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مدرب الظفرة: �سنعمــــل للخــــروج بنتيجــــة 
جيــــدة اأمـــــام اجلزيـــــرة رغـــــم قوتــــه

عربي ودويل

احمد بن طحنون: 90 % من الفتيات املنت�سبات 
ابدين رغبتهن يف اال�ستمرار يف اخلدمة الع�سكرية

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

املعار�سة ال�سورية تدعو 
وا�سنطن لق�سف مواقع النظام

 حممد بن زايد ي�شدر قرارا باإعادة ت�شكيل 
جمل�س اإدارة دار زايد للثقافة الإ�شالمية

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  �أ���ش��در 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي قر�ر� 
باإعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة د�ر ز�يد للثقافة �لإ�شالمية 
برئا�شة �شعادة �لدكتور حممد عتيق �شلطان �لفالحي. 
ون�س �لقر�ر على �أن ي�شم جمل�س �لد�رة يف ع�شويته 
ك��ال م��ن �أ���ش��ح��اب �ل�����ش��ع��ادة و�ل�����ش��ادة �ل��دك��ت��ور مطر 
خوري  عبد�هلل  حاجي  وحممد  �لنعيمي  �شيف  حممد 
ونورة خليفة �شامل �ل�شويدي و�لدكتورة فاطمة حمد 

�ملزروعي و�لدكتورة جنوى حممد د�وود �حلو�شني. 

   

على هام�ش م�شاركته يف اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س جنوب ال�شودان 
ووزير خارجية اليمن ورئي�س الربملان الليبي

•• نيويورك-وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية �لليلة 
كري  �شالفا  فخامة  نيويورك  يف  �ملتحدة  �لأمم  مقر  يف  �ملا�شية  قبل 
يف  م�شاركته  هام�س  على  وذل��ك   .. �ل�شود�ن  جنوب  رئي�س  ميارديت 
�شمو  ونقل  �ملتحدة.  ل��الأمم  �لعامة  للجمعية   69 �ل�  �ل��دورة  �أعمال 
�إىل رئي�س جنوب  �للقاء  �آل نهيان يف بد�ية  ز�يد  �ل�شيخ عبد�هلل بن 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حتيات  �ل�����ش��ود�ن 
و�شعبها  �ل�شود�ن  جلنوب  �شموه  ومتنيات  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 

دو�م �لإ�شتقر�ر و�لتقدم و�لزدهار.
كما بحث �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية يف 
وزير  �ل�شالل  و معايل جمال عبد�هلل  �ملا�شية  قبل  �لليلة  نيويورك 
�خلارجية �ليمني..عالقات �لتعاون �لثنائية بني �لبلدين �ل�شقيقني 
و�شبل تطويرها يف �ملجالت كافة .. وذلك على هام�س م�شاركة �شموه 
�للقاء  خالل  جرى  كما  �ملتحدة.  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية  �أعمال  يف 
بحث تطور�ت �لأو�شاع يف �ليمن و يف �ملنطقة ككل �إ�شافة �إىل �جلهود 

�لدولية ملكافحة �لإرهاب.
�آل نهيان وزير  من جهة �خرى �لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�خلارجية يف نيويورك مع عقيلة �شالح عي�شى رئي�س �لربملان �لليبي 
وذلك على هام�س م�شاركته يف �أعمال �لدورة �ل� 69 للجمعية �لعامة 
�لأو�شاع  م�شتجد�ت  ��شتعر��س  �للقاء  خالل  جرى  �ملتحدة.  لالأمم 
�لدولية  �إىل �جلهود  ��شافة  �ملنطقة  �لأو�شاع يف  ليبيا وتطور�ت  يف 

ملكافحة �لرهاب. 
)�لتفا�شيل �س2  (

عبد �هلل بن ز�يد يلقي خطابه �مام �لمم �ملتحدة )و�م(

اأكدت جمددا رف�شها ا�شتمرار الحتلل الإيراين للجزر الإماراتية الثلث 

الإمارات توؤكد اأهمية التحرك الدويل 
اجلماعي ملواجهة اجلماعات الإرهابية

•• نيويورك -وام: 

�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  �أك�����دت 
�لدويل  �لتحرك  �أهمية  �ملتحدة 
�جلماعي �حلايل ملو�جهة �لتهديد 
�لذي ت�شكله �جلماعات �لإرهابية 
و خا�شة د�ع�س يف كل من �لعر�ق 
و�شوريا .. معربة عن قلقها �لبالغ 
�إز�ء ما ت�شهده �ملنطقة من �أ�شكال 
�لتفتيت  و  و�لإره�������اب  �ل��ت��ط��رف 
ي�شكل  ب�������ات  �ل��������ذي  �ل����ط����ائ����ف����ي 
�ل�شلم  و  لالأمن  خطري�  تهديد� 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  و�أك������د  �ل���دول���ي���ني. 
�آل نهيان وزير  ب��ن ز�ي��د  ع��ب��د�هلل 
�خلارجية يف �خلطاب �لذي �أدىل 
�أمام �لدورة  �أم�س �لول  به م�شاء 
لالأمم  �لعامة  للجمعية   96 �ل��� 
�أن �لإره��اب �إىل جانب  �ملتحدة .. 
كونه �نتهاكا حلقوق �لإن�شان فهو 
�ل��دول و ميزق  يهدد كيان و قيم 
ي�شلب  و  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �أن�شجتها 
�إجناز�تها  يدمر  و  �شعوبها  �أم��ن 
�ل���ت���ن���م���وي���ة و�إرث������ه������ا �لإن�������ش���اين 
ما  �إن  �شموه  وق���ال  و�حل�����ش��اري. 
تقوم به هذه �لتنظيمات �لإرهابية 

من قتل ع�شو�ئي و �إعد�م جماعي 
لالآمنني  وت�����روي�����ع  و�خ����ت����ط����اف 
 .. و�لأطفال  �لن�شاء  من  �لأبرياء 
ب�شعة  �إجر�مية  �أعمال  �إل  هي  ما 
ت��دي��ن��ه��ا دول����ة �لإم������ار�ت ب�����ش��دة و 
�لتي  �لوح�شية  �لأ�شاليب  ت�شتنكر 
�لإ�شالمي  �لدين  با�شم  تنتهجها 
وه�������و ب���������ريء م���ن���ه���ا ك����م����ا �أن����ه����ا 
�لدين  يف  �لو�شطية  نهج  تخالف 
�ل�شعوب  ب��ني  �ل�شلمي  و�لتعاي�س 

ك��اف��ة. ودع���ا �شموه- يف ظل 
�لتي  �ل����ر�ه����ن����ة  �لأح����������د�ث 
�ملجتمع   - �ملنطقة  بها  متر 
�لأع�شاء  و�ل�����دول  �ل����دويل 
لهذه  للت�شدي  �لتعاون  �إىل 
�جلماعات �لإرهابية و�تخاذ 
تد�بري �شاملة ملحاربتها من 
خالل ��شرت�تيجية و��شحة 

وموحدة.
 )�لتفا�شيل �س3(
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ا�شابة �شرطيني بالر�شا�س بولية ميزوري المريكية 

الفلبني ت�شيد مببادرات المارات
 لإعمار املناطق املت�شررة من اإع�شار هايان

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

م�شاء  بالر�شا�س  �شرطي  ����ش��اب��ة  �ل�شرطة  �علنت 
حيث  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  و���ش��ط  فرغ�شن  يف  �ل�شبت 
�ب- يف  ��شطر�بات  �ث��ار  ما  ��شود  �شابا  �شرطي  قتل 

�غ�شط�س، و��شابة �خر يف �شانت لوي�س.
وجرح �ل�شرطي �لثاين بعد ��شابته بالر�شا�س بينما 
مل يكن يف �خلدمة يف مدينة �شانت لوي�س �ملجاورة، 
كما ��شافت �ل�شرطة �لتي ل تعلم ما �ذ� كان �شحية 

�عتد�ء ع�شو�ئي �و متعمد.
لوي�س  �شانت  مقاطعة  �شرطة  با�شم  �لناطق  و�ك���د 
�لتي ت�شمل فرغ�شن، بر�ين �شليمان لوكالة فر�ن�س 
بر�س �ن �ل�شرطي �لول ��شيب بالر�شا�س يف ذر�عه 

•• اأبوظبي-وام:

�أ���ش��ادت �حل��ك��وم��ة �لفلبينية مب��ب��ادر�ت دول���ة �لإم����ار�ت 
�إع�شار هايان �لأخري من  لإعمار �ملناطق �ملت�شررة من 
خالل تبنيها لإن�شاء و تاأهيل عدد من �ملر�فق �حليوية 
بريناردو  معايل  و�أك���د   . و�لتعليم  �ل�شحة  قطاعي  يف 
�أدينا و زير �لرتبية و �لتعليم �لفلبيني �أن جهود �لدولة 
�لأقاليم  تنمية  بر�مج حكومته يف  تعزز  �ل�شدد  يف هذ� 
و�إعادة  تد�عياته  من  �لتعايف  و  بالإع�شار  تاأثر�  �لأك��ر 

�ل�شبت خالل قيامه بدورية.
ك��ان يفعل،  ���ش��األ��ه عما  ف��ر عندما  و�و���ش��ح �ن رج��ال 
ف��ان��ط��ل��ق �ل�����ش��رط��ي خلفه ل��ك��ن �ل��رج��ل �ط��ل��ق عليه 
�لنار ومل يتبني  ب��دوره  �ل�شرطي  �لر�شا�س. فاطلق 

ما �ذ� ��شاب �مل�شتبه فيه �لذي �ختفى بعد ذلك.
بر�شا�س  �لح���د  �ل�شبت  ليل  �خ��ر  �شرطي  و��شيب 
�شيارته  يقود  ك��ان  عندما  لوي�س  �شانت  يف  جمهول 
يف �ل��ط��ري��ق �ل�����ش��ري��ع وه���و خ���ارج �خل��دم��ة، و��شيب 
من  تطاير  زج���اج  ب�شظايا  طفيف  ب��ج��رح  �ل�شرطي 
�شيارته �لتي ��شيبت بر�شا�شة لكنه مل يرد كما قالت 
�لر�هن  �لوقت  نعلم يف  ل  �شيلمان:  وق��ال  �ل�شرطة. 
�ذ� كان �ل�شرطي م�شتهدفا �شخ�شيا �م �نه عمل عنف 

ع�شو�ئي.

�أدينا لدى  �إىل طبيعتها يف تلك �ملناطق . و قال  �حلياة 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  وف��د  مانيال  يف  لقائه 
برئا�شة �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لأمني �لعام �إن 
�لهيئة قدمت مثال حيا لهتمام �لإمار�ت قيادة و�شعبا 
بتحرك  م�شيد�  �لفلبيني  لل�شعب  �لإن�شانية  بالق�شايا 
و��شتجابتها  �لفلبينية  �ل�شاحة  على  �مل��ي��د�ين  �لهيئة 
و  �مل�شتجد�ت  مو�كبة  و  �ملت�شررين  ملتطلبات  �لفورية 
�لذي  �لإع�شار  كارثة  خلفتها  �لتي  �لتحديات  جمابهة 
�أحلق �أ�شر�ر� ب�شرية ومادية كبرية. )�لتفا�شيل �س 4(

منازل ت�شررت خالل �ل�شتباكات بني قو�ت �لمن و�حلوثيني )رويرتز(

عبد �هلل �لثني

قاعدة جلبهة �لن�شرة �ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة دمرت بق�شف لقو�ت �لتحالف يف حلب. )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

�ع����ل����ن �ل���ب���ن���ت���اغ���ون �لح��������د �ن 
�شنها  �ل���ت���ي  �جل���وي���ة  �ل�����ش��رب��ات 
�شوريا  يف  �ل��������دويل  �ل���ت���ح���ال���ف 
��شابت �ربع م�شايف نفط ي�شيطر 

عليها تنظيم د�ع�س �لرهابي.
�لغار�ت  م��ن  ج��دي��دة  �شل�شلة  ويف 
م�شاف  �رب�����ع  ����ش��ي��ب��ت  �جل���وي���ة 
ومر�قبة  ق���ي���ادة  م��رك��ز  وك���ذل���ك 
كما  �لرقة،  �شمال  د�ع�س  لتنظيم 
�ملكلفة  �لمريكية  �لقيادة  �علنت 
�لو�شطى  و�آ�شيا  �لو�شط  �ل�شرق 

)�شنتكوم( يف بيان.
وقالت �لقيادة �لو�شطى رغم �ننا 
نو��شل تقييم �ثر هذه �لهجمات، 
�نها  تدل  �لوىل  �ملوؤ�شر�ت  �ن  �ل 

كانت ناجحة.
 12 على  غ���ار�ت  �لتحالف  و���ش��ن 
خا�شعة  �لق�������ل  ع���ل���ى  م�������ش���ف���اة 
ل�شيطرة هذ� �لتنظيم �ملتطرف يف 
�شوريا حيث  �شرق  �ملا�شية  �لي��ام 

ي�شيطر على مناطق و��شعة.
وق���ف  �ىل  �ل���ت���ح���ال���ف  وي�������ش���ع���ى 
�لرهابي  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  ه���ذ�  مت��وي��ل 
ينقل  �ل���ذي  �لنفط  ع��ائ��د�ت  م��ن 
عرب �لتهريب �ىل تركيا �ملجاورة 

ب��ل��دة ع��ام��ري��ة �ل��ف��ل��وج��ة متكنت 
�لعر�قية من �شده، فيما  �لقو�ت 
قتل عن�شر�ن من ملي�شيا �حل�شد 
�لتنظيم  م��ع  م��ع��ارك  يف  �ل�شعبي 

جنوب تكريت.
وقالت وكالة �ل�شحافة �لفرن�شية 
�لتنظيم  يف  �لع�شكري  �لقائد  �إن 
ق��ت��ل خ���الل م��ع��ارك ف��ج��ر �م�س، 
 82 �إن  �إع��الم  فيما قالت و�شائل 
�ملعارك،  ق��ت��ل��و� يف  ع��ن��ا���ش��ره  م��ن 
مبقربتني  دف��ن��ه��م  ج����رى  و�إن������ه 
غربي  �ل����رم����ادي  يف  ج��م��اع��ي��ت��ني 

�لعر�ق.
ع��������ارف حممد  �ل������ر�ئ������د  وق��������ال 
�إن تنظيم د�ع�س هاجم  �جلنابي  
م�����ن حم�����وري�����ن عند  �ل���ن���اح���ي���ة 
�م�س  فجر  من  �ل��و�ح��دة  �ل�شاعة 

�لأحد.
قو�ت  �أن  �ل�شرطة  �شابط  و�أك���د 
و�لع�شائر  و�ل�������ش���رط���ة  �جل��ي�����س 
و�أن  ب��ال�����ش��و�ت��ر،  مت�شك  ت���ز�ل  ل 
ينت�شرون  �لدولة  تنظيم  مقاتلي 

من �جلهة �ل�شمالية للناحية.
�لتنظيم  �إن  �جل����ن����اب����ي  وق�������ال 
ي����ح����اول �ل����ش���ت���ي���الء ع���ل���ى هذه 
موقعها  �أه��م��ي��ة  ب�شبب  �ل��ن��اح��ي��ة 

�لإ�شرت�تيجي.

م�شرع الع�شرات من التنظيم الإرهابي مبعارك يف الأنبار

غارات على م�شايف نفط بقب�شة داع�س يف �شوريا

•• �شنعاء-وكاالت:

وحملية  ق��ب��ل��ي��ة  م�������ش���ادر  ق���ال���ت 
�إن ���ش��ي��ارة م��ل��غ��وم��ة �ن��ف��ج��رت يف 
م�شت�شفى ي�شتخدم قاعدة جلماعة 
�م�س  باليمن  �ل�شيعة  �حلوثيني 
�لأحد مما �أدى �ىل مقتل و�إ�شابة 

�لع�شر�ت.
وقع  �لهجوم  �ن  �مل�شادر  و�أ�شافت 
يف حمافظة ماأرب �ىل �ل�شرق من 

�لعا�شمة �شنعاء.
على  �حل��وث��ي��ني  مقاتلو  و�شيطر 
�يلول  ���ش��ب��ت��م��رب   21 يف  ���ش��ن��ع��اء 
ب��ع��د �رب���ع���ة �ي����ام م���ن �ل��ق��ت��ال مع 
�لإ�شالح.  حل���زب  م��و�ل��ني  ج��ن��ود 
ويرف�س �ملقاتلون منذئذ �خلروج 
م���ن �ل��ع��ا���ش��م��ة ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
�ليمني  �لرئي�س  مع  �تفاق  توقيع 

لإ�شر�كهم يف �حلكومة.
�ىل ذلك خرجت تظاهرة حا�شدة 

•• طربق-رويرتز:

�هلل  عبد  ليبيا  وزر�ء  رئي�س  �أدى 
�ل��ث��ن��ي وح��ك��وم��ت��ه �ل��ي��م��ني �م�س 
على  م�����ش��رع��ون  و�ف�����ق  �أن  ب��ع��د 
لكنه  �جلديدة  �حلكومة  ت�شكيلة 
���ش��ي��و�ج��ه حت���دي���ات يف ح��ك��م بلد 
ي���وج���د ف��ي��ه ب���رمل���ان م��ن��اف�����س يف 

�لعا�شمة طر�بل�س.
�لفو�شى  ظ��ل  يف  ليبيا  وت��ك��اف��ح 
ف��ي��م��ا ت��ت��ن��اف�����س ح��ك��وم��ت��ان على 
من  �أع���و�م  ث��الث��ة  بعد  �ل�شرعية 

�لإطاحة مبعمر �لقذ�يف.
�ملنتخب  �ل��ن��و�ب  جمل�س  و�نتقل 
مدينة  �إىل  ك���ب���ار  وم�������ش���وؤول���ون 
�أن �شيطرت  طربق �ل�شرقية بعد 
م���ن مدينة  م�����ش��ل��ح��ة  جم��م��وع��ة 

بعقوبات  �ملتحدة  �لوليات  لوحت 
دولية على �لأفر�د �لذين يهددون 
قياد�ت  م��ن��ه��م  �ل��ي��م��ن،  ����ش��ت��ق��ر�ر 
و�أع�������ش���اء م���ن نظام  �حل���وث���ي���ني 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي �ل�����ش��اب��ق علي 

عبد�هلل �شالح.
من جهته، طالب �ملبعوث �لأممي 
�خلا�س �إىل �ليمن، جمال بنعمر، 
جميع �لأطر�ف باللتز�م �لفوري 
�تفاق  ب���ن���ود  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  و�ل���ك���ام���ل 
�لأمني  �مل��ل��ح��ق  خ��ا���ش��ة  �ل�����ش��الم، 
من �أجل �إخر�ج �ليمن من �لأزمة 

�لر�هنة.

�لعا�شمة  على  �لغربية  م�شر�تة 
و�شكلت برملانا وحكومة مناف�شني. 
ويف �لأ�شبوع �ملا�شي و�فق جمل�س 

�شنعاء  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
تطالب  �م�������س،  ن�����ش��ط��اء  ن��ظ��م��ه��ا 
�مل�شلحني  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ب����اإخ����ر�ج 
�حل�����وث�����ي�����ني م�������ن �ل����ع����ا�����ش����م����ة، 
ووقف  �ل��دول��ة،  منهوبات  و�إع����ادة 
�لنهب  و�أع������م������ال  �لع�������ت�������د�ء�ت 
للموؤ�ش�شات �خلا�شة و�لعامة، كما 
�لأمنية  �لأج���ه���زة  ب��ع��ودة  ط��ال��ب��و� 
وممار�شة مهامها يف حفظ �لأمن 

و�لنظام.
ي���اأت���ي ذل���ك غ����د�ة ت��وق��ي��ع �لقوى 
�حلوثيني  مب�����ش��ارك��ة  �ل�شيا�شية 
�ل�شلم  �لأمني لتفاق  �مللحق  على 
و�ل�شر�كة باإ�شر�ف �ملبعوث �لأممي 

جمال بن عمر.
وردد �مل�شاركون يف �ملظاهرة ، حتت 
�آمنة،  ع��ا���ش��م��ة  �أج�����ل  م���ن  ���ش��ع��ار 
ب���دول���ة مدنية  ت��ط��ال��ب  ���ش��ع��ار�ت 
يا�شباب  وه���ت���ف���و�  ����ش���الح،  ب�����دون 
�حل����ري����ة، ن�����ش��ت��ي )ن����ري����د( دول����ة 

مدنية.
باإحالل  �مل�����ش��ارك��ون  ط��ال��ب  ك��م��ا 
�ملوؤ�ش�شة �لأمنية و�لع�شكرية بدًل 
مرددين  �مل�شلحة،  �مللي�شيات  عن 
�ل���ن���وم، ل م�شلح  ب����الدي ���ش��ح  ي��ا 
بعد �ل��ي��وم، ورف��ع��و� لف��ت��ات كتب 
و�أين  �لدولة،  عن  بديل  ل  عليها 
�أجل  من  ومعاً  �لدولة،  موؤ�ش�شات 
ع��ا���ش��م��ة ب���ال ����ش���الح، ودع�����و� �إىل 

�إعادة �ل�شالح �ملنهوب.
بيانا  �لوقفة  يف  �مل�شاركون  ووزع 
جماعة  ملي�شيات  ف��ي��ه  �ت��ه��م��و� 
�حلوثي بال�شيطرة على �لعا�شمة 
وفر�س  �ل�شالح،  ب��ق��وة  ���ش��ن��ع��اء 
�أن���ف�������ش���ه���م ك���ب���دي���ل ع����ن �ل���دول���ة 
�مل�شوؤولية  �لأم���ن���ي���ة  �أج���ه���زت���ه���م 
�شرور  م��ن  �مل��و�ط��ن��ني  ع��ن حمياة 

�مللي�شيات .
وفيما يو��شل �مل�شلحون �حلوثيون 
فقد  �شنعاء،  �شو�رع  يف  �نت�شارهم 

�لذي يعرتف به �ملجتمع  �لنو�ب 
ت�����ش��ك��ي��ل��ة حكومة  ع��ل��ى  �ل������دويل 
ثانية بعد �أن رف�س ت�شكيلة �أوىل 
باعتبارها  16 وزير�  موؤلفة من 

كبرية للغاية.
 13 �جل��دي��دة  �لت�شكيلة  وت�شم 
للثني  ن��و�ب  بينهم ثالثة  وزي��ر� 
بينما مت ��شتبعاد حقيبة �لنفط. 
و�شيخ�شع قطاع �لنفط �حليوي 
للنفط  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  لإد�رة 
يف  �حل���ال  ك��ان  مثلما  �حلكومية 
عهد �لقذ�يف. و�شغل �لثني من�شب 
�آذ�ر  م��ار���س  منذ  �ل����وزر�ء  رئي�س 
لكنه قدم ��شتقالته بعد �نتخابات 
�أجريت يف يونيو حزير�ن قبل �أن 
�أخرى  م���رة  �ل��ن��و�ب  م��ن��ه  يطلب 

ت�شكيل حكومة جديدة.

بح�شب �خلرب�ء.
وت���وق���ف �����ش���ت���خ���ر�ج �ل��ن��ف��ط من 
عليها  ي�����ش��ي��ط��ر  �ل���ت���ي  �حل����ق����ول 
�لتنظيم منذ بدء غار�ت �لتحالف 

�لدويل �شده.
وقبل بدء �لعملية بقيادة �لوليات 
�ملتحدة، كان تنظيم د�ع�س يك�شب 

دولر من  ح��و�ىل ثالثة ماليني 
ي��وم��ي��ا بح�شب  �ل��ن��ف��ط  ع���ائ���د�ت 

خرب�ء.
دبابة  تدمري  �ىل  �ل�شربات  و�دت 
دير  باخرى قرب  ��شر�ر  و�حل��اق 
�ل��زور �شرق �شوريا وكذلك ثالث 
�آليات مدرعة �شمال �شرق �لبالد.

�لع�شر�ت  ق��ت��ل  �خ����رى  م��ن ج��ه��ة 
من عنا�شر لتنظيم د�ع�س بينهم 
�لع�شكري  ب���الأم���ري  ي��ع��رف  م���ن 
مدينة  يف  �لره����اب����ي  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م 
غرب  �لأنبار  مبحافظة  �لفلوجة 
نفذه  و��شع  هجوم  خالل  �لعر�ق 
على  �لأح���د  �م�س  فجر  �لتنظيم 

تظاهرة حا�شدة تطالب باإخراج امللي�شيات من �شنعاء

ع�شرات القتلى واجلرحى بانفجار يف قاعدة للحوثيني مباأرب

احلكومة الليبية توؤدي اليمني الد�شتورية
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اأملانيا غري قادرة حاليا على 
الوفاء بالتزاماتها جتاه الناتو

•• برلني-اأ ف ب:

ق��ال��ت وزي���رة �ل��دف��اع �لمل��ان��ي��ة �ور���ش��ول ف��ون دي��ر لي��ن يف مقابلة مع 
حاليا  ميكنه  ل  �لمل���اين  �جلي�س  �ن  �لح���د  �شونتاغ  �ن  بيلد  �شحيفة 
�لوفاء بالتز�ماته كافة جتاه �حللف �لطل�شي ب�شبب م�شاكل يف م�شتوى 
ق��ادر على مو�جهة  �لمل��اين  فان �جلي�س  �لوزيرة  وبح�شب  �لتجهيز�ت. 
�لق�شرية  �لزم���ات  �ىل  ��شافة  �حلالية  بالعمليات  �ملرتبطة  �لطلبات 
�لهد�ف  دون  حاليا  نحن  �ملجوقلة  �لنظمة  يخ�س  ما  يف  لكن  �لم��د 
يف  �لطل�شي  �حللف  بت�شرف  و�شعه  ميكننا  ما  ب�شان  ع��ام  قبل  �ملعلنة 

غ�شون 180 يوما، يف �حلالت �لطارئة.
����ش��اف��ة �ىل  �ل��ط��ائ��ر�ت  غ��ي��ار  �ل��ت��زود بقطع  �لنق�س يف  �ن  و�و���ش��ح��ت 

�لعطال يف مروحيات �شالح �لبحرية هما �ل�شبب يف هذ� �لعجز.
لتدريب  �لمل��ان  �لع�شكريني  من  �شغري  فريق  �ملا�شي  �ل�شبوع  وو�شل 
�لعر�ق  �شمال  �ىل  �لمل��ان��ي��ة،  �ل�شلحة  ��شتخد�م  على  �ك���ر�د  م�شلحني 

بتاخري ب�شعة �يام ب�شبب م�شاكل فنية تت�شل بو�شائل �لنقل.
و�نتقد �لعديد من �ل�شحف �لملانية يف �ليام �لخرية �خللل �لفني يف 
�ملروحيات و�لطائر�ت �ملقاتلة ووو�شائل نقل �جلنود و�لعربات �مل�شفحة 

�لتابعة للجي�س �لملاين.

بني  م��ع��ارك  يف   21 مقتل 
وطالبان الباك�شتاين  اجلي�س 

•• بي�شاور-اأ ف ب:

�م�س  �لباك�شتاين  �جلي�س  �علن 
غ�����ار�ت  يف  ���ش��خ�����ش��ا   21 م��ق��ت��ل 
ج����وي����ة وم�����ع�����ارك ب�����ني �جل���ن���ود 
وط��ال��ب��ان يف م��ع��اق��ل �حل��رك��ة يف 
�لبالد قرب �حلدود  �شمال غرب 
خ�����الل عطلة  �ف���غ���ان�������ش���ت���ان  م����ع 

�ل�شبوع.
�لباك�شتانية  �ل����ق����و�ت  وب�������د�ت 
عملية  يونيو  ح��زي��ر�ن  منت�شف 
�ىل  ����ش��ارة  يف  �لع�شب”  “�شرب 
�ح���د ���ش��ي��وف �ل��ن��ب��ي حم��م��د �شد 
من  وحلفائها  باك�شتان  طالبان 
�لقاعدة يف منطقة �لقبائل �شمال 
وزير�شتان. و�فاد �جلي�س �ن �كري 
خالل  قتلو�  م�شلح   1100 م��ن 
ي�شكك  وه����ي ح�����ش��ي��ل��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�نهم  م��وؤك��دي��ن  �مل��ت��م��ردون  فيها 

ك��م��ا ق���ال ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن مكتب 
�ملتحدثة �لر�شمية با�شم �خلارجية 
تدين  ب�شاكي:  جنيفر  �لأمريكية 
�لوليات �ملتحدة �لأعمال �لعد�ئية 
و�لتهجمية �شد �حلكومة �ليمنية 
وتدعو  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  و�لأه��������د�ف 
جميع �لأطر�ف �إىل تنفيذ جميع 
و�ل�شر�كة  �ل�شالم  �تفاقية  ب��ن��ود 
�ملا�شي  �لأح��د  )�ملوقعة  �لوطنية 
ب���ني �ل��رئ��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي ع��ب��د ربه 
�حلوثي(  وجماعة  ه��ادي  من�شور 
�لأ�شلحة  جميع  ت�شليم  �شيما  ل 

�ملتو�شطة و�لثقيلة �إىل �لدولة.
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اأخبـار الإمـارات

برئا�شة من�شور بن زايد 

 الوزاري للخدمات يناق�س �شيا�شة امل�شاعدات الجتماعية ونتائج تطبيق نظام اإدارة الأداء ملوظفي الحتادية
•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  �ل����وز�ري  �ملجل�س  ناق�س 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل������وزر�ء وزي����ر ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة يف 
�شيا�شة  �م���������س..  �ل���رئ���ا����ش���ة  ق�����ش��ر 
�مل�شاعد�ت �لجتماعية �لتي تقدمت 
بها معايل مرمي بنت حممد خلفان 
�ل�شوؤون �لجتماعية  �لرومي وزيرة 
. تاأتي هذه �ل�شيا�شة يف �إطار تطبيق 
للحكومة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
�لحت���ادي���ة �خل��ا���ش��ة ب��ال��ت��ح��ول من 
�حلايل  �لجتماعية  �لرعاية  نظام 
تتكامل  �ج���ت���م���اع���ي���ة  ت��ن��م��ي��ة  �إىل 
ف��ي��ه �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة كافة 
�لرعاية  م���ف���ه���وم  م����ن  و�لرت�����ق�����اء 
�لتنمية  م��ف��ه��وم  �إىل  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل�شيا�شة  وت�شمنت  �لج��ت��م��اع��ي��ة. 
�آل����ي����ات �إ�����ش����ر�ك �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
�ل�شمان �لجتماعي ممن هم يف �شن 
لي�شبحو�  �لتنمية  عملية  يف  �لعمل 
ورفع  �ملجتمع  يف  وفعالني  منتجني 

�لفنية  �ل���وظ���ائ���ف  ���ش��اغ��ل��ي  ن�����ش��ب��ة 
31 يف �ملائة  69 يف �ملائة و  ح��و�يل 
ل���ل���وظ���ائ���ف �لإد�ري������������ة. ك���م���ا و�ف����ق 
قانون  م�شروع  �إع���د�د  على  �ملجل�س 
�حلقوق  ����ش���م���ان  ب�������ش���اأن  �حت��������ادي 
م�شروع  وي��ه��دف  �ملنقولة  ب��الأم��و�ل 
�لتمويل  ت�����ش��ه��ي��ل  �إىل  �ل����ق����ان����ون 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  للموؤ�ش�شات 
�ملنقولة  �لأم���و�ل  من خ��الل �شمان 
�ملادية  �لأم�����و�ل  ت�شمل  و�ل��ت��ي  ل��ه��ا 
�ملعنوية  عليها  �مل��رتت��ب��ة  و�حل��ق��وق 
ك�شمانة  �حل����ق����وق  م����ن  وغ����ريه����ا 
�ملالية  �لت�شهيالت  على  للح�شول 
باأنو�عها. و�شينظم �لقانون �شو�بط 
�ل�شمانات  تلك  وت�شجيل  ومعايري 
مبا ي�شهم يف ت�شهيل متويل �مل�شاريع 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  للموؤ�ش�شات 
�لقطاع  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا  وزي���������ادة 
�لقت�شادي للدولة. وناق�س �ملجل�س 
ثالث تو�شيات مقدمة من �ملجل�س 
متعلقة  �لأوىل  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي 
مو�شوع  ب�����ش��اأن  �ملجل�س  بتو�شيات 
�شيا�شة وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث 

م����ن م���ع���ايل ح�����ش��ني ب����ن �إب���ر�ه���ي���م 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  �حل��م��ادي 
للمو�رد  �لحت���ادي���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
حول  ت��ق��ري��ر�  تت�شمن   .. �لب�شرية 
�لأد�ء  �إد�رة  ن��ظ��ام  ت��ط��ب��ي��ق  ن��ت��ائ��ج 
مل����وظ����ف����ي �حل�����ك�����وم�����ة �لحت������ادي������ة 
و�ل��ه��ي��ئ��ات �مل��ط��ب��ق��ة ل��ق��ان��ون �مل����و�رد 

من  للم�شتفيدين  �ملعي�شي  �مل�شتوى 
�آليات  �مل�����ش��اع��دة م���ن خ���الل و���ش��ع 
�ملبادر�ت  وزي��ادة  �مل�شروعات  لتمويل 
من  تعزز  �لتي  �لتاأهيلية  و�لرب�مج 
ثقافة �لعتماد على �لنف�س وتعزيز 
�مل�شتهدفة.  ل��ل��ف��ئ��ات  �ل��ع��م��ل  ق��ي��م��ة 
على مذكرة مقدمة  �ملجل�س  و�طلع 

حيث   2013 ع����ام  ع���ن  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�ملتفوقني  �مل��وظ��ف��ني  �إج���م���ايل  ب��ل��غ 
�لحت��ادي��ة �حلا�شلني  �حل��ك��وم��ة  يف 
و  �ألفا  �لتوقعات  يفوق  تقدير  على 
425 موظفا منهم �ألف و 198 يف 
�لوز�ر�ت �لحتادية و 227 موظفا 
يف �جلهات �لحتادية �مل�شتقلة كانت 

�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  �ل��ع��م��ل��ي يف جم���ال 
و�ل��ث��ان��ي��ة ح���ول زي����ادة ب���دل �ل�شكن 
�ل�����ذي يقرتن  �مل����و�ط����ن  ل��ل��م��وظ��ف 
و�لثالثة  مو�طنة  زوج��ة  من  باأكر 
 . �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  ت�شجيع  ح���ول 
و�طلع �ملجل�س على تقريرين ماليني 
مرفوعني من وزير �لدولة لل�شوؤون 
�لجتماعات  ب�شاأن  �لأول   .. �ملالية 
�لبنك  مل��ج��م��وع��ة  ���ش��ن��وي��ة  �ل��ن�����ش��ف 
�ل�����دويل و����ش���ن���دوق �ل��ن��ق��د �ل����دويل 
�لتي عقدت يف و��شنطن خالل �شهر 
�أبريل �ملا�شي و�لتقرير �لثاين ب�شاأن 

�لدويل  �لنقد  �شندوق  بعثة  تقرير 
لعام  �لر�بعة  �مل��ادة  م�شاور�ت  ب�شاأن 
�لعربية  �لإمار�ت  دولة  مع   2014
�ملتحدة حيث توقعت �لبعثة �أن تظل 
م��وؤ���ش��ر�ت �لق��ت�����ش��اد �ل��ك��ل��ي لدولة 
�لبعثة  و�أ����ش���ادت   . ق��وي��ة  �لإم������ار�ت 
ب��ال��ت��ن��وع �لق��ت�����ش��ادي يف �لإم�����ار�ت 
وت�����رية منو  ت��ت�����ش��ارع  �أن  وت���وق���ع���ت 
 5.5 �إىل  �ل��ن��ف��ط��ي  غ���ري  �ل���ق���ط���اع 
�لناجت  م��ن  مئوية  كن�شبة  �مل��ائ��ة  يف 
 2014 �مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل يف ع���ام 
وتوقعت �أن يرتفع �إجمايل �ل�شتثمار 

عام  يف  �مل��ائ��ة  يف   21.3 �إىل  �ملحلي 
�لوز�ري  �ملجل�س  و�ط��ل��ع   .2014
ل���ل���خ���دم���ات ع���ل���ى ت���ق���اري���ر دي������و�ن 
�خلتامي  �حل�شاب  ب�شاأن  �ملحا�شبة 
دي�شمرب   31 يف  �ملنتهية  �ل�شنة  عن 
تنمية  هيئة  م��ن  لكل   2013 ع��ام 
�لوطنية  �لب�شرية  �مل��و�رد  وتوظيف 
و�ملاء  للكهرباء  �لحت��ادي��ة  و�لهيئة 
وجامعة ز�يد. وناق�س �ملجل�س عدد� 
�ملعرو�شة  �لأخ��رى  �ملو�شوعات  من 
ب�شاأنها  و�ت��خ��ذ  �أعماله  ج��دول  على 

�لقر�ر�ت �ملنا�شبة.

العمل: عودة خم�شة اآلف عامل مبوقع ان�شائي اإىل 
تاأدية عملهم بعد اتفاق مع ال�شركة بتح�شني بيئة العمل

•• دبي-وام:

�ن�شائي يف دبي  �أعمالهم ظهر �م�س �لحد يف موقع  �آلف عامل لتاأدية  �لعمل عودة نحو خم�شة  �أك��دت وز�رة 
تنفذه �حدى �شركات �ملقاولت وذلك بعد �أن مت �لتفاق مع م�شوؤويل �ل�شركة على حت�شني بيئة �لعمل يف �ملوقع 
�شعادة ماهر  �ملياه. وق��ال  �لغذ�ئية وزي��ادة عدد دور�ت  �لوجبات  �ل�شرب وحفظ  ملياه  ب��ر�د�ت  من حيث توفري 
�لد�ئمة  �للجنة  مع  وبالتعاون  �ل��وز�رة  من  مفت�شني  �إن  �لتفتي�س  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعمل  وز�رة  وكيل  �لعوبد 
ل�شوؤون �لعمال يف دبي و�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي متكنو� من �لتو�شل �إىل �تفاق حول �ملطالب بني م�شوؤويل 
�ل�شركة و�لعمال �لذين عادو� مبوجب ذلك �ىل �أد�ء �أعمالهم يف �ملوقع . و�أ�شار �لعوبد �إىل �أن �لعمال كانو� قد 
طالبو� بزيادة �أجورهم �ل�شهرية غري �أنهم تر�جعو� عن هذ� �ملطلب بعد �أن مت �حاطتهم باأنه غري قانوين �شيما 

و�أن �لعقد يعترب �شريعة �ملتعاقدين و�أن قيمة �لأجر يخ�شع لالتفاق �لر�شائي بني طريف عقد �لعمل.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س الربملان الليبي

الإمارات ت�شارك يف الجتماع ال� 38 لوزراء خارجية دول جمموعة 77 وال�شني 

•• نيويورك-وام:

وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�خلارجية يف نيويورك مع عقيلة �شالح عي�شى رئي�س 

�لربملان �لليبي .

 69 �ل�  �ل��دورة  �أعمال  وذلك على هام�س م�شاركته يف 
�للقاء  خالل  جرى  �ملتحدة.  لالأمم  �لعامة  للجمعية 
وتطور�ت  ليبيا  يف  �لأو���ش��اع  م�شتجد�ت  ��شتعر��س 
�لدولية  �جل��ه��ود  �إىل  ����ش��اف��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �لأو����ش���اع 

ملكافحة �لرهاب. 

•• نيويورك-وام:

�شارك �شعادة خالد �لغيث م�شاعد وزير �خلارجية لل�شوؤون 
�لقت�شادية يف �أعمال �لجتماع �ل� 38 لوزر�ء خارجية دول 
.. وذلك على  �ملتحدة  77 و�ل�شني لدى �لأمم  جمموعة 
هام�س �نعقاد �جلزء رفيع �مل�شتوى للدورة �ل� 69 للجمعية 
�ل��ع��ام��ة ل����الأمم �مل��ت��ح��دة. وب��ح��ث �لج��ت��م��اع م��و�ق��ف دول 
جدول  على  �ملطروحة  �لق�شايا  من  عدد  ب�شاأن  �ملجموعة 
�أعمال �جلمعية لهذ� �لعام بجانب �شبل �لتن�شيق �مل�شرتك 
ونقل  �ملناخي  �لتغري  ببنود  يت�شل  فيما  �شيما  ول  بينهم 
�لتنمية  و�أجندة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  و�أه��د�ف  �لتكنولوجيا 
�عتماد ع�شوية  �لجتماع  . كما مت خالل   2015 بعد  ملا 
عدد  لي�شبح  �ملجموعة  يف  جديد  كع�شو  �ل�شود�ن  جنوب 
�لدول �لأع�شاء �ل� 134 دولة.. �إ�شافة �إىل �نتخاب جنوب 
77 و�ل�شني لعام 2015 .  �أفريقيا لرت�أ�س جمموعة �ل� 
و�أكد �لغيث يف بيان �أدىل به �أمام �جتماع �ملجموعة - نيابة 
عن �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
- �لدور �لريادي �لذي تلعبه �ملجموعة يف جمال �لدفاع عن 
م�شالح بلد�نها وجدد دعم دولة �لإمار�ت �أهد�ف و�أولويات 
�ملجموعة �ملتمثلة يف حتقيق تنمية �إقت�شادية وبيئية عاملية 

�شاملة وم�شتد�مة ت�شتند على �أ�ش�س �مل�شاو�ة و�لإن�شاف لكل 
�ل�شعوب. وتعهد �أن تو��شل �لإم��ار�ت عملها و تعاونها مع 
دول �ملجموعة لتعزيز �شبل �لتعاون �لدويل للتنمية خا�شة 
ب��ني ب��ل��د�ن �جل��ن��وب و�ل��ت��ع��اون �ل��ث��الث��ي و�أي�����ش��ا �جلنوب 
و�شدد   . �مل�شرتكة  �مل�شوؤولية  مبد�أ  �ىل  ��شتناد�  و�ل�شمال 
على �شرورة �للتز�م بتنفيذ كل �لتفاقات �ملتعلقة بتمويل 
و�شائل  وتوفري  �لعاملي  �ل��دويل  �لنظام  وباإ�شالح  �لتنمية 
�ل�شديقة  �لتكنولوجيا  نقل  فيها  مب��ا  �ل��الزم��ة  �لتنفيذ 
�لتي  و�مل�شاعي  �جلهود  م�شتعر�شا  �لنامية  للدول  للبيئة 
يف  �لفقر  م�شببات  خمتلف  معاجلة  من  �لإم���ار�ت  تبذلها 
و�لحتالل  �ل�شر�عات  فيها  مب��ا  �ل��ع��امل  مناطق  خمتلف 
�أد�ء �لق��ت�����ش��اد و�ل���ش��ت��ث��م��ار يف جمايل  �لأج��ن��ب��ي وت����ردي 
�أ�شهمت يف  �أنها جميعها  �إىل  �أ�شار  �ل�شحة و�لتعليم و�لتي 
تغذية �أعمال �لتطرف و�لعنف وعدم �ل�شتقر�ر وتقوي�س 
�لتنمية  ب���اأن  �ل��دول��ة  بقناعة  ون���وه   . �ل��ب��ل��د�ن  يف  �لتنمية 
�ل�شاملة و�مل�شتد�مة لميكن �أن تتحقق بدون متكني �ملر�أة 
و�إ�شر�كها يف عملية �لتنمية متاما كالرجل و�أكد �أهمية دعم 
وتعزيز جهود �لأمم �ملتحدة و�أجهزتها �ملعنية يف جمالت 
�مل�شاو�ة �جلن�شانية ومتكني �ملر�أة د�خل �لأمم �ملتحدة وعلى 

�مل�شتوى �لعاملي .

�شفارة الدولة يف 
كولومبو ت�شرف على 
برنامج موؤ�ش�شة زايد 

اخلريية للحج
•• كولومبو-وام:

�أ�شرفت �شفارة �لدولة يف �لعا�شمة 
�شفر  على  كولومبو  �ل�شريالنكية 
�ل�شريالنكيني  �مل�شلمني  من  عدد 
ذوي �لدخل �ملحدود لأد�ء فري�شة 
موؤ�ش�شة  ورع��اي��ة  نفقة  على  �حل��ج 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
يف  وذل���ك   .. و�لن�شانية  �خل��ريي��ة 
�إط���ار ب��رن��ام��ج �حل��ج �ل���ذي متوله 
�ملبتعثون  و�أب��دى  �شنويا.  �ملوؤ�ش�شة 
للحج لهذ� �لعام �شعادتهم �لغامرة 
وتقديرهم  ���ش��ك��ره��م  م���ق���دم���ني 
ملوؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
ملنحهم فر�شة �أد�ء منا�شك �حلج. 

•• نيويورك-وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�لليلة  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل 
قبل �ملا�شية يف مقر �لأمم �ملتحدة 
كري  �شالفا  ف��خ��ام��ة  ن��ي��وي��ورك  يف 
�ل�شود�ن  جنوب  رئي�س  ميارديت 
م�شاركته  ه��ام�����س  ع��ل��ى  وذل���ك   ..
يف �أعمال �لدورة �ل� 69 للجمعية 
�مل���ت���ح���دة. ونقل  ل�����الأمم  �ل���ع���ام���ة 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
رئي�س  �إىل  �للقاء  بد�ية  يف  نهيان 
ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن حت��ي��ات �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�ل�شود�ن  جلنوب  �شموه  ومتنيات 
و�لتقدم  �لإ�شتقر�ر  دو�م  و�شعبها 
و�لزدهار. من جانبه حمل رئي�س 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ل���������ش����ود�ن  ج���ن���وب 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان حتياته 

�إىل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
..موؤكد� حر�س بالده على تعزيز 
�أو��شر عالقاتها �لثنائية مع دولة 
حكومة  توليها  و�ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت 
نظر�  خ���ا����ش���ا  �ه���ت���م���ام���ا  ب�������الده 

للمكانة �ملتميزة �لتي و�شلت �إليها 
�ل��دول��ة. ومت خ��الل �ل��ل��ق��اء بحث 
�شبل  و  �لثنائية  �لتعاون  عالقات 
تطويرها يف �شتى �ملجالت �إ�شافة 
و  �لإقليمية  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  �إىل 

�لدولية و�مل�شتجد�ت يف �ملنطقة.. 
�لنظر  وج����ه����ات  ت����ب����ادل  ب���ج���ان���ب 
�مل�����ش��ائ��ل �لدولية  ح���ول ع���دد م��ن 
�أعمال  ج�����دول  ع��ل��ى  �مل���ط���روح���ة 

�لأمم �ملتحدة.

عبداهلل بن زايد يلتقي يف نيويورك رئي�س جنوب ال�شودان

املزروعي يوؤكد �شالمة الو�شع ال�شحي حلجاج الدولة يف الأرا�شي املقد�شة

رئي�س مكتب �شوؤون حجاج الدولة يتفقد مقار وحمالت احلج يف مكة املكرمة

•• املدينة املنورة-وام: 

�شوؤون  مكتب  رئي�س  �ملزروعي  عبيد  حممد  �شعادة  �أك��د 
حجاج  جميع  �أن  �ملقد�شة  �لأر����ش��ي  يف  �ل��دول��ة  ح��ج��اج 
�ملزروعي خالل  و�أ�شار  �لدولة بخري ويف �شحة جيدة. 
فوج  مقر  يف  �لطبية  �لعيادة  تفقده  عقب  ل��ه  ت�شريح 
�مل��دي��ن��ة �مل��ن��ورة و�ط��الع��ه على ����ش��ت��ع��د�د�ت �مل��رك��ز وما 
ي��ق��دم��ه م���ن خ���دم���ات ط��ب��ي��ة ل��ل��ح��الت �مل��ر���ش��ي��ة �لتي 
و�شلو�  �لذين  �لدولة  حجاج  ع��دد  �أن  �إىل   .. ي�شتقبلها 
 500 و  �آلف  بلغ ثالثة  �ملكرمة  مكة  و  �ملنورة  �ملدينة 
حاج حتى يوم �أم�س و جميعهم ب�شحة جيدة ول توجد 
�أو خ��ط��رية وه���م �لآن  �أم���ر�����س م��ع��دي��ة  �أو  �أي ح����و�دث 

للذهاب  ي�شتعدون  و  �ملنورة  �ملدينة  �أيامهم يف  مي�شون 
�إىل مكة �ملكرمة لبدء منا�شك �حلج. و توقع �ملزروعي 
م��ا مت متديد  �إذ�  �ل��ي��وم  �ل��دول��ة  �كتمال و���ش��ول حجاج 
ي���وم �آخ���ر ل��دخ��ول ح��ج��اج �ل���دول���ة م��ن ق��ب��ل �ل�شلطات 
يوم �جلمعة  وقفة عرفات مع  لتز�من  �ل�شعودية نظر� 
فري�شة  �أد�ء  �لنا�س  م��ن  �لكثري  يف�شل  منا�شبة  وه��ي 
�حل���ج خ��الل��ه��ا . م��ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح �ل��دك��ت��ور عبد�هلل 
يو�شف �بر�هيم رئي�س �لفوج �لطبي يف �ملدينة �ملنورة �أن 
خمتلف �حلالت �لتي ر�جعت �لعيادة �لطبية وهم بني 
15 �إىل 25 كانت حالت عادية..م�شري� �إىل �أن �لعيادة 
تعمل على مد�ر �ل� 24 �شاعة وت�شتقبل جميع �حلجاج 

�شو�ء من �لإمار�ت �أو �أي دولة �أخرى .

•• املدينة املنورة-وام:

�ملزروعي  �شعادة حممد عبيد  دعا 
حجاج  ������ش�����وؤون  م���ك���ت���ب  رئ���ي�������س 
�لدولة �أع�شاء فوج �ملدينة �ملنورة 
�شرورة  �حلمالت..�إىل  و�أ�شحاب 
وتوفري  �لرحمن  �شيوف  خدمة 
�لوجه  يعك�س  ب�شكل  �حتياجاتهم 
�حل�شاري �مل�شرق لدولة �لمار�ت 
وقيادتها �لر�شيدة. و�أكد �ملزروعي 
خالل تفقده �أم�س �لول عدد� من 
�ملنورة  �مل��دي��ن��ة  ح��م��الت �حل���ج يف 
�شوؤون  م��ك��ت��ب  �إم���ك���ان���ات  ك���ل  �أن 
�حلجاج وجلانه �ملختلفة م�شخرة 
وت�شهيل  �ل��دول��ة  خل��دم��ة ح��ج��اج 
�لتي  �ل�شعاب  وت��ذل��ي��ل  مهمتهم 
�أد�ء  من  لتمكينهم  تو�جههم  قد 
وي�شر.  ���ش��ه��ول��ة  ب��ك��ل  �ل��ف��ري�����ش��ة 
�لزيارة  �مل��زروع��ي خ��الل  و�ل��ت��ق��ى 

�مل��ب��ا���ش��رة م���ع �حلجاج  �ل���ل���ق���اء�ت 
توؤكد �أن كل وفد و�شل �إىل �لديار 
�ملقد�شة من دول��ة �لإم��ار�ت يلقى 
وعلى  �لكاملة  و�ل��رع��اي��ة  �لعناية 
و�أ�شاد  �مل��م��ك��ن��ة.  �مل�����ش��ت��وي��ات  �أع��ل��ى 
�لر�شيدة  �لقيادة  بدعم  �ملزروعي 
وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل �لتي مهدت كل 
���ش��وؤون حجاج  مكتب  �أم��ام  �ل�شبل 
�لقيام  م��ن  يتمكن  ح��ت��ى  �ل��دول��ة 
بالدور �ملنوط به جتاه حجاج بيت 
و�ل�شهر  وخ��دم��ت��ه��م  �حل����ر�م  �هلل 
و�أو�����ش����ى حجاج   . ع��ل��ى ر�ح��ت��ه��م 
�ل���دول���ة ب��ال��دع��اء و�ل���رتح���م على 
ب��اإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ  �ملغفور له 
طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�أعلن عبيد  �هلل ثر�ه . من جانبه 
مكتب  ف��وج  رئي�س  �لزعابي  حمد 

�لتفقدية عدد� من حجاج �لدولة 
وهناأهم على �شالمة و�شولهم �ىل 
مدينة ر�شول �هلل حاثا �إياهم على 
�غتنام هذه �لفر�شة يف طاعة �هلل 
وعبادته و�لتقرب �ليه .. د�عيا �هلل 
�شبحانه وتعاىل �أن يتقبل حجهم 
و�أن يعود كل منهم �شاملا غامنا �إىل 
�أر����س �ل��وط��ن بحج م��ربور وذنب 
مغفور وعمل �شالح مربور . وقال 
رئي�س مكتب �شوؤون حجاج �لدولة 
عقب  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني  ت�����ش��ري��ح  يف 
�لدولة  حجاج  و�شع  �جل��ول��ة..�إن 
يف مدينة ر�شول �هلل يثلج �ل�شدر 
ويدعو �إىل �لفخر من حيث رقي 
وجودة �خلدمات �ملقدمة ل�شيوف 
�لتقارير  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لرحمن. 
�ملنورة  �مل��دي��ن��ة  ف��وج  قدمها  �ل��ت��ي 
و�لتفتي�س  �مليد�نية  زيار�ته  حول 
ع����ل����ى ح�����م�����الت �حل�������ج وك����ذل����ك 

باملدينة  �ل���دول���ة  ح��ج��اج  ����ش���وؤون 
�مل��ن��ورة ع��ن �إط����الق �مل��ك��ت��ب نظام 
للتفتي�س  م���رة  لأول  �ل���ك���رتوين 
ع��ل��ى ح���م���الت �حل����ج ع��ل��ى موقع 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لأوق����اف . و�أو���ش��ح �ل��زع��اب��ي �أن 
ر�شد  �إىل  ي���ه���دف  �ل���ن���ظ���ام  ه����ذ� 
�ملخالفات �لتي ترتكبها �حلمالت 
�لأجهزة  ع��ل��ى  م��ت��اح��ا  و���ش��ي��ك��ون 
�ملكتب  مفت�شو  و�شيقوم  �للوحية 
ب��زي��ارة �حل��م��الت ل��الط��الع على 
مدى �لتز�مها بال�شروط . و�أ�شار 
�أماكن  يت�شمن  �لتفتي�س  �أن  �إىل 
�ق��ام��ة �حل��ج��اج وم��ط��اع��م تقدمي 
�ملياه  دور�ت  ون��ظ��اف��ة  �ل��وج��ب��ات 
و�ل��ع��ي��ادة �ل��ط��ب��ي��ة و���ش��ع��ة �لغرف 
ووج���ود  �حل��ج��اج  ل��ع��دد  بالن�شبة 
�حلملة  وو�ع����ظ  �لإد�ري  �ل��ك��ادر 
�شيقوم  �مل��ف��ت�����س  �أن  �إىل  ول��ف��ت   .

وت�شويرها  �مل��خ��ال��ف��ات  بت�شجيل 
�حلملة  ���ش��ج��ل  ع���ل���ى  و�إرف����اق����ه����ا 
�ملخالفات  وت���رف���ع  �مل��ك��ت��ب  ل����دى 
من  �مل�شكلة  �ملخالفات  جلنة  �إىل 
�ل��ت��اب��ع��ة للمكتب  �ل��ل��ج��ان  روؤ����ش���اء 
ويف  �ملفت�شني  تقرير  تدر�س  �لتي 
�حلملة  على  �ملخالفة  ثبوت  ح��ال 
�حلج  تنظيم  قانون  عليها  يطبق 
�لزعابي  و�أ�شار  بالدولة.  و�لعمرة 
بني  ت�������رت�وح  �ل���ع���ق���وب���ة  �أن  �إىل 
�لإنذ�ر و�ل�شطب وتوقيف �حلملة 
�ملخالفة بخالف �لغر�مات �ملالية 
 200 م��ن  �ك���ر  �إىل  ت�شل  �ل��ت��ي 
�أل����ف دره���م..م���وؤك���د� ع���دم وجود 
منظمي  ق��ب��ل  م��ن  خم��ال��ف��ات  �أي 
حمالت �حلج �لقادمة من �لدولة 
عددها  ب���ل���غ  و�ل����ت����ي  �لآن  ح���ت���ى 
�إمار�ت  خمتلف  من  حملة   142

�لدولة.

من�شور بن زايد ي�شتقبل رئي�س وزراء 
كازاخ�شتان لدى و�شوله البالد 

•• ابوظبي-وام:

و�شل �ىل �بوظبي م�شاء �م�س دولة كرمي ما�شيموف رئي�س وزر�ء جمهورية كاز�خ�شتان و�لوفد �ملر�فق 
له . وكان يف ��شتقباله لدى و�شوله مطار �لرئا�شة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
مرحبا  �ملطار  و�شوله  ل��دى  �لبالد  �شيف  �شموه  �شافح  حيث  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
بزيارته و�شط ��شتعر��س ثلة من حر�س �ل�شرف ��شطفت حتية له. ورحب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء خالل ��شرت�حة ق�شرية يف قاعة كبار �لزو�ر برئي�س وزر�ء كاز�خ�شتان و�لوفد �ملر�فق وتبادل 
�لكفيلة  و�ل�شبل  و�ل�شد�قة  �لتعاون  عالقات  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  ج��رى  كما  �ل��ودي��ة.  �لأح��ادي��ث 
بتطويرها وتعزيزها يف خمتلف �ملجالت. ح�شر مر��شم �ل�شتقبال معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س 

�ملزروعي وزير �لطاقة و�شعادة خري�ت لما �شريف �ل�شفري �لكاز�خ�شتاين لدى �لدولة .
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اأخبار الإمارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�شارقة 
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عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
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م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى
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�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
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 دبى
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بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292
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�لمار�ت                                 999 / 997

الأميــن
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 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

دائرة النقل تبداأ تطبيق خدمة مواقف يف القطاعني �شرق 40 و�شرق 25
•• اأبوظبي -وام:

�أعلنت د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي تفعيل خدمة مو�قف 
�لتي تهدف �إىل زيادة �لأمان على �لطرقات وت�شهيل 
للمدينة  �جل��م��ايل  �ملظهر  وحت�شني  �مل�����ش��اة  ح��رك��ة 

و�شول �إىل �ل�شالمة �ملرورية 
وذلك يف �لقطاع �شرق 40 �لو�قع بني �شارع ربد�ن 
�شمال و�شارع �شفري جنوبا و�شارع ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم غربا
�إىل  �إ�شافة  �شرقا  �لأول  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  و���ش��ارع   

�لقطاع �شرق 25 �لو�قع بني �شارع دملا �شمال و�شارع 
�ل�شيخ ز�يد بن  �شخبوط بن �شلطان جنوبا و�شارع 
�لأول غربا.  �شلطان �شرقا و�شارع �شلطان بن ز�يد 
 1549 �لقطاعني  �مل��ت��اح��ة يف  �مل��و�ق��ف  ع��دد  وب��ل��غ 
منها  و�ل���رتك���و�زي  �لأ���ش��ود  ب��ال��ل��ون  فرعيا  موقفا 
موقفا  و514   40 �شرق  للقطاع  موقفا   1035

للقطاع �شرق 25.
�مل��دي��ر �لعام  �مل��ه��ريي  ب��ن فهد  و�أ���ش��ار حممد حمد 
لإد�رة مو�قف يف د�ئرة �لنقل �إىل �أن تد�شني خدمة 
مو�قف يف �لقطاعني �شرق 40 و�شرق 25 ياأتي يف 

�إطار ��شرت�تيجية د�ئرة �لنقل �لر�مية �إىل �لرتقاء 
ببنية �لنقل �لتحتية من خالل تقدمي حلول فاعلة 
للجمهور  تتيح  �ملو�قف  لإد�رة  ومبتكرة  ومتكاملة 
يف  خا�شة  �لأم��اك��ن  خمتلف  �إىل  �ل��و���ش��ول  �شهولة 
�ملناطق �لتي ت�شهد حركة لفتة للمركبات وحتتاج 
مو�قف  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ف��اع��ل��ة  �إد�رة  �إىل 

�ل�شيار�ت.
يف  �لعامة  �ملو�قف  �إد�رة  برنامج  �أن  بالذكر  جدير 
لتنظيم   2009 عام  �لنقل  د�ئ��رة  �أطلقته  �أبوظبي 
و�إد�رة �ملو�قف يف �لإمارة خدمة للم�شلحة �لعامة .

اكدت جمددا رف�شها ا�شتمرار الحتلل الإيراين للجزر الإماراتية الثلث 

الإمارات توؤكد اأهمية التحرك الدويل اجلماعي ملواجهة التهديد الذي ت�شكله اجلماعات الإرهابية
•• نيويورك -وام: 

�أكدت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ل����دويل �جلماعي  �ل��ت��ح��رك  �أه��م��ي��ة 
�حل������ايل مل���و�ج���ه���ة �ل���ت���ه���دي���د �ل����ذي 
ت�شكله �جلماعات �لإرهابية و خا�شة 
و�شوريا  �ل���ع���ر�ق  م���ن  ك���ل  د�ع�������س يف 
ما  �إز�ء  �ل��ب��ال��غ  قلقها  ع��ن  معربة   ..
�لتطرف  �أ�شكال  من  �ملنطقة  ت�شهده 
�لذي  �لطائفي  �لتفتيت  و  و�لإره��اب 
و  لالأمن  تهديد� خطري�  ي�شكل  بات 
�ل�شيخ  �شمو  و�أك��د  �لدوليني.  �ل�شلم 
ع���ب���د�هلل ب���ن ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
�أدىل  �ل����ذي  �خل��ارج��ي��ة يف �خل���ط���اب 
�أم��ام �ل��دورة �ل�  به م�شاء �أم�س �لول 
69 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 
كونه  ج���ان���ب  �إىل  �لإره���������اب  �أن   ..
يهدد  فهو  �لإن�����ش��ان  حل��ق��وق  �نتهاكا 
�أن�شجتها  كيان و قيم �ل��دول و ميزق 
�شعوبها  �أم���ن  ي�شلب  و  �لجتماعية 
و�إرثها  �لتنموية  �إجن��از�ت��ه��ا  يدمر  و 
�لإن�شاين و�حل�شاري. وقال �شموه �إن 
ما تقوم به هذه �لتنظيمات �لإرهابية 
جماعي  �إع����د�م  و  ع�شو�ئي  قتل  م��ن 
و�ختطاف وترويع لالآمنني �لأبرياء 
�إل  �لن�شاء و�لأط��ف��ال .. م��ا ه��ي  م��ن 
دولة  تدينها  ب�شعة  �إجر�مية  �أع��م��ال 
�لأ�شاليب  ت�شتنكر  و  ب�شدة  �لإم���ار�ت 
�لوح�شية �لتي تنتهجها با�شم �لدين 
�أنها  ب��ريء منها كما  �لإ�شالمي وهو 
�لدين  يف  �ل��و���ش��ط��ي��ة  ن��ه��ج  ت��خ��ال��ف 
�ل�شعوب  ب���ني  �ل�����ش��ل��م��ي  و�ل��ت��ع��اي�����س 
كافة. ودعا �شموه - يف ظل �لأحد�ث 
�ل���ر�ه���ن���ة �ل��ت��ي مت���ر ب��ه��ا �مل��ن��ط��ق��ة - 
�ملجتمع �لدويل و�لدول �لأع�شاء �إىل 
�جلماعات  ل��ه��ذه  للت�شدي  �ل��ت��ع��اون 
�شاملة  ت���د�ب���ري  و�ت���خ���اذ  �لإره���اب���ي���ة 
��شرت�تيجية  خ���الل  م��ن  مل��ح��ارب��ت��ه��ا 
هذه  تقت�شر  و�أل  وم��وح��دة  و��شحة 
�لعر�ق و�شوريا فح�شب  �جلهود على 
بل يجب �أن ت�شمل مو�قع �جلماعات 
باأن  منوها   .. كانت  �أينما  �لإره��اب��ي��ة 
يعالج  لن  �لتد�بري  �تخاذ  يف  �لتدرج 
م�شاعفة  يتعني  بل  �لتحديات  ه��ذه 
فوري  ب�شكل  لها  للت�شدي  �جل��ه��ود 
وف��ع��ال. و�أك���د �إمي���ان دول���ة �لإم���ار�ت 
باأهمية �لوقوف �إىل جانب �حلكومات 
خطرية  �أمنية  حتديات  تو�جه  �لتي 
مع �شرورة �مل�شاركة ب�شكل �إيجابي يف 
تقدمي �لدعم �لالزم ل�شتعادة �لأمن 
و�ل�������ش���الم ع��ل��ى �أر�����ش���ي���ه���ا .. وذل���ك 
�ل�شرعية  �ملوؤ�ش�شات  دع��م  خ��الل  من 
�شيادة  �ح�������رت�م  �أه���م���ي���ة  م���ن���وه���ا   ..
�جلهود  تعزيز  و  �ل���دول  و����ش��ت��ق��الل 
لت�شوية  �مل��ب��ذول��ة  ك��اف��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�خل����الف����ات و�ل�������ش���ر�ع���ات �ل����د�ئ����رة 
خالف  �أن  ح��ي��ث  �ل�شلمية  ب��ال��ط��رق 
فيما  �لعنف  من  �ملزيد  �شيولد  ذل��ك 
ي�شودها  دول  ب��روؤي��ة  �ل��دول��ة  ت��رغ��ب 
�لأم���ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر. و�أو���ش��ح �شموه 
�أن ��شتتباب �لأمن و�ل�شلم يف �ملنطقة 
�أ�شا�شيا لال�شتقر�ر يف  ي�شكل عن�شر� 
�شيا�شتنا  يف  �أول��وي��ة  ميثل  و  �ل��ع��امل 
�لأمم  ميثاق  م��ن  مبادئها  �مل�شتمدة 
�مل��ت��ح��دة و�أح����ك����ام �ل���ق���ان���ون �ل����دويل 
و�نطالقا من هذه �ملبادئ..فاإن دولة 
ع��ن رف�شها  �لإم�����ار�ت تعرب جم���دد� 
للجزر  �لإي���ر�ين  �لحتالل  ��شتمر�ر 
�ل���ث���الث ط��ن��ب �لكربى  �لإم���ار�ت���ي���ة 
و ط��ن��ب �ل�����ش��غ��رى و�أب������و م��و���ش��ى و 
�لكاملة  �ل�����ش��ي��ادة  با�شتعادة  تطالب 
�أن  .. موؤكد� �شموه  على ه��ذه �جل��زر 
ج��م��ي��ع �لإج�������ر�ء�ت و�ل��ت��د�ب��ري �لتي 
�لإير�نية تخالف  �ل�شلطات  متار�شها 
�لقانون �لدويل وكل �لأعر�ف و�لقيم 
�لن�����ش��ان��ي��ة �مل�������ش���رتك���ة. ك��م��ا �أع����رب 
جتاه  �لبالغ  �ل��دول��ة  قلق  ع��ن  �شموه 
�ل��ت��ي ي�شهدها  �ل��ت��ط��ور�ت �خل��ط��رية 
�ل��ي��م��ن ف��ال��ع��ن��ف �ل�����ذي م���ن خالله 
�مل�شار  ت��ق��وي�����س  �حل��وث��ي��ون  ي��ح��اول 
�لد�شتورية  �ل�����ش��رع��ي��ة  و  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 

للدولة �ليمنية يفر�س علينا جميعا 
عاجال  و  ح���ازم���ا  م��وق��ف��ا  ن���اأخ���ذ  �أن 
يرف�س تغيري �لو�قع بالعنف و�لقوة 
.. موؤكد� �أن �لطرح �لطائفي �لفئوي 
ل ميثل خيار� مقبول لل�شعب �ليمني 
دول��ة مدنية  بناء  �إىل  و�ل��ذي يتطلع 
�لإلتز�م  خ��الل  م��ن  ق���ادرة  و  جامعة 
و��شتكمال  �ل��وط��ن��ي  �حل�����و�ر  ب��ب��ن��ود 
�خلليجية  �ملبادرة  تنفيذ  على  �لعمل 
و�شتو��شل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  و�آل���ي���ات���ه���ا 
�لتحول  دع��م عملية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
ودع�����م جهود  �ل��ي��م��ن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
�ل�شتقر�ر  �شبيل  يف  �ليمنية  �لدولة 
بالنهج  ���ش��م��وه  و�أ�����ش����اد  و�ل��ت��ن��م��ي��ة. 
�لذي  �مل��ل��ح��وظ  �ل��ت��ق��دم  و  �ل�����ش��ل��ي��م 
�جلديدة  �مل�شرية  �حلكومة  �أحرزته 
ت��ط��ب��ي��ق خارطة  ���ش��ي��م��ا يف جم���ال  ل 
�حلياة  و�إع�����ادة  �ل�شيا�شية  �ل��ط��ري��ق 
�لقت�شادي  ون�����ش��اط��ه��ا  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
و�إنتقد  �ل�����ش��ع��وب��ات  رغ���م  و�ل��ث��ق��ايف 
�ل�شرعية  يف  �ل��ت�����ش��ك��ي��ك  حم������اولت 
�شوؤونها  يف  و�ل����ت����دخ����ل  �مل�������ش���ري���ة 
�لد�خلية .. موؤكد� �أن ��شتقر�ر م�شر 
يعد ��شتقر�ر� للمنطقة ككل .. د�عيا 
للحكومة  �ل��الزم  �لدعم  تقدمي  �إىل 
�مل�شرية و�لقت�شاد �مل�شري مبا يعزز 
و�لزده�����ار.  �ل��ت��ق��دم  ن��ح��و  م�شريتها 
بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و��شتعر�س 
مو�قف   .. نهيان يف خطابه  �آل  ز�ي��د 
�لدولة �إز�ء عدد من �مل�شائل �ل�شيا�شة 
�إهتمام  ذ�ت  و�لإقت�شادية  �لأمنية  و 
�مل���ط���روح���ة على  دول�����ة �لإم��������ار�ت و 
جدول �أعمال �لدورة �ل� 69 للجمعية 

�لعامة.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س خ��ط��اب ���ش��م��وه.. / 
�أ�شارك  �أن  ي�شرين  �لرئي�س..  �ل�شيد 
ك���ل م���ن ت���ق���دم ل��ك��م ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة على 
�لتا�شعة  �ل�������دورة  رئ���ا����ش���ة  ت��ول��ي��ك��م 
على  و�أن��ا  �لعامة  للجمعية  و�ل�شتني 
ثقة باأن خربتكم يف �ل�شوؤون �لدولية 
�شت�شاهم يف �إجناح �أعمال هذه �لدورة 
�لدعم  لتقدمي  ��شتعد�د  على  ونحن 
�ل�������الزم خ�����الل ف�����رتة رئ��ا���ش��ت��ك��م .. 
�شلفكم  لأ�شكر  �لفر�شة  هذه  و�أغتنم 
�آ����س لإد�رت�����ه �حلكيمة  ���ش��ع��ادة ج���ون 
لأع�����م�����ال �ل����������دورة �مل���ا����ش���ي���ة..ك���م���ا 
�لأمني  ���ش��ع��ادة  �إىل  بالتحية  �أت��وج��ه 
�ل��ع��ام ب���ان ك��ي م���ون وم��ع��اون��ي��ه على 
تعزيز  �أج��ل  من  �ملتو��شلة  جهودهم 
�لتنمية  وحت��ق��ي��ق  و�ل�����ش��ل��م  �لأم������ن 
�ل�شيد  �لعامل.  �شعوب  لكافة  و�لرفاه 
�عتدنا  كما  �ليوم  جنتمع  �لرئي�س.. 
يف ه���ذ� �ل��وق��ت م��ن ك��ل ع���ام لنجدد 
�مليثاق  مب��ب��ادئ  مت�شكنا  و  �ل��ت��ز�م��ن��ا 
�ملتحدة  �لأمم  عليه  تاأ�ش�شت  �ل���ذي 
بالأهد�ف  �ل��ر����ش��خ  �إمي��ان��ن��ا  ول��ن��وؤك��د 
�لر�مية �إىل خلق عامل ي�شوده �لأمن 
و�لتنمية  �لزده���ار  يحقق  و  و�ل�شلم 
ل��ك��اف��ة �ل�����ش��ع��وب ون���وؤم���ن ب�����اأن هذه 
تتحقق  �أن  ميكن  �ل�شامية  �لأه���د�ف 
من خالل مطلبني �أ�شا�شيني : �لقيام 
�لق�شايا  جت��اه  وم�شوؤول  فعال  ب��دور 
�أ�شا�س  ع��ل��ى  و�ل���دول���ي���ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�حل����و�ر و�مل�����ش��ارك��ة �لإي��ج��اب��ي��ة وحل 
وخلق  �ل�شلمية  ب��ال��ط��رق  �ل��ن��ز�ع��ات 
�لدولية  ل��ل��ع��الق��ات  م��الئ��م��ة  ب��ي��ئ��ة 
ت���ق���وم ع���ل���ى م����ب����ادئ ح�����ش��ن �جل�����و�ر 
�لعنف.  ونبذ  و�لت�شامح  و�لع��ت��د�ل 
�لإمار�ت  دول��ة  �إن  �لرئي�س..  �ل�شيد 
ما  �إز�ء  �ل���ب���ال���غ  ق��ل��ق��ه��ا  ع���ن  ت���ع���رب 
�لتطرف  �أ�شكال  من  �ملنطقة  ت�شهده 
و�لإره��اب و�لتفتيت �لطائفي و�لذي 
بات ي�شكل تهديد� خطري� على �لأمن 
�إىل  ف��الإره��اب   .. �لدوليني  �ل�شلم  و 
�لإن�شان  حلقوق  �نتهاكا  كونه  جانب 
فهو يهدد كيان و قيم �لدول و ميزق 
�أمن  ي�شلب  و  �لجتماعية  �أن�شجتها 
�لتنموية  �إجناز�تها  يدمر  و  �شعوبها 
و�إرث��ه��ا �لإن�����ش��اين و�حل�����ش��اري. وما 
�لإرهابية  �لتنظيمات  ه��ذه  ب��ه  تقوم 
م��ن ق��ت��ل ع�����ش��و�ئ��ي و�إع�����د�م جماعي 

و�ختطاف وترويع لالآمنني �لأبرياء 
م���ن �ل��ن�����ش��اء و�لأط����ف����ال م���ا ه���ي �إل 
دولة  تدينها  ب�شعة  �إجر�مية  �أع��م��ال 
�لأ�شاليب  وت�شتنكر  ب�شدة  �لإم���ار�ت 
با�شم  ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���وح�������ش���ي���ة 
�ل��دي��ن �لإ���ش��الم��ي وه��و ب���ريء منها 
يف  �لو�شطية  نهج  تخالف  �أن��ه��ا  كما 
كافة  بني  �ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لدين 
�لإره���اب  ب���وؤر  تنامي  وم��ع  �ل�شعوب. 
�لعديد  ويف  منطقتنا  يف  و�ل��ت��ط��رف 
�أبرزها  ولعل  و�ل�شاحات  �ل���دول  م��ن 
�أن  عليكم  ي��خ��ف��ى  ل  د�ع�����س  تنظيم 
يتجاوز  تهديدها  �أخذ  �لأخطار  هذه 
ل��ت�����ش��ك��ل خطر�  وع���امل���ن���ا  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا 
�ملتح�شر..حيث  �ل��ع��امل  ���ش��ائ��ر  ع��ل��ى 
�ملنطقة  دول  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت��ت��ع��ر���س 
ومنها �أفغان�شتان و�ل�شومال و�ليمن 
و�لعر�ق و�شوريا وليبيا ودول �ل�شاحل 
على  �إره��اب��ي��ة  �أع��م��ال  �إىل  �لإفريقية 
�أي�����دي �جل��م��اع��ات �ل��ت��ك��ف��ريي��ة �لتي 
لتهيئ  �ل�شتقر�ر  ��شتغلت حالة عدم 
�لتمويل  لها  ت�شمن  �لتي  �ل��ظ��روف 
و�ل�����دع�����م �ل���ل���وج�������ش���ت���ي و�ل���ت���دري���ب 
�لتنظيمات  هذه  ور�شالة  و�لتجنيد. 
�ملتطرفة و�لإرهابية ر�شالة ظالمية 
وح�شية  �أ�شاليب  ت�شاحبها  �إق�شائية 
ب���ه���دف ف���ر����س ���ش��ي��ط��رت��ه��ا وزي������ادة 
�أهد�فها.. حتقيقها  ل�شمان  نفوذها 

ملو�جهة  �حلايل  �جلماعي  و�لتحرك 
�لإرهابية  و�جلماعات  د�ع�س  تهديد 
�لأخرى يعرب عن وجود قناعة دولية 
�لت�شدي  �����ش����رورة  ن��ح��و  م�����ش��رتك��ة 
�أمام  خيار  ول  �ل��د�ه��م  �خلطر  لهذ� 
يف  �لنجاح  �إل  �ملتح�شرة  �ملجتمعات 
ه����ذ� �لخ���ت���ب���ار و�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى هذ� 
�ل��ت��ه��دي��د. ف��ف��ي ل��ي��ب��ي��ا ت�����ش��ع��ر دولة 
�لإمار�ت بالقلق �إز�ء تدهور �لأو�شاع 
�لأمنية وتد�عيات ذلك على ��شتقر�ر 
�لدول �ملجاورة وتعار�س ب�شدة �شلوك 
�جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة �ل��ت��ي تقو�س 
�شرعيا  �مل��ن��ت��خ��ب��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��م��ل 
�ل�شقيق.. �لليبي  �ل�شعب  ق��ب��ل  م��ن 

