن رحمه 
م�شرفة  �شورة  عك�شت  و�لتي  �هلل 
وتقاربهم  ب��ال��دول��ة  للريا�شيني 
�مل�شاب  يف  �لن�������ش���اين  وح�����ش��ه��م 

�جللل .
�أعرب حممد  �لبطولة  ويف نهاية 
�إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �حل�������ش���ان 
�لثقايف  �لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي 
وم�شرف عام كرة �ليد عن �شعادته 
بهذ�  �لبطولة  �ختتام  يف  �لكبري 
ت�شافرت  و�ل���ذي  �لكبري  �لنجاح 
له كافة �جلهود من قبل جمل�س 
�إد�رة نادي �ل�شارقة ومن �لندية 
و�إجن��اح مبادرته  �مل�شاركة لجناح 
تقديرهم  ع��ن  تعبري�  تعد  �ل��ت��ي 
للفقيد و�أ�شرته و��شار �أن �لبطولة 
من  و�أد�ء  جيدة  عرو�شا  �شهدت 
يف  و�أن  �شيما  ل  �ل��الع��ب��ني  ق��ب��ل 
ن���ه���اي���ة ك����ل م����ب����ار�ة ي���ت���م تكرمي 

�أف�شل لعب �أبرز مهار�ته .
�للجنة  دور  على  �حل�شان  و�أثنى 
�لبطولة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  �مل���ن���ظ���م���ة 
ناجي  م��ن  ل��ك��ال  بال�شكر  وت��ق��دم 

�لم����ار�ت  ون����ادي  �ل�شعب  ون����ادي 
فيها  دبا �حل�شن وطبقت  ون��ادي 
و�ل�شروط  �لفنية  �لقو�عد  �أحكام 
�لعامة �لو�ردة بتعميم �حتاد كرة 
�ليد للمو�شم �لريا�شي 2014-

2015م.
وق����ام ن��ا���ش��ر ب���ن ع�����ش��ف��ان ع�شو 
�ل�شارقة  ن������ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لريا�شي ير�فقه حممد �حل�شان 
ع�شو جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة 
�ليد  ك��رة  ع��ام  م�شرف  �لريا�شي 
ون���اج���ي ربيعة  �ل�����ش��ارق��ة  ب���ن���ادي 
م�شرف �لبطولة وبح�شور �أ�شقاء 
فقيد �ل�شباب لعب �لنادي وفريق 
برد�ن  خمي�س  حممد  فريد  �ليد 
ف���ار����س حممد  رح��م��ه �هلل وه��م��ا 
�لفرق  ب���ت���ت���وي���ج  حم���م���د  وف����ه����د 
وهي  �لبطولة  يف  �لفائزة  �لثالث 

�ل�شارقة �أ و�لمار�ت و�ل�شعب .
و�شم تكرمي لفريق نادي �ل�شارقة 
)�أ( �ملتوج باللقب كال من �لكابنت 
وليد عبد�لكايف وم�شاعده جمعه 
د�ود  ���ش��ل��ي��م��ان  و�لد�ري  �ل��ع�����ش��ر 

توج نادي �ل�شارقة �لريا�شي م�شاء 
�أم�س يف ختام بطولته �لودية لكرة 
يف  �أطلقها  و�لتي  للنا�شئني  �ليد 
�شبتمرب  �شهر  م��ن  ع�شر  �حل���ادي 
�جل�����اري ت��خ��ل��ي��د� ل���ذك���رى فقيد 
�ل�شباب لعب �لنادي وفريق �ليد 
فريد حممد خمي�س برد�ن رحمه 
�هلل و�ل��ذي تويف منذ قر�بة �شهر 
باملركز  )�أ(  �ل�شارقة  ن��ادي  فريق 
�ل�شعب  على  تفوق  �أن  بعد  �لأول 
نادي  وفريق  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف 
�أن  بعد  �ل��ث��اين  باملركز  �لم����ار�ت 
�ل�شارقة  ن���ادي  ف��ري��ق  ت��ف��وق على 
فريق  �لثالث  باملركز  ويحل  )ب( 

نادي �ل�شعب بفارق �لنقاط .
�أقيمت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  ومت��ي��زت 
عبد�هلل  بن  �أحمد  �ل�شيخ  برعاية 
�آل ثاين رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 
�ل�شارقة �لريا�شي �لثقايف و�حدة 
�ل��ت��ي تقاطر لها  �ل��ب��ط��ولت  م��ن 
عدد من �لفرق �لريا�شية �لدولة 
و�شملت  �أح��د�ث��ه��ا  يف  للم�شاركة 
�أ وب  ب��ف��ري��ق��ني  ن����ادي �ل�����ش��ارق��ة 

خطو�ت �لتقدمي للوظيفة �لعامة 
�لوظيفي  �مل�����ش��ار  و�أل���ي���ات حت��دي��د 
خا�شة للمقبلني على �لعمل �شو�ء 
يف �لقطاع �حلكومي �أو يف �لقطاع 
�أولياء  حت��دي��د  و�أه��م��ي��ة  �خل��ا���س 

�لتقدم للوظيفية.
و�أ�شارت خالل �ملحا�شرة �إىل �أهمية 
كخطوة  �لوظيفي  �مل�����ش��ار  حت��دي��د 
�مل�شتقبلي  �لتميز  يف  وهامة  �أوىل 
و�لعطاء و�لنجاح يف �لعمل و�لذي 

ميتد �إىل �لنجاح يف �حلياة .
�ملحاور  م���ن  ع����دد  �إىل  وت��ط��رق��ت 
�لتحول  �ل��ه��ام��ة لمت���ام خ��ط��و�ت 
�إىل �مل�شار �لوظيفي �لناجح و�لذي 
�ل�شرية  �ع��د�د  �ولها  مير مبر�حل 
�ل���ذ�ت���ي���ة و�أل����ي����ات ����ش���رد �مل���ه���ار�ت 
�ل�شخ�س  ميتلكه  وم��ا  و�خل����رب�ت 
من موؤهالت و�إمكانات فعلية غري 

مبالغ فيها �أو غري متو��شعة.
�ل�شرية  ب��اه��م��ي��ة  ف��ي��ه��ا  �و���ش��ح��ت 
�ل��ذ�ت��ي��ة ك��ون��ه��ا ب��و�ب��ة �ل��ع��ب��ور �ىل 

�ل��ث��ق��اف��ي��ة بنادي  �ل��ل��ج��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
�ل��ري��ا���ش��ي م�شاء  �ل��ث��ق��ايف  �ل���ذي���د 
د�ئرة  م��ع  وبالتعاون  �لأول  �أم�����س 
�ل�شارقة  بحكومة  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�لوظيفي  �مل�شار  بعنو�ن  حما�شرة 
قدمتها �ل�شتاذة فاطمة بوهارون 
وح�شرها عدد كبري من �لباحثني 

عن عمل .
�ل��ت��ي �شهدت  �مل��ح��ا���ش��رة  وه��دف��ت 
ح�������ش���ور� ك��ث��ي��ف��ا م����ن ق���ب���ل �أب���ن���اء 
وبنات �ملنطقة �لو�شطى و�ملقيدين 
يف د�ئ�������رة �مل��������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة من 
بالعمل  �لل���ت���ح���اق  يف  �ل���ر�غ���ب���ني 
�ل�شابة  �ل������ك������و�در  ت���ع���ري���ف  �ىل 
للعمل  �ل�شحيحة  �لأ�ش�س  باأهمية 
وم��ن��ه��ج��ي��ات��ه يف ظل  �ل���وظ���ي���ف���ي 
ت�شهده  �ل����ذي  و�ل���ت���ط���ور  �ل��ت��ق��دم 
ط��ب��ي��ع��ة �ل��وظ��ائ��ف و�حل���اج���ة �إىل 
على  وق���ادرة  موؤهلة  ب�شرية  ق��وى 

�للتحاق ب�شوق �لعمل.
وحت�����دث�����ت ب������وه������ارون ف���ي���ه���ا عن 

�إد�رة نادي �أبوظبي حري�شة على 
�لفعاليات  ج��م��ي��ع  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
و�لبطولت �ل�شطرجنية �لعاملية 
�لعاملية  �ملد�ر�س  من  و�ل�شتفادة 
يف هذ� �ملجال .. م�شيد� بتجاوب 
�لالعبني وحر�شهم على �للتز�م 
لكل  �ملو�شوع  �لفني  بالربنامج 
لعب �شعياً لتطوير م�شتوياتهم 
جمل�س  ورعاية  لدعم  ��شتثمار� 
ومتابعة  �ل��ري��ا���ش��ي  ظ��ب��ي  �أب�����و 

�ولياء �لأمور .

