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اخبار المارات

الك�سف عن هويته قد ي�سّب الزيت على النار:
 اأونيل، الرجل الذي قتل بن لدن..؟ 

•• اأبوظبي-وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�هلل و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�شاحب  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
دولة  �أم���ر  �ل�شباح  �جل��اب��ر  �لأح��م��د  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�شابق  وق���ت  يف  �ل��ب��اد  �ىل  و���ش��ل  �ل���ذي  �ل�شقيقة  �ل��ك��وي��ت 
�لكويت  باأمر دولة  �للقاء  بد�ية  �شموهما يف  �م�س. ورحب 
ب��ن دول��ة �لإم���ار�ت  �ملتينة  �ل��ع��اق��ات �لأخ��وي��ة  وبحثا معه 
وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  �لكويت  ودول��ة  �ملتحدة  �لعربية 
مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين و�ل�شعبن �ل�شقيقن. 
�لعاقات  �ليه  و�شلت  مبا  �عتز�زهما  عن  �شموهما  و�أعربا 
�لخوية بن �لبلدين من منو وتطور يعك�س رغبة �لبلدين 
وحر�شهما على دفع هذه �لعاقات �يل �فاق �رحب و�و�شع. 
�لثنائية بن  �ل��ع��اق��ات  ����ش��ت��ع��ر����س  �ل��ل��ق��اء  وج���رى خ���ال 
�ل�شمو  تلقى متابعة خا�شة من قبل �شاحب  �لتي  �لبلدين 
�هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
وتقدم  تطور  من  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لتعاون  ي�شهده  وم��ا 
�ل���رو�ب���ط ومتيز  ع��م��ق  يعك�س  م��ا  وه���و  �مل��ج��الت  يف جميع 
�لعاقات بن �لبلدين �لقائمة على �و��شر �لأخوة وو�شائج 
�لقربى. كما جرى ��شتعر��س م�شرة جمل�س �لتعاون لدول 
دعم  على  �لبلدين  حر�س  على  و�لتاأكيد  �لعربية  �خلليج 

�لعمل �خلليجي �مل�شرتك.                     )�لتفا�شيل �س2(

   

عطلة �ليوم �لوطني للدو�ئر �حلكومية 3 �أيام تبد�أ 
من 2 دي�سمرب .. و��ستئناف �لدو�م 7 دي�سمرب 

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  على  بناء 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
حاكم دب�ي رع�اه �هلل بتعطيل كافة �لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية 
بالدولة مبنا�شبة �ليوم �لوطني لدولة �لإمار�ت �عتبار� من يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 2 دي�شمرب 2014م وحتى يوم �خلمي�س �ملو�فق 
4 دي�شمرب 2014م على �أن ي�شتاأنف �لدو�م �لر�شمي �عتبار� من 

يوم �لأحد �ملو�فق 7 دي�شمرب 2014م.
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزي���ر �لرتبية  ���ش��رح ب��ذل��ك م��ع��ايل ح�شن 
و�لتعليم رئي�س �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية وقال معاليه 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات  �أ�شمى  “ي�شرنا بهذه �ملنا�شبة �أن نرفع 
�إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دب�ي 
�لأعلى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ��و�ن��ه��م��ا  �هلل  رع�����اه 
يعيده  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �شائلن  �لإم����ار�ت  ح��ك��ام  ل��احت��اد 
عليهم مبوفور �ل�شحة و�لعافية ..كما نهنئ �شعب دولة �لإمار�ت 
�ملنا�شبة  بهذه  و�لإ�شامية  �لعربية  و�لأم��ت��ن  �ملتحدة  �لعربية 

�لوطنية.
حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خال ��شتقبالهما �أمر �لكويت  )و�م(

تناولوا جممل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد يبحثان مع �أمري �لكويت �لعالقات �لأخوية وم�سرية جمل�س �لتعاون
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نداء تون�س اأكد انه مل ي�سَع اإليها:

�حلركة �لد�ستورية ت�ساند تر�سح �ل�سب�سي للرئا�سة
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

م�شامن  على  طغى  قد  �ل�شيا�شي  �حل��ر�ك  �أّن  يبدو 
تون�س.  يف  بالرئا�شية  �خل��ا���ش��ة  �لنتخابية  �حلملة 
وبن �لنفي و�لتاأكيد، تتعدد �لت�شريبات حول لقاء�ت 
جتمع بن �لأ�شد�د و�لفرقاء، و�ن�شحابات من �ل�شباق 
لفائدة هذ� �ملر�شح �أو ذ�ك، يف �لوقت �لذي يو��شل فيه 

�لبع�س طرق باب �لنه�شة للفوز بدعمها.
ويف خطوة قد ت�شاهم يف مزيد قلب �لتو�زنات �لقائمة 
�لتنفيذي  �ملكتب  �أ�شدر  �لرئا�شي،  �ل�شباق  بخ�شو�س 
�ملو�شع للحركة �لد�شتورية ، بيانا �أم�س �جلمعة وذلك 

بعد تد�ر�شه للتطور�ت �حلا�شلة يف �لباد وخ�شو�شا 
�أف��رزت من  وما  �لأخ��رة  �لت�شريعية  �لنتخابات  بعد 
�لتجاوب  �شيا�شيا جديد� وجب  �أحدثت م�شهد�  نتائج 
�نبنى  �لتي  �ل��روح  �أن��ه متا�شيا مع  �لبيان  و�أف��اد  معه. 
عليها توجهها �لعام منذ �إحد�ثها و�لر�مي �إىل توحيد 
منا�شبات  يف  �إل��ي��ه  �شعت  م��ا  وه��و  �ل��د���ش��ت��وري  �ل�شف 
�ل��د���ش��ت��وري��ة �لأخ�����رى. و�عتبار�  ع����ّدة م��ع �لأح�����ز�ب 
ل��ان��ت��م��اء �ل���د����ش���ت���وري ل��رئ��ي�����س ح����زب ن�����د�ء تون�س 
م�شاندتها  تعلن  �حلركة  ف��اإن  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي 
لرت�شحه لانتخابات �لرئا�شية �لقادمة، وتدعو كافة 
�لد�شتورين للت�شويت لفائدته.)�لتفا�شيل �س11(

�أن�شار �شالح يتظاهرون و�شط �شنعاء )رويرتز(

دمار عقب ق�شف �أمريكي على مو�قع للمتطرفن يف حلب  )رويرتز(

�شبان فل�شطينيون ي�شتبكون مع قو�ت �لحتال يف �لقد�س �ملحتلة )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

حما�س  حركة  فتح  حركة  حملت 
�لتي  �لتفجر�ت  ع��ن  �مل�شوؤولية 
�حلركة  قياد�ت  منازل  ��شتهدفت 

�جلمعة يف قطاع غزة.
�ملركزية  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  وق������ال 
حل���رك���ة ف��ت��ح ن��ا���ش��ر �ل����ق����دوة يف 
�ملركزية  �للجنة  �شحايف  موؤمتر 
حلركة فتح تدين �جلرمية �لتي 
ح���دث���ت ف��ج��ر �أم�������س ���ش��د ك����و�در 
�حل��رك��ة، وحت��م��ل ح��رك��ة حما�س 

�مل�شوؤولية عن هذه �جلرمية.
�للجنة  م����ن  �ع�������ش���اء  و�����ش���ت���ن���د 
�ملركزية حلركة فتح �ىل معلومات 
م�شلحة من  ج��ه��ات  ع��ن  ����ش���ادرة 
و����ش��خ��ا���س حم��ددي��ن مل  حما�س 

يتم �ل�شارة �ليهم.
�ملركزية  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  وق������ال 
حلركة فتح عز�م �لحمد، خال 
مل  حما�س  �تهام  �شحايف  موؤمتر 
معلومات  ل��دي��ن��ا  �ع��ت��ب��اط��ا،  ي���ات 
م�شلحة  جهات  وم�شدرها  �ولية 
م���ن حركة  ون����اأم����ل  ح���م���ا����س،  يف 

حما�س �ن يتم ك�شفها.
و�شفهم  عمن  �لح��م��د  ويتحدث 
بانهم ��شخا�س حمددون �شاركو� 

يف هذه �لعمال.
و��شاف كانت هناك موؤ�شر�ت من 
من  ت��وت��ري��ة  ت�شريحات  خ���ال 
)حممود(  �لرئي�س  �شد  حما�س 

ا�ستباكات يف القد�س والحتلل يقيد الدخول للأق�سى

فتح تتهم حما�س بتفجري�ت ��ستهدفت قياد�تها يف غزة

•• �صنعاء-وكاالت:

�أفادت م�شادر حملية مبقتل �أكرث من 15 من م�شلحي جماعة �حلوثي 
يف هجوم �شنه رجال �لقبائل و�أن�شار �ل�شريعة يف منطقة رد�ع مبحافظة 
�لبي�شاء و�شط �ليمن، يف حن �شيطر �حلوثيون على مديرية قريبة من 
ميناء �إ�شرت�تيجي يف �حلديدة �ملطلة على �لبحر �لأحمر )غرب( وعلى 

مركز مديرية مبحافظة �إب )و�شط(. 
للحوثين قرب جبل  تفتي�س  نقطة  �لهجوم وقع يف  �إن  �مل�شادر  وقالت 

�لثعالب و��شتخدمت فيه قذ�ئف �أر بي جي و�أ�شلحة ر�شا�شة.
قبلي يف مدينة  ع��ن م�شدر  �لأمل��ان��ي��ة  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلت  م��ن جهتها 
للحوثين  نقطة  �ل�شريعة هاجمو�  �أن�شار  مقاتلي جماعة  �أن  �لبي�شاء 
يف منطقة د�ر �لنجد، و�أن �لهجوم كان مباغتا و�أعقبته ��شتباكات عنيفة 
�ن�شحبو� من  �أن �حلوثين  �مل�شدر  و�أو�شح  �لثقيلة.  بالأ�شلحة  وق�شف 

تلك �ملنطقة ومن مناطق �أخرى خ�شية تعر�شهم لهجوم �آخر. 
�ىل ذلك تظاهر �آلف �ليمنين من �أن�شار �لرئي�س �ل�شابق، علي عبد�هلل 
�شالح، وحلفائه جماعة �حلوثي، حيث �حت�شدو� يف ميد�ن �لتحرير و�شط 
�شنعاء للتعبر عن رف�س �لعقوبات �ملتوقع فر�شها من جمل�س �لأمن 
�شد �لرئي�س �ليمني �ل�شابق و�لقيادين �مليد�نين حلركة �حلوثي علي 
�ل�شفر  بخروج  �ملتظاهرون  وطالب  �حلوثي.  وعبد�خلالق  �حلاكم  �أبو 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لأقل،  على  مقاتا،  �أرب��ع��ون  قتل 
يف ��شتباكات بن م�شلحن مو�لن 
ومقاتلن  ����ش���وري���ا  يف  ل���ل���ن���ظ���ام 
قرب  �شوريا  جنوب  يف  معار�شن 

�حلدود �للبنانية. 
وق����ال �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
�لإن�شان يف بريد �إلكرتوين، �م�س 
 26 عن  يقل  ل  ما  قتل  �جلمعة، 
من عنا�شر قو�ت �لدفاع �لوطني 
�ملو�لية للنظام خال هجوم على 
منطقة بيت تيما )جنوب( �أم�س. 
كما �أ�شفرت �ل�شتباكات عن مقتل 
14 مقاتًا )من  ع��ن  يقل  م��ا ل 

�ملهاجمن(. 
غرب  جنوب  �إىل  تيما  بيت  وتقع 
دم�شق على مقربة من جبل �ل�شيخ 
�للبنانية  �حل�����دود  ع��ل��ى  �ل���و�ق���ع 
�شيطرة  حت���ت  وه����ي  �ل�������ش���وري���ة. 
�أكرث  منذ  وت�شهد  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت 

من �شنة معارك �شبه يومية. 
�أوقعت  �لأم���������س  م���ع���ارك  �أن  �إل 
ح�����ش��ي��ل��ة �ل��ق��ت��ل��ى �لأك�����رب يف يوم 

�ع����ت����د�ء�ت  يف  ق��ت��ي��الن 
مب�سر �لإخ����و�ن  لإره��اب��ي��ي 

•• القاهرة-رويرتز:

�أمنية  وم�������ش���ادر  م�������ش���وؤول  ق����ال 
�م�س  قتا  �شخ�شن  �إن  وطبية 
قو�ت  ب��ن  ��شتباكات  يف  �جلمعة 
و�إره���اب���ي���ن م���ن جماعة  �لأم�����ن 

�لإخو�ن �ملحظورة يف م�شر.
�للو�ء  �لقاهرة  �أم��ن  وق��ال مدير 
�لقتيلن  �أحد  �إن  �لدمر��س  على 
�شقط يف حي عن �شم�س ب�شمال 
�شرق �لعا�شمة خال �ل�شتباكات 
�لتي بد�أت بن �شكان و�ملتظاهرين 

وتدخلت فيها قو�ت �لأمن.
�أ�شيبا.  ���ش��خ�����ش��ن  �أن  و�أ����ش���اف 
�إ�شابتهما  �إن  طبي  م�شدر  وق��ال 

خطرة.
�أم��ن��ي��ة وطبية  م�����ش��ادر  وق���ال���ت 
غربي  ج��ن��وب  �لفيوم  مبحافظة 
�لعا�شمة �إن �شخ�شا قتل و�أ�شيب 
رجال  م��ن  ث��اث��ة  بينهم  خم�شة 
�لأمن يف ��شتباكات باإحدى قرى 

�ملحافظة..

و�حد، بح�شب �ملر�شد �لذي ي�شتند 
�إىل �شبكة و��شعة من �ملندوبن يف 

مناطق خمتلفة يف �شوريا. 
�شلطات  ق���ال���ت  ث��ان��ي��ة  ج��ه��ة  م���ن 
�لنظام �ل�شوري �إنها �شيطرت على 
حقل �شاعر للغاز يف و�شط حم�س 

من مقاتلي تنظيم د�ع�س.
وذكر �لتلفزيون �لر�شمي �ل�شوري 
-ن��ق��ا ع��ن م�����ش��در ع�����ش��ك��ري- �أن 
وح�������د�ت م����ن �جل���ي�������س و�ل����ق����و�ت 

�لأمركي و�ملبعوث �لأممي جمال بن عمر من �ليمن. كما �جتهو� �إىل 
منزل �شالح بعد تاأديتهم �شاة �جلمعة مرددين �شعار�ت تطالب برحيل 

�لرئي�س عبده ربه من�شور هادي وعودة �لرئي�س �ل�شابق.
من جهته، ظهر �شالح �أمام  �أن�شاره �لذين جتمهرو� �أمام منزله و�ألقى 
كلمة ق�شرة �أكد فيها باأن �ل�شعب �ليمني ل يقبل �لو�شاية عليه، موؤكد� 

باأن �ليمنين �أحر�ر ل يقبلون �أي �ماء�ت عليهم.

�لدفاع  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�ل�����ش��ع��ب��ي حت��ك��م ���ش��ي��ط��رت��ه��ا على 
حقل �شاعر للغاز و�لتال �ملجاورة 

له يف ريف حم�س �ل�شرقي.
و�أك�����د �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
�لإن�����ش��ان ه��ذه �مل��ع��ل��وم��ات م�شر� 
�ل�شوري  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت  �أن  �إىل 
�ل�شيطرة  تبادلت  د�ع�س  وتنظيم 
ع���ل���ى �حل���ق���ل �أرب�������ع م������ر�ت منذ 

يوليو/متوز �ملا�شي.

ع����ب����ا�����س وف������ت������ح، و�ب������������رز ه����ذه 
�ل��ت�����ش��ري��ح��ات �ل��ت��ي ����ش���درت عن 
�لع�شكرين  �ملوظفن  جمموعة 
�علنو�  �ل���ذي���ن  ح��م��ا���س  حل���رك���ة 
�حياء  مهرجان  �شيف�شلون  �نهم 
�لذكرى �لعا�شرة لرحيل عرفات.

�م�س  ف���ج���ر  جم����ه����ول����ون  وق�������ام 
�مام �كرث  نا�شفة  بتفجر عبو�ت 
م��ن ع�����ش��رة م��ن��ازل ل��ق��ادة يف فتح 
يف ق��ط��اع غ���زة �جل��م��ع��ة م��ا �حلق 
ب��ه��ا �����ش���ر�ر� م��ادي��ة ب����دون وقوع 

وكالة  مر��شلو  ذكر  كما  ��شابات، 
فر�ن�س بر�س و�شهود عيان.

�ملركزية  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  وق������ال 
حل���رك���ة ف��ت��ح ح�����ش��ن �ل�����ش��ي��خ ل 
يوجد �دنى �شك بان حركة حما�س 
تتحمل �مل�شوؤولية عما جرى بحق 

قياد�ت فتح يف غزة.
على �شعيد �خر تدور ��شتباكات يف 
مدينة �لقد�س �ل�شرقية بن �شبان 
�لحتال  وق�����و�ت  فل�شطينين 
�ن��ت��ه��اء �شاة  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي عقب 

�لتوتر  ي�����ش��ود  ب��ي��ن��م��ا  �جل���م���ع���ة. 
لاجئن  ����ش���ع���ف���اط  خم���ي���م  يف 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن ب����ال����ق����رب من 
�لقد�س �ل�شرقية، غد�ة ��شتباكات 
وقو�ت  �لفل�شطينين  بن  وقعت 
�لإح����ت����ال ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة �إغ����اق 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل �حل����رم �ل��ق��د���ش��ي يوم 
�جلمعة. وكانت �شرطة �لحتال 
حتت  �لرجال  منعت  �لإ�شر�ئيلي 
�شاة  �أد�ء  م��ن  عاما  �ل�35  �شن 

�جلمعة بامل�شجد �لأق�شى.