على  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �شيا�شة  وت��ق��وم 
�لتي قررها  لل�شرعية  �لكامل  �لدعم 
�ل�����ش��ع��ب �ل��ل��ي��ب��ي م���ن خ���الل جمل�س 
�لأو�شاع  �أن  ك��م��ا  �مل��ن��ت��خ��ب.  �ل���ن���و�ب 
و�ل����ت����ط����ور�ت �لأخ��������رية يف �ل���ع���ر�ق 
تنظيم  ��شتغل  حيث  مقلقة  �ل�شقيق 
�لطائفية  �ملمار�شات  �لإرهابي  د�ع�س 
من قبل �حلكومة �ل�شابقة ل�شتدر�ج 
عو�طف �لطو�ئف �ملت�شررة و�لتوغل 
يف �لعر�ق وب�شط نفوذه بكل وح�شية 
على �أجز�ء و��شعة منه..ويف تهديدها 
�لثقايف  ون�����ش��ي��ج��ه  �ل���ع���ر�ق  ل�����ش��ي��ادة 
هذه  ت�شتمر  و�ل��دي��ن��ي  و�حل�����ش��اري 
�لفو�شى  حالة  با�شتغالل  �جلماعات 
�أه���د�ف���ه���ا دون  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ����ش���وري���ا  يف 
�أدن������ى م����ر�ع����اة ل��ل�����ش��ي��ادة و�حل�����دود 
�ل��وط��ن��ي��ة. وت���رى دول���ة �لإم�����ار�ت يف 
�جلماعي  �ل��ت��ح��رك  �أن  �ل�شياق  ه��ذ� 
تنامي  ���ش��ي��ت�����ش��دى خل��ط��ر  �حل�����ايل 
تهديد �ملقاتلني �ملتطرفني يف �شوريا 
�لعنف  وتز�يد يف ظل  تنامى  و�ل��ذي 
�شد  �ل�شوري  �لنظام  ميار�شه  �ل��ذي 
�شعبه وعلينا �أن ندعم يف هذه �ملرحلة 

�ملنتدى  يف  ع�����ش��وي��ت��ه��ا  خ����الل  م���ن 
�لدول  م��ع  �لإره����اب  ملكافحة  �لعاملي 
ل�شمان  �ملعنية  �ل��دول��ي��ة  و�ملنظمات 
�أر�����ش���ي���ه���ا خلدمة  �����ش���ت���خ���د�م  ع����دم 
و�جلر�ئم  �لإره��اب��ي��ة  �لأع��م��ال  ون�شر 
�لأخ�����رى �مل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا م���ن متويل 
�لإرهاب و�لإجتار بالب�شر وجتنيدهم 
لرت����ك����اب م��ث��ل ه����ذه �لأع����م����ال غري 
��شت�شافتها  خ��الل  وم��ن  �لإن�شانية. 
مل���رك���ز ه����د�ي����ة ل���ل���ت���دري���ب و�حل������و�ر 
و�لبحوث يف جمال مكافحة �لتطرف 
ت�شاعد  �لإم����ار�ت  دول��ة  ف��اإن  �لعنيف 
�لقدر�ت  ب��ن��اء  على  �ل���دويل  �ملجتمع 
�مل��م��ار���ش��ات ملو�جهة  �أف�����ش��ل  وت���ب���ادل 
تو��شل  كما  �أ�شكاله.  بكافة  �لتطرف 
�لوطنية  �شيا�شاتها  تطوير  ب���الدي 
و�لتنفيذية  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ون��ظ��م��ه��ا 
�لإرهاب  �أعمال  كافة  لردع ومو�جهة 
�شبابنا  وح��م��اي��ة  ج�����ذوره  و�ج��ت��ث��اث 
�لتطرف  د�ئ�����رة  �ىل  �لجن������ر�ر  م���ن 
و�ل���ع���ن���ف..ح���ي���ث �ع���ت���م���دت �ل���دول���ة 
موؤخر� قانونا �حتاديا ب�شاأن مكافحة 
مو�د  على  ي�شمل  �لإرهابية  �جلر�ئم 
�شارمة ملعاقبة من تثبت عليهم تهمة 
�لقيام  �أو  �لإره����اب  على  �لتحري�س 
ب��اأع��م��ال �إره���اب���ي���ة..ويف �ل��وق��ت ذ�ته 
�ل�شيا�شات  تعزيز  على  نعمل  ���ش��وف 
�ل��وق��ائ��ي��ة م��ن خ���الل �إن�����ش��اء مر�كز 
�ملتطرف  بالفكر  �مل��ت��اأث��ري��ن  لتاأهيل 

و�لإرهابي. 
�ل�شيد �لرئي�س.. تعرب دولة �لإمار�ت 
عن �أملها يف �أن تتعافى �ملنطقة ويعود 
�ل�شتقر�ر و�لأمن �إليها حتى تتمكن 
بو�جباتها  �ل��ق��ي��ام  م���ن  �حل���ك���وم���ات 
من  �ل�����ش��ع��وب  وتتمكن  و�ل��ت��ز�م��ات��ه��ا 
ب�شكل  �لجتماعية  �حل��ي��اة  مم��ار���ش��ة 
ط��ب��ي��ع��ي..وق��د ب��ن��ي ه���ذ� �لأم����ل على 
من  �شهدناه  �ل��ذي  �مللحوظ  �لتقدم 
قبل �حلكومة �جلديدة يف جمهورية 
يف  �ل�شليم  ون��ه��ج��ه��ا  �ل��ع��رب��ي��ة  م�شر 
�لطريق  خ���ارط���ة  ت��ط��ب��ي��ق  م��و����ش��ل��ة 
ن�����ش��ه��ده يف م�شر  وم����ا  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�ل�شقيقة من عودة للحياة �لطبيعية 
و�لن�شاط �لقت�شادي و�لثقايف وبرغم 
ب���اخل���ري. ولهذ�  ي��ب�����ش��ر  �ل�����ش��ع��وب��ات 
لت�شريحات  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ت��اأ���ش��ف 
�ملقبول  �ل��دول وت�شكيكها غري  بع�س 
فاحلكومة  �مل�����ش��ري��ة  �ل�����ش��رع��ي��ة  يف 
�ل�شعب  �ن��ت��خ��ب��ه��ا  ح��ك��وم��ة  �حل��ال��ي��ة 
بقدرتها  منه  �إميانا  باإر�دته  �مل�شري 
يف  و�لت�شكيك  تطلعاته.  تلبية  على 
�إر�دة �ل�شعب �مل�شري وحقه يف �ختيار 
�شوؤون  يف  ت���دخ���ال  ي��ع��د  مي��ث��ل��ه  م���ن 
بزعزعة  وي�����ش��م��ح  �ل��د�خ��ل��ي��ة  م�����ش��ر 
على  �أوؤك��د  �أن  �أود  وعليه  ��شتقر�رها. 
حتقيق  ي��ع��ن��ي  م�����ش��ر  �����ش���ت���ق���ر�ر  �أن 
تدعو  ل��ذل��ك  للمنطقة  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
دولة �لإمار�ت د�ئما �إىل تقدمي �لدعم 
�لالزم للحكومة �مل�شرية ولالقت�شاد 
�مل�شري مبا يعزز من م�شريتها نحو 
�لإ����ش���ادة  و�أود  و�لزده��������ار.  �ل��ت��ق��دم 
ب��امل��ب��ادرة �ل��ك��رمي��ة خل���ادم �حلرمني 
�لقت�شاد  م�شاندة  ب�شاأن  �ل�شريفني 
�مل�شري عرب �لإعالن عن قمة م�شر 
�لق��ت�����ش��ادي��ة وه���ي خ��ط��وة متقدمة 

�ل��دق��ي��ق��ة �مل��ع��ار���ش��ة �مل��ع��ت��دل��ة كجزء 
ملو�جهة  �لفاعلة  �ل�شرت�تيجية  من 

�لتطرف و�لإرهاب.
ونعرب من على هذه �ملن�شة عن قلقنا 
�لبالغ للتطور�ت �خلطرية يف �ليمن 
ف��ال��ع��ن��ف �ل����ذي م���ن خ��الل��ه يحاول 
�ل�شيا�شي  �مل�شار  تقوي�س  �حلوثيون 
و�ل�شرعية �لد�شتورية للدولة �ليمنية 
يفر�س علينا جميعا �أن ناأخذ موقفا 
حازما و عاجال يرف�س تغيري �لو�قع 
�أن  ندرك  �أن  و�لقوة..وعلينا  بالعنف 
�ل���ط���رح �ل��ط��ائ��ف��ي �ل��ف��ئ��وي ل ميثل 
خيار� مقبول لل�شعب �ليمني و�لذي 
دول��ة مدنية جامعة  بناء  �إىل  يتطلع 
وق������ادرة م���ن خ���الل �لإل����ت����ز�م ببنود 
�ل��وط��ن��ي و����ش��ت��ك��م��ال �لعمل  �حل����و�ر 
على تنفيذ �ملبادرة �خلليجية و�آلياتها 
�لإمار�ت  دولة  و�شتو��شل  �لتنفيذية 
دع���م ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ح��ول �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
�ليمنية  �ل��دول��ة  جهود  ودع��م  �ليمن 
يف �شبيل �ل�شتقر�ر و�لتنمية. �ل�شيد 
�لر�هنة  �لأح���د�ث  ظل  يف  �لرئي�س.. 
يتعني  �أ�شبح  �ملنطقة  بها  مت��ر  �لتي 
علينا كدول تعهدت باللتز�م مببادئ 
�مليثاق �أن نركز كافة جهودنا ملكافحة 
ه���ذه �لآف����ة �خل��ط��رية وت��دع��و دولة 
و�ل���دول  �ل����دويل  �ملجتمع  �لإم������ار�ت 
للت�شدي  �ل���ت���ع���اون  �إىل  �لأع�������ش���اء 
ل��ه��ذه �جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة و�تخاذ 
خالل  م��ن  ملحاربتها  �شاملة  ت��د�ب��ري 
و�أل  وم��وح��دة  و��شحة  ��شرت�تيجية 
�لعر�ق  ع��ل��ى  �جل��ه��ود  ه���ذه  تقت�شر 
ت�شمل  �أن  يجب  ب��ل  فح�شب  و�شوريا 
�أينما  م��و�ق��ع �جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة 
�ل���ت���درج يف �تخاذ  ب����اأن  ك��ان��ت ون���ن���وه 
�لتد�بري لن يعالج هذه �لتحديات بل 
يتعني م�شاعفة �جلهود للت�شدي لها 
ب�شكل فوري وفعال. ويف �لوقت �لذي 
�هتمامنا  ج���ل  ف��ي��ه  ن��رك��ز  �أن  ي��ج��ب 
دولة  ت��وؤم��ن  �لإره����اب  مكافحة  على 
�إىل جانب  �ل���وق���وف  ب����اأن  �لإم�������ار�ت 
حتديات  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي  �حل���ك���وم���ات 
للغاية  مهم  �أم���ر  ه��و  خ��ط��رية  �أمنية 
مع �شرورة �مل�شاركة ب�شكل �إيجابي يف 
تقدمي �لدعم �لالزم ل�شتعادة �لأمن 
و�ل�����ش��الم ع��ل��ى �أر����ش��ي��ه��ا وذل���ك من 
خالل دعم �ملوؤ�ش�شات �ل�شرعية وننوه 
و��شتقالل  ���ش��ي��ادة  �ح����رت�م  ب��اأه��م��ي��ة 
�ل�����������دول وت����ع����زي����ز ك�����اف�����ة �جل����ه����ود 
�ل�شيا�شية �ملبذولة لت�شوية �خلالفات 
بالطرق  �ل������د�ئ������رة  و�ل���������ش����ر�ع����ات 
�ل�شلمية حيث �أن خالف ذلك �شيولد 
�مل���زي���د م���ن �ل��ع��ن��ف و ت���رغ���ب دول���ة 
�لأمن  ي�شودها  دول  بروؤية  �لإم���ار�ت 
�أود  �ل��رئ��ي�����س..  �ل�شيد  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر. 
�أوؤك�����د جم���دد� ع��ل��ى م��وق��ف دولة  �أن 
نبذ  �إىل  �ل��د�ع��ي  و  �لثابت  �لإم����ار�ت 
�أ�شكاله  ب��ك��اف��ة  و�ل��ت��ط��رف  �لإره�����اب 
�شعت  ف���ق���د   .. م�������ش���دره  ك�����ان  و�أي�������ا 
م�شوؤولياتها  جميع  لتحمل  ب���الدي 
على  �لإيجابية  بامل�شاركة  و�ل��ت��زم��ت 
و�لإقليمية  �لوطنية  �مل�شتويات  كافة 
�لعنيف  �لتطرف  ملكافحة  و�لدولية 
و�أعمال  ينتج عنه من معتقد�ت  وما 
�لإمار�ت  دول��ة  تن�شق  حيث  �إرهابية. 

م�شتقبل  ع��ل��ى  �حل���ر����س  ع���ن  ت��ع��رب 
�ل�شيد  �مل��ن��ط��ق��ة.  و�ع����ت����د�ل  م�����ش��ر 
�لإم���ار�ت عن  دول��ة  تعرب  �لرئي�س.. 
��شتيائها من ف�شل مفاو�شات �ل�شالم 
و�لإ�شر�ئيليني  �لفل�شطينيني  ب��ني 
�لإ�شر�ئيلي  �ل��ع��دو�ن  ب�شدة  وت��دي��ن 
ع��ل��ى غ����زة ل���ش��ي��م��ا �لأ������ش�����ر�ر �لتي 
و�ملر�فق  �مل��دن��ي��ني  بال�شكان  �أحل��ق��ت 
ف���ي���ه���ا م����ر�ف����ق �لأمم  �مل���دن���ي���ة مب����ا 
ب����اإج����ر�ء حتقيق  �مل��ت��ح��دة وت��ط��ال��ب 
لتحديد  وم�����ش��ت��ق��ل  و���ش��ف��اف  ���ش��ام��ل 
وناأمل  �إز�ءه���ا.  �لقانونية  �مل�شوؤولية 
�أن ل يوؤدي ��شتمر�ر ف�شل مفاو�شات 
�أع���م���ال  �إىل  �ل����ع����ودة  �إىل  �ل�������ش���الم 
�ل�شماح لظهور وجه  �لعنف ومن ثم 
�ل�شيد  �ملنطقة.  يف  ل��الإره��اب  جديد 
�لرئي�س.. �إن ��شتتباب �لأمن و�ل�شلم 
�أ�شا�شيا  ع��ن�����ش��ر�  ي�شكل  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�أولوية  وميثل  �لعامل  يف  لال�شتقر�ر 
من  م��ب��ادئ��ه��ا  �مل�شتمدة  �شيا�شتنا  يف 
ميثاق �لأمم �ملتحدة و�أحكام �لقانون 
�ملبادئ  ه��ذه  م��ن  و�نطالقا  �ل���دويل. 
ف�����اإن ح��ك��وم��ة ب�����الدي ت��ع��رب جم���دد� 
�لحتالل  ل���ش��ت��م��ر�ر  رف�����ش��ه��ا  ع���ن 
�لثالث  �لإم��ار�ت��ي��ة  للجزر  �لإي���ر�ين 
و�أبو  �ل�شغرى  وطنب  �لكربى  طنب 
�ل�شيادة  با�شتعادة  وت��ط��ال��ب  مو�شى 
�لكاملة على هذه �جلزر ونوؤكد على 
�أن جميع �لإج��ر�ء�ت و�لتد�بري �لتي 
�لإير�نية تخالف  �ل�شلطات  متار�شها 
�ل����ق����ان����ون �ل��������دويل وك�����ل �لأع��������ر�ف 
و�ل��ق��ي��م �لن�����ش��ان��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة. ويف 
�جلمهورية  ق����ام����ت  �ل�������ش���دد  ه�����ذ� 
برفع  م��وؤخ��ر�  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لإ�شالمية 
�ل���ع���ل���م �لإي������������ر�ين ع���ل���ى ج������زء من 
�أب�����و م��و���ش��ى خ���ا����س بدولة  ج���زي���رة 
�لتفاهم  مذكرة  مبقت�شى  �لإم���ار�ت 
ب�شاأن   1971 ع���ام  يف  عليها  �مل��ت��ف��ق 
ب�شدة  نحتج  فاإننا  �جل��زي��رة..وع��ل��ي��ه 
�نتهاكا  ون��ع��ت��ربه  �لإج����ر�ء  ه��ذ�  على 
�أي  �لتفاهم ولي�س له  �شارخا ملذكرة 
�لقانوين للجزيرة.  �لو�شع  �أثر على 
ون��ك��رر دع��وت��ن��ا م��ن م��ن��رب �جلمعية 
�ملجتمع  �إىل  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة 
�لدويل حلث �إير�ن على �لتجاوب مع 
�ملتكررة  �ل�شادقة  �ل�شلمية  �لدعو�ت 
لتحقيق ت�شوية عادلة لهذه �لق�شية 
�جلادة  �ملبا�شرة  �ملفاو�شات  عرب  �إم��ا 
ملحكمة  �ل���ل���ج���وء  �أو  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
�لق�شية  يف  للف�شل  �لدولية  �ل��ع��دل 
�ملتحدة  �لأمم  م��ي��ث��اق  م���ب���ادئ  وف���ق 
و�أح�����ك�����ام �ل����ق����ان����ون �ل��������دويل. ومن 
�لإمار�ت  دول��ة  ترحب  �أخ��رى  ناحية 
ب��امل��ف��او���ش��ات �مل�����ش��ت��م��رة ب���ني �إي�����ر�ن 
وجمموعة 5 1 للتو�شل �إىل ت�شوية 
وتوؤكد  �ل��ن��ووي  ملفها  ح��ول  �شاملة 
يف  للت�شلح  �شباق  ن�شوء  لتجنب  �أن���ه 
�ملنطقة يجب �لتو�شل لتفاق حمكم 
ونهائي فاملنطقة ل حتتاج �إىل �ملزيد 
م��ن �ل��ت��وت��ر وع���دم �ل���ش��ت��ق��ر�ر. ومن 
جانب �آخر فاإن دولة �لإمار�ت توؤمن 
للطاقة  �ل�����ش��ل��م��ي  �ل���ش��ت��خ��د�م  ب����اأن 
لتلبية  ملحة  ح��اج��ة  ميثل  �ل��ن��ووي��ة 
ونحن  �لطاقة  على  �ملتز�يد  �لطلب 
ن��ف��خ��ر ب�����اأن ي���ك���ون ل��دول��ت��ن��ا جتربة 
ر�ئدة يف �ل�شتخد�م �ل�شلمي للطاقة 
�ل�شتخد�م  ه���ذ�  و�إح���اط���ة  �ل��ن��ووي��ة 
ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ري �ل�����ش��ف��اف��ي��ة و�لأم����ن 

و�ل�شالمة.
�ل�����ش��ي��د �ل��رئ��ي�����س.. ع��ل��ى �ل��رغ��م من 
�ملنطقة  ب��ه��ا  �ل��ت��ي مت���ر  �ل��ت��ح��دي��ات 
�حل���ف���اظ  �إىل  ب�������الدي  ����ش���ع���ت  ف���ق���د 
منوذجا  ل��ت��ظ��ل  م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه��ا  ع���ل���ى 
و�لتعاي�س  و�ل��ت�����ش��ام��ح  ل���الع���ت���د�ل 
�ل�����ش��ل��م��ي �ل�����ذي ي��ت��و�ف��ق مت���ام���ا مع 
�جل����ه����ود �ل���دول���ي���ة �ل���ر�ه���ن���ة حيث 
ت��وؤم��ن دول��ة �لإم����ار�ت �إمي��ان��ا ر��شخا 
�لب�شرية  �لتنمية  يف  �ل�شتثمار  ب��اأن 
ي�����ش��ك��ل �أه������م ����ش��ت��ث��م��ار ع���ل���ى �مل����دى 
�لإمار�ت  دول��ة  ت��ويل  ولهذ�  �لبعيد. 
�ملفاو�شات  ل��ع��م��ل��ي��ة  ك���ب���رية  �أه��م��ي��ة 

بعد  ملا  �لدولية  �لتنمية  خطة  ح��ول 
�لتنمية  �أه���د�ف  فيها  مب��ا   2015
�مل�������ش���ت���د�م���ة وت����رح����ب ب��ن��ت��ائ��ج هذه 
على  �لق�شاء  و�شعت  �لتي  �مل�شاور�ت 
�لإمنائية.  �لأه����د�ف  قلب  يف  �لفقر 
�أه�����د�ف  �إدر�ج  ب�����الدي  دع���م���ت  وق����د 
م�شتد�مة  طاقة  توفري  على:  تركز 
للجميع و�لقت�شاد �لأخ�شر و�لأمن 
لل�شرب  �ل�����ش��احل��ة  و�مل���ي���اه  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
ب���ني �جل��ن�����ش��ني ومتكني  و�مل���������ش����او�ة 
�شيا�شات  ب��ان��ت��ه��اج  و�ل���ت���زم���ت  �مل������ر�أة 
�قت�شادية و�جتماعية تركز بالدرجة 
�لأوىل على تنمية �لفرد وتوفري كل 
يعي�س حياة  ك��ي  �ل��الزم��ة  �ل��و���ش��ائ��ل 
كرمية ومنتجة تعود بالرفاهية عليه 
�أن  وي�شرين  باأكمله.  �ملجتمع  وعلى 
با�شت�شافة  دب��ي  ف��وز  �إىل  هنا  �أ���ش��ري 
�لدول  ون�شكر جميع   2020 �إك�شبو 
ونتطلع  �مل�شعى  ه��ذ�  يف  دعمتنا  �لتي 
�لأع�شاء  �ل�������دول  م����ع  �ل���ع���م���ل  �إىل 
تطلعاتهم.  ي��ل��ب��ي  م��ع��ر���ش��ا  لتنظيم 
حتقيق  مي��ك��ن  ل  �ل��رئ��ي�����س..  �ل�شيد 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة و�مل�����ش��ت��د�م��ة من 
دون م�شاركة كافة طاقات �ملجتمع يف 
�لوطنية ولهذ� تويل  �لتنمية  عملية 
دولة �لإمار�ت �هتماما خا�شا بتمكني 
�ملر�أة حيث حتتل مركز� بارز� بني دول 
�لعامل فيما حققته �ملر�أة وحتققه من 
�إجناز�ت وجناحات يف جميع جمالت 
ت��ق��ت�����ش��ر ج��ه��ودن��ا على  �حل���ي���اة. ول 
توجهنا  بل  فح�شب  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
�إىل دعم �مل��ر�أة يف �ملنطقة ويف �لعامل 
�شت�شت�شيف  ح��ي��ث  ع���ام���ة  ب�������ش���ورة 
�لأمم  لهيئة  تن�شيقيا  �أبوظبي مكتبا 
�مل��ت��ح��دة ل��ل��م��ر�أة ب��دع��م وق��ي��ادة �شمو 
مبارك..كما  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
�لهيئة  جهود  دع��م  على  حاليا  نعمل 
�لعاملي  ل��ال���ش��ت��ع��ر����س  �لإع��������د�د  يف 
و�لذي  و�ل�شلم  و�لأم��ن  باملر�أة  �ملعني 
وم�شاركتنا  �هتماماتنا  �شمن  ي��اأت��ي 
�لتعامل  ل�شمان  �لدولية  �جلهود  يف 
���ش��ري��ك موؤثر  ب�����ش��ف��ت��ه��ا  �مل�������ر�أة  م���ع 
وع��ام��ل ف��ع��ال يف منع �حل���روب وحل 
�أ�شا�شيا  دور�  تلعب  و�أنها  �ل�شر�عات 
�لأمن  ت��ع��زي��ز  و  �ل��ع��ن��ف  مكافحة  يف 
و�ل�شالم يف �لعامل. �ل�شيد �لرئي�س.. 
لبد �أن نويل �هتماما خا�شا ملو�شوع 
تغري �ملناخ حيث ت�شري �آخر �لتقارير 
هذه  ت����د�ع����ي����ات  �أن  �إىل  �ل����دول����ي����ة 
�لظاهرة باتت ت�شكل حتديات تنموية 
ك���ب���رية ول���ك���ن م�����از�ل ل��دي��ن��ا �لوقت 
�ل���ك���ايف ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن �آث����اره����ا من 
خالل �لتعاون �لدويل..وترحب دولة 
لتغري  �ل��ق��ادة  قمة  بنتائج  �لإم����ار�ت 
�ملناخ �لتي �نعقدت قبل �أيام يف �لأمم 
�لعام  �لأم��ني  معايل  ون�شكر  �ملتحدة 
ع��ل��ى �جل��ه��ود �ل���دوؤوب���ة �ل��ت��ي بذلها 
�لهامة.. �لق�شية  بهذه  للدفع قدما 
ك���م���ا ن���ح���ث ج��م��ي��ع �لأط���������ر�ف على 
�للتز�م بالتفاقيات �لتي مت �لتو�شل 
�إليها بهذ� �ل�شاأن ون�شدد على �شرورة 
�أن تاأخذ �لدول �ملتقدمة زمام �ملبادرة 
يف ذل�����ك. وت��ت��م��ي��ز ج���ه���ود �لإم������ار�ت 
�لطاقة  �مل��ت��ح��دة يف جم���ال  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أنحاء  خمتلف  ت�شمل  باأنها  �ملتجددة 
�لعامل حيث ت�شتثمر �أكر من ن�شف 
مليار دولر على �شكل منح وقرو�س 
�لطاقة  مل�شاريع  �ل��ف��ائ��دة  منخف�شة 
ولدينا  �لنامية.  �لبلد�ن  �ملتجددة يف 
و��شعة  جت���اري���ة  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  �أي�����ش��ا 
�لدولر�ت  مبليار�ت  تقدر  ومتعددة 
يف قطاع �لطاقة �ملتجددة يف �خلارج. 
وت�شاهم هذه �ملبادر�ت و�ل�شتثمار�ت 
�ملناخ  و�ملنح يف مو�جهة ظاهرة تغري 
�لعامل.  �أن��ح��اء  جميع  يف  وتد�عياتها 
�أن  �خل��ت��ام  يف  �أود  �ل��رئ��ي�����س..  �ل�شيد 
�لإم����ار�ت  دول���ة  مو��شلة  على  �أوؤك����د 
�أهد�فنا  لتحقيق  �جلهود  كافة  ب��ذل 
وم�شتقر  �آم���ن  ع��امل  بخلق  �ملن�شودة 
و�شلم  ب��ك��ر�م��ة  �ل�����ش��ع��وب  ف��ي��ه  تعي�س 

ورفاه / .

بتوجيهات �شعود املعل 
حكومة اأم القيوين الإلكرتونية توقع عقد بناء 

مركز البيانات املوحد لالإمارة
•• اأم القيوين-وام: 

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين .. وقعت حكومة �أم �لقيوين 
�للكرتونية عقد بناء مركز �لبيانات �ملوحد لالإمارة وفق �خلطة �ل�شرت�تيجية للتحول �إىل �حلكومة �لذكية �لتي �عتمدها 
�شموه خالل �شهر يوليو �ملا�شي. و�شرح �شعادة �ملهند�س خالد �ل�شام�شى مدير عام د�ئرة �حلكومة �للكرتونية - بعد توقيع 
�لعقد - .. �إن حكومة �أم �لقيوين �للكرتونية وبدعم �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي ما�شية يف �لتحول �إىل �حلكومة �لذكية ح�شب �خلطة �ل�شرت�تيجية �لتي �عتمدها �شاحب �ل�شمو حاكم �أم 

�لقيوين متا�شيا مع ��شرت�تيجية وروؤية حكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لتحول �إىل �حلكومة �لذكية.

•• اأبوظبي-وام: 

�لقا�شي  برئا�شة  �م�س  �لعليا  �لحتادية  �ملحكمة  ��شتمعت 
�شهود  م��ن  �أرب���ع���ة  �أق�����و�ل  �ىل  �لطنيجي  �جل����ر�ح  حم��م��د 
�لإثبات يف ق�شية �ملتهمني بالن�شمام �إىل منظمتي جبهة 
�لن�شرة و �أحر�ر �ل�شام . وقررت �ملحكمة �لحتادية �لعليا 
تاأجيل �لق�شية �ىل جل�شة 30 من �شهر �شبتمرب �جلاري 

ملو��شلة �شماع بقية �شهود �لإثبات يف �لق�شية وذلك بطلب 
دفاع �ملتهمني. ومثل �أمام �ملحكمة 11 متهما من �أ�شل 15 
و�أع�شاء  �لإع��الم  وبح�شور بع�س ذويهم و ممثلي و�شائل 
�ملحكمة  وك��ان��ت  �ل��دول��ة.  �مل��دين يف  �ملجتمع  م��ن منظمات 
تقرير  بنتائج  �ل�شابقة  �جلل�شة  خ��الل  �ملتهمني  و�ج��ه��ت 
�ملخترب �لفني وما حوته �لأجهزة �للكرتونية من هو�تف 

وحو��شيب تخ�شهم من ملفات ت�شم �شور� ومعلومات. 

•• دبي-وام:

عيد  �أي���ام  عطلة  خ��الل  �لعاملية  وعرو�شها  فعالياتها  ع��ن  دب��ي  بلدية  ك�شفت 
�إد�رة �حلد�ئق  تنظمها  �لتي  و  �لعام  هذ�  فعاليات  وتتميز   . �ملبارك  �لأ�شحى 
�لعامة و�لزر�عة �لتابعة للبلدية بالتنوع و�حليوية يف جميع �حلد�ئق �لعامة 
و�أعلى  �خل��دم��ات  �أف�شل  حتقيق  يف  �لبلدية  م��ب��ادر�ت  �شمن  وذل��ك  ب��الإم��ارة 
درجات �لرفاهية للمقيمني وزو�ر �لإمارة. وقال �ملهند�س حممد عبد �لرحمن 
هذ�  تتميز  دب��ي  حد�ئق  و�ل��زر�ع��ة..�إن  �لعامة  �حلد�ئق  �إد�رة  مدير  �لعو�شي 
�لعام بالعرو�س �لتي �شت�شكل مفاجاأة لزو�ر �حلد�ئق �لعامة .. منوها بحر�س 

رك��ن من حد�ئق  كل  و�ل�شتمتاع يف  �لإب���د�ع  عن�شر  فيها  يتو�جد  �أن  �لبلدية 
�لفعاليات خالل  �أهم  �لعو�شي عن  �لفعاليات. وحتدث  �لعديد من  دبي عرب 
�لعيد وهما عر�س �لفقاعات �ملذهل يف حديقة �خلور وعر�س �لأدغال �ل�شريك 
�لإفريقي �ملمتع يف حديقة م�شرف وبالإ�شافة �إىل �لعديد من �لعرو�س �ملمتعة 
لالأغذية  ر�ي��ب  �شوق  تنظيم  زعبيل  �شيتم يف حديقة  �أن��ه  و�أ���ش��اف  �لأخ���رى. 
و�حلرف �ليدوية للمو�شم �لثاين و�لذي �شي�شارك فيه �أكر من 70 م�شاركا 
ب�شكل  �شيتم  �ل�شوق  �أن  �إىل  �لع�شوية و�حلرفيني. ولفت  �مل��ز�رع  �أ�شحاب  من 
و�شتكون   2015 مايو  �شهر  وحتى  �لقادم  �أكتوبر  من  �لعا�شر  من  �أ�شبوعي 

هناك عرو�س دندنة �لتي جتمع جميع �أنو�ع �لفولكلور يف �لعامل .

الحتادية العليا ت�شتمع ل�شهود الإثبات يف ق�شية جبهة 
الن�شرة و اأحرار ال�شام و توؤجل الق�شية اإىل 30 �شبتمرب

عرو�س عاملية يف حدائق دبي خالل عيد الأ�شحى املبارك 2014
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اأخبـار الإمـارات
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هيئة الأعمال اخلريية يف عجمان تنفذ م�شروع اإغاثة 
مت�شرري �شيول ال�شودان

•• عجمان-وام:

من  �ملت�شررين  �إغ��اث��ة  م�شروع  �خلريية  �لأع��م��ال  هيئة  نفذت 
و�شمال  ج��ن��وب  قريتي  يف  �ل�����ش��ود�ن  يف  و�لفي�شانات  �ل�شيول 
���ش��ن��دي �ل��ت��اب��ع��ت��ني ل���ولي���ة ن��ه��ر �ل��ن��ي��ل ث���اين �أك����رب �لوليات 
�ملت�شررة. وت�شمنت �لإغاثة توزيع طرود غذ�ئية ��شتفاد منها 
�لقرى  250 عائلة يف  �إىل  500 �شخ�س ينتمون  و  �ألف  نحو 
�ملذكورة بجانب توزيع �لعديد من �مل�شتلزمات �لأخرى ل�شيما 

و�مل�شمعات  م�شتفيد   500 لنحو  �لنامو�شيات  مثل  �ل�شحية 
250 م�شتفيد�. و�شرح عبد �هلل �لعو�شي �لأمني �لعام  لنحو 
�خلريية  �لأع��م��ال  لهيئة  و�لإد�ري�����ة  �مل��ال��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  �مل�شاعد 
م�شاريع  بينها  �ل�شود�ن  يف  خمتلفة  م�شاريع  تنفذ  �لهيئة  �أن 
�آلف   904 على  �ملا�شي  �ل��ع��ام  خ��الل  قيمتها  ز�دت  مو�شمية 
�لإن�شانية  �حلاجات  طبيعة  عن  �إح�شاء�ت  �لهيئة  ولدي  درهم 
�ملختلفة هناك و حتر�س على دعمها �شمن �جلدول �ملحدد .. 
م�شري� �إىل �أن م�شروع �إغاثة مت�شرري �ل�شيول جزء من �هتمام 

�لهيئة �لتي حتر�س على �أن حتقق �أهد�فها بني �أو�شع �شريحة 
من �مل�شتفيدين. يذكر �أن هيئة �لأعمال �خلريية تو��شل �إجناز 
م�شاريع خمتلفة يف �ل�شود�ن وقد بلغ �إجمايل �مل�شاريع �مل�شجلة 
ثمانية  لنحو  دره���م  �أل���ف   385 ن��ح��و   2014 �مل��ا���ش��ي  ل��ل��ع��ام 
 12 على  ز�د  �ل���ذي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  و�ل��ع��ون  عاجلة  �إغ��اث��ة  م�شاريع 
�ألف درهم و�مل�شاريع   94 �ألف درهم و�شقيا �ملاء �لذي ز�د على 
�ل�شحية �لتي ز�دت على 181 �ألف درهم و�لتعليمية �لتي ز�دت 

على 231 �ألف درهم وغريها من �مل�شاريع ذ�ت �ل�شلة.

جديد مناهج الريا�ش

اعتمادها مبداأ اجلودة وت�شجيع الطفال على التفكري العلمي واخليال العلمي
•• دبي - حم�شن را�شد

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ك�شفت 
�لطفال  ري��ا���س  م��ن��اه��ج  �أن  ع��ن 
��شتيعاب  �إىل  ب��ح��اج��ة  �حل��ال��ي��ة 
فهي  للتعليم،  �جلديدة  �ملفاهيم 
�لت�شال  ق���ن���و�ت  ل��ف��ت��ح  م���دع���وة 
�ملختلفة،  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �أن�������و�ع  ب���ني 
و�لب����د�ع  �مل��ط��ال��ع��ة  ح��ب  وتنمية 
و�لتعليم  �حل��و�ر  على  و�لرتكيز 
�لذ�تي ملا له من �أهمية يف ع�شر 
لوكيل  وف���ق���ا  �مل����ع����ريف،  �ل��ت��ف��ج��ر 
�لوز�رة �مل�شاعد لقطاع �ل�شيا�شات 
�ل��رتب��وي��ة خ��ول��ة �إب��ر�ه��ي��م �ملعال 
و�لتي ذكرت �إن هناك 4 حتديات 
ري����ا�����س  م����ن����اه����ج  م����و�ج����ه����ة  يف 
�لعوملة،  حتدي  �أبرزها  �لطفال، 
�لذي  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  دور  يتبعه 
على  �لع��ت��م��اد  ملو�جهته  يتطلب 
باملناهج  �لتعليم  مبد�أ �جل��ودة يف 
وت�شجيع  �مل����ع����ارف،  ك���م  ول��ي�����س 
�لعلمي  �ل��ت��ف��ك��ري  ع��ل��ى  �لط���ف���ال 

وتن�شيط �خليال �لعلمي.
و�لحتكار  �ملناف�شة  �أن  و��شافت 

�لعاملي ميثال حتدى �أخرى، حيث 
�لطفال  �ملناهج  تعود  �أن  ينبغي 
وت�����ش��ه��م يف  �مل��ت��ق��ن،  �لد�ء  ع��ل��ى 
زيادة �لن�شطة �لرتبوية و�ملهنية 
و�لفنية و�إتقان �للغة �لجنليزية، 
�ملناهج  ت�شمني  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
بع�س �ل�شلوكيات �ليجابية مثل 
ح��ب �ل��ق��ر�ءة و�ل��ت��ع��اون يف �إجناز 

�ملهام وحتمل �مل�شوؤولية.
�ت���خ���ذت  �ل����������وز�رة  �أن  و�أف����������ادت 
ع���دد م��ن �خل��ط��و�ت ن��ح��و تقييم 
�حلالية،  �لطفال  ريا�س  مناهج 
�خلا�شة  �ل���در�����ش���ة  خ����الل  م���ن 
�لطفال،  لريا�س  �ملطور  باملنهج 
ور�شدت   ،2012 دي�����ش��م��رب  يف 
�أهمها  �ل��وز�رة بع�س �ملالحظات، 
م��ر�ج��ع��ة وث��ي��ق��ة �مل��ن��ه��ج و�إدخ����ال 
�شوء  يف  �ل����الزم����ة  �ل�����ش����اف����ات 
و�ملعايري  �ل����در������ش����ة  ت���و����ش���ي���ات 
�لعاملية، و�إث��ر�ء �ملناهج بعدد من 
�ل�شائقة  و�ملو�شوعات  �ل��وح��د�ت 
�مل��رت��ب��ط��ة ب��ح��ي��اة �ل��ط��ف��ل وو�قع 
بع�س  �شياغة  و�إع���ادة  جمتمعه، 
�لوحد�ت  يف  �ملت�شمنة  �لن�شطة 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا م��ن خ���الل فريق  ومت 
عمل مكون من �لعاملني بالوز�رة 
وجامعة  �ل�����رتب�����وي  و�مل������ي������د�ن 
وفقا  �جن����ازه����ا  ومت  �لم���������ار�ت، 
با�شتخد�م  �لعلمية  للمنهجية 
للو�شول  در�����ش���ي���ة  �أدو�ت  ع����دة 
در��شة  �شمن  �لنتائج  �أف�شل  �إىل 
�مل��ط��ور لريا�س  ب��امل��ن��ه��ج  خ��ا���ش��ة 
 ،2012 دي�����ش��م��رب  يف  �لط���ف���ال 
و�أ���ش��رف��ت ع��ل��ي �إج��ر�ئ��ه��ا ، وكان 
م���ن �أب������رز �مل���الح���ظ���ات �ل���ت���ي مت 
�أن  �ل��در����ش��ة، و�أف���ادت  ر�شدها يف 
�ل��وز�رة تعمل حالياً على تطوير 
ريا�س  مبرحلة  خا�شة  معايري 
�لط����ف����ال، ت��غ��ط��ي ج��م��ي��ع �أن�����و�ع 
وتتميز  و�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات،  �ل��ع��ل��وم 
�ملعايري  بحد�ثتها ومو�كبتها مع 
تلك  عر�س  يتم  و�شوف  �لعاملية، 
�أكادمييني  �أ���ش��ات��ذة  على  �ملعايري 
للمر�جعة و�لتحكيم بغر�س بناء 
�لتعليمية  و�لن�����ش��ط��ة  �مل���ق���رر�ت 

وفق هذه �لوثيقة.
و�أك����د �أن خ��ط��ة ت��ط��وي��ر �ل����وز�رة 
بناء  ع��ل��ى  ت�شتند  �مل��رح��ل��ة  لتلك 

و�لنو�جت،  �مل��ع��اي��ري  وف���ق  �مل��ن��اه��ج 
�لد�ء،  م�����ع�����اي�����ري  وحت�������دي�������د 
وت�شمنيها مهار�ت �لقرن �حلادي 
�لتقانة،  وم���ه���ار�ت  و�ل��ع�����ش��ري��ن، 
خريج  م����و������ش����ف����ات  وحت�����دي�����د 
وقالت  �لط��ف��ال.  ريا�س  مرحلة 
لتطوير  �جل����دي����دة  �خل���ط���ة  �أن 
م��ن��اه��ج ري��ا���س �لط���ف���ال، ركزت 
م��ع��اي��ري وطنية  ع��ل��ى  ب��ن��اءه��ا  يف 
و�حتياجات  خ�����ش��ائ�����س  ت���ر�ع���ي 
�ملعايري  وت��و�ك��ب  �لرو�شة،  طفل 
�لعاملية، ويتم من خاللها �لتدرج 
لينتقل  �مل����خ����رج����ات  و�����ش����ع  يف 
�ل���ط���ال���ب م����ن م���رح���ل���ة ري���ا����س 
�لبتد�ئية  �ملرحلة  �إىل  �لطفال 
معرفية،  م���ع���وق���ات  �أي  ب������دون 
بينها وبني مرحلة  �لفجوة  و�شد 
وتت�شمن  �لأ����ش���ا����ش���ي،  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�������ش������ورة و�������ش�����ح�����ة ل���ل���م���ع���ارف 
و�ملهار�ت �لتي ينبغي �أن يكت�شبها 
جو�نب  جميع  يف  �لرو�شة  طفل 
�ملعارف �ل�شا�شية، ودر��شة �أحدث 
مرحلة  يف  حالياً  �ملطبقة  �ملناهج 

�لريا�س.

�لن�شطة  و�إث��������ر�ء  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
�ملت�شمنة باملنهج باأخرى موجهة 
�خلا�شة،  �لح���ت���ي���اج���ات  ل�����ذوي 
و�ع��ت��م��اد م��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة لتقييم 
و�إع������د�د خ��ط��ط ���ش��ام��ل��ة حتتوي 
تي�شر  و�����ش���ح���ة  �إر������ش�����اد�ت  ع��ل��ى 
�لفعلي،  �لتطبيق  �مل��ع��ل��م��ة  ع��ل��ى 
�ملو�شوعي  �مل��رح��ل��ي  و�ل��ت��ق��ي��ي��م 

مل�شتويات �لطفال.
و�أ�شرف على �إجر�ء �لدر��شة �إد�رة 
�لرتبوية،  و�ل��ب��ح��وث  �ل��در����ش��ات 

تخريج اأربع دورات يف �شرطة عجمان
•• عجمان-وام:

�شهد �شعادة �لعقيد عمر حممد �ل�شام�شي مدير �لإد�رة 
�لعامة  �لقيادة  يف  �مل�شاندة  و�خلدمات  للمو�رد  �لعامة 
�لقمزي  �لعقيد خالد خلفان  ل�شرطة عجمان بح�شور 
مدير معهد تدريب �شرطة عجمان بالإنابة تخريج �أربع 
دور�ت نظمها �ملعهد يف قاعة �لإمار�ت يف مبني �لقيادة.

�ل�شركاء  دور  ع��ن��و�ن  حملت  �ل��ت��ي  �لأويل  �ل���دورة  ق��دم 
كارلو�س  لوي�س  �لدكتور  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  يف 
و�شف  �ل�����ش��اب��ط  م��ن  منت�شبا   29 مب�����ش��ارك��ة  م��وري��ر� 
لوز�رة  �لتابعة  �ل��ق��ي��اد�ت  مبختلف  و�لأف����ر�د  �ل�شابط 
�لتخطيط  يف  ع��ام��ة  مفاهيم  فيها  وت��ن��اول  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل�شرت�تيجي ودور �لقائد يف �لتخطيط وعملية تكوين 
�حليود  ب��ع��ن��و�ن  �لثانية  �ل����دورة  وك��ان��ت   . �لعمل  ف��رق 
�لدكتور  وق��دم��ه��ا  �شيجما   6 �لأخ�����ش��ر  �حل���ز�م  �ل�شتة 
�شالح �لدين عاي�س مب�شاركة 11 منت�شبا من �ل�شابط 

�لتابعة  �ل��ق��ي��اد�ت  مبختلف  و�لأف����ر�د  �ل�شابط  و���ش��ف 
لوز�رة �لد�خلية وتناول فيها �لنحر�ف �ملعياري و�شوت 

متلقي �خلدمة و�أدو�ت �لتح�شني.
وجاءت �لدورة �لثالثة بعنو�ن �إعد�د �ملحا�شرين وقدمها 
20 منت�شبا من  �لدكتور قا�شم جميل قا�شم مب�شاركة 
�لتابعة  �لقياد�ت  خمتلف  من  و�لأف���ر�د  �ل�شابط  �شف 
ل������وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة وت���ع���رف �ل���د�ر����ش���ون خ��الل��ه��ا على 
مفاهيم �لتعليم و�ملنظومة �لتعليمية ومهار�ت �لعر�س 

و�للقاء.
�عمال  �لر�بعة ح��ول  �ل���دورة  �لقهايل  ف��وؤ�د على  وق��دم 
م��ن �شف  منت�شبا   24 �لأم��ن��ي��ة مب�����ش��ارك��ة  �ل���دوري���ات 
لوز�رة  �لتابعة  �ل��ق��ي��اد�ت  مبختلف  و�لأف����ر�د  �ل�شابط 
�لإن�شان  وحقوق  �لأمنية  �لدوريات  وتناولت  �لد�خلية 

وو�جبات �لدوريات �لأمنية.
وقام ر�عي �حلفل �شعادة �لعقيد عمر �ل�شام�شي بتكرمي 

�ملحا�شرين وتوزيع �ل�شهاد�ت على خريجي �لدور�ت .

مب�شاركة فرق املراجعة والتحكيم التابعة ملوؤ�ش�شات التعليم العايل

 الرتبية تناق�س معايري جديدة ل� 8 مواد درا�شية لرتجمتها اإىل كتب مدر�شية
•• دبي-الفجر:

و�لتعليم يف  �لرتبية  وز�رة  تناق�س 
لقاء يعقد �ليوم �لثنني ، ويجمع 
�ملر�شحة  و�لتحكيم  �ملر�جعة  فرق 
�لعايل  �لتعليم  من قبل موؤ�ش�شات 
من  �شل�شلة  و�خل��ا���ش��ة،  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لتو�شل  ج���رى  �مل���ط���ورة  �مل��ع��اي��ري 
در��شية،  م��و�د   8 وتت�شمن  �إليها، 
�لأطفال  ريا�س  مرحلة  من  تبد�أ 
�إىل غاية �ملرحلة �لثانوية، بغر�س 
ترجمتها �إىل كتب مدر�شية ومو�د 

تعليمية.
�شياق  يف  �خل����ط����وة  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
�لذهني  �ل��ع�����ش��ف  ل��ق��اء  ����ش��ت��ك��م��ال 
�ل�����ذي ع��ق��دت��ه �ل�������وز�رة م����وؤخ����ًر�، 
فئات  م�شاركة  �إىل  يهدف  و�ل���ذي 
جمتمعية وتربوية وتخ�ش�شية يف 
مبادر�ت لتطوير �ملناهج �لدر��شية، 
�إث������ره معايل  و�ل������ذي وج����ه ع��ل��ى 
وزي����ر �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م ح�شني 
جمموعات  ت�شكيل  �إىل  �حل��م��ادي 
�إىل  للو�شول  �شوية  �لعمل  بهدف 
�ملناهج  تطوير  يف  �لنتائج  �أف�شل 

�لدر��شية.
�إىل تطوير  �لرتبية  وز�رة  وت�شعى 
ق�شوى  �أول��وي��ة  باعتباره  �لتعليم 

وز�رة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�لرتبية، �أن هذ� �للقاء يهدف �إىل 
م��ر�ج��ع��ة �لإط����ار �ل��وط��ن��ي ملعايري 
�ل����ذي �شرعت  �مل��ن��اه��ج و�ل��ت��ق��ومي 
�لأ�شهر  خ���الل  ب��ن��ائ��ه  يف  �ل������وز�رة 
عبارة  هو  و�ل��ذي  �ملا�شية،  �لت�شعة 
�ملناهج  ملعايري  �شامل  م��رج��ع  ع��ن 

و�لتقومي.
�لوطني  �لإط�����ار  ه���ذ�  �أن  وذك����رت 
رئي�ًشا  م����رج����ًع����ا  ل���ي���ك���ون  و�����ش����ع 
لتطوير �ملناهج �لدر��شية، م�شرية 
ا  خا�شً لقاًء  هياأت  �ل���وز�رة  �أن  �إىل 
و�لتحكيم  �مل��ر�ج��ع��ة  ف���رق  ي��ج��م��ع 
�لتعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  �مل��ر���ش��ح��ة 
�ل�����ع�����ايل �ل���وط���ن���ي���ة و�خل����ا�����ش����ة، 
�لتي  �خلطو�ت  ��شتعر��س  بهدف 
�ت��خ��ذت��ه��ا �ل�����وز�رة يف ب��ن��اء �لإط���ار 
ب���دًء� م��ن در����ش��ة �ل��و�ق��ع ، ور�شد 
نو�حي �لتطوير �ملطلوبة، و�إطالع 
�ل��ف��رق �مل�����ش��ارك��ة ع��ل��ى م��ع��اي��ري 8 
مو�د در��شية، بهدف ترجمتها �إىل 

كتب مدر�شية ومو�د تعليمية.
وعددت �ملعال �أهد�ف �للقاء يف عدة 
نو�ح، تتمثل بعر�س م�شودة �لإطار 
�جلهات  وتعريف  للمعايري،  �لعام 
وم�شاركة  مب���ك���ون���ات���ه،  �مل�������ش���ارك���ة 
�ملجتمع �لرتبوي يف تقييم معايري 

�ملناهج و�لتقومي، وحوكمة �لإطار 
مبكوناته �ملختلفة يف �شوء �شو�بط 
علمية، عالوة على �لطمئنان �إىل 
يتبعها  وم��ا  �ملطورة  �ملعايري  ق��درة 
للكتب  ت��ط��وي��ري��ة  خ���ط���و�ت  م���ن 
و�شيا�شة  لروؤية  ترجمة  �لدر��شية 
م��ن��اه��ج علمية  �ي���ج���اد  �ل���دول���ة يف 
�مل�شتجد�ت  �آخ���ر  حت��اك��ي  متطورة 

على �ل�شعيد �لعاملي .
ونوهت باأن حماور �للقاء �شت�شمل 
�لوطني  �لإط���ار  على  عامة  نظرة 
و�لتقومي،  �ملناهج  ملعايري  �مل��وح��د 
مر�جعة  يف  �لعمل  خطة  ومالمح 
مكونات  و�����ش���ت���ع���ر�����س  �مل���ع���اي���ري، 
وثيقة كل منهج مادة در��شية على 

حده.

خمتلفة  ج���ه���ات  ث��م��ة  �أن  وب��ي��ن��ت 
�للقاء  ه������ذ�  يف  ت�������ش���ارك  �����ش����وف 
�ليها  �مل�����ش��ار  �لأم����ور  يف  للتباحث 
ت�����ش��ور منا�شب  ب��اأف�����ش��ل  ل��ل��خ��روج 
�مل�شتهدفة  �ل��در����ش��ي��ة  ل��ل��م��ن��اه��ج 
يف �ل��ت��ط��وي��ر، وه���ذه �جل��ه��ات هي، 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لأوق����������اف، وج���ام���ع���ة �لإم�������ار�ت 
خليفة،  وجامعة  �ملتحدة،  �لعربية 
�لتطبيقية،  �لتكنولوجيا  ومعاهد 
وجامعة  �لعليا،  �لتقنية  وك��ل��ي��ات 
ز�ي���د، وج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة، و بويل 
للتعليم،  �أب��و ظبي  تكنك وجمل�س 

و�جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة.
و�أ�شارت �ملعال �إىل �أن وز�رة �لرتبية 
���ش��ك��ل��ت ����ش���اب���ق���اً ف����رق����اً ف��ن��ي��ة من 

�لتعليمية،  �مل��ن��اط��ق  يف  �مل��وج��ه��ني 
جديد  م�����ش��روع  وت��ط��وي��ر  ملناق�شة 
�ملناهج  ملعايري  �لعام  �لإط��ار  لبناء 

و�لتقومي، 
وذهبت �إىل �أن هذه �خلطوة تعك�س 
ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة دول���ة �لم����ار�ت 
�لأج����ن����دة  حت��ق��ي��ق  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
لعام  �مل�شتقبلية  وروؤيتها  �لوطنية 

 .  2021
�مل�شروع  �أه��م��ي��ة  �أن  �إىل  وخل�شت 
�لرتبوي،  �لعمل  تطوير  يف  تكمن 
وتطوير  �لتعليم،  ج���ودة  وت��ع��زي��ز 
�مل��ن��اه��ج �ل��در����ش��ي��ة، ون��ظ��ام تقومي 
ت��ع��ل��م �ل��ط��ل��ب��ة، وم���ا ي��رت��ب��ط بهما 
من ��شرت�تيجيات تعليم، وتدريب 

�لهيئات �لتدري�شية .

يف �أج����ن����دة �ل����دول����ة، وت�����ش��خ��ر له 
و�لكو�در  و�لأدو�ت  �لم��ك��ان��ات  ك��ل 
�ل��ب�����ش��ري��ة �مل��ت��م��ي��زة، وه���ي تخطو 
�لو�شول  ن���ح���و  ح��ث��ي��ث��ة  ب��خ��ط��ى 
م�شار�ت  �إىل  �ل��دول��ة  يف  بالتعليم 
�ل������دول  ت�������ش���اه���ي م���ث���ي���الت���ه���ا يف 

�ملتقدمة عاملياً.
�مل��ن��اه��ج ركيزة  �ل������وز�رة  وو���ش��ع��ت 
منظومة  �إي����ج����اد  ن��ح��و  �أ���ش��ا���ش��ي��ة 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف���ائ���ق���ة �جل���������ودة، عرب 
�ملناهج  حم����ت����وى  يف  �له����ت����م����ام 
وتطويرها  ومر�جعتها  �لدر��شية 
ب���ا����ش���ت���م���ر�ر ومب������ا ي���ت���ن���ا����ش���ب مع 
�ملو�كبة  و�مل�����ش��ت��ج��د�ت  �ل��ت��ط��ور�ت 
ل��ع��امل��ن��ا �مل��ع��ا���ش��ر، ومب���ا ي��ت��ف��ق مع 
�لوطنية  و�أج��ن��دت��ه��ا  �ل��دول��ة  ن��ه��ج 
وميا   ،2021 ل��ل��ع��ام  �مل�شتقبلية 
ين�شجم مع تطلعات �لوز�رة يف هذ� 

�ل�شياق.
ببلورة  ح���ال���ي���اً  �ل��������وز�رة  وت���ق���وم   
و���ش��ي��اغ��ة م��ن��اه��ج م��ت��ط��ورة وفق 
وبالتعاون  مدرو�شة،  وركائز  روؤى 
�لعايل  �لتعليم  �أ�شالع  �لوثيق مع 
�شو�ء �خلا�س �أو �حلكومي، وكذلك 

�ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة.
�شعادة  �أك����دت  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
�مل�شاعد  �ل���وك���ي���ل  �مل����ع����ال  خ����ول����ة 

تلميذ يف رو�شة خلل ح�شة درا�شية

خولة املعل

الفلبني ت�شيد مببادرات المارات لإعمار املناطق املت�شررة من اإع�شار هايان 
•• اأبوظبي -وام:

�لفلبينية  �حل����ك����وم����ة  �أ�������ش������ادت 
مب��ب��ادر�ت دول���ة �لإم����ار�ت لإعمار 
�ملناطق �ملت�شررة من �إع�شار هايان 
�لأخري من خالل تبنيها لإن�شاء و 
�حليوية  �مل��ر�ف��ق  م��ن  ع��دد  تاأهيل 
يف ق��ط��اع��ي �ل�����ش��ح��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م . 
زير  و  �أدينا  و�أك��د معايل بريناردو 
�أن  �لفلبيني  �لتعليم  و  �ل��رتب��ي��ة 
جهود �لدولة يف هذ� �ل�شدد تعزز 
بر�مج حكومته يف تنمية �لأقاليم 
�لتعايف  و  بالإع�شار  ت��اأث��ر�  �لأك��ر 
�إىل  �حل��ي��اة  و�إع����ادة  تد�عياته  م��ن 
قال  و   . �ملناطق  تلك  يف  طبيعتها 
وفد  مانيال  يف  لقائه  ل��دى  �أدي��ن��ا 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
�ل���دك���ت���ور حم��م��د عتيق  ب��رئ��ا���ش��ة 
�لهيئة  �إن  �لعام  �لأم��ني  �لفالحي 
قدمت مثال حيا لهتمام �لإمار�ت 
�لإن�شانية  بالق�شايا  و�شعبا  قيادة 
بتحرك  م�شيد�  �لفلبيني  لل�شعب 
�ل�شاحة  ع���ل���ى  �مل����ي����د�ين  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لفورية  و��شتجابتها  �لفلبينية 
مو�كبة  و  �مل��ت�����ش��رري��ن  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
�لتحديات  جمابهة  و  �مل�شتجد�ت 
�لإع�شار  ك����ارث����ة  خ��ل��ف��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 

�شعيد  و  �شلطان  بن  �لرحمن  عبد 
�لقا�شي  ر����ش��د  �شهيل  و  �مل��زروع��ي 
قد قام بجولت تفقدية يف �إقليمي 
وقف  �لغربية  و  �ل�شرقية  �شامار 
�لذي  �ل��دم��ار  حجم  على  خاللها 
�ملوؤ�ش�شات  م����ن  ب���ال���ع���دي���د  حل����ق 

�خلدمية.
ماري  �لدكتورة  من  �لوفد  و�طلع 
كاتبلوجان  م�شت�شفى  مديرة  بيل 
�حتياجاته  على  �ل�شرقية  ب�شامار 
و�ملعد�ت  �لأج���ه���زة  م���ن  �ل��ع��اج��ل��ة 
�لأ�شر�ر  �لطبية و�لأدوي��ة و�شاهد 
ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى نتيجة  �ل��ت��ي حل��ق��ت 

�لإع�شار.
بيل عن  م��اري  �لدكتورة  و�أع��رب��ت 
�ل��وف��د وتكبده  ل���زي���ارة  ت��ق��دي��ره��ا 
ل����ل����وق����وف على  �ل�������ش���ف���ر  م�������ش���اق 
و�ملر�شى  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �ح��ت��ي��اج��ات 
�أن  �ىل  ..م�����������ش�����رية  وت���ل���ب���ي���ت���ه���ا 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  يعترب  �مل�شت�شفى 
�ل�شحية �ملهمة يف �لإقليم ويخدم 
لذلك  �لأ���ش��ر  م��ن  �لآلف  ع�شر�ت 
عندما ت�شرر بفعل �لكارثة تاأثرت 
�ملنطقة  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة  �خل���دم���ات 
تاأهيل  ���ش��رع��ة  �أن  �إىل  م��ن��وه��ة   ..
�أولوية للحكومة  �مل�شت�شفى تعترب 

�ملحلية .

م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د �ل��دك��ت��ور حممد 
تدر�س  �لهيئة  �أن  �لفالحي  عتيق 
�مل�شاريع  م��ن  �مل��زي��د  تنفيذ  حاليا 
�لتعليم  و  �ل�����ش��ح��ة  يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
�لإع�شار  من  �ملتاأثرة  �لأقاليم  يف 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من  مبتابعة 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لهالل  رئي�س  �لغربية  �ملنطقة  يف 
�لأحمر ..م�شري� �إىل �أن زيارة وفد 
�لفر�شة  �أت��اح��ت  للفلبني  �لهيئة 
للوقوف عن كثب على �شري �لعمل 
�لهيئة  تبنتها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اري��ع  يف 

�لذي �أحلق �أ�شر�ر� ب�شرية ومادية 
كبرية. 

لالهتمام  ت���ق���دي���ره  ع���ن  و�أع�������رب 
�لأحمر  �لهالل  هيئة  �أولته  �ل��ذي 
لقطاع �لتعليم من خالل مبادرتها 
بناء ع�شر مد�ر�س كمرحلة �أوىل يف 
�إقليمي �شامار �ل�شرقية و �لغربية 
و�إعادة تاأهيل ع�شر مد�ر�س �أخرى 
ب��ط��ل��ب م���ن وز�رت������ه ..م����وؤك����د� �أن 
مبادرة �لهيئة يف هذ� �ل�شدد تعزز 
�ملجالت  �أهم  يف  �لب�شرية  �لتنمية 

و�أكرها حيوية.

بال�شرعة  �جن���ازه���ا  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
�ل�شكان  ي���ن���ع���م  ح���ت���ى  �مل���ط���ل���وب���ة 

�ملحليون هناك بخدماتها.
�ل��ه��ي��ئ��ة تويل  �إن  �ل��ف��الح��ي  وق���ال 
يف  خا�شة  �أه��م��ي��ة  �لطبي  �ل��ق��ط��اع 
�مل��ن��اط��ق �مل��ت�����ش��ررة ل��ذل��ك تبحث 
خم�شة  �إع��م��ار  يف  �مل�شاهمة  حاليا 
�حتياجاتها  تلبية  و  م�شت�شفيات 
�لطبية  �مل�������و�د  و  �لأج�����ه�����زة  م����ن 

�ل�شرورية.
ك���ان وف���د �ل���ه���الل �لأح���م���ر �لذي 
���ش��م ب��ج��ان��ب �لأم�����ني �ل���ع���ام فهد 

مالية �شرطة اأبوظبي حت�شل على الأيزو 
يف اإدارة البيئة وال�شحة 

 •• اأبوظبي-وام: 

�لقيادة  �لعامة للمالية و�خلدمات يف  ح�شلت �لإد�رة 
�لعامة ل�شرطة �أبوظبي و�إد�رة �لنو�دي وق�شما �مل�شاريع 
�لتابعة  و�لعني  و�لغربية  �أبوظبي  يف  �ملباين  و�شيانة 
 14001 �لأي���زو  �شهادتي  على  و�خل��دم��ات  �ملالية  ل� 
�إد�رة  18001 لنظام  �لبيئة و�لأو�شا�س  �إد�رة  لنظام 
جلهودها  كنتيجة  وذل��ك  �ملهنية  و�ل�شالمة  �ل�شحة 
و�للتز�م  �لبيئة  ثقافة  ون�شر  �لنظامني  تطبيق  يف 
مبعايري �ل�شحة و�ل�شالمة. و�أكد �للو�ء خليل د�وود 
�لعامة  بالقيادة  و�خل��دم��ات  �ملالية  ع��ام  ب��در�ن مدير 
دعم  على  �ل�شرطية  �لقيادة  حر�س  �أبوظبي  ل�شرطة 
م�����ش��اري��ع �جل����ودة ب����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة وت��ق��دمي �أف�شل 
�خلدمات ملنت�شبيها و�جلمهور مو�شحا �أن ذلك ي�شهم 
�إىل  �لإجن��از  و�أرج��ع ذلك  �لأد�ء  يف حت�شني موؤ�شر�ت 
جهود منت�شبي �لإد�رة ومتيزهم يف حتديث وتطوير 
�ل��ع��م��ل وع���رب ع��ن ت��ق��دي��ره لأف��ك��اره��م �لإب��د�ع��ي��ة يف 

تطوير �أنظمة �لعمل وتطبيقاته.
مكتبه  يف  �ل�شهادتني  ت�شلم  ق��د  ب���در�ن  �ل��ل��و�ء  وك���ان 

�لدكتور  �ل����ر�ئ����د  م���ن  و�خل����دم����ات  �مل���ال���ي���ة  ب��������اإد�رة 
�إد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �لنعيمي  خل��ري��ب��اين  ���ش��امل  �شيف 
�لإ�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء . و قال �لعقيد في�شل 
�شلطان �ل�شعيبي مدير �إد�رة �ل�شرت�تيجية وتطوير 
تطبيق  �إن  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �لأد�ء 
�ملهنية  و�ل�شالمة  �ل�شحة  �إد�رة  ونظام  �لبيئة  نظام 
�أب���وظ���ب���ي بتطبيق  ي��ت��و�ف��ق م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ح��ك��وم��ة 
�أنظمة �لبيئة و�ل�شتد�مة و�ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية 
يف  �ل�شرطة  م�شوؤولية  ليعك�س  �لتطبيق  يتم  حيث 
حكومة  حر�س  و�أك��د  و�ل�شتد�مة.  بالبيئة  �لهتمام 
ملجتمع  �حلياة  بجودة  �لهتمام  على  �لإم���ار�ت  دول��ة 
يف  �لد�خلية  وز�رة  ل�شرت�تيجية  جت�شيد�  �لإم���ار�ت 
تقدمي خدمات متميزة لتعزيز ثقة �جلمهور وزيارة 
ر�شا �ملتعاملني عن �خلدمات �ملقدمة لهم وفق �أف�شل 
�ملعايري �لعاملية. ويف �ل�شياق ذ�ته �عترب �شيف �لنعيمي 
ح�شول �لإد�رة �لعامة للمالية و�خلدمات على �لأيزو 
�إجناز� مت بكفاءة عالية وفقا خلطة �جلودة بالقيادة 
قيادتنا  دعم  بف�شل  وحتقق  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة 

�ل�شرطية وجمهود فرق �جلودة وتفاين �لعاملني. 
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�شنة �شجن ملتعاطي الرتامادول والتوبيخ حلدث
•• راأ�س اخليمة – اخلليج

�أد�نت حمكمة �جلنح �لأوىل يف د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة يف جل�شة عقدتها �أم�س برئا�شة �لقا�شي فتحي �لقالع 
جمموعة تتاألف من 6 �شبان ينتمون جلن�شيات عربية بجرمية حيازة وتعاطي عقار من نوع �لرت�مادول وحكمت 

عليهم بال�شجن مدة عام و�حد .
ويف �لتفا�شيل �ألقى رجال �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة ر�أ�س �خليمة �ل�شبان �ل�شتة �ثر تلقيهم معلومات �شرية 
موؤكدة ت�شري �إىل �إعتيادهم على �لتجمع �شوية يف �ماكن خمتلفة من �لإمارة بغية تعاطي عقار �لرت�مادول �ملخدر. 
ويف �شوء �لنتائج �ليجابية �لتي �أ�شفرت عنها �لفحو�س �جلنائية مت �لتحقيق معهم وحتويلهم للنيابة �لعامة �لتي 
بدورها �حالتهم �ىل �ملحكمة �ملخت�شة �لتي �أد�نتهم بالتهمة �ملن�شوبة �ليهم وبالتايل �أ�شدرت عليهم باحلكم �ل�شابق 
. من جهة �أخرى �كتفت �ملحكمة ذ�تها با�شد�ر توبيخ لطالب عربي حدث كان متهما بحادثة �شرقة 20 درهما من 

�شيارة �أجرة �أثناء توقفها على �لطريق ثم �أمرت بت�شليمه لويل �أمره .

•• الفجرية-الفجر:
بناء على �لبالغ �لو�رد �إىل �إد�رة �لتحريات و�ملباحث �جلنائية عن تعر�س �لعديد من �ل�شاحنات �ملتوقفه يف مدينة 
�لفجرية ل�شرقة �لبطاريات مت ت�شكيل فريق بحث وحتري حتت �إ�شر�ف �لر�ئد �شعيد عبيد �لكندي رئي�س �لق�شم. 
وعليه متكنت �إد�رة �لتحريات و�ملباحث �جلنائية من �شبط �ملتهمان من �جلن�شية �لباك�شتانية )د.م.�س( و )ع.ن.�( 
يف  �شاحنات   )5( بطاريات  ب�شرقة  �عرتفا  معهم  �لتحقيق  وبعد  �ل�شاحنات،  �إح��دى  بطارية  ب�شرقة  يقومان  وهما 
مدينة �لفجرية كما قاما بعدة �شرقات يف �إمار�ت �أخرى �إذ �أن عملية �ل�شرقة تتم من خالل ر�شد �ملتهمني لأماكن 
وقوف �ل�شاحنات، ومن ثم تتم �شرقة �لبطاريات وبيعها ملحالت �ل�شكر�ب.  وقد �أ�شاد �لعقيد حميد حممد حميد 
�لإجر�مية،  �لأن�شطة  ومتابعة  �جلرمية  مكافحة  يف  �ملباحث  رج��ال  ب��دور  �ل�شرطية  �لعمليات  عام  مدير  �ليماحي 
وتطبيق �لرب�مج �لوقائية ل�شبط مثل هذه �لظو�هر �لإجر�مية متا�شياً مع �خلطة �لإ�شرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية 
من خالل روؤيتها بالعمل بفعالية لت�شبح دولة �لإمار�ت �إحدى �أف�شل دول �لعامل �أمناً و�شالمة كما نا�شد �ليماحي 

�أ�شحاب �ل�شاحنات عدم تركها يف �لأماكن �لعامة.

�شرطة الفجرية تقب�س على ع�شابة �شارقي البطاريات

�شمن الفئة العمرية من 25 اىل 30 �شنة

املقبل دي�شمرب  الع�شكرية  للخدمة  الثانية  بالدفعة  يلتحقون  احلكومة  موظفي  % من   30

احمد بن طحنون: 90 % من الفتيات املنت�شبات ابدين رغبتهن يف ال�شتمرار يف اخلدمة الع�شكرية
ا�شتمارة لتحديد مهارات املنت�شبني للخدمة من �شباب الوطن قبل وبعد التدريب

حممد النيادي: افتتاح مركزين للتجنيد يف املنامة وليوا وخدمة بديلة لغري اللئقني طبيا
�شعيد الكعبي: مكافاآت مالية ملنت�شبي اخلدمة الوطنية والأ�شخا�ش فوق الثلثني ميكنهم اللتحاق كمتطوعني

•• دبي – حم�شن را�شد 
�لوطنية  �خل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  ط��ل��ب��ت 
و�لحتياطية، من �لهيئة �لحتادية 
�حلكومية،  �ل��ب�����ش��ري��ة  ل���ل���م���و�رد 
موظفي  م�����ن   %  30 حت����دي����د 
من  �لعمرية  �لفئة  من  �حلكومة 
25 �ىل 30 عاما وذلك بالتعاون 
�حلكومية  ج��ه��ات  م��ع  و�لتن�شيق 
�مل��وظ��ف��ني، لاللتحاق  ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع 
بالدفعة �لثانية للتجنيد، يف �شهر 
�أكد  جهته  وم��ن   ، �ملقبل  دي�شمرب 
�أحمد  �ل�شيخ  طيار  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء 
بن طحنون �آل نهيان، رئي�س هيئة 
و�لحتياطية،  �لوطنية  �خل��دم��ة 
�ملر�شحني  �ملوظفني  ك�شوفات  �ن 
لاللتحاق بالدفعة �لثانية �شتكون 
نوفمرب  ���ش��ه��ر  م��ن��ت�����ش��ف  ج���اه���زة 
�ملقبل، لفتا �ىل �نه �شيكون هناك 
��شتمارة لتحديد مهار�ت �ملنت�شبني 
قبل  �ل��وط��ن  ���ش��ب��اب  م��ن  للخدمة 
وب��ع��د �ل��ت��دري��ب ، ب��الإ���ش��اف��ة �ىل 
عمليات  لإجن��������از  ت�������ش���ور  و�����ش����ع 
جتنيد �ملوظفني يف �لفئة �لعمرية 
�مل��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا �ل�����ش��روط خالل 
ف���رتة زم��ن��ي��ة ق��د ت��ك��ون ع��ام��ني �و 

تزيد عن ذلك.