ولعبة  لع���ب   1200 ح����و�يل 
خمتلف  م���ن  دول�����ة   140 م���ن 
�ل���ق���ار�ت ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ت��و�ج��د يف 
�لتتويج  وم���ن�������ش���ات  ب����ط����ولت 
في�شل  ح��ق��ق  �ن  ب��ع��د  �ل��ع��امل��ي��ة 
�مليد�لية  �ل��ك�����ش��و�ين  �هلل  ع��ب��د 
�أن����دي����ة  ب���ط���ول���ة  �ل���ذه���ب���ي���ة يف 
�ل�شركال  عي�شى  ورو���ش��ة  �آ���ش��ي��ا 
�لول  و�ملركز  �لذهبية  �مليد�لية 
�آ���ش��ي��ا �لتي  ب��ط��ول��ة م���د�ر����س  يف 
�خ��ت��ت��م��ت م���وؤخ���ر� ..و�أ�����ش����ار باإن 

�شلطان  وي���������ش����ارك  ����ش���ن���ة   12
حم��م��د �ل��درم��ك��ي م��ن ف��ئ��ة 10 
�شنو�ت ، وجمعة حممد �ملزروعي 
حتت 8 �شنو�ت ، وحممد �شالح 

�شاملني حتت 8 �شنو�ت .
با�شليب  �أح��م��د  ي��و���ش��ف  و���ش��رح 
�ملدير  �لد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
�لفني لنادي �أبوظبي لل�شطرجن 
ي�شعى من  �لنادي  ب��اأن  و�لثقافة 
خالل م�شاركته يف بطولة �لعامل 
م�شاركة  ت�����ش��ه��د  �ل��ت��ي  �حل��ال��ي��ة 

ه�شام  حممد  و�مل��درب��ان  للبعثة 
�لرغ��ا وبوجد�ن جاربيا بجانب 
8 لع��ب��ني ولع��ب��ة م��ن خمتلف 
مقدمتهم  يف  �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ات 
كلثم مبارك �ل�شام�شي لفئة 16 
عي�شى  ورو���ش��ة   ، للفتيات  �شنة 
�ل�������ش���رك���ال م����ن ف���ري���ق ف���ئ���ة 8 
علي  �هلل  ،وعبد  للفتيات  �شنو�ت 
�حلامد حتت 16 �شنة ، و�شلطان 
علي �لزعابي من فئة 12 �شنة ، 
و���ش��ع��ي��د ع����ادل �حل��و���ش��ن��ي حتت 

�ن��ت��ظ��م��ت ب��ع��ث��ة ن����ادي �أب����و ظبي 
�شمن  و�ل���ث���ق���اف���ة  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�لوفود �مل�شاركة يف بطولة �لعامل 
يف  �ل��ي��وم  تفتتح  �لتي  للنا�شئني 
مدينة دروبان يف جنوب �أفريقيا 
من  �لأول  ح��ت��ى  ت�شتمر  و�ل��ت��ي 
�مل��ق��ب��ل، وت��اأت��ي م�شاركة  �أك��ت��وب��ر 
�لو�عد  �أب����و ظ��ب��ي  ن����ادي  ف��ري��ق 
�بوظبي  جمل�س  ودع���م  ب��رع��اي��ة 
�ل��ري��ا���ش��ي وت��ت��ك��ون �ل��ب��ع��ث��ة من 
رئي�شا  �لتميمي  خمي�س  من�شور 
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 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/981 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
حمد عبد�هلل عي�شى خليفة بو�شهاب �جلن�شية: �لمار�ت    وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )هيما انرتنت كافيه( 
�مللف )44498(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
جمعه  حممد  �ىل:ع��ب��د�هلل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل 
ماجد �ملطرو�شي �جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 �ملرجع :2014/923 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/
يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب  �لم��ار�ت  �جلن�شية:  عبد�هلل  يو�شف  فاطمة 
حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )فاطمه يو�سف ملقاولت ال�سيانة 
العامة  ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
علي  �ىل:ع��زي��زة  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )66243(
حممد �بر�هيم �حلمادي �جلن�شية:�لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق على  �لكتبي �جلن�شية:�لمار�ت   وطلب  �شامل عبد�هلل  ر��شد حممد 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :بيع يف �ل�شم �لتجاري )بنيكل للو�ساطة العقارية 
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف دبي حتت رقم �مللف   )583041( 
�جلن�شية:  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  ب��ن  عبد�لعزيز  �ل�شيخ:  �ىل 
بالت�شديق  �لعدل �شوف يقوم  �لكاتب  �ن  �لم��ار�ت ليكن معلوما لدى �جلميع 

على �ملحرر بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1136/     

هندي  ر�غ���اف���ان،  ك���ودورب���ان  بالكري�شنان  �ل�شيد:  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�جلن�شية، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( �ىل �ل�شيد: 
حممد عارف كبري كبري هندي يف �لرخ�شة خمبز �لفرن �مل�شرى مبوجب رخ�شة 
رقم 523607 تعديالت �خرى: ليوجد وعمال باأحكام �لقانوين �لحتادي رقم )4(

ل�شنة2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف 
يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن 
لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية.
      الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية - ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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الفهد ي�شجع ال�شعودية الإ�شراك ريا�شيات 

مواجهة حتمل نكهة خا�سة لإليغري

يوفنتو�س يخترب قوة ميلن يف الكالتي�شو

يونايتد ير�سد الفوز اأمام لي�سرت

مان�ش�شرت �شيتي يطمح لفرملة ت�شل�شي يف الربميريليغ

كوينز  يلتقي  �لخ��رى،  �ملباريات  ويف 
�شيتي،  ���ش��ت��وك  م���ع  ري��ن��ج��رز  ب�����ارك 
ونيوكا�شل  �شندرلند،  م��ع  وبرينلي 
و�شو�ن�شي  �شيتي،  ه��ال  م��ع  يونايتد 
هام  وو���ش��ت  �شاوثمبتون،  م��ع  �شيتي 
مع ليفربول، و�يفرتون مع كري�شتال 
بال�س، وتوتنهام مع و�شت بروميت�س 

�لبيون.

�شكة �لنت�شار�ت بعد ثالثة تعادلت 
�شهلة  تكون  لن  لكن مهمته  متتالية 
يف مو�جهة ��شتون فيال �حد �ملفاجاآت 
م��ط��ل��ع �مل��و���ش��م �حل����ايل ح��ي��ث يحتل 
�ملركز �لثاين بر�شيد 10 نقاط من 
فيال  ��شتون  وك��ان  ممكنة   12 ��شل 
�لخري  د�ر  ع��ق��ر  يف  ل��ي��ف��رب��ول  ه���زم 

1-�شفر �ل�شبوع �ملا�شي.

�ل���ت�������ش���ك���ي���ل���ة �ل����ش���ا����ش���ي���ة مل���و�ج���ه���ة 
عن  غ���اب  �ن  ب��ع��د  �شيتي  مان�ش�شرت 
م���و�ج���ه���ة ���ش��ال��ك��ه وح�����ل ب�����دل منه 

�لعاجي ديدييه دروغبا.
�لبدنية  �حلالة  بان  مورينيو  وك�شف 
ثالث  بخو�س  ل��ه  ت�شمح  ل  لكو�شتا 

مباريات ��شبوعيا.
�مل���ه���اج���م  ����ش���ي�������ش���ارك  �مل�����ق�����اب�����ل،  يف 
�لرجنتيني �شريجيو �غويرو ��شا�شيا 
�شارك  �لخ��ر  وه��و  �شيتي  يف �شفوف 
�حتياطيا يف ربع �ل�شاعة �لخري من 

�ملبار�ة �شد بايرن ميونيخ.
مان�ش�شرت  ����ش���ي���ح���اول  �مل����ق����اب����ل،  يف 
�لنت�شار�ت  نغمة  مو��شلة  يونايتد 
عندما يحل �شيفا على لي�شرت �شيتي 
�ل��ع��ائ��د �ىل �ل��درج��ة �مل��م��ت��ازة مطلع 

هذ� ملو�شم.
له  ف���وز  �ول  ح��ق��ق  مان�ش�شرت  وك����ان 
ب��ف��وزه على كوينز  �مل��ا���ش��ي  �ل���ش��ب��وع 

بارك رينجرز برباعية نظيفة.
وقدم �ل�شياطني �حلمر عر�شا جيد� 
وتاألق  �للندين  �لفريق  مو�جهة  يف 
�لرجنتيني  �خل�����ش��و���س  وج���ه  ع��ل��ى 
�ىل  حديثا  �ملنتقل  م��اري��ا  دي  �ن��خ��ل 
مدريد،  ري���ال  م��ن  ق��ادم��ا  مان�ش�شرت 
ب�شنع  و�شاهم  �لت�شجيل  �فتتح  حيث 

هدفني.
وي��اأم��ل �ر�شنال ب��دوره يف �ل��ع��ودة �ىل 

�رب���ع م��ب��اري��ات وق���ال يف ه��ذ� �ل�شدد 
يف �ملباريات �لربع �لوىل يف �لدوري 
�لنتيجة  ح�����ش��م  يف  جن��ح��ن��ا  �مل��ح��ل��ي، 
كان  �لم���ر  ب�شهولة..  م�شلحتنا  يف 
���ش��ال��ك��ه، وكان  خم��ت��ل��ف��ا يف م��و�ج��ه��ة 
م��رم��ان��ا هدف  دخ���ول  �لم���ر خميبا 
م��ن ه��ج��م��ة م��رت��دة ���ش��ري��ع��ة ب��ع��د �ن 

نفذنا ركلة ركنية يف م�شلحتنا .
وم����ن �مل��ت��وق��ع �ن ي��ع��ود ك��و���ش��ت��ا �ىل 

�للندين  �ل��ف��ري��ق  �ن  ب��ي��د   ..)2-4(
جوزيه  �مل���ح���ن���ك  م����درب����ه  ب���ا����ش���ر�ف 
على  خميبة  نتيجة  ح��ق��ق  م��وري��ن��ي��و 
ملعبه ب�شقوطه يف فخ �لتعادل 1-1 
مع �شالكه �لملاين يف دوري �لبطال.