اأن�سار �سالح يتظاهرون مطالبني برحيل هادي 

قتياًل يف رد�ع و�حلوثيون يتقدمون باحلديدة و�إب  15

قوات الأ�سد ت�ستعيد حقًل للغاز من داع�س

ع�سر�ت �لقتلى يف معارك بني �لنظام و�ملعار�سة �ل�سورية
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تتوغل  رو���س��ي��ة  دب���اب���ات 
�لأوك��ر�ن��ي��ة �لأر�����س���ي  يف 

•• كييف-رويرتز:

�إن  �م�س  �لأوك���ر�ين  قال �جلي�س 
32 دبابة  ط��اب��ور� -ي��ت��األ��ف م��ن 
و16 من �أنظمة هاوتزر �ملدفعية 
بالذخرة  حم��م��ل��ة  و����ش���اح���ن���ات 
�شرق  �إىل  ع�����رب  و�مل����ق����ات����ل����ن- 

�أوكر�نيا قادما من رو�شيا.
ب��ا���ش��م �جلي�س  �مل���ت���ح���دث  وذك�����ر 
يف  لي�شينكو  �أن���دري���ه  �لأوك�����ر�ين 
�لتلفزيون  بثها  �شحفية  �إف����ادة 
�إر�شال معد�ت ع�شكرية ومقاتلن 
�إىل  �أع���د�ء م��ن �لحت���اد �لرو�شي 
�لإرهاب  مكافحة  عملية  منطقة 
خا�س  وب�شكل  م�شتمر�.  م���از�ل 
�لرو�شية  �لأر������ش����ي  م���ن  �أم�������س 
ب��اجت��اه ب��ل��دة ك��ر����ش��ن��ي ل��و���س يف 
منطقة لوجان�شك. وردت تقارير 
حول نقل معد�ت ع�شكرية تتاألف 
�أنظمة  من  و16  دبابة   32 من 
�ملدفعية   30 دي   16 ه���اوت���زر 
حمملة  ك����ام����از  ����ش���اح���ن���ة  و30 

بالذخرة و�ملقاتلن.
وياأتي هذ� �لتقرير ب�شاأن حتركات 
�حلدود  عرب  �لرو�شية  �مل��درع��ات 
�لنف�شاليون  وج��ه��ه  �ت��ه��ام  �ث���ر 
�لأول  �أم�����س  �أوك���ر�ن���ي���ا  ���ش��رق  يف 
قو�تها  ب���اأن  �مل��رك��زي��ة  للحكومة 
جديدة  ع�شكرية  لعملية  حت�شر 

وهو �أمر نفته كييف على �لفور.
كما �أح�شى لي�شينكو خ�شائر على 
�جلانب �لوك���ر�ين. وق��ال خال 
فقدنا  م��ن�����ش��رم��ة  ���ش��اع��ة   24
و�أ�شيب  �أوكر�نين  جنود  خم�شة 

�لربملان �لليبي يرف�س قر�ر �ملحكمة بحله
•• طرابل�ص-وكاالت:

رف�س جمل�س �لنو�ب �لليبي �ملنعقد مبدينة طربق �شرقي �لباد حكما 
يف  �ل��ع��ام  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  ل�شالح  �ل�شرعية  �أب��ط��ل  �لعليا  �ملحكمة  م��ن 
طر�بل�س. و�أثار �حلكم �بتهاجا و��شعا لدى موؤيدي �لثورة، يف حن دعا 
�إع��ان دولة برقة �شرقي ليبيا. وقال جمل�س �لنو�ب  تكتل ف��در�يل �إىل 
يف  �لد�شتورية  �ل��د�ئ��رة  من  �ل�شادر  �حلكم  يرف�س  �إن��ه  بيان  يف  �ملنحل 
�ملحكمة �لعليا، معترب� �أنه �شدر حتت تهديد �ل�شاح باعتبار �أن طر�بل�س 
�أن  �لبيان  و�أ���ش��اف  �ل��دول��ة.  �شيطرة  خ��ارج  ملي�شيات  �شماها  ملا  تخ�شع 
�ملجل�س و�حلكومة �ملنبثقة عنه �شي�شتمر�ن يف عملهما.  من جانبه رف�س 
�أبو بكر �ْبعرة ع�شو جمل�س �لنو�ب �لليبي �ملنحل و�أحد �لنو�ب �لذين 
�شاركو� يف جل�شات �ملجل�س يف طربق، �لعرت�ف بقر�ر �ملحكمة �لد�شتورية 
�لعليا. وقال خال م�شاركته يف حلقة من برنامج حديث �لثورة �إنه لن 

يقبل بالقر�ر حتى لو �أدى �لأمر �إىل تق�شيم �لباد، على حد تعبره.

�جلي�س �للبناين ي�سري دوريات 
�لبقاع يف  مد�همات  وينفذ 

•• بريوت -وام:

ي�شر �جلي�س �للبناين منذ �م�س 
�شو�رع  كافة  يف  ع�شكرية  دوري���ات 
�لبقاع  يف  عر�شال  مناطق  و�أحياء 
�ره���اب���ي. كما  ع��م��ل  حت�����ش��ب��ا لأي 
يد�هم �جلي�س خميمات �لنازحن 
�لبقاع  يف  ب��ال��ق��رع��ون  �ل�����ش��وري��ن 
بحثا عن مطلوبن.. وعند حمور 
���ش��ب��ع��ا م��ن��ع �جل��ي�����س ف��ج��ر �م�س 
كانت  �شوريا  جريحا   11 دخ���ول 
�إدخالهم  حت��اول  �شورية  عنا�شر 

�ىل �مل�شت�شفيات �للبنانية.
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اأخبـار الإمـارات

�لهالل �لحمر يبحث مع م�سوؤولني من جلنة �لغاثة �لليبية �لمار�تية �سبل �لتعاون �مل�سرتك متاحف �ل�سارقة تختتم م�ساركتها يف معر�س �سوق �ل�سفر �لعاملي 2014
•• ال�صارقة-وام:

�ختتمت متاحف �ل�شارقة �أم�س �لول م�شاركتها يف معر�س �شوق �ل�شفر �لعاملي 2014 �لذي �أقيم يف 
�لعا�شمة �لربيطانية لندن. و�شاركت �ملتاحف يف هذه �لفعالية �لعاملية كجزء من �لوفد �لكبر من 
م�شوؤويل وفعاليات �لإمارة �لذي يزور �ململكة �ملتحدة بالتعاون مع هيئة �لمناء �لتجاري و�ل�شياحي 
بال�شارقة وتاأتي �شمن �حتفالت �ل�شارقة كعا�شمة للثقافة �لإ�شامية 2014 وبالتز�من مع �ختيارها 
�أحدث  �إد�رة متاحف �ل�شارقة يف �ملعر�س على  2015. و�طلع زو�ر جناح  عا�شمة لل�شياحة �لعربية 
�إجناز�ت �لإد�رة ون�شاطاتها ومعار�شها �إىل جانب خططها �مل�شتقبلية كما مت �لإعان خال �ملعر�س 
عن جمموعة من �لعرو�س و�لباقات �ل�شياحية �ملخ�ش�شة لل�شركات �ل�شياحية ووكاء �ل�شفر. وقالت 
�إمارة  من  جتعل  �لتي  �لعو�مل  من  �لعديد  هناك  �ن  �ل�شارقة  متاحف  �إد�رة  مديرعام  عطايا  منال 

�ل�شارقة �ليوم من �أهم وجهات �ل�شفر يف �ملنطقة خا�شة عندما يتعلق �لأمربالثقافة و�لتعليم.

•• اأبوظبي-وام:

بحث وفد من �أع�شاء جلنة �لتعاون و�لإغاثة �لليبية �لإمار�تية 
�لد�خلية  وز�رة  وكيل  �لدرنية  �حمد م�شطفى  �شعادة  برئا�شة 
�لليبية مع �لهال �لأحمر �لإمار�تي �شبل �لتعاون �مل�شرتك يف 

جمال �لعمل �لإن�شاين.
جاء ذلك خال ��شتقبال �شعادة حميد �ل�شام�شي نائب �لأمن 
�لعام للم�شاعد�ت �لدولية لهيئة �لهال �لحمر للوفد �لليبي 
�ل���ز�ئ���ر وذل���ك مب��ق��ر �ل��ه��ال يف �ب��وظ��ب��ي �م�����س ق��ب��ل �لول . 
ورحب �شعادة نائب �لأمن �لعام بالوفد �لليبي وثمن خطو�ت 
�لتعاون �مل�شرتك مع �جلانب �لليبي يف جمال �لعمل �لإن�شاين 

�لتي ت�شطلع  �لإمار�تية  �لليبية  و�لإغاثة  �لتعاون  عرب جلنة 
�لعون  تقدمي  �جل  من  مقدر  بجهد  وتقوم  كبرة  مب�شوؤولية 
و�مل�شاعدة للفئات �ل�شعيفة و�ملهم�شة يف �ملجتمع �لليبي . ومت 
خال �لجتماع بحث تطوير �آفاق �لتعاون و�لتن�شيق �مل�شرتك 
على  �ل�شعيفة  �ل�شر�ئح  ل�شالح  �لإن�شاين  بالعمل  لارتقاء 
�ل�شاحة �لليبية �مل�شتهدفن من �أن�شطة جلنة �لتعاون و�لإغاثة 
�مل�شطربة  �لأمنية  �لأو�شاع  �لإمار�تيه خا�شة يف ظل  �لليبية 
�لتي ت�شهدها ليبيا و�لتي تنعك�س �شلبا على حياة فئات عديدة 

من �ملجتمع �لليبي.
�لكبر  �لإن�شاين  �ل��دور  �لليبي  �لوفد  رئي�س  ثمن  جهته  من 
�لذي يقوم به �لهال �لأحمر �لإمار�تي على �ل�شاحة �لليبية 

ما �أ�شهم يف تخفيف حدة �ملعاناة �لتي طالت �شر�ئح و��شعة من 
�ملجتمع �لليبي نتيجة �لأحد�ث �لأخرة.

�لعامل  له حول  �مل�شهود  �لإن�شاين  �لإم��ار�ت بعطائها  �إن  وقال 
عرب هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي ت�شهم بفعالية يف تر�شيخ 
�أ�ش�س �ل�شام و�لتعاون يف �ملجتمعات وت�شجع �لتو��شل �لإن�شاين 

و�حلو�ر �لبناء من �جل غد �أف�شل للب�شرية جمعاء.
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  للهال  طلبات  ع��دة  �لليبي  �ل��وف��د  وق��دم 
ت�شمل توفر مو�د غذ�ئية و�أدوية و�أجهزة طبية حيث جتري 
لتقرير  �لأحمر  �لهال  �مل�شوؤولن يف  در��شتها من قبل  حاليا 
�لتوقيت و�حلجم �ملنا�شب ونوعية هذه �مل�شاعد�ت بحيث تلبي 

حاجات �مل�شتهدفن منها. 

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال �لن�سانية تتوىل تنفيذ ع�سر�ت �لرب�مج �لتنموية و�لغاثية يف �لر��سي �لفل�سطينية

مدر�سة فى �بوظبي ت�ست�سيف لأول مرة عامليا �أحدث مكوك ف�ساء يف �لعامل

تناولوا جممل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد يبحثان مع �أمري �لكويت �لعالقات �لأخوية وم�سرية جمل�س �لتعاون

•• القد�ص املحتلة-وام:

ز�يد  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أول����ت 
�لن�شانية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
نظر�  ك��ب��ر�  �ه��ت��م��ام��ا  فل�شطن 
ل��او���ش��اع �ل�����ش��ع��ب��ة �ل��ت��ي يعاين 
وتعددت  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  م��ن��ه��ا 
م�����ش��اع��د�ت��ه��ا وت����ر�وح����ت م���ا بن 
م�شاريع �ن�شائية وطرود غذ�ئية و 

م�شاعد�ت طبية وتعليمية.
�أقامت  �مل�������ش���اري���ع  ���ش��ع��ي��د  ف��ع��ل��ى 
�لقد�س  يف  م�����ش��ج��د�  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�ل�شيخ  م�شجد  ��شم  عليه  �أطلقت 
خ��ل��ي��ف��ة وه������و �أك�������رب م�����ش��ج��د يف 
�لق�شى  �مل�����ش��ج��د  ب��ع��د  فل�شطن 
�ملبارك وتبلغ م�شاحته �لجماليه 
�شتة �آلف مرت مربع ويت�شع ل�شتة 

�آلف م�شلي.
ت�شغيل  خليفة  موؤ�ش�شة  تتبنى  و 
مدر�شة يف غزة بالتعاون مع وكالة 
وت�شغيل  ل���غ���وث  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�أونرو�  �لفل�شطينين  �لاجئن 
حتمل ��شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 

�لدولة حفظه �هلل .
وي��اأت��ي ه��ذ� �مل�����ش��روع م��ن منطلق 
حر�س �ملوؤ�ش�شة على �لوقوف مع 
�ل�شعب �لفل�شطيني يف هذه �ملحنة 
�لع�شيبة �لتي مير بها و�مل�شاهمة 
يف رفع بع�س من �ملعاناة �لن�شانية 
�لتي يعي�شها �لفل�شطينيون يف غزة 
يف ظل �حل�شار �لذي يتعر�س له 
�أبناء �لقطاع وخ�شو�شا معاناتهم 

يف جمايل �لتعليم و�ل�شحة.
موؤ�ش�شة  يف  م�شوؤول  م�شدر  و�أك��د 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
�ل�شمو  �شاحب  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�جلابر  �لأح����م����د  ���ش��ب��اح  �ل�����ش��ي��خ 
�لكويت  دول�������ة  �أم�������ر  �ل�������ش���ب���اح 
�لباد  �ىل  و�شل  �ل��ذي  �ل�شقيقة 
يف وق������ت ����ش���اب���ق �م���������س. ورح����ب 
باأمر  �ل��ل��ق��اء  ب��د�ي��ة  يف  �شموهما 
دولة �لكويت وبحثا معه �لعاقات 
�لأخوية �ملتينة بن دولة �لإمار�ت 
�لكويت  �مل��ت��ح��دة ودول����ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و���ش��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا مبا 
للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح  يخدم 

�لطرود  ت���وزي���ع  وك���ذل���ك  ���ش��ن��وي��ا 
�ملحتاجة  �لأ����ش���ر  ع��ل��ى  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�أكرث من  �إىل  و�لتي ي�شل عددها 
ك���ل ع���ام مبا  �أ����ش���رة  �آلف  ع�����ش��رة 

يعادل نحو 60 �ألف �شخ�س.
وت�شمل �فطار�ت رم�شان وتوزيع 
 19 م��ن  �أك���رث  �لغذ�ئية  �ل��ط��رود 
خم��ي��م��ا ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا ت��ن��ت�����ش��ر يف 
�ل��غ��رب��ي��ة وغ����زة وكذلك  �ل�����ش��ف��ة 
�ل�شر �ملحتاجة يف كثر من �ملدن 

و�لقرى �لفل�شطينية.
�آلف  خليفة  موؤ�ش�شة  وتخ�ش�س 
مو�ئد  وكذلك  �لغذ�ئية  �لطرود 
�لبلدة  لأه�����ايل  م��ت��ع��ددة  �ف���ط���ار 
�لقدمية من �لقد�س �لتي حتظى 
باهتمام خا�س من جانبها بهدف 
م�شاعدة هذه �لأ�شر على �ل�شمود 
مو�جهة  يف  ب��ي��وت��ه��م  يف  و�ل��ث��ب��ات 
يعي�شها  �ل��ت��ي  �ل�شعبة  �لو����ش���اع 

�أهاىل �ملدينة �ملقد�شة.
وقد لقت هذه �مل�شاعدة �لمار�تية 
ك��ب��ر� م���ن ج��ان��ب �لأ�شر  �ق���ب���ال 
و�أ�شادت   .. �ملحتاجة  �لفل�شطينية 
عليها  �عتادو�  �لتي  �ملكرمة  بهذه 
م��رة يف  م��ن  �أك��رث  �إليهم  وو�شلت 

�لأعو�م �ل�شابقة.
يف  فل�شطينيون  م�شوؤولون  و�أ�شاد 
�ل�شوؤون �لجتماعية �لذين  وز�رة 
ق��و�ئ��م لاأ�شر  ت��ع��اون��و� يف و���ش��ع 
�لفل�شطينية �ملحتاجة يف �ملخيمات 
�لن�شاين  �ل��رم�����ش��اين  ب��امل�����ش��روع 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  نفذته  �ل��ذي 
و�لذي  �لإن�شانية  لاأعمال  ز�ي��د 
�لأ�شر  م��ن  كثر  �ح��ت��ي��اج��ات  لبي 
�أن ذلك  �إىل  .. م�شرين  �لفقرة 

ياأتي يف �إطار �لدعم �ملتو��شل من 
لفل�شطن  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ق��ب��ل 
�أعمال  يف  �خل�شو�س  وج��ه  وعلى 

�خلر.
موؤ�ش�شة  ن��ف��ذت  غ���زة  ق��ط��اع  يف  و 
نهيان  �آل  ز�ي���������د  ب�����ن  خ���ل���ي���ف���ة 
لاأعمال �لن�شانية برنامج �إفطار 
لثاث  غ��زة  ق��ط��اع  يف  لل�شائمن 
منه  ��شتفاد  �لتو�يل  على  �شنو�ت 
�أكرث من 90 �ألف �شخ�س يف �شنة 

و�حدة.
وق������ال م�������ش���وؤول���ون يف �لأون��������رو� 
برنامج  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  �مل�������ش���رف���ة 
مو�ئد  �إن  �ل��رم�����ش��اين  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لرحمن �لتي �أقامتها �ملوؤ�ش�شة يف 
قطاع غ��زة ه��ي ج��زء م��ن برنامج 
�لر��شي  ج��م��ي��ع  ���ش��م��ل  م��ت��ك��ام��ل 
�لفل�شطينية حيث قامت �ملوؤ�ش�شة 
�آلف  على  غذ�ئية  ط��رود  بتوزيع 
�لعائات �ملحتاجة يف 19 خميما 
حمافظات  ع�����ش��ر  يف  فل�شطينيا 

فل�شطينية يف �ل�شفة �لغربية.
غوث  وكالة  ع��ام  مفو�س  وو�شف 
�لفل�شطينين  �لاجئن  وت�شغيل 
�أونرو� �لربنامج �لرم�شاين �لذي 
ز�يد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  نفذته 
�لن�شانية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  �ل 
�أف�شل  م����ن  ب����اأن����ه  ف��ل�����ش��ط��ن  يف 
�لر��شي  يف  �لغ��اث��ي��ة  �ل���رب�م���ج 

�لفل�شطينية.
م�����ن ج���و�ن���ب  �آخ��������ر  ج����ان����ب  ويف 
موؤ�ش�شة  ن��ف��ذت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل���رب�م���ج 
خ��ل��ي��ف��ة ل��اع��م��ال �لن�����ش��ان��ي��ة يف 
تولت  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �لأر�������ش�����ي 
�لتعليمي  �لقطاع  جانب  �ملوؤ�ش�شة 

لتوزيع  ب���رن���اجم���ا  ن���ف���ذت  ح��ي��ث 
�لطاب  على  �ملدر�شية  �حلقائب 
على  �ل��ث��ال��ث��ة  لل�شنة  �مل��ح��ت��اج��ن 
�لتو�يل .. وكان �آخر برنامج بهذ� 
�ل�شدد هذ� �لعام حيث وزعت 50 
طاب  على  مدر�شية  حقيبة  �لف 
و�ل�شفة  حمتاجن يف قطاع غزة 
�لغربية و�شملت ع�شر�ت �ملد�ر�س.