اخلدمة الوطنية واجب 
م�شرف يعزز املواطنة ال�شاحلة 
من  �لوىل  �ل���دف���ع���ة  �ن  وق��������ال، 
�لع�شكرية  ب��اخل��دم��ة  �مل��ل��ت��ح��ق��ني 
جم����ن����دة،  ف�����ت�����اة   150 �����ش����م����ت 
ب��ح��م��ا���ش��ه��ن �ل���ع���ايل، �أب���دي���ن 90 
�ل�شتمر�ر  يف  رغبتهن  منهن   %
، م���وؤك���د� ع��ل��ى �ن  يف �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
مع�شكر�ت �لفتيات مغلقة وقيادتها 
وحر��شتها من �لن�شاء �ي�شا". جاء 
ذل����ك يف ك��ل��م��ة �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
ملتقى  خ��الل  نهيان  �آل  طحنون 
�لب�شرية-�إحدى  �مل�������و�رد  ن�����ادي 
مبادر�ت �لهيئة �لحتادية للمو�رد 
�لب�شرية �حلكومية-، و�لذي عقد 
ي�����وم �خل��م��ي�����س �مل���ا����ش���ي يف دب����ي، 
�بر�هيم  ح�شني  م��ع��ايل  ب��ح�����ش��ور 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي 
للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  رئي�س 
�لب�شرية �حلكومية، و�لدكتور عبد 
�لهيئة،  عام  مدير  �لعور  �لرحمن 
و�جب  �لوطنية:  �خلدمة  بعنو�ن 

وطني وم�شوؤولية مهنية".
وق���ال �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ط��ي��ار �ل�شيخ 
�ح����م����د ب�����ن ط����ح����ن����ون: ر����ش���دن���ا 
م��الح��ظ��ات ح���ول ق��ان��ون �خلدمة 
�ل��وط��ن��ي��ة و�لح��ت��ي��اط��ي��ة، ك��م��ا �ن 
�مل��م��ار���ش��ة �ل��ع��م��ل��ي��ة �ف����رزت بع�س 
�شنقيم  ف�����رتة  وب���ع���د  �جل�����و�ن�����ب، 
و�رد،  و�لتعديل  و�لأد�ء،  �لقانون 
م�شودة  در������ش����ة  ه���ن���اك  وب��ال��ف��ع��ل 
لتعديل �لقانون، �ل �ن هذ� �لمر 
و��شتكمال  ل��ب��دء  وق��ت  �ىل  يحتاج 

دورته �لت�شريعية".
�ن���ه مت �لج��ت��م��اع مع  و�����ش���ار �ىل 

�ل����ن����ي����ادي مدير  ���ش��ه��ي��ل  حم���م���د 
بهيئة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط 
و�لحتياطية،  �لوطنية  �خل��دم��ة 
�أن دولة �لم��ار�ت حققت �جناز�ت 
�لحتاد  قيام  مقدمتها  يف  عظيمة 
�لذي ي�شكل باكورة تلك �لجناز�ت 
�لتي زرع بذورها �لآباء �ملوؤ�ش�شون، 
للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  وتوجتها 
�لف�شاء، وهو  ب��الإع��الن ع��ن غ��زو 
�ت�شاع  م�����دى  ع���ل���ى  ����ش���اه���د  �أم������ر 
�للذين  و�لتطور  �لتقدم  خطو�ت 
م�شمار  يف  �لم������ار�ت  ت�����ش��ه��ده��م��ا 
�ملتقدمة  �ل��دول  بقية  مع  �ل�شباق 

علميا وتكنولوجيا.
ودعا �بناء �لوطن �ىل �حلفاظ على 
�لتفريط  وع���دم  �ملكت�شبات،  ت��ل��ك 
فيها، و�ىل �ملثابرة لتحقيق �خرى. 
وقال: حتى نحافظ على �جناز�تنا، 
وثقافتنا،  وت���ر�ث���ن���ا،  وث����رو�ت����ن����ا، 
ل  �ل���ش��ي��ل��ة،  وتقاليدنا  وع��اد�ت��ن��ا 
بد من خلق جيل قادر على حتمل 
�ع��ب��اء ذل����ك، وه����ذ� ل��ن ي��ت��اأت��ى �ل 
�ل�شباب،  متكني  بر�مج  خالل  من 
نفو�شهم،  �لوطن يف  وتاأ�شيل حب 
وت���ع���زي���ز �ن���ت���م���ائ���ه���م �ل����ي����ه، و�ىل 
قيادته �لر�شيدة، و�لتي كان �آخرها 

م�شروع �خلدمة �لوطنية".
�ن م�شروع  �ل��ن��ي��ادي  �ل��ل��و�ء  و�أك����د 
�خل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل ي��ه��دف �ىل 
ع�شكرة �ملجتمع"، و�منا �ىل حتقيق 
على  �شاملة،  ��شرت�تيجية  �ه��د�ف 
�شعيد �ملجتمع و�لمن و�لقت�شاد 
و�ل�شيا�شة، وت�شهم جميعها يف بناء 
قادر�  لي�شبح  �مل��و�ط��ن،  �شخ�شية 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة وحت���دي���ث �جن�����از�ت 
و�لتميز  �لريادة  وحتقيق  �لدولة، 

يف �جناز�ت �خرى.
وك�����������ش�����ف م������دي������ر �ل���ت���خ���ط���ي���ط 
�خلدمة  ب��ه��ي��ئ��ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
�لفرتة  �ن  و�لحتياطية،  �لوطنية 
مركزين  �ف��ت��ت��اح  �شت�شهد  �ملقبلة 
ل��ل��ت��ج��ن��ي��د يف ك����ل من  ج���دي���دي���ن 
عجمان،  �م���ارة  يف  �ملنامة  منطقة 
�مارة  يف  ل��ي��و�  منطقة  يف  و�لآخ����ر 
�مل���رك���ز موجود  وه�����ذه  �ب���وظ���ب���ي، 
تطويره،  ���ش��ي��ت��م  �ن����ه  �ل  ح��ال��ي��ا، 
�لتدريب  م���ر�ك���ز  �ن  �ىل  م��ن��وه��ا 
و�ل��ب��ال��غ ع��دده��ا 5 م��ر�ك��ز �شتكون 

كما هي يف �لوقت �لر�هن.
�خلدمة  �ن  �ىل  �ل��ن��ي��ادي،  ول��ف��ت 
ل��غ��ري �لالئقني  ���ش��ت��ك��ون  �ل��ب��دي��ل��ة 

حيث  �لع�شكرية،  للخدمة  طبيا 
�خلدمة  ب�������اأد�ء  �ل�����ش��خ�����س  ي���ق���وم 
�ملوؤ�ش�شات  يف  غ���ال���ب���ا،  �مل����دن����ي����ة، 
و�جلهات �ملحددة �لتي يوؤدى فيها 
وز�رة  وه����ي  �ل���وط���ن���ي���ة،  �خل���دم���ة 
ووز�رة  �مل�شلحة  و�ل��ق��و�ت  �ل��دف��اع 

�لد�خلية، وجهات �خرى.
و�و�شح �لنيادي، �نه �شيكون هناك 
�ل�شخ�س  ل�شتدعاء  �شنوي  نظام 
�لع�شكرية،  �خل���دم���ة  �دى  �ل����ذي 
فرتة ترت�وح بني ��شبوعني و�شهر 
ح�شب مدة �خلدمة، وذلك ليوؤدي 

�لتاأهيل و�لتدريب مرة �خرى.
�نه �شيكون هناك  �لنيادي،  وك�شف 
3 دور�ت للتجنيد �شنويا، �لوىل يف 
�لثانوية  خلريجي  �غ�شط�س  �شهر 
دي�شمرب،  يف  و�ل���ث���ان���ي���ة  �ل���ع���ام���ة، 
و�شيكونان  م���ار����س،  يف  و�ل��ث��ال��ث��ة 

للموظفني.
�لركن  �ل��ع��م��ي��د  ل��ف��ت  ذل�����ك،  �ىل 
�لكعبي،  ج��م��ع��ه  ����ش���امل  ح���ق���وق���ي 
مدير �لق�شاء �لع�شكري يف �لقو�ت 
�خلدمة  م����دة  �ن  �ىل  �مل�����ش��ل��ح��ة، 
�ملوؤهل  ح�����ش��ب  ���ش��ت��ك��ون  �ل��وط��ن��ي��ة 
�شتكون مدة  ف��ال��ذك��ور،  �ل��در����ش��ي، 
�قل  ك�����ان  �إذ�  ع����ام����ني،  �خل����دم����ة 
�أ�شهر  و9  �ل���ع���ام،  �ل��ث��ان��وي��ة  م���ت 
�ن  ف��وق، م�شري� �ىل  للثانوية فما 
للعن�شر  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة  م���دة 
للجميع،  ثابته  �شيتكون  �لن�شائي، 
عن  �لنظر  بغ�س  �أ���ش��ه��ر،   9 وه��ي 

�ملوؤهل �لدر��شي.
�مل����ك����اف����اآت  �ن  �ل���ك���ع���ب���ي،  وك�������ش���ف 
�لوطنية،  �خلدمة  ملنت�شبي  �ملالية 
�شي�شدر بها مر�شوم بقانون قريبا، 
و��شحاب  ل��ط��ل��ب��ة  م��ق�����ش��م��ة  وه����ي 
�ملهن و�حلرف، و�ملوظفني، م�شري� 
يتحمل  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  �ن  �ىل 
50 % من ر�تب �ملو�طن، وتتكفل 
�لآخر،  بالن�شف  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
�ل�شوؤون  م��دي��ري��ة  �شتتوىل  ح��ي��ث 
�لتن�شيق  �مل�شلحة  بالقوت  �ملالية 

مع �لقطاع �خلا�س.
�لحتياط،  م�����دة  �ن  �ىل  ول���ف���ت 
�ي�شا �شيكون لها مكافاآت و�شتحدد 

ح�شب مدة �لحتياط.
فوق  �ل�شخا�س  �ن  �لكعبي،  وذك��ر 
30 ���ش��ن��ة م��ع��ف��ي��ون م��ن �د�ء  ���ش��ن 
للقانون  وفقا  �لع�شكرية  �خلدمة 
كانو�  �إذ�  ول��ك��ن  �حل���ايل،  ن�شح  يف 
باخلدمة  �لل��ت��ح��اق  يف  ي��رغ��ب��ون 

�لتطوع  ب������اب  وف����ت����ح  �ل���وط���ن���ي���ة 
وت�����ش��ك��ي��ل ق���وة �لح���ت���ي���اط، ميكن 
ووقتها  كمتطوعني،  يلتحقو�  �ن 
تدريبي  برنامج  �ىل  �شيخ�شعون 

خا�س.
�لكليات  ط��الب  �ن  �لكعبي،  وذك���ر 
�ل����ذي����ن ه����م يف �ل�����ش��ن��ة �لخ�����رية 
وبلغو�  �جل��ام��ع��ي��ة  در����ش��ت��ه��م  م���ن 
ياأخذو�  �ن  عليهم  عاما،   29 �شن 
�لوطنية،  �خل��دم��ة  �اجيل  بطاقة 
�خلدمة  �د�ء  م��ن  ذل��ك  يعفيه  ول 

حتى �شن 40 عاما.

��شتعرا�ش اآلية العمل والتاأكيد 
على الخذ بامللحظات

حو�رية  ج��ل�����ش��ة  �مل��ل��ت��ق��ى  وت��خ��ل��ل 
�أد�ره�����ا �لإع���الم���ي م����رو�ن �حلل، 
و����ش���ارك ب��ه��ا �ل���ل���و�ء �ل��رك��ن طيار 
�ل�شيخ �أحمد بن طحنون �آل نهيان 
�لوطنية  �خل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�لركن  و�ل��ع��م��ي��د  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة، 
�ل����ن����ي����ادي مدير  ���ش��ه��ي��ل  حم���م���د 
بهيئة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط 
و�لحتياطية،  �لوطنية  �خل��دم��ة 
�ل���رك���ن ح��ق��وق��ي �شامل  و�ل��ع��م��ي��د 
�لق�شاء  م���دي���ر  �ل��ك��ع��ب��ي  ج��م��ع��ه 
�مل�شلحة.  �ل���ق���و�ت  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري 
وك������ان ه���ن���اك ح������و�ر م���ف���ت���وح بني 
نادي  ملتقى  و���ش��ي��وف  �جل��م��ه��ور 

�ملو�رد �لب�شرية. 
نادي  ملتقى  �شيوف  و��شتعر�س 
�ملو�رد �لب�شرية �أبرز مالمح قانون 
و�لحتياطية،  �لوطنية  �خل��دم��ة 
و���ش��ل��ط��و� �ل�����ش��وء ع��ل��ى ع����دد من 
�جلو�نب �ملتعلقة باخلدمة، ل�شيما 
�مل�شتهدفة  بالفئة  منها  �خلا�شة 
�مل��وظ��ف��ني يف ق��ط��اع��ات �شوق  م��ن 
�لعمل، و�آلية �لعمل �ملتبعة يف هذ� 

�ل�شاأن.
و�أكد �ملتحدثون، �ن هيئة �خلدمة 
�لوطنية تاأخذ كل �ملالحظات �لتي 
ب��ع��ني �لع��ت��ب��ار، م�شريين  ت��رده��ا 
للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �ن  �ىل 
�لب�شرية �حلكومية ت�شطلع بدور 
هيئة  ت���زوي���د  جم���ال  يف  تن�شيقي 
و�لحتياطية  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة 
�مل��ر���ش��ح��ني م���ن �جلهات  ب��اأ���ش��م��اء 
�لحت����ادي����ة و�مل��ح��ل��ي��ة، �و م���ن هم 
م�شتوى  على  �خلدمة  �شن  �شمن 
معنية  �ل��ع��م��ل  ووز�رة  �ل����دول����ة، 

بالعاملني يف �لقطاع �خلا�س.

معهم  �لت��ف��اق  ومت  �دن���وك  �شركة 
على جتنيد ما يرت�وح بني 3000 
موظفي  من  مو�طنا   4000 �ىل 

�ل�شركة خالل 3 �شنو�ت.
و�أكد رئي�س هيئة �خلدمة �لوطنية 
و�لحتياطية، �أن �خلدمة �لوطنية 
و�لح��ت��ي��اط��ي��ة و�ج���ب���ة وه����ي عزة 
�ل�شاحلة  �ملو�طنة  وتعزز  و�شرف، 
�ل��ولء و�لنتماء، وت�شهم يف  وقيم 
بناء �شخ�شية �شباب �لوطن، حيث 
�لوطنية  �خل���دم���ة  ق���ان���ون  لق����ى 
و�لح��ت��ي��اط��ي��ة يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
و�إقباًل  جن��اح��اً  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 

لفتني من �بناء وبنات �لوطن.
وق���ال �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ط��ي��ار �ل�شيخ 
�ح���م���د ب���ن ط���ح���ن���ون، ك��ل��ن��ا جنود 
�ل�����وط�����ن و������ش�����و�ع�����ده، و�ل���ع���ي���ون 
و��شتقر�ره  �أم��ن��ه  ع��ل��ى  �ل�����ش��اه��رة 
مدنيني،  �أو  ع�شكريني  كنا  ���ش��و�ء 
و�لقانون �لحتادي رقم )6( ل�شنة 
�لوطنية  �خلدمة  ب�شاأن   2014
على  خ��ط��وة مهمة  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة 
�لب�شري  �لعن�شر  تطوير  ط��ري��ق 
باأبعاده  يعك�س  �إذ  ب���ه،  و�لرت���ق���اء 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ف��ك��ر �مل���ت���و�زن 
�لإمار�ت  لدولة  �لر�شيدة  للقيادة 
�ل����ع����رب����ي����ة �مل�����ت�����ح�����دة، و�ل����ن����ظ����رة 
يوؤكد  ك��م��ا  �ل��ث��اق��ب��ة،  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
مت�شك �لدولة مب�شوؤولياتها جتاه 

متكني �ل�شباب.

نتائج م�شرفة
�ل�شيخ  �لركن طيار  �للو�ء  و�عترب 
�مام  كلمته  يف  طحنون،  بن  �حمد 
 200 �لذي ح�شره قر�بة  �مللتقى 
�لب�شرية  ب��امل��و�رد  ومهتم  خمت�س 
بالدولة  �لعمل  كافة قطاعات  من 
)�لحت��ادي و�ملحلي و�خلا�س(، �ن 
ق��ان��ون �خل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة �إجن����از�ً 

قدر�تها  وك��ذل��ك  وع��امل��ي��اً،  �إقليمياً 
�لدفاعية، يف وقت يعترب ��شتثنائياً 
لالأحد�ث  ن��ظ��ر�ً  �مل��ق��اي��ي�����س،  ب��ك��ل 
�ل�شاحة  ت�شهدها  �لتي  و�لتطور�ت 
�ل�شيا�شي  و�مل�شهد  وعاملياً،  �إقليمياً 
و�لأمني �ملعقد �لذي تعي�شه بع�س 
و�ملخاطر  و�ل���ع���امل،  �جل����و�ر  دول 
�لأمنية و�لفكرية �لتي جنمت عن 

ذلك".
�خلدمة  ���ش��ت��ع��زز  ك��م��ا  و�أ������ش�����اف: 
�لوطنية، �ملو�طنة �ل�شاحلة وقيم 
�لولء و�لنتماء و�لت�شحية و�لتي 
ب��دون��ه��ا ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك ن��ف��ع��اً �أو 
عطاء،  �أو  ب����ذل  �أي  م���ن  ج�����دوى 
�شخ�شية  ب��ن��اء  يف  ���ش��ت�����ش��اه��م  ك��م��ا 
�ل�����ش��ب��اب �لإم������ار�ت������ي، و�لرت����ق����اء 
بفكره، و�إك�شابه �ملزيد من �ملهار�ت 
وبالتايل  �لإيجابية،  و�ل�شلوكيات 
وبالوطن  ب��ن��ف�����ش��ه  ث��ق��ت��ه  ت��ع��زي��ز 

وموؤ�ش�شاته".

جنود الوطن
ودع���ا �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ط��ي��ار �ل�شيخ 
�أحمد بن طحنون، جميع و�لوز�ر�ت 
�للتز�م  �إىل  �لحت��ادي��ة  و�جل��ه��ات 
للمو�رد  �لحتادية  �لهيئة  بتعميم 
بخ�شو�س  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
باخلدمة  م���وظ���ف���ي���ه���ا  �ل����ت����ح����اق 
�لوطنية و�لحتياطية، م�شري� �ىل 
�نه يجري �لإعد�د للدفعة �لثانية، 
من  �لعمرية  �لفئة  ت�شمل  و�ل��ت��ي 
هم  م��ن  �أي  ع��ام��اً،   30 �إىل   25
�أغ�شط�س1984   30 م���و�ل���ي���د 
من   1989 �أغ�������ش���ط�������س  و30 
و�شبه  �حلكومي  �لقطاع  موظفي 

�حلكومي و�خلا�س.
�ملوظفني  �لتز�م  �أهمية  على  �شدد 
�ملطلوبني لأد�ء �خلدمة بالت�شجيل 
�لفوري، قائاًل: كلنا جنود �لوطن 

�إىل �شل�شلة  جديد�ً ونوعياً ي�شاف 
�لتي  و�ل����ن����ج����اح����ات  �لإجن������������از�ت 
م�شري�  �لر�شيدة،  �لقيادة  حققتها 
بناء  ���ش��ب��ي��ل  يف  �ل��ق��ان��ون  دور  �ىل 
م�شتقبل �آمن وو�عد لأبناء �لوطن 
�شدر  �لقانون  ه��ذ�  �أن  �إىل  ،ولفت 
و�طالع  م�شتفي�شة،  در����ش��ات  بعد 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  ع���ل���ى  و������ش����ع 
�ملجال؛  ه���ذ�  �ل���ر�ئ���دة يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
يتنا�شب  ب��ن��م��وذج  �خل����روج  ب��ه��دف 
وعاد�تها  �ل����دول����ة  و�ح���ت���ي���اج���ات 

وقيمها �لجتماعية.
�خلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  و�أو������ش�����ح 
ردود  �أن  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة،  �لوطنية 
�ل����ف����ع����ل ف�������ور ������ش�����دور �ل����ق����ان����ون 
كل  وف��اق��ت  للغاية  م�شرفة  ك��ان��ت 
لي�س  �لأم����ر  ه���ذ�  و�أن  �ل��ت��وق��ع��ات، 
يف  ثقته  و���ش��ع  �شعب  على  بغريب 
رفعة  و�لأخ���ري  �لأول  ق��ي��ادة همها 

�لوطن وم�شلحة �ملو�طن.
و�أك���د �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ط��ي��ار �ل�شيخ 
مرحلة  �أن  ط���ح���ن���ون،  ب���ن  �ح���م���د 
و�لحتياطية  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة 
حياة  يف  ه����ام����ة  حم���ط���ة  ت���ع���ت���رب 
توؤهلهم  �إذ  �لإم����ار�ت����ي،  �ل�����ش��ب��اب 
و�لدخول  �حل��ي��اة،  غ��م��ار  خل��و���س 
يف معرتكها بقوة وثبات، فاخلدمة 
�لوطنية �لتي يوؤديها �ملجند طالباً 
ت����رت�وح  �أم م���وظ���ف���اً، و�ل���ت���ي  ك����ان 
مدتها ت�شعة �أ�شهر حلملة �لثانوية، 
�لثانوية،  دون  ه���م  مل���ن  و���ش��ن��ت��ان 
بالأهد�ف  ع��ام��رة  �أج���ن���دة  ل��دي��ه��ا 
�إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
حتقيقها، وتدعم �ملحاور �لرئي�شة 
�لتي ��شتملت عليها روؤية �لإمار�ت 
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وق���ال �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ط��ي��ار �ل�شيخ 
�خلدمة  �إن  ط��ح��ن��ون،  ب���ن  �ح��م��د 
�ل���وط���ن���ي���ة ت���ع���زز م���ك���ان���ة �ل���دول���ة 

�ل�شاهرة  و�ل���ع���ي���ون  و�����ش����و�ع����ده، 
ع��ل��ى �أم��ن��ه و����ش��ت��ق��ر�ره ���ش��و�ء كنا 
ع�شكريني �أو مدنيني، فلنعمل على 
حث وت�شجيع موظفينا لاللتحاق 
ب��اخل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة، لأن��ه��ا فر�س 

وو�جب وعزة و�شرف.
�أ���ش��ار �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ط��ي��ار �ل�شيخ 
نهيان،  �آل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  �أح����م����د 
مبوجبها  �شيتم  �ل��ت��ي  �لآل��ي��ة  �إىل 
�ختيار �ملوظفني للخدمة �لوطنية 
�شتكون  ح���ي���ث  و�لح����ت����ي����اط����ي����ة، 
�لوطنية  �خل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  م��ه��م��ة 
و�لحتياطية حم�شورة يف حتديد 
�لعدد �ملطلوب من �ملوظفني لأد�ء 
موؤ�ش�شة،  �و  د�ئ��رة  كل  يف  �خلدمة 
موظفني  �ملوؤ�ش�شات  تختار  بينما 
�ملطلوبة  �لأع����د�د  ح�شب  بعينهم، 
ووفقاً ملا تقت�شيه م�شلحة �لعمل.

وقال: ت�شهياًل لإجر�ء�ت �لفح�س 
�خلدمة  ه��ي��ئ��ة  ن�����ش��ق��ت  �ل���ط���ب���ي، 
�لوطنية و�لحتياطية موؤخر�، مع 
�ل�شحية  و�لهيئات  �ل�شحة  وز�رة 
باإجر�ء  للموظف  لل�شماح  �ملحلية، 
�خلا�شة  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل���ف���ح���و����ش���ات 
بالتجنيد يف �ملر�كز �ل�شحية �لتي 
مناطق  مبختلف  حت��دي��ده��ا  ي��ت��م 

�لدولة.
و�أ�شاد بالدور �لوطني �لذي قامت 
به �لقو�ت �مل�شلحة يف هذ� �مل�شروع، 
��شتعد�دها  درج����ة  ع��ك�����س  و�ل�����ذي 
�لذي  بالدور  وكذلك  وجاهزيتها، 
�لقطاعات  كافة  يف  �ل�شركاء  �أد�ه 
�حلكومي )�حتادي، وحملي( و�شبه 
كان  و�ل���ذي  و�خل��ا���س،  �حلكومي، 
له �أكرب �لأثر يف تذليل �ل�شعوبات 

�ملتعلقة بجمع �لبيانات.

غزو الف�شاء
�ل��ع��م��ي��د �لركن  �أك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 

اإقامة عجمان تناق�س اآلية تفعيل منح م�شت�شفى خليفة بعجمان ي�شتقبل طبيبا زائرا يف جراحة الكتف
التاأ�شريات ال�شياحية والعالجية والدرا�شية  •• عجمان ـ الفجر 

مل�شت�شفى  ز�ئ������ر  ط��ب��ي��ب  ي���ج���ري 
بعجمان  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
كما   ، �ل��ك��ت��ف  يف  عملية   15 ن��ح��و 
50 حالة قام ق�شم  يقوم مبعاينة 
خليفة  �ل�شيخ  مب�شت�شفى  �لعظام 
بتجهيزها  ب���ع���ج���م���ان  ز�ي�������د  ب����ن 
لعر�شها على �لطبيب �لز�ئر ، �إىل 
جانب �جر�ء عمليات مر�جعة لعدد 
باجر�ءها  ق��ام  �لتي  �لعمليات  من 
للم�شت�شفى  �ل�����ش��اب��ق��ة  زي���ارت���ه  يف 
�ل���دك���ت���ور حم��م��د فهمي  ب��ح�����ش��ب 
�لعظام  ق�شم  يف  �لعظام  ��شت�شاري 
ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  مب�شت�شفى 
�لطبيب  �أن  وقال فهمي  بعجمان. 
�لز�ئر نور�شات ��شت�شاري تخ�ش�س 
�لكتف يف جامعة  جر�حة مناظري 
ب��اري�����س بد�أت  �أن��ط��ون��ي��و يف  ���ش��ان��ت 
�لأحد  �أم�����س  للم�شت�شفى  زي��ارت��ه 
وت�شتمر ملدة �أ�شبوع ، وهي �لزيارة 
�لثانية لنور�شات مل�شت�شفى خليفة.

و�أ���ش��اف �أن��ه مت حت�شري �أك��ر من 

�لز�ئر  �ل��ط��ب��ي��ب  ب��و����ش��ط��ة  �شتتم 
يف  �لعظام  ق�شم  �أط��ب��اء  وم�شاركة 
��شت�شاري  فهمي  حممد  �لدكتور 
�لعظام يف ق�شم �لعظام مب�شت�شفى 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد ، كجزء من 
�لطبيب  ب��ني  �ملتو��شلة  �ل��ع��الق��ة 
�لعظام  ق�������ش���م  و�ط�����ب�����اء  �ل�����ز�ئ�����ر 
برنامج  م���ن  وك���ج���زء  و�مل���ر����ش���ى. 
�لزيارة �شوف يلقي �لطبيب �لز�ئر 
متخ�ش�شة  ع��ل��م��ي��ة  حم���ا����ش���رة 
ت��ت�����ش��م��ن �حل����دي����ث ع����ن �آح������دث 
مناظري  يف  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل���ت���ط���ور�ت 
�لكتف ، و�شتقام �ملحا�شرة يف فندق 
�أطباء  يح�شرها  ع��ج��م��ان  ���ش��ر�ي 
�لم���ار�ت  م�شت�شفيات  يف  �ل��ع��ظ��ام 
ق�شم  وي�شتقبل  ه���ذ�  �ل�����ش��م��ال��ي��ة. 
خليفة  �ل�شيخ  مب�شت�شفى  �لعظام 
ب���ن ز�ي����د يف �ل��ن�����ش��ف �ل���ث���اين من 
فرن�شي  ط��ب��ي��ب  �ل����ق����ادم  �أك���ت���وب���ر 
�ل�شليبي  �ل��رب��اط  يف  متخ�ش�س 
�لآن  يتم  حيث  �ملالعب  و��شابات 
جتهيز �حلالت �لتي �شيتم عر�شها 

على �لطبيب �لز�ئر.

•• عجمان-وام:

يف  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  ل��الإق��ام��ة  �لعامة  �لإد�رة  ناق�شت 
�لتي  �ل��ت��اأ���ش��ري�ت �جل��دي��دة  ن��ظ��ام  �آل��ي��ة تفعيل  عجمان 
مت ����ش��ت��ح��د�ث��ه��ا مب��وج��ب �ل���ق���ر�ر �ل�����وز�ري رق���م /22 
قطاع  خدمات  وتطوير  تنظيم  �شاأن  يف   2014 ل�شنة 
�لتاأ�شري�ت  ت�شمل  و�ل��ت��ي  و�ملنافذ  و�لإق��ام��ة  �جلن�شية 

�ل�شياحية و�لعالجية و�لدر��شية.
�لتاأ�شري�ت  منح  در��شة  جلنة  �جتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لإد�رة  �لذي عقد يف  و�لدر��شية  و�لعالجية  �ل�شياحية 
برئا�شة  عجمان  يف  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لالإقامة  �لعامة 
�لعميد حممد عبد�هلل علو�ن مدير عام �لإقامة و�شوؤون 

�لأجانب يف عجمان.
بتعديل  �ل��ق��ر�ر �خل��ا���س  �أه��م��ي��ة  ع��ل��و�ن  �لعميد  و�أك����د 
�لتنفيذية لقانون دخول و�إقامة  �أحكام �لالئحة  بع�س 
باأن   2021 �لأجانب ملو�كبة روؤية �حلكومة �لحتادية 
دول  �أف�شل  من  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  تكون 
ودعم  �ملجتمع  لطلبات  �ل�شتجابة  خ��الل  م��ن  �ل��ع��امل 

�لأن�شطة �لقت�شادية و�ل�شياحية و�لجتماعية.
وقال �إن �لقر�ر�ت �جلديدة �ل�شادرة عن قيادتنا �لعليا 
وفقا  وكفاءتها  �خلدمات  لتحقيق جودة  مر�عاة  جاءت 

�حلكومة  م��ن  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �ملتعامل  ين�شدها  مل��ا 
�لحتادية .. م�شري� �إىل �أن �شقف توقعات �ملتعامل يرتفع 
�إجن��از حتققه �لدولة يف �شتى جم��الت �حلياة.  مع كل 
و�لإقامة  �جلن�شية  كقطاع  �أن قطاعا حيويا  �إىل  ولفت 
و�ملنافذ �لذي يتعامل مع خمتلف فئات �ملجتمع لبد �أن 
�حلالية  �لحتياجات  لتلبية  �ملتعاملني  تطلعات  يو�كب 
�لأجانب  و�إق��ام��ة  دخ��ول  قانون  وف��ق  كافة  و�مل�شتقبلية 

وبالتو�فق مع مبد�أ حتقيق �ل�شعادة للمتعامل.
و�أك����د ح��ر���س ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم������ار�ت ع��ل��ى �لهتمام 
�لإم��ار�ت جت�شيد� ل�شرت�تيجية  بجودة �حلياة ملجتمع 
�لد�خلية يف تقدمي خدمات متميزة لتعزيز ثقة  وز�رة 
�ملقدمة  �ملتعاملني عن �خلدمات  �جلمهور وزيادة ر�شا 

لهم وفق �أف�شل �ملعايري �لعاملية.
�لغمال�شي  ر����ش��د  خليفة  �لعقيد   .. �لج��ت��م��اع  ح�شر 
ر��شد  و�لعقيد  �مل�شاندة  و�خل��دم��ات  �مل��و�رد  �إد�رة  مدير 
هالل �ل�شويدي رئي�س ق�شم �ملعلومات و�ملتابعة و�ملقدم 
�لقانونية  �ل�����ش��وؤون  ق�شم  رئي�س  بو�شهاب  حمد  خ��ال��د 
و�ملقدم �أحمد �إبر�هيم �ملناعي مدير �إد�رة �أذون �لدخول 
ق�شم  رئي�س  �ل�شام�شي  عبد�هلل  ع��ادل  و�ملقدم  و�لإقامة 
�أذون �لدخول و�لنقيب حميد عبد�هلل �ملطرو�شي رئي�س 

ق�شم �ملكاتب �خلارجية. 

�لكتف  يف  �آلم  لديها  ح��ال��ة   50
�ملتكرر  �ل���ك���ت���ف  م��ف�����ش��ل  وج����ل����ع 
ول�شيما �لريا�شيني �لذي ميثلون 
�ل��ع��دد �لأك����رب م��ن �حل����الت �لتي 
بايقاع  �ل���ز�ئ���ر  �ل��ط��ب��ي��ب  ���ش��ي��ق��وم 
�ل��ك�����ش��ف ع��ل��ي��ه��ا وف��ح�����ش��ه��ا ، وهي 
�جلر�حي  �لتدخل  ت�شتلزم  ح��الت 

�ختيار  يتم  �أن  �ملتوقع  من  حيث   ،
�لعمليات  و�ج��������ر�ء  ح���ال���ة   15
�ل����الزم����ة ل��ه��ا ، م�����ش��ي��ف��ا �أن�����ه مع 
�جر�ء  يتم  �أ�شبح  �لطبي  �لتقدم 
بدون  �مل��ن��ظ��ار  بو��شطة  �لعمليات 

فتحات جر�حية كبرية.
و�أو�����ش����ح �ل���دك���ت���ور حم��م��د فهمي 

�لعظام  ق�شم  يف  �لعظام  ��شت�شاري 
مب�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
يت�شمن  �ل��زي��ارة  برنامج  �أن  ز�ي��د 
�إج������ر�ء �ل��ك�����ش��ف ع��ل��ى �مل��ر���ش��ى يف 
�لزيارة  م���ن  �لأول����ي����ني  �ل��ي��وم��ني 
�لثالثة  �لأي��ام  فيما مت تخ�شي�س 
�ل��ب��اق��ي��ة لج�����ر�ء �ل��ع��م��ل��ي��ات �لتي 
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العدد 11219 بتاريخ 2014/9/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ر�ينز در�ي كلني ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1071003 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نا�شر �حمد �شعيد �لزعابي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نا�شر �حمد �شعيد �لزعابي من 90% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد �حمد �شعيد �حمد حرمو�س �لرميثي

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 5*1 �ىل 5.50*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/ر�ينز در�ي كلني ذ.م.م
RYANS DRY CLEAN LLC

�ىل/ر�ينز در�ي كلني
RYANS DRY CLEAN

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 11219 بتاريخ 2014/9/29

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

�شامل �خلليفي لتجارة و��شتري�د قطع غيار �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1002433 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مرمي حممد علي ري�شان %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر بن �شامل نا�شر �خلليفي

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

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

العدد 11219 بتاريخ 2014/9/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة ج�شت 

ر�يت رخ�شة رقم:CN 1195967 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد نا�شر ر��شد بن م�شفر �لقبي�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ع�شمه �نعام بنت �نعم �هلل خان
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 11219 بتاريخ 2014/9/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ديفا للمنا�شبات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1769879 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

علي �شعيد ده�شه من 24.5% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11219 بتاريخ 2014/9/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقارب 

ل�شالح كهرباء �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1008893 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11219 بتاريخ 2014/9/29

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

�لتوكل لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1020138-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11219 بتاريخ 2014/9/29

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1111495:مدينة �لزهار 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 )العني(

العدد 11219 بتاريخ 2014/9/29

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
كمال عثمان جمجوم للتجارة �س.ذ.م.م - فرع �لعني/

 CN 1134165:منطقة �ل�شوق - نعومي 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 )العني(

العدد 11219 بتاريخ 2014/9/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �شطح �لقمر للمالب�س 

�لن�شائية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1542188 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �شطح �لقمر للمالب�س �لن�شائية ذ.م.م
MOON SURFACE LADIES DRESSES LLC

�ىل/�شركة �شطح �لقمر للتمديد�ت �ل�شحية ذ.م.م
SATEH AL QAMAR SANITARY WORK LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �لتمديد�ت �ل�شحية )4329906(
تعديل ن�شاط/حذف ��شتري�د )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملالب�س �لن�شائية �جلاهزة - باجلملة  )4641202(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 11219 بتاريخ 2014/9/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لنجوم �لربعة لت�شليح 

CN 1114042:لطار�ت وتبديل �لزيوت رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 4*1.2 �ىل 1*3
تعديل ��شم جتاري:من/حمل �لنجوم �لربعة لت�شليح �لطار�ت وتبديل �لزيوت
AL NUJOOM AL ARBAA TYRE REPAIR AND LUBRICATION SHOP

�ىل/حمل �لنجوم �لربعة لتبديل �لزيوت
ALNUJOOM ALARBAA OIL CHANGE

تعديل ن�شاط/حذف تبديل و��شالح �لطار�ت )4520007(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 11219 بتاريخ 2014/9/29

يعلن مكتب �يه �ي �م لتدقيق �حل�شابات-فرع �بوظبي 
�لغري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �نه 
وت�شفية  بحل   2014/3/19 تاريخ  يف  �ل�شادر  عادية 
�م �ت�س �ن للوكالت �لتجارية-ذ م م فعلى من لديه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى �ملعني  �عرت��س 
�س   026331339 فاك�س   026331335 رقم  هاتف 
جمعة  بناية  �لول  ز�يد  �شارع  �بوظبي    112191 ب 
رقم  مكتب   )m1( �لطابق  �لرميثي  حبتور  حممد 
مدة  خالل  وذلك  �لثبوتية  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   )01(

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن

اإع������الن ت�ش���في�ة

اإدارة العلمات التجارية
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:جيند� �نرتبر�يز �ملحدودة
BABY KING :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:203147       بتاريخ:2013/12/23 م
با�ش��م:جيند� �نرتبر�يز �ملحدودة

وعنو�نه:دبي �س.ب: 300180 هاتف: 04/4586450 فاك�س: 04/4586450 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:25 �ملالب�س مبا يف ذلك �لحذية بجميع �نو�عها و�ل�شبا�شب. 

و�شف �لعالمة:BABY KING لتينية بال�شود مع تاج. 
�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.
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا ج�شر 

�ملفرق رخ�شة رقم:CN 1558284 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ز�يد علي حممد ح�شن باطوق %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

عبد  اأ�ــشــامــة   : عجمان   ••
املق�شود

�لكرتون  �أف��الم  �لعامل �شناعة  عرف 
يف �لن�شف �لأول من �لقرن �لع�شرين، 
وتن�شر  ت��روج  �ل�شركات  ب��د�أت  عندما 
�شخ�شيات مر�شومة بطريقة جمهدة 
ك�شخ�شية  در�م��ي،  قالب  يف  ومعقدة 
توم وجريي وغريها من �ل�شخ�شيات 
�أث����رت يف ف��ك��ر وب��ن��اء �شخ�شية  �ل��ت��ي 
�لكرتون  �أف���الم  تكن  ومل  �لأط���ف���ال، 
تخاطب �لأط��ف��ال وح��ده��م ب��ل كانت 
وماز�ل  للكبار  موجهة  �أعمال  هناك 

هناك �أفالم لالن ت�شدر للكبار.
يف  باملو�شوعية  �لفجر  م��ن  و�إمي��ان��ا 
طرح �مل�شكالت �لتى توؤثر يف �ملجتمع، 
�حل�شن  ن���ب���ني  �أن  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ن���ا 
ونناق�س  �لأف������الم  ت��ل��ك  يف  و�ل�����ش��وء 
�أ�شحاب  مع  و�ليجابيات  �ل�شلبيات 
�لخ����ت���������ش����ا�����س م�����ن �لإع����الم����ي����ني 
لنقف  �أمور  �أولياء  و�أر�ء  و�لرتبويني 
ع��ل��ى �حل���ل���ول �مل��ت��اح��ة ون����دق جر�س 
�ل�شلبيات  معدل  تز�يد  عند  �خلطر 

عن �ليجابيات.   
�إعالمي  �لأم��ني م�شت�شار  يقول عمر 
مدير بر�مج ��شتوديوهات عجمان �أن 

�لكرتون  �أف��الم  �إنتاج  �شركات  معظم 
عربية،  غري  كلها  تكن  مل  �أن  غربية 
لتخاطب  �ل���ك���رت���ون  �أف�������الم  ج������اءت 
�لثقافة  خ�������الل  م�����ن  �أ�����ش����ح����اب����ه����ا 
بالبيئة  �خلا�شة  و�لتقاليد  و�لعاد�ت 
�لتى �شنع من �جلها �لن�س �لدر�مي 
ليو�كب �لتحليل �ملجتمعي وت�شحيح 
مفاهيمه �أو غر�س فكر جديد ح�شب 
ت�شعها  و�جتماعية  �شيا�شية  م��ي��ول 
�ل�شعوب  �مل��ع��ن��ي��ة مب��ي��ول  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�أن���ه���ا حلاجات  و�مل����ع����روف  �ل��غ��رب��ي��ة، 
�لغربية،  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��غ��رب��ي،  �ل��ط��ف��ل 
لتكون  �ل���غ���رب���ي���ة  �ل���ث���ق���اف���ة  ول��ن�����ش��ر 
�ملنطقة  للمعرفة يف  �لرئي�س  �مل�شدر 
يف  �لإ�شالمية  �حل�شارة  م��ب��ارزة  م��ع 
�ل�شورة  وتثبيت  �لعلمانية  تعميق 
�أحادية  نظر  وج��ه��ة  ح�شب  �لذهنية 
لتكون  ل�شلوكياتهم  �لغرب  فكرة  هي 

مرجعية ثقافية لأجيالهم.
من  �ل����ك����ث����ري  �أن  �لأم�����������ني  و�أك�����������د 
بدوبالج  �ه��ت��م��ت  �ل���ت���ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�أفالم �لكرتون، وتعريبه، مل ترتجم 
علمي  �أ�شا�س  على  وتعربها  �لأخ��الق 
�لعقيدة  م��ع  يتما�شى  �شليم  ومنهج 
ل��ك��ن لالأ�شف  و�ل���ع���اد�ت و�ل��ت��ق��ال��ي��د، 
ياأتي �لفيلم كما هو يف بيئته، وتقوم 

)�ل�شتوديوهات( يف �ملنطقة �لعربية 
�شوت  ي�شاف  �أي  �لدبلجة،  بعملية 
وتكون  �ل��غ��رب��ي،  �ل�شوت  ب��دل  عربي 
�ل�����ش��وت ومل  ع��رب��و�  �أن��ه��م  مهمتهم 
يعربو� �لأخالق ول حتى �لفكرة، فال 
ت���ز�ل ت��غ��زون��ا ه��ذه �لأف��ك��ار و�ل�شبب 
ي��رج��ع ل��ل��م��ف��و���س ب�����ش��ر�ء م��ث��ل هذه 

�لأفالم ودخولها �ملكتبة �لعربية،
وه�����ذ� �خل���ل���ل ج����اء م���ن �مل��ن�����ش��اأ منذ 
�إنتاجها يف �لغرب من بد�ية، ثم من 
عملية �لدبلجة و�لتعريب �لتي كانت 

قا�شرة وم�شوهة يف �لغالب.
من �يجابيات هذه �لر�شوم �لكرتونية 
وت���اأث���ريه���ا �حل�����ش��ن ع��ل��ى �لأط���ف���ال 
�آف���اق ك��ث��رية ل ي�شمح بها  جت��اوزه��م 
�أن  ي�شتطيع  ل  فال�شخ�س  �ل���و�ق���ع، 
�أن  �ل��ف��اك��ه��ة  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ول  ي���ط���ري، 
�لكرتون  �أف������الم  يف  ب��ي��ن��م��ا  ت��ت��ك��ل��م، 
ت�شتطيع �لطيور و�لنباتات �أن تتكلم، 
يتمكن  �حل�����ش��ي��ة  �ل��ط��ري��ق��ة  وب���ه���ذه 
و��شتيعاب  �ل��ت��خ��ي��ل  م���ن  �لأط����ف����ال 
ثقافة  و�ن  خا�شة  ب�شهولة  �ملعلومة 
�لطفل مادية بحتة، لذ� على �لقنو�ت 
و�ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �أن تنتج �أفالما 
�شخ�شيات  و�بتكار  عربي  طابع  ذ�ت 
و�لعربية  �لإ�شالمية  �حل�شارة  م��ن 

عالية  وبتقنية  كبرية  بحرفية  تكتب 
�أجنبية  ب��خ��رب�ت  ��شتعنا  ول���و  ح��ت��ى 
لتلك  و�ل���رتوي���ج  �لفيلم  �شناعة  يف 
باأ�شلوب  �ل��ك��رت��ون��ي��ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
و�لثقافة  �لهوية  يثبت  مبتكر  علمي 

�لعربية.
�أن  تقول فادية بركة مديرة ح�شانة 
عند  ج��د�  مهمة  �ل��رتب��وي��ة  �لناحية 
و�ملتابعة  م��ب��ك��رة  ���ش��ن  يف  �لأط����ف����ال 
�مل�شتمرة  �حل�شانة  لأطفال  �لدءوبة 
�كت�شبتها  �ل��ت��ى  �خل����رب�ت  ع��ن  تنتج 
�ملربية و�ملدر�شة من خالل �لحتكاك 
�ل������د�ئ������م ب������ه������وؤلء �لأط�������ف�������ال، �أم�����ا 
يتم  ف��ل��م  �ل��ك��رت��ون  لأف����الم  بالن�شبة 
من  �لتاأكد  بعد  �إل  �أف��الم  �أي  عر�س 
�مل��ط��روح وه��ل يتنا�شب مع  �مل��و���ش��وع 
�للغوية  �لناحية  م��ن  �لأط��ف��ال  �شن 
ل��ذ� جند  �ل��ع��رب��ي،  و�مل��ن��اظ��ر وكياننا 
�أن �أف����الم �ل��ك��رت��ون ب��ع��ي��دة ج���د� عن 
�ل��ط��ف��ل مت��ام��ا وق��ل��ي��ل ج���د� ممار�شة 
لن  �لكرتون  مل�شاهدة  لدينا  �لطفل 
م��ع��ظ��م �لأف������الم و�ف�����دة م���ن �لغرب 
ت�شلح  ول  �لغربي  للطفل  وموجهة 
ن��رب��ي��ه على  �أن  ن����ود  �ل�����ذي  ل��ل��ط��ف��ل 
�لعربية  و�لثقافة  �ل�شليمة  �لعقيدة 

و�حل�شارة �لإ�شالمية.

عدم  على  حتر�س  �أنها  بركة  و�أك��دت 
تد�ول �للغة �لعامية و�ملناظر �مل�شفة 
من  �ملقاطع  بع�س  با�شتمر�ر  وتقدم 
�ل�شلة  ذ�ت  �لهادف  �لعربي  �لكرتون 
و�لعقيدة،  �ل��ه��وي��ة  مفهوم  بتاأ�شيل 
تفتقد  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ك��ت��ب��ة  ك��ان��ت  و�ن 
و�لبتكار�ت  �ل��ع��رب��ي��ة  لل�شخ�شيات 
�خل��ا���ش��ة ب��ال��ر���ش��وم م��ث��ل ���ش��وب��ر مان 
وبات مان وغريهما من �ل�شخ�شيات 
�لتى ت�شتهوي �لطفل، ونحن بدورنا 
�لغري  �ل�شلوكيات  نر�شد  �ل��رتب��وي 
مرغوب فيها من عنف و�شرب وقتل، 
وغالبا ما ن�شال �أولياء �لأمور عن عدد 
�لطفل  فيها  ي�شاهد  �لتى  �ل�شاعات 
�لكرتون ونن�شح بتقليل هذه �لفرتة 
قدر �مل�شتطاع لر�شدنا حالت تاأثرت 
ميار�شون  و�شارو�  �لغربي  بالكرتون 
�حلنيف،  ل��ل��دي��ن  منافية  ���ش��ل��وك��ي��ات 
وعلينا �أن نقوم هذ� �ل�شلوك وجنذب 
بالدور  تقوم  م��و�زي��ة  ب��اأف��الم  �لطفل 
وتاأ�شيل  �ل���وع���ي  ون�����ش��ر  �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي 
فكرة حب �لوطن و�لتم�شك بالعاد�ت 
يف  �لأخ��الق  مبد�أ  وغر�س  و�لتقاليد 
لأبنائنا  وب�شورة جاذبة  ب�شيط  �إط��ار 
�ل�����ش��غ��ار ل��ك��ي ن��ب��ن��ي جم��ت��م��ع��ا �شويا 
تنمية  يف  وي�شارك  �لغد  ر�ي��ة  يحمل 

�ملجتمع.
يوؤكد م�شطفى خليل من �لرتبويني 
�أف����الم  �أن  �ل��ط��ف��ل  ب�����ش��اأن  �مل��ه��ت��م��ني 
�ل�����ش��م��وم يف �حللوى،  ت��ب��ث  �ل��ك��رت��ون 
فاملتابع حلركة �شناعة �أفالم �لكرتون 
وتطورها �شيجد �أن �لتمرد �شمة من 
�لثقافة  م���ن  وج������زء�ً  �ل��ق��ي��م  ���ش��م��ات 
�خل��روج عن  �أن  ت��رى  لأنها  �لغربية، 
باحلرية  و�ل��ت��م�����ش��ك  �مل��ع��ت��اد  �مل�����ش��ار 
�لطبيعي  �ل��ن��م��وذج  ه��و  �ل�شخ�شية 
للحياة، ومع �لوقت نكت�شف �أن �أبنائنا 
قد �كت�شبو� هذ� �ملفهوم ورويد� رويد� 
�شناعة  على  �لفل�شفة  ه��ذه  تنعك�س 
�لكرتون، فتجد يف كل �أفالم �لكرتون 
�لقيم  �لتمرد على  �إىل  �إ�شارة  تقريباً 
يف  �لأوىل  �لف�شيلة  لأن  �ل�����ش��ائ��دة؛ 
�أم����ا يف بالدنا  �ل��غ��رب ه��ي �حل���ري���ة، 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإ���ش��الم��ي��ة ف��ال��ع��دل هو 
مفهوم  وح�����ش��ب  �لأوىل،  �ل��ف�����ش��ي��ل��ة 
�لنا�س  يتخل�س  �أن  للحرية  �ل��غ��رب 
م���ن ك���ل ق��ي��د ول���و ك���ان ع��ل��ى ح�شاب 
�لقيم و�ملبادئ، وهذ� �لأمر ل ينا�شب 
على  �أبنائنا  نربي  فنحن  جمتمعنا، 
ثقافتنا  يف  ون��ن��ط��ل��ق   ، �ل��ف�����ش��ائ��ل 
م����ن معلم  �لإ����ش���الم���ي���ة  وت���رب���ي���ت���ن���ا 
�لب�شرية �شيدنا حممد �شل �هلل عليه 

و�شلم، ولي�س من �لذ�تية �ل�شخ�شية 
للفرد، فيحكمنا قالب قر�ين و�شلوك 
�لنبوة و�لقدوة �حل�شنة �لتى غر�شها 
�ل�شحابة  ب���ع���ده  وم����ن  �ل��ن��ب��ي  ف��ي��ن��ا 

�لإجالء.
لقد  ق��ائ��ال  خليل  م�شطفى  �أ���ش��اف 
ج���اءت �أف���الم �ل��ك��رت��ون وغ��ريه��ا من 
ثقوبا  لنا  لتفتح  )�ل���در�م���ا(  �أع��م��ال 
ما  ب�شبب  �لرتبية  �أو����ش��ل  يف  و��شعة 
�لثقايف  �لغزو  فريو�شات  من  حتمله 
�أفالم  و�ل��ف��ك��ري و�لج��ت��م��اع��ي، حتى 
�أن��ت��ج��ت��ه��ا �شركة  ت���وم وج����ريي �ل��ت��ى 
لتكري�س  �إل  �شنعها  ك��ان  ما  يهودية 
مفهوم حق �ليهود يف �ر�س فل�شطني، 
لق�شية  ي����روج����و�  �أ  وج�����ريي  ف���ت���وم 
من  وذل��ك  فل�شطني،  يف  �ليهود  ح��ق 
ولعب  �لالوعي؛  على  �لتاأثري  خالل 
�لنا�س  ح��ب  مفهوم  تغيري  وت��ر  على 
وهنا  �ل���و�ف���د،  وك���ره  �ل����د�ر  ل�شاحب 
ويقدمه  �ل���و�ف���د  ي��ت��ق��ب��ل  �أن  �أر�دو� 
�مل�شاهد  فيتقبل  �لبيت،  على �شاحب 
وجود �لفار يف بيت �لقط و�ل�شتيالء 
�ملاكر  ب�شورة  �لفار  بتقدميهم  عليه 
و�لذكي �لذي ي�شنع �ملقاِلب ب�شاحب 
�ل��ب��ي��ت �ل��ق��ط وم����ع �ل���وق���ت تعاطف 
�لأطفال و�لكبار مع �لفار �شد �لقط 

�لذهنية  �ل�شورة  تثبيت  يف  وجنحو� 
عند �لأطفال مبا تخدم م�شاحلهم.

ي��ق��ول �إب��ر�ه��ي��م حم��م��د ويل �أم���ر �أن 
كثرية  �يجابيات  بها  �لكرتون  �أف��الم 
�لطفل  �أف�������اق  وف���ت���ح  �ل����وع����ي  م��ن��ه��ا 
�لكلمة  بو��شطة  وتعليمه وم�شاعدته 
خمارج  ويتعلم  ب�شرعة  يتحدث  �أن 
�لألفاظ ويعطيه م�شاحة من �لتفكري 
�أن  تعلمنا  �ملقابل  يف  لكن  و�لإب�����د�ع، 
�لعتد�ل �شئ طيب و�شروري، وعلى 
�أول��ي��اء �لأم���ور �أن ي��خ��ت��ارو� م��ن هذه 
�لأف������الم م���ا ي��ن��ا���ش��ب �أب��ن��ائ��ه��م ومن 
حيث �ل�شن و�لبيئة ومو�شوع �لفيلم، 
ي�شاهد  �لتى  �ل�شاعات  عدد  ومر�عاة 
ينبغي  ك���م���ا  �ل��ف��ي��ل��م  ف��ي��ه��ا  �ل���ط���ف���ل 
�لأطفال  �شلوكيات  �لأم  ت��ر�ق��ب  �أن 
مب���رور �ل��وق��ت وت��ق��ي��م �أف��ع��ال��ه��م وما 
جد عليها من �شلوك، ول تعتمد على 
�أم��ام �لتلفاز  ر�حتها ب��رتك �لأط��ف��ال 
تر�قب  و�إمن������ا  م���ا����ش���اءو�  ي���خ���ت���ارون 
�أ�شلوب للتحكم فيما  �ل�شلوك وت�شع 
لي�س  ب��ر�م��ج  م��ن  �لأط��ف��ال  ي�شاهده 
مقت�شر� على �أفالم �لكرتون حيث �أن 
�لدر�ما �لتليفزيونية حاليا �أ�شبحت 
عامل من �لعو�مل �لتى تبث ثقافات 

عك�شية يف يختزلها �لأطفال.

•• تغطية رم�شان عطا:

نظمت �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة 
عمل  ور����ش���ة  �أم�������س  �ول  �ل���رتب���وي���ة 
�ملطروحة  �مل��ج��الت  ح��ول  تطبيقية 
-2014 �ل��ث��ام��ن��ة  �ل������دورة  يف  ب��ه��ا 
ثانوية  يف  ع��ق��دت  و�ل���ت���ي   ،2015
بالق�شي�س  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
يف دب����ي مب�����ش��ارك��ة ع����دد ك��ب��ري من 
�أع�شاء �لهيئات �لإد�رية و�لتدري�شية 
و�أك��ادمي��ي��ني ومم��ث��ل��ي �جل��ه��ات ذ�ت 

�لعالقة .

للغة  ــمــيــزة  مــت كــــــوادر  ــق  ــل خ
العربية

�لعام  �لم��ني  �لعفيفي  �م��ل  و�أك���دت 
خليفة  ج����ائ����زة  ح���ر����س  ل���ل���ج���ائ���زة 
�ل��رتب��وي��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي ك���ل م���ا من 
�لتعليم  مب�����ش��رية  �ل��ن��ه��و���س  ���ش��اأن��ه 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ودع���م 
حديث  لتعليم  منظومة  تد�شني  يف 
ويلبي  �ل��ع�����ش��ر  ي����و�ك����ب  وم���ت���ط���ور 
�ح��ت��ي��اج��ات �ل��دول��ة يف �ل��ت��ح��ول �إىل 

�قت�شاد �ملعرفة. 
�شاحب  ب��رع��اي��ة  �لعفيفي  و�أ����ش���ادت 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل لهذه 
�جلائزة وحر�س �شموه على �أن تكون 
�شد�رة  يف  �ل��رتب��وي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 
�جل����و�ئ����ز �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
جمال �لتعليم، وبالدعم �لذي يوليه 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق 

�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
رئي�س جمل�س �أبوظبي للتعليم لهذه 
و�ملتابعة  �لهتمام  وكذلك  �جل��ائ��زة 
�مل�شتمرة من �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لرئا�شة رئي�س  �ل��وزر�ء وزير �شوؤون 

جمل�س �أمناء �جلائزة . 
�لثامنة  �ل���������دورة  �أن  و�أو�����ش����ح����ت 
11 جم����اًل على  ل��ل��ج��ائ��زة ط��رح��ت 
�لعربي  و�ل���وط���ن  �ل���دول���ة  م�����ش��ت��وى 
�لرتبوية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  جم����ال  ه���ي 
م�شتوى  على  و�ملجالت  �لعتبارية، 
�ملبدع  �ملعلم   ( �لعام  �لتعليم  �لدولة 
�لتعليمي  �لأد�ء   � �ل���و�ع���د  �مل��ع��ل��م   �
�ملوؤ�ش�شي (، وذوي �لإعاقة، و�لتعليم 
و�لتعليم  �مل�������ش���ت���د�م���ة،  و�ل���ب���ي���ئ���ة 
وخ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع، و�مل���ج���الت على 
�لتعليم  �ل��ع��رب��ي  �ل���وط���ن  م�����ش��ت��وى 

�لعايل، و�لإع��الم �جلديد و�لتعليم، 
و�مل�شروعات  �ل��رتب��وي��ة،  و�ل��ب��ح��وث 
�ملبتكرة،  �ل����رتب����وي����ة  و�ل������رب�م������ج 
و�أ�شارت  للطفل،  �لرتبوي  و�لتاأليف 
�ملجالت �جلديدة  �أن��ه من بني  على 
�ل��ت��ي ت��ط��رح لأول م���رة وه���و جمال 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ت��دري�����س  �لإب�����د�ع يف 
على م�شتوى �لدولة و�لوطن �لعربي 
ويت�شمن 3 فئات هي �ملعلم �ملبدع يف 
�لدولة،  يف  �لعربية  �للغة  ت��دري�����س 
و�لأ�شتاذ �جلامعي �ملبدع يف تدري�س 
و�ل�شتاذ  �ل��دول��ة،  يف  �لعربية  �للغة 
�للغة  ت��دري�����س  �مل��ب��دع يف  �جل��ام��ع��ي 
ويهدف  �لعربي،  �لوطن  يف  �لعربية 
وحتفيز  م���ك���اف���اأة  �إىل  �مل���ج���ال  ه����ذ� 
�للغة  ت��دري�����س  م��ي��د�ن  يف  �لعاملني 
�لتعليم  يف  فروعها  بجميع  �لعربية 
�جلامعي  و�لتعليم  �لدولة،  يف  �لعام 
يف �ل��دول��ة و�ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي، وخلق 

ت��دري�����ش��ه��ا على  ك������و�در م��ت��م��ي��زة يف 
هذين �مل�شتويني يف �لدولة و�لوطن 

�لعربي.
و�أعربت عن تقدير �جلائزة لتفاعل 
معها  و�لأك��ادمي��ي  �لتعليمي  �مليد�ن 
وك���ذل���ك �جل���ه���ات �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ذ�ت 
�لعالقة م�شرية على �أن �لإقبال على 
فعاليات برنامج ور�س �لعمل يج�شد 

مكانة �جلائزة يف �ملجتمع . 
و���ش��م��ل ب��رن��ام��ج �ل��ور���ش��ة ع����دد�ً من 
مزيد  �لدكتور  وت��ط��رق  �ملتحدثني، 
�أبوظبي  بهيئة  �لن�شر�وي  من�شور 
ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل������رت�ث، ور�ئ����د �شبحي 
�لتكنولوجيا  بثانوية  �ملعلم  يو�شف 
�لدورة  يف  و�لفائز  بدبي  �لتطبيقية 
م�شطفى  �أح��م��د  وع�����ش��ام  �ل�شابعة، 
للتعليم  �ملهاجرين  مبدر�شة  معلم 
�لأ������ش�����ا������ش�����ي مب���ن���ط���ق���ة �ل�������ش���ارق���ة 
يف  و�ل��ف��ائ��ز  ب��ال�����ش��رق��ي��ة،  �لتعليمية 

�لدورة �ل�شابعة للحديث عن جمال 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ام ف��ئ��ة �مل��ع��ل��م �مل���ب���دع ، 
وق��دم��ت �ل��دك��ت��ورة جن���الء �ل����رو�ي 
مب��ج��ل�����س �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، و�أم���ل 
�أم  مبدر�شة  معلمة  �ليماحي  ر����ش��د 
مبنطقة  �ملختلطة  �لأ�شلمية  �شنان 
�ل����ف����ج����رية �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�ل����ف����ائ����زة 
حول  �شاملة  فكرة  �ل�شابعة  بالدورة 
�ملعلم  ف��ئ��ة  �ل���ع���ام  �ل��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال 
�ل���رت����ش���ح لهذ�  �ل����و�ع����د، وم���ع���اي���ري 
�ملجال ، وقدمت زمزم �لنجار خبرية 
تربوية ومدر�شة �لإبد�ع �لنموذجية 
�لفائزة  �لتعليمية  دب��ي  منطقة  من 
حول  و�فياً  �شرحاً  �ل�شابعة  بالدورة 
�لعام  �لتعليم  ملجال  �لرت�شح  �آل��ي��ات 
�ملوؤ�ش�شي،  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �لأد�ء  ف��ئ��ة 
�لدين  ع�������ش���ام  �ل���دك���ت���ور  وحت������دث 
بجامعة  ت��ن��ف��ي��ذي  م���دي���ر  ع��ج��م��ي 
�لعايل  �لتعليم  جم��ال  عن  �ل�شارقة 

�ل��ث��ام��ن��ة وما  �ل�������دورة  �مل����ط����روح يف 
يرتبط يف ه��ذ� �مل��ج��ال �حل��ي��وي من 
�لرت�شح  ميكن  وم�����ش��اري��ع  م��ب��ادر�ت 
بها للجائزة، وحتدث �لدكتور �أ�شامة 
بطاينة رئي�س ق�شم �لرتبية بجامعة 
عبد�للطيف  �أمين  و�لفائز  �ل�شارقة 
مبدر�شة  ول��غ��ة  ن��ط��ق  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي 
�أبوظبي  مبارك بن حممد مبجل�س 
جمال  ع��ن  ور���ش��ة  خ���الل  للتعليم. 
�ل����دورة  �مل���ط���روح يف  �لإع���اق���ة  ذوي 
�جلائزة  حر�س  م��وؤك��دي��ن  �حلالية 
�لذي  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �لتو�شع  على 
ويف  �ملجتمعية،  �ل��ف��ئ��ة  ه���ذه  ي��خ��دم 
�ملجتمع  وخ���دم���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال 
�لعمو�س  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور  حت����دث 
عميد كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�شانية 
�لدكتور  و�مل��ق��دم  �ل�شارقة  بجامعة 
�لعامة  �لقيادة  من  �حلمادي  خالد 
بالدورة  و�لفائزة  �ل�شارقة  ل�شرطة 
�ملوؤ�ش�شات  �ه��م��ي��ة  ع���ن  �ل�����ش��اب��ع��ة 
�ملجال  ه���ذ�  يف  للتعليم  �ل��د�ع��م��ة 
وتطرقا �إىل عدد من �ملباد�ر�ت �لتي 
�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية �شمن  قدمتها 

�مل�شاركة يف �جلائزة خالل �لدور�ت 
�ل�شابقة، ويف جمال �لتعليم و�لبيئة 
�ملحمود  ف��وزي��ة  حتدثت  �مل�شتد�مة 
بهيئة  �لبيئية  �لتوعية  د�ئرة  مدير 
�لذي  �ملجال  �أهمية هذ�  �لبيئة عن 
مي��ث��ل �أح�����د �ل���رك���ائ���ز �حل���ي���وي���ة يف 
موؤكدة  �ل��وط��ن��ي��ة  �لتنمية  م�����ش��رية 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  �أن  ع��ل��ى 
على  فريد�ً  �ملتحدة قدمت منوذجاً 
�لبيئة  ح��م��اي��ة  يف  �ل��ع��امل  م�شتوى 
و�شون �حلياة �لطبيعية و�لفطرية، 
�ملنيزل  ع���ب���د�هلل  �ل���دك���ت���ور  و�����ش���ار 
�لأ�شتاذ بجامعة �ل�شارقة عن جمال 

�لبحوث �لرتبوية .
ويف جمال �لإب��د�ع يف تدري�س �للغة 
�لعربية قدم �لدكتور حممد قنديل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة جلائزة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و 
�لفئات  ع��ن  نبذة  �لرتبوية  خليفة 
�مل�شتهدفة و�ل�شروط و�ملعايري، كما 
قدمت �لإعالمية خديجة �ملرزوقي 
مديرة �إذ�عة دبي وطارق بهي �لدين 
�أبوظبي  �ل�شقور مبجل�س  مبدر�شة 
�ل�شابعة  ب��ال��دورة  و�لفائز  للتعليم 

�شمن ور�شة �لعمل �ملخ�ش�شة ملجال 
�لإعالم �جلديد و�لتعليم معلومات 
�جلديد  �لإع���الم  دور  ح��ول  �شاملة 
�لنه�شة  وت��ع��زي��ز  �لتعليم  دع���م  يف 
�لدكتور  و��شتعر�س  ي�شهدها،  �لتي 
م�شارك  �أ����ش���ت���اذ  �ل�����ش��غ��ري  �أح����م����د 
�لدليمي  و�أحمد  �ل�شارقة  بجامعة 
�ملدر�شة  م�������ش���روع  ف���ري���ق  رئ���ي�������س 
�أبوظبي  جمل�س  م��ن  �لل��ك��رتون��ي��ة 
عن  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  للتعليم 
�مل�شاريع  مبجال  �ملرتبطة  �ملعايري 
�لتاأليف  جم�����ال  ويف  �ل����رتب����وي����ة، 
�لدكتور  حت���دث  للطفل  �ل��رتب��وي 
م�شارك  �أ���ش��ت��اذ  �لب�شطامي  غ���امن 
�أبوظبي  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��رتب��ي��ة  بق�شم 
عن �أهمية هذ� �ملجال ودوره يف رفد 
�بد�عي  بجهد  �ل��رتب��وي��ة  �ل�����ش��اح��ة 
�ل��ع��رب��ي ويف  �ل��وط��ن  ع��ل��ى م�شتوى 
ح��و�ر مفتوح بني  د�ر  �لور�شة  ختام 
و�آل���ي���ة جت��ه��ي��ز ملفات  �مل��ت��ح��دث��ني 
تلبية  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل���رت����ش���ح، 
�ملجالت  م���ن  ك���ل جم����ال  م��ع��اي��ري 

�ملطروحة . 
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•• اأبوظبي-وام:

�لأخرية  �لتا�شعة  �مل����ر�أة  متكني  عمل  ور���ش��ة  �أع��م��ال  �م�����س  �شباح  ب���د�أت 
لالغذية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  مع  بالتعاون  �لعام  �لن�شائي  ب��الحت��اد 
�لقادمة  للمرحلة  �لتدريبية  �لحتياجات  حتديد  بهدف  ف��او  و�ل��زر�ع��ة 
�لزر�عي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لقطاع  جم��ال  يف  �ل��ري��ادي��ات  �لن�شاء  متكني  مل�شروع 
يف دول���ة �لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وذل���ك مب��ق��ر �لحت����اد يف �أبوظبي. 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  جم��ال  يف  م�شت�شارة  �ل�شويطي  ر�ن��ي��ا  و��شتعر�شت 
�لور�شة و�لربنامج  �أه��د�ف  �أه��م  �لور�شة  و�ل��ري��ادة يف منظمة فاو خالل 
�لتدريبي وخ�شائ�س �ل�شخ�س �لريادي يف �لعمال من خالل ��شتخد�م 
ر�شم �لهرم �لريادي �إ�شافة �ىل �لتعريف باأهم �ملبادئ �لأ�شا�شية للريادة 

يف �لأعمال وحتليل �ل�شفات �لريادية با�شتخد�م منهجية مكينك �شنتا�س 
�أ�شارت نورة �ل�شليطي �ملن�شق �لوطني مل�شروع متكني �ملر�أة  . من جانبها 
من قبل �لحتاد �لن�شائي �لعام �إىل �أنه بناء على توجيهات �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
دور  بدعم  و�لطفولة  لالمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �ل�شرية  �لتنمية 
�لتفاهم  �لتوقيع على مذكرة  �لقت�شادي مت  �ملجال  �لمار�تية يف  �مل��ر�أة 
مع منظمة �لفاو بهدف متكني �ملر�أة يف جمال �لقطاع �لغذ�ئي �لزر�عي. 
�لأغذية  منظمة  مكتب  قبل  م��ن  �مل�شروع  تنفيذ  يتم  �أن��ه  �إىل  �أ���ش��ارت  و 
�لن�شائي  �لحت��اد  مع  �جلهود  وت�شافر  �لوثيق  بالتعاون  �لفاو  و�لزر�عة 
�لعام و�أن �لفاو قدمت خرب�تها �لإد�رية و�لفنية يف جمال بناء �لقدر�ت 
�ملايل  �لدعم  �لحت��اد  ق��دم  بينما  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لإق��ام��ة 

على  �لدولة  �م��ار�ت  جميع  �شيغطي  �ل��ذي  �مل�شروع  لتنفيذ  و�للوج�شتي 
مر�حل متعددة يف ظل تعاون �لعديد من �جلهات �لر�شمية كاجلمعيات 
�لن�شائية يف �مار�ت �لدولة و�لديو�ن �لأمريي بالفجرية لتنفيذ 9 ور�س 
كلية  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �شيدة   225 ل��ت��دري��ب  عمل 
ور�س  تغطية  يتم  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  بجامعة  و�ل��زر�ع��ة  �لغذية 
�أبوظبي  ور�شة  ��شت�شافت  وقد  �لغربية.  و�ملنطقة  �لعني  مبدينة  �لعمل 
�لدكتورة مليكة مارتيني  بينهم  �لزر�عة من  وباحثني يف جمال  �أ�شاتذة 
�خلبرية �لقليمية للتنمية �لريفية يف جمال �جلندر و�لنوع �لجتماعي 
للمكتب �لقليمي لل�شرق �لأدنى و�شمال �أفريقيا و�لدكتورة ريجينا لوب 
�خلبرية �لقليمية ملنظمة �لأغذية و�لزر�عة مكتب روما �ملكتب �لرئي�شي 
�لأعمال  ري���ادة  مبفهوم  �ل��ت��ع��رف  �إىل  �ل��ور���ش��ة  وت��ه��دف   . �ل��ف��او  ملنظمة 

بالن�شبة للم�شاركات و�كت�شاف �ل�شمات �لريادية ل�شاحبة �مل�شروع و�أهمية 
و�لفر�س  �لقوة  نقاط  على  و�لتعرف  �خلا�شة  �مل�شاريع  �إجن��اح  يف  ذل��ك 
�مل�شاريع  يف  �لبدء  عند  �ل�شيد�ت  تو�جهها  �لتي  و�لتهديد�ت  و�ل�شعف 
و�لفر�س  �ل��زر�ع��ة  على  �ل��ور���ش��ة  وع��رج��ت  �ل��ق��ائ��م��ة.  م�شاريعهن  يف  �أو 
�ل�شتثمارية �لقت�شادية �ملحتملة يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ورفع 
ب�شاأن  و�ملحتملة  �لقائمة  �مل�شاريع  �أ�شحاب  �شو�ء  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  وعي 
�لفر�س �ملتوفرة لالنخر�ط يف جمال �إد�رة �لأعمال �لزر�عية و�لت�شنيع 
�أفكار  توليد  كيفية  يف  جديدة  و�أ�شاليب  تقنيات  على  و�لتعرف  �لزر�عي 
م�شاريع جديدة ومدرة للدخل �إ�شافة �ىل �لتعرف على معايري و�ختيار 
فكرة �مل�شروع ودر��شتها و�لتخطيط �جليد لها وتعلم كيفية تقييم �فكار 

�مل�شاريع با�شتخد�م جدول حتليل �أ�س دبيلو �أو تي . 