جون  �ملخ�شرم  �لفريق  قائد  ونا�شد 
ب��احل��د م���ن �لخطاء  ت���ريي ف��ري��ق��ه 
بدخول  ت�����ش��ب��ب��ت  �ل���ت���ي  �ل���دف���اع���ي���ة 
�ل��ف��ري��ق �شتة �ه���د�ف يف �ول  م��رم��ى 

ل�شتعادة  طريقة  و�ف�شل  رد  �ف�شل 
ثقتنا بانف�شنا هي بالفوز على ت�شل�شي 

و�لعودة �ىل �شكة �لنت�شار�ت .
�نطالقة  ح��ق��ق  ف��ق��د  ت�����ش��ل�����ش��ي  �م����ا 
�لربع  مبارياته  يف  بفوزه  �شاروخية 
هد�فه  ب���ق���ي���ادة  حم��ل��ي��ا  �لن  ح���ت���ى 
�شجل  �ل��ذي  كو�شتا  دييغو  �ل�شباين 
�رب���ع م��ب��اري��ات �خرها  �ه����د�ف يف   7
�شيتي  �شو�ن�شي  م��رم��ى  يف  ه��ات��ري��ك 

�لفريق  �شد  كبرية  �م��ل  خيبة  عا�س 
بعد  �ل��ق��اري  �ل�شعيد  على  �لبافاري 
�مل���ب���ار�ة  �ن ���ش��م��د يف وج���ه���ه ط�����و�ل 
�لخرية  �لدقيقة  يف  ي�شقط  �ن  قبل 
بهدف �شجله مد�فعه �ل�شابق جريوم 

بو�تنغ.
وقال لعب �لو�شط �لرب�زيلي �لدويل 
كان �لمر �شعبا من �لناحية �ملعنوية 
�لدقيقة �لخ��رية، لكن  �ن نخ�شر يف 

من �نرت ي�شجل ثالثية يف �لدوري 
منذ �يار-مايو 2012 حني حقق 
�شد  ميليتو  دييغو  مو�طنه  ذل��ك 
�جلار �للدود ميالن، و�ىل �لو�فد 
�جل��دي��د ب��اب��ل��و �و���ش��ف��ال��دو �لذي 

�شجل ثنائية.
�ىل  ن��اب��ويل  ي�شعى  ج��ه��ت��ه،  وم���ن 
�ملرحلة  يف  ����ش���ق���وط���ه  ت���ع���وي�������س 
كييفو  �م���ام  �ر���ش��ه  على  �ل�شابقة 
)�شفر-1( من خالل �لفوز على 
خ�شارة  �لقادم  �ودينيزي  م�شيفه 
يوفنتو�س  �م����ام  �مل��ا���ش��ي  �ل�����ش��ب��ت 

)�شفر-2(.
�ل�شبت  �ل���ي���وم  �مل��رح��ل��ة  وت��ف��ت��ت��ح 
�ن  على  و�م��ب��ويل،  ت�شيزينا  بلقاء 
بارما،  ك��ي��ي��ف��و م���ع  ي��ل��ع��ب �لح����د 
و�شا�شوولو  لت�شيو،  م��ع  وج��ن��وى 
م����ع ����ش���م���ب���دوري���ا، و�ت����الن����ت����ا مع 

فيورنتينا، تورينو مع فريونا.

7-�شفر،  ���ش��ا���ش��وول��و  �مل��ت��و����ش��ع 
من  بنقطة  خ���رج  �ن  ب��ع��د  وذل����ك 
مع  بتعادله  �لفتتاحية  �مل��رح��ل��ة 

تورينو )�شفر-�شفر(.
وح�������ش���م ف����ري����ق �مل���������درب وول�����رت 
�خلمي�س  ع�����اد  �ل������ذي  م�����ات�����ز�ري 
ب����ف����وز ث����م����ني على  م�����ن ك���ي���ي���ف 
دن����ربوب����رتوف���������ش����ك �لوك���������ر�ين 
)1-�شفر( يف يوروبا ليغ ، �للقاء 
يف �شوطه �لول بعد �ن تقدم على 
�شيفه برباعية نظيفة، ثم ��شاف 
�ل�شوط  �خ��رى يف  �ه���د�ف  ثالثة 
له على  ف��وز  �ك��رب  �لثاين ليحقق 
�ر�شه يف �لدوري منذ عام 1966 
حني تغلب على بري�شيا بالنتيجة 

ذ�تها.
ب��ه��ذ� �لفوز  ن���ري�ت���زوري  وي��دي��ن 
ماورو  �لرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ىل  �ل��ك��ا���ش��ح 
لعب  �ول  ��شبح  �ل���ذي  �ي��ك��اردي 

مرتفعة جد� بعد �ن �كت�شح �شيفه 
���ش�����ش��ك��ا م��و���ش��ك��و �ل���رو����ش���ي 1-5 
�ب��ط��ال �وروب���ا  �لرب��ع��اء يف دوري 
ل�شربة  خالله  تعر�س  مبار�ة  يف 
مد�فعه  �شيفتقد  لىه  ق��ا���ش��ي��ة 
د�فيدي ��شتوري لعدة ��شابيع بعد 
ركبته،  �ربطة  تعر�شه ل�شابة يف 
�لرجنتيني  �مل��ه��اج��م  ��شيب  كما 
خ���و�ن �ي��ت��ورب��ي، ���ش��اح��ب �لهدف 
مو�شكو،  ���ش�����ش��ك��ا  �م��������ام  �لول 
يف  م�شاركته  ح��ول  يحوم  و�ل�شك 
وب������دوره، ي�شعى  م���ب���ار�ة �لح�����د. 
�لنتيجة  ت��اأك��ي��د  �ن��رت م��ي��الن �ىل 
�ملرحلة  يف  حققها  �لتي  �ل�شاحقة 
�شقلية  ي�����زور  ع��ن��دم��ا  �ل�����ش��اب��ق��ة 

ملو�جهة �لعائد بالريمو.
�ملا�شي  وحقق �نرت ميالن �لحد 
وجاء  �مل��و���ش��م  ل��ه��ذ�  �لول  ف����وزه 
�شيفه  ع���ل���ى  ك���ا����ش���ح���ة  ب��ن��ت��ي��ج��ة 

�لتحدي،  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ي��غ��ري 
م�شيفا يف حديث ملوقع يوفنتو�س: 
هذه هي �ملباريات �لتي كنت �بحث 
مع  �لتوقيع  ق���ررت  عندما  عنها 
يوفنتو�س )من مان�ش�شرت يونايتد 
�لن��ك��ل��ي��زي(. �ن��ه��ا م��ب��ار�ة �شعبة 
خلو�شها.  ب�����ش��وق  �ت��ط��ل��ع  ل��ك��ن��ي 
لكن  �مل��ل��ع��ب  باف�شلية  يتمتعون 
باننا  نظهر  �ن  بنا  م��ن��وط  �لم���ر 

�لبطال وباننا نريد �لفوز .
و�شيكون �لتعادل يف هذه �ملو�جهة 
�لرتبع  �ج��ل  روم��ا من  يتمناه  ما 
ع��ل��ى �ل���������ش����د�رة، خ�����ش��و���ش��ا �نه 
على  متناوله  يف  �ختبار�  يخو�س 

�ر�شه �مام كالياري.
�لفرن�شي  �مل����درب  ف��ري��ق  وي��دخ��ل 
ق�����اد  �ل�����������ذي  غ�����ار������ش�����ي�����ا  رودي 
�ملو�شم  �لو�شافة  �ىل  جالورو�شي 
مبعنويات  �مل���ب���ار�ة  �ىل  �مل��ا���ش��ي، 

بينها  �ل��ف��ري��ق��ني،  ج��م��ع��ت  �ل���ت���ي 
�شان �شريو يف  و�ح��دة على ملعب 
و�لتي  بينهما  �لخ���رية  �مل��و�ج��ه��ة 
بهدفني  ب��ي��ان��ك��ون��ريي  ح�����ش��م��ه��ا 
فرناندو  ل���ال����ش���ب���اين  ن��ظ��ي��ف��ني 
ربع  يف  و�خ���رى  وتيفيز،  ل��ورن��ت��ي 
 )2-1( �ي��ط��ال��ي��ا  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي 
و�شيخو�س   .2013 �و�ئ�����ل  يف 
يوفنتو�س �للقاء دون �شانع �لعاب 
�ن����دري����ا بريلو  �ل�����ش��اب��ق  م���ي���الن 
�للذين  بارز�غلي  �ندريا  و�ملد�فع 
قد  لكنه  �ل���ش��اب��ة  م��ن  يتعافيان 
يكون بامكانه �لعتماد على جنم 
و�شطه �لت�شيلي �رتورو فيد�ل بعد 

تعافيه من ��شابة يف ركبته.
�جلديد  �ل�����و�ف�����د  �ع������رتف  وق�����د 
�ل��ف��رن�����ش��ي ب��ات��ري�����س �ي���ف���ر� بان 
م���ي���الن ي��ت��م��ت��ع ب��اف�����ش��ل��ي��ة على 
ح�شاب فريقه، لكنه �كد �ن رجال 

�لرجنتيني  مهاجمه  من  هدفني 
كارلو�س تيفيز.  �شتكون مو�جهة 
كبرية ، هذ� ما قاله مينيز �لذي 
�شبق �ن تو�جه مع يوفنتو�س حني 
م�شيفا  روم������ا،  ���ش��ف��وف  يف  ك����ان 
�شيكون هناك �لكثري من �لهد�ف 
و�مل�������ش���اع���ر، ك��م��ا ك���ان���ت �حل�����ال يف 
بارما . وتابع يف حديث ل�شحيفة 
: �شحيح  ���ش��ب��ورت  دي��ل��و  غ��ازي��ت��ا 
)من  علينا  يتقدم  يوفنتو�س  �ن 
ناحية �لفنية و�لن�شجام( لكن يف 
مبار�ة �ل�شبت �شنكون على �مل�شافة 
ذ�تها وقد نحقق �شيئا مميز�.. كل 
�ل��رتك��ي��ز على  ه��و  فعله  علينا  م��ا 
�للعب  بخطة  و�لل���ت���ز�م  �نف�شنا 