 45 �ل�شابق  �ل��ع��ام  يف  وزع���ت  كما 
�ألف حقيبة مدر�شية وقبل �شنتن 
حقيبة  �أل�����ف   30 �أي�������ش���ا  وزع�����ت 
مدر�شية على �لطاب يف خمتلف 

مد�ر�س �ل�شفة �لغربية وغزة.
�لن�شانية  �ل��ل��ف��ت��ة  ه���ذه  وت���رك���ت 

�لطلبة  ن���ف���و����س  يف  ط���ي���ب���ا  �أث�������ر 
و�أول��ي��اء �أم��وره��م �ل��ذي��ن �عتربو� 
جانب  م��ن  قيمة  م�شاهمة  ذل���ك 
وموؤ�ش�شاتها  �لم����������ار�ت  دول������ة 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن كاهل  �خل���ري���ة 
�لقت�شادية  م�شوؤولياتها  �لأ���ش��ر 

�ل�شعبة.
ملوؤ�ش�شة خليفة  �آخرى  ويف مبادرة 
�لعام  قدمت  �لن�شانية  لاأعمال 
لتجار  مالية  م�����ش��اع��د�ت  �مل��ا���ش��ي 
�لقد�س  م����ن  �ل���ق���دمي���ة  �ل���ب���ل���دة 
و�ل�شمود  �لثبات  مل�شاعدتهم على 
يف ظل �ل�شائقة �لقت�شادية �لتي 

يعانون منها.

�ل��ب��اد بعد زي���ارة �خ��وي��ة ق�شرة 
للدولة. 

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وك������ان 
�ل�شباح  �جل���اب���ر  �لأح���م���د  ���ش��ب��اح 
قد  �ل�شقيقة  �لكويت  دول���ة  �أم���ر 
زيارة  �م�����س يف  �ل��ب��اد  �إىل  و���ش��ل 
�أخ��وي��ة ل��ل��دول��ة. وك���ان يف مقدمة 
و�شوله  ل���دى  ���ش��م��وه  م�شتقبلي 
مطار �لرئا�شة باأبوظبي .. �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دب��ي   رعاه 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  و�ل��ف��ري��ق  �هلل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة.
�شمو   .. �ل���ش��ت��ق��ب��ال  ك���ان يف  ك��م��ا 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ه���ز�ع 
م�����ش��ت�����ش��ار �لأم�����ن �ل��وط��ن��ي نائب 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 

�ل�شيخ  ���ش��م��و  و�ل��ف��ري��ق  �أب��وظ��ب��ي 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل����������وزر�ء وزي����ر 
�لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ز�يد 
و�شعادة  �خلارجية  وزير  نهيان  �آل 
���ش��اح حم��م��د �ل��ب��ع��ي��ج��ان �شفر 
�ل��دول��ة وعدد  ل��دى  دول��ة �لكويت 

من كبار �مل�شوؤولن يف �لدولة.
وي����ر�ف����ق ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �أم���ر 
�ل�شيخ  م����ع����ايل  �ل����ك����وي����ت  دول�������ة 
�ل�شباح  �حل���م���د  �خل���ال���د  ���ش��ب��اح 
جمل�س  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب 
�ل��وزر�ء ووزي��ر �خلارجية ومعايل 
ر��شد  ب��ن  عبد�للطيف  �ل��دك��ت��ور 
�لزياين �أمن عام جمل�س �لتعاون 
من  وع��دد  �لعربية  �خلليج  ل��دول 

�مل�شوؤولن . 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال 
�لإن�شانية �أن ما تقوم به �ملوؤ�ش�شة 
من  ه���و  فل�شطن  يف  ج��ه��ود  م���ن 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  و�جبها جتاه 
�ل�����ش��ق��ي��ق ن���ظ���ر� مل����ا ي��ع��ان��ي��ه من 

ظروف �قت�شادية �شعبة.
وت���������ش����م م����در�����ش����ة ب����ي����ت له���ي���ا 
�لبتد�ئية للبنن �لتي تقع �شمال 
در��شيا  ف�����ش��ا   32 غ����زة  ق���ط���اع 
تت�شع لنحو �ألف و288 طالبا يف 
�لفرتة �ل�شباحية .. بجانب �ألف و 
127 طالبة يف فرتة بعد �لظهر 
�ل�شف  �إىل  �لأول  �ل�����ش��ف  م���ن 
�ملعلمن يف  ع��دد  ويبلغ   .. �ل��ر�ب��ع 
�ىل  �إ���ش��اف��ة  معلما   37 �مل��در���ش��ة 

متعاونا. معلما   17
�ملفو�س  غ���ر�ن���دي  فيليبو  و�أك�����د 

�لعام لاونرو� �أن موؤ�ش�شة خليفة 
لاعمال  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
لبى  م���ن  �أول  ك���ان���ت  �لن�����ش��ان��ي��ة 
ن���د�ء �لأون�����رو� بتبني م��در���ش��ة يف 
�ألفن  �أكرث من  قطاع غزة تخدم 
م�شر�  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  و500 
�ىل �أنه تقرر ت�شمية هذه �ملدر�شة 
ب��ا���ش��م م��در���ش��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�ملوؤ�ش�شة  ل��دور  تقدير�  نهيان  �آل 
و�لدع�م  �مل�شتمر  وجتاوبها  �لبارز 
�لدو�م  �ل�شخي �لذي تقدمه على 

جلهود �لأونرو� .
تعر�شت  �لتي  �ملدر�شة  �أن  و�أو�شح 
للق�شف خال �لهجوم �ل�شر�ئيلي 
 2009 دي�����ش��م��رب  غ����زة يف  ع��ل��ى 
خليفة  موؤ�ش�شة  ومب�شاعدة  تعمل 
مدر�شتن  خدمة  على  �لن�شانية 

للبنن  �إح����د�ه����م����ا  م��ن��ف�����ش��ل��ت��ن 
و�لأخرى للتعليم �ملختلط.

ب����د�أت  �لأون���������رو�  �أن  �ىل  و�أ�����ش����ار 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  م��ع  تعاونها 
ز�يد �آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية 
كان  مب�������ش���روع   2008 ع�����ام  يف 
لاجئن  �ل��غ��ذ�ء  لتوفر  ي��ه��دف 
يف غزة.. ومنذ ذلك �حلن عملت 
�لأونرو� و�ملوؤ�ش�شة جنبا �إىل جنب 
م�شاعدة  �إىل  ت��ه��دف  ب���ر�م���ج  يف 
�ل����اج����ئ����ن �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن يف 
و�لأردن  و�شورية  �لغربية  �ل�شفة 

ولبنان بالإ�شافة �إىل قطاع غزة.
تنفذ  �آخ���ر  مو�شمي  م�����ش��روع  ويف 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
م�شروع  �أكرب  �لن�شانية  لاأعمال 
فل�شطن  يف  ل��ل�����ش��ائ��م��ن  �ف���ط���ار 

و�أعربا  �ل�����ش��ق��ي��ق��ن.  و�ل�����ش��ع��ب��ن 
���ش��م��وه��م��ا ع����ن �ع���ت���ز�زه���م���ا مبا 
�ل��ع��اق��ات �لخوية  �ل��ي��ه  و���ش��ل��ت 
م����ن من����و وتطور  �ل���ب���ل���دي���ن  ب����ن 
وحر�شهما  �لبلدين  رغبة  يعك�س 
�فاق  على دفع هذه �لعاقات �يل 
�رح������ب و�و������ش�����ع. وج������رى خال 
�لعاقات  �����ش���ت���ع���ر�����س  �ل���ل���ق���اء 
تلقى  �لتي  �لبلدين  بن  �لثنائية 
�شاحب  ق��ب��ل  م��ن  خ��ا���ش��ة  متابعة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ي�����ش��ه��ده  وم���ا 
�مل�������ش���رتك م����ن ت���ط���ور وت����ق����دم يف 
ج��م��ي��ع �مل���ج���الت وه���و م���ا يعك�س 
�لعاقات  �ل���رو�ب���ط ومت��ي��ز  ع��م��ق 
�و��شر  �لقائمة على  �لبلدين  بن 

�لأخوة وو�شائج �لقربى. 
م�شرة  ����ش��ت��ع��ر����س  ج����رى  ك��م��ا 
ل�����دول �خلليج  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 

�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى حر�س 
�لبلدين على دعم �لعمل �خلليجي 
�مل�شرتك وكل ما من �شاأنه �ن يعزز 
وي��خ��دم م�شرته  �مل��ج��ل�����س  وح���دة 
�لتعاون  رو�ب����ط  وي��ع��م��ق  �مل��ب��ارك��ة 
�لخ��وي بن دول��ه ويحقق �خلر 

و�لزدهار و�لتقدم ل�شعوبه.
ومت خ���ال �ل��ل��ق��اء ت��ن��اول جممل 
�لإقليمية  و�ل��ت��ط��ور�ت  �لأح����د�ث 
و�ل��دول��ي��ة وت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر 
ح�������ول ع����دد م�����ن �ل��ق�����ش�����اي��ا ذ�ت 

�لهتم�ام �مل�شت�رك. 
هز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�آل نهيان م�شت�شار �لأمن  بن ز�يد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �ل���وط���ن���ي 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي و�لفريق 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور 

جمل�س  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب 
�ل��وزر�ء ووزي��ر �خلارجية ومعايل 
ر��شد  ب��ن  عبد�للطيف  �ل��دك��ت��ور 
�لزياين �أمن عام جمل�س �لتعاون 
و�شعادة  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج  ل����دول 

���ش��اح حم��م��د �ل��ب��ع��ي��ج��ان �شفر 
�ل��دول��ة وعدد  ل��دى  دول��ة �لكويت 

من كبار �مل�شوؤولن . 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  غ��ادر  وق��د 
�ل�شباح  �جل���اب���ر  �لأح���م���د  ���ش��ب��اح 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن 

ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية. 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر  ك��م��ا 
�ل�شباح  �حل���م���د  �خل���ال���د  ���ش��ب��اح 

•• اأبوظبي -وام:

للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  يعر�س 
بال�شر�كة مع �شركة بوينج يومي 
�لحد و�لثنن �لقادمن مركبة 
�أ�ش�س100-  ط��ر�ز  من  ف�شائية 
ب���ن حممد  م���ب���ارك  م���در����ش���ة  يف 
ب���ه���دف منح  ب���اأب���وظ���ب���ي وذل������ك 
�ل�����ط�����اب �ل���ف���ر����ش���ة ل���اط���اع 
�لعلمية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح�����دث  ع��ل��ى 
هذه  وت�شكل  �لعامل.  يف  و�لتقنية 

�لعلمية  �ل���ت���خ�������ش�������ش���ات  ن���ح���و 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وم���ن ث��م تنمية 
حب �ل�شتطاع و�لكت�شاف لدى 
ملعرفة  حما�شهم  وزي���ادة  �لطلبة 
و�لهند�شة  �ل���ع���ل���وم  ع���ن  �مل���زي���د 
و�ل��ري��ا���ش��ي��ات مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
�ل��ر�م��ي��ة لتحقيق  �إط����ار �جل��ه��ود 
�أهد�ف روؤية �أبوظبي �لقت�شادية 
2030 عن طريق �إعد�د وتاأهيل 
و�لفنين  و�مل��ه��ن��د���ش��ن  �ل��ع��ل��م��اء 

�ملتخ�ش�شن.

بن  مبارك  مدر�شة  فى  �لفعالية 
حممد �لتى تعترب �أول مدر�شة يف 
�لعامل حتت�شن �ملركبة �لف�شائية 
فر�شة فريدة �أمام طاب مد�ر�س 
�لتقينات  على  لاإطاع  �أبوظبي 
ي��ت��م تطبيقها يف  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة 
جمال �لنقل �لف�شائي وللتو��شل 
مع رو�د ف�شاء �شابقن. و�شيقوم 
�لفريق  مدير  فرج�شون  كري�س 
ب��وي��ن��ج وقائد  ب�����ش��رك��ة  �ل��ت��ج��اري 
�شابق ملركبة ف�شائية تابعة لوكالة 

با�شتعر��س  �لأم���ري���ك���ي���ة  ن��ا���ش��ا 
�ملركبة �لف�شائية �لتي ت�شم �شبعة 
�لف�شائية  �لطو�قم  لنقل  مقاعد 
�لف�شاء  حمطة  �إىل  و�ل�شائحن 
�شرحا  ����ش���ي���ق���دم  ك���م���ا  �ل����دول����ي����ة 
و�ملركبات  و�ل��ف�����ش��اء  �مل�����د�ر  ع���ن 
�لف�شائية. وتاأتي مبادرة جمل�س 
مع  بال�شر�كة  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�مل��رك��ب��ة ف�شائية  ل��ع��ر���س  ب��وي��ن��ج 
�أ�ش�س100- �شمن جهود �ملجل�س 
وملمو�شة  ح��ي��ة  جت��رب��ة  ل��ت��ق��دمي 

�ل�شو�ء  ع��ل��ى  و�مل��ع��ل��م��ن  للطلبة 
مبجالت  �لطلبة  �هتمام  ل��زي��ادة 
و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
م�شاقاتهم  ورب���ط  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات 
�لدر��شية بخطط �لدولة لتحقيق 
كما  و�لتقنية.  �لعلمية  �ل��ري��ادة 
ت���اأت���ي ه���ذه �مل���ب���اردة م���ن منطلق 
يوليه  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ر  �له���ت���م���ام 
�لعربية  �لإم���ار�ت  �ملجل�س ودول��ة 
�لف�شاء  ل���ع���ل���وم  ع���ام���ة  ب�����ش��ف��ة 
�لجتاه  تعزيز  يف  �شت�شاهم  حيث 
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اأخبار الإمارات

�ملنظمة �لإ�سالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة حتتفل بتوزيع جو�ئزها يف �ل�سارقةتكرمي �مل�سلمني �جلدد يف �ملوؤ�س�سات �لعقابية ب�سرطة دبي
•• دبي-وام:

�ملعلومات  ومركز  دب��ي  �شرطة  يف  و�لإ�شاحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  �ك��دت 
ورعاية  �لدينية  �لرب�مج  دعم  على  حر�شهما  �لرب  د�ر  بجمعية  �لإ�شامي 
�لكرمي جلفار  م��رو�ن عبد  �لعقيد  لقاء  �جل��دد. جاء ذلك خال  �مل�شلمن 
نائب مدير �لإد�رة �لعامة للموؤ�ش�شة بالوكالة وفرج عبد �لرب �لكثري نائب 
�إد�رة تعليم وتدريب �لنزلء يف �ملركز يف �إطار �حلر�س �لذي  مدير �شركاء 
توليه �لإد�رة �لعامة للموؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شاحية على تفعيل عاقات 
�ل�شر�كة �ملجتمعية و�لتكامل مع جميع �لدو�ئر وموؤ�ش�شات �ملجتمع �لعامة 
و�خلا�شة مبا ين�شجم مع روؤية �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي. ومت خال زيارة 

تكرمي  و�لإ�شاحية  �لعقابية  للموؤ�ش�شات  �لإ�شامي  �ملعلومات  مركز  وفد 
�لنزلء  بالوكالة  �لعام  �ملدير  نائب  �مل�شلمن �جلدد ووجه  �أربعة نزلء من 
�لذي  �حلنيف  �لإ�شامي  �لدين  وتعاليم  بقيم  �لتحلي  ب�شرورة  �ملكرمن 
يحث على �ملحبة و�ل�شام و�لتكافل ومكارم �لأخاق. وبدوره �أثنى �لعقيد 
ر��شد عبيد برمان مدير �إد�رة تعليم وتدريب �لنزلء بالوكالة على �جلهود 
�لتي يبذلها �شركاء �ملوؤ�ش�شات �لعقابية ب�شفة عامة وجمعية د�ر �لرب ب�شفة 
خا�شة متطلعا �إىل �ملزيد من �لعمل �جلاد و�ملثمر مبا يعود بالنفع و�لفائدة 
�إطار  يف  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  برعاية  يحظون  �لذين  �لنزلء  على 
مع  �ملتو�فقة  �لإن�شان  وكر�مة  حقوق  �شون  على  �لر�شيدة  قيادتنا  حر�س 

�شريعتنا �ل�شمحاء وقو�نن منظمات حقوق �لإن�شان و�ملو�ثيق.