الحتاد الن�شائي العام ينظم ور�شة العمل التا�شعة لتمكني املراأة بالتعاون مع الفاو 

اأفلم الكرتون وتاأثريها ال�شلبي على الأطفال

الإعالميون : �شركات الإنتاج العربية عربوا ال�شوت ومل يعربوا الأخالق ول حتى الفكرة
الرتبويون : نعر�ش ما يتنا�شب مع عمر الأطفال من الناحية اللغوية واملناظر وكياننا العربي

اأولياء الأمور : ت�شاعد الطفل على التفكري والتخيل والإبداع

مب�شاركة معلمني واأكادمييني وجهات جمتمعية

ج��ائ�زة خليف�ة الرتب�وية تنظ��م الور�ش��ة التطبيقي�ة لل��دورة الثامن��ة
اأمل العفيفي: اجلائزة حمور اأ�شا�شي يف دعم تطوير التعليم
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت �لينا /علويه عبدالرحمن ح�شن علي اجلفري    

/وترغب بتغيري ��شمها من )علويه( �ىل ) عليا(  
 فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
  عبدالله املثنى         
قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/133  ا�ستئناف تظلم جتاري    
�مل�شتاأنف �شده/ مرمي �شامل مبارك �شعيد  جمهول حمل �لقامة  �ىل   
مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �لحتاد �لوطني ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: 
�حمد عي�شى حممد عي�شى قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح���ددت   .2014/7/13 بتاريخ  جت���اري  تظلم   2014/53 رق��م 
رقم  بالقاعة  م�����ش��اًء   17.30 �ل�شاعة   2014/10/1 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11219 بتاريخ   2014/9/29                                      
    يف الدعوى رقم 2013/603 عقاري كلي  

�ملحتكميني �شدهما/ �شيفيلد للعقار�ت م م ح، �بو على مالك �شروف
مبوجب كتاب عد�لة �ملحكمة و�ملت�شمن �نتد�بي خبري� يف �لدعوة �مل�شار �ليها �عاله �ملرفوعة من 
�ملحتكمة ميرتوبول جلف للمقاولت وجتميل �لر��شي، �شد �ملحتكم �شدهما/ �شيفيلد للعقار�ت  
م م ح، �بو علي  مالك �شروف، مبحكمةدبي �لبتد�ئية فانه قد مت ندب �ملحكم �ملهند�شة/  �شيما 
�حمد �للنجاوي ملبا�شرة �لدعوى �مل�شار �ليها �عاله، وقد قرر �خلبري حتديد جل�شة حتكيم ح�شب 
�لتفا�شيل �ملو�شحة �دناه، وعليه فانكم مكلفون للح�شور ملكتب �ملحكم يف �لوقت و�ملكان �ملحددين 
ويف حالة عدم �حل�شور ف�شيتم مبا�شرة �ملامورية.  يف �ليوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/10/2 �ل�شاعة 
3 ع�شر�ً �ملكان: مكتب �خلبري ) لند كابيتال لال�شت�شار�ت( �لعنو�ن �شارع �آل مكتوم-مقابل وكالة 
�لطابق 6   Golden Business Center �ملبنى  �لر�شتماين-  تويوتا و�شركة عبد�لو�حد 

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

اعالن بالن�سر لدعوى حتكيم
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن جمموعة اعالن بالن�سر      
                      �ىل �ملنفذ �شدها: ريحان �لن�شيم لالأعمال �لفنية ���س.ذ.م.م مبا 
�ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�شحة بالك�شف �دناه- وذلك للز�مك 
ب�شد�د �ملبالغ �ملو�شحة به خالل )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة 

�شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  �جلهة طالبة �لتنفيذ رقم �لتنفيذ
334 درهم

377 درهم

  354 درهم

6436 درهم

6280 درهم

5720 درهم 

حممد ربيع �حل�شن �شالح �حمد

�شهيد �ل�شالم �مري �ل�شالم

كليم �لدين مونو مياه

2014/92 تنفيذ عمايل

2014/122 تنفيذ عمايل

2014/121 تنفيذ عمايل

م

1

2

3
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1157   احوال نف�س م�سلمني     
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -منى حممد علي جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  حممد  رم�شان  بابكر  /�شمري  �ملدعي  �ن 
ومو�شوعها دعوى �ثبات طالق  وح��ددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
لذ�   ch1.C.14 بالقاعة  �ل�شاعة 8:30 �س  �ملو�فق 2014/10/7 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل . 
 خدمات  الحوال ال�سخ�سية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2006/63  ا�ستئناف جتاري

�مل�شتاأنف �شده/1- عبد�لقادر عبد�هلل بغالين جمهول حمل �لقامة  �ىل 
مدير�  وب�شفته  �ل�شخ�شية  �هلل/ب�شفته  رحمت  �شر�ج   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
ل�شركة/ عرب �لنجوم للمالحة �س  ذ م م   مبا �ن �مل�شتانف قد �قام �لدعوى 
لها  . وح��ددت  ب��ان قد �شدر حكم متهيدي  نعلنكم  �ع��اله وعليه  �مل��ذك��ورة 
�ملحكمة جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/10/20 �ل�شاعة 10.00 �شباحا يف 

  ch2.D.16  لقاعة�
  ق�سم الطعون                     

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1855 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1-�شباركل ميدز خلدمات �لتنظيف - �س ذ م م    جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد ��شف حممد ر�شيد  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6527( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   403 مبلغ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1075 تنفيذ جتاري
نوح  �بر�هيم  حممد   -2 م  ذم  �س  �لعامة  للتجارة  �شدهم/1-مد�س  �ملنفذ  �ىل 
بي�شه بان 3- حممد ر�شا حممد �بر�هيم بي�شه بان جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ بنك ملي �ير�ن- �لفرع �لرئي�شي وميثله: ريا�س عبد�ملجيد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مكم  �لتنفيذية  �أق��ام عليكم �لدعوى  �لكبان   قد  حممود 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1470329.32( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
فان  .وعليه  جت��اري   2012/322 رق��م  �لتحفظي  �حلجز  �م��ر  وتثبيت  �ملحكمة 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2125 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1-جزيرة �لكنز للخدمات �لفنية �س ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد نويد خان حممد جاويد خان  قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )5500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة 
�ىل مبلغ 390 درهم ر�شوم خلزينة �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�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1648  ا�ستئناف جتاري                  

�ل�شخ�شية  ب�شفته  ع��ب��د�هلل  عبد�لغني  ف���وزي  ���ش��ده/1-  �مل�شتاأنف  �ىل 
وب�شفته �ملدير �ملفو�س بالتوقيع عن �ملدعي عليها �لوىل جمهول حمل 
وميثله:  ع��ب��د�هلل  عبد�لرحمن  ح�شني  علي   / �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
ن�شر علي ن�شر علي نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 
�ل�شيد  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2014/9/10
ي���وم �لث��ن��ني �ملو�فق  �مل��ن��ت��دب يف �ل��دع��وى وق���د حت���ددت جل�شة  �خل��ب��ري 
ch1.A.4 للتعقيب على  2014/10/13 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 

�لتقرير. 
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1841   

 �ملنذر: بنك دبى �لتجاري ) �س م ع ( بوكالة �ملحامني ر��شد بوج�شيم وعبا�س 
�ملالكى 

�ملنذر �ليه: حبيب �حمد مبارك  )جمهول حمل �لقامة(
 �عمال لن�س �ملادة )172( من قانون �ملعامالت �لتجارية فان �ملنذر/ بنك دبى 
�لفائدة  مع  درهم   108.343.102/32 مبلغ   �شد�د   ب�شرورة  ينذركم  �لتجاري 
خالل  وذل��ك  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2014/7/23 تاريخ  من  بن�شبة%9  �لقانونية 
)7( �يام من تاريخ هذ� �لخطار حتت طائلةبيع ��شهمكم �ملرهونة ل�شالح �ملنذر 

و�لبالغة 702.700 �شهم من ��شهم بنك �مل�شرق.   
  الكاتب العدل
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 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3512 عمايل جزئي     
�ىل �مل��دع��ى عليه/ 1 - مطعم �شرب كلوب ���س م ح جم��ه��ول  حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�ن �ملدعي /رولند ت�شيماوبي وميثله: من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين   
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د 
تاريخ  و�لفائدة 12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  )26214 درهم( 
بالكفالة.   �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ل��ت��ام  �ل�شد�د  وحتى  �ل��دع��وى  قيد 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/10/21 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �و من ميثلك  فانت مكلف باحل�شور  �لقا�شي قذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/3954 عمايل جزئي     

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - مطعم �شرب كلوب �س م ح جمهول  حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /روبريتو جي �ر �شريزو رو�شيل  وميثله: من�شور عبد�هلل حممد �حمد 
عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �ل��زرع��وين 
وقدرها )27.128 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب  �ملو�فق 2014/10/1  وح��ددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �و من ميثلك  فانت مكلف باحل�شور  �لقا�شي قذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3300 عمايل جزئي     
ذ م م( جم��ه��ول  حمل  �لعامة )���س  ن��ي��وي��ورك للتجارة   - �مل��دع��ى عليه/ 1  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شيد �كرب ح�شني �خرت ح�شني  قد �قام عليك �لدعوى 
و�لر�شوم  دره���م(   46702( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�لربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت     )2014/179155( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف 
فانت مكلف  قذ�   ch1A.5 بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق 2014/10/26 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1389 جتاري كلي     
�ىل �ملدعى عليهم/ 1 - �شركة جهري للتجارة �لعامة و�ل�شناعة 2- حممد �شعيد علي جهري 3- 
�مني �شعيد علي جهري  جمهويل  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /م�شنع �لمار�ت للباليات ) �س 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �لكبان قد  �ملجيد حممود  م ( وميثله: ريا�س عبد  ذم 
�لدعوى رقم  2005/576 جتاري كلي و�ل�شتئناف رقم 2006/406 جتاري و�لتنفيذ  ب�شم ملف 
رقم 2008/347 جتاري �ىل ملف �لدعوى �لر�هنة وت�شحيح ��شم �ملدعى عليهما �لثاين و�لثالث 
يف �لدعوى رقم 2005/576 جتاري كلي و�ل�شتئناف رقم 2006/406 جتاري وجعلهما ح�شبما هو 
مثبت ب�شحيفة �لدعوى بال�شكل �لتايل حممد �شعيد علي جهري بدل من حممد �حمد جهري 
و�مني �شعيد علي جهري بدل من �مني �حمد  جهري و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  وحددت لها 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/10/26 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 قذ� فانت مكلف 
�و م�شتند�ت للمحكمة  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.)�مرت 

تتق�شري مو�عيد �مل�شافة ملدة ��شبوع من تاريخ �لن�شر( . 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/3903 عمايل جزئي     

�ىل �مل��دع��ى عليه/ 1 - �ب��و �ل��ع��الء �مل��ع��رى للنقل �ل��ربى �ل��ع��ام ���س ذم م  
جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شابر ح�شني غالم �شارو�ر    قد 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
)24630 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة 2000 دره���م و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف رقم 
�ملو�فق  �لح���د  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت     )2014/183403( �ل�����ش��ك��وى 
مكلف  ف��ان��ت  ق���ذ�  �ل��ق��ا���ش��ي   مبكتب  ���س   8:30 �ل�����ش��اع��ة   2014/10/12
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�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/428  جتاري كلي                

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- �شركة م��ي��د�ن ذ م م  جم��ه��ول حم��ل �لقامة 
م  نعلنكم بان �ملحكمة  ذ م  �ملبدع لل�شقالت  �ن �ملدعي / �شركة  مبا 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2014/9/23 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/10/21 �ل�شاعة 9.30 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

            يف  الدعوى 2014/22 دعاوي م�ستعجلة مدنية       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - عمر�ن خان جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
طارق �شم�س حق وميثله: موزة عبيد ربيع �خلظر  قد �قام عليك �لدعوى 
يف  ح�شابي  خبري  ون��دب  بتعيني  م�شتعجلة  ب�شفة  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�لدعوى و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
فانت  قذ�   ch1.B.6 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2014/10/14 �ملو�فق 
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
  رئي�س الق�سم                              

 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/738   عقاري كلي                              

�ىل �ملحكوم عليه /1 -�شركة �شابال ورلد �س ذ م م ) عامل ت�شابال( جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/3/19 يف �لدعوى �ملذكورة 
 2007/9/8 �ملوؤرختني  و�ل�شر�ء  �لبيع  �تفاقيتي  بف�شخ  بانيتاي  ح�شني  ل�شالح/  �عاله 
ثمامنائة  دره��م(   805.050( وق��دره  مبلغ  للمدعيني  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعى  وبالز�م 
وخم�شة �لف وخم�شون درهم و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�شاريف  �لر�شوم  وبالز�مها  �ل�شد�د  متام  وحتى   2013/8/25 يف 
مقابل �تعاب �ملحاماة.   .حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/379   جتاري جزئي                                
�ىل �ملحكوم عليهما /1 -�شى بريز تريدينغ ذ م م 2- �شنكر دت فيديا بر�كا�س- ب�شفته  
مدير و�شريك يف �شركة �شى بريز تريدينغ ذ م م  جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2014/6/25 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�شالح/ جياين ر�م مهاديو ر�م بالز�م �ملدعى عليهما �لوىل و�لثاين بالت�شامن فيما 
بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )63.600 درهم( )ثالثة و�شتون �لف و�شتمائة 
درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 2013/6/18 وحتى متام �ل�شد�د 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري  �تعاب  �لتام مع  بال�شد�د  �ملدعى عليهما  �ل��ز�م  مع 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 
با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  

ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/755 عقاري كلي         
�ىل �ملدعى عليه / 1 -تو�شيف �حمد حممد �قبال جمهول حمل �لقامة مبا 
حممد  �هلل  م��ال  نا�شر  وميثله:  م�شاهمةعامة(  �شركة   ( /متويل  �ملدعي  �ن 
�ملقرر  �لبيع  �ق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد  غ��امن   قد 
بخ�شو�س  كلى  ع��ق��اري   2011/953 �ل��دع��وى  يف  دب��ي  حمكمة  حكم  مب��وج��ب 
�لوحدة 405 مبنى رقم1 ��شم �ملبنى ميد 60 دي�شكفري جاردنز- منطقة جيل 
�لثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  علي 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2014/11/10 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
�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 الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/678 عقاري كلي         

�ىل �ملدعى عليه / 1 -�شركة جلف ديفيلوبرز ) �س م ح(  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /عا�شم عبد�لو�حد عبد�جلليل حممد �لعبا�شي    قد �قام عليك 
و�لز�م  عليها  و�ملدعى  �ملدعي  بني  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�لقانونية بو�قع  �ملدعى عليها مببلغ وقدره )1.058.336.45 درهم( و�لفائدة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %12
و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/10/13 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة  ���س   11:00
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/624 جتاري كلي         
�لعامة وميثلها حممد ح�شني مدل 2-  �ملدخل  / 1 -�شركة خري �لم��ور للتجارة  �ىل �خل�شم 
�شوفتيك �نرتنا�شيونال للتجارة وميثلها/حممد ر�شا منزوي 3- �شركة هماي للتجارة �لعامة 
وميثلها/�مين ربيعي  جمهويل  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /ترين كى لتجارة �للكرتونيات 
) �س ذم م( وميثلها مديرها/ح�شني �شفر علي خطريان  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهما بان بدفعا للمدعية مبلغ وقدره) 
�ل�شتحقاق  تاريخ  م��ن    %12 بو�قع  و�لفائدة   251017 رق��م  �ل�شيك  قيمة  دره��م(   79.000.000
و�حلكم ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 2013/85 جتاري و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف 
بالقاعة  9:30 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق 2014/10/14  �لثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  و�لت��ع��اب.   
ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
فان  تخلفك  . ويف حالة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1637 جتاري  كلي         
�ىل �ملدعى عليهما/ 1 - �شركة �حلافز للتجارة �لعامة �س ذ م م 2- كار�دير�كات �شار�ن 
م  ذم  ���س  �لعامة  للتجارة  �حل��اف��ز  �شركة  م��دي��ر  وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  حممد 
�ي��ه دي بيه ج��ر�ل تريدينغ �س م ح  �ملدعي /�شركة  �ن  جمهويل  حمل �لق��ام��ة مبا 
�لدعوى  عليك  �قام  د  �لنعيمي   �ل�شرهان  وميثله: عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن 
ومو�شوعها -�لز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن بان يوؤديا مبلغ وقدره )631650 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.   وحددت لها 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/10/28 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/196 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- جمموعة �شكوك لال�شتثمار  ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ مار�ل يوجوتابيفا  نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2010/362 
 -1 وذل���ك:  تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2013/6/27 بتاريخ  �خلمي�س  ي��وم  كلي  ع��ق��اري 
�ملوؤرخ 2008/12/3 فيما بني  �لعقد  قبول �لدخال �شكال ورف�شه مو�شوعا.2-بطالن 
�ملدعيتني و�ملدعى عليها �لثانية ) جمموعة �شكوك لال�شتثمار ذ م م( عن �لوحدة رقم  
ت��اور. 1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وق��دره ) 428011.28 درهم  �يفوري  308 من م�شروع 
( درهم وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر 
هذ� �لعالن.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/127  ا�ستئناف تظلم جتاري    
 �ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ����ش���ده/ ق��ي�����س ط���ه ي��ا���ش��ني جم��ه��ول حم���ل �لق���ام���ة مبا 
وميثله:  م(  م  ذ   ( لل�شخور  �خلليجية  �ل��رتك��ي��ة  /���ش��رك��ة  �مل�شتاأنف  �ن 
�ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  ��شتيتيه  عبد�هلل  عبد�لكرمي جودت 
بالدعوى رقم 2014/159 تظلم جتاري   بتاريخ 2014/7/8. وحددت لها 
بالقاعة  م�شاًء   17.30 �ل�شاعة   2014/10/15 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شه 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1697   جتاري كلى                                
�ىل �ملحكوم عليه /1 -حممد علي �شعيد عبد�هلل و�شهرته حممد علي ليزر  جمهول 
يف   2014/6/17 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لقامة  حمل 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �خلط �لفني ملو�د �لبناء ) �س ذ م م( بحكمت �ملحكمة- 
حممد  و�شهرته  عبد�هلل  �شعيد  علي  حممد  عليه/  �ملدعى  بالز�م  مبثابة �حل�شوري- 
علي ليزر- بان يوؤدي للمدعية مبلغ 134524 درهم ) مائة و�ربعة وثالثون وخم�شمائة 
 2013/11/10 يف  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 وفائدة  وع�شرون(  و�ربعة 
�تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�ل��زم��ت��ه  �ل��ت��ام  �ل�����ش��د�د  وحتى 
قابال لال�شتئناف  ذلك من طلبات.حكما مبثابة �حل�شوري  ماعد�  ورف�شت  �ملحاماة 
با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �لع��الن �شدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2014/459  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليهم/1- علي �شيف باور�شي خلدمات �لتموين باملو�د �لغذ�ئية2-علي حممد 
باملو�د  �لتموين  خل��دم��ات  بارو�شي  �شيف  علي  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  �ل��ر����ش��دي-  �شيف 
�لغذ�ئية- 3- �يفان �منجيلو ميندونكا - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية موؤ�ش�شة على �شيف 
باور�شي خلدمات �لتموين باملو�د �لغذ�ئية. جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /بنك 
ر��س �خليمة �لوطني �س م ع   قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله  وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
�حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2014/9/15 بتاريخ  حكمت 
�لدور باجلدول وتكون  �مل�شريف �ملخت�س �شاحب  �ملو�شوع بندب �خلبري  �لف�شل يف  وقبل 
مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�شادر بتلك �جلل�شة.   وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثنني 
�شد�د  عدم  حالة  يف   ch2.E.21 �ملو�فق 2014/10/27 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة 

�ملدعى �مانة �خلبري 
  ق�سم الق�سايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

لدولة  �ل��وط��ن��ي  �لأر����ش���ي���ف  ن��ظ��م 
مبقره  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
تاريخ  ح�����ول  ث���ق���اف���ي���اً  ب����رن����اجم����اً 
�لإمار�ت وثقافتها، �شارك فيه نحو 
�ملد�ر�س  م��ن  ومعلمة  300معلم 
�أبوظبي  ملجل�س  �لتابعة  �خلا�شة 
للتعليم، و��شتهدف �لربنامج �لذي 
غ�شون  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  ينعقد 
���ش��ه��ر ب���ن���اء ع���ل���ى ط���ل���ب �مل����د�ر�����س 
�إحاطة  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �خلا�شة 
�جلاذبة  �لعو�مل  باأهم  �مل�شاركني 
يف �ملجتمع �لإمار�تي ويف مقدمتها 

�لت�شامح.
رئي�س  �ل���ع���ل���ي  ح�����ش��ن��ي��ة  ورح����ب����ت 
ق�������ش���م �ل�����رب�م�����ج �ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة يف 
�لأر�شيف �لوطني يف كلمة �لفتتاح 
بامل�شاركني، معربة عن �شعادتها باأن 
و�ملعلمات  �ملعلمني  �لربنامج  ي�شّم 
�ملناهج:  خم��ت��ل��ف  م���ن  �لأج����ان����ب 
�لربيطاين  و�لفرن�شي،  �لأمريكي 
و�لرو�شي،  �ل���ه���ن���دي  و�ل���ي���اب���اين، 
و�أ�شارت  وغريها،  و�لباك�شتاين... 
�لتعليمية  �ل��رب�م��ج  ق�شم  رئي�شة 
�أ�شفر  �ل��ت��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أه��م��ي��ة  �إىل 
�ل�شابق  لقائه  يف  �ل��ربن��ام��ج  عنها 
مع مد�ر�س �لإم��ار�ت �لوطنية، ما 
ج��ع��ل �ل��ت��ج��رب��ة ت��ت��ك��رر م��ع �لأخ���ذ 
بعني �لعتبار يف �غتنام يوم �ل�شبت 

لتنظيم  ر�شمية  �إج���ازة  ي��ع��ّد  �ل���ذي 
�ل���ل���ق���اء ل��ك��ي��ال ي����وؤث����ر ع���ل���ى �شري 

�لعملية �لتعليمية.
�أهم  �لعلي  �ل�شيدة  و��شتعر�شت   
�لتعليمية  �لرب�مج  فعاليات  و�أب��رز 
تر�شيخ  ع���ل���ى  حت����ر�����س  �ل����ت����ي   -
�ل���ولء له،  �ل��وط��ن، وتعزيز  ه��وي��ة 
�إليه- لال�شتفادة  وتدعيم �لنتماء 
م��ن��ه��ا يف �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�ل���ل���ق���اء�ت 
موؤكدة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  يف  �مل�����ش��رتك��ة 
حري�س  �ل���وط���ن���ي  �لأر����ش���ي���ف  �أن 
�إىل  �لوطنية  ر�شالته  �إي�شال  على 
ما  وه��ذ�  �ملجتمع  �شر�ئح  خمتلف 
فعالياته  تقدمي  على  يعمل  جعله 

باللغتني: �لعربية و�لجنليزية.
جاءت  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج  �شياق  ويف 
�لإجنليزية  باللغة  كاملة  فعالياته 
باخلري  عائ�شة  �ل��دك��ت��ورة  ق��دم��ت 
و�خلدمات  �ل��ب��ح��وث  �إد�رة  م��دي��ر 

�لوطني  �لأر����ش���ي���ف  يف  �مل��ع��رف��ي��ة 
حم���ا����ش���رة ب���ع���ن���و�ن: �لإم���������ار�ت.. 
تناولت  م��ت��م��ي��زة  ث��ق��اف��ي��ة  جت��رب��ة 
فيها جو�نب يف تاريخ وثقافة دولة 
�لإم���ار�ت، ورك��زت يف عطاء �لقائد 
�ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان- طيب �هلل ثر�ه- �لذي �أوىل 
جّل �هتمامه لبناء �لإن�شان، وغر�س 
نفو�س  �ل�شاحلة يف  �ملو�طنة  ب��ذور 
�مل�شرية  ل��ي��ت��اب��ع��و�  �ل���وط���ن  �أب���ن���اء 
رمال  على  ي�شيد  وه��و  قادها  �لتي 
بازدهاره  يفاخر  وط��ن��اً  �ل�شحر�ء 
وتقدمه �أمام �لعامل، وقد جعل من 
دولة �لإم��ار�ت �لتي ُعرفت بقيمها 
�لنبيلة ويف مقدمتها �لت�شامح بلد�ً 
����ش��ت��ق��ط��ب �ل���و�ف���دي���ن م���ن معظم 
�إد�رة  مديرة  وك�شفت  �لعامل،  دول 
�أمام  �ملعرفية  و�خلدمات  �لبحوث 
�لأجانب  و�ملعلمات  �ملعلمني  مئات 

بع�س  ع����ن  و�ل���������ش����ورة  ب��ال��ك��ل��م��ة 
خ�شائ�س ومز�يا �ملجتمع �لإمار�تي 
ما ميّهد �أمامهم �لتعامل و�لتفاهم 

مع طالبهم.
�مل���ح���ا����ش���رة فتحت  �ن���ت���ه���اء  وب���ع���د 
�لباب  ب��اخل��ري  �ل���دك���ت���ورة ع��ائ�����ش��ة 
�لذين  �مل�شاركني  ��شتف�شار�ت  �أم��ا 
�أ�شادو� بالربنامج، و�أبدو� �إعجابهم 
بالنقلة �لكبرية �لتي �شهدتها دولة 
�لإمار�ت �لتي نه�شت و�زدهرت يف 
زمن قيا�شي، وتركزت ��شتف�شار�تهم 
يف تاريخ �لإم��ار�ت وتر�ثها، وكانت 
�ملجتمع  بهوية  �شلة  ذ�ت  �أ�شئلتهم 
�لإمار�تي وثقافته وقيمه وعاد�ته 

وتقاليده. 
قاعة  يف  �مل���������ش����ارك����ون  و�����ش����اه����د 
للو�قع  ز�ي�����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ثالثي  وثائقياً  فيلماً  �لفرت��شي 
ما�شي  يف  ج��و�ن��ب  ير�شد  �لأب��ع��اد 

�لإم�����ار�ت وح��ا���ش��ره��ا �مل�����ش��رق، ثم 
�ل�شيخ  ق���اع���ة  يف  ب���ج���ول���ة  ق����ام����و� 
�ل���ت���ي تر�شد  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن  ز�ي������د 
ج��و�ن��ب ه��ام��ة يف ت��اري��خ �لإم����ار�ت 
يف  تتمثل  وثائق  من  فيها  ما  عرب 
�لتاريخية،  و�ملر��شالت  �ملعاهد�ت 
و�ل�شور �لفوتوغر�فية، و�خلر�ئط 
�لرت�ثية،  و�ملقتنيات  �لتاريخية، 
وما حتتويه هذه �لقاعة يعد مناذج 
�لوطني  �لأر�شيف  به  مما يحتفظ 

لدولة �لإمار�ت.
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن هذ� �لربنامج 
�لفعاليات  من  ع��دد  �شياق  يف  ياأتي 
�لتي يتبناها  �لتعليمية و�لرتبوية 
لتمتني  وت�شعى  �لوطني  �لأر�شيف 
و�لطلبة  �مل��ع��ل��م��ني  م���ع  �ل��ت��و����ش��ل 
و�أولياء �لأمور، وتعمل على تعزيز 
�ل��در����ش��ي��ة، وع��ل��ى تنمية  �مل��ن��اه��ج 

�حل�ّس �لوطني لدى �لطلبة.
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�أط��ل��ق��ت �أم�����س منطقة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل��ط��ب��ي��ة مم��ث��ل��ة يف 
بن  �بر�هيم  وم�شت�شفى  �ل�شحي  و�لإع��الم  �لتثقيف  �إد�رة 
�أن�شطة  �ط��ار  يف  �لقلب،  �أمر��س  فعاليات  �هلل  عبيد  حمد 

�لحتفال باليوم �لعاملي للقلب .
يف ه��ذ� �ل�����ش��دد حت��دث �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل �أح��م��د �لنعيمي 
م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة ر�أ�������س �خل��ي��م��ة �ل��ط��ب��ي��ة ع���ن �لأم����ر������س 
و�ل�شكتات  �لقلبية  �لنوبات  ذلك  �لوعائية، مبا يف  �لقلبية 
�لدماغية، �أهّم �لأمر��س �لفتاكة يف �لعامل، و�لغر�س من 
�لحتفال بيوم �لقلب �لعاملي هو �إذكاء �لوعي �لعام بكيفية 
�ملرتبطة  �لختطار  �أدن��ى م�شتوى، من عو�مل  �إىل  �حل��د، 
بتلك �لأمر��س، مثل �لتحكم يف �لوزن وممار�شة �لن�شاط 
�لبدين بانتظام.  و�أ�شاف باأن �لأمر��س غري �ل�شارية، مبا 
فيها �أمر��س �لقلب و�ل�شكتة �لدماغية، تعترب من �لأ�شباب 
�لرئي�شية للوفاة �ملبكرة يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين. حيث 
تنفيذ خطة  �حلكومات يف  �لعاملية  �ل�شحة  تدعم منظمة 
�لعمل �لدولية للحد من هذه �لأمر��س و�لتي ت�شم ت�شعة 
 %30 بن�شبة  �مللح  تناول  من  �حل��د  ومنها  عاملية،  �أه���د�ف 

بحلول عام 2025.
وقال �إن تناول كميات كبرية من �مللح هو �ل�شبب �لرئي�شي 
�ل�شارية يف جميع  �لأم��ر����س غري  زي��ادة  ي�شاهم يف  �ل��ذي 
�أنحاء �لعامل، حيث �أن �لأمر��س غري �ملعدية تعد �مل�شوؤولة 
 %57 �أو �أكر من  2.2 مليون وفاة �شنوياً،  عن �أكر من 
من �لوفيات يف �إقليم �شرق �ملتو�شط . و�إن �أمر��س �لقلب 
و�لأوعية �لدموية وحدها، و�لتي يلعب فيها تناول كميات 
كبرية من �مللح دور�ً كبري�ً، ت�شبب ما يقرب من ن�شف هذه 
�ملد�ر�س  لطلبة  م��ار�ث��ون  �لفعاليات  وتت�شمن  �ل��وف��ي��ات. 
توعوية  وحما�شر�ت  علمية  ن��دو�ت  �إىل  �إ�شافة  �لثانوية 
وفحو�شات طبية تنظمها �إد�رة �لتثقيف و�لإعالم �ل�شحي. 
�أن م�شت�شفي �بر�هيم بن حمد �لعبيد  كما ��شاف �شعادته 
�هلل نظم يوماً مفتوحا لعمل فحو�شات جمانية ت�شمنت 
فح�س مل�شتويات �ل�شكر و �لكولي�شرتول و �ل�شغط و معدل 
م��ع��دل �خل��ط��ورة لالإ�شابة  كتلة �جل�����ش��م وذل���ك حل�����ش��اب 
خا�شة  خطط  و  فردية  ن�شائح  وتقدمي  �لقلب  باأمر��س 
بكل فرد على حدة بناء�ً على نتائج �لفح�س �خلا�شة بكل 
حت�شني  بهدف  تغذية  �أخ�شائي  و  �أطباء  قبل  من  �شخ�س 

�مناط �حلياة و تقليل معدلت �خلطورة. 

طبية راأ�س اخليمة تطلق فعاليات اليوم العاملي لأمرا�س القلب  للمرة الثانية يف غ�شون �شهر، وبح�شور نحو 300 م�شارك

الأر�شيف الوطني ينظم برناجمًا ثقافيًا ملعلمي املدار�س اخلا�شة يف اإمارة اأبوظبي

•• دبي-وام:

ك�����ش��ف ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء خ��م��ي�����س مطر 
�ملزينة �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �م�س 
�لتي  �ل��ت��ي��ار  ع��ك�����س  عملية  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
بقوة  دبي  �شرطة  �شاهمت يف جناحها 
من خالل دوره��ا �ملميز على �مل�شتوى 
�جلهات  ق��دم��ت  �إذ  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي. 
ملكافحة  �ل��ع��ام��ة  ب�������الإد�رة  �مل��خ��ت�����ش��ة 
�مل��خ��در�ت يف دب��ي �إىل ق��و�ت �لتحالف 
�لهندي  �ملحيط  يف  �ملر�بطة  �لدولية 
ب��خ�����ش��و���س عملية  م��ع��ل��وم��ات م��ه��م��ة 
من  للمخدر�ت  كبرية  دولية  تهريب 
تلك  و�أدت  �أف��ري��ق��ي��ا.  غ��رب  �إىل  �آ���ش��ي��ا 
�مل���ع���ل���وم���ات �ل��دق��ي��ق��ة و�مل�����وؤك�����دة �إىل 
�لتحالف  ق���و�ت  م��ن  جمموعة  متكن 
�شبتمرب �جلاري  �لثامن ع�شر من  يف 
من �عرت��س �للن�س �مل�شتخدم يف هذه 
�لعملية عند نقطة بحرية حمددة من 
�أعايل �لبحار و�إلقاء �لقب�س على 14 
مهربا كانو� على متنه و�شبط خم�شة 
�أطنان و364 كيلو غر�ما من خمدر 
�حل�شي�س بقيمة مادية تزيد عن 50 
يحاولون  �ملهربون  ك��ان  دره��م  مليون 
�لآ�شيوية  �ل��دول  �إح��دى  تهريبها من 

�إىل دولة �أخرى يف غرب �أفريقيا.
�ملزينة  خمي�س  �ل���ل���و�ء  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
وجهود  ك��ف��اءة  وبفعل  دب��ي  �شرطة  �ن 
ك���و�دره���ا �مل��ح��رتف��ني و�مل��ت��م��ر���ش��ني يف 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �مل����خ����در�ت  م��ك��اف��ح��ة 

�لدويل وتعاونهم مع خمتلف �لأجهزة 
�ملعنية بهذ� �ل�شاأن يف �لعامل بددت بل 
لأولئك  �لز�ئفة  �لأح��الم  على  ق�شت 
عك�س  بعملية  لهم  م�شددة  �ملجرمني 
�ل�شربات  �أق�����ش��ى  م��ن  ���ش��رب��ة  �ل��ت��ي��ار 
�ل��ع��م��ل��ي��ة وفقا  ت��ع��د ه���ذه  �إذ  �مل��وج��ع��ة 
ل��رئ��ي�����س �ل��ق��وة �ل��ت��ي د�ه��م��ت �للن�س 
من �أكرب عمليات تهريب �حل�شي�س يف 

�لعامل لعام 2014.
�مل��زي��ن��ة متانة  �ل���ل���و�ء  ���ش��ع��ادة  و�أك�����د 
�ل���ع���الق���ات م���ا ب���ني دول�����ة �لإم�������ار�ت 
وخمتلف دول �لعامل يف جمال �لتعاون 
وو�شفها  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �ل���دويل 

مبنية  لكونها  و�ل��ر����ش��خ��ة  بالعميقة 
تت�شل  و����ش��ح��ة  منهجية  �أ���ش�����س  على 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل�������روؤى  ب���وح���دة 
و�لعمل �مل�شرتك لتوفري خطط ناجعة 
ومدرو�شة من �شاأنها �لت�شدي لتجارة 
و�إقليما  حم��ل��ي��ا  �مل���خ���در�ت  وت��ه��ري��ب 
�لنهج  �إىل �شحة  نا�شبا ذلك  وعامليا.. 
للفريق  �لعميقة  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزير 
وتوجيهاته  �ل�����ش��اأن  ه��ذ�  يف  �لد�خلية 
�حل�شيفة و�مل�شتمرة ملختلف �لأجهزة 
�ملخت�شة باملزيد من �للحمة و�لتكاتف 

�أيدي  ب��ق��وة على  و�ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��رب 
�لتجار و�ملهربني �لذين يقدمون على 
و�أ�شار   .. �لدولة  �إىل  �إدخ��ال �ملخدر�ت 
حظيت  �ل��ت��ي��ار  عك�س  عملية  �أن  �إىل 
باهتمام كبري ومتابعة دقيقة ملختلف 
ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا م���ن ق��ب��ل �ل���ف���ري���ق �شمو 

�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان.
�ل�شحفي  �مل���وؤمت���ر  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
�لقيادة  يف  �ليوم  �شعادته  عقده  �ل��ذي 
�لعقيد  بح�شور  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة 
عيد حممد ثاين حارب مدير �لإد�رة 
�لعامة ملكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة دبي 
بالوكالة ونائبه �لعقيد خالد �لكو�ري 

و�لعقيد حممد ر��شد عبد �هلل مدير 
وبطي  و�ل��ت�����ش��ري��ف��ات  �مل��ر����ش��م  �د�رة 
�ح��م��د ب���ن دروي�������س �ل��ف��ال���ش��ي مدير 
�د�رة �لع��الم �لمني وممثلي و�شائل 

�لإعالم.
مبر�حل  م���رت  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
عدة من �لعمل �لأمني �ملتخ�ش�س يف 
وب��د�أت تلقي  �لعمليات  �لنوع من  هذ� 
�لإد�رة للمعلومات �ل�شتخبار�تية من 
�للن�س  عن  موثوقة  خارجية  م�شادر 
�أع��ق��ب��ت��ه��ا م��رح��ل��ة حتليل   .. �مل�����ش��ب��وه 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل������و�ردة وم��ق��اط��ع��ت��ه��ا من 
قبل �شرطة دبي مع �ملعلومات �ملتوفرة 
بالإ�شافة  �ل��ل��ن�����س  و  �مل���ه���رب���ني  ع���ن 
لإج����������ر�ء�ت ت��ت�����ش��ل ب���ال���وق���وف على 
�لإ�شار�ت و�لدللت �ملهمة ب�شاأن تلك 
�ملعلومات �لأمر �لذي جنم عنه ت�شكل 
فريق عمل من �لإد�رة �لعامة ملكافحة 
�أولوياته  م��ق��دم��ة  يف  ك���ان  �مل���خ���در�ت 
�ل�شتخبار�تية  �مل���ع���ل���وم���ات  مت���ري���ر 
�ملتوفرة �إىل �جلهات �ملعنية بالعملية. 
�لدور  دب��ي  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ثمن  و 
يف  ���ش��ارك  �ل���ذي  �لعمل  لفريق  �ملميز 
�لكفاء�ت  عك�س  و�ل��ذي  �لعملية  ه��ذه 
�لعالية و�لقدر�ت �لأمنية �لحرت�فية 
�لتي يتمتع بها �أفر�د �لفريق يف جمال 

�لتعاون �لدويل ومكافحة �ملخدر�ت.
عك�س  عملية  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  ول��ف��ت 
�لتيار تعد �إ�شافة مهمة �إىل �لعمليات 
�لدولية �لنوعية �لتي �شاهمت �شرطة 

دب���ي م��ن ق��ب��ل ب��اإح��ب��اط��ه��ا يف خمتلف 
غ�شون  يف  م�������ش���ري�  �ل����ع����امل  ق�������ار�ت 
كعملية  �لعمليات  تلك  �أب��رز  �إىل  ذلك 
فوتينو  وعملية   2011 ع��ام  �لقر�س 
 2013 �ل��ه��ن��دي  و�مل��ح��ي��ط   2012
 350 تهريب  �حباط  فيها  مت  و�لتي 
/ 500 و  كيلو جر�ما من �حل�شي�س 
�مليثامفيتامني  كيلو جر�م من خمدر 
�ل�شبو وعملية /539 و�لتي مت فيها 
جر�ما  كيلو   539/ تهريب  �ح��ب��اط 
كو�شت  و�أو���ش��ن  �لهريوين  من خم��در 
�حباط  فيها  ومت   2014 ي��ون��ي��و  يف 
من  ج���ر�م���ا  ك��ي��ل��و   1032 ت��ه��ري��ب 
�لهريوين بالإ�شافة للعملية �حلالية 
دبي  �شرطة  تلقت  �لتي  �لتيار  عك�س 
ب�شاأنها ر�شالة �شكر من قائد �لعملية 

يف ق���و�ت �ل��ت��ح��ال��ف �ل��دول��ي��ة موجهة 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  �إىل 
تعاونهم  على  كافة  �لعمل  ولطو�قم 
وج��ه��وده��م �ل��ف��اع��ل��ة و�مل��خ��ل�����ش��ة وما 
وموؤثرة  هامة  معلومات  م��ن  ق��دم��وه 

�شاهمت بنجاح �لعملية بامتياز. 
�لكلي  �مل����ج����م����وع  �أن  �إىل  و�أ��������ش�������ار 
لل�شبطيات لعامي 2013 و 2014 
�آلف  خم�شة  �حل�شي�س  خم��در  يف  بلغ 
خمدر  ويف  ج����ر�م����ا  ك���ي���ل���و   714 و 
جر�ما  كيلو   571 و  �أل��ف��ا  �لهريوين 

ويف خمدر �ل�شبو /500 كيلو جر�م.
بال�شكر  �ملزينة  �ل��ل��و�ء  �شعادة  وتوجه 
�لرت�����ب�����اط يف  ����ش���اب���ط  �إىل  و�ل���ث���ن���اء 
�ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة �لأم���ري���ك���ي���ة ب���دب���ي على 
�لتيار  ع��ك�����س  عملية  يف  �مل��م��ي��ز  دوره 

�لدولية  �لتحالف  ق���و�ت  وجم��م��وع��ة 
دبي  �شرطة  معلومات  م��ع  لتجاوبها 
�للن�س  ت��ع��ق��ب  يف  حت��رك��ه��ا  و����ش���رع���ة 
و�ل��ق��ب�����س ع��ل��ى �جل��ن��اة. و�أك����د �شعادة 
عملية  �أن  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
وو��شحة  ث��اب��ت��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ذ�ت 
تعك�س روؤية وت�شميم �لقيادة �لر�شيدة 
و�جلرمية  �جل���رمي���ة  م��ك��اف��ح��ة  ع��ل��ى 
�ملنظمة �أينما وجدت وجت�شد حر�شها 
على توفري �لأمن و�لطماأنينة ل�شعب 
دول��ة �لم��ار�ت و�ل�شعوب كافة .. و�أن 
و�حلد  �مل��خ��در�ت  على  �لطلب  خف�س 
م��ن �ن��ت�����ش��اره��ا و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى جتفيف 
من  ودول��ي��ا  و�إقليميا  حمليا  منابعها 

�أولويات �أهد�فها. 

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت �إد�رة �لبيئة و�ل�شحة و�ل�شالمة 
�ملجتمع  خدمات  �إد�رة  مع  وبالتعاون 
روؤية  �شمن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  يف 
�بوظبي  �م������ارة  يف  �ل���ب���ل���دي  �ل���ن���ظ���ام 
و����ش���رك���اوؤه���ا �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ون من 
�لطو�رئ  ،�إد�رة  �ملجتمعية  �ل�شرطة 
و فريق )مو�ليف(  �لعامة  و�ل�شالمة 
يونيفري�شال  وم�شت�شفى  �لتطوعي 
�ل�شحة  م���ع���اي���ري  ل���رت����ش���ي���خ  ح��م��ل��ة 
على  �ل�شباحة  �شاطىء  يف  و�ل�شالمة 
�ل�شيد�ت  و���ش��اط��ئ  �لبطني  كورني�س 
��شتمرت يومني بالتز�من مع �لإقبال 
مو�شم  يف  �ل�شاطىء  مل��رت��ادي  �ملتز�يد 
�ل�����ش��ي��ف و�����ش���ت���د�د درج�����ات �حل����ر�رة 
و�ل���ذي بلغ ع��دده��م �أك���ر م��ن ثالثة 

�آلف وخم�شمائة ز�ئر.
من جانبه �أكد �شعادة �ملهند�س �شالح 
عو�س �ل�شر�ج �ملدير �لتنفيذي لقطاع 

�أن ��شتمر�رية  تخطيط �ملدن بالإنابة 
�حل��م��الت و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ه��ادف��ة �إىل 
و�ل�شحة  �لبيئة  ومعايري  قيم  �إر�شاء 
توجهات  م����ع  ي��ن�����ش��ج��م  و�ل�������ش���الم���ة 
��شرت�تيجيتها  و  �لر�شيدة  �حلكومة 
�لآمنة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لرتفيهية  �مل���ر�ف���ق  م���رت���ادي  ل��ك��اف��ة 
وكذلك يف �ملو�قع �لإن�شائية ويتطابق 
�أجود  لتقدمي  �ل��ه��ادف��ة  ر�شالتها  م��ع 
 .. �لفعالة  �لبلدية  �خلدمات  معايري 
حر�س  يوؤكد  �لتوجه  ه��ذ�  �أن  م�شري� 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ب��وظ��ب��ي ع��ل��ى �شيانة 
�ل�شو�طىء  م���رت���ادي  و���ش��ح��ة  ح��ي��اة 
وتطبيق �أرفع �ملعايري �ل�شحية و�لتي 
�لالزمة  �حل��م��اي��ة  ت��وف��ري  �شاأنها  م��ن 
�ل�شم�س  لأ���ش��ع��ة  �ملعر�شة  �مل��ن��اط��ق  يف 

�ملبا�شرة مثل �ل�شو�طىء.
مدينة  ب��ل��دي��ة  �أن  �ل�������ش���ر�ج  و�أ�����ش����اف 
�أب���وظ���ب���ي ك���ان���ت وم����ات����ز�ل ر�ئ������دة يف 
�ملعايري  ه���ذه  تطبيق  ع��ل��ى  �حل��ر���س 

م�شتوى  ورف���ع  و�ل��وق��ائ��ي��ة  �ل�شحية 
�لوعي �ملجتمعي بهذه �ملتطلبات �لتي 
�شالمتهم  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف  ت�����ش��اه��م 
�لرغيد  �لعي�س  متطلبات  كل  وتاأمني 
و�لبيئة �لآمنة �مل�شتد�مة لكافة �أفر�د 

�ملجتمع .
�ملهند�س عبد  �أك��د  ذ�ت��ه  �ل�شعيد  على 
�لبيئة  �إد�رة  م���دي���ر  زع�����رب  �ل��ع��زي��ز 
مدينة  بلدية  يف  و�ل�شالمة  و�ل�شحة 
�لفعالية  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  �أب���وظ���ب���ي 
ب��اأب��وظ��ب��ي ي��ع��د ج����زء� م���ن �حلمالت 
م�شتوى  رف��ع  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لتوعوية 
�لتثقيف و�لوعي مبتطلبات و�إجر�ء�ت 
�لعاملة  �ل�شحة  وح��م��اي��ة  �ل�����ش��الم��ة 
�لأخطار  كافة  من  �ل�شاطىء  ملرتادي 
�لت�شرفات  ع���ن  �ل���ن���اجت���ة  �مل��ت��وق��ع��ة 
�لتعاطي  م�شاألة  يف  �ل�شحيحة  غ��ري 
درج���ات  و�رت���ف���اع  �ل�شم�س  �أ���ش��ع��ة  م��ع 
�حلر�رة وذلك بهدف حماية �ملرتادين 
�لالزمة  �لإج����ر�ء�ت  على  و�طالعهم 

ب��ه��ذ� �ل�����ش��اأن و�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �شالمة 
�لأطفال .

على  �ل�����ش��الم��ة  ح��م��ل��ة  �أن  و�أ�����ش����اف 
����ش��ت��ج��اب��ة لرتفاع  ت��اأت��ي  �ل�����ش��و�ط��ىء 
كونه  �ل�شباحة  �شاطئ  �أع��د�د مرتادي 
�أ�شبح قبلة وخيار� �أكيد� للباحثني عن 
�ملعايري  ذ�ت  و�ل�شحية  �ملثالية  �لبيئة 
يف  �ل�شباحة  ���ش��و�ط��ىء  ك���ون  �ل��ع��امل��ي��ة 
�أف�شل  �شمن  م��ن  م�شنفة  �أب��وظ��ب��ي 
�ل�����ش��و�ط��ىء ب��ال��ع��امل وق��د رف��ع �لعلم 
ت�شهد  لهذ�  طويلة  فرتة  منذ  �لأزرق 
كبريين  و�إق��ب��ال  �زدح��ام��ا  �ل�شو�طىء 
من �ملرتادين لذلك �أكدنا على �شرورة 
�لتو��شل مع مرتادي �ل�شاطىء بهدف 
وزو�ر  �جلمهور  وتثقيف  �لوعي  ن�شر 
ميكن  �لتي  �ملخاطر  ح��ول  �ل�شاطىء 
�أن يتعر�شو� لها خالل وجودهم على 
للتقليل  �لت�شرف  وكيفية  �ل�شاطىء 
كتيبات  توزيع  خ��الل  �آث��اره��ا من  من 

�ل�شالمة يف �ل�شو�طئ.

ح��ي��ث مت���ت ط��ب��اع��ة ك��ت��ي��ب��ات خا�شة 
ل��ك��ل م��و���ش��وع وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى �ل���زو�ر 
�لإر�شادية  �ل��ع��رو���س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ملنقذين  خ��الل  من  عر�شها  مت  �لتي 
�مل����ت����و�ج����دي����ن ع���ل���ى �ل�������ش���اط���ئ ه���ذ� 
مت  وه��د�ي��ا  م�شابقات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

تقدميها للزو�ر وخا�شة �لأطفال.
��شتح�شانا  �ل���ف���ع���ال���ي���ة  ل��ق��ي��ت  وق�����د 
وت���رح���ي���ب���اً م����ن �مل�������ش���ارك���ني و�ل�������زو�ر 
و�ل��ذي��ن بلغ ع��دده��م ح���و�يل 3600 

ز�ئر وم�شارك.
�لرتكيز  ��شتهدفت  �حلملة  �أن  و�أ�شار 
ع��ل��ى ع����دد م���ن �مل���ح���اور م��ه��م��ة منها 
�جلفاف  وي�شمل  �حل����ر�ري  �لإج���ه���اد 
و�لوقاية من �أ�شعة �ل�شم�س �أما �ملحور 
�لثاين فقد تناولنا من خالله معايري 
�ل�شباحة �لآمنة وت�شمل �أي�شا جزئني 
و�جلزء  �لأط��ف��ال  مع  �ل�شباحة  �لأول 
مع  �ل��ت��ع��ام��ل  بكيفية  ي��ت��ع��ل��ق  �ل���ث���اين 
�لكائنات �لبحرية ، �أما �ملحور �لثالث 

�أهمية  �إىل  خ���الل���ه  م����ن  ف��ت��ط��رق��ن��ا 
و��شتعر�شنا  ل��ل��ط��و�رىء  �ل�شتجابة 
�ل��ق��و�ع��د �لو�جب  �مل���ح���ور  ع���رب ه���ذ� 

�تباعها خالل �رتياد �ل�شاطىء .
�ملهند�س عبد�لعزيز زعرب على  و�أكد 
�أهمية �لعمل �مل�شرتك وتناغم �لأدو�ر 
و�مل�شوؤوليات بني بلدية مدينة �أبوظبي 
ومرتادي �ل�شو�طئ من �ملجتمع حيث 

و�لو�لدين  �لأه����ايل  ع��ات��ق  ع��ل��ى  ت��ق��ع 
م�������ش���وؤول���ي���ة �له����ت����م����ام ب����الأط����ف����ال 
وتوعيتهم مبخاطر �ل�شباحة و�شرورة 
من  �ملنا�شبة  �حلماية  و�شائل  �رت���د�ء 
�لغرق مثل حلقات �ل�شالمة �ملطاطية 
�أثناء  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م  و�لأذرع  ل��ل��ج�����ش��م 

�ل�شباحة لتفادي حو�دث �لغرق.
�أج��ل تو�شيع خارطة  �أن��ه من  و�أو���ش��ح 

�ل���ف���ائ���دة �مل���رج���وة م���ن �حل��م��ل��ة فقد 
هذه  م�شاندة  �ل�شاطىء  �إد�رة  ق���ررت 
�ل��ف��ع��ال��ي��ة م���ن خ����الل �إت���اح���ة دخ���ول 
 .. �ل�����ش��اط��ىء جم��ان��ا  �إىل  �جل��م��ه��ور 
وحر�شاً على تعزيز عالقات �ل�شر�كة 
�لبلدية  قامت  �مل�شاندة  �ملوؤ�ش�شات  مع 
و�لد�عمة  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  بتكرمي 

لهذه �لفعالية . 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

عقدت �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة – �شباح �أم�س 
– �جتماع م�شروع تطوير �لعمليات �لإد�رية �لن�شف �شنوي 
2014م، بح�شور �لعميد  ملالكي �لعمليات �لإد�ري��ة للعام 
عبد �هلل خمي�س �حلديدي مدير عام �لعمليات �ل�شرطية 
�ل�شريدي  �شعيد  دك��ت��ور  و�مل��ق��دم   ، �خليمة  ر�أ����س  ب�شرطة 
�ملدر�ء  م��ن  وع��دد   ، �لد�خلية  ب���وز�رة  �جل���ودة  �إد�رة  مدير 
بالقيادة  �جل��ودة  وممثلي   ، �لعمليات  ومن�شقي   ، �لعاّمون 

�لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة .
بالوفد  �لجتماع  بد�ية  يف  �حلديدي  �لعميد  رح��ب  حيث 
�ملكّلف من �لوز�رة، مثمناً على مبادر�ت �لتو��شل �مل�شتمرة 
خلدمة  �لدولة  م�شتوى  على  �لأمنية  �لأج��ه��زة  كافة  بني 
�لعمل �لأمني، �شمن خطط وز�رة �لد�خلية �لإ�شرت�تيجية، 
كما مت خالل �للقاء مناق�شة �شرورة تطبيق �إ�شرت�تيجية 
ومبادر�ت �لوز�رة يف خمتلف �لعمليات �لإد�رية، مبا ي�شهم 
و  �ل�شرطي  �لعمل  �أد�ء  وحت�شني  تطوير  يف  فعال  ب�شكل 

�لأمني على حد �شو�ء.

و�فياً  �شرحاً  �ل�شريدي  �لدكتور  �لعقيد  قدم  جهته  ومن 
عن مر�جعة منهجية �لعمليات �لإد�رية، وعر�س م�شتويات 
�أعرب يف ختام �لجتماع  ومقايي�س �لعمليات �لإد�ري��ة، ثم 
�لقيادة  قبل  م��ن  �مل��ب��ذول��ة  للجهود  ت��ق��دي��ره  و  �شكره  ع��ن 
�شمو  �ل��ل��و�ء  ر�أ���ش��ه��م  وعلى  �خليمة  ر�أ����س  ل�شرطة  �لعامة 
�ل�شيخ طالب بن �شقر �لقا�شمي �لقائد �لعام، وحر�شه على 
تطبيق �شيا�شة و نهج وز�رة �لد�خلية يف جمال �لتطوير و 
�لتح�شني �مل�شتمر بهدف �لرتقاء مب�شتوى �لأد�ء �ل�شرطي 

و مب�شتوى �خلدمات �ملختلفة �ملقدمة للجمهور.

�شرطة راأ�س اخليمة ت�شهد اجتماع م�شروع تطوير العمليات الدارية 

�شرطة دبي ت�شاهم باإحباط اأكرب عملية تهريب ملخدر احل�شي�س يف العامل

ا�شتهدفت رفع م�شتوى الوعي ب�شاأن املخاطر املحتملة

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة لل�شالمة يف ال�شواطىء للعام الثاين على التوايل

فقدان جواز �سفرت
�مل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
�شوريا   - �حل��م��ي��دي  ع��ل��ي 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره  
 )005354820( رق��م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/8629339

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ �م����ني �هلل 
عامر باد�شاه   - باك�شتان 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره  
 )1209611( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   056/2692597

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ حممد معني  فقد  
�ل���دي���ن لت���ى ���ش��ال��ح �حمد   
�جلن�شية   ب���ن���غ���الدي�������س   -
������ش�����ف�����ره  رق�����م  - ج�������������و�ز  
يجده  من   )0129537(
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/6672725
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

�شوريا  �قر�أو� لأطفال  ملبادرة  دعماً 
�ل���ت���ي �أط���ل���ق���ت���ه���ا �ل�����ش��ي��خ��ة ب����دور 
�لرئي�شة  �لقا�شمي،  �شلطان  بنت 
�لفخرية للمجل�س �لإمار�تي لكتب 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�شة  �ليافعني، 
مل�شروع ثقافة بال حدود، قدم نادي 
�شيد�ت �ل�شارقة دعماً مالياً بقيمة 
�لقلب  �إىل مكتبة  دره��م  �أل��ف   30
�لكبري، و�لتي مت �فتتاحها يف �شهر 
�لإمار�تي  باملخيم  �مل��ا���ش��ي  يونيو 
�ملبادرة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  �لأردين 
�لأط���ف���ال  م��������وؤ�زرة  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
وتقدمي  �ل�������ش���وري���ني  �ل���الج���ئ���ني 
من  لهم  و�لنف�شي  �ملعنوي  �لدعم 

خالل �لقر�ءة.
�لكبري  �ل��ق��ل��ب  م��ك��ت��ب��ة  وت��ت�����ش��م��ن 
لالأطفال  ن���وع���ه���ا  م����ن  �لأوىل   ،
باملنطقة،  �ل�����ش��وري��ني  �ل��الج��ئ��ني 
3000 كتاب، ومت �فتتاحها خالل 
�لقا�شمي  ب�����دور  �ل�����ش��ي��خ��ة  زي������ارة 

للمخيم �لو�قع يف منطقة مريجب 
�ملكتبة  و�ت��خ��ذت  ب����الأردن،  �لفهود 
����ش��م��ه��ا م��ن ح��م��ل��ة �ل��ق��ل��ب �لكبري 
�لتي �أطلقتها قرينة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �ل�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
�لقا�شمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���و�ه���ر 
ل�شوؤون  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
�لأ�����ش����رة ب��ال�����ش��ارق��ة، ت���ز�م���ن���اً مع 
�نطالقاً  لالجئني،  �لعاملي  �ل��ي��وم 
منا�شرة  �إىل  �لهادفة  �جلهود  من 
�أن��ح��اء �لعامل،  ودع���م �لأط��ف��ال يف 
�ملعاناة عن  رف��ع  باأهمية  و�ع��رت�ف��اً 
و�ملحرومني  �مل�شطهدين  �لأطفال 
من �لرعاية �لجتماعية، و�شرورة 
على  �حل�شول  يف  بحقهم  �ملطالبة 
�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة، و�خل���دم���ات 
�ل�شليمة  و�ل��ط��ف��ول��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

و�مل�شتقبل �لآمن.
وقالت خولة �ل�شركال، مدير نادي 
�شيد�ت �ل�شارقة: ي�شعدنا �أن نكون 
يف مقدمة �لد�عمني ملبادرة �قر�أو� 
���ش��وري��ا ومل�����ش��روع مكتبة  لأط���ف���ال 

�لقلب �لكبري نظر�ً لإمياننا �لكبري 
ب���ال���دور �ل����ذي ت��ل��ع��ب��ه �ل����ق����ر�ءة يف 
على  �لالجئني  �لأط��ف��ال  م�شاعدة 
وم�شاهد  �حل���رب  ذك���ري���ات  جت���اوز 
حياتهم،  يف  بها  م��رو�  �لتي  �لعنف 
م�شاعدتهم  يف  ن�شاهم  �أن  ون��ري��د 
على �ل�شتفادة من وقتهم يف �ملخيم 
مب��م��ار���ش��ة �ل���ق���ر�ءة و�مل�����ش��ارك��ة يف 
�لن�شاطات �لتي ت�شت�شيفها �ملكتبة، 
كي مننحهم �أماًل �أف�شل مب�شتقبل 
�أجمل لهم ولعائالتهم . و�أ�شافت: 
نتمنى �أن ي�شهم دعمنا للمبادرة يف 
�ل��ك��ب��ري من  �ل��ق��ل��ب  مت��ك��ني مكتبة 
�شر�ء �ملزيد من �لكتب، و��شت�شافة 
و�لفعاليات  �ل��ق��ر�ئ��ي��ة،  �جل��ل�����ش��ات 
�إىل  �لفرح  تدخل  �لتي  �لرتفيهية 

قلوب �لأطفال �لالجئني . 
�ملبلغ  �أن  �إىل  �ل�����ش��رك��ال  و�أ����ش���ارت 
كان  ب��ه للحملة،  �ل��ت��ربع  �ل���ذي مت 
ج�������زء�ً م����ن ري�����ع م���ع���ر����س �إب���ري���ز 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لفعالية  ل��الأن��اق��ة، 
�لأزي������اء و�لإك�������ش�������ش���و�ر�ت، و�ل���ذي 

�أقامه نادي �شيد�ت �ل�شارقة خالل 
�شهر رم�شان �ملبارك، بهدف توفري 
�حتياجات �ل�شيد�ت و�أطفالهن من 
و�لهد�يا  و�لإك�����ش�����ش��و�ر�ت  �لأزي����اء 

�خلا�شة بعيد �لفطر �ل�شعيد.
�لعقروبي،  عبيد  م���روة  و�أع���رب���ت 
�ملجل�س  �إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�لإم����ار�ت����ي ل��ك��ت��ب �ل��ي��اف��ع��ني، عن 
ت���ق���دي���ره���ا ل���ه���ذه �مل�������ش���اه���م���ة من 
و�لتي  �ل�������ش���ارق���ة،  ����ش���ي���د�ت  ن�����ادي 
بامل�شوؤولية  �لكبري  �هتمامه  تعك�س 
�لجتماعية، وحر�شه على �أن يكون 
�ملبادر�ت  جن��اح  م�شرية  م��ن  ج���زء�ً 
و�لإن�شانية  �لثقافية  و�لفعاليات 
�ل�شارقة، ومن  �إم��ارة  �لتي تطلقها 
بينها مبادرة �قر�أو� لأطفال �شوريا 
، م�شيدة بكون �لنادي �أول موؤ�ش�شة 
�لقلب  ملكتبة  �مل���ايل  �ل��دع��م  ت��ق��دم 
�لكبري، وق��ال��ت: ج��اء �إط���الق هذه 
�ملبادرة من منطلق �إميان �ل�شيخة 
بحق  �لقا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور 
بالو�شول  �لعامل  هذ�  يف  طفل  كل 

�إىل �لكتاب، و�أن يكون قارئاً بغ�س 
يعي�شها،  �لتي  �لظروف  �لنظر عن 
�ملوؤ�ش�شات  دع��م  �شي�شاعدنا  لذلك 
�ملبادرة  لهذه  �لوطنية  و�ل�شركات 

�لأط�����ف�����ال  م�����اأ������ش�����اة  ت���خ���ف���ي���ف  يف 
�ل��الج��ئ��ني �ل��ذي��ن جت��رع��و� مر�رة 
�لثالث  �ل�����ش��ن��و�ت  �حل����رب خ���الل 

�لأخرية . 
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•• الفجرية-الفجر:

عقد �شعادة �لعميد حممد �أحمد بن غامن �لكعبي �لقائد �لعام ل�شرطة �لفجرية 
�لأق�شام  وروؤ���ش��اء  �لإد�ر�ت  وم��در�ء  �لعامون  �مل��در�ء  بح�شور  مبكتبه  �إجتماعاً 

لبحث �ل�شتعد�د�ت و�لرتتيبات �لالزمة خالل �إجازة عيد �لأ�شحى �ملبارك .
�لفطر  لعيد  �لح���د�ث  �شري  تقرير  غ��امن  بن  ��شتعر�س  �لإجتماع  بد�ية  ويف 
�ملن�شرم و�شدد على تال�شي �ل�شلبيات وو�شع �حللول �ملنا�شبة لها بهدف �لرتقاء 

باخلدمات �ملقدمة للزو�ر وتوفري بيئة �آمنه لق�شاء وقت ممتع للعائلة
وقد وجه �لقائد �لعام بتكثيف و�نت�شار �لدوريات �ملرورية و�لأمنية على جميع 
طرق �لإمارة �لد�خلية و�خلارجية وتركيزها على �ملناطق �ل�شياحية يف �لإمارة 
�أثناء �إجازة �لعيد ، كما وجه بتوفري �لقوة �لالزمة  �لتي يكر �لتو�فد عليها 
لتاأمني حركة �ل�شري وتاأمني مناطق جتمع �لعائالت وتقدمي كافة �مل�شاعد�ت 
يف  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  حفظ  على  و�حل��ر���س  للز�ئرين  �ل�شرطية  و�خل��دم��ات 

�لإمارة.
كما �شرح �لكعبي باأن جميع مر�كز �ل�شرطة م�شتعدة للتعامل مع كافة �لأحد�ث 
�لفجرية  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  ونا�شد   ، للجمهور  �لأمنية  �خلدمات  وتقدمي 
جميع �ل�شائقني و�لز�ئرين لالإمارة خالل �إجازة �لعيد باتخاذ �حليطة و�حلذر 
�أثناء �لقيادة يف �ملناطق �جلبلية و�لأودية و�ملناطق �ملنخف�شة وعند �رتياد �لبحر 
، موؤكد�ً �أن غرفة �لعمليات على ��شتعد�د تام لتلقي �أي مكاملات �أو ��شتف�شار�ت �أو 

بالغات على �لرقم )999(.

�شرطة الفجرية تبحث ا�شتعداداتها 
لعيد الأ�شحى املبارك

تربع بـ30 األف درهم لـ مكتبة القلب الكبري 

نادي �شيدات ال�شارقة يدعم مبادرة اقراأوا لأطفال �شوريا

•• اأم القيوين-الفجر:

���ش��ه��د ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ر��شد 
ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن ر����ش��د �مل��ع��ال ويل عهد 
نهيان  �ل�����ش��ي��خ  وم��ع��ايل  �ل��ق��ي��وي��ن،  �أم 
�لثقافة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
م�شاء  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة  و�ل�������ش���ب���اب 
ختام  ح��ف��ل  ���ش��ب��ت��م��رب،   28 �ل�����ش��ب��ت 
فعاليات �لربنامج �لوطني لالأن�شطة 
يف   2014 ب����الدي  ���ش��ي��ف  �ل�شيفية 
�لقيوين،  باأم  �لثقايف  �ملجتمعي  �ملركز 
و�لذي نظمته وز�رة �لثقافة و�ل�شباب 
�لهيئة  مع  بالتعاون  �ملجتمع  وتنمية 
و�لريا�شة  �ل�����ش��ب��اب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة 
نهاية  وحتى  �أغ�شط�س   2 م��ن  ب��د�ي��ة 

�ل�شهر.
�إبر�هيم  ���ش��ع��ادة  �خل��ت��ام  حفل  ح�شر 
للهيئة  �ل����ع����ام  �لم������ني  �مل���ل���ك  ع���ب���د 
و�لريا�شة،  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
�للجنة  رئي�س  �مل��دف��ع  خ��ال��د  و���ش��ع��ادة 
ل��ف��ع��ال��ي��ات �شيف  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
بالدي، و�لأمني �لعام �مل�شاعد للهيئة 
و�لريا�شة،  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
ن��ائ��ب رئي�س  غ��ل��وم  و�ل��دك��ت��ور حبيب 
�إد�رة  مدير  للربنامج،  �لعليا  �للجنة 
و�ملجتمعية،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لأن�������ش���ط���ة 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�������ش���اء  م���ن  وع�����دد 
�ملر�كز  وم��دي��ري  للربنامج،  �ملنظمة 
�مل�شاركة، وممثلني عن كافة �ل�شركاء 
�ل�شرت�تيجيني �لد�عمني للربنامج.

وت���ف���ق���د �أ����ش���ح���اب �ل�����ش��م��و و�مل���ع���ايل 
�مل��ع��ر���س �مل�شاحب  �ل��وك��الء  و���ش��ع��ادة 
حل��ف��ل �خل��ت��ام و�ل����ذي ���ش��م �بتكار�ت 

و�إجن��������از�ت ط����الب وط���ال���ب���ات �شيف 
تر�ثية  منتجات  2014، من  بالدي 
�إم���ار�ت���ي���ة، ومن�����اذج م�����ش��اري��ع علمية 
يف  �ملنت�شبون  ن��ف��ذه��ا  فنية  ول��وح��ات 
وثقافياً  �شبابيا  60 مركز�ً  �أكر من 
ومدر�شياً و�شاطئاً ومتخ�ش�شاً باأنحاء 

�لدولة. 
حيث كرم �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود 
�أم �لقيوين  بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  وم���ع���ايل 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�شركاء  ك���اف���ة  �مل���ج���ت���م���ع  وت���ن���م���ي���ة 
للربنامج  �لد�عمني  �ل�شرت�تيجيني 
ك��م��ا ك��رم��ا �ل��ف��ائ��زي��ن ب��ج��و�ئ��ز �شيف 
ب����الدي ع��ن ع���دة ف��ئ��ات وه���ي �أف�شل 
جل��ن��ة ف��رع��ي��ة و�أف�������ش���ل م���رك���ز د�ئم 

ومتغري، بالإ�شافة �إىل �أف�شل مبادرة 
�شريك،كما  و�أف�شل  �لوطنية  للهوية 
بعنو�ن  �أوب��ري��ت  �خلتام  حفل  ت�شمن 
وطالبات  طالب  قدمه  �لوطن  �شعب 
�لربنامج �لوطني لالأن�شطة �ل�شيفية 
ع���ربو� فيه ع��ن حبهم  ب���الدي  �شيف 
تقدمي  خالل  من  للوطن  و�نتمائهم 
ت���ر�ث دول���ة �لم�����ار�ت وح��ا���ش��ره��ا يف 

لوحات غنائية متنوعة .
وعرب معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�شروره  ع��ن  �لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل 
�لكبري  ب��ال��ن��ج��اح  ل��الح��ت��ف��ال  �لعميق 
ّقق يف �لدورة �لثامنة لربنامج  �لذي حتحَ
�شيف بالدي وهو �لربنامج �لوطني، 
�ل���ذي �أ���ش��ب��ح جم���اًل ح��ي��وي��اً وناجحاً 
و�ملبادرة  �ل��ري��ادِة  خ�شائ�ِس  لتنميِة 

لدى جميع �مل�شاركني فيه ، موؤكد� �أن 
مُمِتع  ْيٌف  �شحَ  : �شعار  حمل  �لربنامُج 
مبد�أٍ  م��ن  �نطالقاً   ، ُم��ب��ِدع  و�شباٌب   ،
ز�رة  وحَ يف  نا  �أنف�شحَ ب��ه  ن��اأخ��ُذ   ، �أ���ش��ا���ش��ّي 
�ملجتمع،  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �لثقافة 
�ل�شباب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  ويف 
�لوطن،  ���ش��ب��ابحَ  �أنَّ  وه���و  و�ل��ري��ا���ش��ة، 
و�لأ�شا�شّي  �حل��ق��ي��ق��يُّ  �ل��ع��ن�����ش��ُر  ه��م 
و�أّن  �ملجتمع،  يف  و�ل��ت��ق��دِم  للتطوير 
و�جبحَنا جميعاً هو �إتاحُة كافِة �لفر�س 
�أمامهم للنموِّ و�لرتقاء، حتى يكونو� 
رْيٍ وعطاء  د�ئماً وبا�شتمر�ر، م�شدرحَ خحَ
بل  ��ِت��ه��م،  ولأُمَّ ولوطِنهم  ملجتمِعهم، 

ْوِلهم. و�أي�شاً للعاملحَ ِمن ححَ
�إنَّ  ن���ه���ي���ان  �ل�������ش���ي���خ  م����ع����ايل  وق�������ال   
مبا  �حتفاٌء  هو  �إمنا  �لليلة،  �حتفالحَنا 

هذ�  يف  �مل�شاِرك،  �ل�شباب  من  �ُشه  نحَلمحَ
�لربنامج من حما�شٍة ومبادرة، وعمٍل 
جميعاً  �شعورحَنا  ي��وؤك��ُد  نحٍو  على  ج��اّد 
هذ�  مب�شتقبِل  و�لتفاوؤل  بالطمئناِن 
�لكبريةحَ  ثقتحَنا  �أي�شاً  وي��وؤك��ُد  �لوطن، 
�آماِلنا  من  �لكثري  ُي�شيف  مبا  فيهم، 
ب���ل ولدولِة  ل��ه��م  وت��وق��ع��اِت��ن��ا  ف��ي��ه��م، 
ٍر  �لإمار�ت بهم مب�شتقبٍل و�عٍد وُمب�شِّ

باإذن �هلل .
�لإمار�ت  دول��ةحَ  �أن  �إىل  معاليه  و�أ�شار 
ب���ق���ي���ادة �شاحب  �مل���ت���ح���دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �لو�لد  �ل�شمو 
� حفظه �هلل،  �لدولة  �آل نهيان رئي�س 
ْوِرد،  محَ �أعظم  وبناِتها  �أبناِئها  يف  ترى 
د�ئماً  ُعهم  وُت�شجِّ ��شتثمار  و�أف�����ش��لحَ 
ع��ل��ى �ل��ن��ج��اِح و�ل��ت��ف��وق، وُت���وّف���ُر لهم 
و�ل���ت���ق���دم، وب�شفٍة  �ل��ن��م��وِّ  ���ُش��ُب��ل  ك���لَّ 
م�شتمّرة، وقدم معاليه عظيمحَ �ل�شكر 
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  �لتقدير  وف��ائ��قحَ 
�لو�لد رئي�س �لدولة ، تعبري�ً �شادقاً 
ع��ن ق��ي��ادت��ه �حل��ك��ي��م��ة، ل��ه��ذ� �لوطن 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  و�أخ����ي����ه   ، �ل���ع���زي���ز 
 ، مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س   ، �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء، حاكم دبي ، و�إخو�نحَه �أ�شحابحَ 
�ل�����ش��م��و �أع���������ش����اءحَ �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
�لإم�����ار�ت، و�لفريق  ل��الحت��اد، ح��ك��امحَ 
�أول �شاحب �ل�شمو �لأخ �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ، ويلَّ عهِد �أبوظبي، 
ونائبحَ �لقائِد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�لذي يحر�ُس كلَّ �حلر�س على �إثر�ء 
جتارِب �ل�شباب يف �ملجتمع، وتعويِدهم 
وت�شجيعهم على  باملبادرة  �لأخِذ  على 

�لتفوِق و�لإجناز، و�لتفاين يف خدمِة 
�ملجتمع، وِرعاية م�شالِح �لوطن. 

�شيف  ب��رن��ام��ج  فعاليات  �أن  و�أ���ش��اف 
ب���الدي ل��ه��ذ� �ل��ع��ام ، ق��د ���ش��ارك فيها 
�أك����ُر م��ن )20( �أل����ف ُم��ن��تحَ�����ِش��ب، يف 
�أكرحَ ِمن ) 60 ( مركز�ً، منت�شرًة يف 
كافة �أنحاء �لدولة، متوجها بالتهنئِة 
�لذين  �ل�����ش��ب��اب،  ك���لِّ  �إىل   ، و�ل��ت��ح��ي��ة 
�شاركو� يف هذ� �لربنامج ، ر�جياً لهم 
�لر�ئع،  �لنحو  هذ�  على   ، �ل�شتمر�ر 
من  �نطالقاً  و�حلما�شة  �مل��ب��ادرة  من 
لبلِدهم   ، �حلقيقي  و�لنتماء  �ل��ولء 
تقديره  ع����ن  ع����رب  ك���م���ا  ووط����ِن����ه����م، 
�ل�����ش��رك��اء و�جلهات،  ل��ك��اف��ِة  �خل��ا���س 
�ل�شبابّي،  �ل��ن�����ش��اطحَ  ه��ذ�  ت��دع��ُم  �ل��ت��ي 
�لكامل  ���ه���م  ح���ر����شحَ  ، ل���ه���م  ر�ً  ُم������ق������دِّ
و�لعمل  �ل���ت���ع���اون  ع���ل���ى  و�مل���ل���ح���وظ 
و�ل�شباب  �لثقافة  ز�رة  وحَ مع  �مل�شرتك 
، ومع �لهيئة �لعامة  وتنمية �ملجتمع 

�إننا  �ل�شباب و�لريا�شة قائال  لرعاية 
ونحَعتزُّ   ، ج��ه��ودحَه��م معنا  ك��ث��ري�ً  ُر  ُن��ق��دِّ
بها ، لأننا نحَعترُبها ، متطلباً �شرورياً 
، يف  �لإن�����ش��ان  ل��ن��ج��اِح ج��ه��ود تنميِة   ،
ممثلي   ، �أي�شاً  �أ�شكُر  �لعزيزة  دولِتنا 
ُر لهم : �أدو�رحَهم  و�شائل �لإعالم ، و�أُقدِّ
حقيقية  �شورٍة  تقدمي  يف   ، �مللمو�شة 

لفعالياِت هذ� �لربنامج .
���ن �أ���ش��ه��م يف   و�أ����ش���اد م��ع��ال��ي��ه ب��ك��لِّ محَ
بالدي  �شيف  برنامج  و�إد�رِة  تنظيم 
من �أع�شاِء �للجنة �لعليا للربنامج ، 
مديري �ملر�كز ، �مل�شرفني ، �ملتطوعني 
ز�رِة و�لهيئة �  ، وكافِة �لعاملني يف �لوحَ

�شبحانه  �هللحَ  د�ع��ي��ا  معاليه  و�خ��ت��ت��م 
�لإم����ار�ت  دول���ةحَ  �أْن يحفظحَ   ، وت��ع��اىل 
و�أن   ، وب�����ش��ع��ِب��ه��ا   ، ب��ق��ادِت��ه��ا  ع���زي���زًة   ،
ي���ب���اركحَ يف ���ش��ب��اِب��ه��ا ، ل��ي��ك��ون��و� دوم���اً 
�أد�ًء   : م��ن��ه��م  ت��وق��ع��اِت��ن��ا  �����ْدِر  قحَ ع��ل��ى   ،
دوماً  يحَ�شريو�  و�أن   ، ّية  وِجدِّ و�لتز�ماً 

، وب��ط��ري��ق��ٍة ���ش��اع��دٍة وُم��ت��ن��ام��ي��ة ، يف 
ز ، لأنف�ِشهم ،  حتقيق �لمتياِز و�لتميُّ
و�لنجاِح لوطِنهم ، يف �إطاٍر من �لثقِة 
�لأخالق  مبكارِم  و�لتَّحّلي   ، بالنف�س 
و�لنتماء   ، �لوطن  ح��بِّ  جانب  �إىل   ،
و�لناه�شة  �لر�ئدة  مل�شريته   ، �لقوّي 

، وعلى �لدو�م .
�لوطني  �لربنامج  فعاليات  �أن  يذكر 
���ش��ي��ف ب����الدي �أ���ش��ت��م��رت ع��ل��ى مدى 
���ش��ه��ر ك��ام��ل و���ش��م��ت م��ئ��ات �لرب�مج 
و�لدور�ت و�ملحا�شر�ت، وور�س �لعمل 
و�لرتفيهية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل����رح����الت 
�إ�شافة �إىل مئات �مل�شابقات و�لدور�ت 
كبري  و�ملتخ�ش�شة يف عدد  �لتدريبية 
فعاليات  رك����زت  ك��م��ا  �مل����ج����الت،  م���ن 
و�لقيم  �لوعي  تنمية  على  �لعام  ه��ذ� 
�ل��وط��ن��ي��ة ل���دى �ل�����ش��ب��اب �ت�����ش��اق��ا مع 
تطيق �خلدمة �لوطنية و�لتي وجدت 

��شتجابة كبرية من كافة �مل�شاركني.

•• نيويورك-الفجر:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  �أك���دت 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، 
حممد  ب��ن��ت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  ���ش��م��و 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
و�لرئي�س  �ملوؤ�ش�س  �لأ���ش��رة،  ل�����ش��وؤون 
�ل���ف���خ���ري مل��ج��ل�����س ����ش���ي���د�ت �أع���م���ال 
�لإمار�ت  دول��ة  �مل��ر�أة يف  �أن  �ل�شارقة، 
مبكانة  حت���ظ���ى  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
رف��ي��ع��ة �مل�����ش��ت��وى، ت��ن��ب��ع م��ن �ح���رت�م 
�حلكيمة  �لإمار�تية  �لقيادة  وتقدير 
حل�شورها �ملجتمعي �لفاعل، ودورها 
خمتلف  يف  �ل���ت���ن���م���ي���ة  م�������ش���رية  يف 
�مل���ج���الت، وه���و م��ا �أ���ش��ه��م يف متكني 
�مل�شاركة يف عملية �شناعة  �مل��ر�أة من 
�ملنا�شب  �أعلى  �إىل  و�أو�شلها  �لقر�ر، 

�ملحلية و�لعاملية.
و�أو�شحت �شموها �أن �لنهج �لتاريخي 
�لإم���ار�ت �لعربية  �ل��ذي تتبعه دول��ة 
�ملتحدة يف دعم ومتكني �ملر�أة م�شتمد 

لالإ�شالم  �حل��ق��ي��ق��ي��ة  �ل�����ش��ري��ع��ة  م��ن 
حقوقها  و�أعطتها  �مل���ر�أة  ق��درت  �لتي 
ك��ام��ل��ة و�أو�����ش����ت �ل���رج���ل ب����اأن يكون 
�أن  على  و���ش��ددت  جانبها،  �إىل  دوم���اً 
و�لتي  �مل��ت��ط��رف��ة  �جل���م���اع���ات  ت��ل��ك 
ت��ن��ت��ق�����س م���ن ق��ي��م��ة وك���ر�م���ة �مل�����ر�أة 
و�حلياة  و�ل��ع��م��ل  �لتعليم  يف  وحقها 
�لعادلة  وحقيقته  لالإ�شالم  مت�س  ل 

و�ملت�شاحمة باأي �شلة.
ج����اء ذل����ك خ����الل ل��ق��اء ���ش��م��وه��ا مع 
نكوكا،  م���الم���ب���و  ف���وم���زي���ل  ����ش���ع���ادة 
�ملدير �لتنفيذي لهيئة �لأمم �ملتحدة 
بنيويورك،  �لهيئة  مقر  يف  ل��ل��م��ر�أة، 
وت����ز�م����ن����اً م����ع �ج���ت���م���اع���ات �ل������دورة 
للجمعية  و�ل�شتني  �لتا�شعة  �ل�شنوية 

�لعمومية لالأمم �ملتحدة.
وب���ح���ث���ت ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ���ة ج���و�ه���ر 
�ملر�أة  و���ش��ع  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  �لقا�شمي 
و�لإقليمي،  �مل��ح��ل��ي،  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
بدورها  �لنهو�س  وكيفية  و�ل���دويل، 
لت�شبح  و�لق���ت�������ش���ادي  �لج��ت��م��اع��ي 
�لتنمية،  ع��م��ل��ي��ة  يف  ف���اع���اًل  ���ش��ري��ك��اً 

�ملر�أة  تو�جه  ز�ل��ت  ما  �لتي  باملناطق 
على  ح�شولها  تعيق  م�شاعب  فيها، 
حقوقها �لكاملة، كما ناق�شت �شموها 
�ملنطقة  يف  �مل���ر�أة  مكانة  تعزيز  �شبل 
�لعربية، و�لآليات �لكفيلة بح�شولها 
�ل�شحية،  و�ل���رع���اي���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
�حلقوق  �أب�������ش���ط  م����ن  ب��اع��ت��ب��اره��م��ا 
�ملر�أة  على  �نعكا�شاتها  ت�شكل  ل  �لتي 

فح�شب بل �لعائلة و�ملجتمع باأكمله.
�إن  �لقا�شمي  جو�هر  �ل�شيخة  وقالت 
�لعقود  �لإمار�تية متكنت عرب  �مل��ر�أة 
�لأرب���ع���ة �مل��ا���ش��ي��ة، م��ن �ك��ت�����ش��اب ثقة 
�شعبها بقدرتها على �لعطاء و�لإبد�ع 
يف جميع �ملجالت �لتي �شاركت فيها، 
م��ن �حلقوق  �مل��زي��د  م��ا منحها  وه���و 
و�ملكا�شب، بف�شل وقوف قادة �لدولة 
�أن  م�شيفة  ج��ان��ب��ه��ا،  �إىل  �لأوف���ي���اء 
�ل���رج���ل و�مل�������ر�أة يف دول�����ة �لإم������ار�ت 
م�شرية  يف  ك�����ش��رك��اء  م���ع���اً  ي��ع��ل��م��ون 
�أج����ل م�شتقبل  م���ن  و�ل��ع��م��ل  �ل��ب��ن��اء 
و�لقادمة،  �حلالية  لالأجيال  �أف�شل 
كما قدمت �لإم��ار�ت للمر�أة كل دعم 

مم��ك��ن ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ط��اق��ت��ه��ا يف 
�لرتقاء بنف�شها و�أ�شرتها و�شعبها. 