�خلا�شة بنا .
ثاأره  حتقيق  ع��ن  ميالن  ويبحث 
فائز�  خ��رج  �ل���ذي  يوفنتو�س  م��ن 
م����ن �مل����ب����اري����ات �لرب�������ع �لخ�����رية 

��شبابا  هناك  لكن  منا�شبات  �رب��ع 
با�شطر�ره  م��ت��ث��م��ل��ة  ت��خ��ف��ي��ف��ي��ة 
لكمال �للقاء بع�شرة لعبني منذ 
د�نييل  ط���رد  ب��ع��د   58 �ل��دق��ي��ق��ة 

بونري�.
يوفنتو�س  ل��ق��اء  �ن  �مل���وؤك���د  وم���ن 
لقوة  حقيقيا  �خ��ت��ب��ار�  �شي�شكل 
�ل��ت��ي تعززت  م��ي��الن �ل��ه��ج��وم��ي��ة 
توري�س  فرناندو  �ل�شباين  ب�شم 
م����ن ت�����ش��ل�����ش��ي �لن���ك���ل���ي���زي على 
�شبيل �لعارة، خ�شو�شا �ن رجال 
�ليغري �لذي حل بدل من �نتونيو 
كونتي �ملنتقل �ىل تدريب �ملنتخب 
�ليطايل، مل يتلقو� �ي هدف يف 
�ملو�شم،  ه��ذ�  �ل��ث��الث  مبارياتهم 
�خرها �لثالثاء �ملا�شي �شد ماملو 
�وروبا  �بطال  دوري  يف  �ل�شويدي 
�ل�شيدة  ف���ري���ق  ح�����ش��م��ه��ا  و�ل���ت���ي 
بف�شل  نظيفة  بثنائية  �ل��ع��ج��وز 

ن��ف�����ش��ه يف موقع  م���ي���الن  وي���ج���د 
ق����وي يف ب���د�ي���ة �مل���و����ش���م �حل���ايل 
مع  �لخ��ريي��ن  ملو�شميه  وخ��الف��ا 
�للقب  �ىل  ق����اده  �ل����ذي  �ل��ي��غ��ري 
عن  ع���ج���ز  ل���ك���ن���ه   2011 ع������ام 
�مل��و����ش��م �لثالثة  ت��ك��ر�ر �لم���ر يف 
يوفنتو�س،  هيمنة  ب�شبب  �لتالية 
على  ب��ف��وزي��ن  �ل����دوري  ��شتهل  �ذ 
 )4-5( وب��ارم��ا   )1-3( لت�شيو 
�نه  خاللهما  �ظهر  م��ب��ار�ت��ني  يف 
يتمتع بالقوة �لهجومية �لناجمة 
عن تاألق �لياباين كي�شوكي هوند� 
)ه���دف���ان( و�ل���و�ف���د �جل��دي��د من 
�لفرن�شي  ج��رم��ان  ���ش��ان  ب��اري�����س 
جريميي مينيز )ثالثة �هد�ف(.

�ظهر  �ل��ل��وم��ب��اردي  �ل��ف��ري��ق  لكن 
بارما  �م����ام  �لخ�����رية  �مل����ب����ار�ة  يف 
�شعف  ع�����ن  �لخ��������ري  م���ع���ق���ل  يف 
�شباكه يف  �ه��ت��زت  ب��ع��دم��ا  دف��اع��ي 

�للقب  حامل  �شيتي  مان�ش�شرت  يريد 
ع�شفورين  ���ش��رب  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م 
ي�شت�شيف  ع���ن���دم���ا  و�ح������د  ب��ح��ج��ر 
ت�����ش��ل�����ش��ي ع���ل���ى م���ل���ع���ب �لحت��������اد يف 
ق��م��ة �مل��رح��ل��ة �خل��ام�����ش��ة م��ن بطولة 
�ن���ك���ل���رت� ل���ك���رة �ل����ق����دم غ�����د� �لح����د 
بوقف  �لول  �ل���ع�������ش���ف���ور  وي��ت��م��ث��ل 
�للندين  �لفريق  �ن��ت�����ش��ار�ت  �شل�شلة 
�ل��ذي فاز يف مبارياته �لرب��ع �لوىل 
�بتعاد  فمنح  �لثاين  �م��ا  �ملو�شم،  ه��ذ� 
ت�شل�شي عنه بفارق 8 نقاط ما ي�شكل 

�شربة معنوية للفريق �ل�شمايل.
مانويل  �لت�شيلي  �مل��درب  فريق  ومير 
وزن حيث  �نعد�م  بفرتة  بيليغرييني 
مل يفز يف ثالث مباريات يف خمتلف 
ملعبه  ع��ل��ى  �شقط  ح��ي��ث  �مل�����ش��اب��ق��ات 
ب�شكل مفاجىء �شفر-1 �مام �شتوك 
2-2 يف  �ر���ش��ن��ال  �شيتي وت��ع��ادل م��ع 
�جلولتني �لخريتني حمليا، يف حني 
خ�شر �مام بايرن ميونيخ �شفر-1 يف 
�لدقيقة �لخرية �شمن دوري �بطال 

�وروبا �لربعاء �ملا�شي.
للثاأر  �شيتي  مان�ش�شرت  ي�شعى  ك��م��ا 
على  ب��ال��ذ�ت  ت�شل�شي  �م��ام  خل�شارته 
�ملو�شم  �شفر-1  �لحت�������اد  م��ل��ع��ب 
�ملا�شي من دون �ن توؤثر هذه �لنتيجة 
على �حر�زه �للقب يف �لنهاية و�عترب 
لعب �لفريق فرناندينيو بان فريقه 

موؤهلة  ريا�شية  لديهم  يكون  �ن  فاآمل  لندن،  يف  ذل��ك 
للم�شتقبل وت�شارك �ل�شعودية يف �لعاب �ين�شيون بوفد 
يف  ي�شاركون  جميعهم  ريا�شيا   262 من  يتاألف  كبري 
مناف�شات �لرجال، وهي �لدولة �لعربية �لوحيدة �لتي 

تقت�شر م�شاركة ريا�شييها على فئة �لرجال فقط.
�للعاب  دورة  يف  ريا�شيتني  �ل�شعودية  ����ش��رك��ت  وق��د 
�لوملبية �ل�شيفية يف لندن عام 2012 بعد جدل كبري 
هما وجد�ن �شهرخاين يف �جلودو و�شارة �لعطار يف �شباق 
800 م �شمن �لعاب �لقوى وتفر�س �للجنة �لوملبية 
جميع  ��شر�ك  �شرورة  ب�شاأن  م�شددة  معايري  �لدولية 

�لدول لريا�شيات يف �لعابها حتت طائلة �ل�شتبعاد.

�ع����رب �ل�����ش��ي��خ �ح��م��د �ل��ف��ه��د �ل�����ش��ب��اح ع���ن ت�شجيعه 
لل�شعودية ل�شر�ك ريا�شيات يف �لدور�ت �ملقبلة بعد �ن 
�قت�شر وفدها �ىل دورة �للعاب �ل�شيوية يف �ين�شيون 
على �لريا�شيني �لرجال وقال �لفهد �ليوم �جلمعة �آمل 

�ن ت�شارك �ملر�أة �ل�شعودية يف �لدور�ت �ملقبلة .
�لعاب  يف  ريا�شيتني  �ل�شعودية  ��شركت  لقد  و�و���ش��ح 
�مل��ر�أة من  م�شاركة  �شد  لي�شت  �نها  يعني  وه��ذ�  لندن، 
حيث �ملبد�أ، ولكن رمبا لي�س لديها ريا�شية جاهزة من 

�لناحية �لفنية .
�لقول  ميكننا  ل  ولكن  بالطبع،  ن�شجعهم  نحن  وتابع 
فعلو�  لنهم  بامل�شاركة  للمر�أة  ي�شمحون  ل  �نهم  �لن 

تتجه النظار م�ساء اليوم ال�سبت اىل ملعب �سان �سريو الذي يحت�سن موقعة نارية بني 
الغرميني ميالن و�سيفه يوفنتو�س حامل اللقب يف املرحلة الثالثة من الدوري اليطايل 
لكرة القدم. ولطاملا ارتدت املواجهة بني الطرفني طابعا ناريا نظرا لتناف�سهما على زعامة 
�سريي اآ، لكن مواجهة ال�سبت �ستحمل نكهة خا�سة لنه �ست�سع مدرب يوفنتو�س اجلديد 
ما�سيميليانو اليغري يف مواجهة الفريق الذي اقاله من من�سبه املو�سم املا�سي وا�ستبدله 
بالهولندي كالرين�س �سيدورف الذي مني مب�سري �سلفه لنه مت ا�ستبداله هذا املو�سم 
مبهاجم الفريق ال�سابق فيليبو اينزاغي الذي دافع بدوره عن الوان بيانكونريي من 

1997 حتى 2001 قبل الو�سول اىل �سان �سريو .