•• ال�صارقة-وام:

�إي�شي�شكو  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �لإ�شامية  �ملنظمة  �أقامت 
لاإبد�ع  �لإي�شي�شكو  جو�ئز  توزيع  حفل  �ل�شارقة  يف  �لول  �أم�س 
�لرتبوي و�لأدبي و�لفني و�لتي خ�ش�شتها للمبدعن من مدينة 
لعام  �لإ���ش��ام��ي��ة  للثقافة  عا�شمة  �ختيارها  مبنا�شبة  �ل�شارقة 
من  ع��دد  بها  ف��از  �لتي  �جل��و�ئ��ز  توزيع  حفل  ح�شر   .  2014
�لدكتور   .. �لتقليدين  و�ل�شناع  و�لفنانن  و�لطاب  �ملدر�شن 
�هلل  وعبد  �ملنظمة  ع��ام  مدير  �لتويجري  عثمان  بن  �لعزيز  عبد 
�لعوي�س مدير عام د�ئرة �لثقافة و�لإع��ام يف �ل�شارقة و�لدكتور 
�ل�شارقة  يف  �لإقليمي  �لإي�شي�شكو  مكتب  مدير  �لهاجري  عبيد 

وعدد من �لرتبوين و�ملثقفن و�لإعامين.
لاأعمال  منها  ت�شجيعا  و  �لإي�ش�شي�شكو  �أن  �إىل  �ل���ش��ارة  جت��در 
�لأدب���ي���ة و�ل��ف��ن��ي��ة ل��اأ���ش��ات��ذة و�ل��ب��اح��ث��ن و�ل��ف��ن��ان��ن يف �ل���دول 
�لأع�شاء حر�شت على تخ�شي�س جو�ئز تقديرية لهوؤلء �ملبدعن 
عام  �لإ�شامية  �لثقافة  بعو��شم  �لحتفاء  برنامج  �نطاق  منذ 
2005 �لذي يتم يف �إطاره �لحتفاء بثاث عو��شم كل �شنة عن 
هذه  عن  �لإع��ان  ويتم  و�لآ�شيوية  و�لإفريقية  �لعربية  �ملنطقة 
لإجناز  حم��ددة  �شروط  وف��ق  �لحتفالية  �شنة  بد�ية  يف  �جل��و�ئ��ز 
�لإع��ان عن  ليتم  بها  �ملحتفى  �لعو��شم  وفنية عن  �أدبية  �أعمال 
�لفائزين من طرف جلان �لتحكيم ومنح �جلو�ئز يف حفل �ختتام 

�شنة �لحتفالية. 
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هيئة �لمار�ت للهوية تعيد ت�سميم 5 من مر�كزها �مللحقة ب�»�لطب �لوقائي«

�خلليج �لطبية تقدم منحًا بحثية للطلبة و�لباحثني مبنا�سبة مرور 16 عاما على تاأ�سي�سها

•• اأبوظبي -وام:

�أعلنت هيئة �لإمار�ت للهوية عن 
م���ر�ك���ز خدمة  م���ن   5 �إغ���اق���ه���ا 
�مللحقة  ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��ت��ع��ام��ل��ن 
�ل��وق��ائ��ي ب�شكل  �ل��ط��ب  مب���ر�ك���ز 
ت�شميمها  �إع�����ادة  ب��ه��دف  م��وؤق��ت 
مبا  و�مل�شمون  �ل�شكل  حيث  م��ن 
برنامج  م���ع���اي���ر  م����ع  ي��ن�����ش��ج��م 
�حلكومية  ل��ل��خ��دم��ة  �لإم��������ار�ت 
ب���ه���ا �إىل  �مل���ت���م���ي���زة و�ل����و�����ش����ول 
�إط�������ار  يف  جن�������وم   7 م���������ش����ت����وى 
�ملر�كز  جميع  حتويل  �إىل  �شعيها 
ذكية.  م���ر�ك���ز  �إىل  ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع��ة 
�ملر�كز  �إغ��اق  �أن  �لهيئة  و�أك���دت 
�إط������ار خطة  ي���اأت���ي يف  �خل��م�����ش��ة 

ف��رتة �إغ��اق ه��ذه �مل��ر�ك��ز و�إعادة 
تاأهيلها تبد�أ �عتبار� من يوم غد 
�لأح�����د وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى ي���وم 21 
�لهيئة  ودع����ت  �مل��ق��ب��ل.  دي�����ش��م��رب 
مر�كزها  زي����ارة  �إىل  متعامليها 
�أتاحت من خالها  �لتي  �لبديلة 
كانت  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات  ت���ق���دمي 
ت���ق���دم���ه���ا يف �مل�����ر�ك�����ز �ل����ت����ي مت 
ت��ق��دم جميعها  و�ل���ت���ي  �إغ��اق��ه��ا 
خ���دم���ات���ه���ا ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن وه���ي 
مركز �ل�شارقة خلدمة �ملتعاملن 
�لرحمانية  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل���و�ق���ع 
ومركز عجمان خلدمة �ملتعاملن 
مب��ن��ط��ق��ة �جل����رف وم���رك���ز ر�أ�����س 
�خليمة خلدمة �ملتعاملن �لو�قع 
يف منطقة �لظيت �جلنوبي ومركز 

�لهيئة  و�أ�������ش������ارت  �مل���ت���ع���ام���ل���ن. 
�شاما  تقييما  �أج����رت  �أن��ه��ا  �إىل 
لح���ت���ي���اج���ات م����ر�ك����ز �خل���دم���ة 
�لتابعة لها �مللحقة مبر�كز �لطب 
يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لوقائي 
�إطار خطتها �لر�مية �إىل �لرتقاء 
ب��ه��ا وذل���ك ب��ع��د ����ش��ت��ام��ه��ا كافة 
ت��ل��ك �مل���ر�ك���ز م��ن ���ش��رك��ة �إميا�س 
�ملر�كز  ه��ذه  تطوير  ت��ول��ت  �ل��ت��ي 
ل�����ش��ال��ح �ل��ه��ي��ئ��ة و�إد�رت�����ه�����ا على 
�ملا�شية  �لأرب�����ع  �ل�����ش��ن��و�ت  م���دى 
توقيعها  مت  �ت��ف��اق��ي��ة  مب���وج���ب 
 .2010 �ل��ع��ام  ب��ن �جلانبن يف 
�خلدمة  م���ر�ك���ز  ع����دد  �أن  ي��ذك��ر 
م�شتوى  ع��ل��ى  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
م���رك���ز� تزيد   56 ي��ب��ل��غ  �ل���دول���ة 

تطوير  ب��ه��دف  �أطلقتها  �شاملة 
مبر�كز  �مللحقة  مر�كزها  جميع 
ت�شلمتها  �أن  بعد  �لوقائي  �لطب 
�لإلكرتونية  �لإد�رة  �شركة  م��ن 
و�حل���ل���ول �لأم��ن��ي��ة �إمي���ا����س �لتي 
مر�كز  لت�شاهي  ت��دي��ره��ا  ك��ان��ت 
للهيئة  �لتابعة  �ملتعاملن  خدمة 
ومت���ك���ي���ن���ه���ا م�����ن ت����ق����دمي �أرق������ى 
�خلدمات للمتعاملن مبا يحقق 
�لبت�شامة  وي���ر����ش���م  ر����ش���اه���م 
�لهيئة  وق���ال���ت  وج��وه��ه��م.  ع��ل��ى 
عملية  م���ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  �إن 
�لغبيبة  مركزي  ت�شمل  �لتطوير 
ومركز  �ل�شارقة  يف  و�لنا�شرية 
ر�أ�������س �خليمة  وم���رك���ز  ع��ج��م��ان 
�أن  �إىل  �ل��ف��ج��رة لف��ت��ة  وم��رك��ز 

�ل��ب��دي��ل��ة وذلك  �مل���ر�ك���ز  ���ش��ت��زور 
�ملر�كز  ت��ل��ك  و�ق�����ع  در�����ش���ة  ب��ع��د 
و�ملتطلبات  فيها  �ل��ع��م��ل  وح��ج��م 
توفرها  �ل���و�ج���ب  �ل�������ش���روري���ة 
خ�������ال ف�������رتة �إغ����������اق �مل����ر�ك����ز 
 . �لوقائي  �لطب  �مللحقة مبر�كز 
و�أو�شحت �لهيئة �أن �إعادة ت�شميم 
بها  �لرت��ق��اء  ت�شتهدف  مر�كزها 
�لعاملية  �مل��ع��اي��ر  �أرق����ى  ل��ت��و�ك��ب 
من خال حتديث �أنظمة تقدمي 
�خلدمات ورفع م�شتويات �جلودة 
عملية  وت�����ش��ري��ع  فيها  و�ل��ك��ف��اءة 
�إجناز طلبات �ملتعاملن �ن�شجاما 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  م��ع 
ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات ح��ك��وم��ي��ة على 
�إ�شعاد  يف  ت�شهم  �مل�شتويات  �أعلى 

�ملتعاملن  خل����دم����ة  �ل���ف���ج���رة 
�شكمكم.  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل�����و�ق�����ع 
�أبرمت  ب���اأن���ه���ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أف��������ادت 
م��وؤ���ش�����ش��ة مو��شات  م��ع  �ت��ف��اق��ا 
لنقل  حافات  لتوفر  �لإم���ار�ت 
�ملتعاملن من �ملر�كز �لتي �أعلنت 
�إغ��اق��ه��ا �إىل م��ر�ك��ز خدمة  ع��ن 
�مل��ت��ع��ام��ل��ن �ل��ب��دي��ل��ة ف�����ش��ا عن 
�إر�شادية  ل��وح��ات  بو�شع  قيامها 
�ملتعاملن  تفيد  �مل��ر�ك��ز  تلك  يف 
مر�جعتها  ميكنهم  �لتي  باملو�قع 
للح�شول على �خلدمة ومو�عيد 

�لعمل �لر�شمية فيها.
�أن���ه���ا و�شعت  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أ����ش���اف���ت 
خطة متكاملة ل�شتيعاب �لأعد�د 
�مل��ت��ع��ام��ل��ن �لتي  �مل���ت���ز�ي���دة م���ن 

يف  �ليومية  �ل�شتيعابية  طاقتها 
�لفا   18 ع��ل��ى  �لت�شجيل  جم���ال 
25 مركز�  و240 معاملة منها 
�لوقائي.  �لطب  مب��ر�ك��ز  ملحقا 
خدمة  م��ر�ك��ز  يف  �لهيئة  وت��وف��ر 
�لعديد  ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��ت��ع��ام��ل��ن 
م���ن �خل���دم���ات �لإ���ش��اف��ي��ة �لتي 
ت�شتهدف تاأمن �أف�شل م�شتويات 
ومعاملتهم  ملتعامليها  �ل���ر�ح���ة 
معاملة �ل�شيوف من �أبرزها ركن 
�لأطفال وركن �ملعرفة و�ل�شيافة 
و�مل�شلى و�لكويف �شوب و�لإنرتنت 
�لا�شلكي و�ي فاي وذلك يف �إطار 
جهودها �لهادفة �إىل حتقيق �أعلى 
�لبت�شامة  ور�شم  ر�شاهم  درجات 

على وجوههم. 

•• عجمان : الفجر

حت��ت رع��اي��ة حم��ي �ل��دي��ن ثومبي 
للمجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�لطبية  ث��وم��ب��ي  ملجموعة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�أق���ام���ت ج��ام��ع��ة �خلليج  ب��ع��ج��م��ان 
خا�شا  ح���ف���ا  ب��ع��ج��م��ان  �ل��ط��ب��ي��ة 
على  ع���ام���ا   16 م������رور  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
جمل�س  �أع�شاء  بح�شور  تاأ�شي�شها 
�لتدري�شية  و�لهيئة  �ملجموعة  �إد�رة 

و�ملوظفن فيها و�لطلبة . 
وتوجه حمي �لدين ثومبي �لرئي�س 
�لرئي�س  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  �مل��وؤ���ش�����س 
 ، �لإد�رة  جمل�س  ورئ��ي�����س  �مل��وؤ���ش�����س 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لعظيم  بال�شكر 
�ل�شيخ خليفة �آل نهيان رئي�س دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حفظه �هلل 
،ول�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رعاه �هلل ،و ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ح��م��ي��د ب��ن ر����ش��د �ل��ن��ع��ي��م��ي، ع�شو 
�لأعلى حاكم عجمان رعاه  �ملجل�س 
�هلل وك��اف��ة ح��ك��ام �لأم�����ار�ت رعاهم 
�لعلمي  ل��ل��ب��ح��ث  �ل���د�ع���م���ن  �هلل 
�مل�����ش��ت��م��ر مثمنا  �ل��ط��ب��ي  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 

يتمتع  ومب��ا  باجلامعة  �لتدري�شية 
به فريق �لعمل باجلامعة من ذوي 
�لأن�شطة  �خلربة ودوره��م يف قيادة 
وتعزيز  �جل����ام����ع����ة  يف  �ل���ب���ح���ث���ي���ة 

م�شرتها �لتعليمية �لتناف�شية .
�لربوفي�شور  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
مدير  ن����ائ����ب  ر�ج،  ������ش����وك  غ���ي���ت���ا 
�لطبية  �خلليج  جلامعة  �جل��ام��ع��ة 
�أطلقت  �ل���ع���ام  ه����ذ�  ب����اأن �جل��ام��ع��ة 
�لعلوم  يف  ب���ك���ال���وري���و����س  ب���رن���ام���ج 
�ل���ط���ب���ي���ة �حل���ي���وي���ة وع���م���ل���ت على 
ت���وف���ر 35 م���ق���ع���د� ���ش��ن��وي��ا ل����ه ، 

ثومبي باملنا�شبة عن �إطاق برنامج 
�لعلوم �لبحثية لأول مرة بالإمار�ت 
�لطبية  �لبحثية  �ملنح  توفر  وع��ن 
و�لطاب  �لتدري�س  هيئة  لأع�شاء 
�لربنامج  ه�����ذ�  �أن  �إىل  م�������ش���ر� 
من  ونخبة  متمكنة  خ���رب�ت  ي��وف��ر 
�لباحثن �لذين �شي�شهمون يف دعم 
وميكنهم  �حليوية،  �لطبية  �لعلوم 
من �إطاق م�شاريع بحثية �شريريه. 
�إمكانيات  لديها  �جلامعة  باأن  و�أكد 
ب�شرية متكنها من  وخ��رب�ت  تقنية 
�لتعليم  بجد�رة يف جمال  �لتناف�س 

ق��دم��وه من  ج��ه��وده��م جميعا وم���ا 
دعم م�شتمر مل�شرة �جلامعة .