�أن ح�شول دولة  �إىل  و�أ�شارت �شموها 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �ملركز 
�ملر�أة  �ح��رت�م  �لأوىل عاملياً يف موؤ�شر 
�لذي �أ�شدره جمل�س �لأجندة �لدويل 
�لتابع للمنتدى �لقت�شادي �لعاملي يف 
�أبريل من �لعام �جل��اري، يثبت  �شهر 
ت�شهده  �لذي  �لقت�شادي  �لتطور  �أن 
دولة �لإمار�ت حالياً ما هو �إل نتيجة 
�لذي  �لج��ت��م��اع��ي  للتطور  مبا�شرة 
كانت �ملر�أة د�فعاً رئي�شياً يف �لو�شول 

�إليه.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ّل��ق ب���و����ش���ع �مل��������ر�أة على 
�ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل، �أعربت 
ثقتها  �لقا�شمي عن  �ل�شيخة جو�هر 
�ملنظمات  بها  تقوم  �لتي  ب��اأن �جلهود 
�ل���دول���ي���ة، وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ه��ي��ئ��ة �لأمم 
ت�شريع  على  ت�شاعد  للمر�أة،  �ملتحدة 
�ملجتمعات  يف  �مل�����ر�أة  مت��ك��ني  ع��م��ل��ي��ة 
من  بع�شهاً  منحها  يف  ت��اأخ��رت  �لتي 
جعل  ���ش��رورة  �إىل  م�شرية  حقوقها، 

�أول����وي����ات دول  �ل��ت��ع��ل��ي��م يف م��ق��دم��ة 
�مل��ر�أة على  �أج��ل م�شاعدة  �لعامل من 
على  ت�شاعدها  �لتي  �ملعرفة  �كت�شاب 
�شرورة  م���ع  �ل��ت��ن��م��ي��ة،  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�إلغاء �أي قيود متنع �مل��ر�أة من �إكمال 

در��شتها �جلامعية، �أ�شوة بالرجل.
�ملنا�شرة  وب�شفتها  �شموها  و�طلعت 
�ل�����ب�����ارزة ل����الأط����ف����ال �ل���الج���ئ���ني يف 
�ملتحدة  ل���الأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية 
ل�شوؤون �لالجئني من �ملدير �لتنفيذي 
ما  على  للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم  لهيئة 
وخدمات  ب��ر�م��ج  م��ن  �لهيئة  تنظمه 
�مل��ر�أة يف خميمات �لالجئني  لتمكني 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ويف  �ل���ع���امل  ح����ول 
�شموها  و�أك�����دت  �لأو����ش���ط حت���دي���د�ً، 
على �شرورة توفري �لتعليم للمر�أة يف 
�للجوء وتاأهيلهم ملتابعة �حلياة  دول 
للتطور  �لنف�س  باأمل و�لعتماد على 
�مل���ايل  �ل����ش���ت���ق���الل  �إىل  و�ل���و����ش���ول 
�مل��ر�أة مما يعزز ثقتها وقدرتها  لدى 

بامكانياتها.
من ناحيتها، رحبت فومزيل مالمبو 

جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  ب��زي��ارة  نكوكا 
وحر�س  �لهيئة،  مقر  �إىل  �لقا�شمي 
���ش��م��وه��ا ع��ل��ى ب��ح��ث وم��ن��اق�����ش��ة �شبل 
�ل���ت���ع���اون ب����ني �جل���ان���ب���ني، وق���ال���ت: 
جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  م�شاهمة  �إن 
�لقا�شمي يف دعم قيادة �ملر�أة ومتكينها 
�قت�شادياً يف �إمارة �ل�شارقة وخارجها، 
هو �أمر يبعث على �لفخر، و�أنا �أحيي 
ت���ع���اط���ف ���ش��م��وه��ا م����ع دع�����م �مل�������ر�أة، 
وم�شاعدتها على �أن تكون قادرة على 
يف  و�مل�شاهمة  و�أ�شرتها  نف�شها  �إعالة 

د�ئماً  �شررت  وق��د  جمتمعها.  تنمية 
باملبادر�ت �لتي تطلقها �شمو �ل�شيخة 
جو�هر �لقا�شمي يف �ل�شارقة، وتعترب 
من  �لتخفيف  لكيفية  ملهمة  �أمثلة 
هذه  �إن  ومتكينهن.  �لن�شاء  م��ع��ان��اة 
�جلهود و�ملبادر�ت �لقوية و�مل�شتد�مة 
فح�شب،  �لأف����ر�د  تنمية  يف  ت�شهم  ل 

و�إمنا �ملجتمع كله ب�شكل عام .
للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  �أن  يذكر 
�لتابعة  �ملوؤ�ش�شات  �أح��دث  من  تعترب 
تاأ�ش�شت  �ملتحدة، حيث  �لأمم  ملنظمة 

يف يوليو 2010 بهدف متكني �ملر�أة، 
�جلن�شني،  ب���ني  �مل�������ش���او�ة  وحت��ق��ي��ق 
�إد�ري����ة  �أج���ه���زة  �أرب����ع  للهيئة  وي��ت��ب��ع 
ومعهد  ب���امل���ر�أة،  �ل��ن��ه��و���س  �إد�رة  ه��ي 
�مل�شت�شارة  �لبحث و�لتدريب، ومكتب 
�ملتحدة  �لأمم  و���ش��ن��دوق  �خل��ا���ش��ة، 
�لإمنائي للمر�أة )�ليونيفيم(، وتقدم 
�لهيئة �لدعم �ملايل و�لبحثي و�لفني 
�مل��ع��ن��ي��ة بتمكني  و�مل��ن��ظ��م��ات  ل���ل���دول 
�ملر�أة، و�إلغاء �لتمييز �شدها، وحتقيق 

�مل�شاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة.

•• اأبوظبي-وام:

�أط��ل��ق م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن م��ب��ارك �آل نهيان 
�لدورة  مبادرة  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر 
�لتدريبية للكو�در �ملو�طنة لإك�شابهم �ملهار�ت �ملطلوبة 
�لرتكيز  م��ع  �لتخ�ش�شات  م��ن  ع��دد  يف  �لعمل  ل�شوق 
و�أكد   . �ملعلومات  وتقنية  �لإد�ري���ة  �لتخ�ش�شات  على 
�ل��دك��ت��ور �شعيد ح��م��د �حل�����ش��اين وك��ي��ل وز�رة  ���ش��ع��ادة 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �أنه �شيتم منح مكافاأة 
�ل��دورة �لتي �شتوؤهل  �نتهاء  مالية و�شهادة خربة عند 
�مل�����ش��ارك��ني فيها خ���الل ث��الث��ة �أ���ش��ه��ر ل��الن��خ��ر�ط يف 
�ل��وز�رة ت�شرتط  �أن  �إىل  و�أ�شار   . �لعمل مبا�شرة  �شوق 

�لبكالوريو�س  �أو  �لعايل  �لدبلوم  درجة  �حل�شول على 
�أدن��ى لال�شرت�ك يف �ل��دورة �لتي و�شفها معايل  كحد 
�ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان باأنها تاأتي �ن�شجاما 
مع توجيهات �لقادة لتحقيق متطلبات �لتوطني وعلى 
ر�أ�شهم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
هو  �لعمل  �أن  ي��رى  �ل���ذي  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ملعيار �حلقيقي للمو�طنة ودليل �لإخال�س و�لولء. 
وك��ان معايل �ل��وزي��ر �أك��د �أن فكرة �مل��ب��ادرة ج��اءت من 
منطلق دور �لوز�رة �لريادي يف بناء قاعدة ر��شخة من 
�لبنية �لتحتية ل�شوق �لعمل يف �لدولة وعدم �قت�شار 
دورها على �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي لأنها معنية 

�أي�شا بالتدريب و�لتاأهيل.

حمدان بن مبارك يطلق مبادرة لتاأهيل وتدريب الكوادر املواطنة 

ويل عهد اأم القيوين ووزير الثقافة ي�شهدان حفل ختام �شيف بلدي 

نهيان بن مبارك: ال�شباب هم اأ�شا�س تقدم املجتمع وواجبنا اتاحة كافة الفر�س اأمامهم للنمو والرتقاء

خلل لقائها مع املدير التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة بنيويورك

جواهر القا�شمي: املراأة �شريكة اأ�شا�شية يف م�شرية التنمية من اأجل م�شتقبل اأف�شل لالأجيال 
احرتام القيادة الإماراتية للمراأة �شاهم يف رفعة الدولة وتقدمها

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما ب�شاأن تعيني 
رئي�س هيئة الوقاية وال�شالمة يف الإمارة

•• ال�شارقة-وام: 

�لأعلى  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �أ�شدر �شاحب 
حمد  ب��ن  �شقر  ب��ن  خالد  �ملهند�س  �ل�شيخ  نقل  ب�شاأن  �أم��ريي��ا  �ل�شارقة..مر�شوما  حاكم 
�إمارة  �لوقاية و�ل�شالمة يف  �لعامة وتعيينه رئي�شا لهيئة  �لأ�شغال  د�ئرة  �لقا�شمي رئي�س 
�ل�شارقة. و ن�س �ملر�شوم رقم 62 ل�شنة 2014 ..على �أن يلغي �ملر�شوم كل حكم يتعار�س 
ين�شر يف  و  تاريخ �شدوره  به من  يعمل  و  �لتعار�س  ه��ذ�  يزيل  �ل��ذي  و�أحكامه �ىل �حل��د 

�جلريدة �لر�شمية.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن تعيني رئي�س 
دائرة الأ�شغال العامة وع�شو املجل�س التنفيذي

•• ال�شارقة-وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �ل�شارقة مر�شوما �أمرييا ب�شاأن نقل �ل�شيد علي �شعيد �شلطان حممد بن �شاهني 
يف  وع�شو�  �لعامة  �لأ���ش��غ��ال  ل��د�ئ��رة  رئي�شا  تعيينه  و  �لإ���ش��ك��ان  د�ئ���رة  م��دي��ر  �ل�شويدي 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة. ون�س �ملر�شوم رقم 63 ل�شنة 2014 على �أن يعمل 
بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره و يلغى كل حكم يتعار�س و�أحكامه و ين�شر يف �جلريدة 

�لر�شمية.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ ت��اج حممد 
خان بخت بيدر   - باك�شتان 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره  
 )4106172( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/5054725

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شعاد حامد 
حممد ���ش��ال��ح    - �ليمن 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره  
 )03100212( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   052/8359523



االثنني -   29   سبتمبر   2014 م   -  العـدد    11219
Monday  29  September   2014  -  Issue No   11219

11

عربي ودويل

11
عوا�شم

11

�لربعاء  �شتولتنربغ  ين�س  �ل�شابق  �لروجي  �ل��وزر�ء  رئي�س  يت�شلم 
مهامه على ر�أ�س حلف �شمال �لطل�شي �لذي �شيكون عليه �ن يثبت 
يف �ل�شنو�ت �لقادمة �نه قادر على مو�جهة �لتحدي �لرو�شي و�قناع 
�حللفاء بزيادة �لنفاق على جيو�شهم. و�شيتوىل �شتولتنربغ )55 
�لذي  ر��شمو�شني  ف��وغ  �ن��در���س  ل��ل��دمن��ارك��ي  خلفا  من�شبه  ع��ام��ا( 
�لوكر�نية  �لزم��ة  بد�ية  منذ  رو�شيا  �شد  �لقا�شية  خطبه  �شاهمت 
دف��اع��ي جماعي يف  ���ش��ورة  ��شوله،  �ىل  يعود  ���ش��ورة حللف  بناء  يف 
مو�جهة رو�شيا يذكر باحلرب �لباردة. وقبل عام متاما، كان �حللف 
من  جنوده  �ن�شحاب  �ق��رت�ب  مع  ل��وج��وده  جديد  �شبب  عن  يبحث 
�فغان�شتان حيث قاتلو� 13 عاما بدون �ن يتمكنو� من �لق�شاء على 
لدى  ��شتونيا  �شفري  وق��ال  م�شتقر.  نظام  �قامة  �و  طالبان  حركة 
�حللف لوري ليبيك لكننا مررنا ب�شنة من �لتقلبات �حلادة ، م�شري� 
�ىل موقف رو�شيا �لتي �شمت �شبه جزيرة �لقرم مطلع �آذ�ر-مار�س 
ثم �ر�شلت قو�ت لتقاتل �ىل جانب �لنف�شاليني يف �وكر�نيا، وظهور 
�لك�شندر�  وقالت  و�شوريا.   �لعر�ق  جهاديني متطرفني عنيفني يف 
�نه يف  فاند  مار�شال  �لمريكي جرمان  �ملعهد  �شيفر من  دي هوب 
قو�ت  �لدفاع  ميز�نيات  يف  �لكبري  �لنخفا�س  يجعل  �لو�شع،  ه��ذ� 
�حللف �لطل�شي تفتقد �ىل �لكثري لتتمكن فعليا من ردع رو�شيا يف 
�شرق �وروبا وتو�جه يف �لوقت نف�شه �ل�شطر�بات �ملتز�يدة يف �شمال 
�فريقيا و�ل�شرق �لو�شط . وقررت �لدول �ل28 �لع�شاء يف �حللف 
بريطانيا  يف  ويلز  مقاطعة  يف  قمة  خ��الل  �يلول-�شبتمرب  مطلع 

تزويد �حللف بخطة لتاأمني قدرته على �لرد .  
 

ينق�شم �لرب�زيليون قبل ��شبوع من �نتخابات رئا�شية غري حم�شومة، 
بني موؤيدي �لرئي�شة �ملنتهية وليتها ديلما رو�شيف وخ�شمتها مارينا 
وطريق  ج��دي��دة  �شيا�شة  �ىل  و�ل��د�ع��ي��ة  �لبيئة  ع��ن  �مل��د�ف��ع��ة  �شيلفا 
مليون   142،8 ودع���ي  �ل��ك��ربى.  �لح���ز�ب  لعبة  ع��ن  بعيد�  خمتلف 
ن��اخ��ب يف �ل��ب��ل��د �ل��ن��ا���ش��ئ، ع��م��الق �م��ريك��ا �ل��الت��ي��ن��ي��ة، �ىل �شناديق 
�لول-�كتوبر لنتخاب  ت�شرين  �خلام�س من  �ملقبل  �لح��د  �لق��رت�ع 
رئي�شتهم وكذلك 27 حاكما و513 نائبا و1069 من نو�ب �لقاليم 
�لقارة.  �لبلد  ه��ذ�  يف  مقاعد(   27( �ل�شيوخ  جمل�س  �ع�شاء  وثلث 
وكانت ديلما رو�شيف �ملر�شحة �ىل ولية ثانية من �ربع �شنو�ت، وهي 
وريثة �لرئي�س �ل�شابق �شاحب �لكار�شما لوي�س �نيا�شيو لول د� �شيلفا 
على  للفوز  حظا  �لوف��ر  تعترب  �لم��ر  بد�ية  يف   ،)2010-2003(
مثل  كبري  بح�شور  يتمتعون  ل  و�ل��ذي��ن  �مل��ع��روف��ني  غ��ري  خ�شومها 
�لجتماعي �لدميقر�طي �ي�شيو نيفي�س و�ل�شرت�كي �دو�ردو كامبو�س 
�ملدعوم من مارينا �شيلفا. لكن وفاة �وكامبو�س يف 13 �ب-�غ�شط�س 
يف حادث طائرة دفع مبارينا �شيلفا �ىل �لو�جهة فقلبت �ل�شعبية �لتي 
تتمتع بها وفق �ل�شتطالعات، على �لفور �ملعطيات و��شبحت �لوفر 

حظا للفوز يف �جلولة �لثانية من �لنتخابات.

يح�شل  ما  �أن  �لليبي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�س  عي�شى  �شالح  عقيلة  �أك��د 
يف ليبيا ما كان ليحدث لو �أخذ �ملجتمع �لدويل �لو�شع مبحمل �جلد 
�شالح  لنزع  �ل�شغط  ومار�س  ق��وي  جي�س  �إن�شاء  على  �حلكومة  و�شاعد 
�ملجموعات �مل�شلحة و�أيد ت�شليح رجال �ل�شرطة . وقال عي�شى - خالل 
بيانه �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �أم�س �لول- �إن عدم توفري 
يف  ي�شب  �لإره����اب  على  ح��رب��ه  يف  �لليبي  للجي�س  �ل��ت��دري��ب  و  �ل�شالح 
م�شلحة �لتطرف و يكر�س عدم �ل�شتقر�ر يف ليبيا ومن �شاأنه �أن يوؤثر 

�شلبا على ��شتقر�ر �ملنطقة ويهدد �ل�شلم �لعاملي . 
تزويده  و  �جلي�س  بناء  لدعم  ليبيا  �أ�شدقاء  من  ج��ادة  وقفة  �إىل  ودع��ا 
بكل �لإمكانيات ليتمكن من وقف �لقتتال بني �لأ�شقاء وم�شاعدتنا يف 
مكافحة �لإرهاب و�لتطرف �لذي �شكل جبهة و��شعة متتد من �لعر�ق �إىل 
�جلز�ئر ل ميكن �لق�شاء عليها �إل بتحالف حقيقي بني �لدول �ملعنية 
ي�شمن �لق�شاء على �لإرهاب ون�شر مبادئ �لت�شامح و�لدميقر�طية يف 
�ت�شال  �أي  �أن  من  �لليبي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�س  وح��ذر   . �لوقت  نف�س 
غري م�شروع ودون �إذن �حلكومة �لليبية من �أي دولة �أجنبية مع �لأفر�د 
و�ملجموعات و�لتنظيمات �لتي ل تعرتف ب�شلطة جمل�س �لنو�ب �ملنتخب 

و�حلكومة وتتخذ �لعنف �شبيال لفر�س روؤيتها على �ل�شعب �لليبي .

عوا�شم

بروك�سل

بني غازي

ريودي جانريو

رو�شيا تدعو اإىل اإعادة 
�شبط العالقات مع اأمريكا

•• مو�شكو-رويرتز:

�ملتحدة  �لوليات  �إع��ادة �شبط �لعالقات من جديد مع  �إىل  دعت رو�شيا �م�س 
عليها  �لغربية  �لعقوبات  لفر�س  �أدى  �ل���ذي  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �لو�شع  �إن  وق��ال��ت 

يتح�شن �لآن بف�شل مبادر�ت �ل�شالم �لتي يطرحها �لكرملني.
وتتهم �لوليات �ملتحدة و�لحتاد �لأوروب��ي مو�شكو بدعم حركة مترد مو�لية 
�شبه  �شمت  �أن  منذ  رو�شيا  على  مالية  عقوبات  وفر�شا  �أوكر�نيا  �شرق  يف  لها 
�لعالقات بني مو�شكو  �ل�شر�ع  ودفع  �آذ�ر.  مار�س  �لأوكر�نية يف  �لقرم  جزيرة 
و�لغرب لأدنى م�شتوى منذ نهاية �حلرب �لباردة. و�لأ�شبوع �ملا�شي قال �لرئي�س 
�لأمريكي بار�ك �أوباما �إنه من �ملمكن رفع �لعقوبات �إذ� ما �شلكت رو�شيا طريق 
�ل�شالم و�لدبلوما�شية. ويف مقابلتني تلفزيونيتني قال وزير �خلارجية �لرو�شي 
�شريجي لفروف �إنه حان �لوقت لتكر�ر �شبط �لعالقات يف ��شارة �إىل و�شف 
م�شتهل  يف  �لثنائية  �لعالقات  ل�شالح  �شابقة  حماولة  على  و��شنطن  �أطلقته 
رئا�شة �أوباما. �إل �أنه �نتقد �أي�شا عقلية �حلرب �لباردة حللف �شمال �لأطل�شي 
من  �لأ�شد  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  رو�شيا  حليف  ل�شتبعادها  و��شنطن  و�نتقد 
حملتها �شد مقاتلي تنظيم �لدولة �لإ�شالمية يف �شوريا وقال مل يعد بالمكان 
�أن تت�شرف )و��شنطن( كمدع عام وقا�س وجالد يف كل جزء يف �لعامل.  و�أ�شاف 
نحن  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  م��وق��ع  على  من�شورة  �ملقابلة  م��ن  ن�شخة  يف  لف���روف 
�إىل طبيعتها لكن ل�شنا نحن من قو�شناها.  مهتمون للغاية باعادة �لعالقات 
�لآن هي بحاجة �إىل ما قد يطلق عليه �لأمريكيون �إعادة �شبط.  وتابع �لد�رة 
بنف�شها  �شيدته  �ل��ذي  �لتعاون  هيكل  معظم  �ليوم  تقو�س  �حلالية  �لأمريكية 

معنا. على �لأرجح �شيحدث �شيء ما..�إعادة �شبط من جديد. 

�شوؤون الأ�شرى: 85 األف حالة اعتقال منذ بدء انتفا�شة الأق�شى عام 2000

ر�شائل ال�شي�شي يف خطاب الأمم املتحدة

خلل يف جهاز حماية الرئي�س الأمريكي

الزهار: موظفو غزة الذين عينوا قبل 14 يونيو 2007 �شمن حكومة التوافق
�أي متييز..موؤكد� �أن �ملوظفني �لأمنيني هم �لذين وفرو� �لأمن يف 
قطاع غزة منذ 2007 وحتى �لآن ول يجب �لتعامل معهم كجزء 
خمتلف. وك�شف �لزهار �أن �لتفاق ين�س على ت�شكيل جلنة لدر��شة 
ب��ه حركة  م��ا رح��ب��ت  �مل��وظ��ف��ني ودرج����ات عملهم وه��و  طبيعة عمل 
حما�س. ودعا �حلكومة �إىل �أن تقوم بدورها لتاأمني رو�تب �ملوظفني 

و�شرفها يف �ل�شفة وغزة. 
وكان ر�مي �حلمد �هلل رئي�س �حلكومة �لفل�شطينية ك�شف �أم�س �أنه 
قبل  من  موؤقتا  �ملدنيني  غ��زة  موظفي  رو�ت��ب  لدفع  �لعمل  يجري 
جهة دولية ثالثة ر�ف�شا �لف�شاح عن هذه �جلهة ولي�س عن طريق 
�ل�شلطة �لفل�شطينية ولكن بالتن�شيق معها حلل هذه �مل�شكلة. وب�شاأن 

معرب رفح قال �لزهار �إن هناك لقاء ثنائيا فل�شطينيا م�شريا عقد يف 
�لقاهرة موؤخر� ومت خالله مناق�شة كل �لق�شايا �لعالقة �لتي ت�شبب 
على  ط��رف  كل  يعمل  �أن  على  و�تفق  وم�شر  مع  بالعالقات  �لتوتر 

حلها ليتم فتح �ملعرب ب�شكل كامل. 
غزة  قطاع  �ىل  �لرئي�س  حر�س  بقدوم  متانع  ل  حما�س  �أن  و�أو���ش��ح 
و��شتالم �ملعرب �أو تعيني �أي �شخ�س لإد�رته و�ملطلوب من �حلكومة 
�أنه �شيكون  �إىل  �لزهار  و�أ�شار  �ملو�شوع.  �لتحرك ملعاجلة هذ�  حاليا 
هناك لقاء�ت قادمة مع حركة فتح لبحث ملفات �مل�شاحلة .. لفتا 
وقد مت  فتح وحما�س  يتخوفون من خالفات  كانو�  �أن �جلميع  �إىل 

�لتفاق ول يوجد �أي عائق حاليا.

•• غزة-وام:

�أن �تفاق  �أكد حممود �لزهار ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي حلركة حما�س 
يكون  �أن  على  ن�س  �ل��ق��اه��رة  يف  فتح  ح��رك��ة  م��ع  �لأخ���ري  �مل�شاحلة 
موظفو حما�س يف قطاع غزة �لذين عينو� بعد 14 من �شهر يونيو 
عن  �لنظر  بغ�س  �لوطني  �لتو�فق  حكومة  �شمن   ..  2007 ع��ام 
�أ�شوة  �مل�شتوى  بنف�س  جميعا  معاملتهم  يجب  ل��ذ�  عملهم  طبيعة 

مبوظفي �ل�شلطة �لوطنية. 
لذ�  وع�شكريني  مدنيني  موظفني  ب��ني  يفرق  مل  �لت��ف��اق  �إن  وق��ال 
يجب �شرف رو�تبهم جميعا مع موظفي �ل�شلطة �لفل�شطينية ودون 

•• غزة -وام:

ب������ل������غ ع�����������دد ح�������������الت �ع�����ت�����ق�����ال 
�نتفا�شة  ب��دء  منذ  �لفل�شطينيني 
�لأق�شى يف 28 من �شهر �شبتمرب 
عام 2000 .. 85 �ألف حالة منهم 
نحو �ألفني و 500 حالة منذ بدء 
�ختفاء  ع��ق��ب  �لأخ�������رية  �حل��م��ل��ة 
�خلليل  يف  �ل��ث��الث��ة  �مل�����ش��ت��وط��ن��ني 
�ملا�شي.  ي��ون��ي��و  �شهر  م��ن   12 يف 
�شر�ئح  ك���ل  �لع���ت���ق���الت  و���ش��م��ل��ت 
دون  �لفل�شطيني  �ملجتمع  وف��ئ��ات 
�ملعاقون  و  �ملر�شى  منهم  ��شتثناء 
و�ل�������ش���ي���وخ و ك���ب���ار �ل�������ش���ن. وق���ال 
د�ئرة  مدير  ف��رو�ن��ة  �لنا�شر  عبد 
�لأ�شرى  �شوؤون  هيئة  يف  �لإح�شاء 
�ملكلفة  �للجنة  ع�شو  و�مل��ح��رري��ن 
باإد�رة مكتبها يف قطاع غزة..�إنه مت 
ر�شد نحو 10 �آلف حالة �عتقال 
لأط����ف����ال ت��ق��ل �أع���م���اره���م ع���ن �ل� 
�لعتقالت  جمموع  ب��ني  م��ن   18
 250 ق��ر�ب��ة  ي��ز�ل منهم  حيث ل 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�����ش��ج��ون  يف  ط��ف��ال 
ومئات �آخرين �عتقلو� وهم �أطفال 
وجتاوزو� �شن �لطفولة ول يز�لو� 
�أن حو�يل  و�أ����ش���اف  �ل�����ش��ج��ن.   يف 
�ألف حالة �عتقال لفتيات وزوجات 
مو�طنات  �أرب�����ع  ب��ي��ن��ه��ن  و�أم����ه����ات 
يف  �لأ�شر  د�خ��ل  مولودهن  و�شعن 
ظروف قا�شية و�شعبة فيما ل تز�ل 
نحو 19 �أ�شرية فل�شطينية يقبعن 
�لإ�شر�ئيلية  �لح��ت��الل  �شجون  يف 
�جلربوين  لينا  �لأ���ش��رية  �أقدمهن 

�مل��ر���ش��ى لأكر  ق��ائ��م��ة �لأ�����ش����رى 
يعانون  �أ���ش��ري   500 و  �أل����ف  م��ن 
�أن  �أم��ر����س خمتلفة. وذك���رت  م��ن 
عام  منذ  ��شت�شهدو�  معتقال   83
2000 نتيجة �لتعذيب و�لإهمال 
�لقوة  ����ش��ت��خ��د�م  ج���ر�ء  �أو  �لطبي 
و�لقتل  �مل��ع��ت��ق��ل��ني  ���ش��د  �مل��ف��رط��ة 
بعد  �جل�شدية  و�لت�شفية  �لعمد 
�شهد�ء  رف��ع قائمة  �لع��ت��ق��ال مم��ا 
�حلركة �لأ�شرية �إىل 206 �شهد�ء 
جمموعة  ����ش��ت�����ش��ه��اد  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
م��ن �لأ����ش���رى ب��ع��د خ��روج��ه��م من 
نتيجة  ق�����ش��رية  ب��ف��رت�ت  �ل�شجن 
�أو  �ل�شجون  عن  ورثوها  لأمر��س 
�أمثال مر�د  �لطبي  �لإهمال  جر�ء 
�أب���و ���ش��اك��وت وف��اي��ز زي���د�ن وزهري 
لبادة وزكريا عي�شى وهايل �أبو زيد 
�أب��و ذر�ع  �ل��ويل و����ش��رف  و�شيطان 
�شوؤون  هيئة  وط��ال��ب��ت  وغ���ريه���م. 
�لر�شمية  �جلهات  جميع  �لأ���ش��رى 
�لف�شائل  وع����م����وم  و�ل�������ش���ع���ب���ي���ة 
وموؤ�ش�شات  و�لإ�شالمية  �لوطنية 
دورهم  تفعيل  �إىل  �مل��دين  �ملجتمع 
�لأ�شرى  لق�شية  و�مل�شاند  �لد�عم 
وقيمتها  ومبكانتها  بها  يليق  مب��ا 
لها  �لع��ت��ب��ار  �إع����ادة  ومب���ا ي�شمن 
ي�شاهم يف  كافة ومبا  �ل�شعد  على 
�لحتالل  �شلطات  ع��ل��ى  �ل�شغط 
�عتقالتها  ل���وق���ف  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
و�حرت�م  و�جل��م��اع��ي��ة  �لع�شو�ئية 
�مل��و�ث��ي��ق و�لت��ف��اق��ي��ات �ل��دول��ي��ة يف 
�شجونها  يف  �ملعتقلني  مع  تعاملها 

ومعتقالتها.

و�لأكادمييني و�لقياد�ت �ل�شيا�شية 
و��شتنكرت  و�لجتماعية.  و�ملهنية 
��شتمر�ر  �لأ����ش���رى  ����ش���وؤون  ه��ي��ئ��ة 
وت�شاعدها  �لإد�ري�����ة  �لع��ت��ق��الت 
�لحتالل  ���ش��ل��ط��ات  �أ�����ش����درت  �إذ 
عام  �لأق�����ش��ى  �نتفا�شة  ب���دء  م��ن��ذ 
ق���ر�ر  �أل�����ف   24 ق���ر�ب���ة   2000
قر�ر  ب��ني  م��ا  �لإد�ري  ب��الع��ت��ق��ال 
جديد �أو جتديد �لعتقال �لإد�ري 
�ل���ق���ر�ر�ت خالل  وت�����ش��اع��دت تلك 
�لأ����ش���ه���ر �ل���ث���الث���ة �لأخ�������رية مما 
�ملعتقلني  �أع����د�د  �رت��ف��اع  �إىل  �أدى 
�لإد�ري�������ني �مل��ح��ت��ج��زي��ن �ل���ي���وم يف 

 .2002 �ل����ع����ام  م���ن���ذ  �مل���ع���ت���ق���ل���ة 
�لفرتة  �شجل خ��الل  �أن���ه  و�أو���ش��ح 
�مل�شتعر�شة �عتقال نحو 65 نائبا 
�عتقلو�  غالبيتهم  �شابقا  ووزي���ر� 
�إد�ري����ا ولأك���ر م��ن م��رة ول يز�ل 
�لعتقال  ره���ن  ن��ائ��ب��ا   30 م��ن��ه��م 
�إ�شافة �إىل وزيرين �شابقني.. فيما 
�عتقال  �لح��ت��الل  �شلطات  �أع���ادت 
�شفقة  حم�����رري  م���ن  �ل���ع�������ش���ر�ت 
 2012 �لعام  مطلع  منذ  �شاليط 
ول تز�ل حتتجز نحو 73 منهم يف 
مئات  �عتقال  عن  ف�شال  �شجونها 
و�ل�شحفيني  و�جل��رح��ى  �مل��ر���ش��ى 

�لإ�شر�ئيلية  و�ملعتقالت  �ل�شجون 
لأكر من 500 معتقل �إد�ري. 

�أنه  تقريرها  يف  �لهيئة  و�أو�شحت 
و�زدياد  �لعتقالت  لت�شاع  نتيجة 
�أعد�د �ملعتقلني .. �أقدمت �شلطات 
�إعادة  على  �لإ�شر�ئيلي  �لح��ت��الل 
�ل�شجون  م����ن  �ل���ع���دي���د  �ف���ت���ت���اح 
و�مل��ع��ت��ق��الت ك��ال��ن��ق��ب وع��وف��ر ومت 
وبظروف  ج��دي��دة  �شجون  ت�شييد 
بجو�ر  جلبوع  ك�شجن  ق�شوة  �أك��ر 
�شجن �شطة يف غور �لأردن جنوب 
ب���ح���رية ط���ربي���ا و����ش���ج���ن رمي����ون 
�شحر�ء  يف  نفحة  ل�شجن  �مل��ج��اور 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ك�شفت �شحيفة و��شنطن بو�شت �م�س �ن �جلهاز �ل�شري 
�ن رجال  ي��درك  �ملتحدة مل  �ل��ولي��ات  �م��ن رئي�س  �ملكلف 
وجود  عند  �لب��ي�����س  �لبيت  على  ر���ش��ا���ش��ات  �شبع  �ط��ل��ق 
�ي��ام على  ب��ار�ك �وب��ام��ا فيه، �ل بعد �شبعة  �ح��دى �بنتي 

وقوع �حلادث يف 2011.
وياأتي ن�شر �ل�شحيفة هذه �ملعلومات بينما يو�جه �جلهاز 
�لمنية  �لخ��ف��اق��ات  م��ن  �شل�شلة  بعد  �ن��ت��ق��اد�ت  �ل�����ش��ري 
م�شلح  رج��ل  قفز  عندما  م��وؤخ��ر�  وق��ع  ح���ادث  بينها  م��ن 
�ن  �لرئا�شة قبل  ب�شكني من فوق �شور �مني ودخ��ل مقر 
�لثاين- ت�شرين  من  ع�شر  �حل��ادي  وم�شاء  توقيفه.  يتم 
مي�شيل  وزوجته  �وباما  ب��ار�ك  يكن  2011، مل  نوفمرب 
موجودين يف و��شنطن. لكن �بنتهما �ل�شغرة �شا�شا كانت 

يف �لبيت �لبي�س مع جدتها ماريان روبن�شون كما قالت �ل�شحيفة. وكان 
يفرت�س �ن تعود �بنتهما �لكربى يف �ي حلظة بعد �شهرة مع ��شدقاء لها يف 
�ملدينة. و��شابت �شبع ر�شا�شات على �لقل �طلقت من �شيارة متوقفة على 
700 مرت، مقر �لرئا�شة. وعندما �ر�د رجال �لمن �لتحرك  بعد حو�ىل 
�مل�شوؤول عنهم �لذي �كد �نه مل يحدث  تلقو� �مر� مثري� لال�شتغر�ب من 

�ن هذ�  �ل�شحيفة  . وقالت  �ماكنكم  �بقو� يف  نار  �ط��الق 
�مل�شوؤول قال �ن �ل�شو�ت م�شدرها عادم حمرك �آلية يف 
ور�شة. و��شارت �ىل ثغر�ت يف �لجر�ء�ت �لمنية مل تن�شر 

حتى �لآن.
بعد  �ل  ب��احل��ادث  يبلغا  وزوج��ت��ه مل  �وب��ام��ا  �ن  و��شافت 
�يام وغ�شبا من رد فعل �جلهاز �ل�شري و�كد هذ� �جلهاز 
يف وق��ت لح��ق ح��دوث �ط��الق ن��ار لكنه ق��ال �ن��ه مل يكن 
�جلهاز  �ن  �ل�شحيفة  وقالت  �لبي�س.  �لبيت  ي�شتهدف 
�ل�شري مل يدرك �ن �لر�شا�س ��شاب مقر �قامة رئي�س 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �ل ب��ع��دم��ا ع���رت خ��ادم��ة ع��ل��ى زجاج 
�لنار  مطلق  وك��ان  �لر���س  على  ��شمنت  وقطعة  مك�شور 
�و���ش��ك��ار �ورت��ي��غ��ا �ي��رن��ان��دي��ز �ل���ذي �ت��ه��م يف وق���ت لحق 
عاما.   25 بال�شجن  عليه  وحكم  �لرئي�س  قتل  مبحاولة 
ركن  بعدما  ك�شف هويته  �لم��ن من  �جهزة  وقد متكنت 

�شيارته يف مكان غري بعيد عن �لبيت �لبي�س وترك فيها �شالحه.
2011 �م��ني ع��ام �ل��رئ��ا���ش��ة �لمريكية،  �ل���ذي ك��ان يف  وق���ال ول��ي��ام د�يل 
جيد  ب�شكل  يعد  مل  رج��ل  يتمكن  �ن  خميف  �م��ر  �ن��ه  بالتاأكيد  لل�شحيفة 
لعمله، من �طالق �لنار على �لبيت �لبي�س و��شابته و�ل يالحظ �لنا�س 

هناك )يف مقر �لرئا�شة( ذلك �ل بعد �يام .

القوات العراقية ت�شد 
هجومًا على عامرية الفلوجة 

•• بغداد-اأ ف ب:
تنظيم  ن��ف��ذه  و����ش��ع��ا  هجوما  �لع�شائر  ومقاتلو  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  ���ش��دت 
د�ع�س فجر �م�س على بلدة عامرية �لفلوجة �لتي �شمدت �مام �شل�شلة من 

�لهجمات �ملتكررة، بح�شب م�شوؤول يف �ل�شرطة.
وقال �لر�ئد عارف حممد �جلنابي لفر�ن�س بر�س �ن تنظيم د�ع�س هاجم 

�لناحية من حمورين عند �ل�شاعة �لو�حدة من فجر �ليوم �لحد .
�لطري�ن  فيه  و����ش��رتك  ���ش��اع��ات،  خم�س  مل��دة  ��شتمر  �لهجوم  �ن  و����ش��اف 

�حلربي �لذي ق�شف مو�قع �مل�شلحني، وقتل نحو 15 منهم .
و�كد �شابط �ل�شرطة �ن قو�ت �جلي�س و�ل�شرطة و�لع�شائر ل تز�ل مت�شك 

بال�شو�تر، كما و�ن مقاتلي د�ع�س ينت�شرون من �جلهة �ل�شمالية للناحية.
وتقع عامرية �لفلوجة على بعد 30 كلم جنوب �لفلوجة �لتي خرجت عن 
�لتنظيم �ل�شتيالء على  �لعام �جلاري وحاول  �شيطرة �لدولة منذ مطلع 
�ل�شالح  بالقاء  ل�شكانها يطالبهم  ر�شائل تهديد  و�ر�شل عدة  �لناحية  هذه 

و�عالن �لتوبة، لكن �لع�شائر و�ل�شرطة �لتي حتميها رف�شت.
وقال �جلنابي �ن �لتنظيم يحاول �ل�شتيالء على هذه �لناحية ب�شبب �همية 
�لمد�د�ت  يعترب خط  �لذي  �ل�شريع  �لطريق  �ل�شرت�تيجي على  موقعها 

بع�س  تو�شيع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لنقب 
جديدة  �أق�����ش��ام  و�ف��ت��ت��اح  �ل�شجون 
ف��ي��ه��ا ب���ه���دف ����ش��ت��ي��ع��اب �لأع������د�د 
�ل���ك���ب���رية م���ن �مل��ع��ت��ق��ل��ني �جل����دد. 
و�أكدت �أن جميع من �عتقلو� تلقو� 
�عتقالهم  �أث���ن���اء  ق��ا���ش��ي��ة  م��ع��ام��ل��ة 
خمتلفة  �شنوف  بحقهم  وم��ور���س 
و�لنف�شي  �جل�شدي  �لتعذيب  من 
و�لإي�������������ذ�ء �مل����ع����ن����وي وب�����درج�����ات 
�أماكن  يف  و�ح���ت���ج���زو�  م��ت��ف��اوت��ة 
نحو  ي�����ز�ل  ول  ب��ال��ب�����ش��ر  ت��ل��ي��ق  ل 
يف  ي��ح��ت��ج��زون  منهم  �آلف  �شبعة 
ظروفا  ت�شهد  ومعتقالت  �شجون 
ل  معاملة  فيها  ويتلقون  قا�شية 
�إن�شانية وتقرتف بحقهم �نتهاكات 
و�ملو�ثيق  تتنافى  وج�شيمة  فظة 
من  و�أن  كافة  �لدولية  و�لأع���ر�ف 
ما  �أ���ش��ري� منذ   30 �ملعتقلني  ب��ني 
�لأ�شري كرمي  �أقدمهم  �أو�شلو  قبل 
�شنة.   32 م��ن��ذ  �مل��ع��ت��ق��ل  ي��ون�����س 
�شلطات  �أن  �لأ���ش��رى  هيئة  وبينت 
�أبعدت  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �لح����ت����الل 
�ليوم  وح��ت��ى   2000 �ل��ع��ام  م��ن��ذ 
�ل�شفة  م��ن  م��و�ط��ن��ا   290 ن��ح��و 
غزة  قطاع  �إىل  و�لقد�س  �لغربية 
جماعي  �أو  ف��ردي  ب�شكل  و�خل���ارج 
منهم  �لعظمى  �لغالبية  فيما   ..
�ت��ف��اق��ي��ات فردية  ���ش��م��ن  �أب����ع����دو� 
عن  و�أع��رب��ت  جماعية.   و�شفقات 
ب��ال��غ ق��ل��ق��ه ج����ر�ء �لن��ت�����ش��ار غري 
�مل�����ش��ب��وق مل���ر����س �ل�������ش���رط���ان بني 
�مللفت  و�لتز�يد  �لأ���ش��رى  �شفوف 
و�رتفاع  �ملر�شى  �لأ���ش��رى  لأع���د�د 

�ل��دويل وتغري نظرته جتاه م�شر،  �ملجتمع  خماطبة 
�أن كلمة �لرئي�س �ل�شي�شي تنق�شم �إىل ثالثة  وتو�شح 
�لدميقر�طية  فيه عن  �لأول حتدث  رئي�شية،  حماور 
�لتي  �ل��ط��ري��ق،  خ��ارط��ة  ب��ن��ود  بتنفيذ  و�ل��ت��ز�م م�شر 
�لتنمية،  و�ل��ث��اين  �ل�شيا�شية،  �ل��ق��وى  عليها  و�ف��ق��ت 
و�إ�شارته �إىل �مل�شاريع �لتنموية �لتي تخطط لها م�شر 
وم�شروع قناة �ل�شوي�س �جلديدة، و�ملحور �لثالث وهو 
���ش��رورة مو�جهة  �لإره�����اب، ورك���ز فيه على  حم��ارب��ة 
بني  و�مل��ح��ب��ة  �لت�شامح  روح  ون�شر  �ل��دي��ن��ي  �ل��ت��ط��رف 

�ل�شعوب جميعاً.

م�شر اجلديدة
ومن ناحية �أخرى �أكد �ل�شفري عادل �لعدوي م�شاعد 

•• القاهرة-نيويورك-وكاالت:

�أم���ام  �ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �ل��رئ��ي�����س  ح��م��ل خ��ط��اب 
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لعديد من �لر�شائل 
�إىل �ملجتمع �لدويل، وو�شع �لكثري من �لنقاط �ملهمة 
�لتي بّينت طبيعة �لنظام �مل�شري �جلديد و�جتاهاته، 
وروؤية م�شر �مل�شتقبلية حول �لو�شع �لإقليمي وكيفية 

معاجلة �أزمات �ملنطقة.
�لدميقر�طي  �مل�شار  على  �لتخّوفات  �خلطاب  �أز�ل  و 
يف م�����ش��ر، م���وؤك���د�ً �ل���ت���ز�م �ل��ن��ظ��ام �جل��دي��د باخلطى 
حقوق  وحتفظ  �حلريات  ت�شون  �لتي  �لدميقر�طية 
�لقانون،  و�شيادة  �لق�شاء  ��شتقالل  �لإن�شان، وحترتم 
و�أحقيتها يف �لطالع  روؤى م�شر  وعرّب �خلطاب عن 
بدورها �لإقليمي، وهو �لأمر �لد�عم ملطالبها بع�شوية 

جمل�س �لأمن. 

حتيا م�شر
حيث يقول د.عمرو ها�شم ربيع �خلبري مبركز �لأهر�م 
للدر��شات �ل�شيا�شية و�ل�شرت�تيجية: �إن كلمة �لرئي�س 
لالأمم  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية  �أم���ام  �ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح  عبد 
�ملتحدة، كانت قوية وحملت �لعديد من �لر�شائل �إىل 
�أن ختام �ل�شي�شي مبقولة  �إىل  �ل��دويل، لفتاً  �ملجتمع 
حتيا م�شر ، ُتعد �أهم ر�شالة �أر�د تو�شيلها �إىل �لعامل، 
�لرئي�س  فيها  تكلم  �لتي  �لنقاط  �أب��رز  �أن  �إىل  وي�شري 
�شرعيته  �لنظام �حلايل ح�شل على  �أن  �ل�شي�شي، هي 

من خالل ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
مت�شك  ع��ل��ى  ح��دي��ث��ه  يف  �أك���د  �ل�شي�شي  �إن  وي�����ش��ي��ف: 
�لقيادة �مل�شرية مببادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، 
وحرية  عي�س  م��ن  �أه��د�ف��ه��م  حتقيق  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه 

وعد�لة �جتماعية.

امل�شار الدميقراطي
�لوطنية  �لقيادي باجلمعية  در�ج  د.�أحمد  بينما يرى 
للتغيري، �أن خطاب �لرئي�س �ل�شي�شي يعك�س �أن م�شر 

لديها رئي�شا حقيقيا ميثل �ل�شعب ويتحدث با�شمه.
وتابع: �جلميع ي�شعر بالفخر بكلمة �لرئي�س يف �لهيئة 
�لعامة لالأمم �ملتحدة، ويوؤكد �أن �لرئي�س ��شتطاع �أن 
معركة  تخو�س  م�شر  �أن  �ل���دويل  للمجتمع  ل  يو�شّ
حقيقية �شد �لإره���اب، ويجب وق��وف ق��ادة �لعامل يف 
�شف و�حد من �أجل �لق�شاء على �لإرهاب و�لتطرف.

على  �لتاأكيد  ح��ول  مت��ح��ورت  �لكلمة  �أن  �إىل  وي�شري 
على  وحر�شها  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي،  بامل�شار  م�شر  �ل��ت��ز�م 
�ل�شي�شي  �أن  �إىل  لفتاً  �لدولة،  موؤ�ش�شات  بناء  �إكمال 
�شهدتها  �لتي  �لدميقر�طية  �لتغري�ت  عر�س  تعمد 
ن��ح��و �لتحّول  م�����ش��ر، و����ش��ت��ع��ر����س خ���ط���و�ت م�����ش��ر 

�لدميقر�طي.
�لنقاط  من  �لكثري  تناول  �ل�شي�شي  حديث  وي�شيف: 
�لدويل،  للمجتمع  �لأم��ور  �لكثري من  وو�شح  �لهامة 

وقّدم روؤية خمتزلة للو�شع �مل�شري.

�شادق مع نف�شه ومع ال�شعب
�ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذ  ر�غ����ب  د.ه�����دى  وو���ش��ف��ت 
باخلطاب  �ل�شي�شي  خ��ط��اب  �لأم��ري��ك��ي��ة،  ب��اجل��ام��ع��ة 
مع  ���ش��ادًق��ا  ك��ان  �ل�شي�شي  �لرئي�س  وت��اب��ع��ت:  �ل��ق��وي، 
�ل�شاأن  �ل�شعب �مل�شري، وكان يتحدث عن  نف�شه ومع 
�ل��ع��رب��ي و�ل���ع���امل �ل��ع��رب��ي ب��ال��ك��ام��ل، لف��ت��ة �إىل �أن 
�إلقاء كلمته،  �لرئي�س عقب  به  �لذي حظى  �لت�شفيق 
ر�شالته وقدرته على  يعك�س مدى جناحه يف تو�شيل 

كان  �ل�شي�شي  �لرئي�س  �أن  �لأ���ش��ب��ق،  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
عن  ُيعرّب  �أن  خاللها  من  و��شتطاع  كلمته،  يف  موفقاً 
�ملقبلة،  �ملرحلة  يف  �لدولة  و�جتاهات  �جلديدة  م�شر 
وقّدم ر�شالة �حرت�م وحمبة ومو�طنة و�شيادة قانون 
للعامل �أجمع، وي�شري �إىل �أن كلمة �ل�شي�شي عن �لأمة 
�ملنطقة  �أزم��ات  و�شملت  ب�شدة،  منتقاة  كانت  �لعربية 
وروؤي������ة م�����ش��ر حل��ل��ه��ا، وك����ان �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �لأزم����ة 
�ل�����ش��وري��ة، لأه��م��ي��ة ���ش��وري��ا وك��ون��ه��ا �م���ت���د�د�ً لالأمن 
�لقومي �مل�شري وتابع: �لروؤية �لتي قّدمها �ل�شي�شي 
بناء  �لأول  حمورين،  على  تقوم  �ملنطقة  �أزم��ات  حلل 
�ل���دول���ة �ل��ق��وم��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق م��ب��د�أ �مل��و�ط��ن��ة و�شيادة 
�لتطرف  ق��وى  مو�جهة  هو  �لثاين  و�ملحور  �لقانون، 

و�لإرهاب.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  159083    بتاريخ :  26 /  06  / 2011 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:2011/04/18

با�ش��م:  ذي ت�شارترد �إن�شتيتيوت �أوف ماناجمنت �أكاونتانت�س
وعنو�نه: 26 �شابرت �شرتيت، لندن ��س دبليو �آي بي 4 �ن بي، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�آخرون  �أمنية حلماية �ملمتلكات و�لأف��ر�د وخدمات �شخ�شية و�جتماعية يقدمها  خدمات قانونية وخدمات 
�لقانونية؛  �لأب��ح��اث  �لفكرية،  �مللكية  �إ�شت�شار�ت  و�لتاأليف؛  �لن�شر  حقوق  �إد�رة  �لأف���ر�د؛  حلاجات  تلبية 
�مللكية  �مللكية �لفكرية؛ ترخي�س بر�مج �لكمبيوتر )خدمات قانونية(؛ �لو�شاطة؛ مر�قبة حقوق  ترخي�س 

�لفكرية لأغر��س ��شت�شارية قانونية؛ ت�شجيل �أ�شماء �لنطاق )خدمات قانونية(.
�لو�ق�عة بالفئة: 45

و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية   CIMAكتبت بحروف لتينية ب�شكل مميز حيث كل �حلروف 
رمادية  �أر�شية هند�شية م�شتطيلة  �لبي�س على  باللون  �لذي كتب   M �لأ�شود عد� �حلرف  باللون  كتبت  

�للون.  .
�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.
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وزارة القت�ساد 
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بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  179928     بتاريخ : 27 / 09 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2012/04/26

با�ش��م:  و�غنري جروب جي �م بي �ت�س
وعنو�نه:  �شكلي�شويغ�شرت�ب 1-5، 30853   لنغنهاغن، �أملانيا..

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أنظمة �لإن��ذ�ر و�لك�شف عن �حلريق وخا�شة و�شائل �إنذ�ر �شد �حلريق و �أجهزة �لك�شف �مل�شبقة على �شكل 
�أجهزة �نذ�ر للك�شف عن �لدخان و �أجهزة �إطفاء �حلريق و�أجهزة ��شت�شعار �حلريق و�أجهزة �لك�شف عن �لغاز و 
�أجهزة ��شت�شعار �لغاز �ملركز وو�شائل �إنذ�ر �شد �لدخان؛ �أنظمة �لوقاية من و�حتيو�ء و�إطفاء �حلريق وخا�شة 
�أنظمة تدريع وحماية خاملة �لغاز للوقاية من و�طفاء �حلريق �ملرفوق بالدخان و�أجهزة �لك�شف عن �حلريق 
و�لغاز للك�شف �مل�شبق و�أجهزة ��شت�شعار �لغاز �ملركز و�خلز�نات �ملعدنية �أو غري �ملعدنية و�أجز�ئها خلاملة �لغاز 
و�لتي تباع كوحدة وخا�شة �لنابيب �لبال�شتيكية و�ملعدنية؛ وحد�ت �لتحكم �لإلكرتونية �ملربجمة لو�شائل 
�إنذ�ر �شد �حلريق و�أجهزة �لك�شف عن �حلريق و �أجهزة �نذ�ر للك�شف عن �لغاز  و�أجهزة �نذ�ر للك�شف عن 
�لتخطيط  �لأبعاد وت�شميم  ��شت�شعار �حلريق و�لغاز؛ �لربجميات ل�شتخد�مها يف قيا�س  �أجهزة  و  �لدخان 

�ل�شليم لأنظمة �لنذ�ر للك�شف �حلريق و�لغاز.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

“OxyReduct” "�أوك�شرييد�كت" مكتوبة بحروف لتينية فقط  �لكلمة  : عبارة عن  �لعالمة  و�شف 
ب�شكل كبري. 

�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  178119     بتاريخ : 16 / 08 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �إنديا كا�شت ميديا دي�شرتيبيو�شن بر�يفت  ليمتد
وعنو�نه: 503، 504، و 507، فلور 5، مريكانتيل هاو�س، 15 كاي. دجي. مارج، نيوديلهي 110 001 �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�لثقافية،  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لتدريب،  توفري  �ل�شوتية،�لتعليم،  �لت�شجيالت  و  �لأفالم،�لرب�مج  �شناعة 
�مل�شرحيات،  �لرتفيهية،�إنتاج  �لتلفزيونية  م�شل�شالت،�لرب�مج  �إنتاج  و�لتلفزيونية،  �لإذ�عية  �لرب�مج  �إنتاج 

�شريط فيديو لالإنتاج �ل�شينمائي،�لرتفيه.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة “IndiaCast” "�إندياكا�شت" كتبت بحروف لتينية فقط ب�شكل مميز 
Cast باللون �لأحمر و  India باللون �لأ�شود و �لكلمة  باللونني �لأ�شود و �لأحمر حيت كتبت �لكلمة   
يف بد�ية �لكلمة توجد ر�شمتني على �شكل هاللني متقابلني و�حد باللون �لأ�شود و �لثاين باللون �لأحمر و 

فوقهما د�ئرة باللون �لأحمر.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  179924     بتاريخ : 27 / 09 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  يا كون )�أ�س( بي تي �ي ليمتد
وعنو�نه:  237 �أليك�شاندر� روود #03-10/09 ذي �أليك�شيري �شنغافورة 159929

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بيات �لكايا ؛ م�شروبات حليبية؛  بيات؛ ُمرحَ ق�شدة )منتجات �ألبان(؛ رقاقات من �لفاكهة؛ جيلي �لفاكهة؛ ُمرحَ
منتجات �حلليب؛ منتجات جوز �لهند؛ زبدة؛ بي�س و مربيات جوز �لهند؛ فو�كه مطبوخة بال�شكر ؛ بي�س؛ 
فو�كه  �ملعلبة؛  �لفو�كه  �جل��اه��زة؛  �لفو�كه  خّم��م��ر(؛  )ف��ول �شويا  توفو  ِج��ن؛ ح�شاء؛  ���ش��ود�ين؛  ف��ول  زب��د 
فو�كه حمفوظة؛ لن  �ل�شتو�ئية؛  �لفاكهة  بال�شكر؛ هري�س  فو�كه مغطاة  فو�كه مق�شرة؛   ؛  ؛   مطبوخة 
ر�ئب )زبادي( يحتوي على لب �لفاكهة؛ �ملعجنات حم�شوة باللحوم �أو �خل�شرو�ت؛ حلويات مثلجة؛ ق�شدة 

�حللويات ومنتجات �لألبان؛ حلوى �ملهلبية ؛ كلها فى �لفئة 29. 
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية"Ya Kun Kaya Toast" "يا كونكايا تو�شت" كتبت 
ب�شكل  �حل��روف  باقى  كتبت  كبري فى حني  ب�شكل  كتب  كلمة  كل  �لأول من  �حل��رف  بحروف لتينية فقط 
�شغري و حتته توجد �لكلمات �لالتينية "Toast Coffeestall since 1944" كتب �حلرف �لأول 
ر�شمة  �لالتينية  �لكلمات  تعلو هذه  و  ب�شكل �شغري  �حل��روف  باقى  كتبت  "C" ب�شكل كبري فى حني  منها 
ب�شكل م�شتطيل باللون �لأ�شود و يحدها خط باللون �لأبي�س كتبت و�شطه كلمات باللغة �ل�شينية و لفظها 

كالأتى:"YA KUN" كتبت باللون �لأبي�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  175668     بتاريخ : 24 / 06 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  ليمونيد بيفرييجز جي �م بي �ت�س
وعنو�نه: نوير كامب 25، هامبورغ، 20359، �أملانيا.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�شروبات �أ�شا�شها �ل�شاي؛ �شاي مثلج.

بالفئة: 30
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة “ChariTea” "�شاريتي" كتبت بحروف لتينية فقط باللون �لأ�شود، 
�حلرفني “C” و “T” كتبا ب�شكل كبري بينما كتبت باقي �حلروف  ب�شكل �شغري، وعلى ميني هذه �لكلمة 

توجد ر�شمة على �شكل ورقة �شجرة باللون �لأ�شود.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  159090    بتاريخ :  26 /  06  / 2011 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:2011/04/18

با�ش��م:  ذي ت�شارترد �إن�شتيتيوت �أوف ماناجمنت �أكاونتانت�س
وعنو�نه: 26 �شابرت �شرتيت، لندن ��س دبليو �آي بي 4 �ن بي، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�آخرون  �أمنية حلماية �ملمتلكات و�لأف��ر�د وخدمات �شخ�شية و�جتماعية يقدمها  خدمات قانونية وخدمات 
�لقانونية؛  �لأب��ح��اث  �لفكرية،  �مللكية  �إ�شت�شار�ت  و�لتاأليف؛  �لن�شر  حقوق  �إد�رة  �لأف���ر�د؛  حلاجات  تلبية 
�مللكية  �مللكية �لفكرية؛ ترخي�س بر�مج �لكمبيوتر )خدمات قانونية(؛ �لو�شاطة؛ مر�قبة حقوق  ترخي�س 

�لفكرية لأغر��س ��شت�شارية قانونية؛ ت�شجيل �أ�شماء �لنطاق )خدمات قانونية(.
�لو�ق�عة بالفئة: 45

و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية   CIMAكتبت بحروف لتينية باللون �لأ�شود .
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  179956     بتاريخ : 30 / 09 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �شوبر�شتارز وورلد �ف ر�ي�شينغ ��س. بي. �يه
وعنو�نه:  94، فيا دي تور باغنوتا – روما – �يطاليا.

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

�لو�ق�عة بالفئة: 41
“SUPERSTARS” "�شوبر�شتارز" كتب بحروف لتينية فقط  �لكلمة  : عبارة عن  �لعالمة  و�شف 
“STARS” باللون  “SUPER” باللون �لأزرق و�جلزء �لثاين  ب�شكل مميز بحيث كتب �جلزء �لأول 

�لأحمر. كما كتب �حلرف �لالتيني “A” من هذه �لكلمة على �شكل جنمة. 
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  179371     بتاريخ : 16 / 09 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  غريلد �أي بي  بي تي و�ي ليمتد
وعنو�نه: �شي/- ديلويت بر�يفيت بي تي و�ي �ل تي دي، ليفيل 9، 550 بوركي �شرتيت ميلبورن، فيكتوريا، 3000.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملو�د �لغذ�ئية و�مل�شروبات يف هذه �لفئة �لتي �أعدت لال�شتهالك �لب�شري؛ �لهامربغر، برغر حلم؛ برغر خ�شر؛ دو�جن؛ 
�لدو�جن؛  �للحوم؛ منتوجات  �للحوم؛ �شجق؛ منتوجات  �لربغر؛ م�شتخل�شات  �شمك و حلوم �شيد؛ مبا فى ذلك فطائر 
منتوجات �خل�شر؛ ناغتز �لدجاج )وهي من �ملاأكولت �لأمريكية �ل�شهرية �خرتعت يف �خلم�شينات على يد روبريت بيكر 
وهو بروفي�شور يف علم �لطعام. حيث تتميز بطعم لذيذ(؛ دجاج مقلي؛ حلوم م�شوية؛ �ملنتجات �لغذ�ئية للوجبات �ل�شريعة؛ 
�لأطعمة �لقائمة على  �للحوم �ملعاجلة؛ �لكروكيت )قطع من حلم �أو �شمك مفروم تك�شى بالبي�س وتقلى بال�شمن(؛ �شطائر 
�لفيلينغ )تتكون عادة من �ثنني �أو �أكر من �شر�ئح من �خلبز مع و�حد �أو �أكر ح�شو�ت بينهما( �لفو�كه و �خل�شر �ملحفوظة 
و �ملجمدة و �ملجففة و �ملطهوة مبا فى ذلك رقاقات �لبطاط�س؛  �شلطة �خل�شر؛ رقاقات من �لفاكهة؛  �شلطة �لفاكهة؛ مرق 
�لتخليل �ملح�شر من �لفو�كه و �خل�شر؛ منتوجات �لبطاط�س و �لب�شل م�شمنة يف هذه �لفئة؛ �لفطائر �لنباتية؛ �لبي�س 

و�حلليب ومنتجات �لألبان مبا يف ذلك �حلليب �ملخفوق و �ملنقوع؛ �ملعلبة و �ملخللة.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية " GRILL’D " كتبت ب�شكل مميز و كبري و باللون �لأ�شود. ف�شل �حلرف 
�لالتيني �لأخري "D" عن باقي �لحرف �ملت�شقة للكلمة �لالتينية " GRILL " بو��شطة فا�شل.  

�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  179925     بتاريخ : 27 / 09 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  يا كون )�أ�س( بي تي �ي ليمتد
وعنو�نه:  237 �أليك�شاندر� روود #03-10/09 ذي �أليك�شيري �شنغافورة 159929

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
ب�شكويت؛  �شوكولتة؛  كعك؛  �لكاكاو؛  �ل�شاي؛  �أ�شا�شها  م�شروبات  �شاي؛  �لقهوة؛  �أ�شا�شها  م�شروبات  قهوة؛ 
�لق�شرت  �لكاكاو؛  �أ�شا�شها  �ل�شوكالطة؛ م�شروبات  �أ�شا�شها  خبز؛ ُمعجنات و حلويات؛ �شل�شات؛  م�شروبات 
�أي�س كرمي؛ جيلي �لفاكهة )حلويات(؛ معكرونة على �شكل �شر�ئط؛ كعك �لأرز؛ �شطائر؛ خبز  )ك�شرتد(؛ 
�للحم؛  فطائر  نكهات؛  �لغذ�ئية؛  للمو�د  ر�ئحة  مك�شبات  ه�س؛  بك�شويت  حملى؛  كعك  �شعري؛  حمم�س؛ 
فطائر حمالة؛ فطائر؛ بودجن؛ لفائف �لبي�س و�خل�شر�و�ت و�للحم )فطائر �شينية(؛ كعك حم�شو باملربى 

�أو �لفاكهة؛ كعك �لوفل؛ فطائر؛ كعك حُملى؛ خبز �أفرجني؛ كلها فى �لفئة 30.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية"Ya Kun Kaya Toast" "يا كونكايا تو�شت" كتبت 
ب�شكل  �حل��روف  باقى  كتبت  كبري فى حني  ب�شكل  كتب  كلمة  كل  �لأول من  �حل��رف  بحروف لتينية فقط 
�شغري و حتته توجد �لكلمات �لالتينية "Toast Coffeestall since 1944" كتب �حلرف �لأول 
ر�شمة  �لالتينية  �لكلمات  تعلو هذه  و  ب�شكل �شغري  �حل��روف  باقى  كتبت  "C" ب�شكل كبري فى حني  منها 
ب�شكل م�شتطيل باللون �لأ�شود و يحدها خط باللون �لأبي�س كتبت و�شطه كلمات باللغة �ل�شينية و لفظها 

كالأتى:"YA KUN" كتبت باللون �لأبي�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  176758     بتاريخ : 18 / 07 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  كيتو )تايالند( كو.، ليمتد
وعنو�نه: 197 بانغكهونتهني-كهايتالي رود، �شاميد�م،  بانغكهونتهني، بانكوك 10150 تايالند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أحذية؛ جو�رب ق�شرية؛ �شنادل و �ألب�شة قدم؛ �أخفاف و�أحذية ذ�ت رقبة.

بالفئة: 25
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة “Kito” "كيتو" كتبت بحروف لتينية فقط ب�شكل بارز باللون �لأ�شود، 
بي�شوي  هند�شي  �شكل  د�خ��ل  توجد  ككل  و�لعالمة  �لأ���ش��ود  باللون  �شهم  �شكل  على  ر�شمة  توجد  وفوقها 

�ل�شكل.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  159097    بتاريخ :  26 /  06  / 2011 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:2011/04/18

با�ش��م:  ذي ت�شارترد �إن�شتيتيوت �أوف ماناجمنت �أكاونتانت�س
وعنو�نه: 26 �شابرت �شرتيت، لندن ��س دبليو �آي بي 4 �ن بي، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�آخرون  �أمنية حلماية �ملمتلكات و�لأف��ر�د وخدمات �شخ�شية و�جتماعية يقدمها  خدمات قانونية وخدمات 
�لقانونية؛  �لأب��ح��اث  �لفكرية،  �مللكية  �إ�شت�شار�ت  و�لتاأليف؛  �لن�شر  حقوق  �إد�رة  �لأف���ر�د؛  حلاجات  تلبية 
�مللكية  �مللكية �لفكرية؛ ترخي�س بر�مج �لكمبيوتر )خدمات قانونية(؛ �لو�شاطة؛ مر�قبة حقوق  ترخي�س 

�لفكرية لأغر��س ��شت�شارية قانونية؛ ت�شجيل �أ�شماء �لنطاق )خدمات قانونية(.
�لو�ق�عة بالفئة: 45

 THE CHARTERED INSTITUTE OF �جلملة  �لكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة:  و�شف 
�لأ�شود.   باللون  لتينية  بحروف   MANAGEMENT ACCOUNTANTS

�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  180794    بتاريخ : 18 / 10 / 2012  م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:

با�ش��م:  �شركة و�يت �ك�س و�يت للحقائب و�لأحذية
وعنو�نه: منطقة �لفحيحيل، �لقطعة )7(، �لق�شيمة )8409(، دولة �لكويت..

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س وخا�شة �ملالب�س �جلاهزة و�لأحذية و�حلقائب و�لهد�يا و�لكماليات.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية RED BANANAH”" كتبت بحروف لتينية فقط 
�لكلمة  �لبني و فوقها  BANANAH”" كتبت ب�شكل كبري و باللون  و ب�شكل كبري.�لكلمة �لالتينية  
ب�شكل مقلوب  R”"منها  �لأول منها  و كتب �حلرف  �شابقتها  �أكرب حجما من  RED”" ب�شكل  �لالتينية 

باللون �لبني �أماحلرف D” "يف �أخر �لكلمة فكتب باللون �لأحمر.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  24  اغ�سط�س 2014 العدد 11188

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

�ملودعة حتت رقم :  179666     بتاريخ : 23 / 09 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  تياجنني تياندي ديجيتال تيكنولوجي كو.، ليمتد
وعنو�نه:  منرب 8، هايتاي هو�كي روود 2 )�وت�شايد رينغ روود(، هو�يو�ن نيو تيكنولوجي �إند�شرتيال بارك، 

تياجنني 300384 �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أجهزة ملحقة باحلا�شوب؛ �شا�شات عر�س )�ملكونات �ملادية يف �أجهزة �حلا�شب(؛ �لبطاقات �لذكية )بطاقات 
تركيبات كهربية  وب�شرية؛  �شمعية  تعليم  �أجهزة  �لفيديو؛ كامري�ت فيديو؛  �ملدجمة(؛ م�شجالت  �لدو�ئر 

للحماية �شد �ل�شرقة؛ �أجهزة حتذير من �ل�شرقة؛ برجميات �حلا�شوب )م�شجلة(؛ �أجهزة مر�قبة كهربية.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

كبري  ب�شكل  فقط  لتينية  بحروف  كتبت  “TIANDY” "تياندي  �لكلمة  عن  عبارة   : �لعالمة  و�شف 
باللون �لأ�شود.  

�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  179926     بتاريخ : 27 / 09 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  يا كون )�أ�س( بي تي �ي ليمتد
وعنو�نه:  237 �أليك�شاندر� روود #03-10/09 ذي �أليك�شيري �شنغافورة 159929

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
للحانات؛  �ل�شريعة  �لوجبات  )�ملقاهى(؛  �شوب  �لكوفى  خدمات  و�مل�شروبات؛  �لغذ�ئية  �ملو�د  توفري  خدمات 
و�ل�شر�ب؛  �لطعام  تقدمي  خدمات  �ملقاهي؛  �لكافيرتيات؛  ؛  �لذ�تية  �خلدمة  مطاعم  ؛  �ملطاعم  خدمات 
�إعد�د وطهو �لأطعمة؛  ��شت�شارية فيما يتعلق بالأطعمة؛ خدمات  خدمات طهي و�إع��د�د �لأطعمة؛ خدمات 

�خلدمات �ل�شت�شارية �ملتعلقة بتقدمي؛ �ملعلومات حول  �إعد�د �لأطعمة و�مل�شروبات، كلها فى �لفئة 43.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية"Ya Kun Kaya Toast" "يا كونكايا تو�شت" كتبت 
ب�شكل  �حل��روف  باقى  كتبت  كبري فى حني  ب�شكل  كتب  كلمة  كل  �لأول من  �حل��رف  بحروف لتينية فقط 
�شغري و حتته توجد �لكلمات �لالتينية "Toast Coffeestall since 1944" كتب �حلرف �لأول 
ر�شمة  �لالتينية  �لكلمات  تعلو هذه  و  ب�شكل �شغري  �حل��روف  باقى  كتبت  "C" ب�شكل كبري فى حني  منها 
ب�شكل م�شتطيل باللون �لأ�شود و يحدها خط باللون �لأبي�س كتبت و�شطه كلمات باللغة �ل�شينية و لفظها 

كالأتى:"YA KUN" كتبت باللون �لأبي�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  177812     بتاريخ : 12 / 08 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2012/05/19

با�ش��م:  كرونوبال�س تكنيكال �إيه جي
وعنو�نه: روتيهوف�شرت�بي 1: 9050 نيدرتيوفني، �أبينزيل �أو�شرهودن، �شوي�شر�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أ�شفلت وزفت وقار؛ مباين غري معدنية  للبناء؛  �ملعدنية  �أنابيب �شلبة غري  �لبناء )�لغري معدنية(؛  مو�د 
قابلة للنقل؛ ُن�شب تذكارية غري معدنية؛ �ألو�ح �خل�شب؛ لوحات بناء؛ مباين غري معدنية؛ �ألو�ح خ�شبية 
قابل  خ�شب  ُم�شنعة؛  �أخ�����ش��اب  معدنية؛  غ��ري  �أر���ش��ي��ات  بق�شرة؛  مك�شو  خ�شب  للرب�ميل؛  خ�شب  غليظة؛ 
غري  مو�د  �خل�شب؛  باألو�ح  �لتك�شيه  �خل�شب؛  من  بطانات  �مل�شغول؛  �شبه  �خل�شب  وق�شور  خ�شب  للت�شكيل؛ 
�ألو�ح خ�شبية لالأر�شيات )باركية(؛  �لأر�شيات؛  لتبليط  باركيه  �لبناء؛  لتك�شية �جلدر�ن لأغر��س  معدنية 
دعامات  )�أبلكاج(؛  رقائقي  خ�شب  �لنافذة؛  �أو  للباب  معدنية  غري  عتبات  لالأر�شيات؛  معدين  غري  ب��الط 
غري معدنية وك�شو�ت غري معدنية للجدر�ن �لد�خلية وحو�جز فا�شلة غري معدنية و�شالمل غري معدنية؛ 

بطانات غري معدنية للمباين.
�لو�ق�عة بالفئة: 19

لتينية  بحروف  كتبت  "كرونو�شبام"   "kronospam" �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة  �لعالمة:  و�شف 
فقط ب�شكل مميز.كتبت �لكلمة �لأوىل "krono" باللون �لأزرق فى حني كتبت �لكلمة "spam" باللون 

�لأبي�س و �لأزرق  فى نهاية �لكلمة.  
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  175497     بتاريخ : 21 / 06 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �شعيد �أحمد �ملحرو�س و�أولده
وعنو�نه: �س.ب. 354 �لدمام 31411، �ل�شعودية  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�مل�شتح�شر�ت  و�لدقيق  �ل��ن  مقام  يقوم  وم��ا  و�ل�شاجو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�شكر  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �ل��ن 
و�لع�شل  �لنحل  و�ملثلجات وع�شل  و�لفطائر و�حللويات  و�لكعك  و�لب�شكويت  �مل�شنوعة من �حلبوب و�خلبز 

�لأ�شود و�خلمرية وم�شحوق �خلمرية و�مللح و�خلردل و�ل�شل�شة و�لتو�بل و�لثلج..
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لعربية "تاج �لهند" كتبت باللون �لأ�شود .
عتبارها  ل  �لعالمة  عن  مبعزل   ) �لهند   ( كلمة  ��شتخد�م  عند  ح�شري  بحق  �ملطالبة  عدم  �ل�ش��رت�طات: 

��شم موقع جغر�يف .
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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  186484    بتاريخ : 07 / 02 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2012/08/08

با�ش��م:  ريدكو موؤ�ش�شة منطقة حرة.
وعنو�نه: �أوفي�س منرب: بي34بي �أ�س 330210، جبل علي، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أ�شو�ء كهربية ل�شجر �لكري�شما�س و لأحو��س تربية  �إنارة؛ م�شابيح �شينية؛ ثريات؛ م�شابيح كهربية؛ م�شابيح؛  �أجهزة 
كهربية؛  ت�شخني  فتائل  للم�شابيح؛  فتائل  �لأم��ان؛  و م�شابيح  للمخترب�ت  �ل�شو�رع؛ م�شابيح  ؛ م�شابيح  �ملائية  �لأحياء  
�أ�شفاد، كر�ت و  زجاجات �مل�شابيح؛  حو�مل لتعليق �مل�شابيح؛ عو�ك�س للم�شابيح؛ مظالت للم�شابيح؛  م�شابيح قو�شية؛ 
�أنو�ر �ل�شقف؛ �أنابيب �لإنارة �مل�شيئة؛ مقاب�س لالأ�شو�ء �لكهربية؛ م�شابيح كهربية؛ ك�شافات كهربية للجيب؛ و�شائل ن�شر 
�ل�شوء؛ �أنابيب تفريغ كهربية لالإ�شاءة؛ م�شابيح �لغو�س؛ م�شابيح �لإ�شقاط؛ �أجهزة وتركيبات �إنارة و م�شابيح  لغر��س 
جتميلية ؛ �أجهزة �لإ�شاءة للمركبات، م�شابيح و �أنابيب م�شيئة، م�شابيح كهربية لالإ�شاءة، �أجهزة وتركيبات للتجفيف؛ 
ات كهربية؛ �شخانات �ملاء؛  جمففات �لهو�ء؛ �أجهزة ت�شخني؛ ملفات )�أجز�ء من تركيبات تقطري، �أو ت�شخني �أو تربيد(؛ م�شعَّ
مر�جل؛ و�شائل �إعادة توليد �حلر�رة؛ مبادلت حر�رية؛ �شخانات للحمامات؛ لوحات ت�شخني؛ �أطباق ت�شخني؛ �أجهزة جتميع 
�إعادة توليد �حلر�رة؛ �أجهزة �لتاأين؛ �أجهزة تربيد �لهو�ء؛ تركيبات ملر�قبة  �لأ�شعة �ل�شم�شية؛ مركمات حر�رية و و�شائل 
للتدفئة؛  ات حر�رية  ُم�شعَّ �ملركزية؛  �لت�شخني  لأجهزة  �لرطوبة  �شبط  �لهو�ء؛ جهاز  ت�شخني  �إع��ادة  �أجهزة  �لهو�ء؛  جودة 
�آلت و�أجهزة ل�شناعة �لثلج؛  �أجهزة طهي؛ حجر�ت جتميد؛  �أغطية �شفط ت�شتخدم يف �ملطابخ؛  �أغطية لو�شائل �لتهوية؛ 

ثالجات؛ خز�ئن �لتربيد بالغاز؛ �أفر�ن �مليكروويف.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية "REDCO" "ريدكو" كتبت بحروف لتينية ب�شكل كبري و باللون �لأ�شود.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  179667     بتاريخ : 23 / 09 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  فيدير�ل �أوت�س مايلز �أ�س دي �أن. بريهاد
وعنو�نه:  منرب. 4826�أيه جالن بريماتانغ باوه ماك ماندين �إند�شرتيال �إ�شتايت 13400 بوتروورث بينانغ، 

ماليزيا.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

رقائق �ل�شوفان، مو�د غذ�ئية م�شنوعة من �حلبوب، دقيق �ل�شوفان، طعام �أ�شا�شه �ل�شوفان، �ل�شوفان )على 
�شكل رقائق �شغرية م�شطحة( ، �أطعمة جاهزة معدة من �حلبوب.

�لو�ق�عة بالفئة: 30
�أوت�س" كتبت   �لالتينية"  " CAPTAIN OATS"  "كابتني  �لكلمات  : عبارة عن  �لعالمة  و�شف 
ب�شكل كبري و بلون رمادى مائل �إىل �ل�شو�د يف�شله ر�شمة خط باللون �لأ�شود عن  ر�شمة قبطان �ل�شفينة 
 CAPTAIN OATS“ " �لكلمات �لالتينية  �ل��ذى ر�شم حتت  باملقود  �ل��ذى يرتدى قبعة و مي�شك 
باللونني �لأبي�س و �لأ�شود. و�لعالمة ككل توجد و�شط  �شكل هند�شى ي�شبه �مل�شتطيل غري �أن زو�ياه منحنية 

ر�شم باللون �لأ�شود. 
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  179927     بتاريخ : 27 / 09 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2012/04/26

با�ش��م:  و�غنري جروب جي �م بي �ت�س
وعنو�نه:  �شكلي�شويغ�شرت�ب 1-5، 30853   لنغنهاغن، �أملانيا..