امل�شري جرب يحطم الرقم القيا�شي يف الغو�س 
��شبح �لغطا�س �مل�شري �حمد جمال جرب �شاحب �لرقم �لقيا�شي �لعاملي 
�جلديد يف �لغو�س بعد �ن متكن من �لنزول �ىل عمق 332،35 مرت� 
با�شتخد�م زجاجات للتنف�س ومن دون م�شاعدة، بح�شب ما �علن �م�س 
كتاب غيني�س لالرقام �لقيا�شية. وبعد �ن غا�س �ىل هذ� �لعمق يف 12 
دقيقة، �م�شى �حمد جرب 15 �شاعة يف �ل�شعود. وحتقق هذ� �لجناز 
�لن�شاين و�لطبي و�لتكنولوجي يف �لبحر �لحمر �مام منتجع دهب 
�لقيا�شية  كتاب غيني�س لالرقام  �ملحكم يف  وقال طالل عمر  �مل�شري 
لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �حمد جرب حقق �لرقم �لقيا�شي يف �لغط�س 
.  وكان �حمد  بدون م�شاعدة وبات �لرقم �لقيا�شي �جلديد 332،35 
جرب يحاول �لغو�س حتى عمق 350 مرت�، بح�شب �ملنظمني. وكانت 
�عماق  ع��ام��ا يف   41 �لعمر  م��ن  �لبالغ  �ل��رج��ل  ل��ه��ذ�  هائلة  �لخ��ط��ار 
�لبحر حيث يبلغ �شغط �ملياه على �جل�شم 35 كيلوغر�م لكل �شنتيمرت 
مر�بع و�حد. و�شبق �ن �دت ��شطر�بات �ل�شغط و�جلهاز �لع�شبي �لتي 
حتدث يف �عماق �ملياه �ىل قتل �لغو��س �لمريكي �شاك �ك�شلي �لذي 
كان يحوز رقما قيا�شيا يف �لغط�س كما كادت �ن تودي بحياة غو��شني 

�خرين كانو� يريدون كذلك ت�شجيل �رقام قيا�شية.

جمل�س دبي الريا�شي يختتم الدورة االأوىل ل�شقل املدربني
مرحلتي  يف  �ل�����ش��غ��ار  ب��ال��الع��ب��ني 
�لرب�عم و�لنا�شئني، مقدمه �شكره 
لحت��اد �لم��ار�ت لكرة �لقدم على 
�لهادفة  تعاونه يف تنفيذ �لرب�مج 

�ىل �لتطوير يف �جلانب �لفني.
وق����ال ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى �إق���ام���ة هذه 
�ملدربني  تاأهيل  �أج���ل  م��ن  �ل���دورة 
�قتناعاً  دب����ي،  ب��اأن��دي��ة  �ل��ع��ام��ل��ني 
باعتباره  �لفني  �جل��ان��ب  باأهمية 
حجر �لز�وية يف عملية �لتطوير، 
وناأمل �ن يكون �ملدربون �مل�شاركون 
قد حققو� �ل�شتفادة �ملطلوبة من 
�أنديتهم  �إىل  ل���ي���ع���ودو�  �ل�������دورة، 
مل���و�����ش���ل���ة ج����ه����وده����م يف رع���اي���ة 

�لالعبني �ل�شغار . 

�ل��ت��ي نظمها  �ل�������دور�ت  وح��ظ��ي��ت 
�مل���ج���ل�������س ب����ه����دف �ل����و�����ش����ول �ىل 
�ل����رق����م ���ش��ف��ر يف ع�����دد �مل���درب���ني 
مب�شاركة  دب��ي  يف  �ملرخ�شني  غري 
مقدرة من �ملدربني وجتاوب كبري 
م��ن �لأن���دي���ة �ل��ت��ي ح��ر���ش��ت على 
ت�شجيع �لعاملني بالأجهزة �لفنية 
حل�����ش��ور �ل������دور�ت و�مل�����ش��ارك��ة يف 

ور�س �لعمل. 
وق����ام �أح��م��د ���ش��امل �مل��ه��ري مدير 
دبي  مبجل�س  �لك��ادمي��ي��ات  ق�شم 
�لريا�شي بت�شليم �ملدربني �شهاد�ت 
�مل�������ش���ارك���ة ع��ق��ب ن��ه��اي��ة �ل������دورة، 
جلهوده  �ملجل�س  مو��شلة  م��وؤك��د� 
و�لهتمام  �مل����درب����ني،  ت��اأه��ي��ل  يف 

�لأجهزة �لفنية للفرق وعلى وجه 
�لتحديد يف �ملر�حل �ل�شنية، �شعياً 
و�لنا�شئني  �ل��رب�ع��م  قطاع  لدعم 

مبدربني موؤهلني.
وت��ع��ت��رب �ل�����دورة �م���ت���د�د�ً جلهود 
جم��ل�����س دب�����ي �ل���ري���ا����ش���ي �ل����ذي 
�لدور�ت  له تنظيم عدد من  �شبق 
ت��اأه��ي��ل �ملدربني  ب��ه��دف  و�ل���ور����س 
على  ل���ل���ح�������ش���ول  وجت����ه����ي����زه����م 
�ل���رخ�������س �ل���ت���دري���ب���ي���ة ����ش���ي وبي 
ت��ن��ف��ي��ذ� مل���وج���ه���ات و�����ش���رت�ط���ات 
�لقدم  ل���ك���رة  �ل����ش���ي���وي  �لحت������اد 
م���درب باحل�شول  ي��ل��زم �ي  �ل���ذي 
على �لرخ�شة �شي يف �حلد �لدنى 

ليكون بامكانه �لعمل يف �لندية.

�لتدريب مبا يتنا�شب مع خ�شائ�س 
كل مرحلة عمرية، وفي�شيولوجية 
�لتدريب وعلوم �لريا�شة وعنا�شر 
وخ����ط����ط �ل�����ت�����دري�����ب، وت����وزع����ت 
نظرية  ب��ني  �لتدريبية  �حل�ش�س 
على  �ملحا�شر  رك��ز  كما  وعملية، 
م�شدد�ً  �ل��ن��اج��ح،  �مل�����درب  ���ش��ف��ات 
على �همية �ن يكون �ملدرب مبثابة 

�ملربي بالن�شبة لالعبيه.
تنفيذ  �إط������ار  يف  �ل�������دورة  وت����اأت����ي 
ملجل�س  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل���ط���ة 
�ملتعلق  �جلانب  يف  �لريا�شي  دب��ي 
�لريا�شي  �مل���ه���ن���ي  ب���ال���ت���ط���وي���ر 
باأندية  و�لفنية  �لإد�ري���ة  للكو�در 
دب����ي، ورف����ع ق�����در�ت �ل��ع��ام��ل��ني يف 

�لريا�شي  دب����ي  جم��ل�����س  �خ��ت��ت��م 
دبي  �أن���دي���ة  م���درب���ي  ���ش��ق��ل  دورة 
�ل���ري���ا����ش���ي  ل���ل���م���و����ش���م  �لأوىل 
و��شتمرت   ،2015-2014
�شبتمرب  و15   14 يومي  �ل��دورة 
�أكادميية  و��شت�شافتها   ،2014
ن���ادي �ل��و���ش��ل ل��ك��رة �ل��ق��دم حت�ت 
�ملدير  مالو�س  بلح�شن  د.  �إ�شر�ف 
باحتاد  �ل��ف��ن��ي��ة  ل��������الإد�رة  �ل��ف��ن��ي 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة لكرة 
20 مدرباً  �لدورة  �لقدم، وح�شر 
كرة  بر�عم  تكوين  على  ي�شرفون 

�لقدم باأندية دبي.
جمموعة  على  �ل���دورة  و��شتملت 
�أ�شا�شيات  ر�أ�شها  على  �ملحاور  من 

علم اليابان يثري اأزمة يف اأ�شياد اآ�شيا
�ثارت �شارة حتمل �شعار �ل�شم�س �مل�شرقة خالفا بني �مل�شوؤولني �لريا�شيني 
من  �لعديد  �ىل  بالن�شبة  تعترب  لنها  �م�س  و�ليابان  �جلنوبية  كوريا  يف 
هذ�  �خل��الف  و�ن��دل��ع  �ل��ي��اب��اين.  �ل�شتعمار  �ب��ان  للق�شوة  رم��ز�  �لكوريني 
�ل�شبوع عندما كانت ريا�شية يابانية يف �لهوكي تتدرب يف مدر�شة ثانوية 
لالناث غرب �ين�شيون ووزعت �شارة حتمل علم �ل�شم�س �مل�شرقة �لياباين 
20 تلميذة كورية. وكانت �لتلميذ�ت  �ملثري للجدل �يام �حلرب على نحو 
ت�شاهدن تدريبات �لريا�شية �ليابانية �لتي قدمت لهن �شار�ت مثلثة �ل�شكل 
عليها �لحرف �لوىل لالحتاد �لياباين للهوكي كتذكار منها. لكن معلمة 
�لتلميذ�ت عربت عن غ�شبها من هذ� �لت�شرف ورفعت �لمر �ىل �للجنة 
كثريون  ويعترب  �مل��در���ش��ة.  يف  م�شوؤول  ح�شب  �ل�شيوية  لاللعاب  �ملنظمة 
يذكرهم  لن��ه  عليهم،  ه��ج��وم  �ن��ه  على  �حل���رب  �شعار  �جلنوبية  ك��وري��ا  يف 

بال�شتعمار �لياباين ل�شبه �جلزيرة �لكورية بني 1910 و1945.