ن��ف��خ��ر ونعتز  �أن���ن���ا  ث��وم��ب��ي  وق�����ال 
�جلهود  ونثمن  بالإمار�ت  بوجودنا 
�مل��ب��ذول��ة م��ن �ل��ق��ي��ادة ف��ي��ه��ا بدعم 
�مل�شتمر  و�لتحفيز  �لعلمي  �لبحث 
مهناأ  فيها  �لطبي  �لتعليم  مل�شرة 
م�شرة  جن��اح  يف  �شاهم  م��ن  جميع 
�جل��ام��ع��ة وم��ع��رب��ا ع��ن ���ش��ك��ره لهم 
�لتز�مهم وم�شاهمتهم يف منو  على 

�ملوؤ�ش�شة.
�لهيئة  م���ن���ج���ز�ت  ب���ك���اف���ة  و�أ������ش�����اد 

�لتي  وتوفر �لتخ�ش�شات �لطبية  
و�شوق  �مل��ج��ت��م��ع  وح���اج���ة  ت���ت���و�ف���ق 

�لعمل �لطبي �لإمار�تي . 
�خلليج  ج��ام��ع��ة  م�������ش���ادر  و�أك�������دت 
�ل��ط��ب��ي��ة ب�����اأن  ج��م��ي��ع �ل���رب�م���ج يف 
�ملبدئي  �لعتماد  تلقيت  قد  �لأ�شل 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  من 
�لعلمي بالإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�لت�شجيل  د�ئ������رة  ب�����اأن  و�أ����ش���اف���ت 
�لقادم  �ل���در�����ش���ي  ل��ل��ع��ام  و�ل��ق��ب��ول 
ت��ل��ق��ي �لطلبات  ب��ال��ف��ع��ل  ب����د�أت  ق��د 
لانت�شاب لها. و �أعلن حمي �لدين 

�لعلوم  يف  ب���ك���ال���وري���و����س  وك���ذل���ك 
�ل�شحية: BHS- علوم �ملخترب�ت 
�شنويا(،  م���ق���ع���د�   10( �ل��ط��ب��ي��ة 
�لطبي  �لت�شوير  علوم   -  BHS
 -  BHS،)شنويا� م��ق��ع��د�   10(
و�لتكنولوجيا  �جل��ر�ح��ي  �لتخدير 
 BHSو ����ش���ن���وي���ا(،  )10مقعد� 
مقعد�   10( �ل��ت��م��ري�����س  ع��ل��وم   -
�لتخدير  BHSيف  �شنويا(.وقدم 
مرة  لأول  و�لتكنولوجيا  �جلر�حي 
يف �لباد م�شرة �إىل �شعيها �لد�ئم 
�لطبي   �ألتعلمي  ب��اأد�ئ��ه��ا  ل��ارت��ق��اء 

�مللكية  �ل���ع���ايل م���ع ���ش��م��ان ح��ق��وق 
�لفكرية(  �مللكية  )ح��ق��وق  �لفكرية 
لأ�شحاب �مل�شاريع يف جامعة �خلليج 
�لطبية. وبن ثومبي باأن نخبة من 
و�لباحثن  �لأك��ادمي��ي��ن  �خل����رب�ء 
�شاركو�  ممن  �لطموحن  و�لطلبة 
بحثية  م�شاريع  �أطلقو�  بالربنامج 
مثل  ع��������دة  ط����ب����ي����ة  جم����������الت  يف 
و�لأوعية  �لقلب  و�أمر��س  �ل�شكري 
�حل�شا�شية،  ��شطر�بات  �ل��دم��وي��ة، 
و�ل�شطر�بات �لور�ثية، وكذلك يف 
�لهيموغلوبيني  �ل�شحي  �لعتال 
ب����اأن �جل��ام��ع��ة ت��رح��ب باأية  لف��ت��ا 
�شتى  �أخ������رى يف  ب��ح��ث��ي��ة  م�����ش��اري��ع 
�ملجالت ل �شيما تلك ذ�ت �لهتمام 
�مل�شرتك و�خلا�شة تلك �ملتخ�ش�شة 
ب��ب��ع�����س �لأم������ر��������س �مل���ن���ت�������ش���رة يف 

�ملنطقة �خلليجية . 
و�أ�شار �إىل �أن �جلامعة تفتح �ملجال 
�أن  ع��ل��ى  فيها  للم�شاركة  للجميع 
لتقدمي  �ل���ن���ه���ائ���ي  �مل����وع����د  ي���ك���ون 
تقدمي  ويتم   2015 هو  �لطلبات 
�مل���ن���ح يف �ل���ربن���ام���ج ل��ل��ر�غ��ب��ن يف 
عن  و�لإع���ان   2015 يناير   30
فرب�ير   28 يف  عليها  �حل��ا���ش��ل��ن 

�شباط عام 2015.

م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي يبني م�سجدً� يف �إمارة �لفجرية
•• اأبوظبي-الفجر: 

�نطاقاً من �لتز�مه مب�شوؤوليته 
م�شرف  ت������ربع  �لج���ت���م���اع���ي���ة، 
جمموعة  �لإ����ش���ام���ي،  �أب��وظ��ب��ي 
�لإ�شامية  �مل���ال���ي���ة  �خل����دم����ات 
يف  جديد  م�شجد  ببناء  �ل��ر�ئ��دة، 
م�شجد  يت�شع  �ل��ف��ج��رة.  �إم�����ارة 
ع��م��ر ب��ن �خل��ط��اب، �ل���ذي �فتتح 
م�شٍل  ل�1500  م��وؤخ��ر�ً،  �أب��و�ب��ه 

و�لأوق���اف.  �لإ�شامية  لل�شوؤون 
وت��ع��ك�����س ه�����ذه �مل�����ب�����ادرة �ل���ت���ز�م 
م�������ش���رف �أب���وظ���ب���ي �لإ����ش���ام���ي 
مب�شوؤوليته �لجتماعية �ملوؤ�ش�شية 
وحر�شه �لد�ئم على دعم وخدمة 
�ملجتمع �لذي يعمل فيه باعتباره 
�لإ�شامية  �مل�����ش��ارف  �أك���رب  �أح���د 

و�أكرثها جناحاً يف �لدولة. 
وبر�مج  م����ب����ادر�ت  ���ش��م��ن  وم����ن 
�لتي  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل�������ش���وؤول���ي���ة 

حيث  للمو�طنن،  �لعمل  فر�س 
�إىل  لديه  �لتوطن  ن�شبة  و�شلت 
�مل�شرف  ي�شت�شيف  كما   .48%
و�لفعاليات  �مل��ع��ار���س  م��ن  ع����دد�ً 
��شتقطاب  �إىل  ت����ه����دف  �ل����ت����ي 
�ل�شابة. هذ�  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ك��و�در 
وقد وقع �مل�شرف موؤخر�ً مذكرة 
تفاهم مع د�ئ��رة �مل��و�رد �لب�شرية 
بن  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  ب��ال�����ش��ارق��ة 
�ملو�هب  وت����دري����ب  �مل��وؤ���ش�����ش��ت��ن 

من  وي���ت���األ���ف  م�����ش��ل��ي��ة،  و150 
وي�شم  ق��ب��ب  وث�����اث  م��ئ��ذن��ت��ن 
منف�شلة  و�أماكن  مد�خل  ثاثة 
بالإ�شافة  ل��ل��و���ش��وء  خم�ش�شة 
ي�شم  ك��م��ا  �أخ������رى،  م���ر�ف���ق  �إىل 
و�آخر  �مل�شجد  باإمام  خا�شاً  �شكناً 

للموؤذن.
وي��ع��د ه��ذ� �مل�����ش��روع ث��م��رة تعاون 
�أبوظبي  م�����ش��رف  ب��ن  م�����ش��رتك 
�لعامة  و�ل���ه���ي���ئ���ة  �لإ�����ش����ام����ي 

�مل�شرف،  وي��ن��ظ��م��ه��ا  ي���دع���م���ه���ا 
حملة �لتوعية �ملالية حتت عنو�ن 
�لأ�����ش����ول  ع���ل���ى  �أم�����و�ل�����ك  �إد�رة 
و�ل����ت����ي ت���ه���دف ل��ت��وع��ي��ة �أف������ر�د 
�لطرق  �أف�������ش���ل  ح����ول  �مل��ج��ت��م��ع 
و�إد�رة  وتنميتها  �أمو�لهم  لدخار 

�لتز�ماتهم �ملالية. 
وي����ح����ر�����س م�������ش���رف �أب���وظ���ب���ي 
دعم  على  با�شتمر�ر  �لإ���ش��ام��ي 
جهود �لتوطن من خال توفر 

�لعمل  فر�س  وتوفر  �لإمار�تية 
�لإمار�تية  �لكو�در  من  ملجموعة 

�مل��وؤه��ل��ة �مل��ه��ت��م��ة ب���دخ���ول قطاع 
�خلدمات �مل�شرفية �لإ�شامية. 

�لبيئة و�ملياه تعقد ور�سا تعريفية بقانون �لوقاية 
من �لأمر��س �حليو�نية �ملعدية و�لوبائية

�لطرق و�ملو��سالت تطرح �أرقامًا مميزة يف 
مز�دها �لإلكرتوين �لتا�سع و�لع�سرين 

•• دبي-وام:

نظمت وز�رة �لبيئة و�ملياه ور�س عمل تعريفية حول �شحة �لرثوة �حليو�نية 
و�لن�شاطات �ملتعلقة بها بهدف حماية �لرثوة �حليو�نية و�حلد من �نت�شار 
�لأمر��س �حليو�نية �لوبائية و�مل�شرتكة وذلك يف �ملناطق �لغربية و�لو�شطى 

و�ل�شرقية و�ل�شمالية و�إمارة دبي.
ياأتي ذلك يف �إط��ار �شعي �ل��وز�رة للحفاظ على �ل��رثو�ت �حليو�نية و�حلد 
وتخفيف  �مل�شرتكة  و�لأم��ر����س  و�لوبائية  �ملعدية  �لأم��ر����س  �نت�شار  م��ن 
�لوز�رة  �نعكا�شاتها �ل�شحية و�لقت�شادية و�لجتماعية وحتقيقا لأهد�ف 
�ملحلي  �لإن��ت��اج  و��شتد�مة  �ل��غ��ذ�ء  �شامة  بتعزيز  �ملتعلقة  �ل�شرت�تيجية 

و�لوقاية من �لآفات �لزر�عية ومكافحة �لأمر��س �حليو�نية.
ياأتي تنفيذ هذه �لور�س بهدف ن�شر �لوعي و�ملعرفة بن �لأطباء �لبيطرين 
�لحتادي  �ل��ق��ان��ون  �أح��ك��ام  ببنود  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  �ملحلية  �ل�شلطات  يف 
�ملعدية  �حليو�نية  �لأم��ر����س  من  �لوقاية  ب�شاأن  م   2013 ل�شنة   8 رق��م 
تتعلق  �أحكاما  يت�شمن  و�ل��ذي  �لتنفيذية  ولئحته  ومكافحتها  و�لوبائية 
بتد�بر �لوقاية من �لمر��س �حليو�نية ومكافحتها و�جر�ء�ت �ل�شيطرة 
عليها و�لدو�ر و�ملهام �ملطلوبة من �جلهات �ملعنية و�لأطباء �لبيطرين يف 
�لقطاع �خلا�س ومنها �لز�مية �لباغ عن �لأمر��س �لو�جب �لباغ عنها 

مبوجب �لقانون وتد�بر �لوقاية من �لأمر��س �حليو�نية ومنع �نت�شارها 
و�آليات �لتعامل مع �لبوؤر �ملر�شية �مل�شتبه بها و�لجر�ء�ت �لو�جب �تخاذها 
�حليو�نات  وت���د�ول  نقل  منع  و�شبل  وب��ائ��ي  مب��ر���س  �ل���ش��اب��ة  تاأكيد  عند 
�ملري�شة ومنتجاتها و�ج��ر�ء�ت �لتعقيم و�لتطهر يف �لأماكن �لتي تظهر 
�لنافقة  �حليو�نات  من  �ل�شحي  و�لتخل�س  �لأمر��س  بهذه  �إ�شابات  فيها 

وخملفاتها.
و�أكد �شعادة �ملهند�س �شيف �ل�شرع وكيل �لوز�رة �مل�شاعد لل�شوؤون �لزر�عية 
�لر�شيدة  �لقيادة  توجهات  �شياق  ويف  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  �أن  و�حليو�نية 
حري�شة على تنظيم مثل هذه �لور�س لتعزيز قنو�ت �لتو��شل مع �ل�شلطات 
مبهام  �لخت�شا�س  ذ�ت  �لأ���ش��ع��دة  جميع  على  �خل��ا���س  و�لقطاع  �ملحلية 
�لوز�رة بهدف تطوير وحتديث �لأنظمة و�لت�شريعات مبا ي�شاهم يف ت�شهيل 

�لجر�ء�ت و�للتز�م بالأنظمة و�لقو�نن.
�ل��ل��ق��اء�ت لتعريف  ك��ذل��ك على عقد مثل ه��ذه  �ل����وز�رة  �إىل ح��ر���س  ون���وه 
بامل�شتجد�ت  �خلا�س  و�لقطاع  �ملحلية  �ل�شلطات  من  �لبيطرين  �لأطباء 
مبا  �حليو�نية  �ل��رثوة  جم��ال  يف  �لنافذة  و�لأنظمة  �لت�شريعات  جم��ال  يف 
ي�شهم يف حمايتها و�شون �ل�شحة �لعامة و�لوقاية ومنع �نت�شار �لأمر��س 
�حليو�نية �لوبائية و�مل�شرتكة وت�شهيل �لإجر�ء�ت و�إيجاد �حللول �ملنا�شبة 

بالتن�شيق مع �ل�شلطات �ملخت�شة و�جلهات �ملعنية.

•• دبي-الفجر:

تعتزم موؤ�ش�شة �لرتخي�س يف هيئة �لطرق و�ملو��شات، 
و�ملزمع  و�لع�شرين  �لتا�شع  �لإلكرتوين  مز�دها  خال 
�إقامته يف 18 من نوفمرب �جلاري، و�لذي ي�شتمر ملدة 
ثاثة �أيام، طرح باقة من �لأرقام �ملميزة و�لبالغ عددها 
 3 للفئات )M،N،L،K،O،(، مت�شمنة  رقماً   100
�أرق��ام در�ج��ة نارية ثاثية، و5 �أرق��ام كا�شيك، وذلك 
لرغبة �ملتعاملن من م�شتخدمي �ملز�د�ت �للكرتونية، 
علماً �أن باب �لت�شجيل للمز�د �شيتم فتحة يوم �لثاثاء 

�ملو�فق 11 نوفمرب و�شي�شتمر حتى يوم �ملز�د. 
و�أو�شح حممد عبد �لكرمي نعمت، مدير �إد�رة ترخي�س 
�ملز�د�ت  �أن  �لهيئة،  يف  �لرتخي�س  مبوؤ�ش�شة  �ملركبات 
و�أهد�فنا  روؤي��ت��ن��ا  حت��ق��ي��ق  يف  ���ش��اه��م��ت  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�قتناء  حم��ب��ي  م���ن  �جل��م��ه��ور  ت�شجيع  يف  �مل��و���ش��وع��ة 
�لكرتونية  و�شائل  ع��رب  �مل�شاركة  على  �ملركبات  �أرق���ام 
مت ت�شميمها وتنفيذها من �أجلهم، ل�شيما �أنها ُت�شهم 

بعيد�ً  �أمامهم  و�جل��ه��د  �ل��وق��ت  توفر  يف  كبر  ب�شكل 
�لقنو�ت  �أن  ع��ن  ف�شًا  و�لن��ت��ظ��ار،  �لبحث  ع��ن��اء  ع��ن 
يف  �أم��ن��اً  �لو�شائل  �أف�شل  من  و�ح��دة  تعد  �للكرتونية 

حتقيق �لتناف�س �ليجابي �لفّعال بن �مل�شاركن.  
ولفت �إىل �أن �ملز�د �للكرتوين �ملقبل �شيت�شمن �أرقاماً 
حتقيق  يف  �شت�شهم  مميزة  وخما�شية  ورباعية  ثاثية 

ر�شا �ملتعاملن من �جلمهور.
�مل�شاركة  �أنه �شيتم فتح باب  و�أو�شح عبد�لكرمي نعمت 
يف �مل����ز�د ي���وم �ل��ث��اث��اء �مل��و�ف��ق 11 ن��وف��م��رب �جلاري 
18 من  �مل��ز�د يف  يبد�أ  �أن  �أي��ام على   8 مل��دة  و�شي�شتمر 
�ل�شهر ذ�ته، مو�شحا �أن �آلية �مل�شاركة تكون عرب موقع 
�إىل  �لتوجه  �أو   ،www.rta.ae �للكرتوين  �لهيئة 
م��ر�ك��ز خ��دم��ة �ل��ع��م��اء يف دب���ي وط��ل��ب �مل�����ش��اع��دة من 
�ملز�د،  يف  و�مل�شاركة  �لت�شجيل  عملية  باإمتام  �ملوظفن 
درهم   5000 مبلغ  �إي��د�ع  �مل�شاركن  من  يتطلب  كما 
على  �مل���ز�د  ي��ر���س  مل  ح��ال  يف  ��شرتجاعه  يتم  كتاأمن 

�ل�شخ�س. 
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اأخبـار الإمـارات

�طالق �أول كتاب فني لل�سيخة �ليازية بنت نهيان بن مبارك
•• ابوظبي -وام:

�طلقت �ل�شيخة �ليازية بنت معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان 
�لعربية  باللغتن  وذل���ك  �جت��اه��ات  ع��ن��و�ن  ل��ه��ا حت��ت  ف��ن��ي  ك��ت��اب  �ول 

و�لجنليزية . 
و�شطرت �ل�شيخة �ليازية يف �لكتاب كلمة �هدته فيها �ىل �شمو �ل�شيخة 
�لأعلى  �لرئي�س  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة �م 
�لمار�ت ل�شهامها يف تفعيل �حلياة �لثقافية و�لفنية و�لد�عمة لكافة 
�وجه �لنه�شة �لن�شائية يف �لدولة . كما توجهت �ي�شا بال�شكر و�لمتنان 
�ىل �شمو �ل�شيخة �شامة بنت حمد�ن بن حممد �آل نهيان حرم �لفريق 

�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�ىل �شمو �ل�شيخة �شم�شة بنت حمد�ن بن حممد 
�آل نهيان حرم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
�ملنطقة �لغربية . و��شتمل �لكتاب على مقدمة ملعايل �ل�شيخ نهيان بن 
مبارك �ل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع ��شار فيها �ىل 
�ن �لكتاب مزيج من �لبد�ع و�لتجديد و�ملهارة �لفنية و�لنفتاح �لذكي 

على �لعامل . 
و��شاف �ن �لكتاب يعك�س مات�شهده �لمار�ت من حر�ك ثقايف و�جناز�ت 
�حلكيمة  �لقيادة  بف�شل  �لمار�تية  �حلياة  مناحي  خمتلف  يف  عديدة 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه  ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
ز�ي��د للثقافة و�لفنون.  �ل�شيخ حممد بن  �ول �شمو  �لفريق  �هلل ودع��م 

�ملجموعات  من  �ملتو�شط  �لقطع  من  90�شفحة  نحو  يف  �لكتاب  ويقع 
�لفنية لل�شيخة �لفنانة و�لتي جت�شد موجة جديدة تلقائية وحديثةمن 

�لفنون �لإمار�تية. 
م�شهورة  ل�شخ�شيات  وبورتريهات  فنية  ر�شومات  على  �لكتاب  وي�شتمل 
بع�شها  و�ق��و�ل وحكم على هام�س  و�شروحات م�شاحبة  حمليا وعامليا 
وحرية  وعفوية  بتلقائية  �ليازية  �ل�شيخة  �لفنانة  ر�شومات  وتتميز 
�لرت�ث  لوحاتها  عديد  ت��ربزيف  كما  مو�شوعاتها  �ختيار  يف  حقيقية 
�لتقاء  عن  تعبر�  �لعاملية  �لعانية  و�للوحات  و�ملخرتعات  �ل�شعبي 
�لكتاب  للن�شرو�لإعان  موتيهيت  موؤ�ش�شة  و��شدرت  بالعاملي.  �ملحلي 
باللغتن �لعربية و�لجنليزية وتعر�شه حاليا يف جناحها مبعر�س فن 

�بوظبي. 