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لهو�ء  تلقائياً  تدخل  م��ر�وح  على  حتتوي  و�لتي  و�ل��غ��از  �ل��ه��و�ء  لتوريد  �أنظمة  وبخا�شة  للتهوية،  �أج��ه��زة 
�مل�شتعملة يف  �أو معدنية  �أنابيب بال�شتيكية  �إىل  �للكرتونية  �لجهزة  �مل�شتعمل يف تربيد  و�لهو�ء  �لد�خلي 
�لنظمة �ل�شابقة �لذكر و �خلز�نات �لغاز �جلامد �ملعدنية و�لغري معدنية، و�لجز�ء �لتي تباع كوحدة معها 
وبخا�شة، �لنابيب �لبال�شتيكية و �ملعدنية؛ مر�وح لال�شتخد�م �لتجاري يف �لأنظمة �شالفة �لذكر؛  جهاز 
لف�شل �لهو�ء و�لغاز لإنتاج �لغاز �خلامل من �لبيئة �ملحيطة �أو �لهو�ء �مل�شغوط �لذى يتاألف من �ملر�شحات 
�ألياف جوفاء و �لتى تت�شبب يف ن�شر  �أ�شا�شا من  �لتقنية لتنظيف �لهو�ء قبل توريده، �لأغ�شية �لتى تتكون 

�ملكونات �لطبيعية للهو�ء �ل�شالف �لذكرعن طريق غ�شاء �لألياف �ملجوفة ب�شرعة و�أحجام خمتلفة.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

“OxyReduct” "�أوك�شرييد�كت" مكتوبة بحروف لتينية فقط  �لكلمة  : عبارة عن  �لعالمة  و�شف 
ب�شكل كبري. 

�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  177813    بتاريخ : 12 / 08 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �يني ��س. بي. �يه
وعنو�نه: 1، بياز�يل، �أنريكو ماتي، روما، �أيطاليا .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  �لغبار،  وتثبيت  وترطيب  �مت�شا�س  مركبات  مزلقات،  �شناعية،  و�شحوم  زي��وت 

�ملحركات(، مو�د �إ�شاءة، �شموع وفتائل لالإ�شاءة.
�لو�ق�عة بالفئة: 04

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات  ENI I-BASE كتبت بحروف لتينية ب�شكل كبري باللون �لأ�شود.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219
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•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

مقر  �مام  بالدميوقر�طية  مطالبون  متظاهرون  يعت�شم 
�حلكومة يف هونغ كونغ معربين بذلك عن ت�شميمهم على 
�حل�شول على مزيد من �حلريات �ل�شيا�شية من بكني عن 

طريق ع�شيان مدين يت�شاعد تدريجيا.
وب��ع��د ����ش��ب��وع م��ن �ل��ت��ظ��اه��ر�ت �ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا �لطالب 
�مل�����ش��رب��ون لد�ن����ة ق���ر�ر ب��ك��ني �حل���د م��ن م���دى �لق���رت�ع 
للمطالبة  منظمة  �ك��رب  �شنرت�ل  �وك��وب��اي  ق���ررت  �ل��ع��ام، 
�ملعركة  ت�����ش��ارك يف  �ن  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ب��ال��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف 

ر�شميا.
وجت��م��ع م��ئ��ات �ل���ش��خ��ا���س �م���ام �مل��ب��اين �ل��ت��ي ت�شم مقر 
�حلكومة و�ملجل�س �لت�شريعي يف هونغ كونغ.. وقدرت وكالة 
فر�ن�س بر�س عدد �ملتظاهرين م�شاء �ل�شبت بحو�ىل ع�شرة 
�آلف بينما حتدث �ملنظمون عن م�شاركة �شتني �لف حمتج. 
وبقي ب�شع مئات �شباح �لحد �مام �ملبنى لكن عدد� كبري� 
من �ملحتجني قالو� �نهم �شيعودون �ىل بيوتهم ل�شرت�حة 

•• بنغازي-وكاالت:
يف  يعمل  موظف  بينهم  �أ�شخا�س  ثالثة  جمهولون،  قتل 
نار منف�شلني  �إط��الق  ف�شائية حكومية، وذلك يف حادثي 
وقعا يف مدينة بنغازي، �شرقي ليبيا، ح�شب م�شادر �أمنية 
وطبية وقال م�شدر �أمني باملدينة �إن م�شلحني مل تعرف 
�أق�شام  �أح��د  يف  �ملوظف  �ل��ع��ريف،  بكر  �أب��و  �غتالو�،  هويتهم 
ف�شائية ليبيا �لوطنية وذلك باإطالق �لر�شا�س علية �أمام 

منزلة مبنطقة �لليثي مبدينة بنغازي .
ور�ء  تقع  �لتي  �ل��دو�ف��ع  حتديد  م��ن  �مل�شدر  يتمكن  ومل 
�شقيق  ه��و  �ل��ق��ت��ي��ل  �أن  �إىل  ل��ف��ت  لكنه  �لغ��ت��ي��ال،  عملية 
غري  �لهجرة  جهاز  با�شم  �لناطق  �ل��ع��ريف  وليد  �ل�شابط 
�ل�شرعية مبدينة بنغازي �لتابع لوز�رة �لد�خلية �لليبية .

و�أكد مقتل �لعريف م�شوؤول طبي مب�شت�شفي بنغازي قائاًل 
بعد  بحياة  مفارقا  للم�شت�شفي  و�شل  �ل��ع��ريف  بكر  �أب��و  �إن 
�إ�شابته بعدة �أعرية نارية يف مناطق متفرقة من ج�شده.. 
�مل�شوؤول �لطبي نف�شه، و�لذي طلب عدم �لك�شف عن هويته، 

و�ل�شرطة  �ملحتجني  ب��ني  ���ش��د�م��ات  وج���رت  و���ش��ي��ع��ودون. 
�لتي حاولت منعهم من �لتقدم بالدروع. ويرتدي معظم 
وجوههم  ويغطون  �لبال�شتيك  م��ن  ���ش��رت�ت  �ملتظاهرين 
بينما ي�شع �آخرون نظار�ت خوفا من �ن ت�شتخدم �ل�شرطة 

غاز �لفلفل لتفريقهم كما فعلت من قبل.
74 �شخ�شا ودعت �ملحتجني  �نها �وقفت  وقالت �ل�شرطة 
�ملكان يف  مغادرة  �ىل  �لقانوين  �لتجمع غري  يف  �مل�شاركني 

��شرع وقت ممكن.
�ل�شابقة  �لربيطانية  �مل�شتعمرة  �لطالب يف هذه  و�شاعف 
150 منهم  منذ �لثنني تظاهر�تهم. وقد متكن حو�ىل 
�لعديد  ت�شلق  بعدما  �جلمعة  �حلكومة  مقر  �قتحام  من 
منهم �ل�شياج يف حني كان �خرون يهتفون �فتحو� �لبو�ب 
، وفق ما �فاد �شهود. وقامت �ل�شرطة �ل�شبت باخالء �ملقر 

بعد ذلك. 
�لع�شيان  ر�أ�س حربة حملة  ��شابيع   وي�شكل �لطالب منذ 
�شكان هونغ كونغ  �لكثري من  فيه  ي��رى  ما  �مل��دين لد�ن��ة 

هيمنة متز�يدة لبكني على �ل�شوؤون �لد�خلية.

ذكر �أي�شا �أن م�شت�شفي بنغازي ��شتقبل، م�شاء �ل�شبت، جثة 
�ملو�طن فرج ز�يد �لدر�شي وزوجته منا .

و ع���ن م��الب�����ش��ات م��ق��ت��ل �ل���زوج���ني، ق���ال �مل�������ش���وؤول، نقال 
من  و�ب��ال  �أطلقو�  جمهولني  م�شلحني  �إن  م�شعفني،  عن 
�ل��ر���ش��ا���س ع��ل��ي ���ش��ي��ارة �ل���زوج���ني مبنطقة �ل�����ش��رت��ي يف 
بنغازي ، موؤكد�ً �أن طفلة �لزوجني �لبالغة من �لعمر 10 
�أعو�م و�شلت هي �لخري مع �جلثث م�شابة بجروح �أثناء 

تو�جدها يف �ل�شيارة مع و�لديها وقت �حلادثة .
وت�شهد بنغازي خالل �لأ�شهر �لأخرية تز�يد� ملحوظا يف 
 ، و�ت�س  ر�يت�س  هيومان  منظمة  وقالت  �لغتيال  عمليات 
�إن  �جل��اري،  �ل�شهر  �أ�شدرته  بيان  يف  �لدولية،  �حلقوقية 
�رتفع  �ل�شيا�شية  �لدو�فع  ذ�ت  �لغتيال  عمليات  �إجمايل 
�إىل 250 عملية �غتيال على �لأقل يف )مدينتي( بنغازي 
ودرنة )�شرقي ليبيا( خالل �لعام �حلايل 2014 ، معتربة 
�أن �ل�شلطات �لليبية ف�شلت يف �إجر�ء حتقيقات �أو مقا�شاة 
�مل�شوؤولني عن �أي من عمليات �لقتل غري �لقانونية خالل 

�لعام ذ�ته .

•• برمنجهام-رويرتز:

�م�س  كامريون  ديفيد  بريطانيا  وزر�ء  رئي�س  �عتذر 
�لثانية  �ليز�بيث  �مللكة  �شعادة  تفا�شيل  ع��ن  لك�شفه 
�لبقاء  ل�شالح  جاءت  �لتي  ��شكتلند�  ��شتفتاء  بنتيجة 
ب�شدة  نف�شه  يعاقب  �ن��ه  قائال  �ملتحدة  �ململكة  �شمن 

على هذ� �خلرق لقو�عد �لربوتوكول.
وخ����الل ح�����ش��وره �ج��ت��م��اع �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة لالأمم 
�ملتحدة �لأ�شبوع �ملا�شي كان كامريون يحكي لرئي�س 
بلدية نيويورك �ل�شابق مايكل بلومربج دون �أن يلتفت 

من  خرخرت  �مللكة  �أن  عن  مفتوح  �مليكرفون  �أن  �إىل 
�أبلغها عرب �لهاتف بنتيجة �ل�شتفتاء  �ل�شعادة حينما 
م�شتخدما �لتعبري �لذي يو�شف به ما ت�شدره �لهرة 

من �شوت لبد�ء �شرورها.
�لربيطانية  �لذ�ع��ة  هيئة  لتلفزيون  كامريون  وق��ال 
�ن��ه��ا م��ن �مل����ر�ت �ل��ت��ي ت��ت��ذك��ر فيها م��ا ح���دث وجتلد 
نف�شك ب�شدة .. ما كان يل �أين �أحكي هذ� بالرغم من 
و�إحر�ج  بالغ  باأ�شف  �أ�شعر  خا�شة  حمادثة  كانت  �أنها 
رمبا  �أن��ن��ي  و�أع��ت��ق��د  �ع��ت��ذ�ري  ق��دم��ت  ب�شببها.  كبري 

�أقدمه مرة �أخرى. 

الب�شري: عودة املهدي مرهونة بالرتاجع عن اإعالن باري�س
•• اخلرطوم-وكاالت:

يف �أول ظهور له بعد �إجر�ء عملية جر�حية، بد� �لرئي�س �ل�شود�ين، عمر �لب�شري 
غا�شباً على معار�شيه، وقطع باأنه ل تفاو�س مع حركات د�رفور �مل�شلحة با�شتثناء 
منرب �لدوحة، و�علن رف�شه لأي تقارب مع �جلبهة �لثورية ، خارج قنو�ت �حلو�ر 
�لوطني، ورهن عودة رئي�س حزب �لمة، �ل�شادق �ملهدي، �ىل �لبالد بتربوؤه من 

�تفاق باري�س .
�أع��ق��اب خ�شوعه جل��ر�ح��ة يف  �لإع��الم��ي يف  �لظهور  ع��ن  �لب�شري  �لرئي�س  وغ��اب 
�ل�شبت  يخاطب  �أن  قبل  �مل��ا���ش��ي،  �أغ�����ش��ط�����س-�آب  خ��الل  �لي�شرى  ركبته  مف�شل 

�جلل�شة �لفتتاحية للموؤمتر �لعام للحزب �حلاكم بولية �خلرطوم.
ويف �إ�شارة لأزمة �ملنطقتني، �لنيل �لزرق وجنوب كردفان، قال �لب�شري �إن �حلكومة 
لي�س لديها ما تقدمه �ليهم ب�شاأن )�ملنطقتني(؛ �شوى �لت�شريح و�إعادة �لدمج ، 

فيما يخ�س �لرتتيبات �لأمنية ودعا �حلركة �ل�شعبية- قطاع �ل�شمال �ىل و�شع 
�ل�شالح و�لن�شمام للحو�ر �لوطني، متعهد�ً بتوفري �ل�شمانات �لكافية.

وكان جمل�س �ل�شلم و�لأمن �لأفريقي، �أو�شى يف بعقد �جتماع لالأطر�ف �ل�شود�نية 
باملنطقتني  �لعد�ئيات  وق��ف  لإق���ر�ر  �مل��ح��ادث��ات  ل�شتئناف  توطئة  �أب��اب��ا  ب��اأدي�����س 
ود�رفور، وحث �ملجل�س حكومة �خلرطوم على ت�شريع جهودها لتنفيذ تد�بري بناء 
�لثقة �ملتفق عليها. وقال �لب�شري �إن حكومته لن ت�شمح باأن تخلق �جلبهة �لثورية 
حتالفات �شيا�شية يف �خلرطوم، �إل عن طريق �حلو�ر �لوطني، و�أ�شاف: من ياأتي 
للعمل �ل�شيا�شي وي�شع �ل�شالح مرحباً، به لكن من يريد حمل �ل�شالح و�حلرب 

يف �مليد�ن ثم ياأتي للخرطوم لين�شط �شيا�شيا فلن ن�شمح بذلك .
و�����ش���رتط �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��ود�ين ل��ع��ودة �ل�����ش��ادق �مل��ه��دي �إىل �ل�����ش��ود�ن بالتربوؤ 
�لثورية، وقال:  �لأخ��ري مع �جلبهة  �ل��ذي وقعه   ، باري�س  �إع��الن  و�لغت�شال من 

مرحباً باملهدي يف �أي وقت لكن بعد �أن يترب�أ مما وقعه يف باري�س .

كاليفورنيا تخ�ش�س اأمواًل للتمثيل القانوين للق�شر املهاجرين 
•• لو�س اأجنلي�س -رويرتز:

ذويهم  ب��دون  �ملهاجرين  لالأطفال  �لقانوين  للتمثيل  دولر  ماليني  ثالثة  كاليفورنيا  خ�ش�شت 
�لقادمني للولية من �أمريكا �لو�شطى وذلك طبقا مل�شروع قانون وقعه حاكم كاليفورنيا جريي بر�ون 
. وبهذ� �لجر�ء ت�شبح كاليفورنيا �لولية �لأمريكية �لوحيدة على �حلدود مع �ملك�شيك �لتي تقدم 
�أمو�ًل خم�ش�شة للتمثيل �لق�شائي يف حمكمة �لهجرة �لحتادية لالأطفال �ملتدفقني غري �مل�شاحبني 

لذويهم وهم �لق�شر من �أمريكا �لو�شطى �لذين بد�أو� يف عبور �حلدود �لعام �ملا�شي.
قانونية. ومرر جمل�س  لتقدمي خدمات  ربحية  ملنظمات غري  �شتمنح  �لأم��و�ل  فاإن  للقانون  وطبقا 
21 معار�شا ثم  56 ل�شالح �لقانون مقابل  نو�ب �لولية م�شروع �لقانون �ل�شهر �ملا�شي بت�شويت 
مرره جمل�س �ل�شيوخ مبو�فقة 27 ع�شو� ومعار�شة 8 �أع�شاء. وي�شيطر �لدميقر�طيون على كال 
�أخرى  �إر�شالهم مرة  يتم  �لذين  �ملك�شيك  �لقادمني من  �ملهاجرين  �لأطفال  وعلى عك�س  �ملجل�شني. 
باأن ي�شتمع قا�س هجرة لق�شايا �ملهاجرين �لق�شر غري  �إىل بلدهم فاإن �لقانون �لأمريكي يق�شي 

�مل�شاحبني لذويهم �لقادمني من �أمريكا �لو�شطى.

اعت�شام اأمام مقر احلكومة يف هونغ كونغ

م�شلحون يقتلون 3 اأ�شخا�س يف بنغازي

كامريون يعاقب نف�شه على تعليق اأ�شاء للملكة 

•• نيويورك-وام: 

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �أك��دت 
حر�شها على بذل ق�شارى جهدها 
�لعمل �جلماعي  �أه��د�ف  لتحقيق 
 .. �مل���ت���ح���دة  �لأمم  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
�ل�شيا�شات  �ت����خ����اذ  �إىل  د�ع����ي����ة 
و�حلازمة  �مل�شريية  و�ل���ق���ر�ر�ت 
ملو�جهة هجمة �لإره��اب �ل�شر�شة 
�ل��ت��ي �أ���ش��ب��ح��ت ج��ي��و���ش��ا ب��ع��د �أن 
ت�شتهدف  و�أ�شبحت  خاليا  كانت 
دول بعد �أن كانت ت�شتهدف بوؤر�. 
وت�����ش��اءل��ت �مل��م��ل��ك��ة م��ت��ى يتحرك 
�ل�شعب  �لدويل لإن�شاف  �ملجتمع 
عن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  وردع  �لفل�شطيني 
م�شددة  �لتع�شفية..  �شيا�شاتها 
ز�ل���ت د�عمة  ك��ان��ت ول  �أن��ه��ا  على 
�ملعتدلة  �ل�����ش��وري��ة  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة 
�لإرهابية  �جل��م��اع��ات  وحم���ارب���ة 
و�أن  �ل�������ش���وري���ة  �لأر�������ش�����ي  ع���ل���ى 
�ملوؤدية  �ل��ظ��روف  ت�شمل  �مل��ع��رك��ة 
�إل��ي��ه. و�أع���رب���ت ع��ن �أم��ل��ه��ا يف �أن 
و�ل�شر�كة  �ل�����ش��ل��م  �ت��ف��اق  ي��ح��ق��ق 
�حلكومة  ب���ني  �مل�����ربم  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ليمنية وجماعة �حلوثي تطلعات 
�لعنف  �ليمني نحو وقف  �ل�شعب 
�لعملية  و����ش��ت��ك��م��ال  و�لق���ت���ت���ال 
بجهود  م�����ش��ي��دة   .. �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
هادي  رب��ه  عبد  �ليمني  �لرئي�س 
�ملكثفة للو�شول �إىل �تفاق يجنب 

�لفو�شى و�إر�قة �لدماء.
�ل�شعودية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
�لأم������ري �شعود  ���ش��م��و  ع���ن  و�������س 
رئي�س  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  �لفي�شل 
وفد �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف 

�لقائمة لبناء �قت�شاد عاملي يقوم 
�لدول  ب��ني  ���ش��ر�ك��ة ج��دي��دة  على 
�أ�شا�س  وعلى  و�ملتقدمة  �لنامية 
و�مل�شاو�ة  و�ل���ع���دل  �ل��ت��ع��اون  م��ن 
ويف  �ملتبادلة.  و�ملنافع  و�ل�شفافية 
�لعربية  �ململكة  ��شت�شعار  �إط����ار 
�لدولية  مب�شوؤولياتها  �ل�شعودية 
�لإن�شاين  �لتكافل  مبادئ  و�شمن 
�لعديد  قدمت  �ململكة  �إن  ..ق���ال 
و�لعينية  �لنقدية  �مل�شاعد�ت  من 
�ملنظمات  م��ع  �ململكة  و����ش��رتك��ت 
بو��شطة  �أو  �ملتخ�ش�شة  �لدولية 
�لعون  تقدمي  �ملعنية يف  �أجهزتها 
ت�شررو�  �لذين  و�لأف���ر�د  للدول 
�آ�شيا  يف  �لطبيعية  �ل��ك��و�رث  م��ن 
�لكاريبي  منطقة  ويف  و�أف��ري��ق��ي��ا 
تقدميها  �إىل  و�أ�����ش����ار  وغ���ريه���ا. 
 90 نحو  �إىل  تنموية  م�شاعد�ت 
دولة حول �لعامل لإن�شاء م�شاريع 
و�ل�شتثمار�ت  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة 
�لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ت��ي ت��وف��ر فر�س 
�لعمل �ملنا�شبة ف�شال عن مبادرة 
�لديون  م��ن  �لإع��ف��اء  �إىل  �ململكة 
وبرنامج  من�����و�  �لأق�������ل  ل����ل����دول 
�ل�����ذي يهدف  ل��ل��ج��م��ي��ع  �ل��ط��اق��ة 
�إىل تي�شري �حل�شول على �لطاقة 
�ململكة  �أن  و�أو���ش��ح  �ل���دول.  لهذه 
من �أعلى �لدول يف �لعامل تقدميا 
�إجمايل  من  كن�شبة  للم�شاعد�ت 
ذلك  يف  وتتجاوز  �لوطني  دخلها 
�لذي  �ملائة  0.7 يف  ه��دف  بكثري 
بلغ  �مل��ت��ح��دة حيث  �لأمم  ح��ددت��ه 
خالل  �ململكة  قدمته  ما  �إجمايل 
�ل� 30 عاما �ملا�شية حو�يل 100 

بليون دولر �أمريكي.

للجمعية   69 �ل���  �لعادية  �ل��دورة 
كلمته  �مل��ت��ح��دة  ل�����الأمم  �ل��ع��ام��ة 
�ملا�شية  قبل  �لليلة  �ألقاها  �لتي 
�أهمية  ت����اأك����ي����ده  ن����ي����وي����ورك  يف 
و�ملتغري�ت  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  م��و�ك��ب��ة 
خالل  من  �لدولية  �ل�شاحة  على 
�ل��ع��م��ل يف �لأمم  �آل���ي���ات  ت��ط��وي��ر 
�لأمن  جمل�س  و�إ���ش��الح  �ملتحدة 
�لعامة  �جل��م��ع��ي��ة  �أع���م���ال  ودع����م 
�لقت�شادي  �ملجل�س  دور  وتعزيز 

و�لجتماعي.
�نت�شار  ���ش��م��وه م��ن خ��ط��ر  وح���ذر 
منطقة  يف  �ل�����ن�����ووي  �ل���������ش����الح 
�ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط خ�����ش��و���ش��ا يف 
�لتي  �مل�شتمرة  �ل�شطر�بات  ظل 
تاأكيد  �إىل  م�����ش��ري�   .. ت�����ش��ه��ده��ا 
منطقة  ج��ع��ل  لأه���م���ي���ة  �مل��م��ل��ك��ة 
�لعربي  و�خلليج  �لأو�شط  �ل�شرق 
منطقة خالية من �أ�شلحة �لدمار 
�ل�شامل مبا فيها �ل�شالح �لنووي 
�ملوؤمتر  عقد  ���ش��رورة  وت��اأك��ي��ده��ا 
منطقة  �إن���������ش����اء  ح�����ول  �مل�����وؤج�����ل 
�ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط �خل���ال���ي���ة من 
�أ�شلحة  وباقي  �لنووية  �لأ�شلحة 
�ل���دم���ار �ل�����ش��ام��ل يف �أ����ش���رع وقت 

ممكن خالل عام 2014.
 و�أك�����د �أن ع���دم ع��ق��د �مل���وؤمت���ر يف 
بعملية  �إخ������الل  مي��ث��ل  م���وع���ده 
�ملتفق  وب���الل���ت���ز�م���ات  �مل���ر�ج���ع���ة 
م���ر�ج���ع���ة  م������وؤمت������ر  ع���ل���ي���ه���ا يف 
�لنووي  �لن��ت�����ش��ار  م��ع��اه��دة ع���دم 

جلميع �لق�شايا و�لرب�مج �ملت�شلة 
بال�شباب. و�أكد �شمو �لأمري �شعود 
�لفي�شل وزير �خلارجية �أن قيادة 
و�لرجل  �مل��ر�أة  ب��اأن  توؤمن  �ململكة 
�لآخر  بع�شهما  يكمالن  �شريكان 
�ل�شعودية  �مل��������ر�أة  �أث���ب���ت���ت  وق�����د 
�ملجالت  من  �لعديد  يف  جناحها 
و�لفكرية  و�لتعليمية  �ل�شيا�شية 
و�ل����ق����ان����ون����ي����ة و�لق����ت���������ش����ادي����ة 
و�ل�شحية يف �لقطاعني �حلكومي 

و�خلا�س.. 
�ملر�أة  عليه  �إىل ماح�شلت  م�شري� 
�ل�����ش��ع��ودي��ة م��وؤخ��ر� م��ن ع�شوية 
يف جم��ل�����س �ل�������ش���ورى وح��ق��ه��ا يف 
لع�شوية  و�ل���رت����ش���ح  �ل��ت�����ش��وي��ت 

�ملجال�س �لبلدية. 
�أهمية  ت��وؤك��د  �ململكة  �أن  و�أ���ش��اف 
لق�شايا  �ل�����ش��ل��ي��م  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�أعمال  ج����دول  خ��ا���ش��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
يف  مب��ا   2015 ب��ع��د  مل��ا  �لتنمية 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  ذل��ك 
باأبعادها �لقت�شادية و�لجتماعية 
حر�س  �إىل  لف���ت���ا   .. و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
�لتنمية  �أه��������د�ف  ع���ل���ى  �مل��م��ل��ك��ة 
�لتي  و�لهادفة  �لعادلة  �مل�شتد�مة 
تزيد من تعزيز �لقدر�ت و�جلهود 
�لتحديات  مل���و�ج���ه���ة  �ل����دول����ي����ة 
�ملالية  �لأزم����������ة  ع�����ن  �ل����ن����اجت����ة 
�إ�شالح  ج��ه��ود  وت���دع���م  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لنظام �ملايل و�لنقدي و�لتجاري 
�ملوؤ�ش�شات  خ����الل  م���ن  �ل������دويل 

مبا يكفل لإير�ن حق �ل�شتخد�م 
�ل�شلمي للطاقة ووفق �لتفاقيات 
�لدولية �ملربمة يف هذ� �ل�شاأن مع 
���ش��رورة تطبيق ه��ذه �لإج���ر�ء�ت 
�ملنطقة  دول  ع��ل��ى  و�ل�����ش��و�ب��ط 
��شتمر�ر  ق�شية  �إىل  و�أ�شار  كافة. 
وعلى  �لدينية  للرموز  �لتعر�س 
�لإ�شالم  تعر�س  وجه �خل�شو�س 
�حل���ن���ي���ف و�ل����ر�����ش����ول ���ش��ل��ى �هلل 
�لإ�شاء�ت  للكثري من  و�شلم  عليه 
من جهات و�أف��ر�د وو�شائل �إعالم 

يلقي  ك���م���ا  م   2010 ع������ام  يف 
عملية  ع���ل���ى  ك����ب����رية  ب�������ش���ك���وك 
�ل��ت��و�ف��ق و�حل��ل��ول �ل��و���ش��ط �لتي 
�لعالقات  �إط���ار  يف  �ت��خ��اذه��ا  يتم 
نزع  �لأط����ر�ف يف جم��ال  متعددة 
�ل�شالح. وفيما يتعلق باأزمة �مللف 
�ململكة  ف�����اإن  �لإي�������ر�ين  �ل���ن���ووي 
�أهمية على معاجلة  لت��ز�ل تعلق 
�ل�شلمية  ب��ال��ط��رق  �لأزم�����ة  ه���ذه 
�مل��ف��او���ش��ات �جلارية  خ���الل  م���ن 
�إي������ر�ن و  1 و   5 ب���ني جم��م��وع��ة 

�لإ�شالمية  �شريعتها  م��ب��ادئ  م��ع 
�شموه  وق��ال  �لدولية.  و�لتز�مها 
�إن حكومة �ململكة توؤمن باأن فئة 
�ل�شباب هم نو�ة �ملجتمع فلم تغفل 
�لتي  حقوقهم  رعاية  عن  �ململكة 
�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى توفري  ت��ت��م��ث��ل يف 
�ل�����ش��ب��ل �لتي  ب��ك��ل  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م 
���ش��ال��ح من  �إخ�����ر�ج ج��ي��ل  ت�شمن 
�هتمامها  �إىل  م�شري�   .. �ل�شباب 
باجلانب �لتعليمي �شمن �أولويات 
�لوطنية  �لإ�شرت�تيجية  خططها 

يجهلون حقيقته و�شماحته.
�لإن�شان  حقوق  ملجال  وبالن�شبة 
�لعربية  �ململكة  فوز  �أن  �أ�شاف   ..
لع�شوية  �ل��رت���ش��ح  يف  �ل�شعودية 
للفرتة  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  جمل�س 
خطوة  ي��ع��د   2016  -  2014
و�جبا  م��ه��م��ة حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا 
ممار�شة  عليها  حتتم  وم�شوؤولية 
م��ه��ام��ه��ا ك��ع�����ش��و يف �مل��ج��ل�����س يف 
ق�����ش��اي��ا حقوق  ج��م��ي��ع  ح���م���اي���ة 
يتو�فق  مب���ا  �ل���دول���ي���ة  �لإن�������ش���ان 

•• كابول-وكاالت:

ع�شكرية  م��رك��ب��ة  قنبلة  �أ���ش��اب��ت 
بالعا�شمة  �لدبلوما�شي  �حلي  يف 
�لأفغانية كابول �شباح �م�س قبل 
ي����وم و�ح����د م���ن ت��ن�����ش��ي��ب رئي�س 
�ل�شرطة  ل��ل��ب��الد. وق��ال��ت  ج��دي��د 
�إن �شخ�شا �أ�شيب ومل يقتل �أحد 
�ملغناطي�شية  �لقنبلة  �إن��ف��ج��ار  يف 
�لتي �أل�شقت ب�شاحنة ع�شكرية يف 
ميد�ن زنبق قرب جممع �لرئا�شة 
�ل�شفار�ت.  من  و�لعديد  �ل�شخم 
وق�������ال ����ش���اه���د م����ن روي��������رتز �إن 
�شائق  �أط���اح���ت مب��ق��ع��د  �ل��ق��ن��ب��ل��ة 

�ملركبة.
وقال جنيب د�ني�س نائب �ملتحدث 
�لأفغانية  �لد�خلية  وز�رة  با�شم 
من   9.15 �ل�شاعة  يف  ل��روي��رتز 
قنبلة  �ن���ف���ج���رت  �ل����ي����وم  ����ش���ب���اح 
ل�شقة مبركبة للجي�س �لأفغاين 
يف ميد�ن زنبق .. ومل ت�شب �شوى 
�ل�شائق.  وت�شتعد �فغان�شتان لول 
عملية ت�شليم لل�شلطة من رئي�س 
منتخب �ىل �خر للمرة �لوىل يف 
�لقت�شادي  تن�شيب  مع  تاريخها 
����ش��رف غ��ن��ي �ل��ي��وم رئ��ي�����ش��ا يرث 
بلد� يف ح��رب رغ��م 13 عاما من 
وجود حلف �شمال �لطل�شي �لذي 
مل يتمكن من �لق�شاء على مترد 
ط��ال��ب��ان. و���ش��ي��خ��ل��ف غ��ن��ي )65 
�لبنك  يف  �ل�شابق  �مل�شوؤول  عاما( 
�ل���دويل حميد ك���رز�ي �ل���ذي قاد 
�شقوط  م��ن��ذ  �فغان�شتان  وح��ي��د� 
 ،2001 �ل����ع����ام  ط���ال���ب���ان  ح���ك���م 
وذل���ك ب��ع��د 13 ���ش��ه��ر� م��ن �زمة 
�لنتخابات  نتائج  ح��ول  �شيا�شية 
ه�شا�شة  من  �ملزيد  �ظهرت  �لتي 

�ملوؤ�ش�شات يف هذ� �لبلد.
وقد �دعى غني ومناف�شه عبد �هلل 
عبد �هلل �لفوز يف �جلولة �لثانية 
 14 �لرئا�شية يف  من �لنتخابات 
تخللتها  �ل��ت��ي  ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و 

عمليات تزوير مكثفة.
وترتكز غالبية �ملوؤيدين لغني يف 
�و�شاط �تنية �لبا�شتون يف �جلنوب 
يف حني ي�شتند عبد�هلل �ىل تاييد 
�ت��ن��ي��ة �ل��ط��اج��ي��ك يف �ل�����ش��م��ال ما 
�ث����ار خم����اوف م���ن �ن�����دلع حرب 
�هلية و�نق�شام �لبالد كامر و�قع.

مار�شتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��غ��وط  ل��ك��ن 
�ملتحدة  و�لمم  �ملتحدة  �لوليات 
على  �ل��ط��رف��ني  �ت���ف���اق  �ىل  �دت 
وطنية،  وح����دة  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 
و�عالن غني فائز� يف �لنتخابات 
�ملئة  يف   55 ن�����ش��ب��ة  م����ن  ل���ك���ر 
عملية  خ���ت���ام  يف  �ل�����ش����و�ت  م���ن 
ثمانية  �شملت  لها  �شابق  ل  ف��رز 
م��الي��ني ورق����ة �ق������رت�ع. وخالل 
ملر�قبة  يخ�شع  ر���ش��م��ي  �ح��ت��ف��ال 
�ملدينة  كابول  يف  �لثنني  م�شددة 
ن��ظ��ر� لكرة  �حل���زن  يلفها  �ل��ت��ي 
غني  تن�شيب  �شيتم  �لع��ت��د�ء�ت، 
للجهاز  رئي�شا  وع��ب��د�هلل  رئي�شا 
�لتنفيذي، �ي رئي�شا للوزر�ء نوعا 
م��ا و����ش��ع��ني ب��ذل��ك ح���د� لع�شر 

كرز�ي.
وق��ال ك��رز�ي �ل�شبت خ��الل حفل 
ت����ودي����ع ل���ل�������ش���ف���ر�ء �لج����ان����ب يف 
ثقة  بكل  �ل��ق��ول  ��شتطيع  ك��اب��ول 
قريبا  ���ش��ت��ع��رف  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان  �ن 
بامكان  و�ن  و�ل�شتقر�ر،  �ل�شالم 
وحكومته  �جل����دي����د  �ل���رئ���ي�������س 
و��شاف   . دعمكم  على  �لع��ت��م��اد 
لالنتقاد�ت  خم��ال��ف  خ��ط��اب  يف 
لو��شنطن  يوجهها  �لتي  �لالذعة 
�ىل  يذهبون  �لطفال  �ن  كاملعتاد 
ت�شييدها  مت  و�لطرقات  �ملد�ر�س 
�لقطاع  يف  �جن���از�ت  حتققت  كما 
�ل�شحي و�لعلم �لفغاين يخفق يف 
كل �رج��اء �لعامل وكل هذ� ��شبح 
 . �ل����دويل  �ل��دع��م  مم��ك��ن��ا بف�شل 
�ن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان منعت  ي��ذك��ر 
�لعامني  خالل فرتة حكمها بني 
من  �ل��ف��ت��ي��ات  و2001   1996

�لن��ت�����ش��ار �ل����ذي مل ي��ت��م��ك��ن من 
�لق�شاء على �لتمرد �لذي تقوده 

طالبان.
ق����اع����دة   33 ه�����ن�����اك  و�ل�������ي�������وم، 
مقابل  �فغان�شتان  يف  لالطل�شي 
800 ق��ب��ل �ع����و�م خ��ل��ت يف حني 
�لف   350 ع��ن  يقل  م��ا ل  يعمل 
ج���ن���دي و����ش���رط���ي �ف����غ����اين على 
�لمنية  �مل���ه���ام  غ��ال��ب��ي��ة  ���ش��م��ان 
مب��و�ج��ه��ة ط��ال��ب��ان لكن ق��وة �قل 
�لف   12 ق���و�م���ه���ا  ي��ب��ل��غ  ع������دد� 
ما  �ىل  �شتبقى  �ج��ن��ب��ي  ع�شكري 
بعد �لعام 2014، غالبيتهم من 
�لمريكيني، بهدف دعم وتدريب 
�لقو�ت �ملحلية مبو�جهة �لتمرد.

�مل��د�ر���س و�رغ��م��ت �لن�شاء  �رت��ي��اد 
ع��ل��ى و���ش��ع �ل��ربق��ع وم��ن��ع��ن من 
كما  �ل مبو�فقة حم��رم  �خل���روج 

مت حظر �ملو�شيقى.
وت���ت���ن���اق�������س ع���م���ل���ي���ة �لن���ت���ق���ال 
�ل���دمي���وق���ر�ط���ي �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف 
�ف��غ��ان�����ش��ت��ان يف و���ش��ط ك��اب��ول مع 
�مل��ع��ارك �ل��د�ئ��رة يف �ل��ري��ف حيث 
تقدما  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة  ح��ق��ق��ت 
�لزمة  مغتنمة  �حل���ايل  �ل�شيف 
�ل��ن��اج��م��ة ع���ن �لن���ت���خ���اب���ات بني 
�مور �خرى. و�دى هجوم للحركة 
�ل�شبوع �ملا�شي �ىل مقتل حو�ىل 
 12 ح���و�ىل  بيتهم  �شخ�س  م��ئ��ة 
غ���زن���ة يف حني  �ق���ل���ي���م  ذب���ح���ا يف 

�ق���دم ق��روي��ون على �ع���د�م �ربعة 
بح�شب  لذلك،  �نتقاما  م�شلحني 

�ل�شلطات �ملحلية.
نائب  ق�����ال  �ل�������ش���ي���اق،  ه�����ذ�  ويف 
يف  �لطل�شي  �حللف  مهمة  قائد 
�ف��غ��ان�����ش��ت��ان )�ي�����ش��اف( �جل���ر�ل 
عطلة  خالل  جاكوب�شن  كار�شنت 
لي�شت  �لو������ش�����اع  �ن  �ل�����ش����ب����وع 
�ل��درج��ة موؤكد�  ق��امت��ة �ىل ه��ذه 
�ىل  متيل  غزنة  يف  �ل�شلطات  �ن 

ت�شخيم �لمور.
و�شتن�شحب قوة �ي�شاف �لتي يبلغ 
عديدها 41 �لف ع�شكري بينهم 
�و�خر  بحلول  �مريكيا  �ل��ف   29
13 عاما من  �لعام �حل��ايل، بعد 

ال�شعودية تدعو اأمام الأمم املتحدة اإىل اتخاذ ال�شيا�شات والقرارات احلازمة ملواجهة الإرهاب

اأ�شرف غني يت�شلم مهام الرئا�شة اليوم

انفجار يف كابول قبل تن�شيب الرئي�س اجلديد
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  205792     بتاريخ : 09 / 02 / 2014
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �شي�شماك�س �ند��شرتي تر�يدينغ كومباين ليمتد
غو�نغدونغ،  غو�نغزهو،  دي�شرتيكت،  يو�إك�شيو  روود،  دونغفانغ  �إي�شت   850  ،  1408-1407 روم  وع��ن��و�ن��ه: 

�ل�شني.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أ�شباه  �حل��ر�ئ��ق؛  �إط��ف��اء  �أج��ه��زة  �لإن�����ذ�ر�ت؛  �ل�شوئية؛  �خل��الي��ا  كهربائية؛  ب��ط��اري��ات  �ل��ب��ط��اري��ات؛  �شحن 
الة ؛ �أجهزة و�أدو�ت �مل�شح؛ �أجهزة �لر�شد كهربائية؛ �أجهزة �لر�ديو  . �ملو�شالت؛ م�شابيح �شوئية نقِّ

�لو�ق�عة بالفئة: 09
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لتينية’  NITECORE’’’ نيتيكور’’ كتبت  ب�شكل كبري و مميز 

و باللون �لأ�شود.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  194173     بتاريخ : 30 / 06 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  كومري�شال كومييكا ما�شو، ��س. �يه
وعنو�نه: �شي/ فيالدومات º،321 5، 08029 بر�شلونة، ��شبانيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مبيد�ت �أفات ومبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب ومبيد�ت للح�شر�ت

�لو�ق�عة بالفئة: 05
فقط  لتينية  بحروف  “MASSOCIDE” "ما�شو�شايد" كتبت  �لكلمة  عن  عبارة   : �لعالمة  و�شف 

ب�شكل كبري وباللون �لأ�شود
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  201740     بتاريخ : 28 / 11 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  بيت �لتجارة �للكرتونية �ملحدودة
وعنو�نه:  جدة - حي �لرو�شة – �شارع طريق �لأمري حممد بن عبد �لعزيز – مركز �خلريجي �س ب 128404 رمز بريدي 

21362، �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

وك و�ل�شكاكني و�ملالعق(، �أ�شلحة بي�شاء، �أدو�ت حالقة، معد�ت زر�عية  عدد و�أدو�ت يدوية )ُتد�ر باليد(، �أدو�ت قطع )�ل�شُّ
تد�ر باليد. مثاقب لولبية، مثاقب، فوؤو�س، ق�شبان قطع، �أحزمة للعدد، مق�شات تقليم، مثاقب للنجارة، عدد ل�شن �ل�شفر�ت، 
�شفر�ت، هر�و�ت، مق�شات حو�ف، منا�شري، فتاحات غري كهربائية للعلب، �أز�ميل، قطاعات )�شكاكني(، �شو�طري، �أدو�ت قطع، 
حفار�ت، �أ�شالك �شحب، مثاقب، عدد حدية، ِعدد �حلد�ئق، مناجل، م�شخات يدوية، فوؤو�س للحفر، معاول لقطع �جلليد، 
ماكينات  �شفر�ت  خ�شب،  مبارد  تثقيب،  �أدو�ت  كما�شات،  للبنائني،  مطارق  ع�شب،  جم��ز�ت  لل�شيار�ت،  باليد  ت��د�ر  ر�ف��ع��ات 
ر�شا�شات  ثقيلة،  مطارق  �شن،  �أدو�ت  مفكات،  كا�شطات،  مق�شات،  كهربائية،  غري  �أو  كهربائية  حالقة  ماكينات  �حلالقة، 
كهربائية  غري  فتاحات  للمائدة،  �أدو�ت  �حل�شرية،  �ملبيد�ت  لر�س  حماقن  �شيوف،  �لنري�ن،  �إخماد  عدد  �حل�شرية،  �ملبيد�ت 

للعلب، مالقط، �أحزمة للعدد، مقلمات �لأ�شجار، قطاعات �أنابيب، �أدو�ت لقطع �لأنابيب، مالقط، مالزم، م�شنات. 
�لو�ق�عة بالفئة: 08

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية "MEGA TOOLS" كتبت باأحرف لتينية كبرية فقط . كتبت �لكلمة 
�لالتينية �لأوىل "MEGA" باللون �لأبي�س و ب�شكل مائل و على خلفية مربعة �ل�شكل لونت م�شاحتها �لد�خلية باللون 
�لأحمر. كتبت �لكلمة �لالتينية �لثانية "TOOLS" ب�شكل مائل و كبري و باللون �لأ�شود على خلفية مربعة �ل�شكل لونت 

م�شاحتها �لد�خلية باللون �لأبي�س
�ل�ش��رت�طات: 

عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م �لكلمات )mega ( ،و )tools (  مبعزل عن �لعالمة ل عتبارها كلمة �شائعة 
�ل�شتخد�م يف �لفئة 

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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  188880     بتاريخ : 24 / 03 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  بي. تي فوري�شا نو�شابري�شاد�..
وعنو�نه: جي �أل. بومي ما�س 2 منرب. 7، كاو��شان �إند�شرتي �شيكوبا ما�س، دي�شا تالغا، �شيكوبا، تانغري�نغ 

15710- �إندوني�شيا.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�شروبات �شحية، م�شروبات مت�شاوي �لتوتر )تتكون من فيتامني  و / �أو �أدوية(.
�لو�ق�عة بالفئة: 05

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية "Anget Sari" "�أنغيت �شاري" كتب �حلرف �لأول من كل 
كلمة ب�شكل كبري فى حني كتبت باقى �حلروف ب�شكل �شغري باللون �لأحمر و حماطة بخط باللون �لأبي�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  186486    بتاريخ : 07 / 02 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2012/08/08

با�ش��م:  ريدكو موؤ�ش�شة منطقة حرة.
وعنو�نه: �أوفي�س منرب: بي34بي �أ�س 330210، جبل علي، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
تقدمي �مل�شورة �لفنية و�ل�شت�شار�ت و�لبحوث يف جمال �لأجهزة و�ملن�شاآت لإجر�ء �لتبديل و�لتحويل و�لتجميع و�لتنظيم 
�لتجهيز�ت  جم��ال  يف  و�لبحوث  و�ل�شت�شار�ت  �لفنية  �مل�شورة  تقدمي   ، �لتقنية  �مل�شورة  �لكهرباء؛  فى  و�لتحكم  و�لقيا�س 
جمال  يف  و�لبحوث  �ل�شت�شار�ت  �لفنية،  �مل�شورة  �لهو�ء؛تقدمي  تربيد  �أو  �لتهوية  و�لتدفئة،  لالإ�شاءة  و�ملن�شاآت  و�ملعد�ت 
�أمتتة �ملنازل، خدمات �لت�شغيل �لآيل و�لت�شغيل �لآيل �ل�شناعي، خدمات بناء وحماية ومر�قبة �لأ�شخا�س و�ملمتلكات عن 
بعد، �ملن�شاآت �ل�شناعية �أو �أن�شطة �خلدمات و�ملنازل �خلا�شة، در��شات �مل�شروع �لفني ب�شاأن تقييم �لحتياجات)�لت�شخي�س 
�لتقني( ذ�ت �ل�شلة باملعد�ت �لكهربائية و�ملن�شاآت مبا يف ذلك �لكابالت و �لتدفئة وتربيد �لهو�ء، �أمتتة �ملنزل، بناء �لأمتتة، 
و�لأمتتة �ل�شناعية و�لأمن و�ملر�قبة، تقدمي �ل�شت�شار�ت �لفنية و�لدر��شات عن تطوير �لأد�ء �لفني و حتليل مدى �لتو�فق 
و�إمكانيات دمج �ملعد�ت �لكهربائية مع جمموعة من �لعو�زل �لكهربائية؛ تقنية ت�شميم �ملنتجات و�خلدمات �جلديدة يف 
جمال �لرتكيبات �لكهربائية و�ملعد�ت ويف جمال �لأدو�ت و�لدر��شات �لتقنية و�لتحاليل وو�شائل �لت�شخي�س �ملتعلقة باإن�شاء 
�ختيار  يف  �مل�شورة  تقدمي  للبع�س،  بالن�شبة  للمنتجات  �أو�لأويل  �مل�شبق   �لختيار  و�ملن�شاآت؛  �لكهربائية  �لأجهزة  وت�شغيل 
�ملعد�ت �لكهربائية و�ل�شناعية لتلبية �لتقنيات �ملحددة يف �ملو��شفات �لفنية ول �شيما على �شبكة �لإنرتنت �أو على �لت�شالت 
�ل�شلكية و�لال�شلكية / �أو �شبكة �لكمبيوتر �ملتعلقة بالإنارة و�لكهرباء، معد�ت وجتهيز�ت ذ�ت �لتحكم �لكهربائي، �لتدفئة 
و�لتكييف �لهو�ئي، �لإ�شارة و�لر�شد و�لإنذ�ر، مر�قبة �لدخول، �أمتتة �ملنزل، بناء �لأمتتة ومعد�ت و�أجهزة و من�شاأت �لت�شغيل 

�لآيل �أو �ملكننة.
�لو�ق�عة بالفئة: 42

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية "REDCO" "ريدكو" كتبت بحروف لتينية ب�شكل كبري و باللون �لأ�شود.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  214190     بتاريخ : 07 / 07 / 2014
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  نامت�شو )تايالند( كو.، ليمتد
و�طانا،  كلونغتويي،  ن��ورث  رود،   19 �شوي  �شوكهومفيت   ،2 ت��اور  �أو���ش��ن  فلور،  19ث   ،29-28/75 وعنو�نه: 

بانغكوك 10110 تايالند .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مقرم�شات �لأرز ، وجبات �شريعة �أ�شا�شها �لأرز، �شعرية م�شنوعة من �لرز ، �رز �ملطبوخ �و ��لرز �ملطبوخ على 
�لبخار، حلوى �لرز ، خبز، ب�شكويت ه�س ، ب�شكويت ، وجبات خفيفة.  

�لو�ق�عة بالفئة: 30
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة   �لالتنية  "Namchow  " "نام�شو "  .كتبت ب�شكل كبري و باللون 
�لالتنية  �لكلمة  .��شفل  بي�شاء  خطوط  ثالث  ر�شمت  ي�شارها  على  �ل�شكل  ��شطو�ين   �ط��ار  د�خ��ل  �لبي�س 
باللون  """ب�شكل �شغري و  ""ذي ر�ي�س �شبي�شيالي�شت   the rice specialists" كتبت كلمات لتينية 

�لرمادي
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  199467    بتاريخ : 10 / 10 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:

با�ش��م:  دينيمري �أند �أ�شو�شيايت�س �أ�س. �إيه
وعنو�نه: 55 رو دي برويري�س،   �أل-1274 هو�لد،   لوك�شمبورغ

.وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�مللكية  بحقوق  �ملتعلقة  �ل�شت�شارية  �خلدمات  �لقانونية؛  �مل�شائل  يف  بالنيابة  �لتمثيل  قانونية؛   خدمات 
�لفكرية مبا يف ذلك؛ بر�ء�ت �لخرت�ع؛ �لعالمات �لتجارية،  �لنماذج �ل�شناعية و �أ�شماء �ملجالت )خدمات 
بامللكية  �خلا�شة  �لرتخي�س  �تفاقيات  ت�شجيل  خدمات   و�لن�شر؛  �لتاأليف  حقوق  �إد�رة  خدمات  قانونية(؛ 
وبخا�شة  �لفكرية،  �مللكية  حقوق  �إد�رة  �لفكرية؛  �مللكية  بخدمات  �ملت�شلة   �لقانونية  �خلدمات  �لفكرية؛ 
�ملتعلقة باإجر�ء �لبحوث، �إن�شاء و �شيانة و تنفيذ و �إ�شتغالل بر�ء�ت �لخرت�ع و �لعالمات �لتجارية و �أ�شماء 
�ملجالت وغريها من �حلقوق �ل�شبيهة بذلك؛ خدمات توفري �ملعلومات �لقانونية؛ خدمات �ملحاماة؛ خدمات 

�ملحاماة �خلا�شة برء�ة �لإخرت�ع..
�لو�ق�عة بالفئة: 45

 " "DENNEMEYER & ASSOCIATES" و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية 
دينيمري �أند �أ�شو�شيايت�س " كتبت باللون �لأ�شود و ب�شكل كبري..

�لد�كنال�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  201836     بتاريخ : 03 / 12 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  بي جي �ي هيلث �شريفي�س كو.، ليمتد
دي�شرتيكت،  يانتيان   ،146 روود،  بي�شان  زوون،  �ند��شرتيال  بي�شان  بيلدينغز،   11 �ف،   3 �ف،   2 وعنو�نه: 

�شينزهني، غو�نغدونغ 518083، �ل�شني
.وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لكيمياء �حليوية و �لبحث و �لتحليل �لبيولوجي ؛ �لبحث و�لتحليل  �جلينومي  و�لبحوث �لفنية؛ خدمات 
�لبحث و�لتطوير  وخدمات �ملخترب�ت �لعلمية وخدمات �ملخترب �لعلمي لالأغر��س �لطبية.

�لو�ق�عة بالفئة: 42
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لأحرف �لالتينية "BGI " كتبت ب�شكل كبري و مميز و باللون �لأ�شود و �لكلمة 
 "i" لتي كتبت ب�شكل �شغري و مميز و باللون �لأ�شود. ر�شم فوق �حلرف �لالتيني� "health" لالتينية�
�شكل هند�شي لون بالأ�شود �شبيه بورقة �شجرة. ف�شل بني �لأحرف �لالتينية "BGI" و �لكلمة �لالتينية 

�لأ�شود باللون   ).( "health" بنقطة 
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  192408    بتاريخ : 29 / 05 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  زكريتوي �أكت�شيونريوين �أوب�ش�شي�شتفو كومبانيا “ماي
وعنو�نه: دوم 1 �إيه،�أزرنايا فريازينو مو�شكوف�شكوي �أوبي �أل.، 141190 جمهورية رو�شيا �لفيدر�لية...

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ل�شاي مبا يف ذلك �أور�ق �ل�شاي �ل�شائبة  و�ل�شاي �ملعباأ و �ل�شاي �لفوري و�ل�شاي �ملنكه و �لغلة و ع�شبة و زهرة �ل�شاي و �ل�شاي 

مع غريه من �ملو�د �مل�شافة و �ل�شاي �ملثلج و �مل�شروبات �ملتكونة �أ�شا�شا من �ل�شاي...
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية "RICHARD TEA"  "ريت�شارد تي" كتبت ب�شكل كبري باللون �لأبي�س 
وتعلوها ر�شمة �أ�شد ذهبي و بني �للون يحمل تاجا فوق ر�أ�شه و �شارة حمر�ء و بي�شاء حتت رجله �لأمامية �ليمنى.  حتت جند 
"Royal Classics"  "رويال  "RICHARD TEA"  "ريت�شارد تي" جند �لكلمات �لتالية  �لكلمات �لالتينية 
كال�شيك�س" كتب �حلرف �لأول من كل كلمة ب�شكل فى حني كتبت باقى �لأحرف ب�شكل �شغري ب�شكل مميز باللون �لبني. 
�لكلمات  �لبني. حتت هذه  باللون  "BLACK TEA"  "بالك تي" كتبت ب�شكل كبري  �لكلمات �لالتينية  حتتته جند 
جند خط باللون �لأ�شفر. حتت هذه �لكلمات جند ر�شمة ملعقة كبرية باللون �لذهبي حتتوي على �لن. ر�شمة هذه �لعالمة 

ككل على خلفية زرقاء و �شود�ء �للون.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  186908     بتاريخ : 17 / 02 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �أيو�زين
وعنو�نه: 1432 كيو�ي مار�شيل د��شاولت، 92210 �شاينت-كلود، فرن�شا.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
جتميع ت�شكيلة معينة من �لب�شائع ل�شالح �لغري لتمكني عامة ��لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة  (ولينطوي ذلك على خدمة �لنقل): 
�ملجوهر�ت، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة، �ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها، �شناديق من معادن ثمينة، �شناديق لل�شاعات، 
�أ�شاور )جموهر�ت(، و�شال�شل )�ملجوهر�ت(، حلقات تثبيت )�حللي �أو �ل�شال�شل(، ميد�ليات، �ملطبوعات، مو�د جتليد �لكتب، �شور، قرطا�شية، 
�لكتب  �لبطاقات،  �لألبومات،  �ملل�شقات،  �ل��ورق،  �أو  �ملقوى  �لورق  و�لكرتون، �شناديق من  و�ل��ورق  بالقرطا�شية  )�لغر�ء( �خلا�شة  مو�د ل�شقة 
و�ل�شحف و�لن�شر�ت و�لكتيبات ، �لتقاومي ، �للوحات ذ�ت �لإطار�ت �أو عدمية �لإطار�ت )�شور(، مثبات لالألو�ن �ملائية، مطبوعات بيانية، مفار�س 
�ملدبوغة وتقليد �جللود  �أو �لبال�شتيك للتعبئة، �جللود  �لورق  �ملر�حي�س،  حقائب )مظاريف، جر�بات( من  �ل��ورق، ورق  �مل�شنوعة من  �ملائدة 
�ملدبوغة، جلود �حليو�نات، �جللود، �شناديق �لثياب، حقائب �شفر، مظالت، �شما�شي و ع�شي للم�شي، حمافظ جيب، حقائب �لنقود، حقائب �ليد،  
حقائب �لظهر، حقائب ت�شوقُّ ذ�ت عجالت، حقائب �ملت�شلقني، حقائب �ملخيمات، حقائب �شفر، حقائب �ل�شاطئ، حقائب �لكتب �ملدر�شية، حقائب 
�شغرية جمهزة مل�شتح�شر�ت �لتجميل، �أطو�ق و�أغطية للحيو�نات، حقائب �شبكية للت�شوق، �أو حقائب للت�شوق، حقائب )مظاريف، جر�بات( من 
�جللد للتعبئة، �أثاث، مر�يا، �أطر �ل�شور، �أعمال فنية من �خل�شب، �شمع، ِج�س، �شد�د�ت من �لفلني، مز�مري، ِع�شي خيزر�ن،  م�شغولت من �أعو�د 
�لبال�شتيك،  �أو من  �ملو�د جميعها  �لبديلة لهذه  لوؤلوؤ، مر�شوم )غليون(  �لعاج، عظم �حلوت، �شدف، عنرب،  �ملجدولة، قرون، عظام،  �خليزر�ن 
حمالت تعليق �ملعاطف، خز�ئن ذ�ت �أدر�ج، و�شائد، حاويات من �لبال�شتيك �لتعبئة و�لتغليف، م�شغولت من �أعو�د �خليزر�ن �ملجدولة، ِعلحَب من 
�أو�ين خزفية،  �ملنزلية و�لتماثيل(،  �أو�ين وحافظات غري كهربائية، بور�شالن)عبارة عن مادة ت�شتخدم ل�شنع �لأو�ين  �لبال�شتيك،  �أو  �خل�شب 
زجاجات، �أ�شغال فنية من �لربو�شالن )�خلزف(، �لطني �لن�شيج �أو من �لثلج، هياكل �شغرية )متاثيل( من �لربو�شالن، �لطني �لن�شيج �أو �لثلج، 
�أدو�ت �أو علب للمر�حي�س،  �أدو�ت �ملائدة )بخالف �ل�شكاكني و�ل�شوك و�ملالعق(، مالب�س، �ألب�شة قدم، �أغطية لر�أ�س، قم�شان، �ملالب�س �مل�شنوعة 
من �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة، �لأحزمة )مالب�س(،  فر�ء )مالب�س(،  قفاز�ت، �أو�شحة )كوفيات(،  ربطات عنق، جو�رب، جو�رب 
�مليالد  لأ�شجار عيد  زينة  للعب،  �أ�شياء  �ألعاب،  د�خلية،  لريا�شة، مالب�س  �أحذية  �أو  للتزلج  رقبة  ذ�ت  �أحذية  �ل�شاطئ،  �أحذية  �أخفاف،  ق�شرية، 
]فيما عد� �أدو�ت �لإ�شاءة(، كر�ت لللعب �أو بالونات للِعب، ورق �للعب �أو �لعاب با�شتخد�م لوحات، �أدو�ت للمدخنني، عيد�ن ثقاب، غاليني تبغ، 
وّلعات للمدخنني، علب �شيجار، مناف�س رماد �ل�شجائر للمدخنني، خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �لدعاية و�لإعالن، مبا يف ذلك �خلدمات �لإعالنية و 

�لدعائية  لإجر�ء و توزيع �لن�شر�ت �لإعالنية و�لتجارية و�ملن�شور�ت، �شو�ء ب�شكل مبا�شر �أو عن طريق �لربيد، وكذلك توزيع عينات �ملنتجات.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية "I WAS IN" "�أي و�ز �إن" كتبت بحروف لتينية ب�شكل كبري و باللون �لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  214365    بتاريخ : 13 / 07 / 2014  م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:2014/01/29

با�ش��م:  ناتوزي ��س. بي. �يه
وعنو�نه: �شانتري�مو �إن كويل )باري(، فيا لزيتييلو منرب 47، �يطاليا.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أر�ئك و �أر�ئك و مقاعد ذ�ت �أذرع و  مقاعد منخف�شة و  كر��شي لال�شتلقاء؛ �ثاث و  مر�يا و �طر �شور.

�لو�ق�عة بالفئة: 20
ناتوزي".  "ريفايف   "REVIVE NATUZZI" �لالتينية  �لكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة:  و�شف 
كتبت �لكلمة �لتينية �لوىل �ي "REVIVE " باحرف لتينية كبرية و مميزة و باللون �ل�شود. �عتلت 
كتبت  مميز.  و  ��شود  �فقي  خط  بينهما  ف�شل  "VIVE" و  �ي  �لكلمة  من  �لثاين  "RE" "ري" �جلزء 
�لكلمة �لالتينية "RE-VIVE" د�خل �يطار مربع لونت م�شاحته �لد�خلية باللون �لبي�س يف حني ر�شم 
�يطاره �خلارجي باللون �ل�شود. كتبت �لكلمة �لالتينية "NATUZZI" باحرف لتينية كبرية و مميزة 
لونت  �ل�شكل  "RE-VIVE"  على خلفية م�شتطيلة  �لالتينية  �لكلمة  مبا�شرة حتت  �لبي�س  باللون  و 

م�شاحتها �لد�خلية باللون �ل�شود.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  201406     بتاريخ : 24 / 11 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  فريدو كانتو �شافرون �شباين، �أ�س.�أل
وعنو�نه: �شي / �شارجينتو نافارو، رقم 7  03660- نوفيلد� �أليكانتيه )�أ�شبانيا(.

.وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لزعفر�ن و�لتو�بل ،�لبهار �لأ�شفر �أو �لتو�بل �ل�شفر�ء ، �لقرنفل، �لكمون ،�ليان�شون ، �لكر�وية ،�لكزبرة ، 
�لزجنبيل ،بذر �ل�شم�شم، وجوزة �لطيب، و�لفلفل، و�لفلفل �حللو، و�لقرفة، و�لتو�بل، و�لهيل، و�ل�شنوبر، 
�أ�شكالها من �لعر�س و�لتعبئة و�لتغليف،  �لتو�بل  بجميع  ، و�ل�شل�شات و  و�لقرنفل �لأم و�لتو�بل �لأخرى 
و�لن، و�لقرنفل، و�مللح، وغذ�ء ملكات �لنحل لال�شتهالك �لب�شري )عد� لأغر��س طبية(، �لكاري، و�ملحليات 
�لطبيعية، خال�شات �لغذ�ء، و�لفانيليا، فانيلني، و�لكاكاو، و�ل�شكر، و�لأرز، و�ل�شاغو و�لدقيق و�مل�شتح�شر�ت  
�خلمرية،  �لأ���ش��ود،  و�لع�شل  �لكا�شرتد   و  �حللوى  و  و�حللويات،  و�لفطائر  و�خلبز،  �حلبوب  من  �مل�شنوعة 

م�شحوق �خلبيز، و�لآي�س كرمي، و�خلردل، �خلل، �ل�شل�شات )�لتو�بل ( �لبهار�ت ،�لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية " Syren Saffron filaments " كتبت  على �شطح 
�شكل هند�شي ثالثي �لأبعاد م�شتطيل �ل�شكل لونت م�شاحته �لد�خلية بالألو�ن �لربتقايل �لطاغي و قليل 

من �لأ�شفر و �لأحمر. ر�شمت وردة حمر�ء مبا�شرة حتت �لكلمات �لالتينية ".
�ل�ش��رت�طات: 

عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م �لكلمة ) زعفر�ن ( ) saffron (   مبعزل عن �لعالمة لعتبارها 
كلمة �شائعة �ل�شتخد�م يف �لفئة .

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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  201837     بتاريخ : 03 / 12 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  بي جي �ي هيلث �شريفي�س كو.، ليمتد
دي�شرتيكت،  يانتيان   ،146 روود،  بي�شان  زوون،  �ند��شرتيال  بي�شان  بيلدينغز،   11 �ف،   3 �ف،   2 وعنو�نه: 

�شينزهني، غو�نغدونغ 518083، �ل�شني
.وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لعيادة �لطبية و�مل�شاعدة �لطبية وخدمات �لتطبيب عن بعد؛ وخدمات �لعالج �لطبيعي؛  ت�شخي�س  
ما قبل �لولدة و�لتحليل �لطبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 44
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لأحرف �لالتينية "BGI " كتبت ب�شكل كبري و مميز و باللون �لأ�شود و �لكلمة 
 "i" لتي كتبت ب�شكل �شغري و مميز و باللون �لأ�شود. ر�شم فوق �حلرف �لالتيني� "health" لالتينية�
�شكل هند�شي لون بالأ�شود �شبيه بورقة �شجرة. ف�شل بني �لأحرف �لالتينية "BGI" و �لكلمة �لالتينية 

�لأ�شود باللون   ).( "health" بنقطة 
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  192409    بتاريخ : 29 / 05 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  زكريتوي �أكت�شيونريوين �أوب�ش�شي�شتفو كومبانيا “ماي
وعنو�نه: دوم 1 �إيه،�أزرنايا فريازينو مو�شكوف�شكوي �أوبي �أل.، 141190 جمهورية رو�شيا �لفيدر�لية...

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ل�شاي مبا يف ذلك �أور�ق �ل�شاي �ل�شائبة  و�ل�شاي �ملعباأ و �ل�شاي �لفوري و�ل�شاي �ملنكه و �لغلة و ع�شبة و زهرة �ل�شاي و �ل�شاي 

مع غريه من �ملو�د �مل�شافة و �ل�شاي �ملثلج و �مل�شروبات �ملتكونة �أ�شا�شا من �ل�شاي...
�لو�ق�عة بالفئة: 30

باللون  و  مميز  و  كبري  ب�شكل  “RICHARD’s” "ريت�شارد�س" كتبت  �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة   : �لعالمة  و�شف 
�لأبي�س وتعلوها ر�شمة �أ�شد ذهبي و بني �للون يحمل تاجا فوق ر�أ�شه و �شارة حمر�ء و بي�شاء حتت رجله �لأمامية �ليمنى.  
  "Royal Classics" �لتالية  �لكلمات  " جند  "  " ريت�شارد�س   RICHARD’s " �لالتينية  �لكلمات  حتت جند 
مميز  ب�شكل  �شغري  ب�شكل  �لأح��رف  باقى  كتبت  حني  فى  ب�شكل  كلمة  كل  من  �لأول  �حلرف  كتب  كال�شيك�س"  "رويال 
�لبني. حتت  باللون  "BLACK TEA"  "بالك تي" كتبت ب�شكل كبري  �لكلمات �لالتينية  �لبني. حتته جند  باللون 
هذه �لكلمات جند خط باللون �لأ�شفر. حتت هذه �لكلمات جند ر�شمة ملعقة كبرية باللون �لذهبي حتتوي على �لن. ر�شمة 

هذه �لعالمة ككل على خلفية زرقاء و �شود�ء �للون.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  187566     بتاريخ : 28 / 02 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �أغارو�ل هريبال برود�كت�س
مومباي-400  نايف  فا�شي،  �شي،   19 �شيكتور  فلوور   4  ،474 منرب:  �أوفي�س   ،2 منرب.  بيلدينغ  فا�شيليتي  �شينرت�ل  وعنو�نه: 

705. ماهار��شرت�، �لهند.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�شحوق  للحناء،  �ل�شكل  خمروطية  حافظات  �ل�شعر،  لتلوين  كرميات  �حلناء،  من  بالأ�شا�س  تتكون  �لتي  لل�شعر  نات  ُملوِّ
�أم�شال للعناية بال�شعر، كرمي  لفرد �شعر، كرميات لتنعيم و تقوية  �حلناء، زيت ل�شعر، لو�شيونات ل�شعر، كرميات ل�شعر، 
�أخرى للعناية بال�شعر، كرميات للوجه،  �ل�شعر، هالم  لت�شفيف �ل�شعر، م�شتح�شر�ت ترتيب وت�شفيف �ل�شعر و منتجات 
لو�شيونات للوجه،  كرمي تفتيح �لب�شرة، كرمي مزيل �ل�شعر، كرميات �لوقاية من �ل�شم�س، كرمي لتطهري و تنعيم �لوجه، 
�أخرى للعناية بالوجه، م�شتح�شر�ت  �أقنعة للوجه)من م�شتح�شر�ت نباتية( و م�شتح�شر�ت  �لوجه،  م�شتح�شر�ت غ�شيل 
جتميل للعناية بالب�شرة، م�شتح�شر�ت تبيي�س �لب�شرة، م�شتح�شر�ت �إز�لة خاليا �جللد �مليتة وتطهري �جللد، لو�شيونات 
بالأطفال،  للعناية  منتجات جتميل  �جللد(،  �لرطوبة من  �لطلق)م�شحوق لمت�شا�س  م�شحوق  �أو مرهم،  بل�شم  للج�شم، 
�شابون، �شامبو، معطر،عطور�ت، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة)يحتوي على كرة تطلق �شائل مزيل 

للعرق(، معطر للهو�ء، معطر ل�شيار�ت، زيت عطري، م�شتح�شر�ت �لتجميل، �لكحل، طالء �شفاة، كحل
م�شتح�شر�ت  �ملياه،  بدورة  �خلا�شة  �ملنظفات  لالأر�شية، منظف   �لزجاج،  لتنظيف، منظف  م�شحوق  �لظافر،  لتلميع  �شائل 

لتنظيف و �لتلميع  و �لتطهريو �لك�شط.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية "Agarwals Soft Color""�أغارو�ل�س �شوفت كولور" كتبت �حلرف 
�لأول من كل كلمة ب�شكل كبري فى حني كتبت باقى �حلروف ب�شكل �شغري و باللون �لأ�شود.

�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  214366    بتاريخ : 13 / 07 / 2014  م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:2014/01/29

با�ش��م:  ناتوزي ��س. بي. �يه
وعنو�نه: �شانتري�مو �إن كويل )باري(، فيا لزيتييلو منرب 47، �يطاليا.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و  �لر�ئ��ك  و  �لث��اث  بالتاثيث،  خا�شة  �لنقل(   خدمات  )با�شت�شناء  عامة  م�شلحة  تت�شمن  �لتي  �خلدمات 
�لكر��شي و �ملر�يا و �طر �ل�شور و م�شابيح ظالل و�لريات، وم�شابيح �لطاولة  وم�شابيح �حلائط لتمكني 
�لآخرين( من خالل  يتم توفري هذه �خلدمات )مل�شلحة  �ل�شلع.  لتلك  و�شر�ء  �مل�شتهلك من عر�س مريح 
طريق  عن  حتى  �أو  �لإل��ك��رتوين،  �لنظام  كتالوجات  خ��الل  من  �جلملة،  ومتاجر  بالتجزئة،  �لبيع  متاجر 

�لو�شائل �للكرتونية، مبا يف ذلك �ملو�قع على �شبكة �لإنرتنت �أو بر�مج تلفزيونية للت�شوق  .
�لو�ق�عة بالفئة: 35

ناتوزي".  "ريفايف   "REVIVE NATUZZI" �لالتينية  �لكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة:  و�شف 
كتبت �لكلمة �لتينية �لوىل �ي "REVIVE " باحرف لتينية كبرية و مميزة و باللون �ل�شود. �عتلت 
كتبت  مميز.  و  ��شود  �فقي  خط  بينهما  ف�شل  "VIVE" و  �ي  �لكلمة  من  �لثاين  "RE" "ري" �جلزء 
�لكلمة �لالتينية "RE-VIVE" د�خل �يطار مربع لونت م�شاحته �لد�خلية باللون �لبي�س يف حني ر�شم 
�يطاره �خلارجي باللون �ل�شود. كتبت �لكلمة �لالتينية "NATUZZI" باحرف لتينية كبرية و مميزة 
لونت  �ل�شكل  "RE-VIVE"  على خلفية م�شتطيلة  �لالتينية  �لكلمة  مبا�شرة حتت  �لبي�س  باللون  و 

م�شاحتها �لد�خلية باللون �ل�شود.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  201739     بتاريخ : 28 / 11 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  بيت �لتجارة �للكرتونية �ملحدودة
وعنو�نه:  جدة - حي �لرو�شة – �شارع طريق �لأمري حممد بن عبد �لعزيز – مركز �خلريجي �س ب 128404 رمز بريدي 21362، 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لب�شرية  و�لأدو�ت  و�لأجهزة  و�ل�شينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت  و�أجهزة  و�مل�شاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة 
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، 
�آلت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة  �آليات  �لرقمية؛  �لت�شجيل  و�شائط  رقمية وغريها من  فيديوية  �أقر��س  �أقر��س مدجمة، 
��د�د�ت، �أجهزة  ت�شجيل �لنقد، �آلت حا�شبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق. عَّ
�إنذ�ر �شوتية، �أجهزة �إنذ�ر، هو�ئيات، ماكينات �ل�شر�ف �لآيل، بطاريات كهربائية، كبالت كهربائية، كبالت �ألياف ب�شرية، كامري�ت 
فيديو، كامري�ت، مكثفات، م�شاطر للنجارين، �آلت ت�شجيل �لنقد، �أجهزة �شحن �لبطاريات �لكهربائية، مالب�س و�قية من �حلريق، 
ملفات، �أجهزة ملحقة بالكمبيوتر، طابعات ت�شتخدم مع �أجهزة �لكمبيوتر، عد�د�ت، و�شائط تخزين، �أجهزة قيا�س، كو��شف، �أجهزة 
حتليل كهربائي، �أجهزة ترجمة �إلكرتونية جيبية، �آلت فاك�س، �أدو�ت �إنذ�ر �شد �حلريق، مالب�س و�قية من �حلريق، خوذ و�قية، �أجهزة 

قيا�س، موؤ�شر�ت، �أقفال كهربائية، مكرب�ت �شوت، �أجهزة قيا�س، �آلت عد وفرز �لنقود، �أجهزة هاتف، �أجهزة تلفزيون، حمولت.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية "MEGA TOOLS" كتبت باأحرف لتينية كبرية فقط . كتبت �لكلمة �لالتينية 
كتبت  �لأحمر.  باللون  �لد�خلية  م�شاحتها  لونت  �ل�شكل  على خلفية مربعة  و  مائل  ب�شكل  و  �لأبي�س  "MEGA" باللون  �لأوىل 
�لد�خلية  �ل�شكل لونت م�شاحتها  �لأ�شود على خلفية مربعة  باللون  "TOOLS" ب�شكل مائل و كبري و  �لثانية  �لكلمة �لالتينية 

باللون �لأبي�س
�ل�ش��رت�طات: 

عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م �لكلمات )mega ( ،و )tools (  مبعزل عن �لعالمة ل عتبارها كلمة �شائعة �ل�شتخد�م 
يف �لفئة 

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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  202677    بتاريخ : 16 / 12 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:

با�ش��م:  فريزلند بر�ند�س بي يف
وعنو�نه: �شتي�شينزبلني 4  3818  يل �أمري�شفورت، هولند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
   �حلليب و منتجات �حلليب.    

�لو�ق�عة بالفئة: 29
ب�شكل  باأحرف لتينية فقط   "  كتبت   RAINBOW" �لالتينية   �لكلمة  عبارة عن  �لعالمة:  و�شف 
كتبت  "PureFram"  �لتي  �لالتينية  �لكلمات  و  �لأبي�س  من  قليل  و  �لأزرق  باللون  و  مميز  و  كبري 
مبا�شرة حتت �لكلمة �لالتينية "RAINBOW " ب�شكل �شغري و مائل و بالون �لأزرق عدى �لأحرف 
   " RAINBOW" لتي كتبت ب�شكل كبري . ر�شم مبا�شرة فوق �لكلمات �لالتينية� "F" و "P" لالتينية�

و "PureFram" قو�س قزح جمع �لألو�ن �لأحمر و �لأ�شفر و �لأزرق �لفاحت.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

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

�ملودعة حتت رقم :  192410    بتاريخ : 29 / 05 / 2013
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  زكريتوي �أكت�شيونريوين �أوب�ش�شي�شتفو كومبانيا “ماي
وعنو�نه: دوم 1 �إيه،�أزرنايا فريازينو مو�شكوف�شكوي �أوبي �أل.، 141190 جمهورية رو�شيا �لفيدر�لية...

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ل�شاي مبا يف ذلك �أور�ق �ل�شاي �ل�شائبة  و�ل�شاي �ملعباأ و �ل�شاي �لفوري و�ل�شاي �ملنكه و �لغلة و ع�شبة و زهرة �ل�شاي و �ل�شاي 

مع غريه من �ملو�د �مل�شافة و �ل�شاي �ملثلج و �مل�شروبات �ملتكونة �أ�شا�شا من �ل�شاي...
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية “RICHARD” "ريت�شارد" كتبت ب�شكل كبري و مميز و باللون �لأبي�س 
وتعلوها ر�شمة �أ�شد ذهبي و بني �للون يحمل تاجا فوق ر�أ�شه و �شارة حمر�ء و بي�شاء حتت رجله �لأمامية �ليمنى.  حتت جند 
�لكلمات �لالتينية " RICHARDs "  " ريت�شارد " جند �لكلمات �لتالية "Royal Classics"  "رويال كال�شيك�س" 
كتب �حلرف �لأول من كل كلمة ب�شكل فى حني كتبت باقى �لأح��رف ب�شكل �شغري ب�شكل مميز باللون �لبني. حتته جند 
خط  جند  �لكلمات  ه��ذه  حتت  �لبني.  باللون  كبري  ب�شكل  تي" كتبت  "BLACK TEA"  "بالك  �لالتينية  �لكلمات 
باللون �لأ�شفر. حتت هذه �لكلمات جند ر�شمة ملعقة كبرية باللون �لذهبي حتتوي على �لن. ر�شمة هذه �لعالمة ككل 

على خلفية زرقاء و �شود�ء �للون.
�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 العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ: 2013/01/20 �ملودعة حتت رقم: 185323 
بتاريخ :  �مل�شجلة حتت رقم: 

با�ش��م: ميكاني�شي فيلو�شي �أ�س.�أر.�أل. 
وعنو�نه: فيا 2 بيازون، 82 36051 �أوملو دي كريازو )يف �أي( – �إيطاليا. 