    

ترمي مولودتها يف املرحا�س
�أنقذت �لعناية �لإلهية ر�شيعة �أجنبتها و�لدتها يف مرحا�س جامعة �شينية 
كانت حتاول �إخفاء حملها، وذلك من خالل �شماع بع�س �لطالب بكاء طفل 

�شادر من �أنابيب �ل�شرف �ل�شحي. 
ويف �لتفا�شيل، حاولت طالبة قتل طفلتها عرب �إجنابها يف مرحا�س جامعة 
لينيي مبقاطعة �شاندونغ ب�شرق �ل�شني، لكنه مل يكن يف ح�شبانها �أن عر�س 
يف  عالقة  �لطفلة  فظلت  �شنتيمرت�ً،   17 �شيكون  �ل�شحي  �ل�شرف  �أنابيب 

�لأنابيب بني �لطابق �لثالث و�لر�بع من مبنى �شكن طالب �جلامعة.
و�شاعد بكاء �ملولودة �ملتو��شل يف �إر�شاد بع�س �لطالب على مكانها، ف�شارعو� 
�شاروخ  بو��شطة  �إخر�جها  من  �لإنقاذ  رج��ال  ومتكن  �لإ�شعاف،  �إب��الغ  �إىل 
�مل�شعفون  ك��ان  بينما  لإ�شابتها،  جتنباً  �ل��دق��ة  بغاية  عملية  يف  كهربائي، 

بانتظارها ل�شرعة نقلها �إىل �مل�شت�شفى.
�لتعرف  �لتحقيقات من  مّكنت  �لربيطانية،  د�يلي ميل  وبح�شب �شحيفة 
على هوية �لطالبة و�لقب�س عليها ملعرفة مالب�شات جرميتها �ملروعة �لتي 

قد تزجها يف �ل�شجن ملدى �حلياة، بتهمة �لقتل �ملتعمد.
ومت توثيق تفا�شيل عملية �إنقاذها ون�شرت عرب مو�قع �لتو��شل �لإجتماعي، 
�لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�شت  �أن��ه��ا  ل�شيما  �ل�شني  يف  و��شعاً  غ�شباً  �أح���دث  م��ا 
يكت�شف فيها مولود�ً عالقاً يف �أنابيب �ل�شرف �ل�شحي، مع �لفارق �أن هذه 

�حلادثة كانت يف �جلامعة ولي�س يف منزل �أو مرحا�س مطعم.

يك�شب رهانًا بـ327 األف 
دوالر

�ل��ف دولر  ��شرتليني )327  �أل��ف جنيه   200 لندن نحو  �شكان  �أح��د  رب��ح 
عن  �ل�شتقالل  �شرتف�س  ��شكتلند�  �أن  على  ر�ه��ن  �أن  بعد  �م�س  �أمريكي( 

�ململكة �ملتحدة.
 900 �أن ر�هن على  �إن �لفائز ربح بعد  وقال مكتب وليام هيل للمر�هنات 
�ل�شتقالل منذ  �أربعة رهانات كربى على رف�س  ��شرتليني يف  �ألف جنيه 

يونيو حزير�ن �ملا�شي.
وتروج مكاتب �ملر�هنات للرهانات �ل�شيا�شية كن�شاط جانبي مدر للربح �إىل 

جانب عملها �لأ�شا�شي يف �شباق �خليل وكرة �لقدم.
�إن  بريطانيا-  يف  للمر�هنات  مكتب  �أك��رب  -وه��و  هيل  ول��ي��ام  مكتب  وق��ال 

�ملر�هنات على �ل�شتفتاء و�شلت �إىل ثالثة ماليني ��شرتليني.
نتيجة  على  �ملر�هنات  يف  جمعه  مت  �ل��ذي  �ملبلغ  �أمثال  ثالثة  ه��ذ�  ويعادل 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نوال الزغبي تعود اإىل عامل الفن 
�أع��ل��ن��ت �ل��ف��ن��ان��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة نو�ل 
�شركة  �إىل  �ن�شمامها  �لزغبي عن 
مرة  مزيكا  �لفن وجمموعة  عامل 
�شتة  د�م  �ن��ف�����ش��ال  ب��ع��د   ، �أخ�����رى 
�أع������و�م.  ووق��ع��ت �ل��زغ��ب��ي �لعقود 
ب�شكال،  �أعمالها  مدير  ح�شور  يف 
�لتفا�شيل  ك��اف��ة  على  �ت��ف��ق  �ل���ذي 
وم�شاريعها  ب���ع���ودت���ه���ا  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
ت�شوير  ن����و�ل  وت��و����ش��ل  �مل��ق��ب��ل��ة. 
�جلديدة،  لأغنيتها  كليب  فيديو 
�لنهائي  �ل����ش���م  حت���دد  مل  و�ل���ت���ي 
يف  لعر�شها  وذل��ك  �لآن،  حتى  لها 
ناحية  ومن  �ملقبل.  �لأ�شحى  عيد 
�إيهاب  �أخ��رى، كان �لفنان �مل�شري 
�ن�شمامه  ع��ق��د  وق����ع،  ق��د  ت��وف��ي��ق 
�لفن  �إىل �شركة عامل  �أخ��رى  مرة 

وجمموعة �شركات مزيكا .

يطعم كلبه قطة حية
تد�ول بع�س �لن�شطاء على مو�قع 
مقطع  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
كلبه  يطعم  ل�شخ�س  مقزز  فيديو 
وت��ظ��ه��ر يف مقطع  ح���ي���ة.  ب��ق��ط��ة 
�ل��ف��ي��دي��و �ل��ق��ط��ة م��رب��وط��ة بحبل 
�ل�شر�س،  �لكلب  �أم���ام  ومو�شوعة 
�لذي �أخذ بتحري�س من �شاحبه، 

ياأكل حلمها بعدما قتلها.

يحلقون �شعرهم حدادًا على قرد
على  �شعرهم ح��د�د�ً  �شكان قرية هندية على حلق  �أق��دم 
�لإذ�عة  نفوق قرد يف معبد قريتهم.  ونقل موقع هيئة 
�لربيطانية بي بي �شي �أن �لقرد، وهو من ف�شيلة �ملكاك، 
�لكالب  م��ط��اردة  �أث��ن��اء  بركة  يف  �شقوطه  بعد  غرقاً  نفق 
ل����ه.  وي��خ�����ش��ى ���ش��ك��ان �ل��ق��ري��ة، وه���م م��ن �أت���ب���اع �لديانة 
نفوق  بعد  �ل��ط��ال��ع  ���ش��وء  يلحقهم  �أن  م��ن  �لهندو�شية، 
جثة  وح��رق��و�  جنائزية  مر��شم  بتنظيم  فقامو�  �ل��ق��رد، 
�لقرد وفقا لل�شعائر �لهندو�شية.  وحلق 200 �شخ�س يف 
�لقرية �شعر روؤو�شهم فيما حلق 700 �شخ�س �آخرين �شعر 
حلاهم حزناً على �لقرد.  وُتعترب �لقردة مقد�شة بح�شب 
يف  للقردة  مكر�شة  معابد  وهناك  �لهندو�شية.  �لعقيدة 
�أحد  �ل��ذي نفق هو  �أم��اك��ن خمتلفة من �لهند.  و�ل��ق��رد 
قردين كانا يعي�شان قرب �ملعبد �ل�شغري يف قرية د�كا�شيا 
�شكان  �أح��د  وق��ال  �لهند.   بر�د�س يف و�شط  بولية ماديا 
�لقرية ويدعى باتيل: يقول زعماء �لقرية �إن موت قرد 
د�خل �لقرية هو عالمة �شوؤم. خ�شينا �أن ن�شاب بالنح�س 
ونتعر�س لكارثة طبيعية ، م�شيفا لذ�، قررنا �إر�شاء روح 

�لقرد؛ ل�شمان عدم حدوث �أي �شرور يف قريتنا

ينتحر اأمام قرب ابنه
قتل رجل بريطاين حزين كلبه ثم �نتحر عند قرب �بنه لكي 
يلتئم �شملهم جميعا مرة �أخرى.  وبح�شب �شحيفة مريور ، 
فاإن �آلن هين�شليف )52 عاما( تويف بعد �أن �أطلق �لنار على 
نف�شه مرتني يف �ل�شدر عند قرب �بنه بن )20 عاما( �لذي 
كان قد تويف قبل 6 �أ�شهر يف ح��ادث م��روري وذل��ك بعد �أن 
�أطلق �لنار على كلبه جيك .  وقد نقل هين�شليف، وهو من 
م�شت�شفى  �إىل  �شاير،  وي�شت  مقاطعة  يف  هوملفريث  مدينة 
�ل�����ش��رط��ة وفرق  م���ن  ط��ل��ب  �أن����ه  رغ���م  �شيفيلد  م��دي��ن��ة  يف 
�لبد�ية،  يف  تعافى  �أن���ه  ورغ���م  م�شاعدته.   ع��دم  �لإ���ش��ع��اف 
�لتهابات  �إث��ر  �أ�شابيع   3 بعد  لحقا  ت��ويف  هين�شليف  �أن  �إل 
�أ�شابت جر�حه.  و��شتمعت حمكمة �إىل �أن �لأب تاأثر ب�شدة 
بعد وفاة �بنه �لذي تويف عندما ��شطدمت �شيارته بحائط 
بابنه �لذي  عند تقاطع.  �لأب كانت تربطه عالقة وثيقة 
كان يخرج معه �شحبة �ل�شيد ومعهما كلبهما جيك فاأر�د 

�لو�لد �أن يجتمع �شمل �لثالثة من جديد. 