وقد برزت مو�هب �ل�شيخة �ليازية منذ نعومة �أظفارها حيث ترعرعت 
ت��األ جهد�يف  و�هتمام ومل  رعاية  �أولتها كل  �لفن  تع�شق  �أ�شرة  كنف  يف 

توفر كل ما يلزم لها لتطوير مهار�تها . 
�لفنية  لوحاتها  �أوىل  فر�شمت  مبكرة  �شن  �لفن يف  مع  رحلتها  وب��د�أت 
ق�شة  �إىل  �جل���در�ن  ح��ول��ت  و�لأل����و�ن  غرفتهاوبالري�شة  ج���در�ن  على 
باأكادميية  در��شتها  خال  �لفنية  قدر�تها  تطورت  ثم  باحلياة  مفعمة 
�لفنية  �أعمالها  من  �لعديد  �ليازية  �ل�شيخة  وعر�شت  ز�ي���د..  �ل�شيخ 
دبي  ف��ن  معر�س  ومنها  �لم���ار�ت  يف  �أقيمت  �لتي  �لفنون  معار�س  يف 
ومعر�س فن �أبوظبي ومعر�س تعابر �إمار�تية �لذي يقام يف �أبوظبي. 
�لأول  �ل�شخ�شي  معر�شها  �ليازية  �ل�شيخة  �أق��ام��ت   2011 ع��ام  ويف 

بعنو�ن تو��شل �لذي �أقيم يف معر�س �آرت �شبي�س يف دبي.

بح�سور �سلطان بن حممد القا�سمي

عادل �إمام يف ندوة مبعر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب: �لإرهاب ل ميكنه �أن يهزم دولة لديها ثقافة عريقة
•• ال�صارقة-وام:

بح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة وجمهور كبر غ�شت به قاعة �لحتفالت 
يف معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب يف دورته �لثالثة و�لثاثن �أطل �لفنان 
عن  ليتحدث  �خلمي�س  �لول  �أم�����س  ي��وم  ليلة  جمهوره  على  �إم���ام  ع���ادل 
�ملعروف. وتقدم نادر  �لناقد  �أد�ره��ا نادر عديل  �لدر�ما و�لثقافة يف ندوة 
عديل يف بد�ية �لندوة بال�شكر و�لتقدير ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي لأنه فتح �ملجال لاحتفاء بالدر�ما يف �شاحات 
�لثقافة. وتابع: �إن عادل �إمام هو �شاحب �ل�شعادة وذلك لي�س ن�شبة لآخر 
م�شل�شل له بل لأنه ر�شم �ل�شعادة على وجوه �ل�شعوب �لعربية طيلة م�شو�ر 
عادل  �لفنان  �شكر  . من جانبه  و�مل�شرح  و�لدر�ما  �لفن  خم�شة عقود من 
�لندوة  ولهذه  للمعر�س  رعايته  �ل�شارقة على  �ل�شمو حاكم  �إم��ام �شاحب 
و�أكد �أن �شموه رجل نادر يف منطقتنا �لعربية يبني م�شارح يف كل مدر�شة 
�إنه رجل مثقف جد� يتميز بثقافة �إ�شامية و�شطية جميلة وثقافة حياتية 
جميلة . لفتا �إىل �أنه كان زميا ل�شاحب �ل�شمو يف كلية �لزر�عة بجامعة 
�لقاهرة و�لتي متيزت يف تلك �لفرتة بوجود م�شرح مهم. و�أ�شاف : جئت 
من وطن يعاين لكنه قوي خ�شو�شا �أننا خرجنا كلنا يف 30 يونيو حيث 

�أنه قدم �أعمال در�مية عن �لإرهاب و�لإحباط و�ل�شلبيات �لتي كان يعاين 
در�ميا.  ويتابعها  �إل  حالة  يرتك  لن  فهو  وبالتايل  وجمتمعه  بلده  منها 
و�أ�شار �إىل �أنه كان ير�شد �لأحد�ث و�لوقائع عندما فر�س �لإرهاب نف�شه 
�لأعمال  تلك  تقدمي  باله  يف  يكن  مل  حيث  و�ل��و�ق��ع  و�لثقافة  �لفن  على 
كان  مل��ا  ور���ش��د  متابعة  ب��ل  ن��ب��وءة  لي�شت  وه��ذه  قدمناها  بالنتيجة  لكننا 
يجري. و�أكد �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد�لقا�شمي 
يحب م�شر و�شعب م�شر �أكرث من بع�س �مل�شرين م�شر� �إىل �أنه يفتخر 
ويعتز مبحبة حاكم �ل�شارقة مل�شر �لتي در�س فيها يف كلية �لزر�عة وتزود 
�لزر�عة  كلية  يف  هناك  كان  �أن��ه  �إىل  ولفت  وم�شارحها  ثقافتها  من  ونهل 
�مل�شرح  �إن  و�لغربي. وقال  �لأوروب��ي  �لأدب  م�شرح وكانت م�شر تنهل من 
يقود �لثقافة فهو �أبو �لفنون كلها. وبخ�شو�س م�شتقبل �ل�شينما و�مل�شرح 
و�لدر�ما يف �لعامل �لعربي �أكد �إمام �أنه عندما يكون هناك حرية للمبدع 
وحرية للمتلقي وحرية للناقد و�نعد�م للرقابة و�ملنع و�شيوفهما فا �شك 

�أن قادم �لأيام �شيكون �أجمل و�أف�شل.
�أن يهزم دول��ة م��ا د�م��ت متتلك ثقافة  ل��اإره��اب  �أن��ه ل ميكن  �إىل  ولفت 
�أن نقول للفنان �عمل هذ� ول  �أنه ل ميكن  عريقة وفنا قويا م�شر� �إىل 
تعمل ذ�ك مبعنى �أن نفر�س عليه ما ل يجوز وما ل يطاق وما ل ميكن 
فر�شه فا و�شاية على �لفن و�لفنان ول ميكن لأي جهة �أن تفر�س وتلزم 

�ن�شم �جلي�س لل�شعب بقيادة �مل�شر �ل�شي�شي لفتا �إىل �أن �جلي�س �مل�شري 
د�ئما يقف مع �ل�شعب. و�أ�شار �إىل �أن لدينا ثقافة هائلة وموروثات ثقافية 
قدمية جد� وعريقة لن تزول من عقول وقلوب �ل�شباب ولفت �إىل �أنه ل 
يعمل ندو�ت ولن يتكلم كثر� بل �شيرتك �لأمر للحو�ر وهو ما كان على 
و�أكد  �لت�شفيق من قبل �جلمهور.  �لكثر من  �شاعة كاملة تخللها  مد�ر 

قبل فتح باب �حلو�ر: لن تن�شى م�شر مو�قف �لعرب �شعوبا وحكاما . 
ويف معر�س رده على ت�شاوؤلت �حل�شور �أكد �أنه متفائل يف �مل�شتقبل على 
ونف�شه  و�أهله  بلده  م��رة يف حياته على  ك��ان خائفا ولأول  �أن��ه  �لرغم من 
طو�ل �لفرتة �ملا�شية �إىل �أن جاء يوم 30 يونيو حيث قال �ل�شعب �ل�شري 
كلمة �لف�شل. و�أكد �أن �ل�شعب �مل�شري هو �لذي �شيقود �ملرحلة و�لتغير 
م�شر� �إىل �أن طريق �لدميوقر�طية طويل و�شعب وللثقافة دور كبر يف 
�لتغير.  م�شرة  قيادة  على  �لقادرة  هي  و�ل�شعوب  �أف�شل  هو  ملا  �لتغير 
و�أ�شاف: نعي ما يحاك �شدنا من موؤ�مر�ت لفتا �إىل �أن ��شتغال �لدين 
وتوظيفه مل�شالح �شخ�شية هي م�شاألة غر �أخاقية على �لإطاق. وبن 
�شبقت  �لتي  �ملرحلة  وعن  �لثقافية.  �ملنظومة  يف  �أ�شا�شي  عن�شر  �لفن  �أن 
تلك  �شاأتناول  قال:  ونف�شه  و�أهله  بلده  يونيو وكان فيها خائفا على   30
�ل�شود�ء ومثل هذ�  �مل�شحكات  �لكثر من  بالكوميديا حيث فيها  �ملرحلة 
�إليه �شيذكر �لنا�س بتلك �ل�شنو�ت �لأخرة ولفت �إىل  �أ�شعى  �لعمل �لذي 

وتوجه �لفن وفق ما تريد كما �أن �لفن غر مرتبط ب�شخ�س �أو وقت معن 
وهو طموح م�شتمر ومتو��شل وهو �شمر �ل�شعوب. وبالن�شبة للم�شرح �أكد 
�شرته  وبخ�شو�س  للم�شرح.  �لأ�شا�س  هما  �لثقافية  و�حلالة  �لكتابة  �أن 
�لذ�تية وم�شو�ره �لدر�مي و�إمكانية �أن ترى �لنور قريبا �أكد �لفنان عادل 
�لإمام �أنه ل يفكر حتى �لآن مبو�شوع كتابة �أو ت�شجيل �أو ت�شوير �شرته 
�بنه �ملخرج ر�مي  �لبع�س ومن بينهم  �لرغم من حم��اولت  �لذ�تية على 
�إم��ام. وق��ال: �أنا فرح لأين عادل �إم��ام و�أح��ب مهنتي جد� منذ كنت طالبا 
�ل��ن��دوة عن �جلهود  �إم��ام يف  �أن��ا حمظوظ لأنني فنان. وحت��دث  وحقيقة 
�لتي بذلها عندما مت تعيينه �شفر� للنو�يا �حل�شنة قبل عدة �شنو�ت حيث 
قام باأدو�ر مهمة بخ�شو�س �لاجئن وخ�شو�شا �لاجئن �ل�شومالين 
وماآ�شي  و�ق��ع  على  كثب  عن  تعرف  حيث  �شوريا  يف  و�لعر�قن  �ليمن  يف 
�أكرث  �أح���د �لأط��ف��ال ع��ن  ���ش��وؤ�ل م��ن  �ل��اج��ئ��ن. ويف رده على  وم�شكات 
�إن �مل��و�ق��ف �لأخ���رة �لتي حدثت يف بلده  �إم��ام  �أث��ر يف حياته ق��ال  موقف 
هي �لأكرث تاأثر� فيه كنت خائفا على بلدي وعائلتي ونف�شي �إىل �أن جاء 
30 يونيو حاما معه �لأمل و�لفرج و�مل�شتقبل �مل�شرق . و�ختتم بالقول: 
�شاأعمل جاهد� حتى يت�شنى يل ح�شور مهرجان �مل�شرح �ملدر�شي �لذي يقام 
�لثقافة �شاحب  ر�عي  �ل�شارقة ويحظى برعاية كرمية من  �إم��ارة  هنا يف 

�ل�شمو حاكم �ل�شارقة . 

الي�سرت كامبل كامت اأ�سرار رئي�س الوزراء الربيطاين ال�سابق

موؤلف �سنو�ت بلري يوقع كتابه يف ركن �لتو�قيع مبعر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب
•• ال�صارقة-الفجر:

�لي�شرت  �لربيطاين  �لكاتب  وّق��ع 
لرئي�س  �لإع��ام��ي  �ملدير  كامبل، 
�ل������وزر�ء �ل��ربي��ط��اين ت���وين بلر 
 Blair شابقاً، كتابه �شنو�ت بلر�
جتربة  يتناول  �ل��ذي   ،Years
�شنو�ت حكم توين بلر، وذلك يف 
�ل�شارقة  مبعر�س  �لتو�قيع  رك��ن 

�لدويل للكتاب. 
�لتي  �ل��ف��رتة  على  �لكتاب  وي��رك��ز 
ق�شاها توين بلر يف مقر رئا�شة 
بلندن،  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 
مبني  وه����و   ، ���ش��رتي��ت  د�ون���ي���ن���غ 
كامبل،  �ل��ي�����ش��رت  م���ذك���ر�ت  ع��ل��ى 
رئي�س  �أ�شر�ر  يعترب حافظ  �ل��ذي 
�ل��������وزر�ء �ل�������ش���اب���ق، خ����ال فرتة 
وج����وده يف م��ق��ر رئ��ا���ش��ة �ل�����وزر�ء، 
م����دي����ر�ً  �آن����������ذ�ك  ع���م���ل  �أن  ب���ع���د 
�لربيطانية،  �لإعامية  للماكينة 
يوميات  ع���ن  ع���ب���ارة  و�مل�����ذك�����ر�ت 

•• قراءة : اأ�صامة عبد املق�صود

من  ح��م��زة  �شحر  �ل��ك��ات��ب��ة  متكنت 
ومر�دفتها  �أدو�ت�����ه�����ا  �����ش���ت���خ���د�م 
مبا  و�ل�شتعانة  �ل�شرد  يف  �للغوية 
متلكه من تنوع يف ر�شم �خلطوط 
�ل���ن���رثي���ة و�ل�����ش��ع��ري��ة م���ن خال 
على  لتخرج  �ل�شابقة،  موؤلفاتها 
�لتى  زج���اج،  م��ن  بحكايات  قر�ئها 
كتابة  يف  �مل�������ر�أة  وج������د�ن  ت��ع��ك�����س 
�لن�شاء  مكنون  ع��ن  وتعرب  �ل��ن��رث، 
بهن،  �ملحيطة  �لبيئة  ت�شكله  وم��ا 
�لق�ش�شية  �مل����ج����وع����ة  ف�����ج�����اءت 
للكاتبة،  ذ�ت����ي����ة  ����ش���رة  وك���اأن���ه���ا 
�ملجموعة  ع���ن���اوي���ن  خ����ال  ف��م��ن 
مدى  �ل��ق��ارئ  يكت�شف  �لق�ش�شية 

�ل�شور  وعر�شها  بالبيئة  تاأثرها 
و�ملتناق�شات يف �آن و�حد، وبحرفية 
و�إتقان متكنت من �للعب على �أوتار 
�ل�شهلة  باألفاظها  �ملو�شيقي  �ل�شلم 
وتنقلها بن �لعنو�ن و�لآخر بخفة 
وكاأنها ت�شرد ق�شة كاملة تنم عن 
�أم��ام قارئها  خربة حياتية ت�شعها 
وتك�شف  روحها،  �أعماق  يف  ليفت�س 
�لأن��ث��وي��ة بجر�ءة  ع��ن م��احم��ه��ا 

وباأ�شلوب �شيق وممتع. 
تقع  زج��اج  م��ن  حكايات  جمموعة 
يف ت�����ش��ع��ة و�أرب����ع����ون ���ش��ف��ح��ة من 
�مل��ت��و���ش��ط وت�����ش��م ثاثة  �ل��ق��ط��ع 
ع�����ش��ر ق�����ش��ة وق�����ش��ي��دة ب�����د�أت بها 
ب��ع��د �لإه�����د�ء �ل���ذي ق��دم��ت��ه لروح 
�أب��ي��ه��ا وه���ي حت��م��ل ل��ه ب��ن طيات 
لأبيها،  �ل��ف��ت��اة  ع�شق  جمموعتها 
ح���ي���ث ت���ق���ول و�ل�������دي �ل������ذي قدر 
�أن��ه��ا قيمة  و�ع��ت��رب  �لن��ث��ى  معنى 
�رق  �مل���ر�أة  و�ن  م�شافة لكل رج��ل، 
بحياة  دوره��ا  وع��رف  �لن�شيم،  من 
�ل���رج���ل و�مل��ج��ت��م��ع ف��ت��ع��ام��ل معها 

برقة وتقدير و�حرت�م.
موفقة  ك��ان��ت  �لكاتبة  �أن  و�ع��ت��رب 
ق�ش�س  ل���ع���ن���اوي���ن  �خ���ت���ي���اره���ا  يف 

ت�شتطيع �أن حتول جمرى حياتها 
باإر�دتها وبثقافتها حتى ولو كانت 
ن�شاأتها يف بيئة ل تعرتف بالإبد�ع 
بان�شباط  �مل���ت���ح���رر  ب��ال��ف��ك��ر  ول 
�لبيت  ����ش���ك���ل  ف����رمب����ا  �أخ�����اق�����ي، 
يف وج�����د�ن �ل��ف��ت��اة ح���ب �لط����اع 
�لأدب  ق���ر�ءة  م��ن خ��ال  و�لتنوير 
بال�شحف  ومدها  و�لعاملي  �لعربي 
و�ملجات �لتى ت�شكل فكرها، وبعد 
تن�شى  �أن  �ملجتمع  يطلب  ه��ذ�  ك��ل 
ب�شاطة  ب��ك��ل  �ط��ل��ع��ت عليه  م��ا  ك��ل 
وحموه من ذ�كرتها بحجج و�هية 
تخ�شع يف �لنهاية لرت�ث يجب �أن 
هذ�  فيه،  و�لتفكر  �شياغته  يعاد 
�أ�شد�ء  ق�����ش��ة  ت��ق��ري��ب��ا يف  م��ا ج���اء 
�ل��ت��ى حت��دث��ت ع��ن �أه��م��ي��ة �لكلمة 
ر�شم  ودوره�������ا يف  �لإن�������ش���ان  ع��ل��ى 