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

كما وردة يف �شهادة �لت�شجيل .
14 : �لو�قعة بالفئة 

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : ميكاني�شي فيلو�شي �أ�س.�أر.�أل.
- ��شم �ملتنازل له: �شييلو فينيزيا 1270 ��س. بي. �يه. �آي �ن �شيغال �شي يف ��س. بي. �يه.. 

- مه�نته:  �ل�شناعة و�لتجارة
- جن�شيته: �يطاليا.

- عنو�ن وحمل �إقامته : فيا بيازون، 82 - 36051 �أوملو دي كريازو )يف �آي( – �إيطاليا.
- تاريخ �نت�قال �مللكية:    30  /   07   / 2014 

- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل:   22   /    09  /  2014
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  �سبتمرب 2014 العدد 11219
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البلقان اأر�س خ�شبة لتجنيد املت�شددين
•• بري�شتينا-اأ ف ب:

�ملتطوعني  �أع��د�د  �ملقلقة يف  �لزيادة  �لبلقان �ىل �حلد من  ت�شعى دول 
للقتال يف �ل�شرق �لو�شط و�لتي يغذيها و�شع �قت�شادي �شيء جعل من 

�ملنطقة �أر�شا خ�شبة لتجنيد �ملت�شددين.
ويعي�س �كر من خم�شة ماليني م�شلم من �جمايل عدد �ل�شكان �لبالغ 
20 مليونا، يف �لبلد�ن �لتي كانت ت�شكل يوغو�شالفيا �ل�شابقة و�نهارت 
�قت�شادياتها بفعل �لنز�عات �لد�مية �ملتالحقة �بان �لت�شعينات وكذلك 

يف �لبانيا �كر بلد�ن �وروبا فقر�.
�إيه(  �آي  )�شي  �لمريكية  �ملركزية  �ل�شتخبار�ت  لوكالة  تقرير  ويفيد 
نقلته و�شائل �لعالم �ملحلية �ن �ملئات من هوؤلء �ملقاتلني �ن�شمو� �ىل 
�لذين  �ولئك  بعد  �لر�بعة  �ملجموعة  لي�شكلو�  تنظيمد�ع�س،  �شفوف 

�لتحقو� بالتنظيم �ملتطرف من �لردن و�ل�شعودية وتون�س.
وي���ق���ول ب��ل��ريمي ل��ط��ي��ف��ي، �مل��خ��ت�����س يف �ل�������ش���وؤون �ل��دي��ن��ي��ة يف جامعة 
بري�شتينا، �ن كو�شوفو �لتي ��شتقلت عن �شربيا يف 2008 تعاين من 
م�شدود�  �لأف��ق  يجعل  متاأ�شل  بف�شاد  م�شحوبة  عميقة  �شيا�شية  �زمة 

�أمام �ل�شباب.
وي�شيف �ن عامل �نعد�م �لفر�س �لقت�شادية �مام �ل�شباب يف كو�شوفو 
على درجة كبرية من �لهمية، وهذ� �لعامل يرتك �لباب مفتوحا �مام 

�جلماعات �لظالمية لتعبئتهم �يديولوجيا .
�ملت�شلة  بالق�شايا  �ملخت�س  �ل�شحايف  دوريقي  من جهته، يقول في�شار 
ر�أ�شه �ن  بال�شالم و�لذي هدده متطرفون من كو�شوفو �خري� بقطع 
�لتعبئة �ليديولوجية و�لتجنيد ي�شتهدفان �لطبقات �لكر فقر� بني 

�ل�شكان وخ�شو�شا �لطالب .

وي�شيف توكل هذه �ملهمة �ىل �ئمة م�شاجد متطرفني تلقو� تعليمهم 
يف �لغالب يف دول عربية ويتم متويل ذلك من �خل��ارج. وي�شكل طلبة 
�ملد�ر�س �لفقر�ء تربة خ�شبة للفكر �ملتع�شب �لذي ياأملون من خالله 
حت�شني و�شعهم �لجتماعي . ويف �لبو�شنة، �ن�شم مئات �ملقاتلني �ىل 
�لقو�ت �مل�شلمة يف �لبو�شنة خالل �حلرب �لتنية �لطائفية بني �لعامني 
1992 و 1995. وبعد �نتهاء �حلرب، تبنى عدد من م�شلمي �لبو�شنة، 
يكن  مل  مذهب  �تباع  عي�س  وطريقة  �فكار  معتدلون،  �ل�شل  يف  وهم 
معروفا يف �لبالد قبل �حلرب. و�لو�شع مماثل يف �شربيا ومقدونيا يف 

�ملناطق حيث ي�شكل �مل�شلمون غالبية.
ويقول �مل�شت�شرق د�ركو تانا�شكوفيت�س �ن �لرب�مج �ملتطرفة و�لقومية 
جاءت لت�شد �لفجوة �ليديولوجية �لتي ن�شاأت عن تفكيك يوغو�شالفيا 
�ل�شابقة . وي�شيف �ن م�شلمي �لبلقان �لذين ينتمون �ىل تيار�ت �شديدة 

�لعتد�ل كانو� ي�شكلون �شمن يوغو�شالفيا �ل�شابقة، جزء� من جمتمع 
علماين �ىل حد كبري . ولكن �لمر تغري مع �لنز�ع يف �لبو�شنة ومن 
مت�شددين  فقه  وعلماء  مت�شددة  لعنا�شر  �ت��اح  �ل��ذي  كو�شوفو  يف  ث��م 
تانا�شكوفيت�س  وي��ح��ذر   . �ملنطقة  يف  �لن��ت�����ش��ار  متطرفني  ومقاتلني 
�ن ت�شبب  و�لتيار�ت ميكنها يف ظ��روف حم��ددة  �ن ه��ذه �حلركات  من 
��شطر�بات خطرية يف �لبلقان �لتي ت�شكل بالن�شبة للمتطرفني خا�شرة 
�شعيفة ميكن من خاللها �لتحرك ل�شرب �وروبا . وعربت دول �ملنطقة 
عن رغبة قوية يف �لتحرك ملو�جهة �لتهديد �ملتنامي للمتطرفني من 

خالل حمالت توقيف وتعديل قو�نني �لعقوبات.
�لتي  �لبو�شنة  يف  متطرفا   16 توقيف  مت  �يلول-�شبتمرب  مطلع  ويف 
�ىل  ت�شل  عقوبات  على  ين�س  ج��دي��د�  قانونا  ني�شان-�بريل  يف  �ق��رت 

�ل�شجن 10 �عو�م للمقاتلني �ملتطرفني ومن يقومون بتجنيدهم.

م�شتوطنون يقتحمون الأق�شى يف ذكرى النتفا�شة

حزب املحافظني الربيطاين يهون من ف�شيحتني 
•• برمنجهام-رويرتز:

�إليه رئي�س �ل��وزر�ء ديفيد كامريون �م�س من �ن�شمام م�شرع منه  هون حزب �ملحافظني �لربيطاين �لذي ينتمي 
حلزب �ل�شتقالل �ملناه�س لالحتاد �لأوروبي وف�شيحة غري �أخالقية �أرغمت وزير� على �ل�شتقالة وحث �لناخبني 

على �لرتكيز على خطته �لقت�شادية بدل من �لف�شيحتني.
2015 حاول �ملحافظون  �أيار  ويف �جتماع مبدينة برمنجهام �لجنليزية قبل �لنتخابات �لتي �شتجرى يف مايو 

بقوة �حلد من �أثر �لف�شيحتني �للتني هددتا باإلقاء �لظالل على م�شعاهم لإعادة �نتخابهم.
وقال رئي�س �حلزب جر�نت �شاب�س �إن هذين �ملوقفني �ل�شعبني موؤقتان و�شاأنان غري مهمني و�إن �لناخبني يجب �أن 
يركزو� بدل من ذلك على �لكيفية �لتي يعمل بها �حلزب ملو��شلة �شبط �لقت�شاد �لذي يزد�د تو�شعا وقال �شاب�س 
لتلفزيون هيئة �لذ�عة �لربيطانية )بي.بي.�شي( يف �ل�شيا�شة )تقلب( �لطق�س ياأتي ويذهب وت�شادف �أوقاتا مائجة 

لكن �ل�شيء �ملهم فعال لهذ� �لبلد �أن نوؤمن م�شتقبله. 

جمزرة �شبايكر اأمام الأمم املتحدة قريبًا

•• وا�شنطن-وكاالت:

�ل�شوؤون  جل��ن��ة  م���ن  وف����د  �ل��ت��ق��ى 
�خلارجية يف �لكونغر�س �لأمريكي 
يف م��دي��ن��ة غ���ازي ع��ن��ت��اب �لرتكية 
ع��������دد� م�����ن ق����ي����ادي����ي �مل���ع���ار����ش���ة 

�ل�شورية �مل�شلحة.
�أن  م���ط���ل���ع���ة  م���������ش����ادر  وذك����������رت 
�مل�شاركني  �ل�����ش��وري��ني  �ل��ق��ي��ادي��ني 
يف �لج����ت����م����اع ط���ال���ب���و� �جل���ان���ب 
�جلي�س  مو�قع  بق�شف  �لأمريكي 
حظر  وف��ر���س  �ل�����ش��وري  �لنظامي 

جوي.
وك����ان �ل��ك��ون��غ��ر���س ق���د و�ف����ق قبل 
وز�رة  خطة  على  �أ�شبوع  من  �أك��ر 
)بنتاغون(  �لأم���ريك���ي���ة  �ل���دف���اع 
ق���ر�ب���ة خم�شة  ل��ت��دري��ب وت�����ش��ل��ي��ح 
�آلف مقاتل من �ملعار�شة �ل�شورية 
و�شتكلف  باملعتدلة،  تو�شف  �لتي 
هذه �خلطة يف عامها �لأول ن�شف 

مليار دولر.
و�أ�������ش������ار رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �لأرك��������ان 
�لأم�����ريك�����ي�����ة �مل�������ش���رتك���ة م���ارت���ن 
هناك  �أن  �إىل  �جل��م��ع��ة  دمي��ب�����ش��ي 
مقاتل  �أل������ف   15 ل��ن��ح��و  ح���اج���ة 
�ل�شرقية  �حل���دود  على  لل�شيطرة 

ل�شوريا.
�لقومي  �لأم��ن  وج��ددت م�شت�شارة 
�لتز�م  ر�ي�����س  ����ش���وز�ن  �لأم���ريك���ي 
�ل�شورية  �ملعار�شة  و��شنطن بدعم 
�مل��ع��ت��دل��ة ، وذل�����ك يف �ج���ت���م���اع يف 
�لئتالف  م��ن  وف��د  م��ع  و��شنطن 
�ملعار�س برئا�شة  �ل�شوري  �لوطني 
ه���ادي �ل��ب��ح��رة، وف���ق ب��ي��ان للبيت 

�لأبي�س .

•• �شنعاء-وكاالت:

�ليمني،  للم�شهد  م��ر�ق��ب��ون  �أك���د 
ما  �حل����وث����ي����ني  �مل�������ش���ل���ح���ني  �أن 
و�ملقر�ت  �مل��ب��اين  ي��ح��ت��ل��ون  ز�ل����و� 
�مل��ن��ازل يف  �حلكومية وع���دد� م��ن 
رغم  �شنعاء،  �ليمنية  �لعا�شمة 
�لأمني  �مل��ل��ح��ق  ع��ل��ى  ت��وق��ي��ع��ه��م 

لتفاق �ل�شلم.
ب����ات����و� ل  �ل��ي��م��ن��ي��ني  �أن  وي����ب����دو 
ما  على  حوثي  فعل  رّد  يرتقبون 
توقع عليه جماعة �أن�شار �هلل من 
نق�شها  بعد  و�تفاقيات،  ت�شويات 
عمر�ن  يف  ���ش��اب��ق��ا،  منها  �ل��ع��دي��د 

و�جلوف و�لآن يف �شنعاء.
نية  ع����ل����ى  �مل������وؤ�������ش������ر�ت  وت���������دل 
�ملزيد  فتيل  لإ���ش��ع��ال  �حل��وث��ي��ني 
من �ل�شتبكات يف �شنعاء ل�شمان 
�ح��ت��الل��ه��ا لأط�����ول ف���رتة ممكنة 
تتز�من مع بدء ت�شكيل �حلكومة 
ي�����ش��م��ن لها  �جل������دي������دة، ف����ه����ذ� 
بت�شلمها  تتمثل  �شيا�شي  مكا�شب 

وز�ر�ت �شيادية. 
�مل�شلحني  �إن  ع��ي��ان،  �شهود  وق���ال 
�حل��وث��ي��ني ح���ا����ش���رو� م��ن��ذ وقت 
باكر موؤ�ش�شة �لت�شامن �لتنموية 
تعز  �شارع  على  �لو�قعة  �خلريية 
�إخر�ج  بعد  لقتحامه  �شنعاء،  يف 
بد�خله  �مل��ع��ت�����ش��م��ات  �مل���وظ���ف���ات 
رف�����ش��ا لح��ت��الل �مل��ب��ن��ى م��ن قبل 

جماعة �أن�شار �هلل �حلوثية.
جماعة  �أن  م���ر�ق���ب���ون،  ي����رى  و 
مغاير  ب�شكل  تت�شرف  �حل��وث��ي 

و�أ�شارت ر�ي�س �إىل �أن �ل�شربات يف 
 ، د�ع�����س  تنظيم  ت�شتهدف  ���ش��وري��ا 
وتطرقت �إىل و�شائل دعم �ملعار�شة 
�أه���د�ف���ن���ا بوقف  ل��ب��ل��وغ  �مل��ع��ت��دل��ة 
�أفق عملية  وتعزيز  �لدولة  تنظيم 

�نتقال �شيا�شي ، بح�شب �لبيان.
من جهة �أخرى، ذكر موقع �شايت 
�لأمريكي لر�شد �ملو�قع �ملتطرفة 
�أن جهاديا قاتل يف �شفوف جماعة 
تغريد�ت  �شل�شلة  ن�شر  خ��ر����ش��ان 
ي��ب��دو مقتل زعيم  ت��وؤك��د ع��ل��ى م��ا 
جوية  غ��ارة  يف  �ملتطرفة  �جلماعة 

�أمريكية يف �شوريا.
�ملت�شدد  ن�شر  فقد  �شايت  وبح�شب 

هذ�  عربية  دول  خم�س  مب�شاركة 
�لأ���ش��ب��وع ���ش��ن غ����ار�ت ج��وي��ة �شد 
هذ�  يف  جهادية  جلماعات  م��و�ق��ع 

�لبلد.
�ملتحدة  �لوليات  �أعلنت  و�لثالثاء 
تنظيم  ���ش��وري��ا  يف  ��شتهدفت  �أن��ه��ا 
�أي�شا  وك���ذل���ك  �مل��ت��ط��رف  د�ع�������س 
كانت  �ل����ت����ي  خ����ر������ش����ان  ج���م���اع���ة 
ح���ت���ى ه�����ذ� �لإع��������الن �لأم���ري���ك���ي 
مقاتلني  �أن  غ��ري  جم��ه��ول��ة.  �شبه 
م��ع��ار���ش��ني وخ�����رب�ء �ع���ت���ربو� �أن 
و��شنطن  قالت  �لذين  �ملت�شددين 
�أن��ه��م م��ن ج��م��اع��ة خ��ر����ش��ان �إمنا 
�ملرتبطة  �لن�شرة  جبهة  م��ن  ه��م 

ح�شابه  ع��ل��ى  ت���غ���ري���د�ت  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
كال  فيها  نعى  ت��وي��رت  م��وق��ع  على 
�لقيادي  �ل��ف�����ش��ل��ي،  حم�����ش��ن  م���ن 
�لقاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  �مل���خ�������ش���رم 
جلماعة  �مل����ف����رت�����س  و�ل�����زع�����ي�����م 
�لرتكي،  ي��و���ش��ف  و�أب����و  خ��ر����ش��ان، 
�جلماعة  يف  �آخ������ر  ق����ي����ادي  وه�����و 
غار�ت  ��شتهدفتها  �لتي  �ملتطرفة 

جوية �أمريكية يف �شوريا.
�أخ���رى عن  م��ن جهة  �شايت  ونقل 
�شل�شلة  يف  �إعر�به  نف�شه  �جلهادي 
�لتغريد�ت �لتي ن�شرها �ل�شبت عن 
�شوريا  يف  �مل��ي��د�ين  للو�شع  �أ���ش��ف��ه 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ب��ا���ش��رت  ح��ي��ث 

�لت��ف��اق �لذي  مل��ا وق��ع��ت عليه يف 
�لثقيلة  �أ�شلحتها  بت�شليم  يلزمها 
�شنعاء  م��ن  و�لن�����ش��ح��اب  للدولة 
و�إن����ه����اء �مل��ظ��اه��ر �مل�����ش��ل��ح��ة، كما 
من  بالن�شحاب  �لت��ف��اق  يلزمها 
حم����اف����ظ����ات ع�����م�����ر�ن و�جل������وف 
تفر�س  �أخ���رى  ومناطق  و�شعدة 
�ل�شلطة  لت�شلم  عليها،  �شيطرتها 

للدولة.
�لت�شامن،  م��وؤ���ش�����ش��ة  وح�������ش���ار 
م�شلحة  عمليات  ع��دة  م��ن  و�ح���د 
ميار�شونها  ز�ل���و�  م��ا  للحوثيني 
تن�شل  �إىل  ت�����ش��ري  ����ش���ن���ع���اء،  يف 
�حل���وث���ي���ني م����ن �لت����ف����اق �مل����ربم 
بو�شاطة  �ليمنية  �ل�شلطات  م��ع 

�ملبعوث �لأممي جمال بنعمر.
حاولو�  حوثيون  م�شلحون  وك��ان 
�قتحام منزل رئي�س جهاز �لأمن 
�أدى  ما  �لأحمدي،  علي  �لقومي، 
لن������دلع ����ش��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة مع 
حر��س �ملبنى ما �أدى ملقتل �ثنني 

من �حلوثيني و�إ�شابة �آخرين.
�ل����ق����ي����ادي �حل����وث����ي علي  وب�������رر 
منزل  �قتحام  حماولة  �لبخيتي، 
�لأحمدي، باأن رئي�س جهاز �لأمن 
�لقومي، �مل�شوؤول �لأول عن مقتل 
���ش��ل��م��ي��ني من  م��ت��ظ��اه��ري��ن   10

�حلوثيني �لعام �ملا�شي.
بوك  في�س  يف  موقعه  على  وق���ال 
�شباب  ع�����ش��رة  ق��ت��ل  �لأح���م���دي  �إن 
�شلميني قبل �أكر من �شنة وجرح 
�لع�شر�ت وت�شرت على �لقتلة ووفر 

لهم �حلماية حتى �للحظة.

و�لتلويح  �حل���وث���ي���ني،  ق��ب��ل  م���ن 
بعرقلة  �مل��ت�����ش��ب��ب��ني  مب��ح��ا���ش��ب��ة 
�لر�مية  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �جل��ه��ود 
�لأزم������ة  و�إن�����ه�����اء  �ل���ت���ه���دئ���ة  �إىل 
�حلوثيون  ي������ز�ل  م����ا  �ل��ي��م��ن��ي��ة، 
ي��ت��ح��ك��م��ون مب���ج���ري���ات �لأم������ور 
ز�ل م�شلحوها  فما  �لأر���س،  على 
يفر�شون �شيطرتهم على �شنعاء 
وع���م���ر�ن و���ش��ع��دة و�ل��ع��دي��د من 
وغريها  و�إب  �جل��وف  يف  �ملناطق 
ميار�س  ك���م���ا  �مل���ح���اف���ظ���ات،  م����ن 
و�شلت  �أمنية  �شلطات  م�شلحوها 
حد قر�س �شيطرتهم على مطار 

�رت����ب����اط جهاز  �ل��ب��خ��ي��ت��ي  و�أك������د 
�ملخابر�ت  بوكالة  �لقومي  �لأم��ن 

�ملركزية �لأمريكية.
وباتت تنحية �لأحمدي، من �أهم 
�شفقة  لعقد  �حل��وث��ي��ة  �مل��ط��ال��ب 
�شيا�شية مع �ل�شلطات، ت�شاف �إىل 
و�أخرى  معلنة  مطالبات  جممل 
يف �لكو�لي�س، حتول دون �لتو�شل 
�لأر�س،  �إىل تهدئة حقيقية على 
و�إقامة  �ل���ب���ح���ري،  �مل��ي��ن��اء  م��ن��ه��ا 

�شاحية �شيعية يف �شنعاء.
�ل���دول���ي���ة  �ل���ف���ع���ل  ردود  ورغ�������م 
�شنعاء  لح�����ت�����الل  �ل����ر�ف���������ش����ة 

بالقاعدة و�لتي قاتلت �إبلى جانب 
نظام  ����ش���د  �مل�����ش��ل��ح��ة  �مل���ع���ار����ش���ة 

�لرئي�س ب�شار �لأ�شد.
�لوليات  ت��ك��ون  �أن  خ���رب�ء  ورج���ح 
هذه  �ل��و�ج��ه��ة  يف  و�شعت  �ملتحدة 
عنا�شر  م���ن  �مل���وؤل���ف���ة  �مل��ج��م��وع��ة 
ذوي باع طويل يف تنظيم �لقاعدة، 
لإقناع �لر�أي �لعام �لأمريكي باأنها 
ل����ب����الده، ويجب  ت���ه���دي���د�  مت���ث���ل 

�لتحرك �شدها.
و�و�شحت وز�رة �لدفاع �لأمريكية 
�لتحالف  ب���د�أ  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رب��ات  �أن 
ب�شنها  و����ش��ن��ط��ن  ب��ق��ي��ادة  �ل����دويل 
����ش���وري���ا ليل  �مل��ت�����ش��ددي��ن يف  ���ش��د 
�أهد�فا  �ل��ث��الث��اء، ط��ال��ت  �لث��ن��ني 
جلماعة خر��شان �لتي كانت تعتزم 

�شن هجمات كبرية �شد �لغرب.
�لن�شرة  ج��ب��ه��ة  ن����ددت  �لث���ن���اء  يف 
�مل����رت����ب����ط����ة ب���ت���ن���ظ���ي���م �ل����ق����اع����دة 
ي�شنها  �ل��ت��ي  ب��ال�����ش��رب��ات �جل��وي��ة 
�ل��ولي��ات �ملتحدة  ب��ق��ي��ادة  حت��ال��ف 
على �شوريا وتوعدت بالنتقام من 

دول ت�شارك يف �لتحالف.
�أب���و ف��ر����س �ل�شوري  وق���ال �مل��دع��و 
ب��ا���ش��م جبهة  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��ت��ح��دث 
�ل��ن�����ش��رة يف ���ش��ري��ط ف��ي��دي��و بث 
�لجتماعي  �لتو��شل  �شبكة  على 
ن��ح��ن يف ح���رب طويلة  ل��ل��ج��م��اع��ة 
باأ�شهر ول  هذه �حلرب لن تنتهي 
ن��ح��ن بحرب  ب�����ش��ن��و�ت  ب�����ش��ن��ة ول 
�لزمان..  ع��ق��ود م��ن  ت��ط��ول  رمب���ا 
وق���ال �مل��دع��و �أب���ي ف��ر����س �إن هذه 
�لدول قامت بعمل �شنيع �شيجعلها 
�مل�����ش��ت��ه��دف��ني م���ن قبل  يف ق��ائ��م��ة 
�لقو�ت �ملجاهدة يف جميع �لعامل. 

�مل�شافرين ومنع  �شنعاء وتفتي�س 
�إ�شافة  �ل�����ش��ف��ر،  م��ن  منهم  ع���دد 
�إقامة �حلو�جز �لمنية على  �إىل 
�شنعاء  �إىل  �مل����وؤدي����ة  �ل���ط���رق���ات 
وعمر�ن و�لتي ما ز�لت قائمة �إىل 
ما  �ليمنية،  �لعا�شمة  ويف  �لآن. 
ز�ل��ت �لأ���ش��و�ت �مل��ن��ددة باحتالل 
تتعاىل،  ل�������ش���ن���ع���اء  �حل����وث����ي����ني 
يف  للخروج  م��دين  حت�شيد  و�شط 
�لأحد،  �ليوم  حا�شدة  مظاهر�ت 
�لكارثة  قبل  بفعاليات  للم�شاركة 
�ملطالبة بان�شحاب �حلوثيني من 

�شنعاء.

مقتل قائد خرا�شان بغارة اأمريكية يف �شوريا

املعار�شة ال�شورية تدعو وا�شنطن لق�شف مواقع النظام

ال�شيطرة على �شنعاء.. ا�شرتاتيجية حوثية طويلة الأمد

بيونغ يانغ تتهم جمل�س الأمن بالكذب

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�قتحم م�شتوطنون وجمموعات يهودية، �شباح �م�س، 
باحات �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك من جهة باب �ملغاربة 
�لحتالل �خلا�شة  �شرطة  و�شط حر��شة م�شددة من 
ن�شاء  بينهم  11 م�شتوطًنا  �إن  وقالت م�شادر حملية 
ونظمو�  جمموعتني،  على  �لأق�شى  �مل�شجد  �قتحمو� 

جولة يف �أنحاء متفرقة من باحاته.
وك��ان��ت �جل��ول��ة وف���ق �مل�����ش��ادر ق��د ب����د�أت م��ن �جلامع 
�مل�شلى  مبحاذ�ة  �جلنوبية  بال�شاحات  م��روًر�  �لقبلي 
�ل�شرقية  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  ث���م  وم����ن  �مل�������رو�ين 

لالأق�شى.
قبل  م��ن  و�لتكبري  بالت�شدي  �لق��ت��ح��ام  ه��ذ�  وق��وب��ل 
�مل�شلني �لذين تو�جدو� منذ �ل�شباح �لباكر يف باحات 

�لأق�شى.
و�شددت �شرطة �لحتالل �ملتمركزة على �لبو�بات من 
�إجر�ء�تها وت�شييقها على حركة �لو�فدين لالأق�شى، 
و�ح��ت��ج��زت �ل��ب��ط��اق��ات �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة، وب�����ش��ك��ل خا�س 

للن�شاء.

•• نيويورك-وكاالت:

�أكدت �ملفو�شية �مل�شتقلة حلقوق �لإن�شان يف �لعر�ق �أنها 
�شت�شلم ملف جمزرة �شبايكر لفريق حتقيق تابع لالأمم 

�ملتحدة �شي�شل �إىل �لعر�ق قريبا.
وق����ال ع�����ش��و �مل��ف��و���ش��ي��ة ف��ا���ش��ل �ل���غ���ر�وي، يف ت�شريح 
مالب�شات  ب�شاأن  ظهرت  جديدة  معلومات  �إن  �شحفي 
�ل��ق�����ش��ي��ة �ل��ت��ي ت�����ش��غ��ل �ل�����ر�أي �ل���ع���ام �ل��ع��ر�ق��ي وتهدد 

مبو�جهات قبلية على خلفية طائفية.
�أدىل بها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ل��وم��ات  ���ش��ري��ة  �إىل  �ل���غ���ر�وي  ول��ف��ت 
خمتلفة  ���ش��ه��اد�ت  و�أن  حياتهم،  على  حفاظا  �ل�شهود 
�ملجزرة،  ه����ذه  ���ش��اب��ق��اً يف  ق��ي��ل  ع��م��ا  وج���دي���دة،ظ���ه���رت 
مو�شحا ورود �أ�شماء جديدة كانت مق�شرة يف �جلرمية 
�لتي وقعت يف �لقاعدة �جلوية �لتابعة ملحافظة �شالح 
�ل���دي���ن. وك��ان��ت م��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة وردت ع��ن حتديد 
هويات من نفذو� جر�ئم �لقتل �جلماعي بحق �جلنود 

وكانت قياد�ت �جلماعات �ليهودية �ملتطرفة �أعلنت عن 
�لتوبة  �أي��ام  ت�شمية  عليها  �أطلقت  �أي��ام  تنظيم خم�شة 
�قتحامات  وتت�شمن  �ل��ي��وم،  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �ل��ت��ور�ت��ي��ة 
بع�س  �أد�ء  وحم���اول���ة  �لأق�������ش���ى،  للم�شجد  و����ش��ع��ة 

�لطقو�س و�ل�شعائر �خلا�شة بهذ� �لتقليد �لتلمودي.
وت�����اأت�����ي ه�����ذه �خل�����ط�����و�ت �ل����ش���ت���ف���ز�زي���ة م����ن قبل 
ذكرى  م��ع  بالتز�من  �لح��ت��الل  وج��ن��ود  �مل�شتوطنني 
يف  �لأوىل  �شر�رتها  �ندلعت  �لتي  �لأق�شى  �نتفا�شة 
مثل هذ� �ليوم من عام 2000، حينما �قتحم رئي�س 
وزر�ء �لحتالل �لأ�شبق �أرئيل �شارون �مل�شجد �لأق�شى 

وت�شدى له �مل�شلون.
وعلى �إثر �لأحد�ث �لد�مية و�خلطوة �ل�شتفز�زية يف 
�مل�شجد �لأق�شى عّمت مناطق �ل�شفة �لغربية �ملحتلة 
مو�جهات  �إىل  تطورت  غا�شبة  م�شري�ت  غزة  وقطاع 
ب��احل��ج��ارة م��ع ج��ن��ود �لح��ت��الل، وب��ع��د ف��رتة وجيزة 

�أخذت �لنتفا�شة طابعاً ع�شكرياً بحتاً.
و�رت����ق����ى خ����الل �ن��ت��ف��ا���ش��ة �لأق�������ش���ى م���ا ي���زي���د عن 
 )48322( �أك��ر من  فيما جرح  �شهيًد�،   )4412(

مو�طناً.

�ل�����ش��ي��ع��ة،ب��ي��ن��ه��م ع��ن��ا���ش��ر م���ن ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س وبع�س 
�ملح�شوبني على �لع�شائر يف �شالح �لدين. وقالت م�شادر 
ق�شائية عر�قية �إن �ملفو�شية �مل�شتقلة حلقوق �لإن�شان 
يف �لعر�ق، �شلمت جميع هذه �لتفا�شيل و�لإف��اد�ت �إىل 
�شقف  وو�شع  بالتحقيق  ب��دوره  �شيقوم  �ل��ذي  �لق�شاء، 
علني  ب�شكل  �لت��ه��ام��ات  وت��ق��دمي لئحة  لإجن���از  زمني 

للحكومة و�لربملان.
�إنهم ماز�لو�  ويقول بع�س ذوي �شحايا قاعدة �شبايكر 
بفدية  يطالبونهم  �أ���ش��خ��ا���س  م��ن  �ت�����ش��الت  ي��ت��ل��ق��ون 
�إىل  ت�شليم �جل��ث��ث  ن��ظ��ري  �أو  �أب��ن��ائ��ه��م  ���ش��ر�ح  لإط����الق 
ذويهم. يذكر �أن فريقا خا�شا من �لأمم �ملتحدة يعتزم 
وجر�ئم  �ن��ت��ه��اك��ات  يف  للتحقيق  ق��ري��ب��ا  �ل��ع��ر�ق  زي����ارة 
�رتكبت على يد تنظيم د�ع�س �ملتطرف، ومنها جرمية 
لدى  �شيعي،  م��ت��درب   1700 فيها  قتل  �لتي  �شبايكر 
�شيطرة تنظيم د�ع�س على �أج��ز�ء من حمافظة �شالح 

�لدين �لعر�قية.

�لوليات  تقوده  دويل  حتالف  ي�شنها  �لتي  �جلوية 
وق���ال ل  ���ش��وري��ا.  �ه���د�ف جهادية يف  على  �ملتحدة 
�شيادة  لنتهاك  حماولة  �أي  هناك  تكون  �ن  يجوز 
�شوريا حتت �شتار مكافحة �لرهاب . كما �نتقد ري 
عدم �تخاذ �ملجل�س �ي موقف عندما �نتقدت بيونغ 
�لم��ريك��ي��ة- �مل�شرتكة  �لع�شكرية  �مل���ن���اور�ت  ي��ان��غ 

�لكورية �جلنوبية �ل�شنوية. وكانت كوريا �ل�شمالية 
ولكن  ط��ارئ  �جتماع  بعقد  يومئذ  �ملجل�س  طالبت 
�ملجل�س �د�ر ظهره على �لرغم من �لطابع �خلطري 

و�لعدو�ين للمناور�ت، كما ��شاف �لوزير.

�ل���ك���وري م��وؤ���ش��ر ع��ل��ى مت�����ش��ك �حل��ك��وم��ة �لكورية 
�ل�شمالية بربنامج عمل �لمم �ملتحدة . ويف خطابه 
�عترب �لوزير �لكوري �ل�شمايل �نه ل يجوز �ن يبقى 
متهما   ، �أك��اذي��ب  لط���الق  منتدى  �لم���ن  جمل�س 
�ملجل�س باأنه برهن عن �نحياز مطلق . و�أ�شاف �ن 
�ملجل�س ل يويل �عتبار� ملقتل مدنيني فل�شطينيني 
يف  د�ئ��م  ع�شو  يحميها  �لتي  ��شر�ئيل  �ي��دي  على 
ولكنه  �ملتحدة(،  �ل��ولي��ات  �ىل  ����ش��ارة  )يف  �ملجل�س 
يتحدى ب�شورة �نتقائية �حلكومة �ل�شورية . و�كد 
�ل��وزي��ر �ل��ك��وري �ل�����ش��م��ايل رف�����س ب���الده للغار�ت 

•• نيويورك-اأ ف ب:

�تهم وزير �خلارجية �لكوري �ل�شمايل ري �شو يونغ 
�ملتحدة  ل��المم  �ل��ع��ام��ة  �م���ام �جلمعية  خ��ط��اب  يف 
جمل�س �لمن �لدويل ب �لكذب و�لنحياز مطالبا 
با�شالحه بدون تاأخري. وهي �ملرة �لوىل منذ 15 
رفيع  �شمايل  فيها م�شوؤول كوري  يلقي  �لتي  عاما 
ب��ه��ذ� �مل�����ش��ت��وى خ��ط��اب��ا م���ن ع��ل��ى م��ن��رب �جلمعية 

�لعامة لالمم �ملتحدة.
�لوزير  �ن ح�شور  ب��ي��ان  يف  �مل��ت��ح��دة  �لمم  وق��ال��ت 
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العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/721 عقاري كلي         
�ىل �ملدعى عليه / 1 -فيديا بو�شان دهار جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي �س م ع وميثله:�حمد ح�شن رم�شان �آل علي قد 
�ملدعى  بني  �لج��ارة  �تفاقية  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
�لثاين و�ملدعى عليه و�لز�م �ملدعى عليه بت�شليم �لعقار للمدعى �لول و�لز�م 
�ملدعى عليه مببلغ 990.015.62 درهم و�لغر�مة �لتاخريية من تاريخ �ملطالبة 
لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  وب��دل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
 ch1.A.1 جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/10/12 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/775 عقاري كلي         

�ىل �ملدعى عليه / 1 -هناء جاين لينا�س   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط و�ملحدود وميثله: �حمد ح�شن رم�شان 
�آل علي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.433.167.06 درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 
وبدل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  متام  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12
�تعاب �ملحاماة. . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/10/20 �ل�شاعة 
9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/791 عقاري كلي         

�ىل �ملدعى عليه / 1 -فرجي�س توما�س نيدوفليل    جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/م�شرف �لم��ار�ت �ل�شالمي �س م ع وميثله: �حمد ح�شن رم�شان �آل علي   قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �لجارة بني �ملدعى �لثاين و�ملدعى 
عليه و�لز�م �ملدعى عليه بت�شليم �لعقار للمدعى �لول وخماطبة د�ئرة �لر��شي ملحو 
�لقيد و�لز�م �ملدعى عليه ) 486007.40 درهم( و�لغر�مة �لتاخريية من تاريخ �ملطالبة 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�شاريف  وبالر�شوم  �ل�شد�د  متام  وحتى 
�لثنني �ملو�فق 2014/11/10 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/792 عقاري كلي         

�ىل �ملدعى عليهما / 1 -مفيد بن دخيل 2- �شوز�نا بن دخيل جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  علي    �آل  رم�شان  ح�شن  �حمد 
بالز�م �ملدعى عليهما بان يوؤديا للمدعى مبلغ وقدره )1.901.117.24 درهم( 
وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  بالفو�ئد  �لز�مهما  مع 
لها  وح��ددت  �مل��ح��ام��اة.   �تعاب  وب��دل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  وكافة  �لتام  �ل�شد�د 
 ch1.B.8 جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/11/2 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/776 عقاري كلي         
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -بادلم جايا كومار �شريكانث جمهول  حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود وميثله: �حمد ح�شن 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  علي  �آل  رم�شان 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ) 1.688.920.56درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 
12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/10/12 �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 . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/715 عقاري كلي         

�ىل �ملدعى عليه/ 1 -وليد خ��ان ف��ريوز خ��ان  جمهول  حمل �لق��ام��ة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �ق��ام  قد  ع   م  �س  �ل�شالمي  �لم���ار�ت  /م�شرف 
بت�شليم  عليه  �ملدعى  و�ل���ز�م  عليه  �ملدعى  �لثاين  �مل��دع��ى   بني  �لج���ارة  �تفاقية  ف�شخ 
�لعقار للمدعى �لول وخماطبة د�ئرة �لر��شي ملحو �لقيد و�لز�م �ملدعى عليه مببلغ  
579093.06 درهم و�لغر�مة �لتاخريية من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم 
�ملو�فق 2014/10/20  �لثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ملحاماة.     و�تعاب  و�مل�شاريف 
�ل�شاعة 9:30 �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 الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/720 عقاري كلي         

�لقامة  �لث��رية  جمهول  حمل  وليد م�شطفى  -�شامر حممد   1 �ملدعى عليه/  �ىل 
ع   وميثله: �حمد ح�شن رم�شان  م  �ل�شالمي �س  �لم���ار�ت  �ملدعي /م�شرف  �ن  مبا 
بالتملك  �ملنتهية  �تفاقية  ف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  علي  �آل 
وبالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعى مبلغ وقدره )1.023.263.63 درهم( و�لر�شوم 
تاريخ  م��ن  ب��و�ق��ع %9  �لتاخريية  بالغر�مة  �ل��ز�م��ة  م��ع  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف 
�ملو�فق 2014/10/15  �لتام.   وح��ددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة  ���س   11:00 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/630   عقاري كلي                                

حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  �لميد�روجلو   �ي�شريف   -  1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/8/31 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي 
�س م ع )1(بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك بني �ملدعى و�ملدعى عليه �ملوؤرخة 2008/1/22 ب�شاأن 
�لوحدة �لعقارية رقم 2505 �لكائنة مببنى جولف تاور- ئي 3 بالقطعة رقم 33 مبنطقة تالل �لمار�ت 
�لثانية- حمل �لتد�عي يف �لدعوى �لر�هنة- و�لغاء ��شارة �لقيد �لعقاري �لجارة �ملنتهية بالتملك، 
�لو�ردة يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعى عليه و�لتي مفادها: تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة 
 )2 و�لم��الك.  �لر��شي  د�ئ��رة  �مل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته   �ملنتهى  �ليجار  لعقد  �ملنتهية طبقا 
وبالز�م �ملدعى عليه برد حيازة �لوحدة حمل �لتد�عي للمدعى خالية من �ل�شو�غل. 3( وبالز�م �ملدعى 
عليه بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   
هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  �حل�شوري  حكما مبثابة 
�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

  رئي�س ال�سعبة                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/988 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/عمر�ن 
�حلمادي  ع��ب��د�هلل  �ح��م��د  �ب��ر�ه��ي��م  �ح��م��د  باك�شتان  �جلن�شية:  خ��ان  حبيب  ب��ن  حبيب 
�جلن�شية: �لم��ار�ت وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم 
د�ئرة  من  و�ملرخ�شة   ) م  م  ذ  البناء-  ملقاولت  انرتنا�شيونال  )حبيب  �لتجاري 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )41103( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة 
و�ل�شناعة بعجمان �ىل: خالد حممد �حمد حممد �ملال �جلن�شية: �لمار�ت �شان �قبال 
بعجمان  �لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  باك�شتان   �جلن�شية:  خ��ان  ممريز 
��شبوعني من تاريخ  �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء  �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1759 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- بر�يت هور�يزن للزجاج و�لملنيوم ) �س ذم م(  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �لطالب �لتنفيذ: فاريتي �نرتن�شنال للتجارة ) �س 
ذم م ( وميثله: ماجد �شعيد حمد �جلالف �ل�شويهي    نعلنكم بانه مت 
�لعائد  �لبنكي  �حل�شاب  عن  عبارة  وه��ي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز 
لكم لدى بنك ر��س �خليمة �لوطني وذلك وفاء للمبلغ �ملنفذبه وقدره 

)571239 درهم( هذ� وللعلم ولنفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :719/     
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد نزيه ها�شم �لفرجني فل�شطيني �جلن�شية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )49%( يف ماجيك لتجارة مو�د �لبناء ذ م م- مبوجب 
�لرخ�شة �لتجارية  �ل�شادر من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة حتت رخ�شة رقم )121133( 
وذلك �ىل �ل�شيد/حممد �شيف حممد �مني �خلاجه �مار�تي �جلن�شية تعديالت �خرى: مت تغيري 
�ل�شم �لتجاري من ماجيك لتجارة مو�د �لبناء ذ  م م �ىل �ل�شم �جلديد/ ماجيك لتجارة مو�د 
�لبناء.   وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5(  من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�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

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 اعـــــــالن       

خورفكان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
�لت�شديق على  حمرر  �لم���ار�ت  وطلب  �بر�هيم عبد�هلل علي عبيد عالي �جلن�شية: 
و�ملرخ�س من   ) �لتجاري )الربحان لتجارة القم�شة  �ل�شم  :ت��ن��ازل   يف  يت�شمن 
بتاريخ  �ل�شادر   526795 رق��م  جت��اري��ة  رخ�شة  �ل�شارقة  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة 
2004/3/10 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان �ىل �ل�شيدة: فاطمة �حمد ر��شد 
�لو�يل �جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �للكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي    
الكاتب العدل بخورفكان       

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
يت�شمن  حمرر  على   �لت�شديق  وطلب  �لهند  �جلن�شية:  تار�يل  حنيفه  حممد 
�لتنمية  د�ئ���رة  و�ملرخ�س م��ن  �لتجاري )جتــارة طفيل (  :ت��ن��ازل   يف �ل���ش��م 
�لقت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 140007 �ل�شادر بتاريخ 1983/1/24 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان �ىل �ل�شيد: حممد �شامل �حمد �شليمان 
�لعدل يف  �للكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم���ار�ت   �جلن�شية:  �حلنطوبي 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي    
الكاتب العدل بخورفكان       

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
اعالن حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2014/825 جتاري- كلي    
�ملرفوعة من �ملدعي/ علي بابا ��شتيل تريدينج ) م م ح( 

�شد �ملدعى عليها: موؤ�ش�شة كوبنهاجن لتجارة �لدو�ت �لكهربائية و�حلديدية.  نعلمك 
بانه قد �شدر بحقك يف �لدعوى �مل�شار �ليها �حلكم �ملبني �دناه. حكمت �ملحكمة مبثابة 
)219.521درهم(  وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري: 
مائتني وت�شعة ع�شر �لفا وخم�شمائة وو�حد وع�شرين درهم و�لفائدة بو�قع 5% �شنويا 
�ل�شد�د  متام  وحتى   2014/2/19 يف  �حلا�شل  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �عتبار� 
و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب حماماة، ورف�شت 
ماعد� ذلك من طلبات . حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوم �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لالعالن وبفو�ت هذ� �مليعاد دون �لطع ن منكم على �حلكم �مل�شار �ليه �شتتخذ 

بحقكم �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم. 
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1976   

 �ملنذرة: �شمو �ل�شيخة مرمي بنت ر��شد �آل مكتوم- دبي �نف�شتمنت بروبرتيز ذ م م 
�ملنذر �ليهما: 1- مطعم �ملاطا 2- ر��شد �شعيد حم�شن حميد �لعويف ) �ملالك( )جمهول حمل �لقامة(  �ىل 
�ملنذر �ليهما /1- مطعم �ملاطا و 2/ ر��شد �شعيد حم�شن حميد �لعويف تكلفكم �ملنذرة �شمو �ل�شيخة مرمي بنت 
ر��شد �آل مكتوم ودبي �نف�شتمنت بروبرتيز ذ م م بوكالة مكتب �لتميمي وم�شاركوه للمحاماة.  و�ل�شت�شار�ت 
�لقانونية ب�شرورة �شد�د مبلغ 101.041.345 درهم و�ملتمثل يف 90.000 عبارة عن بدل �ليجار للفرتة من 
2014/6/6 �ىل  2015/6/5و 11.041 عبارة عن ر�شوم �خلدمات للفرتة من  2013/3/31 �ىل 2014/3/31 عن 
�لوحدة رقم T4 �لكائنة مببنى توين تاورز وذلك يف موعد �ق�شاه 30 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر و�ل 
�شت�شطر  �ملنذرة ملبا�شرة كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية�لكفيلة بحفظ حقوقها مبا يف ذلك �للجوء �ىل مركز 
ف�س �ملنازعات �ليجارية  للمطالبة بف�شخ �لعالقة �ليجارية و�خالء و��شتعادة �ملاأجور خاليا من �ل�شو�غل، 
بخالف �ملطالبة بكافة �ملبالغ �مل�شتجدة و�لغر�مات و�لفو�ئد �ملرت�شده بذمة �ملنذر �ليهما مع حتميل �ملنذر 

�ليهما كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعوي�شات عن �ل�شر�ر وفق �لقو�نني �ل�شارية يف هذ� �ل�شاأن.
  الكاتب العدل

العدد  11219 بتاريخ   2014/9/29                                      
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   743 /2014 جت جز- م ر-ب-ع ن

باك�شتان مدعي عليه:  و�دي  ��شرف بت نويد �حمد بت �جلن�شية:  مدعي/ حممد   
طيبة لتجارة مو�د �لبناء �جلن�شية:�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة   مببلغ 5089 
�لبناء �جلن�شية:�لمار�ت عنو�نه:  لتجارة مو�د  و�دي طيبة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث 
�ملو�فق 2014/9/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�لد�ري  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
بان  �لقل.علما  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 
�لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات �شدر بتاريخ   مثولك �مام 

  2014/9/25
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2426 تنفيذ عمايل
�لقامة  �ل�شيار�ت  جمهول حمل  لتاأجري  �ملنفذ �شده/1-�لطو��س  �ىل 
�أق���ام عليكم  ق��د  �ل��ع��زري   ب��ن علي  �لتنفيذ/ حممد علي  مب��ا �ن طالب 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )92653(
�شتبا�شر  �ملحكمة  �ملحكمة. .وعليه فان  مبلغ 5607 درهم ر�شوم خلزينة 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/753  ا�ستئناف مدين    

�شليم جمهول حمل �لقامة  يا�شر حممد �شحاته �حمد  �مل�شتاأنف �شده/  �ىل   
لتقنيات  �لوطنية  �ل�شركة  ع��ن  ممثال  ج��اب��ر-  ن��وري  /ع���ادل  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا 
�لل��و�ح �ل�شمنتية ) �س ذ م م( ومركز �لأهلى لتعليم قيادة �ل�شيار�ت وميثله: 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �حلمادي  حممد  �بر�هيم  علي 
رقم 2013/341 مدين كلي بتاريخ 2014/8/19. وحددت لها جل�شه يوم �لثنني 
ch2.E.23 وعليه  �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم  �ملو�فق 2014/10/13 
يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/475  ا�ستئناف جتاري    

 �ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ ب���ي- دب��ل��ي��و �ن��ت��ريي��رز �ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال �ملحدودة   
�ملباين  لتجهيز  �خل��ري  /و�دي  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
ب��امل��و�د �ل��ع��ازل��ة ���س ذ م م ومي��ث��ل��ه: حكمت حم��م��ود ف��ي��ا���س  ق��د ��شتاأنف 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/958 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2011/6/8. وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2014/10/29 �ل�شاعة 
�و  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . علما 

بان مت تقدمي لئحة معدلة من قبل �مل�شتاأنف. 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1079 جتاري كلي     
�ىل �ملدعى عليه/  يو�شف خمي�س عبد�هلل علي �ملازمي  جمهول  حمل �لقامة 
�ق��ام عليك  �ب��و عي�شى   قد  �ملدعي /ط��ارق جمال عبد�ل�شالم حممد  �ن  مبا 
مبلغ  للمدعى  يدفع  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
وقدره )550000 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/10/21 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/894 جتاري كلي     
�ن  �لعقارية �س ذم م  جمهول  حمل �لقامة مبا  �ملدخل /  �شركة �دمي  �ىل �خل�شم 
�ملدعي /�شركة �شوماكم ) �س ذم م ( وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غ��امن    قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم فيما 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   72.334/08 وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما 
12% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/10/15 �ل�شاعة 9:30 
وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�   ch2.E.22 بالقاعة  �س 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/505 جتاري جزئي     
�ىل �ملدعى عليه   /  حممد حممود حممد عفافة جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/م�شرف �لهالل �س م ع وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غامن    قد �قام عليك �لدعوى 
�ملدعي عليه بان يوؤدي مببلغ وقدره )34.934.73 درهم(  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة ملف �حلجز �لتحفظي 2014/74 حجز حتفظي 
جتاري- و�شم ملف �مر على عري�شة رقم 2014/121 �مر على عري�شة جتاري. وحددت 
 ch2.D.19 لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/10/2 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  تخلفك  حالة  .ويف  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/747 عقاري كلي       
�ىل �ملدعى عليهما  / 1- كري�شنا كومار لك�شمي نار�ين 2- ر�متا كري�شنا كومار كهيتان   
جمهويل  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /متويل ) �شركة م�شاهمة عامة(  وميثله: نا�شر 
مال �هلل حممد غامن قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد �لبيع 
و�خلا�س  كلي  عقاري   2011/1038 �لدعوى  يف  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  بحكم  �ملقرر 
بال�شقة2401 مبنى بي دي تي 3 ريزيدن�س 2، منطقة برج خليفة �عمار �لعقارية و�لر�شوم 
 2014/11/10 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
�ل�شاعة 9:30 �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 .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/499   جتاري جزئي                                
�ىل �ملحكوم عليهما /1 -فار�س علي حممد حممود   جمهول  حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ 2014/3/12 يف �لدعوى  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ د�ر �لتمويل �س م ع- وميثلها/ حممد عبد�هلل جمعة �لقبي�شي بالز�م �ملدعى 
عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعى مبلغ وقدره )82.136.00 درهم( فقطاثنان وثمانون �لف 
ومائة و�شتة وثالثون درهم وفو�ئد بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى يف 2013/6/9 
وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مه �مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ� 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مدرب  كار�بيغ  �أنيل  �لكرو�تي  قال 
�أن  �ل��ظ��ف��رة  ب��ن��ادي  �ل��ف��ري��ق �لول 
�لقوية  �لفرق  من  �جل��زي��رة  فريق 
�لأندية  وم���ن  ب���ال���دوري  و�مل��م��ي��زة 
ومو�جهته  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة  �مل��ر���ش��ح��ة 
�لظفرة  �أن  �إل  ���ش��ع��ب��ة  ���ش��ت��ك��ون 
�شيعمل للخروج بنتيجة جيدة من 
�مل���ب���ار�ة. ج���اء ذل���ك خ���الل �ملوؤمتر 
�ل�شحفي �لتقدميي ملبار�ة �لظفرة 
و�جلزيرة و�لذي �قيم مبقر �لنادي 
ب��اأب��وظ��ب��ي يف �ل�����ش��اد���ش��ة م��ن م�شاء 
�ل�شبت 27 �شبتمرب ور�فقه خالله 
�شيف  بالنادي  �لول  �لفريق  لعب 
حم��م��د. وق����ال م����درب �ل��ظ��ف��رة �أن 
�ل�شابقة  �لظفرة يف �جلولة  مبار�ة 
�أمام �لفجرية كانت قوية و�خلروج 
منها بنقطه كان �أمر�ً جيد�ً م�شري�ً 
جمموعة  ميتلك  �لفجرية  �أن  �ىل 
�مل��م��ي��زي��ن وليبدو  �ل��الع��ب��ني  م��ن 

كفريق قادم من �لدرجه �لأوىل.
ومتنى �ملدرب �لكرو�تي �أن يتجاوز 
�جلزيرة  �أم���ام  م��ب��ار�ت��ه  يف  �لفريق 
و�شط  ع���ان���اه���ا يف  �ل���ت���ي  م��ع��ان��ات��ه 
�مللعب �أمام �لفجرية خا�شة يف قلة 

�لإ�شتحو�ذ على �لكرة.
و�أكد كار�بيغ �أن جمل�س �لد�ره هو 
�مل�شوؤول عن ملف �لالعب �لأجنبي 
�جل������دي������د �ل���������ذي ����ش���ي���ح���ل حمل 
�لأرجنتيني ماتيا�س م�شري�ً �ىل �أنه 
لالعب  ت�شجيلية  ��شطو�نة  �شاهد 
�جلديد  �ل��ب��دي��ل  ي��ك��ون  �أن  متمنياً 
�أن  ف��ع��ال��ي��ة وم�����ش��ي��ف��اً  �أف�����ش��ل وذو 
�ل���ف���ري���ق �إف���ت���ق���د خ������الل �ل���ف���رتة 
على  �لقادر  �للعب  ل�شانع  �ملا�شية 

�لت�شجيل.
�مل��وق��ف �لطبي  �مل����درب يف  و���ش��ك��ك 

�لفريق  ك���ق���ائ���د  لع���ب���ي���ه  ل��ب��ع�����س 
ع���ب���د�ل�������ش���الم ج���م���ع���ه و�مل���ه���اج���م 
�أن  �ىل  م�����ش��ري�ً  دي����وب  �ل�����ش��ن��غ��ايل 
عالجه  يو��شل  م��از�ل  عبد�ل�شالم 
�جلهاز  ينتظر  و�أن��ه  �للحظه  حتى 

�لطبي لتاأكيد م�شاركة ديوب.
كما مل يوؤكد �ملدرب م�شاركة لعب 
و�شط �لفريق علي عبا�س قائاًل باأن 
جتعله  مل  �ملباريات  �شغط  ظ��روف 
لالعب  �لبدنية  �حلالة  على  يقف 

ليتاأكد من مدى جاهزيته.
وق��ل��ل م����درب �ل��ظ��ف��رة م���ن تاأثري 
لعبيه  ع����ل����ى  �مل�������ب�������ار�ة  ت����وق����ي����ت 
لياًل  �لأوىل  للمرة  يلعبون  �لذين 

ب���ع���د ث������الث ج�������ولت ق����ائ����اًل ب����اأن 
�لإح��رت�ف يتطلب �لتعامل مع كل 
�لإخ���ت���الف���ات، ك��م��ا ق���ال �أن��ي��ل باأنه 
ي�����ش��ع �جل�������دول جل���ول���ة ثاين  مل 
�لعيد حتى ي�شتطيع �لتعليق عليها 
ولكنه يرى باأن من يخرج فائز�ً يف 
�لعيد  جولة  �شيدخل  �جلولة  ه��ذه 

مبعنويات �أف�شل.
من جانبه �أكد مد�فع �لفريق �ملتميز 
�لغربية  ف��ار���س  ب���اأن  حم��م��د  �شيف 
به  �ل��ق��در�ت ما ي�شتطيع  لديه من 
�أي ف��ري��ق لأن����ه فريق  �ل��ف��وز ع��ل��ى 
وقلل  و�ل�شباب.  �خل��ربة  بني  ميزج 
�شيف حممد من عدم فوز �لفريق 

�ل�شابقه  �ل��ث��الث  �مل��ب��اري��ات  خ���الل 
�أن  �شياأتي و�لأه��م  �لفوز  باأن  قائاًل 
�لنزعة  ي��خ�����ش��ر. وع���ن  �ل��ف��ري��ق مل 
�شيف  بها  يتمتع  �ل��ت��ي  �لهجومية 
�لفريق  ب����اأد�ء  ت��اأث��رت  حممد وه��ل 
�لدفاعي �أجاب مد�فع �لظفرة باأنه 
�مل��درب رغم  كالعب ينفذ تعليمات 
حبه للهجوم فمع بانيد كان مييل 
للهجوم ح�شب تعليمات �ملدرب ومع 
يلعب  كان  م�شفر  عبد�هلل  �لدكتور 
�ملدرب  ومع  �لتكتيكي  بالإن�شباط 
�حلايل ينفذ �لتعليمات ح�شب طلب 
�ملدرب يف كل مبار�ة �شو�ء هجومياً 
�أو دفاعياً م�شري�ً باأن �لفريق ميتلك 

�أكر من لعب مد�فع لديه نزعه 
ورحب  �شليمان.  كاأحمد  هجوميه 
�لعائد  ب��زم��ي��ل��ه  �ل��ظ��ف��ره  م���د�ف���ع 
ع��ل��ي عبا�س  �ل��ف��ري��ق  ���ش��ف��وف  �ىل 
موؤكد�ً باأنه عن�شر فعال يف ت�شكيلة 
�لفريق وغني عن �لتعريف م�شيد�ً 
مب��ا ق��دم��ه يف �مل��و���ش��م �ل�����ش��اب��ق مع 
ت�شاءل  حديثه  ختام  ويف  �ل��ف��ري��ق. 
�لتي  �لكيفيه  ع��ن  �ل��ظ��ف��رة  لع���ب 
�جلولة  مباريات  جدولة  بها  متت 
�لعربي  �خلليج  ل���دوري  �خلام�شة 
�لتي  �لوىل  �مل�����رة  �أن���ه���ا  م�����ش��ي��ف��اً 
ت�شادفه خالل م�شريته �لريا�شية 

وو�شفها بال�شعبة على �لالعبني.

بلقب بطولة  �لفوز  �لفلبينية يف  جنح فريق �جلالية 
جمل�س دبي �لريا�شي �لأوىل لكرة �لطائرة لل�شيد�ت 
بعد تغلبه على فريق �لنيابة �لعامة يف �ملبار�ة �لنهائية 
�لتي جرت ب�شالة نادي �لو�شل وح�شل فريق زعبيل 
م�شت�شيف  �ل��و���ش��ل  ح�شاب  على  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  على 
�جلمعة  ي��وم  �نطلقت  ق��د  �لبطولة  ك��ان��ت  �لبطولة. 

مب�����ش��ارك��ة ���ش��ت��ة ف���رق ه���ي �ل��و���ش��ل و�ل��ن�����ش��ر وفريق 
�جلالية �لفلبينية وزعبيل وطري�ن �لإمار�ت و�لنيابة 

�لعامة ..ومت تق�شيم �لفرق �ىل جمموعتني.
�لتي  �جلماهري  من  طيبا  ح�شور�  �لبطولة  و�شهدت 
فريق  وح��ظ��ي   .. لالعبات  �ملميز  �لأد�ء  م��ع  تفاعلت 
�جلالية �لفلبينية مب�شاندة كبرية من �أن�شاره �لذين 

�ملباريات و�لحتفال مع �لفريق  حر�شو� على متابعة 
بعد فوزه باللقب.

دب��ي لل�شحافة  ن���ادي  م��دي��رة  �شمرة  ب��و  وق��ام��ت منى 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ح��ف��ي��ني ب��ت��ت��وي��ج �لفريق 
لعبات  �شت  تكرمي  �إىل  �إ�شافة  �للقب  على  �حلا�شل 
متميز�ت .. معربة عن �شعادتها بامل�شتوى �جليد �لذي 

�لبطولت  تتو��شل  �أن  ومت��ن��ت   .. �ل��الع��ب��ات  قدمته 
�خلا�شة باملر�أة من �جل مزيد من �لتطوير للريا�شة 

�لن�شائية.
�لن�شخة  �أن  �لبطولة  و�أو�شحت فاطمة �شاعن مدير 
�طار  يف  ت��اأت��ي  لل�شيد�ت  �لطائرة  بطولة  م��ن  �لأوىل 
�هتمام جمل�س دبي �لريا�شي بريا�شة �ملر�أة و�حلر�س 

�ل�شيد�ت  بني  �لريا�شية  �لأل��ع��اب  خمتلف  ن�شر  على 
مع  و�لتعاون  لالأندية  �لريا�شيات  لتن�شيب  و�ل�شعي 
�لريا�شة  وت��ط��وي��ر  دع��م  على  �لريا�شية  دب��ي  �أن��دي��ة 
�إىل  لالن�شمام  ل��ل��م��ر�أة  جم��ال  لفتح  فيها  �لن�شائية 
يف  و�أد�ئها  كفاء�تها  تطوير  على  ي�شاعد  مما  �لأندية 

خمتلف �لريا�شات.
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�إ�شبانيا،  ملنتخب  �للعب  �حل���د�دي  منري  تف�شيل  بعد 
�أي لعبني  ب��دون  م��دري��د  وري���ال  بر�شلونة  ر�شمياً  ب��ات 
ع���رب، وذل���ك رغ���م �أن �حل����د�دي ك���ان ي��ع��ت��ربه �لبع�س 
لوقت قريب �لعربي �لوحيد �لذي ��شتطاع �أن يلعب يف 

�شفوف �لفريق �لأول للنادي �لكتالوين.
و�لعرب،  للمغاربة  �ل�����ش��ادم  �حل����د�دي  ق���ر�ر  بعد  لكن 
لالعبني  �أول��ي��ة  قائمة  )�إرم(  يف  هنا  ن��ق��دم  �أن  ميكننا 
�أو  �أل����و�ن �لبالنكو  �ل��دف��اع ع��ن  �ل��ق��ادري��ن على  �ل��ع��رب 
ومنتخباتهم  �أنديتهم  مع  تاألقهم  بف�شل  �لبالوغر�نا 
يحملو�  �أن  دون  �أل��و�ن��ه��ا  ع��ن  ي��د�ف��ع��ون  �ل��ت��ي  �لعربية 

جن�شيات �أوروبية �أخرى!

يا�شني براهيمي
�ل��رب�زي��ل مع  ت��األ��ق يف م��ون��دي��ال  �لق�شري �ملكري �ل��ذي 
�أوروب��ا �ملطلوبني  �خل�شر، بات بالفعل �أحد �أهم لعبي 
يف �لأندية �لكبرية، خا�شة بعد تاألقه يف �أوىل مباريات 
فريقه بورتو �لربتغايل يف دور �ملجموعات �شمن دوري 
�أبطال �أوروبا. فالعب و�شط �خل�شر �شجل ن�شف �أهد�ف 
فريقه بورتو يف مرمى باتي بوري�شوف �لبيالرو�شي)6-

�لبطولة  يف  �ملجموعات  دور  مباريات  �أوىل  يف  �شفر(، 
�أوروبا  ولي�س  له  �لعامل  �أنظار  ليجذب  �لأم،  �لأوروب��ي��ة 
�أفريقي  ور�ب����ع  ع��رب��ي  لع���ب  �أول  �أ���ش��ب��ح  �إذ  وح���ده���ا، 
ي�شجل ثالثية هاتريك يف م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا. 
لين�شم بذلك �إىل �لعاجي ديدييه دروغبا و�لكامريوين 
�لذين  �إييغبيني  يعقوبو  و�لنيجريي  �إي��ت��و  �شامويل 
�شجلو� ثالثيات يف �مل�شابقة �لقارية �لأوىل، ليلفت بهذ� 
�لدين  كزين  جنم  وياأتي  �ل��ري��ال،  �أنظار  �لر�ئع  �لأد�ء 
باأنه �قرتح على م�شوؤويل �لنادي �مللكي  زيد�ن وي�شرح 

�لتعاقد مع بر�هيمي قبل �شنو�ت.

حممد �شالح
�ملو�شم  �لإجنليزي  ت�شيل�شي  �إىل  �نتقاله  بعد  بالطبع 
عن  بعيد�ً  خ��ي��ار�ً  ���ش��الح  �مل�شري حممد  ب��ات  �مل��ا���ش��ي، 
كبار �لليغا، خا�شة بعد قلة م�شاركته يف ت�شكيلة جوزيه 
يف  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  ي�����ش��ارك  بعدما  رمب��ا  لكن  مورينيو 
�لفرتة �ملقبلة �شيكون حتت �أنظار �لناديني، خا�شة و�أنه 
�لكرة  باهر يف  م�شتقبل  وينتظره  ماز�لت �شغرية  �شنه 

�لأوروبية.

علي عدنان
�لدويل �لعر�قي، �ملحرتف يف �شفوف نادي ريز� �شبور 
�لرتكي قدم وم��از�ل م�شتويات ر�ئعة مع فريقه، �شو�ء 

�إحر�ز  م�شتوى  على  حتى  �أو  �ل��دف��اع��ي،  �ل�شعيد  على 
�لعديد من �لأهد�ف �حلا�شمة. وفر�س مد�فع �ملنتخب 
�لعر�قي، نف�شه بقوة رفقة فريقه �لرتكي هذ� �ملو�شم، 
حيث �أ�شبح و�حد�ً من �أف�شل �ملد�فعني يف مالعب كرة 
�لقدم �لأوروبية، �لأمر �لذي جعله حمط �هتمام �أكرب 

�لأندية �لأوروبية.

�شفيان فيغويل 
�لليغا، لأنه يلعب يف �شفوف  فيغويل لي�س غريباً على 
فالن�شيا قبل �أربع �شنو�ت، وتاألق كثري�ً �أمام ريال مدريد 
وبر�شلونة، ومن �لطبيعي �أن تنزل �إليه عيون �لناديني، 
ب�شكل  ول��و  �لأق���رب حالياً  �لعربي  �لأرج���ح هو  بل على 

نظري للعب يف �شفوف �أحد �لناديني �لعمالقيني.

عمر عبد الرحمن )عموري(
�أف�شل  �أح��د  �لأبي�س  و�ملنتخب  �لإم��ار�ت��ي  �لعني  جن��م 
ب�شكل كبري  و�شاهم  و�لآ�شيوية حالياً،  �لعربية  �ملو�هب 
يف فوز �لأبي�س بكاأ�س �خلليج �لأخرية، كما �شعد بالعني 
�أمام  �خل�شارة  قبل  �آ�شيا  �أب��ط��ال  دوري  نهائي  قبل  �إىل 
�لهالل �ل�شعودي بثالثية نظيفة. تلقى من قبل عر�شاً 
�آر�شنال �لإجنليزي، وي��رتدد من �حلني و�لآخ��ر �أن  من 
تريد  �لإجنليزية  �لأوروب��ي��ة خا�شة  �لأن��دي��ة  م��ن  ع��دد 
و�شعف  و�لآ�شيوية  �لعربية  �شهرته  لكن  معه،  �لتعاقد 
�ملقابل �ملادي يحول بينه وبني �لنتقال لأوروبا، ورمبا 
يكون عر�شا من �لريال �أو �لبار�شا هو �لعر�س �لذي ل 

ميكن رف�شه.

رامي ربيعة
�لأول  م�شر  ومنتخب  �ل�شابق  �مل�شري  �لأهلي  مد�فع 
�أهم  �أحد  كان  ربيعة  ل�شبونة �حل��ايل،  �شبورتينغ  وجنم 
�لأول  �مل�شري  �ملنتخب  ت�شكيلة  يف  �ل�شباب  �لالعبني 
�مل�شوؤولية، وذلك  يف فرتة تويل �لأمريكي بوب بر�ديل 
وميلك  �شريعاً  يتعلم  فربيعة  �ل�����ش��غ��رية.  �شنه  رغ��م 
قدر�ت قيادية د�خل �مللعب، رغم �شنه �ل�شغرية �لتي 
�إىل  �نتقاله  وج���اء  ع�����ش��رة،  �لتا�شعة  ح��ول  ت���دور  مل 
رغم  للفريق  �لأوروب��ي��ة  �لقائمة  يف  و�شمه  ل�شبونة 
�إ�شابته، ليثبت للجميع كم هو مهم لت�شكيلة فريقه 
�شغرية  �شن  يف  �أوروب���ا  �إىل  ربيعة  �نتقال  �ل��ربت��غ��ايل. 
�أن ي�شعه �شمن خيار�ت كبار �لليغا، خا�شة و�أن  ميكن 
�لدون  موهبة  منه  �نطلقت  �ل��ذي  �ل��ن��ادي  هو  ل�شبونة 
ثم  وم��ن  يونايتد  مان�ش�شرت  �إىل  �نتقاله  قبل  رون��ال��دو 

�نتقاله للريال.