ينجو من املوت املحتم 3 مرات
جنا �شخ�س بريطاين يدعى جاري )44 �شنة( من موت 

حمقق بعد �شقوطه من جرف �رتفاعه 100 قدم.
تلك  تكن  مل  �لربيطانية،  �شتار  ديلي  �شحيفة  وبح�شب 
هي �مل��رة �لأوىل �لتي ينجو فيها ج��اري من �مل��وت، حيث 
يبدو �أنه ب�شبع �أرو�ح مثل �لقطط، بعدما جنا موؤخر�ً من 
در�جته  ��شطدمت  در�ج��ة بخارية، حيث  �ملوت يف حادث 
ب�شيارة �أثناء عبوره �لطريق، كما تكهرب �لرجل يف حادث 

عمل �آخر بفولت عاٍل للغاية.
�حلادث �لأخري �لذي تعر�س له مدير �حل�شابات عندما 
�أ�شدقائه يف نيوكو�ي كورينل،  20 �شخ�شاً من  ثمل مع 

�أثناء ح�شور حفل زفاف �بن عمه لوي�س �أ�شتون.
توجه  �لليل  منت�شف  بعد  �ل��و�ح��دة  �ل�شاعة  ح��و�يل  ويف 
بنف�شه من  يتحقق  �أن  وق��رر  وح��ده،  �لفندق  �إىل  للعودة 
�رتفاع �جلرف �ملجاور ملنزل �بن عمه، �إل �أنه فقد تو�زنه 

و�شقط من �رتفاع 100 قدم.

قانون اأمريكي..التعرق جرمية
�أ�شدرت �ل�شلطات يف �إحدى �ملدن �لأمريكية قانوناً جديد�ً تعترب ر�ئحة �لتعرق يف �لأماكن �لعامة جرمية يعاقب 

عليها �لقانون، وذلك بعد �شل�شلة من �لقو�نني و�لقو�عد �ل�شلوكية �لتي �أعلن عنها يف وقت �شبق يف �ملدينة.
وذكرت �شحيفة نيويورك د�يلي نيوز �لأمريكية �أن �ل�شلطات �ملحلية يف مدينة بورين �لتابعة للعا�شمة و��شنطن، 
�أ�شدرت �ل�شهر �ملا�شي تعليمات حتظر ��شتخد�م �للغة �لبذيئة، و�رتد�ء �ملالب�س غري �ملحت�شمة يف �حلد�ئق و�ملكتبات، 

وجميع �ملر�فق و�لأماكن �لعامة �لأخرى يف �ملدينة.
و�أ�شار متحدث با�شم �ملجل�س �ملحلي للمدينة �إىل �أن هذه �لإج��ر�ء�ت ت�شتهدف بالدرجة �لأوىل �لأ�شخا�س �لذين 
�لقو�عد  خمالفة  عقوبة  ت�شل  �أن  وميكن  �لعامة،  �لأم��اك��ن  يف  �لكريهة  ور�ئحتهم  مبظهرهم  �لآخ��ري��ن  ي���وؤذون 

و�لقو�نني �جلديدة �إىل حرمان �ملخالفني من �رتياد هذه �لأماكن ملدة �شنة كاملة.
من جهته، �عترب �حتاد �حلريات �ملدنية �لأمريكي �لقو�نني �جلديدة غري د�شتورية، لأنها موجهة �شد �مل�شردين 

�لذين ل ي�شتطيعون �لتخل�س من رو�ئحهم �لكريهة لعدم توفر م�شكن منا�شب لهم.
يف حني د�فع م�شوؤولو �ملدينة عن �لإج��ر�ء�ت �جلديدة، و�عتربوها �شرورية حلماية مرتادي �لأماكن �لعامة من 

�لرو�ئح �لكريهة، بالإ�شافة �إىل �لرتقاء بالذوق �لعام وت�شجيع �ل�شكان على �لنظافة.
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ي�شتعيد �شيارته امل�شروقة بعد 46 عامًا 
ُعر على �شيارة من نوع جاغو�ر مك�شوفة �شرقت قبل 46 �شنة يف 
�إىل  متجهة  �شحن  �شفينة  يف  كاليفورنيا  �شو�حل  قبالة  نيويورك 

هولند�.
قال �شاحب �ل�شيارة �إيفان �شنايدر �إنها معجزة، كنت يف �ل�شاد�شة 
و�لثالثني عندما �شرقت �شيارتي، وبت �لآن يف �لثانية و�لثمانني 
. وكان �شعرها حينها 5 �آلف دولر، �أما �ليوم فارتفع �شعرها �إىل 

23600 دولر رغم م�شاكل �ل�شد�أ و�ل�شطب.
ومتكنت جمارك كاليفورنيا من �كت�شاف �ل�شيارة بتحققها يف �شكل 
روتيني من ملف �ل�شيار�ت �مل�شروقة، بعدما غادرت �شفينة �ل�شحن 
و�إعادة  للمرفاأ  �لعودة  �ىل  �ل�شفينة  و�أرغ��م��ت   ، بيت�س  لونغ  مرفاأ 

�ل�شيارة ف�شاًل عن �أربع �شيار�ت �أخرى م�شروقة.
مار�س  يف  مانهاتن  يف  �شنايدر  منزل  �أم���ام  م��ن  �ل�شيارة  و�شرقت 

)�آذ�ر( 1968.

يعلن مل�شاهديه موعد وفاته
�أثناء  �أم��ريك��ي مل�شاهديه ع��ن م��وع��د وف��ات��ه، وذل���ك  �أع��ل��ن م��ذي��ع 

تقدميه لن�شرة �لأخبار. 
ك��ان يجل�س يف  ع��ام��ا(  بينتون )51  دي��ف  �أن  م��وق��ع م��رتو  ون��ق��ل 
�لهو�ء  على  للخرب  �إع��الن��ه  �أث��ن��اء  زميلته  ج��ان��ب  �إىل  �لأ���ش��ت��دي��و 
�إىل �شتة  �أربعة  �أنه مل يبق له �شوى ما بني  �أعلن  مبا�شرة عندما 

�أ�شهر. 
�لتي  �لتلفزيونية،  �إي  �آي  �شي  دبليو  قناة  مل�شاهدي  بينتون  وق��ال 
�لدماغ  �شرطان  �أن  �أخ���ربوه  �لأط��ب��اء  �إن  �إلينوي،  ولي��ة  من  تبث 
�جلر�حية  �لعملية  معه  تنفع  لن  بحيث  �نت�شر  منه  يعاين  �ل��ذي 

�أو �لأ�شعة. 
�إل  �ل��ورم،  �أنه �شيجرب عالجا جديد� لإبطاء منو  و�أ�شاف �ملذيع 
�أف�شل  �أيام قليلة �إىل حياته وجعلها  �إ�شافة  �أن هدفه هو  �أكد  �أنه 

ما يكون. 
وحتلى �ملذيع برباطة جاأ�س نادرة �أثناء �إعالنه عن �لنباأ �شاكر� كل 
�لذين وقفو� �إىل جانبه يف مر�شه.  لكن �لإعالمي �أكد ملتابعيه �أن 
يتابع يف تقدمي  �شوف  و�أن��ه  يثنيه عن مو��شلة عمله،  �ملر�س لن 

�لأخبار مع م�شاهديه طاملا كان قادر� على ذلك. 

يقتل زميله ب�شبب �شخريه
حكم على �شجني فرن�شي بال�شجن ع�شر �شنو�ت بعدما �أقدم على 

قتل �شجني �آخر يف �لزنز�نة بحجة �أنه كان ي�شخر بقوة. 
وقد دفعت هيئة �لدفاع عن �ملتهم، وهو يف �لثانية و�لأربعني من 
�لقتل  بد�فع  م�شككة  موكلها  تربئة  باجتاه  ه��و�دة  دومن��ا  عمره، 

و�شببه و�لذي �أتى نتيجة �خلنق. 
�أث��ار غ�شب  وكان �ل�شحية يخ�شع لعالج طبي وي�شخر كثري� ما 

نزلء �آخرين يف زنز�نته يف �شجن فان )غرب فرن�شا(. 
�أدين بتهم �لقيادة يف حالة  �أن  �أدين بالقتل  و�شبق لل�شجني �لذي 
�شكر و�ل�شرقة و�لعنف. و�عترب �خلرب�ء �أن �لرجل قد يقدم على 

�أفعال عد�ئية. 
يف  �ملتو��شلة  �لآلم  �إن  �ملحاكمة  خ��الل  �لإدم����ان  يف  خبري  وق���ال 
�ملتهم  دفعت  تكون  قد  لالأدوية،  مفرط  تناول  مع  و�لأرق  �لظهر 

للوقوع يف حالة من �لندفاع �لعد�ئي ل يتذكرها . 
على  فحكمت  �حل��ج��ج.  بهذه  تقتنع  مل  �جلنايات  حمكمة  �أن  �إل 

املمثلة نيكي ريد خالل ح�سورها حفل �ستايل ووت�س يف لو�س اجنلي�س بكاليفورنيا. )ا ف ب(�ملتهم بال�شجن ع�شر �شنو�ت بعدما �أد�نته بتهمة �لعنف �ملتعمد. 