م�شتقبله.
���ش��ح��ر ح��م��زة ع���ن ع�شقها  ع����ربت 
يف  ف��خ�����ش�����ش��ت  �ل���ل���ي���ل���ك  لأور�ق 
جمموعتها �لق�ش�شية حكايات من 
�أكرث من عنو�ن يحمل ��شم  زجاج 
�لليلك، حيث تقول عن �لليلك هى 
زهرة من �أكرث �لأزهار روعة، ذ�ت 
�شذى ربيعي د�ئم، وو�شفتها باأنها 

�أنها  حيث  �لق�شرة،  جمموعتها 
وم�شاعرها  �لأن���ث���ى  ع��ن  ت��ت��ح��دث 
و�شفافيته  بالن�شيم  �شبهتها  �لتى 
فالأنثى  �ل��زج��اج،  �إىل  متيل  �ل��ت��ى 
من  وتئن  بالكلمة  قلبها  يتحطم 
�للفظ وت�شعد وتفرح لإط��ر�ء من 
ح��ول��ه��ا ل��ع��م��ل ق��ام��ت ب��ه و�ن كان 
ب�شيط، وتطرقت �لكاتبة �إىل قلب 
�مل��ر�أة �ل��ذي لو ك�شر فمن �ل�شعب 
كالزجاج  ت�����ش��ل��ي��ح��ه  �أو  م����د�و�ت����ه 
مت��ام��ا، ف�����ش��ا ع��ن �أول ق�����ش��ة يف 
�شفاف  رج����ل  ب���ع���ن���و�ن  �مل��ج��م��وع��ة 
هابيها،  ب  تق�شد  وك��ان��ت  ك��زج��اج 
و�ملجموعة  �ل��ق�����ش��ة  ج���ردن���ا  و�إذ� 
�لكاتبة  لوجدنا  �لذ�تية  من  كلها 
وتد�فع  بيئتها  ع�����ش��ق  �إىل  مت��ي��ل 
من  �آلم��ه��ا  خطوط  وتر�شم  عنها 
عليها  و�خل��وف  للفتاة  �لتخطيط 

من �ملجتمع �ملحيط بها.
�ن��ت��ق��ل��ت �ل��ك��ات��ب��ة ���ش��ح��ر ح��م��زة يف 
�أخر  �إىل  غ�����ش��ن  م��ن  جمموعتها 
ب��ح��رف��ي��ة وك����ان �مل��ج��م��وع��ة رو�ي���ة 
ملفهوم  للرتويج  مت�شلة  منف�شلة 
�ملر�أة وكيانها و�ن �لأنثى مبكوناتها 
�لرجل  ع����ن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �خل��ل��ق��ي��ة 

�ل�شغر،  منذ  ورفيقتها  �شديقتها 
ف��ا���ش��ت��دع��اء �ل��ك��ات��ب��ة ل��ن��وع معن 
ي��دل على خ�شو�شية  �ل��زه��ور  من 
يف  لن  �لتفكر،  و�يجابية  �لطرح 
هذه �حلالة تقرر �لكاتبة �أن تنفرد 
ب��ذك��ر م��ا مي��ي��زه��ا يف �ل��ك��ل��م��ة وما 
�شورة  وو�شع  �لع�شق  من  مييزها 
من  ي�شت�شف  �ل��ق��ارئ  ل��دى  ذهنية 
�أن من  �ل��ن��اع��م��ة  �ل��ك��ل��م��ات  خ���ال 
���ش��ط��ر ه���ذه �ل��ك��ل��م��ات ل��دي��ه ح�س 
و�أ�شعة  للن�شيم  وع��ط�����س  م��ره��ف 
�شتارة  �إز�ح���ت���ه���ا  �أث���ن���اء  �ل�����ش��م�����س 

�ل�شحب يف �ل�شباح �لباكر.  
�ملو�قع  حمزة  �شحر  تذكر  عندما 
�جل��غ��ر�ف��ي��ة وت��ه��ت��م ب��اأ���ش��م��اء �ملدن 
وكاأنك  ت�شعر  و�حل��ق��ول  و�ل��ط��رق 
ت�����ش��رد من���ط حياتي  �أم������ام ح���ال���ة 
�لرو�ئي  �هتم  و�ن  ف�شبق  متجدد، 
�مل�شري جنيب حمفوظ بتفا�شيل 
�ل�شو�رع  و�أ�شماء  �مل�شرية  �حل��ارة 
و�لأزق���ة و�حل����و�ري، وك��اأن��ه ير�شم 
خريطة و�قعية لأحد�ث متناها يف 
عقل �لكاتب وروؤيته �لفكرية، نف�س 
قفز�ت  عن  �لكاتبة  تبحث  �حلالة 
وتاألقت  ع��ا���ش��ت  وم��و�ق��ع  ب��اأ���ش��م��اء 

�لق�شرة  و�لق�شة  فالرو�ية  فيها، 
عندما تركز على مكان �إمنا توؤ�شل 
وتعك�س  ب���ذ�ت���ه  �ل��ك��ات��ب  ل���وج���د�ن 
ملو�قف  �ل���ك���ات���ب���ة  �خ����ت����ز�ل  م�����دى 
ب��ن �أروق����ه �مل��ك��ان، وذك���ر �لأماكن 
�مل�شاعر  ب�شدق  ي��وح��ي  �مل��وؤل��ف  يف 
�لكاتبة  على  �ل��اوع��ي  و�شيطرت 
�أث��ن��اء ت��اري��خ ���ش��ورت��ه��ا م��ن خال 
�أو  �لق�شيدة  �أو  �لق�شرة  �لق�شة 

حتى �ملقال.
�أن�����ه�����ت �ل����ك����ات����ب����ة ����ش���ح���ر ح���م���زة 
جمموعتها �لق�ش�شية حكايات من 
�إ�شارة  بق�شة عنو�نها خيانة  زجاج 
�لد�ئرية  �لكتابة  ي�شمى  مبا  منها 
بق�شيدة  جمموعتها  ب���د�أت  حيث 
عيناك كالزجاج وختمتها باخليانة 
وكاأنها تدق ناقو�س �خلطر وتعلنها 
�شر�حة بان �ملر�أة كان خا�س جد�، 
�جل  م��ن  وت�شحيته  ع�شقه  ب��ق��در 
ي�شامح  ول  ي��غ��ف��ر  ل  ي���ح���ب،  م���ن 
من يخونه، ت�شطر ملفهوم مكونات 
�مل������ر�أة ح���ن ت��ك��ون ودي���ع���ة رقيقة 
عليها  يحن  م��ن  ميتلكها  م�شاملة، 
ويقدرها،  باحرت�م  عليها  ويعطف 

تتحول �إىل خملوق مفرت�س عند 

عام  من�شبه  م��ن  �ل�شتقالة  �إىل 
بفربكة  �ت���ه���ام���ه  ب��ع��د   2003
�لوثيقة �ل�شهرة �لتي كانت توؤكد 
قدرة �لعر�ق على ��شتخد�م �أ�شلحة 
دمار �شامل يف غ�شون 45 دقيقة. 
�إىل  �أر�د �لإ�شارة  �أن كامبل  ويبدو 
لي�س  م��ذك��ر�ت��ه  ق��دم��ه يف  م���ا  �أن 
ي�شر مم��ا يف جعبته،  ن��ذر  ���ش��وى 
�لكتاب  �أن  �ملقدمة  يف  يذكر  حيث 
ون�شف  م��ل��ي��ون��ن  ع���ل���ى  ي��ع��ت��م��د 
�ملليون كلمة هي �شد�س ما �شجله 
يوماً بيوم خال �شنو�ت عمله مع 
بلر، �لذي ر�فقه على مدى 12 
ع���ام���اً، م��ن��ذ ف����وزه ب��زع��ام��ة حزب 
رئي�شاً  ث��م   ،1994 ع���ام  �ل��ع��م��ال 
للوزر�ء فيما بعد، وتك�شف كل ما 
يتعّلق ب�شخ�شية �لأخر ك�شيا�شي 
للمعار�شة،  وك����زع����ي����م  ������ش�����اب، 
�ل�شيا�شي  �ل��ه��رم  ق��م��ة  و���ش��ع��وده 
يف ب��اده، ثم �أ���ش��ر�ر ف��رتة حكمه، 
وك���ي���ف���ي���ة ت���ع���ام���ل���ه م����ع �لأزم�������ات 

�لدولية، �لتي �شهدها �لعامل �إبان 
وجوده يف من�شبه. 

وحتتل ق�شية �حلرب على �لعر�ق 
�ل��ق�����ش��م �لأك�������رب م����ن �مل����ذك����ر�ت، 
ويحمل �لكثر من �حلكايات حول 
�شبقت  �ل��ت��ي  و�ل������رتدد  �ل�����ش��ك��وك 
�ل���ه���ج���وم ع��ل��ى �ل����ع����ر�ق. وي����روي 
زعيم  ك��ان  عندما  بلر  �أن  كامبل 
وكان   ،1994 ع��ام  �لعمال  ح��زب 
�شرت،  و�ل���ت���ي  �جل��ي��ن��ز  ي���رت���دي 
من�شب  يف  �ل���ع���م���ل  م���ن���ه  ط���ل���ب 
ذلك  وك���ان  �لإع���ام���ي،  �مل�شت�شار 
�حلو�ر على ر�شيف حمطة مرتو 
�أنفاق لندن، حيث طلب بلر من 
كامبل بكل حما�شة �ل�شباب �لعمل 
م��ع��ه ك��م�����ش��ت�����ش��ار �إع����ام����ي، على 
وجه  معاً  �شيغر�ن  �أنهما  �أ�شا�س 

�ل�شيا�شة �لربيطانية و�لعامل. 
يقدمها  ب����ل����ر  ع�����ن  مل����ح����ة  ويف 
�أن����ه ول���د عام  �إىل  ي�����ش��ر  ك��ام��ب��ل 
1953 ودر�س �لقانون، وعمل يف 

�ملحاماة يف �لفرتة ما بن 1976 
�لعمل  بعدها  ليقتحم  و1983، 
وقد  �لعمال.  ح��زب  مع  �ل�شيا�شي 
�ل�شيا�شي  �ل��ع��م��ل  يف  ب��ل��ر  ت��رق��ى 
�ل��ع��م��ال، وكان  حت��ت مظلة ح��زب 
مي��ث��ل ج��ي��ًا ج���دي���د�ً يف �حل���زب، 
�ملنا�شب  م����ن  �ل���ع���دي���د  وت�������وىل 
با�شم  �لناطق  مثل  �لربملان  د�خل 
ونائب  �ملالية،  لل�شوؤون  �ملعار�شة 
ل�شوؤون  �مل��ع��ار���ش��ة  با�شم  �ل��ن��اط��ق 

�ل���ت���ج���ارة و�ل�����ش��ن��اع��ة. وم����ن ثم 
ف��از بلر بثاث ولي��ات متتالية، 
�شيف  ففي  كامبل  رو�ي��ة  وح�شب 
2002 وب��ع��د ع���ام م��ن فوز  ع���ام 
ب��ل��ر ب��ولي��ة ث��ان��ي��ة، وق��ب��ل ت�شعة 
�لعر�ق، قرر  �أ�شهر من بدء حرب 
بلر �أن يبلغ موؤمتر حزب �لعمال 
يف �خلريف �أنه لن يرت�شح لولية 
ثالثة. وقال �إن وليتن هما �أكرث 
ما ميكن �حل�شول عليه يف �لعامل 

�حلديث، غر �أن كامبل وفيما بد� 
�قتناع منه بحيوية �خلطوة  عدم 
بخو�س  ب��ل��ر  عليها  ي��ق��دم  �ل��ت��ي 
�أ�شا�شها  �حلرب و�لتي ميكن على 
�ل�شيا�شي،  م�شتقبله  ي��ره��ن  �أن 
حول  �شكوك  ل��دي  كانت  ليقول: 
ت����اأث����ر �ل���ع���م���ل �ل��ع�����ش��ك��ري على 
ي�شتحق  ه���ل  و���ش��األ��ت��ه  م�شتقبله 
�لأمر، فاأجابني: �إن ما ي�شتحق هو 

�أن تقوم دوماً مبا تر�ه �ل�شو�ب .

�أثناء عمله متحدثاً  كتبها كامبل 
وكان  لاإعام،  مدير�ً  ثم  ر�شمياً 
و�ملعلومات  �لأح��د�ث  تلك  ي�شجل 

ب�شكل يومي.
يوميات  ع���ل���ى  �ل���ك���ت���اب  وي����رك����ز 
عدة،  حقائق  ع��ن  وك�شف  �لعمل، 
حيث  بريطانيا،  يف  ج���دًل  �أث����ارت 
كامل  ب�شكل  بلر  �شخ�شية  طغت 
ع��ل��ى ت��وج��ه��ات ب��ري��ط��ان��ي��ا خال 

كامبل  وك�شف  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت 
ب�شفته �مل�شت�شار �لأكرث قرباً من 
م���ن �خلفايا  �ل��ك��ث��ر  ع���ن  ب���ل���ر، 
و�لأ�شر�ر على مد�ر �ل�شنو�ت �لتي 

�أم�شاها يف د�ونينغ �شرتيت. 
كامبل  خ�����رج  �ل���ك���ت���اب  ه�����ذ�  ويف 
كان  بلر  �أن  معترب�ً  �شمته،  ع��ن 
ك��ب�����س ف����د�ء مل��ا ح���دث ع��ل��ى مدى 
�ملا�شية جر�ء ��شطر�ره  �ل�شنو�ت 

�سحر حمزة ت�سق جد�ر �ل�سمت عند �ملر�أة ب� »حكايات من زجاج« 
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اأخبـار الإمـارات
معر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب يناق�س فن �لكتابة �ل�ساخرة مع �لدكتور �أحمد �لعرفجكهرباء �ل�سارقة تكرم موظفيها �ملوهوبني 

•• ال�صارقة-وام:

كرمت هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة عدد� من موظفيها �ملوهوبن يف خمتلف 
�ملجالت �لثقافية و�لفنية و�لريا�شية وجتويد �لقر�آن �لكرمي وذلك �شمن 
�ملبادرة �لتي �أطلقتها لكت�شاف �ملوهوبن ومتكينهم من ��شتثمار �إبد�عاتهم 
و�إعد�د بر�مج لتنمية مهار�تهم و�ل�شتفادة منهم يف �ملجالت �ملختلفة وذلك 
تنفيذ� لروؤية وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
لاإبد�ع  �لد�ئمة  ورعايته  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�لتي  �لب�شرية  �مل��و�رد  هو  �حلقيقي  �مل��ال  ر�أ���س  �أن  �شموه  وتاأكيد  و�ملبدعن 

حتقق �لتنمية �حلقيقية �مل�شتد�مة.
و�أكد �شعادة �لدكتور �ملهند�س ر��شد �لليم رئي�س �لهيئة خال �حلفل �لذي 

�أقامته �لهيئة بهذه �ملنا�شبة �أهمية �حت�شان �أ�شحاب �ملو�هب و�ل�شتفادة من 
مهار�تهم و�إبد�عاتهم وتطويرهم عرب بر�مج متعددة وحثهم على مزيد من 

�لجتهاد مبا يعود عليهم وعلى �لهيئة باملنفعة.
و��شتقطاب  ج��ذب  على  �حلالية  �ملرحلة  خ��ال  تعمل  �لهيئة  �أن  �إىل  ون��وه 
وو�شع  �ملوجودة  �ملو�هب  وتطوير  �لتناف�شية  �ل��روح  و�أ�شحاب  �لكفاءة  ذوي 
خطة لتنمية �ملو�هب و�إعد�دها لأدو�ر م�شتقبلية و�حلفاظ عليها وتوجيهها 
من  لديهم  مبا  �لأد�ء  تطوير  يف  عليهم  و�لرتكيز  �لهيئة  �أه��د�ف  لتحقيق 

مهار�ت و�إمكانات ومو�هب خمتلفة.
و�لعمل على  باملوهوبن  �لهيئة  رئي�س  باهتمام  �ملكرمون  �أ�شاد  من جانبهم 

توفر بيئة عمل حمفزة على �لبتكار وتطوير مهار�ت �ملبدعن.
ويف ختام �حلفل كرم رئي�س �لهيئة �ملوهوبن و�شلمهم �شهاد�ت �لتقدير .

•• ال�صارقة- وام:

�لثالثة  ن�شخته  يف  ل��ل��ك��ت��اب  �ل�����دويل  �ل�����ش��اق��ة  م��ع��ر���س  ����ش��ت��ع��ر���س 
و�ل��ث��اث��ن ف��ن �ل��ك��ت��اب��ة �ل�����ش��اخ��رة م��ن خ���ال ن���دوة حملت عنو�ن 
عبد  �أحمد  �لدكتور  �ل�شاخر  �ل�شعودي  للكاتب  �لكتابة  يف  جتربتي 
علق  �ل��ذي  �ل�شقيقي  مفرح  �لإع��ام��ي  مب�شاركة  �لعرفج  �لرحمن 
على كتابات �لعرفج فيما �أد�ر �لندوة �لإعامية د�رين خليفة. و قال 
�لعرفج �أنا ل�شت كاتبا �شاخر� بل �أجد نف�شي من خال ما �أكتبه وهذه 
�أب��د�أ بنف�شي و�نطلق نحو نقد وجلد  �أنتقد كل �شيء حيث  طبيعتي 
�أرد  ل  وبالتايل  �لآخ��رون  يتهمني  �أن  قبل  نف�شي  �أتهم  �أن��ا  �لآخرين 
 . �أ�شيبه من نف�شي  �أك��رث مما  يبلغ مني  على من يتهمني لأن��ه لن 
�أنه ي�شنف نف�شه عامل �ملعرفة و�أنه كاتب حمرتف  و�عترب �لعرفج 

مبعنى �أنه يكتب ملن يدفع له ومييل �إىل من يدفع �أكرث ول يخجل 
من ذلك فهو لديه طاقة ت�شتحق �أن يح�شل من خال �لتعبر عنها 
وتفجرها �أن يدفع له وعندما تن�شب لن يجد من يدفع له. وقال 
�إنه يتلقى �لنقد من �لبع�س خا�شة يف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
�إىل  يعمد  بل  عليهم  ي��رد  ل  لكنه  �ل�شتائم  م�شتوى  �إىل  ت�شل  حيث 
�إعادة تغريد�تهم . و�عتربه مفرح �ل�شقيقي �أنه كاتب �شاخر بل �شاخر 
جد� يبد�أ �ل�شخرية بنف�شه وبالتايل يغلق �لباب �أمام كل من يحاول 
�نتقاده فهو ي�شخر من �شكله ومن ت�شرفاته و�شلوكه فهل يبقى �شيء 
�خرى  جهة  من  عليه.  �لآخرين  قبل  من  �لهجوم  �أو  للنقد  عر�شة 
للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة  �مل�شارك يف معر�س  �ل�شعودي  �شهد �جلناح 
كتاب  توقيع  �ل�شعودية  �لثقافية  �مللحقية  ع��ام  كل  يف  تنظمه  �ل��ذي 

�لدكتور �لعرفج .