توج �لفار�س �لإمار�تي من�شور �شعيد �لفار�شي 
بامليد�لية  فيجيول  ت�شو�ن  �جل��و�د  �شهوة  على 
�ل�شغرية  للخيول  �ل��ع��امل  مل��ون��دي��ال  �ل��ذه��ب��ي��ة 
كيلومرت�..   120 مل�شافة  �شنو�ت  �شبع  �شن  يف 
�شاحية  ميادين  يف  �لول  �أم�����س  �أقيمت  و�ل��ت��ي 
حتت  �ملونديال  ويقام  �شلوفاكيا.  يف  �شامورين 
برعاية  و  للفرو�شية  �ل���دويل  �لحت���اد  �إ���ش��ر�ف 
مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
ريا�شة  دع��م  �لعربية..بهدف  للخيول  �لعاملي 
�شباقات  لدعم  بالن�شبة  �حل��ال  هو  كما  �لقدرة 
فعاليات  �شمن  تقام  �لتي  و  �مل�شمار  �ل�شرعة 

�لن�شخة �ل�شاد�شة ملهرجان �شموه �لعاملي. 
 15 ميثلون  ف��ار���ش��ا   43 �لبطولة  يف  و���ش��ارك 
دولة من بينها دولة �لإمار�ت كما �شارك فر�شان 
كرو�تيا  و  بلغاريا  و  �لنم�شا  و  �لأرج��ن��ت��ني  م��ن 
بولند�  و  �أملانيا  و  فرن�شا  و  ��شبانيا  و  ت�شيكيا  و 
�يطاليا  و  ����ش��ت��ون��ي��ا  و  �ل�����ش��وي��د  و  �ل��ربت��غ��ال  و 
�مل�����ش��ي��ف. ومت��ك��ن من�شور  �ل��ب��ل��د  و���ش��ل��وف��اك��ي��ا 
�ل��ف��ار���ش��ي ع��ل��ى ���ش��ه��وة ج���و�د ت�����ش��و�ن فيجيول 
�إ�شماعيل  �ملدرب  وباإ�شر�ف  �أم.�آر.�أم  لإ�شطبالت 
لل�شباق  �لإج��م��ال��ي��ة  �مل�شافة  قطع  م��ن  حممد 
و�لتي �أقيمت على خم�س مر�حل يف زمن وقدره 
5:47:29 �شاعة و فيما جاء يف �ملركز �لثاين 
جان  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��ف��ار���س  �لف�شية  و�مل��ي��د�ل��ي��ة 
فيليب فر�ن�شي�س على �شهوة تينكا ل ماجوري 
�مليد�لية  ن�����ال  و  5:50:31�شاعة  ب���زم���ن 
�لفرن�شي  �ل��ف��ار���س  �لثالث  و�مل��رك��ز  �ل��ربون��زي��ة 
دو  ت�شمايل  �جل���و�د  �شهوة  على  كامبي  �أوريل 
�شاعة. كما ح�شلت   5:54:40 فريولز بزمن 
�ل�شويدي  خليفة  ع��ف��ر�ء  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لفار�شة 
على �ملركز �خلام�س على �شهوة �لفر�س �ينهو� 
�لكوكبة  هذه  و�شط  طيبة  نتيجة  وتعد  تيجور 

�لعري�شة من �لفر�شان �لعامليني. 
27 كيلومرت�  و�نطلقت �ملرحلة �لأوىل مل�شافة 
وت�شدرها  �لربتقالية  بالأعالم  تر�شيمها  ومت 
�لفار�س �لإمار�تي من�شور �شعيد �لفار�شي على 
�شهوة �جلو�د ت�شو�ن فيجيول قاطعا �مل�شافة يف 
1:37:23 �شاعة. وحل يف �ملركز  زمن وقدره 

�لثاين �لفار�س �لإمار�تي �شعيد حمود �خلياري 
ع��ل��ى ���ش��ه��وة �جل����و�د �و����ش���رتو دي ���ش��ي��ا قاطعا 
�مل�شافة يف زمن وقدره 1:37:27 �شاعة فيما 
بن  حمد  �ل�شيخ  �لفار�س  �لثالث  �ملركز  يف  ج��اء 
�آل مكتوم على �شهوة �جلو�د نورماندي  دملوك 
ر�بعا  ح���ل  ب��ي��ن��م��ا  ���ش��اع��ة   1:38:21 ب���زم���ن 
�أكملت  فيما  لم��ربت  �ميلي  �لفرن�شي  �لفار�س 
بنجاح.  �ملرحلة  �ل�شويدي هذه  �لفار�شة عفر�ء 
ويف �ملرحلة �لثانية مل�شافة 21 كيلومرت� و�لتي 
ومتيزت  �ل��ربت��ق��ال��ي��ة  ب���الأع���الم  تر�شيمها  مت 
�لفار�س  و�����ش���ل  �ل�����ش��رع��ة..  م���ع���دلت  ب���زي���ادة 
من�شور �لفار�شي ت�شدره قاطعا �مل�شافة يف زمن 
�لفار�س  وح��اف��ظ  ���ش��اع��ة.   2:42:46 وق���دره 
�شعيد �خلياري على �ملركز �لثاين قاطعا �مل�شافة 
�لفار�س  تقدم  �شاعة فيما   2:43:05 يف زمن 
�ل��ف��رن�����ش��ي ج��ري��ج��وري ت��ي��ل��غ��وي��ن ع��ل��ى �شهوة 
�ملركز  �إىل  �مل��رك��ز �خلام�س  �رف���ور م��ن  ت��وب��ازي 
�إىل  ت��ق��دم  و  �شاعة   2:43:09 ب��زم��ن  �لثالث 
ب��ن دملوك  �ل�شيخ حمد  �ل��ف��ار���س  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز 
تقدمت  و  �شاعة   2:44:02 بزمن  مكتوم  �آل 
�إىل   18 �ملركز  من  �ل�شويدي  عفر�ء  �لفار�شة 
ويف  ���ش��اع��ة.   2:44:44 ب��زم��ن  �ل�شابع  �مل��رك��ز 
�لتي  م���رت�  كيلو   24 مل�شافة  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��رح��ل��ة 
�أي�شا  �ل��ربت��ق��ال��ي��ة  ب����الأع����الم  ت��ر���ش��ي��م��ه��ا  مت 
بال�شد�رة  �لفار�شي  من�شور  �ل��ف��ار���س  مت�شك 
 3:45:39 زمن  يف  �لإجمالية  �مل�شافة  قاطعا 
�لر�بع  من  �لثاين  �ملركز  �إىل  قفز  �شاعة..فيما 
�لفار�س �ل�شيخ حمد بن دملوك �آل مكتوم بزمن 
�لثاين  �ملركز  من  تر�جع  و  �شاعة   3:45:55
�إىل �لثالث بفارق ل يذكر عن �شاحب �ل�شد�رة 
 3:45:58 ب��زم��ن  �خل���ي���اري  �شعيد  �ل��ف��ار���س 
�لفرن�شية  �ل��ف��ار���ش��ة  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  يف  و  �شاعة 
�شاعة   3:47:55 ب���  فر�ن�شي�س  فيليب  ج��ني 
�ل�شديد.. و�لتناف�س  �ل�شباق  ق��وة  ي��وؤك��د  مم��ا 

ف��ي��م��ا ك��ان��ت �ل��ف��ار���ش��ة ع��ف��ر�ء �ل�����ش��وي��دي �لتي 
تبعد عن �ملت�شدرين بفارق �أربع دقائق فقط يف 
�لر�بعة مل�شافة  �ملرحلة  �لتا�شع. و�ت�شمت  �ملركز 
بالأعالم  تر�شيمها  مت  و�ل��ت��ي  ك��ي��ل��وم��رت�   25

�ل�����ش��ف��ر�ء ب��ال�����ش��رع��ة �ل��ك��ب��رية وت���ب���ادل �ملر�كز 
�آل  دمل��وك  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل��ف��ار���س  وت�شدرها 
مكتوم �لذي قطع �مل�شافة يف زمن 4:51:24 
���ش��اع��ة. وح��ل يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ب��ف��ارق دقيقة و 
م�شجال  �خل��ي��اري  �شعيد  �ل��ف��ار���س  ث��ان��ي��ة   33
يف  ج��اء  فيما  �شاعة   4:52:57 وق���دره  زم��ن��ا 
�لفار�شي  �شعيد  من�شور  �لفار�س  �لثالث  �ملركز 
بزمن 4:53:51 �شاعة وجاء يف �ملركز �لر�بع 
�لفار�س �لفرن�شي جان فيليب فر�ن�شي�س بزمن 

4:54:14 �شاعة. 
ومت���ك���ن���ت �ل���ف���ار����ش���ة ع����ف����ر�ء �ل�������ش���وي���دي من 
�إك���م���ال ه���ذه �مل��رح��ل��ة يف �مل��رك��ز �ل�����ش��اب��ع بزمن 
�لفار�س  ج��و�د  تعر�س  فيما  �شاعة   5:02:11
�ملرحلة  يف  ع���رج  �إىل  �ل��ف��ار���ش��ي  �شعيد  حم��م��د 
�ل��ث��ان��ي��ة و�ن�����ش��ح��ب م��ن �ل�����ش��ب��اق. وع��ق��ب ختام 
�ملدير  �شو�يا  لر�   .. �لفائزين  ت��وج  �ل�شباقات 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مل��ه��رج��ان  �لتنفيذي 
ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية �لأ�شيلة 
رئي�شة جلنة �شباق �ل�شيد�ت يف �لحتاد �لدويل 
ل�شباقات �خليول �لعربية �لأ�شيلة �فهار و�يان 
ويليامز رئي�س ق�شم �لقدرة يف �لحتاد �لدويل 
�لنعيمي مدير عام  �شلطان  للفرو�شية وعدنان 
�لنعيمي  وم���ب���ارك  للفرو�شية  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
مدير �د�رة �لرتويج و�ملكاتب �خلارجية يف هيئة 
�لعامري  وم�شلم  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي 

مدير ��شطبالت �جلزيرة 1 و 2 . 
�إ�شماعيل  �مل���درب  �لتتويج  م��ر����ش��م  ح�شر  كما 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�������ش���اء  ج���ان���ب  �إىل  حم��م��د 
ومت  �ل�شغرية  للخيول  �لعامل  بطولة  ملونديال 
خالل �ملر��شم تتويج �لفائزين باملركز �خلام�س 
و�ل�����ش��اد���س و�أف�����ش��ل ح��ال��ة ج����و�د م���ن �للجنة 
بعزف  �لبطولة  على  �ل�شتار  و�أ���ش��دل  �ملنظمة 
و�ل�شلوفاكي.  �لإم���ار�ت���ي  �ل��وط��ن��ي  �ل�شالمني 
�لإمار�ت  لفر�شان  �لتهنئة  �شو�يا  لر�  وقدمت 
ع��ل��ى �ل��ن��ت��ي��ج��ة �جل���ي���دة ب��ال��رغ��م م���ن �شعوبة 
على  و�ث��ن��ت  �لكبرية  �لأل��ق��اب  وح�شد  �ل�شباق 
ج��ه��ود ق��ن��اة �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة وع��ل��ى ر�أ�شها 
�لع�شو  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��ح��م��ود  �ح��م��د 

�ل�شباق  ون��ق��ل  ل���الإع���الم  �أب��وظ��ب��ي  �مل��ن��ت��دب يف 
ب��ه��ذه �لح��رت�ف��ي��ة �ل��ك��ب��رية وت�����ش��اف��ر �جلهود 
لإجن���اح �ل�����ش��ب��اق. و�أك����دت ���ش��و�ي��ا �أن���ه يف تاريخ 
�شباق  نهاية  وبعد  �ملقبل  �أكتوبر  من  �خلام�س 
�شحفي  موؤمتر  �شيقام  �لفرن�شي  �لن�شر  قو�س 
�شعار عامل  بفرن�شا لالإعالن عن  يف جور�شيك 
�لعامل  عا�شمة  قار�ت..�أبوظبي  و�حد..خم�س 
ل�شباقات �خليول �لعربية �لأ�شيلة من �خلام�س 
�إىل 10 من �شهر نوفمرب خالل نهائي �لن�شخة 
�ل�شاد�شة من مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول .. وذلك بح�شور 
م��ت��درب��ا مب�شمار  ف��ار���ش��ا   40 و  ف��ار���ش��ة   200

نادي �أبوظبي للفرو�شية.
�للجنة  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر  ����ش���و�ي���ا  ت���ق���دم���ت  ك���م���ا 
�ملنظمة على ح�شن �ل�شيافة ولالحتاد �لدويل 
�ل�شباق  ح�����ش��رو�  �ل��ذي��ن  و�ل���رع���اة  للفرو�شية 
وقامت بدعوة �لفر�شان �ل�شتة �لأو�ئل حل�شور 
�لبطل  �لفار�س  و�أه��دي  �أبوظبي.  يف  �لنهائيات 
له  �لأول  يعد  �ل��ذي  �ل��ف��وز  �ل�شبو�شي  من�شور 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل �شاحب  �ل�شباقي  تاريخه  يف 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه  خليفة بن ز�يد 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�إىل  �هلل 
�ل���دول���ة رئي�س  �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س  ر����ش��د 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و �إىل �شعب 
�لإم��ار�ت. وقال �لفار�شي �أن �ل�شباق كان �شعبا 
وتالل  ه�شاب  ل��وج��ود  �لأويل  �ملرحلة  خا�شة 
�لتالية  �ملر�حل  يف  �ل�شرعة  بزيادة  قمنا  ولكن 
وكانت �لتوجيهات �أن نكون بالقرب من �أ�شحاب 
�ل�شد�رة و�ملحافظة على �خليل وقال �أن خروج 
�أكرب  كان  �ل�شباق  من  �لفار�شي  حممد  �شقيقه 
�ن�شحابه.  وتعوي�س  �ل��ف��وز  لتحقيق  ل��ه  د�ف���ع 
�لتتويج  م��ر����ش��م  خ���الل  ���ش��و�ي��ا  و�أ����ش���ارت لر� 
مديرة  �ل�شويدي  ن��ورة  من  ر�شالة  تلقيها  �إىل 
�لحتاد �لن�شائي �لعام تهنئ فيه �لفار�شة عفر�ء 
�ل�شويدي �لتي �حتلت �ملركز �خلام�س بني كوكبة 
للفتاة  �إجن���از�  يعد  و�ل���ذي  �لعامليني  �لفر�شان 
�ل�شيخة  �إىل �شمو  �لإمار�تية يعود �لف�شل فيه 
�لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 

�لعام �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لتي 
�لفر�شة و قدمت لها  �لإمار�تية  �لفتاة  منحت 

�لدعم للو�شول �إىل هذه �ملكانة �لعاملية. 
من جانبه �أكد �ملدرب �إ�شماعيل حممد �أن �لفوز 
�لذي حققه ت�شو�ن فيجويل يعد نتيجة متميزة 
كون �جلو�د مولود يف ��شطبالت �شاحب �ل�شمو 
��شبانيا  يف  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
وب��ب��ط��ول��ة ك��ب��رية يف ظ���ل وج����ود خ��ي��ول جيدة 
كبري  م�شتقبل  له  ويتوقع  متمر�شني  وفر�شان 
خا�شة و�نه لز�ل �شغري �ل�شن وقال �أن �جلو�د 
ن��ورم��ان��دي مل ي��ك��ن حم��ظ��وظ��ا ول��ك��ن ينتظره 
هوفمان  م��اري��و  �أ���ش��اد  ب����دوره  ك��ب��ري.  م�شتقبل 
بالدعم  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  ن���اب���ويل  م�����ش��م��ار  م���ال���ك 
�لكبري �لذي يقدمه �ملهرجان ل�شريحة �خليول 
�لفرو�شية  �أن�����و�ع  ���ش��ت��ي  يف  �لأ���ش��ي��ل��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربية  �خل��ي��ول  و�إن��ت��اج  توليد  يف  ي�شهم  مم��ا 
فر�شان  نخبة من  �شعد�ء مب�شاركة  وق��ال نحن 
�ملعروفني  �لإم����ار�ت  فر�شان  يتقدمهم  �ل��ع��امل 
�ل�شباق  و�نتهاء  �ل��ق��درة  �شباقات  يف  باإجادتهم 
ب�����ش��الم .. و�أ����ش���اف �أن��ه��ا ك��ان��ت جت��رب��ة ناجحة 
يعد  مم��ا  �مل��ون��دي��ايل  �ل�شباق  ه��ذ�  ل�شت�شافة 
كتب  �إذ�  للقدرة  �أوروب��ا  بطولة  لتنظيم  فر�شة 
لها �لنجاح مبو�فقة �لحتاد �لدويل للفرو�شية 
�لع�شب  عي�شي  حممد  و�أ���ش��اد  �ملقبل.  �ل��ع��ام  يف 
نائب �ملدير �لعام لنادي دبي للفرو�شية بالفوز 
�مل�شتحق لفر�شان �لإمار�ت يف قمة هذ� �ل�شباق 
جميع  يف  للنجاحات  ��شتكمال  وه��و  �ملونديايل 
�شباقات  ويف  عامة  ب�شفة  �لفرو�شية  جم��الت 

�لقدرة ب�شفة خا�شة. 
و�أكد �يان ويليامز رئي�س ق�شم �لقدرة يف �لحتاد 
�ل�شيخ  �شمو  م��ه��رج��ان  �أن  للفرو�شية  �ل���دويل 
رئي�شيا  �شريكا  يعد  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
ب�شكل كبري يف دعم  و���ش��اه��م  �ل���دويل  ل��الحت��اد 
�شباقات �لقدرة لل�شيد�ت و�خليول �ل�شغرية من 
خالل �ملهرجانات يف خمتلف دول �لعامل. و�أ�شاف 
�أن �لحتاد �لدويل بد�أ ب� 120�شباقا للقدرة يف 
عام 2002 و�أ�شبح �لآن ي�شرف على �أكر من 

900 �شباق يف دول �لعامل يف عام 2014 وهذ� 
�لتطور �لكبري جعل من �شباقات �لقدرة �للعبة 
2 يف �لحتاد �لدويل للفرو�شية بعد لعبة  رقم 
�جلهود  على  ويليامز  و�ث��ن��ي   . �حل��و�ج��ز  قفز 
�لكبرية ل�شمو �لأمرية هيا بنت �حل�شني خالل 
�لدويل  رئا�شة �لحت��اد  �لتي ق�شتها يف  �لفرتة 
�ل��ف��اع��ل��ة و�ه��ت��م��ام��ه��ا يف تطوير  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
�لذي  �مل��ه��رج��ان  ويت�شمن  �لريا�شات  خمتلف 
يقام بتوجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة �شباق كاأ�س ز�يد وبطولة �لعامل ل�شمو 
�إفهار  لل�شيد�ت  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
للخيول  �لعاملي  و�مل��وؤمت��ر  �شتود  �لوثبة  وك��اأ���س 
�أم  د�ريل  وج���ائ���زة   2014 ل��ن��دن  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
فاطمة  �ل�شيخة  وبطولة  بهوليوود  �لإم����ار�ت 
ومهرجان  ج��ارد�  �إيطاليا  يف  لل�شيد�ت  للقدرة 
يف  �لقدرة  و�شباق  بالربتغال  للقدرة  ليز�ري�س 
�شلوفاكيا بر�ت�شالفيا وفرن�شا كومبني وبطولة 
�لفر�شان �ملتدربني �إفهار. وينظم �ملهرجان هيئة 
�أبوظبي لل�شياحة بالتن�شيق مع جمل�س �أبوظبي 
ل�شباق  �لإم��ار�ت  �لريا�شي وبالتعاون مع هيئة 
�خليل و�لحتاد �لدويل خليول �ل�شباق �لعربية 
�إفهار وجمعية �خليول �لعربية �لأ�شيلة وبدعم 
وز�رة �خلارجية و�لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 
�لر�شمي  �لناقل  �لإم���ار�ت  وط��ري�ن  و�لريا�شة 
فيما   .. �لر�شمي  �ل�شريك  �لقاب�شة  و�ر�ب��ت��ك 
و�ل�شتثمار  �لتطوير  �شركات  �ملهرجان  يرعى 
و�أبوظبي  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  و�أب���وظ���ب���ي  �ل�����ش��ي��اح��ي 
�لوطنية للمعار�س �دنيك و�لر��شد لال�شتثمار 
�لعام  �لن�شائي  بجانب �شركة �لعو�ين و�لحت��اد 
وجل��ن��ة ري��ا���ش��ة �مل����ر�أة و�أك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة بنت 
�إىل  �إ�شافة  وكابال  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك 
�ل��دك��ت��ور ن����ادر ���ش��ع��ب و م���زرع���ة �ل��وث��ب��ة �شتد 
 2014 و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل  و�ملعر�س 
�أبوظبي  ون�����ادي  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ون�����ادي 
�أبوظبي  وق���ن���اة  ���ش��ن��رت  و�ل���وث���ب���ة  ل��ل�����ش��ق��اري��ن 
�لريا�شية و�أجنحة �لقرم �ل�شرقي جنة وري�شنج 

بو�شت.

الإمارات حت�شد ذهبية مونديال العامل للخيول يف �شلوفاكيا

اجلالية الفلبينية حترز كاأ�س بطولة جمل�س دبي الريا�شي لطائرة ال�شيدات

مواهب عربية قادرة على اللعب يف الريال وبر�شلونة  6 مدرب الظفرة:  �شنعم����ل للخ����روج بنتيج����ة 
جي����دة اأم�����ام اجلزي�����رة رغ�����م قوت����ه
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�جلولة  يف  �لإيجابية  ونتائجهم  �لقوية  عرو�شهم  �لإم��ار�ت  لعبو  و��شل 
ديربن  مدينة  يف  حاليا  �مل��ق��ام  �لنا�شئني  �شطرجن  مونديال  م��ن  �لتا�شعة 
بجنوب �أفريقيا مب�شاركة 1000 لعب ولعبة من 95 دولة ومن �ملقرر 
ع�شر  �حل��ادي��ة  �جل��ول��ة  ت��ق��ام  حيث  �مل��ون��دي��ال  مناف�شات  �ل��ي��وم  تختتم  �أن 

و�لأخرية �شباحا يعقبها حفل �خلتام وتتويج �لفائزين م�شاء .
رفع لعبنا �ملتاألق عامر �ل�شدر�ين من نادي �لفجرية ر�شيده �إىل 5.5 بعد 
فوزه �مل�شتحق على مناف�شه �لدويل �لبولندي ماكيج يف فئة 10 �شنو�ت ، 
وجنح لعبنا مايد �لر��شدي لعب نادي �لعني يف حتقيق فوز ثمني على 
مناف�شه �لدويل �مل�شري حممد زيان لريفع �لر��شدي ر�شيده 5.5 نقطة 

يف فئة 16 �شنة ليت�شدر �لالعبان قائمة لعبي �لإمار�ت يف �ملونديال .
وبر�شيد 5 نقاط تاأتي لعبتنا رو�شة �ل�شركال من نادي �أبوظبي ) فئة 8 
�شنو�ت( ولعبنا �شلطان �لدرمكي لعب نادي �أبوظبي يف فئة 10 �شنو�ت 
�إبر�هيم  �شنة ولعبنا   16 دب��ي يف فئة  ن��ادي  �أحمد فريد لع��ب  ، ولعبنا 
�شلطان لعب نادي دبي يف فئة 18 �شنة بعد فوزه على �لدويل �ل�شود�ين 
عمر �لتيجاين وحقق 4.5 نقطة كل من لعبنا خليفة خالد �شقر لعب 
نادي �لفجرية يف فئة 8 �شنو�ت ، ولعبنا عبد�هلل �لنيادي لعب نادي �لعني 
يف فئة 10 �شنو�ت ولعبنا �شلطان �لزعابي يف فئة 12 �شنة بعد تعادله مع 
مناف�شه �لأملاين رينجر ، ولعبتنا و�فية دروي�س �ملعمري لعبة نادي �لعني 
ب�شاير  ولعبتنا  �أفريقيا  جنوب  من  بارتيفال  مناف�شتها  على  فوزها  بعد 
خليل لعبة نادي دبي بعد تعادلها مع مناف�شتها مارجريتا من لتفيا يف 
فئة 16 �شنة.  ت�شارك �لإم��ار�ت بوفد ي�شم 28 لعب ولعبة من �أندية 
دبي  �لريا�شي وجمل�س  �أبوظبي  بدعم من جمل�س  ودبي  و�لعني  �أبوظبي 

�لريا�شي ، كما ي�شارك لعبان من نادي �لفجرية .
يتوىل رئا�شة بعثة �لإمار�ت �إىل �ملونديال �ملهند�س طارق �لطاهر ، ومن�شور 
�لتميمي نائب رئي�س �لبعثة رئي�س وفد نادي �أبوظبي و�شعيد يو�شف نائب 
و�إبت�شام  و�لإد�ري���ة فاطمة �حل��م��ادي  دب��ي  ن��ادي  وف��د  رئي�س  �لبعثة  رئي�س 
�إيلمار ماجري�موف )دبي( وبوجد�ن جاربيا  �ملدربني  �لدين وكبري  حمي 
وحممد ه�شام �لأرغا )�أبوظبي( وتادي �شاكل�شيك ومي�شا هرينيك )�لعني( 

وكمال �لنجيلي )�لفجرية( .

توج �لقارب مق�ش�س 73 ملالكه معايل �لفريق 
م�����ش��ب��ح ر�����ش���د �ل��ف��ت��ان م��دي��ر م��ك��ت��ب �شاحب 
�آل مكتوم نائب  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل�����وزر�ء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
دب��ي رع���اه �هلل وب��ق��ي��ادة �ل��ن��وخ��ذة خ��ال��د حممد 
�لأوىل  �جل��ول��ة  ل�شباق  بطال  �لرميثي  ر����ش��د 
من بطولة دبي للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 43 
قدما و�لذي نظمه نادي دبي �لدويل للريا�شات 

�لبحرية �أول من �أم�س �ل�شبت.
وج���اء �ل�����ش��ب��اق �ل��ك��ب��ري ك��ف��احت��ة خ��ري للمو�شم 
 2015-2014 �جل��دي��د  �لبحري  �لريا�شي 
�إىل  و�شلت  كبرية  م�شاركة  �ل�شباق  �شهد  حيث 
م��ي��اه �خلليج  ����ش��ط��ف��ت يف ع��م��ق  79 حم��م��ال 
�إىل  و�لتي و�شلت  �ل�شباق  حيث قطعت م�شافة 
ب�شبب  وجيزة  زمنية  م��دة  يف  بحريا  ميال   14
�مل�شار  �ختيار  وح�شن  �ل��ري��اح  �شرعات  مالئمة 
يف  �لنهاية  خ��ط  �مل��ح��ام��ل  ك��ل  لتعرب  �ل�شحيح 
على  �أن يربهن   73 و��شتطاع مق�ش�س  �آم��ان. 
حيث  �ملو�شم  ل�شباقات  وجتهيزه  �إع��د�ده  ح�شن 
ت���وىل زم����ام �مل���ب���ادرة م��ت�����ش��در� م��ن��ذ �نطالقة 
�لقو�رب  ب���اق���ي  م���ن  م���ط���اردة  و����ش���ط  �ل�����ش��ب��اق 
فرج  ملالكه   12 �أطل�س  �لقارب  ومنها  �مل�شاركة 
ب���ن ب��ط��ي �مل��ح��ريب��ي وب��ق��ي��ادة �ل��ن��وخ��ذة �حمد 
ر�����ش���د �ل�����ش��وي��دي. و�أع��ل��ن��ت �مل��رح��ل��ة �لأخ����رية 
�ل�شد�رة  ع��ل��ى  م��ن��اف�����ش��ني  ظ��ه��ور  و�حل��ا���ش��م��ة 
�ملركز  يف  �ل�����ش��ب��اق   73 مق�ش�س  �ن��ه��ي  ح��ي��ث 
مل��ال��ك��ه �شعيد  �مل��ح��م��ل خم�����ش��رم  �لأول ث��م ج���اء 
حممد حارب رئي�س �حتاد �لإم��ار�ت للريا�شات 
�لبحرية رئي�س جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل 
للريا�شات �لبحرية يف �ملركز �لثاين عن جد�رة 
�أو�شله �إىل خط  و��شتحقاق بعدما �ختار م�شار 
�ملحمل  و�أي�شا   12 �أطل�س  �ملحمل  �لنهاية قبل 

�لرميثي  ر����ش��د  حممد  �حمد  ملالكه   33 ب��ر�ق 
�لرميثي  ر��شد  حممد  ر��شد  �لنوخذة  وبقيادة 
�ملخ�شرم  �لنوخذة  ملالكه   30 �لعديد  و�لقارب 
حممد ر��شد �لرميثي. وتو�يل بعد ذلك و�شول 
�لقارب  �حتل  حيث  �لنهاية  خط  �إىل  �ل��ق��و�رب 
ع���ز�م 17 مل��ال��ك��ه �ل��ن��وخ��ذة �ح��م��د ر����ش��د خادم 
�ملهريي �ملركز �ل�شاد�س ثم جاء �لقارب �لو�شف 
127 بقيادة �لنوخذة حممد حمد �لغ�شي�س يف 
بقيادة   104 �إع��الن  �لقارب  ثم  �ل�شابع  �ملركز 
�لنوخذة �حمد �شعيد �لرميثي يف �ملركز �لثامن 
�لنوخذة  بقيادة   4 �لقفاي  �لقارب  �حتل  فيما 
عبيد �شعيد �لطاير �ملركز �لتا�شع وجاء �لقارب 
�شاهني 79 بقيادة �لنوخذة �حمد عابد �ملري يف 
�ملركز �لعا�شر. وعقب ختام �ل�شباق مبا�شرة جرت 
�لتتويج يف عر�س مياه �خلليج �لعربي  مر��شم 
لوؤلوؤة �خلليج  �لبارز يف  �ملعلم �حل�شاري  قبالة 

فندق برج �لعرب بح�شور �أع�شاء جمل�س �إد�رة 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية خالد بن 
د�شمال وعلي بن هندي وحممد عبد�هلل حارب 

�ملدير �لتنفيذي بالوكالة م�شرف عام �ل�شباق.
�شعيد حارب يتابع من لندن

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  ح��ارب  حممد  �شعيد  تابع 
رئي�س  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي 
�حت����اد �لإم�������ار�ت ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �شباق 
للقو�رب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  �لأوىل  �جل���ول���ة 
بلحظة من خالل  43 قدما حلظة  �ل�شر�عية 
���ش��ا���ش��ة ق��ن��اة دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة وب��الت�����ش��ال مع 
�للجنة �ملنظمة حيث هنا �جلميع بنجاح �حلدث 

وبارك جلميع �ملت�شابقني.

الرميثي يهنئ اللجنة الريا�شية
قدم عارف �شيف �لزفني رئي�س �للجنة �لريا�شية 

بنادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية �لتهنئة 
�إىل �لنوخذة �ملخ�شرم حممد بن ر��شد �لرميثي 
و�بنه �لنوخذة خالد على فوز �ملحمل مق�ش�س 
ملالكه معايل �لفريق م�شبح ر��شد �لفتان مدير 
مكتب �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي
وبدوره �بدي �لرميثي �شعادته �لكبرية بامل�شتوي 
�لتنظيمي و�لنجاح �لباهر للجنة �ملنظمة �لتي 
�شعت لإر�شاء �ملت�شابقني و�ختيار �مل�شار �ملنا�شب 
جلميع �ل��ن��و�خ��ذة و�ل��ب��ح��ارة �لأم���ر �ل��ذي �شهل 
قيا�شي  وقت  يف  �لقو�رب  كل  و�شول  مهمة  من 

ودون م�شاكل.

)دبي البحري( ي�شكر النواخذة واجلهات 
املتعاونة

وج���ه حم��م��د ع��ب��د�هلل ح���ارب �أل��ف��الح��ي �ملدير 

�لتنفيذي بالوكالة م�شرف عام �ل�شباق �لتهاين 
�حلارة جلميع �لنو�خذة و�لبحارة بنجاح �شباق 
�لتام  �لتعاون  ل  لو  �ن��ه  م��وؤك��د�  �لأوىل  �جلولة 
يلقي كل  �أن  �حل���دث  ل��ه��ذ�  ك���ان  مل��ا  م��ن قبلهم 
هذ� �لنجاح.و�بدى تقديره �لكبري �إىل �لتعاون 
و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  جميع  بني  و�لكبري  �ملثمر 
يد  تقدمي  تتدخر جهد� يف  و�لتي مل  �لوطنية 
�لكبرية  �لتظاهرة  �إجن��اح  يف  و�مل�شاهمة  �لعون 
خ��ال�����ش��ة و�أن���ه���ا ت��اأت��ي ك��ف��احت��ة ل��ن�����ش��اط مو�شم 
طويل ويف مقدمة تلك �ملوؤ�ش�شات جهاز حماية 
�لعامة  و�ل��ق��ي��ادة  و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شات 
�لعامة  و�لإد�رة  �إد�ر�ت��ه��ا  وجميع  دب��ي  ل�شرطة 
دب��ي خلدمات  وموؤ�ش�شة  دب��ي  �مل��دين يف  للدفاع 

�لإ�شعاف.
�جلزيل  �ل�شكر  تقدمي  على  �ألفالحي  وحر�س 
قدمت  �لتي  �لريا�شية  دب��ي  �مل�شاهري  قناة  �إىل 

بنقل  �لبحرية  �لريا�شات  لع�شاق  ن��ادرة  خدمة 
للقو�رب  دبي  بطولة  �لأوىل من  �شباق �جلولة 
�ل�شر�عية �ملحلية على �لهو�ء مبا�شرة و��شتبقت 
�إ�شافة  �لقناة  مقر  من  مبا�شر  با�شتديو  �لنقل 
�إىل مر��شم تتويج �لأبطال يف خدمة متميزة من 

�شانها �أن ت�شيف �لكثري للريا�شات �لبحرية.

نوخذة مق�ش�ش يهدي الفوز للفتان
�ه����دي خ��ال��د حم��م��د ر�����ش���د �ل��رم��ي��ث��ي نوخذة 
�شباق  ب��ن��ام��و���س  �ل��ف��وز   73 مق�ش�س  �ل���ق���ارب 
للقو�رب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  �لأوىل  �جل���ول���ة 
�لقارب  �إىل مالك  43 قدما  �ملحلية  �ل�شر�عية 
معايل �لفريق م�شبح ر��شد �لفتان مدير مكتب 
�شاحب �ل�شمو حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
وذلك تقدير� لدعمه �ملتو��شل ملوؤ�ش�شة �لعديد 
�لرت�ثية. وقال خالد �أن موؤ�ش�شة �لعديد بقيادة 
و�لده �لنوخذة �ملخ�شرم حممد ر��شد �لرميثي 
�شباقات  يف  للم�شاركة  حمكمة  خطة  �عتمدت 
�ملو�شم �لريا�شي �لبحري 2014-2015 من 
خالل �لدفع بارعة حمامل يف كل �شباق من �جل 
باملر�كز  و�لفوز  �ل�شد�رة  على مر�كز  �حل�شول 
�لأويل م�شري� �إىل �أن هنالك عمل كبري �أجنزته 
�لظهور  �ج��ل  م��ن  �ل��ق��و�رب  تعديل  يف  �ملوؤ�ش�شة 

مبظهر م�شرف و�حل�شول على �لألقاب.
نظام  ع��ن  �ل��ت��ام  ر�شائه  خالد  �لنوخذة  و�ب���دي 
�ل�شباق و�ختيار�ت �للجنة �ملنظمة للم�شار �لذي 
جاء منا�شبا للجميع ومتكن من خالله �لقارب 
�أ�شرع طريق  يف  �لنهاية  �إىل خط  �لو�شول  �إىل 
�ل�شك مل ي�شاوره حلظة بالفوز  �أن  �إىل  م�شري� 
م��ن��ذ �إع���ط���اء �إ����ش���ارة �لن��ط��الق��ة ح��ي��ث ت�شدر 

�لقارب �ل�شباق من �لبد�ية �إىل �لنهاية.
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�لأبر�ج  م��ن  �لط��ب��اق  لرماية  �لوطني  �ملنتخب  ي��ب��د�أ 
�ل��ي��وم �لول من  �ل���ش��ك��ي��ت م�����ش��ارك��ت��ه يف م��ن��اف�����ش��ات 
�شمن  �لثنني  �ليوم  �شباح  �ل�شكيت  رماية  م�شابقة 
دورة �للعاب �لآ�شيوية �ل�شابعة ع�شرة و�ملقامة حاليا 
حتى  وت�شتمر  �جلنوبية  �لكورية  �ن�شيون  مدينة  يف 
�خلام�س من �شهر �أكتوبر �ملقبل. ويو�جه رماتنا 37 
ر�ميا ميثلون 15 دولة وي�شم منتخبنا كال من �شيف 

ومت   .. �ل��ظ��ري��ف  و�شعيد  ح�شن  وحم��م��د  فطي�س  ب��ن 
�شريمي  حيث  جمموعات  �شبع  �ىل  �مل�شاركني  تق�شيم 
كل ر�م �ليوم �لثنني ثالث جولت كل منها 25 طبقا 
غد�  ي��وم  �للفات  باقي  لت�شتكمل  طبقا   75 مبجموع 
�لثالثاء . وتنح�شر �ملناف�شة بني منتخبنا ومنتخبات 
وكاز�خ�شتان  وك��وري��ا  و�لهند  وقطرو�ل�شني  �لكويت 
�أوزباك�شتان و�ل�شعودية  �ىل جانب منتخبات تايبيه و 

وبنجالدي�س ومنغوليا و�شنغافورة وعمان و�لبحرين.
ب���ن حم��م��د �لعوي�س  وح���ر����س م��ع��ايل ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�لوطنية  �لوملبية  �للجنة  رئي�س  نائب  �ل�شحة  وزي��ر 
و�شعادة �بر�هيم عبد �مللك �لمني �لعام للهيئة �لعامة 
�لدو�شري  �ملح�شن  وعبد  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية 
مع  هاتفي  �ت�شال  �ج��ر�ء  على  �مل�شاعد  �لعام  �لم��ني 
�ل�شيوية  �لل��ع��اب  دورة  ف��ى  �مل�شاركة  �لم���ار�ت  بعثة 

�أحمد  �مل�شت�شار  لتهنئة  �ن�شيون  يف  ع�شرة  �ل�شابعة 
�لكمايل رئي�س �حتاد �لمار�ت على �مليد�لية �لذهبية 
�لتي ح�شلتعليها �لعد�ءة علياء حممد �شعيد وحملوه 
و�لفني  �لد�ري  و�جل��ه��ازي��ن  �ل���ع���د�ءة  �ىل  حتياتهم 
ولعبي  �لبعثة  �أف���ر�د  لباقي  متمنني  �لقوى  لأل��ع��اب 

�ألعاب �لقوى كل �لتوفيق . 
�آل مكتوم رئي�س فريق  ووجه �ل�شيخ جمعة بن دملوك 

�لم���ار�ت  و�حت���اد  بعثتنا  �ىل  �لتهنئة  للرماية  ف���ز�ع 
لألعاب �لقوى و�مل�شت�شار �أحمد �لكمايل رئي�س �لحتاد 
و�أ����ش���رة �لحت����اد ب��ف��وز �ل���ع���د�ءة ع��ل��ي��اء حم��م��د �شعيد 
�أوملبياد  �إىل  وتاأهلها  مرت  �آلف  ع�شرة  �شباق  بذهبية 
ري���ودي ج��ان��ريو ب��ال��رب�زي��ل 2016 . و�أع���رب رئي�س 
ولعباتنا  لعبينا  مبو��شلة  �أمنياته  عن  ف��ز�ع  فريق 

ح�شد �مليد�ليات وحتقيق �لجناز�ت.

منتخب الإمارات لرماية الإ�شكيت يخو�س مناف�شات الآ�شياد اليوم

ال���را�ش����دي وال�ش���دران����ي يتاألق����ان يف م���وندي����ال �شط���رن���ج الن����ا�شئ����ني

افتتاح متميز ل�شباقات مو�شم )دبي البحري(

مق����ش�س 73 بط����ل اأول���ى ج���ولت الق���وارب ال�ش��راعي����ة 43 قدم������ًا
خم�شرم 8 و�شيفًا يف اللحظات احلا�شمة واأطل�ش يحل ثالثًا

العدد  11219 بتاريخ 2014/9/29     
      اعالن وتكليف بالوفاء   بالن�سر

    �ىل �ملنفذ �شدها: دبي و�ير
ب�شد�د �دن��اه، وذلك للز�مك  بالك�شف  �ملو�شحة  �لتنفيذ�ت  �قامو�  �لتنفيذ   مبا �ن طالبي 
�شتتخذ �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �لتبليغ  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ا   )15( خ��الل  ب��ه  �ملو�شحه   �مل��ب��ال��غ 

 �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لتنفيذ
2014/2654  تنفيذ عمايل

2014/2653  تنفيذ عمايل 
2014/2652  تنفيذ عمايل

2014/2650  تنفيذ عمايل 

م
1
2
3
4

�جلهة طالبة �لتنفيذ
 �جناياه كارى �لبوهى

هاريكري�شنا د�فا كومارياه
ر�يف ل�شول �شينا

ر�ج كومار هاربهجان

ر�شم �لتنفيذ
714 درهم
 858 درهم
505 درهم
699 درهم

�ملبلغ �ملنفذ به
 11716 درهم
 14114 درهم
8240 درهم

11475 درهم
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ليقود  ه��دف��ني  ي��ون�����س حم��م��ود  �ل��ق��ائ��د  �شجل 
3-�شفر  �ل�شعودية  على  كبري  ل��ف��وز  �ل��ع��ر�ق 
�لقدم  ك��رة  مل�شابقة  �لنهائي  قبل  �ل��دور  وبلوغ 
وودع  �لح��د  �م�س  �آ�شيا  �أل��ع��اب  ب��دورة  للرجال 
منتخبا �لمار�ت و�لردن �مل�شابقة بعد هزمية 
�لوقت  يف  بهدف  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �أم���ام  �لأول 
�ملحت�شب بدل �ل�شائع و�شقوط �لثاين بهدفني 
�أخريني  مو�جهتني  يف  ت��اي��الن��د  �م���ام  رد  دون 
�ل��ع��ر�ق على  �ل��ي��وم. و�شيطر  �ل��ث��م��ان��ي��ة  ب���دور 
�ملبار�ة �لتي �قيمت يف مدينة �ن�شيون �لكورية 

�جلنوبية منذ �لبد�ية و�فتتح حممود �لت�شجيل 
بعد ع�شر دقائق قبل �ن ي�شيف �لهدف �لثاين 
�ل�شعودية  منتخب  و�أه���در   ..29 �لدقيقة  يف 
ف��ر���ش��ة ت��ق��ل��ي�����س �ل���ف���ارق ب��ع��دم��ا ���ش��ي��ع ر�ئد 
و�ختتم   .34 �لغامدي ركلة جز�ء يف �لدقيقة 
عبد �هلل �ل�شامخ لعب �ل�شعودية ثالثية �لعر�ق 
بعدما و�شع هدفا باخلطاأ يف مرماه يف �لدقيقة 
49 و�شيلتقي �لعر�ق يف �لدور قبل �لنهائي مع 
كوريا �ل�شمالية وكانت مبار�ة �لمار�ت وكوريا 
�لتعادل  بعد  ��شايف  وقت  نحو  تتجه  �ل�شمالية 

�ي���ل ج���و�ن خ��ط��ف هدف  ل��ك��ن ج���وجن  �ل�شلبي 
�لفوز للكوريني يف �لدقيقة �لثالثة من �لوقت 
بالده  منتخب  و��شعا  �ل�شائع  ب��دل  �ملحت�شب 
يف ق��ب��ل �ل��ن��ه��ائ��ي. و���ش��ج��ل��ت ت��اي��الن��د هدفني 
�فتتح  �لردن  لتهزم  �شوط  كل  بو�قع هدف يف 
�لدقيقة  يف  �لنتيجة  ت�شاناتيب  �شوجنر��شني 
37 قبل �ن ي�شاعف زميله كروكريت ثاويكان 
و�شتلعب  �لنهاية  م��ن  دقيقة   20 قبل  �لغلة 
�جلنوبية  ك��وري��ا  م��ع  �لنهائي  قبل  يف  تايالند 

�لتي �طاحت باليابان .

�ر�شنال  م��درب  فنغري  �أر���ش��ني  �لفرن�شي  ع��رب 
�لإجن���ل���ي���زي ع���ن غ�����ش��ب��ه ب��ع��د ت���ع���ادل فريقه 
�لدوري  من  �لثامنة  �جلولة  يف  توتنهام  �أم��ام 
�لإجنليزي �ملمتاز ، موؤكد� �أن �لفوز كان قريبا 
�ل�شربات  م��ع  جيد  ب�شكل  لع��ب��وه  تعامل  ل��و 

�لثابتة .
لكوننا  غا�شب  �أن��ا   : �للقاء  بعد  فنغري  وق��ال 
ل��ك��ون��ن��ا مل نكن  �أي�����ش��ا  ،و  ن��ق��ط��ت��ني  ���ش��ي��ع��ن��ا 
، لقد  �لثابتة  �ل�شربات  حري�شني جد� خالل 

�إ�شر�ر �شديد  برهنا على تركيز ذهني جيد و 
كوننا مل  �إيجابي  �شيء  لكن هناك   ، �للقاء  يف 
يجب  �مل���ر�ت  بع�س  يف  و  ل��ق��اء  �أي  بعد  نخ�شر 
�لت�شبث بهذ� و معرفة �أن باإمكاننا �لفوز بهذه 

�للقاء�ت بذل �لتعادل . 
و�أ�شاف �ملدرب �لفرن�شي : كان بالإمكان �لفوز 
�ليوم ، �أعتقد لو مل ن�شتقبل �لهدف �لأول يف 
�للقاء ، لكونكم �إذ� لحظتم �ملعطيات �شتجدون 
و  �مل��ح��اولت  ل��ع��دد  بالنظر  توتنهام  ف��ري��ق  �أن 

ن�شبة �ل�شيطرة على �لكرة حققو� نتيجة جيدة 
بالتعادل .  و�نتقد �أر�شني فنغري م�شاألة ت�شييع 
مع  بجدية  بالتعامل  �حلكام  طالب  و  �لوقت 
و  ب�شكل جيد  د�ف��ع��و�  : توتنهام  ق��ال  و  �لأم���ر 
حاولو� �شنع �ملرتد�ت ، كما �شيعو� �لكثري من 
�لوقت لكنه �شيء عادي و �أتفهمهم ، لكن كان 
�ل�شريف  �لتناف�س  على �حلكام فر�س �حرت�م 
�لوقت  لت�شييع  �لت�شدي  و  �مللعب  �أر���س  على 

ولو خالل هذ� �للقاء فقط . 

�ل�شر�ع بني ريال مدريد وبر�شلونة د�ئما ما يحظى مبتابعة 
�لعامل �أجمع، ويكفي �أن �لكال�شيكو بينهما هو 

�لأه��م و�لأك��ر م�شاهدة يف جميع �أنحاء 
�لعامل ، لذ� فمن �لطبيعي �أن حتدث 
�شو�ء  �لفريقني  جن��وم  ب��ني  مقارنة 

�جلدد �أو �لقد�مى.
فخالل فرتة �لنتقالت �ل�شيفية 
�ل�شر�ع  ي�شتد  �ل�شتوية  حتى  �أو 

ب��ني �مل��ريي��ن��غ��ي و�ل��ب��الوغ��ر�ن��ا من 
�أف�شل  ��شتقطاب  �أج���ل 

جميع  يف  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
�أن�����ح�����اء �ل����ع����امل، 
ف�������ب�������ف���������������ش�������ل 
�ملادية  �ل��ق��در�ت 
للناديني  �لقوية 
و�ل�������������ش������م������ع������ة 
�لتي  �ل����ك����ب����رية 

�أي  جت�����ت�����ذب 
لع�������������������ب يف 
مهما  �لعامل 

م�شتو�ه  ك���ان 
و�شعره، يكون 
�ل��������رتك��������ي��������ز 
على  ����ش���دي���د� 
عقد مقارنات 

لعبي  ب��ني 
فريق  ك���ل 
خ�����ا������ش�����ة 
�لو�فدين 
�جل����������������دد 
كل  ب�����ع�����د 

مو�شم.

الـــــــــقـــــــــوة 
الــــ�ــــشــــاربــــة 

للفريقني
�لتالية  �ل�شطور  يف 

على  �ل����رتك����ي����ز  ����ش���ي���ت���م 
لنجوم  �ل��ه��ج��وم��ي  �لأد�ء 

�لبالنكو و�لبار�شا ، �ملتمثل 
كري�شتيانو  م�����ن  ك�����ل  يف 
رودريغيز  وجيم�س  رونالدو 

و�أمامهما كرمي  بيل  وغاريث 
هريناندز  خ��اف��ي��ري  �أو  ب��ن��زمي��ة 

، وعلى  ك���رو����س  ت����وين  وخ��ل��ف��ه��م 
�جلانب �لأخر هناك هناك مثلث 

و�أمامه  م��ي�����ش��ي  ل��ي��ون��ي��ل  �ل���رع���ب 
حالياً  و�مل����وق����وف  ���ش��ي��ل��ف��ا  د�  ن��ي��م��ار 

لوي�س �شو�ريز.
ف��ب��ا���ش��ت��م��ر�ر ���ش��ح��وة ري���ال م��دري��د يف 
�لفرتة �لأخرية بتحقيقه �لفوز �لثالث 
بات  ، يكون قد  �لليغا  �لتو�يل يف  على 

قد  )رونالدو-بيل-رودريغيز-بنزمية(  �ملربع  بني  �لن�شجام 

�أتى ثماره مع �لوقت ، وتبني �أن ��شتبد�ل بنزمية بهرينانديز 
لن يوؤثر كثري�ً على �لقوة �لهجومية للمريينغي �إن مل 

تزيدها.
بر�شلونة ماز�ل   ، �لآخ��ر  على �جلانب 

بف�شل  وت���ع���اف���ى  �ل�������ش���د�رة  يف 
مي�شي  بني  �لو��شح  �لن�شجام 
�إنيي�شتا  وخ��ل��ف��ه��م��ا  ون��ي��م��ار 
وت�شابي هرينانديز �لأعمدة 
قبل  �ل���ف���ري���ق  يف  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 

لهذه  �����ش����و�ري����ز  �ن�������ش���م���ام 
فمي�شي   ، �ل���ك���ت���ي���ب���ة 
ون��ي��م��ار ق��د �شجال 
خ��م�����ش��ة �أه�����د�ف 

م����������ن �أ��������ش�������ل 
���ش��ت��ة ف���از بها 
على  بر�شلونة 

�شمن  غرناطة 
�ل�شاد�شة  �ملرحلة 

لليغا.

ماكينات اأهداف
م���������از�ل رون�����ال�����دو 

ه��و �ل��ه��د�ف �لأول 
�أن  ، يكفي  للريال 
�أن����ه �شجل  ن��ع��رف 
�لليلة هدفه �لعا�شر 

من �شت مباريات خا�شها 
�لريال  �أن  رغ��م   ، �لآن  حتى  �لليغا  يف 

خ�����ش��ر م��ب��ار�ت��ني م��ن �ل�����ش��ت �أم����ام ريال 
�ملرحلتني  يف  مدريد  و�أتليتكو  �شو�شييد�د 

�لثانية و�لثالثة.
�أن  رون��ال��دو  جن��ح   ، �ل�شاد�شة  �ملرحلة  يف  لكن 

فياريال  م�شيفه  على  ثمني  لفوز  فريقه  يقود 
و�حد�ً  �ل��دون هدفاً  �شجل منها  بهدفني نظيفني 

لريفع ر�شيده �إىل ع�شرة �أهد�ف.
وعزز رونالدو بهذ� �لهدف �شد�رته لقائمة هد�يف 
�ملو�شم،  ه��ذ�  �لعا�شر  هدفه  �أح��رز  بعدما  �مل�شابقة 
ع��ل��م��ا ب����اأن ه���ذ� �ل��ه��دف ه��و �ل��ع��ا���ش��ر ل��ه يف مرمى 

فياريال منذ �نتقاله �إىل ريال مدريد عام 2009.
وُيعد هذ� �لفوز هو �لأول لريال مدريد على فياريال 
على ملعب �ملادريجال منذ 15 �أيار-مايو 2011 ، كما 
مدريد  لريال  �ملو�شم  هذ�  �لر�بع  هو  �لفوز  هذ�  يعترب 
�لتو�يل  ع��ل��ى  و�ل��ث��ال��ث  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف 

لتتو��شل �ل�شحوة. 

دفاعات بي�شاء ه�شة
�لهجومية  �ل����ق����وة  ه�����ذه  �أم��������ام 
�لكبرية للريال ، جند �أن دفاعاته 
�هتزت ت�شع مر�ت يف �شت مباريات 
، بينما �شجل رونالدو ن�شف عدد 
�شجلها  �ل��ت��ي  �لع�شرين  �لأه����د�ف 

فريقه حتى �لآن.
�أما على �جلانب �لأخر ، فنجد �أن مي�شي ونيمار قد �شجال 

 ، �لآن  حتى  �لفريق  �شجلها   17 �أ�شل  من  هدفاً   11 �شوياً 
لكن �ملقارنة ت�شب يف �شالح �لبار�شا حينما ياأتي �حلديث عن 
�لدفاع ، �إذ مل ي�شكن �شباك �لفريق �لكتالوين �أي 
هدف يف �شت مباريات بالليغا وهذ� بالقطع ي�شع 

�لفريق يف مناف�شة �أحادية.
�شو�ريز  لوي�س  �ن�شمام  �شيزيده  م��ا  ع��ن  ناهيك 
�لعتبار  يف  �لأخ�������ذ  م����ع  وم���ي�������ش���ي  ن���ي���م���ار  �إىل 
�ل�����ش��اع��د �ل���و�ح���د م��ن��ري �حل����د�دي 
للدويل  �حل����ايل  �ل��ب��دي��ل 

�لأورغو�ياين.

اأر�شني فنغري غا�شب بعد التعادل اأمام توتنهامالعراق يق�شو على ال�شعودية يف األعاب اآ�شيا

ريال مدريد وبر�شلونة.. نقاط القوة وال�شعف

لمبارد اأمل مان�ش�شرت �شيتي يف املناف�شة
من �ملقرر �أن تنتهي فرتة �إعارة فر�نك لمبارد �إىل مان�ش�شرت �شيتي يف يناير �لقادم، لكن بطل �لدوري �لجنليزي 
�ملمتاز لكرة �لقدم رمبا يريد تاأجيل رحيل لعب �لو�شط �ملخ�شرم من �أجل تعزيز فر�شه يف مناف�شة ناديه �لقدمي 

على �للقب.
ورحل لمبارد )36 عاما( عن ت�شيل�شي لين�شم �ىل نيويورك رد بولز قبل �ن يعود ب�شكل مفاجيء �ىل �جنلرت� مع 

�شيتي و�أظهر خربته مرة �أخرى يف �ملبار�ة �لتي �نتهت بفوز فريقه 4-2 على هال �شيتي �ل�شبت.
و�شارك لمبارد كبديل ليحرز هدفا يف �لدقيقة 86 وي�شمن �لفوز ل�شيتي �لذي ��شتفاد من هدفني للبو�شني �يدن 

جيكو وهدف لالرجنتيني �شريجيو �جويرو.
�أحرز معه  و�لأحد �ملا�شي �شجل لمبارد هدفا قرب �لنهاية قاد به �شيتي للتعادل مع ت�شيل�شي وهو �لنادي �لذي 

ثالثة �ألقاب يف �لدوري �لجنليزي �ملمتاز.
كما هز لمبارد �ل�شباك مرتني منت�شف �لأ�شبوع �ملا�شي ليقود �شيتي لكت�شاح �شيفيلد وينزد�ي 7-�شفر يف كاأ�س 

ر�بطة �لأندية �لجنليزية.
ومع �نفر�د ت�شيل�شي بال�شد�رة بف�شل خم�شة �نت�شار�ت يف �شت مباريات �شيحتاج �لت�شيلي مانويل بليجريني مدرب 
�شيتي لكافة �أ�شلحته لال�شتمر�ر يف �ملطاردة وقد يكون �لحتفاظ بالمبارد وقدرته على ت�شجيل �لأهد�ف مفيد� له 

يف ظل متطلبات �ملناف�شة �أي�شا بدوري �أبطال �أوروبا.
ورد� على �شوؤ�ل ب�شاأن �لبقاء يف �شيتي، قال لمبارد: ل �أريد �لتفكري �أبعد من هذ� ولي�س هذ� من �خت�شا�شي. �شيكون 

هذ� قر�ر �لنادي يف �ملقام �لأول .

غو�رديول  ب��ي��ب  �لإ���ش��ب��اين  �أب����دى 
�شعادته  م��ي��ون��ي��خ  ب���اي���رن  م�����درب 
ب���ال���ع���ودة ب��ث��الث ن��ق��ط م���ن خارج 
�جلولة  يف  ك���ول���ون  �أم������ام  م��ل��ع��ب��ه 
�ل�شاد�شة من �لدوري �لأملاين وهو 
�أول فوز خارج �مللعب حلامل �للقب 

بعد تعادلني .
و ق����ال غ����و�ردي����ول ب��ع��د �ل��ل��ق��اء : 
نحن �شعد�ء بانتز�ع �أول فوز خارج 
�مليد�ن ، لقد كان �لفوز مهما لكنه 
ل��ي�����س ���ش��ه��ال ل��ك��ون ف��ري��ق كولون 
�لدفاع  ب�شكل جيد يف  كان منظما 
مل  و  �للقاء  على  �شيطرنا  لكننا   ،
ن����رتك م�����ش��اح��ات ل��ل��م��رت��د�ت �إل 
�أن  �مل���درب �لإ���ش��ب��اين  قليال و�أك���د 
كولون  يف  �لليلة  �شيق�شي  فريقه 
ق���ب���ل �ل�������ش���ف���ر مل���و����ش���ك���و و ق������ال : 
�شنق�شي �لليلة يف كولون و ن�شافر 
يف  �شي�شكا  ملو�جهة  ملو�شكو  �لأح���د 

دوري �لأبطال . 
�شد�رة  م��ي��ون��ي��خ  ب���اي���رن  وي��ح��ت��ل 
14 نقطة بفارق  �لدوري بر�شيد 
نقطتني عن برو�شيا مون�شغالدبخ 
�لثانية  �جلولة  �لثالثاء  ويلعب   ،
�شي�شكا  �أم����ام  �لأب���ط���ال  دوري  م��ن 
يف  ف��از  �أن��ه  علما  �لرو�شي  مو�شكو 
مان�ش�شرت  ع��ل��ى  �لأوىل  �جل���ول���ة 

غواردي���ول �شعي����د باأول ف����وز خ����ارج املي��������دان



    

ثور يقتحم جل�شة ت�شوير 
عرو�شني

�إنهاء  بعد  مميزة  �شور  بالتقاط  زفافهما  ي��وم  ي�شتمتعا  �أن  عرو�شان  �أر�د 
مر��شيم �لزفاف بني �شهول مقاطعة نيو �شاوث ويلز، غري �أن ثور�ً �قتحم 

جل�شة �لت�شوير ليعرب عن �إعجابه بالعرو�س مب�شغ ف�شتانها �لأبي�س.
مل ي�شتطع �لعري�س من �لبقاء مكتوف �لأيدي �أمام هذ� �لثور �ملعجب �لذي 
كان يحاول �إف�شاد �أ�شعاد حلظات حياته، فحاول �لعري�س ر�يان بيرب �إبعاده 
�مل�شاألة  �لثري�ن لإنهاء  �لتعامل مع  بطريقة لطيفة م�شتخدماً خربته يف 
بالطرق �ل�شلمية. وبعد ن�شف �شاعة من �ملهادنة و�ملر�وغة، متكن �لعري�س 
من تهدئة �لثور �لهائج و�إقناعه باخلروج من جل�شة �لت�شوير بدون �أ�شر�ر 
مادية ب�شيارة �لليموزين �مل�شتاأجرة �أو �أ�شر�ر ج�شدية للعري�شني و�مل�شورة 
ر��شني ديل �لتي كانت منهمكة بتوثيق كل حلظة من هذ� �لعر�ك �للطيف 
حلظات  �لربيطانية  ميل  د�يلي  �شحيفة  ن�شرتها  �لتي  �ل�شور  وتظهر   .
�خلوف �لتي عا�شتها �لعرو�س ريبيكا خا�شة حني �قرتب منها �لثور وبد�أ 
مي�شغ ف�شتان زفافها �إىل �أن متكن �لعري�س من �إثبات قوته عرب مهارته يف 

هزم �لثور و�إبعاده عن جل�شة �لت�شوير.
وعلى �لرغم من �أن �لثور جنح يف تعكري �لأجو�ء �لرومان�شية على هذين 
�أمنيتهما �ملن�شودة عرب تخليد ذكرى  �أنه ��شتطاع حتقيق  �لعرو�شني، غري 

زو�جهما بق�شة لن تن�شى و�شيتفاخر�ن بنقلها �إىل �لأبناء و�لأحفاد.

بركان يوقف قلب 30 
�شخ�شًا

 30 من  �أك��ر  وف��اة  من  خم��اوف  هناك  �إن  �م�س  �ليابانية  �ل�شرطة  قالت 
�شخ�شا قرب فوهة بركان جبل �أونتاكي �لذي ثار ونفث �شحابة �شخمة من 
�لرماد و�أدى �إىل �شقوط �شخور على منحدر�ته �لتي كانت تعج باملتنزهني. 
و�أ�شافت �ل�شرطة �أنه عر على �ل�شحايا يف حالة توقف يف وظائف �لقلب 
�إجر�ء �لفح�س �لر�شمي ح�شب  و�لرئة لكنها رف�شت تاأكيد وفاتهم حلني 
جبل  عند  �أط��ف��ال  بينهم  وم��ن  باملئات  �ل�شبل  وتقطعت  �ل��ي��اب��اين.  �ل��ع��رف 
�لرماد  �لربكان  ونفث  �أم�س.  �ن��ذ�ر  �شابق  دون  �لربكان  ثورة  بعد  �أونتاكي 
معظمهم  ومتكن  كيلومرت�ت.  ث��الث  م��ن  �أك��ر  مل�شافة  �مل��ن��ح��در�ت  �شوب 
�لليل قرب فوهة �لربكان  �لأق��ل ق�شو�  30 �شخ�شا على  �لنزول لكن  من 
�لتي تقع على �رتفاع 3067 مرت�. ويقع جبل �ونتاكي على بعد نحو 200 
كيلومرت �إىل �لغرب من �لعا�شمة طوكيو. وذكرت وكالة مكافحة �حلر�ئق 
بينما  ك�شور  �لكثري منهم من  ويعاين  �أ�شيبو�   40 �أكر من  �أن  و�لكو�رث 
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خمرج رو�شي يرف�س 
الرت�شح لالأو�شكار

�أندريه  �ل���رو����ش���ي  �مل���خ���رج  ���ش��ح��ب 
ليايل  ف��ي��ل��م��ه  ك��ون��ت�����ش��ل��وف�����ش��ك��ي 
�شاعي �لربيد �لبي�شاء من قائمة 
جائزة  ل��ن��ي��ل  �مل��ر���ش��ح��ة  �لأف�������الم 

�أو�شكار �ل�شينمائية .
و ف�شر �ملخرج قر�ره قائاًل: يوجد 
�شببان لتخاذي هذ� �لقر�ر �لأول 
فقد  �جتماعي،  �لآخ��ر  و  �شخ�شي 
�ن���ت���ق���دت ب�������ش���دة خ�����الل �لأع�������و�م 
�ل�شينما  �ك�شاب  ظ��اه��رة  �لأخ���رية 
�ل��رو���ش��ي��ة �ل��ط��اب��ع �ل��ه��ول��ي��ودي و 
�أ�شاف: لهذ� �ل�شبب �أجد �لتناف�س 
ل���ل���ح�������ش���ول ع����ل����ى �أه���������م ج����ائ����زة 

هوليودية غري منطقياً. 
�ملخرج  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر  وم���ن 
كونت�شالوف�شكري  �ندريه  �لرو�شي 
بجائزة  لفوز  �ملر�شحني  �أب���رز  م��ن 
�أو����ش���ك���ار ع���ن �أف�����ش��ل ف��ي��ل��م ناطق 
بلغة �أجنبية و خا�شة بعد �أن ظفر 
�لدورة  يف  �لف�شي  �لأ���ش��د  بجائزة 
71 ملهرجان �لبندقية �ل�شينمائي، 
�لربيد  ���ش��اع��ي  ل��ي��ايل  فيلمه  ع��ن 
مزيجا  ف��ي��ه  ق���دم  �ل���ذي  �لبي�شاء 
�لرو�ئية  �ل�����ش��ي��ن��م��ا  ب���ني  ف����ري����د�ً 

و�لوثائقية.

جناة طفلة دفنت حية
باأعجوبة  قربها  من  �خل��روج  من  هندية  طفلة  متكنت 

بعد �أن خنقها �أفر�د من عائلتها ودفنوها حية. 
 7 تانو،  �لطفلة  �إن  �لربيطانية  م��ريور  �شحيفة  وقالت 
�أوتار بر�دي�س، عر عليها قروي  �شنو�ت وهي من ولية 
كان  بينما  تبكي  �شوتها  �شمع  �أن  بعد  بال�شدمة  �أ�شيب 

عائد� من حقله. 
وقد تتبع �لرجل �شوت �لبكاء ليعر على �لقرب. وعندما 
فاقدة  �شبه  وه��ي  �ل��رت�ب  �لطفلة حتت  على  حفر، عر 
مركز  �إىل  تانو،  و��شمها  �لفتاة،  �لقروي  حمل  للوعي.  
لل�شرطة قريب من �ملكان حيث عر �ملحققون على �آثار 
�ل��وع��ي، �أخربت  ����ش��ت��ع��ادت  خنق على رق��ب��ت��ه��ا.  وع��ن��دم��ا 
�لفتاة �ل�شرطة �أنها كانت تعي�س يف قرية �شمري غورو مع 
و�لدتها رينو �آو��شثي.  ومل ت�شاهد �لطفلة ول و�لدتها يف 
�لقرية منذ 20 �أغ�شط�س �ملا�شي وبقي منزلهما مغلقا. 
ودفناها يف  �أخ��ذ�ه��ا  وخالها  �أن عمتها  �أك��دت  تانو  �أن  �إل 
�لطفلة  ق�شة  �ملحلية  �ل�شحافة  ن�شرت  �أن  بعد  ح��ق��ل.  
�إن و�لدة  تانو، ح�شرت ر�جر�ين -وهي جدتها - وقالت 
�ل��ط��ف��ل��ة �ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��اين م�����ش��اك��ل م��ع زوج��ه��ا تركت 
ز�لت  وم��ا  �أح���د�.  تبلغ  �أن  دون  �لليل  منت�شف  منزلهما 

�ل�شرطة تو��شل �لبحث عن �أم �لطفلة. 

تطعن �شابًا حتر�س بها
جلاأت فتاة ثالثينية �إىل طعن �شاب �شباح �م�س ب�شكني، 
ب��ه��ا، بح�شب  �ل��ت��ح��ر���س  وح����اول  �ق��ت��ح��م منزلها  �أن  ب��ع��د 

�دعائها خالل �لتحقيق، ما �أدى �إىل وفاته على �لفور.
دي��ر عال  بلدة  ت�شكن  �لتي  �لفتاة  �إن  �أمني  وق��ال م�شدر 
قلب  �إىل  مبا�شرة  طعنة  ���ش��ددت  ع��م��ان  �لعا�شمة  غ��رب 
�ل�شاب ، م�شري�ً �إىل �أن �لأجهزة �لأمنية تلقت بالغاً من 
�لفتاة  باعتقال  فقامت  �حل��ادث��ة  ب��وق��وع  �ملنطقة  �أه���ايل 
�لطب  �إىل  ثم حتويله  ومن  �مل�شت�شفى  �إىل  �ل�شاب  ونقل 
�إن  �ل�شرعي لك�شف مالب�شات �جلرمية. وقال جماورون 
عن  تد�فع  كانت  بينما  �ل�شاب  طعن  على  �أقدمت  �لفتاة 
نف�شها، ب�شبب حماولته �لتحر�س بها . وفتحت �لأجهزة 

�لأمنية حتقيقاً يف �حلادثة لك�شف مالب�شاتها.

ا�شتن�شاخ اأغلى كلٍب يف العامل
مع  بال�شرت�ك  ليف  بويا  ت�شمى  �شينية  �شركة  جنحت 
�شركة كورية جنوبية با�شتن�شاخ نوع من �لكالب ي�شنف 
�لأغلى يف �لعامل وهو كلب تيبيتيان ما�شتيف �أي �لدر�و�س 
�لتبتية . وقد متكنت تلك �ل�شركات من ��شتن�شاخ ثالث 
�أم���ا �لأب  �ل��ب��دي��ل��ة،  ك��الب منها، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق �لأم 
وعمره  �لأ���ش��د،  ي�شبه  و�شكله  در�و����س،  ف�شيلة  من  فكان 
8 �شنو�ت، وقد فاز يف عدة معار�س ر�شمية للكالب، مما 

جعل �لناجت م�شموناً من حيث �ل�شكل و�لقوة.
ويعترب ��شتن�شاخ هذه �لكالب عماًل جتارياً مربحاً، ب�شبب 
�لو�حد  �شعر  �لعامل، حيث ي�شل  �لكالب يف  �أغلى  كونها 
�لعمليات  �أن مثل هذه  منها �ىل مليوين دولر!، ويذكر 
م�شموح باإجر�ئها يف �ل�شني لالأغر��س �لعلمية ح�شر�ً، 
لكن بع�س �ل�شركات بد�أت تطور عملية ��شتن�شاخها حتت 

هذ� �مل�شمى لكن لأهد�ف جتارية. 

منزل م�شكون بالأ�شباح للبيع باملجان 
عر�شت �ل�شلطات �ملحلية يف �إحدى �ملدن �ملك�شيكية بيع منزل فاخر باملجان للر�غبني باحل�شول عليه، بعد �أن �شرت 

�شائعات باأنه حتول �إىل م�شكن لالأ�شباح، على �إثر جرمية ب�شعة حدثت بد�خله.
وكان �ملنزل �لذي بناه رجل �أعمال ثري، يف بلدة �أوريز�با بولية فري�كروز جنوب �شرقي �ملك�شيك حتفة معمارية يف 
يوم من �لأيام، �إل �أن �جلرمية �ملروعة �لتي �رتكبها موظف غيور �أقدم على قتل �شاحب �ملنزل وعائلته، حولته �إىل 

م�شكن مهجور لالأ�شباح، ومل يعد �أحد يرغب ب�شر�ئه.
وعلى �لرغم من �أن تاريخ �جلرمية غري معروف ب�شكل دقيق، �إل �أن �ل�شكان يتناقلون تفا�شيل �حلادثة فيما بينهم، 

ويروون �لق�شة وكاأنها �أ�شطورة مرعبة من �أفالم �لرعب و�خليال.
وت�شف �مل�شرفة �ل�شياحية �آر�ر بارغان �لق�شة ب� �حلادثة �ملروعة ، فبعد �أن ��شتاأجر �شاحب �ملنزل �لذي كان يعي�س 
و�حل�شد من  بالغرية  ي�شعر  �لعامل  بد�أ  و�لطبخ،  �لتنظيف  �شوؤون  على  لالإ�شر�ف  عاماًل  زوجته وطفليه  فيه مع 

مظاهر �لرتف و�لبذخ، وقرر �أن يتخل�س من جميع �أفر�د �لأ�شرة عن طريق د�س �ل�شم لهم يف �لطعام.
وحاول �لقاتل �لتخل�س من �جلثث عن طريق دفنها يف حديقة �ملنزل، ولكن �أحد �أ�شدقاء �لأ�شرة �كت�شف ما حدث 
وقام بقتل �لعامل، وعلى مدى �شنو�ت طويلة بقي �ملنزل خالياً، ومل يتجر�أ �أحد على �ل�شكن فيه ب�شبب �لعتقاد 

�ل�شائد باأنه م�شكون باأرو�ح �أ�شحابه �ل�شابقني.

االثنني -   29   سبتمبر   2014 م   -  العـدد    11219
Monday  29  September   2014  -  Issue No   11219

برجر بطعم اللحم الب�شري
بريطاين  �شيف  �بتكر  نوعها،  م��ن  وج��دي��دة  طريفة  و�ق��ع��ة  يف 
ذكر  ح�شبما  وذل���ك  �لب�شري،  �للحم  بطعم  ب��رج��ر  �شاندوت�س 

موقع ديلي تلجر�ف �لربيطاين.
�للحم  م��زج  على  �بتكاره  يف  �عتمد  �ل�شيف  �أن  �مل��وق��ع  و�أو���ش��ح 
�لدجاج ونخاعه،  �لدجاج وحلم �خلنزير وكبد  �لبقري و حلم 

ليعطي طعما ي�شبه �إىل حد كبري طعم حلم �لب�شر.
�شاعدته  �لفكرة  ه��ذه  �أن  �لإجنليزي،  للموقع  �ل�شيف  و�أ���ش��اف 
مذ�قه  ي�شبح  حتي  �لبقري،  للحم  جديدة  تتبيلة  �بتكار  على 

فريًد� ويجذب �إليه �لزبائن.

يحول كلبه اإىل اأ�شد
جلاأ بريطاين حليلة جديدة لإبعاد �لل�شو�س متاماً عن منزله، 
وت�شفيفة  �ملكياج  با�شتخد�م  �لعمالق  كلبه  بتحويل  ق��ام  حيث 
�ل�شعر �إىل �أ�شد حقيقي يرعب كل من ت�شول له نف�شه �لقرت�ب 

من بيته.
�شور  �أوردت  �ل��ت��ي  �لربيطانية  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  وبح�شب 
لإرهاب  �جلديدة  �حليلة  لتلك  جلاأ  �لرجل  ف��اإن  �لأ�شد،  �لكلب 
�لأ�شل  طبق  �شورة  لي�شبح  كلبه  بتمويه  قام  حيث  �لل�شو�س، 

من ملك �لغابة. 
و�أ�شارت �إىل �أن �ل�شورتني �ملرفقتني باملو�شوع �نت�شرتا على موقع 
 cuteoverloads@( يدعى  م�شتخدم  ن�شرها  حيث  �لتويرت، 
�لل�شو�س  �أرعبت  �لتي  بحيلته  متباهياً  ن�شرها  وقد   ،)along

و�أبعدتهم عن بيته.

ولدة حوريتي بحر
حورية �لبحر لي�شت �أ�شطورة �أو �شخ�شية مقتب�شة من �لأفالم 
ن��ادر يتعر�س له طفل من كل  �خليالية، بل هي نتيجة مر�س 
100 �ألف طفل حول �لعامل، بح�شب تاأكيد موؤرخ طبي ل�شحيفة 

د�يلي ميل �لربيطانية.
يحدث هذ� �لت�شوه �خللقي �لذي ي�شمى متالزمة حورية �لبحر 
للن�شف  �لطبيعية  �ل��دم��وي��ة  �لأوع��ي��ة  �إم�����د�د�ت  ف�شل  نتيجة 
�ل�شفلي من �جل�شم ب�شبب وجود �شريان خاطئ ي�شحب �لدماء 
من �لن�شف �ل�شفلي ويعيدها للم�شيمة مما مينع و�شول �لغذ�ء 

�إىل �جلزء �ل�شفلي من �جل�شم فت�شبح �ل�شاقني مت�شلتني.
غري �أن �ملوؤرخ �لطبي فيتزهاري�س ليند�شي �حلائز على دكتور�ه 
عمر  ح��ول  �لعلمية  بتقدير�ته  �أخ��ف��ق  �أك�����ش��ف��ورد،  جامعة  م��ن 
جنتا  حالتان  �أك��دت  �إذ  �ملتالزمة،  بهذه  يولدون  �لذين  �لر�شع 
بالعالج  مقاومته  وميكن  حمتماً  لي�س  �مل��وت  ب��اأن  �مل��ر���س  م��ن 

�مل�شتمر.
�لناجية �لأوىل هي  �أن  �لريطانية  و�أف��ادت �شحيفة د�يلي ميل 
ل�شل�شلة  خ�شعت  �لتي  عاماً(،   26( يورك�س  تيفاين  �لأمريكية 
من �لعمليات �ملعقدة لف�شل �شاقيها، ولكنها ما ز�لت تعاين من 

عار�شة تقدم زيا ل�شيف وربيع 2015 من ت�شميم �شيلني يف باري�ش. )ا ف ب(م�شاكل يف �حلركة وت�شتخدم كر�شيا متحركاً.

كولونيل بحوزته 
ماريجوانا كيلو   351

�أن  �ملحلية  و�شائل �لعالم  ذكرت 
�ل�شلطات �لرب�زيلية �ألقت �لقب�س 
باجلي�س  ����ش���اب���ق  ����ش���اب���ط  ع���ل���ى 
كولونيل،  ب���رت���ب���ة  �ل����رب�زي����ل����ي 
من  كيلوجر�ماً   351 وبحوزته 

خمدر �ملاريجو�نا.
�ل�شابق،  �ل�����ش��اب��ط  ���ش��ب��ط  ومت 
�لذي مل يك�شف عن هويته، على 
طريق يربط بني ريو دي جانريو 
كان  بينما  برتوبولي�س  ومدينة 
ي�شتقل �شيارة ومعه زوجته ، �لتي 
�أي�شاً. وعرت �ل�شلطات  �عتقلت 
ع���ل���ى �مل�����خ�����در�ت خم����ب����اأة د�خ����ل 
على  �أي�شا  ع��رت  كما  �ل�����ش��ي��ارة، 

م�شد�س غري مرخ�س.
ون�����ق�����ل �مل������وق������ع �لإل�������ك�������رتوين 
باولو  �شاو  دي  ��شتادو  ل�شحيفة 
�ل�شرطة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  ع���ن   ،
�ل�شابط  �إن  ق��ول��ه  �لحت����ادي����ة، 
ك���ان يعلق  ع��ام��اً(  �ل�����ش��اب��ق )56 
�شماعات  ع��ل��ى  �ل��ع�����ش��ك��ري  زي����ه 
د�خل �ل�شيارة حتى ميكن روؤيتها 
مل��ن ب��خ��ارج �ل�����ش��ي��ارة، يف حماولة 

لتفادي تفتي�س �ل�شرطة .
�ملخدر�ت،  �أن  �ل�شرطة  وت�شتبه 
مب�شاعدة  ���ش��ب��ط��ه��ا  مت  �ل����ت����ي 
من  ق��ادم��ة  �لبولي�شية،  �ل��ك��الب 
ب��ار�ج��و�ي. وق��د ي��و�ج��ه �ل�شجن 
15 عاماً  5 �إىل  مل��دة ت��رت�وح من 
تهريب  عقوبة  تن�شه  ما  بح�شب 

�ملخدر�ت يف �لرب�زيل. 

اأجنلينا وبراد يغيبان عن 
زفاف كلوين

ذكرت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية �أن جنمي هوليود حديثي �لزو�ج بر�د بيت و�أجنلينا 
جويل، كانا �أبرز �لغائبني عن حفل زفاف جنم هوليود جورج كلوين و�ملحامية �للبنانية �أمل 

علم �لدين، و�لذي �أقيم يف فين�شيا.
جورج  و�شديقهما  زميلهما  بحياة  ي��وم  �أه��م  يف  و�أجنلينا  ب��ر�د  �أي��ن  �ل�شحيفة:  وت�شاءلت 

كلوين؟ 
و�أ�شارت �إىل �أن �لنجمني هما �أبرز �ملدعويني �لغائبني بزفاف كلوين، رغم �أن �لنجم ي�شارك 

�أجنلينا جويل يف بطولة فيلمها �جلديد، ويعترب �أعز �أ�شدقاء بر�د بيت.
وكان �لعازب �ل�شابق �أول �ملهنئني لرب�د و�أجنلينا، حيث قال عرب جمّلة People �لأمريكية: 

كم �أّن �لأمر ر�ئع! �أ�شعر بال�شعادة �لبالغة لرب�د و�أجنلينا وعائلتهما كّلها .

ولكن  �جلريئة،  للفتاة  عنو�نا  �ملمزق،  �جلينز  يعترب 
كيف بد�أت تلك �ملو�شة؟ ومن �أول من �رتدها؟

يف نظرة �شريعة لتاريخ تلك �ملو�شة �لتي جذبت ن�شبة 
كبرية من �ل�شباب و�ل�شابات، وحتى �أكرب و�أ�شهر جنوم 
هوليوود، جند �أن تلك �لتقليعة �ل�شبابية �نطلقت من 
عامل �لفن، وبالتحديد من فرقة من فرق �لروك �آند 
رول، يف �ل�شبعينات من �لقرن �ملا�شي، حيث �رتد�ها 
�أع�شاءها عند ظهورهم على خ�شبة �مل�شرح، ور�فقتها 
ك��ج��زء من  �مل��م��زق��ة و�ل�����ش��رت�ت �جل��ل��دي��ة،  �لقم�شان 
�لنمط  ذلك  متثل  كانت  �لتي  �لفو�شوية  �ل�شخ�شية 

�ملو�شيقي.
�إل �أن تلك �لتقليعة مل تنل �هتمام �مل�شممني حينها، 
معجبني  م��ن  �شغرية  مبجموعة  حم�����ش��ورة  وبقيت 
بناطيل �جلينز  �لذين مزقو�  رول،  �آن��د  �ل��روك  فرق 

�خلا�شة بهم باأنف�شهم ت�شجيعاً لنجومهم. 
�ملو�شيقي  �لنمط  ذلك  �أ�شبح  �لت�شعينات،  بد�ية  ومع 
�جلينز  �شعبية  معه  و�زد�دت  و���ش��ه��رة،  �شعبية  �أك���ر 

ت���ق���رتن بجماهري  ل��ي�����ش��ب��ح ع���الم���ة مم���ي���زة  �مل���م���زق 
�أبناء  م��ن  ك��ان معظمها  �لتي  �آن��د رول،  �ل���روك  ف��رق 

�ل�شو�حي �لب�شيطة.
2011 ه����و مب���ث���اب���ة �ل������ولدة  وم�����ع ذل�����ك ي���ع���د ع�����ام 
�لفقر�ء  على  تقت�شر  فلم  �لتقليعة،  لتلك  �حلقيقية 
و�أبناء �لطبقة �لب�شيطة فح�شب، بل �أ�شبحت �أيقونة 
مميزة يف عامل �ملو�شة، ��شتوحى منها �أ�شهر م�شممي 
�أ�شهر جنوم  �لفريدة، لريتديها  �لأزي��اء ت�شميماتهم 
ه��ول��ي��وود و�ل���ع���امل، وه���و م��ا ج��ع��ل �أك���رب و�أ���ش��ه��ر دور 
�لأزياء �لعاملية تتناف�س فيما بينها لبتكار ت�شميمات 
�أ�شعارها  �أن  �إل  �لتقليعة،  تلك  خمتلفة م�شتمدة من 

مل تعد يف متناول �جلميع ول �شيما �لفقر�ء.
�ب��ت��ك��ره��ا �لفقر�ء  �ل���ت���ي  �مل��و���ش��ة  ت��ل��ك  ت��ظ��ل  ول���ك���ن 
ومزقو�  �لأزي���اء،  دور  عن  وجوههم  ف��د�رو�  للفقر�ء، 
و�ملق�شات  �ل�شفر�ت  با�شتخد�م  باأنف�شهم  بناطيلهم 
للفقر  ع��ن��و�ن��اً  �ملو�شة  تلك  لتاأخذ  �حل��ارق��ة،  و�مل���و�د 

و�لر�ء معاً.

اجلينز املمزق فقر يتباهى به الأغنياء يطعم 150 قطًا 
يوميًا

�لربيطانية  �إندبندنت  �شحيفة  ن�شرت 
م��ق��اًل م��ع جم��م��وع��ة ���ش��ور يظهر فيها 
رج���ل ����ش���وري م���ن ح��ل��ب ي��ع��رف��ه �لنا�س 
�ملقال حول  باإ�شم عالء، ويتمحور  فقط 
عالقته �لإن�شانية بالقطط، حيث ينفق 
�لربيطانية  �ل�شحيفة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��اً 
 4 �أي مايقرب من  باوند�ً   2.50 ح��و�يل 
�أغلب  �إطعامها، ويف  دولر�ت يومياً على 
�للحوم  �ل��وج��ب��ات على  ت��رتك��ز  �لأح��ي��ان 
بالرغم من  �للحوم، وذلك  و�لعظام مع 
�حلالة �لإقت�شادية �ل�شيئة �لتي تع�شف 
طعاماً  �لكثريون  ليجد  حيث  بالبالد، 

لهم.
 150 من  مايقارب  رعاية  عالء  ويتوىل 
�إىل  �أغلبهم قد جلاأت  كانت  قطاً م�شرد�ً 
�أ�شحابها  رحيل  �أو  ت�شرد  بعد  �ل�شو�رع 