ابن توم كروز يفكر 
باعتناق االإ�شلم

عائلة  ب���ا����ش���م  ن���اط���ق���ة  ����ش���رح���ت 
لين  �ون  ر�د�ر  مل��وق��ع  ك����روز  ت���وم 
�لأمريكي �أن كونور كروز هو حاليا 
ي��رتك ديانة  يف رحلة روحية وق��د 
مع  يعتنقها  �ل��ت��ي  �ل�شانتولوجي 

و�لده توم كروز منذ �شنو�ت.
كما ك�شف بع�س �لعاملني يف قطاع 
)جنوب  ورزز�ت  مبدينة  �ل�شياحة 
�مل���غ���رب(، ح��ي��ث ي��وج��د ح��ال��ي��ا كل 
 ، م�شتحيلة5  مهمة  فيلم  ط��اق��م 
لأحد �ملو�قع �ملغربية �أنهم لحظو� 
�أن ك��ون��ور ك��روز )19 ع��ام��ا( يقر�أ 
�لتاريخ  و  �ل��ت�����ش��وف  ك��ت��ب  ك��ث��ري� 
�لجنليزية،  ب��ال��ل��غ��ة  �لإ����ش���الم���ي 
و  ب���الآذ�ن  خا�شا  �هتماما  وي��ب��دي 

�مل�شاجد .
دي  يعمل ك  �ل���ذي  ك��ون��ور،  ون�شر 
جي �شورة على �ن�شتغر�م بالكوفية 

�لفل�شطينية مع تعليقات روحية.
�لإ�شاعات  ك��ذب  �أن  لكونور  و�شبق 
�ل��ت��ي ر�ج���ت ح���ول ت���ردي عالقته 
�لتي  ك���ي���دم���ان  ن��ي��ك��ول  ب���و�ل���دت���ه 
�ل�شانتولوجية  �لكني�شة  غ����ادرت 
 ،2001 بعد طالقها من توم �شنة 
�أحب  �أن��ا  وق��ال لإح��دى �ل�شحف: 
يقوله  م���ا  ي��ع��ج��ب��ن��ي  ول  و�ل���دت���ي 
�لآخ��رون، لكن كالنا له �شخ�شية 
ت����وم كروز  �ب����ن  ق��وي��ة .  وي��ع��ت��ن��ق 
�لتي  �ل�شانتولوجي  ديانة  بالتبني 
�أتباعها،  �أب����رز  م��ن  �ل��ن��ج��م  يعترب 
وه����ي دي���ان���ة �أ���ش�����ش��ه��ا �أح�����د كتاب 
�لقرن  مطلع  يف  �لعلمي  �خل��ي��ال 
�لتفكري  على  وت��رت��ك��ز  �لع�شرين، 

�لعلمي و �ملبادئ �لعلمانية.

اجنلينا تزيد اختبارات ك�شف ال�شرطان
ذكرت در��شة ن�شرت نتاجها �م�س �أن �إقد�م �لنجمة �ل�شينمائية �جنلينا جويل على �لك�شف عن خ�شوعها جلر�حة 
ل�شتئ�شال ثدييها �شاهم يف زيادة باأكر من �ل�شعف يف عدد �ل�شيد�ت �لالئي خ�شعن لختبار�ت �شرطان �لثدي 

�لور�ثي يف بريطانيا.
كانت جويل )39 عاما( �لنا�شطة يف حماية �لالجئني �أعلنت يف مايو �يار من �لعام �ملا�شي عن خ�شوعها 

�لذي يزيد بن�شبة كبرية �حتمالت  للجر�حة بعد نتائج �ختبار�ت �يجابية لتحور جني بي.�ر.�شي.�يه1 
�ل�شابة ب�شرطان �لثدي.

وقالت �ملمثلة �لأمريكية �إنها �أعلنت عن خ�شوعها للجر�حة كي تكون ق�شتها م�شدر �إلهام لغريها 
�قليمية للبحوث  21 مركز� طبيا ومر�كز  �لقاتل. ودر�س باحثون  �ملر�س  �لن�شاء يف حماربة  من 
�جلينية و�كت�شفو� �أن عدد �لن�شاء �لالتي �أجرين �لختبار�ت �لطبية �رتفع �إىل 4847 يف يونيو 
حزير�ن ويوليو متوز 2013 مقارنة مع 1981 يف نف�س �لفرتة من 2012. وعزت �لدر��شة �لتي 

�أطلق عليها تاأثري �جنلينا ون�شرت يف دورية �أبحاث �شرطان �لثدي �لعلمية �لف�شل ملظهر جويل 
�لرب�ق وعالقتها بنجم هوليوود بر�د بيت يف �مل�شاعدة يف تقليل خماوف �ملر�أة من �جلر�حة.

حتتفي م��دي��ن��ة ���ش��ال �مل��غ��رب��ي��ة، يف �ل��ف��رتة م��ا ب��ني 22 
�لن�شائية،  �لعربية  بال�شينما  �جل��اري،  �ل�شهر  من  و27 
يف �لدورة �لثامنة ملهرجان �شينما �ملر�أة �لدويل ، �لذي 
ممثلة،  �أو  كمخرجة،  �شو�ء  �مل��ر�أة  على  برتكيزه  يتميز 
�أو كع�شو جلنة  �أو منتجة لالأفالم �مل�شاركة يف دور�ت��ه، 

�لتحكيم �أو كمو�شوع لندو�ته.
�لثامنة �لحتفاء  �ملهرجان يف ن�شخته  �إد�رة  وقد قررت 
�ملهرجان،  �شرف  �شيف  لتكون  �للبنانية  �مل��ر�أة  ب�شينما 
كما تقرر تكرمي �لنجمة �مل�شرية وفاء عامر، �إىل جانب 
تكرمي �ملخرجة �ليابانية ناومي كو��شي �حلا�شلة على 
�إىل  �إ�شافة   ،2007 ك��اّن  مهرجان  يف  �لذهبية  �ل�شعفة 
�ملمثلة  ومو�طنتها  �لعلمي،  خديجة  �ملغربية  �ملنتجة 

�لز�هية �لزهريي.
وياأتي �ختيار لبنان كثاين بلد عربي ي�شكل فنه �ل�شابع 
عنو�ناً لإحدى دور�ت �ملهرجان، بعد فل�شطني �لتي كانت 
�لأخرى  �ل���دور�ت  بينما  �لثالثة،  �ل���دورة  �شرف  �شيف 
وبوركينافا�شو،  و�لأرج���ن���ت���ني،  �ل�����ش��ي��ل��ي،  ب��ا���ش��م  ك��ان��ت 

و�إيطاليا و�أملانيا.
�أن تكون �شينما �لعامل  �ل��دورة �لأوىل فقد �ختارت  �أما 

هي �شيف �ل�شرف .

فيلمني  ع��رب  �ل�شنة  ه��ذه  �للبناين  �حل�شور  و�شيمثل 
للمخرجة  ورق  م���ن  ط���ي���ارة  ه��م��ا:  ط��وي��ل��ني  رو�ئ���ي���ني 
عيد  يوم  كل  و   ،)2003( �شباغ  �ل�شهال  رن��دة  �لر�حلة 
للمخرجة دميا �حلر )2000(، �إ�شافة �إىل ثالثة �أفالم 
دكا�س  لزينة  ���ش��ه��رز�د  يوميات  ه��ي:  طويلة،  وثائقية 
و   ،)2013( �شاوي  لكورين  �شاكنة  �أن��وث��ة  و   ،)2013(

لياٍل بال نوم لإليان �لر�هب.
لهذه  �لر�شمية  �مل�شابقة  �شمن  �ملتبارية  �لأف���الم  و�أم��ا 
عربية  بلد�ن  �إىل  تنتمي  عماًل   12 يف  فتتمثل  �ل���دورة 
عن  ف�شاًل  �لالتينية،  �أمريكا  ومن  و�أوروبية  و�آ�شيوية 
�لقارة �لأفريقية، وهي على �لنحو �لتايل: �لأور�ق �مليتة 
ليون�س �لركاب )�ملغرب(، و �شالط توين لكوثر بن هنية 
)تون�س(، و فتاة �مل�شنع ملحمد خان )م�شر(، و ماطيو 
فر�نكو  لفرناندو  �جل��رح  و  )كولومبيا(،  كمبو�  مل��اري��ا 
)����ش��ب��ان��ي��ا(، و ف��ت��اة �أم����ام ب��اب��ي جل���ويل ج��ون��ك )كوريا 
 40 و  تارديو )فرن�شا(،  ملاريان  �آم��ن  �جلنوبية(، و غري 
يوماً من �ل�شمت ل�شعود�ت �إ�شماعيلوفا )�أوزباك�شتان(، 
و جن���وم ل��دي��ان��ا ك���اي )�ل�����ش��ن��غ��ال(، و �ل���الج���ئ لديكو 
لريمان )�لأرجنتني(، و �أنا لك لالإبر�م هاك )�لرويج( 

و �لرجل �ل�شغري ل�شود�بيه مورتز�ي )�لنم�شا(.

�شل املغربية حتتفي ب�شينما املراأة العربية ي�شرق متجرا 
بثمرة موز 

�أظ��ه��ر ���ش��ري��ط م��ر�ق��ب��ة �أم��ن��ي �أن 
رج����ال ك����ان م�����ش��ل��ح��ا ب��ث��م��رة موز 
فيالدلفيا  مدينة  يف  متجر�  �شرق 
�لأمريكية وفر على در�جته حامال 

معه �أمو�ل وعلب �شجائر.
ووف���ق���ا ل�����ش��ري��ط �مل���ر�ق���ب���ة �ل���ذي 
�مل�شتبه  �ل�شرطة فقد دخل  ن�شرته 
به متجر تاجيد� ووقف يف �لطابور 
خلف عميل �آخر حيث كانت ثمر�ت 

�ملوز تباع بالو�حدة.
�لطابور  يف  دوره  �ق������رت�ب  وم����ع 
و���ش��ع �ل��رج��ل ث��م��رة م��وز يف جيبه 

و��شتخدمها لتبدو مثل م�شد�س.
طلب  �ل��رج��ل  �إن  �ل�شرطة  وق��ال��ت 
�أم����و�ل و���ش��ج��ائ��ر. و�أظ��ه��ر �شريط 

عربي ودويل