بح�سور حاكم �ل�سارقة: �أم�سية ثقافية للكاتب �لأمريكي د�ن بر�ون موؤلف �لرو�يات �لأكرث مبيعا يف �لعامل

�ل�سارقة للكتاب يجمع حمدي قنديل وو�زن وغاردنر على مائدة �لإعالم �جلاد
•• ال�صارقة- الفجر:

و�شمن  �ل���ف���ك���ر،  ق���اع���ة  ����ش���ه���دت 
 33 ل��ل��دورة  �لثقافية  �لفعاليات 
م���ن م��ع��ر���س �ل�������ش���ارق���ة �ل����دويل 
�حلو�رية  �ل��ن��دوة  وق��ائ��ع  للكتاب 
�لإع������ام �جل�����اد وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه ، 
�لإعامين  من  نخبة  مب�شاركة 
�مل���ع���روف���ن ت�����ش��م��ن��ت ك�����ًا من: 
�لإعامي �مل�شري حمدي قنديل، 
�للبناين  و�ل�����ش��اع��ر  و�لإع����ام����ي 
�لإعامي  و�مل��ر����ش��ل  و�زن،  عبده 
�ل����ربي����ط����اين ف����ر�ن����ك غ����اردن����ر، 
�أد�رة �لندوة من قبل �شارة  ومتت 

�ملرزوقي.
�مل�شري  �لإع������ام������ي  �إ����ش���ت���ه���ل   
ق��ن��دي��ل حديثه  �أح���م���د  �مل���ع���روف 
ب��ت��ع��ري��ف م��ع��ن��ى �لإع�����ام �جل���اد، 
�ل�شائد  �ملعنى  يخالف  �أن��ه  مبيناً 
يف �أنه ذلك �لإعام �مل�شتند فقط 
�شيا�شية  م��و���ش��وع��ات  ت��ن��اول  �إىل 
وغرها،  و�قت�شادية  و�جتماعية 
�أن  مبيناً  �ملاألوف  �لعادي  بالنمط 
�لر�شالة �ل�شا�شية لاإعام �جلاد 

م��ن �ل��ق��ي��ود على ح��ري��ة �لإع���ام، 
ومفهوم  م�������ش���األ���ة  �ىل  �إ�����ش����اف����ة 
و�أهمية  �لإع���ام���ي���ة،  �حل����ري����ات 
�لتدريب �مل�شتمر �لذي ليجب �أن 
ي�شتثني جميع �لعاملن يف �حلقل 
مهار�تهم  بلغت  مهما  �لإع��ام��ي 
وج���د�رت���ه���م ومل��ع��ت ����ش��م��اوؤه��م يف 

عامل �ل�شحافة �لإعام. 
من جهته �أكد �لإعامي و�ل�شاعر 
�للبناين عبده و�زن �لفائز بجائزة 
�ل�شيخ ز�يد عن رو�ية �لفتى �لذي 
�ب�����ش��ر ل���ون �ل��ه��و�ء ، �أن �لإع���ام 
لي�شئ  �أن  يجب  ج���اد�ً  يكون  لكي 
ي��زوق �حلقاق،  و�أل  �ىل جمهوره، 
و�أعتقد  �ل��ع��ام،  �ل���ر�ي  ي�شوه  و�أل 
�لإعام  عبارة  نقرن  �أن  علينا  �أن 
و�لنقد  ب��ال��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  �جل����اد 
تتولد  حتى  و�لثقافة،  و�حلقيقة 
لدى �جلمهور قناعات ثابتة حول 
�ل���و�ق���ع، ولي��ق��ع ف��ري�����ش��ة لأن����و�ع 
�لت�شليل �لإعامي �لذي ��شبحت 
له و�شائل هائلة يف قلب �حلقائق 
و�لغاء  �لأفكار  وت�شتيت  و�ملو�زين 
�أخ��رى لمتت �ىل  وبناء  �لذ�كرة، 

�لتحليات  ذ�ت  و�لأخبار  �ملجرد، 
لتكوين  وذل���ك  ل���اآر�ء  �خلا�شعة 
����ش���ورة و�����ش���ح���ة ل��ل��م��ت��ل��ق��ي، مع 
�لقدرة على طرح �شميم �مل�شكات 
بعيد�ً  �ملنقولة  �مل���ادة  ت��ر�ف��ق  �لتي 
وتقدير  و�ملبالغات،  �لتهويل  عن 
�ل��ت��ي ت�شمن  �ل��ن��اج��ح��ة  �حل��ل��ول 
تكافل �جلمهور يف �شوء �طاعه 

�مل�شبق على �حلقائق �ملجردة.
�لتثقيف خطوة  �أن  قنديل  وب��ن   
مهمة �أخ����رى ي��ق��وم ب��ه��ا �لإع���ام 
�أمام  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه  لتنفيذ  �جل���اد 

تنطلق م��ن ث��اث��ة جم���الت، هي 
و�لرتفيه  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف،  �لإخ����ب����ار، 
و�أدو�ت  �أ����ش���وًل  منها  ل��ك��ل  و�أن   ،
�لإعامي  عليها  يح�شل  مهمة 
�لناجح من خال �خلربة و�ملهارة 
�ملهني  و�ل��ت��ط��وي��ر  و�لإح���ت���ك���اك، 

�مل�شتمر.
وبن قنديل �أن �لإخبار مبفهومه 
�إطاع �جلمهور على  �ل�شامل هو 
و�لتمييز  ب������اأول،  �أوًل  �حل��ق��ائ��ق 
يف ت���ق���دمي �مل���ح���ت���وى �لإع���ام���ي 
�لإخ��ب��ار �حليادي  �مل���و�د ذ�ت  ب��ن 

•• ال�صارقة-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ����ش���ه���د 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�لثقافية  �لأم�شية  �ل�شارقة  حاكم 
للكاتب �لأمريكي د�ن بر�ون موؤلف 
�ل��رو�ي��ات �لأك��رث مبيعا يف �لعامل 
و�ل���ت���ي �أق��ي��م��ت ي����وم �أم�������س �لول 
�لثالثة  �ل�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
�ل�شارقة  معر�س  م��ن  و�ل��ث��اث��ن 
�إك�شبو  م��رك��ز  يف  للكتاب  �ل����دويل 
�ل�شارقة وح�شرها جمع كبر من 
خمتلف �جلن�شيات. وتناول �ملوؤلف 
�أك��رث من  �أعماله  �ل��ذي بيعت من 
200 مليون ن�شخة �شنو�ت عمره 
تعلقه  يف  دور�  لعبت  �لتي  �لأوىل 
مبحاولت  و�إن�����ش��غ��ال��ه  ب��ال��ك��ت��اب��ة 
تف�شر �لعاقة بن �لدين و�لعلم 
�ل��ت��ي �شدرت  �ل�����ش��ت  رو�ي����ات����ه  يف 
 :2013-1998 ع���ام���ي  ب����ن 
مائكة  و  �ل����رق����م����ي  �حل���������ش����ن 
و  �خل��دي��ع��ة  و حقيقة  و���ش��ي��اط��ن 
�ملفقود  �لرمز  و  د�فنت�شي  �شيفرة 
�إنه منذ طفولته  و �جلحيم وقال 
با�شتمر�ر  ت�شحبه  و�ل��دت��ه  ك��ان��ت 
�لتعلق  �لكني�شة وجتذبه نحو  �إىل 
و�ل���ده مدر�س  ك��ان  ب��ال��دي��ن فيما 

هذين �ملفهومن فنحن نعبد �هلل 
فهم  لدينا  حلظة  ك��ل  ويف  ت��ع��اىل 
ع��ل��م��ي �أو����ش���ع مل��ا ي����دور ح��ول��ن��ا بل 
كل  نتقبل  �أن  �ليوم  علينا  ي�شعب 
 . و����ش��ح  علمي  تف�شر  دون  �شيء 
و�أكد �لرو�ئي �ل�شهر �أنه ل يجد 
�ل�شماء  حتت  �جللو�س  من  �أجمل 
�لنجوم كما علمه  وتاأمل  ليلة  كل 
و�شيظل  �شغر�  ك��ان  منذ  و�ل���ده 
يحمله  ما  بكل  �لكون  ب��اأن  موؤمنا 
من �ألغازهو �أكرب من قدرتنا على 
حياتنا  م��ن  حلظة  ك��ل  ويف  فهمه 
�للحظة  وه���ذ�  �هلل  ب��وج��ود  ن�شعر 
�شطح  على  �إن�����ش��ان  ك��ل  بها  ي�شعر 
كنا  �إذ�  وت�����ش��اءل:  �لأر�������س.  ه���ذه 
ويف  �ل��روح��ي��ة  �ملظاهر  يف  نت�شابه 
على  نختلف  فلماذ�  ب��اهلل  �إمياننا 
�أدياننا  �أ���ش��ل  و�أج������اب:  �أدي���ان���ن���ا؟ 
ودللتها  مفرد�تها  ول��ك��ن  و�ح���د 
هي �ملختلفة فكل �لأدي��ان بالعامل 
حتمل يف جوهرها نف�س �حلقائق 
�لإن�����ش��ان��ي��ة: �ل��ع��ط��ف �أف�����ش��ل من 
�لق�شوة و�لبناء �أف�شل من �لتدمر 

و�حلب �أف�شل من �لكر�هية. 
���ش��ع��ر بهذ�  �إن����ه  ب����ر�ون  وق����ال د�ن 
�ل����ت����ق����ارب �مل����ط����ل����وب م����ع �لآخ������ر 
��شتقبله  ع��ن��دم��ا  ع��ن��ه  �مل��خ��ت��ل��ف 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

وتناول �لرو�ئي �لذي حتول �ثنان 
من �أعماله �إىل فيلمن �شينمائين 
ق�����ش��ت��ه م���ع �ل���ف���ن �ل�����ش��اب��ع وق���ال 
�لبد�ية  يف  مقتنعا  ي��ك��ن  مل  �إن����ه 
نظر�  �أف���ام  �إىل  �أعماله  بتحويل 
عدل  ولكنه  للكتب  �لكبر  حلبه 
�أن توىل  �لنهاية بعد  ذل��ك يف  عن 
�لإخ���ر�ج وتوم  ه���او�رد مهمة  رون 
هانك�س �لتمثيل لفتا �إىل �أنه كان 
هذين  م��ع  بتعامله  ج���د�  ���ش��ع��ي��د� 
جمالهما.  يف  �لكبرين  �لنجمن 
م�شر� �إىل �أنه خال �حلفل �لذي 
لفيلمه  �ملنتجة  �ل�شركة  �أق��ام��ت��ه 
�أحد  �شاأله  د�فنت�شي  �شيفرة  �لأول 
�أ����ش���دق���ائ���ه: ع��ن��دم��ا ك��ت��ب��ت هذه 
�ل����رو�ي����ة ه���ل ت��خ��ي��ل��ت ي��وم��ا �أنك 
هانك�س  ت��وم  مع  فندق  يف  �شتكون 
فقلت: نعم هذ� كان حلمي!. وختم 
ب��ال��ق��ول: من  ك��ل��م��ت��ه  ب�����ر�ون  د�ن 
�خلطاأ �لعتقاد باأن �أحدنا مع�شوم 
�أن��ه ميلك �حل��ق يف  �أو  من �خلطاأ 
�حل��ي��اة دون �لآخ���ر ول��ذل��ك يجب 
منفتحة  بعقول  نعي�س  �أن  علينا 
و�أن نفكر يف كل �شيء يدور حولنا 
موؤكد� �أنه من و�جبنا �أن نفعل كما 
قال �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
يف حفل �فتتاح �لدورة �حلالية من 
للكتاب:  �لدويل  �ل�شارقة  معر�س 

�لهتمام  �إىل  يدفعه  �لريا�شيات 
بالأرقام وتف�شر كل ما يدور حوله 
على �أ�شا�س علمي. و�أ�شاف عندما 
كنت �شغر� كانت يف كر�ج منزلنا 
لو�لدتي  و�ح���دة  فنيتان  لوحتان 
و�لأخ���������رى ل����و�ل����دي وك����ان����ت كل 
�أمرين:  لأح��د  رم��ز�  لوحة حتمل 
�لدين �أو �لعلم وكان هناك �شر�ع 
�ملفهومن  ه��ذي��ن  ب��ن  ح��ي��ات��ي  يف 
ع�شر  �لثالثة  يف  �أ�شبحت  وعندما 
�لدين  �أن  وج������دت  ع���م���ري  م����ن 
�ل��ع��امل �ليوم  �أ���ش��ا���س  و�ل��ع��ل��م هما 
ت�شتقيم  �أن  ومن دونهما ل ميكن 
�أن �لدين يطلب  �حلياة . م�شيفا 
�لأمور  من  كثر�  تتقبل  �أن  منك 
�لعلم  �أن  ح����ن  يف  ب���ه���ا  وت��ق��ت��ن��ع 
و�لتحليل.  �لبحث  نحو  يدفعك 
و�أ�شار بر�ون �إىل �أننا نعي�س �ليوم 
يف ف����رتة م���ث���رة و�خل���ي���ط �ل���ذي 
�ل���دي���ن و�لعلم  ب���ن  ي��ف�����ش��ل  ك����ان 
�لعلماء  �أ�شبح  حيث  يختفي  ب��د�أ 
قيود  دون  ���ش��يء  ك��ل  يف  يتدخلون 
�أو �شو�بط ولذلك فاإنهما �أ�شبحا 
و�لعلم  ل��ل��دي��ن  وق�����ال:  ���ش��ري��ك��ن 
لغتان خمتلفتان ولكنهما ترويان 
حماولتهما  يف  �ل���ق�������ش���ة  ن���ف�������س 
هذ�  باحلياة ويف  ي��دور  ما  تف�شر 
بن  �أك��رث  �لعاقة  توثقت  �لزمن 

���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي يف 
�فتتاح  ق��ب��ي��ل  �ل�������ش���ارق���ة  ج��ام��ع��ة 
للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة  معر�س 
�جلامعة  ط������اب  �ل���ت���ق���ى  ح���ي���ث 
كيفية  �إىل  ���ش��م��وه  م���ن  و����ش��ت��م��ع 
�ح�����رت�م �إم������ارة �ل�����ش��ارق��ة ودول����ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لاأديان 
مع  �لتعامل  على  وحر�شها  كافة 
خمتلف �جلن�شيات بروح �لت�شامح 
و�مل�شاو�ة. وتطرق بر�ون يف كلمته 
�حلا�شرين  جمهور  قاطعها  �لتي 
ب��ال��ت�����ش��ف��ي��ق م������ر�ت ع����دي����دة �إىل 
�أن  �شجون �لكتابة وهمومها فاأكد 
�أن ي�شجع على  �لكاتب  من و�جب 
�حل��و�ر مع �لآخ��ر رغم �أن �لكتابة 
لي�شت باملهنة �ل�شهلة م�شتدل على 
�لإجنليزي  �لكاتب  مبقولة  ذل��ك 
تاأليف  �أوروي������ل:  ج����ورج  �ل�����ش��ه��ر 
ك����ت����اب ه�����و ������ش�����ر�ع م���ه���ل���ك مثل 
م�شيفا  م��ه��ل��ك  م��ر���س  م��ق��اوم��ة 
ب��اأ���ش��ل��وب ���ش��اخ��ر: �أك���رب م��اأ���ش��اة يف 
�ل���ع���امل �أن ت��ك��ون ك��ات��ب��ا و�لأك����رث 
زوجك  ي��ك��ون  �أن  منها  م��اأ���ش��اوي��ة 
ك��ات��ب��ا! . و�أ���ش��ار �إىل �أن���ه م��ع ذلك 
ل��ه فهي  يقدر كثر� دع��م زوج��ت��ه 
�أول من يقر�أ �أعماله وهي مبثابة 
�ملحرر �لأدبي للرو�يات �ل�شت �لتي 
قر�أها ماين �لنا�س حول �لعامل. 

و�شائل  جميع  ويف  �ل��ع��ام،  �ل����ر�أي 
و�مل�شموعة  �مل����رئ����ي����ة  �لإع����������ام 
و�مل��ق��روءة، و�أن جم��الت �لتثقيف 
ف��ه��ي تتجاوز  ع��ن��د ح����د،  لت���ق���ف 
�إىل  �ل���ت���ل���ق���ن وت����رت����ق����ي  جم������رد 
�أك��رث �شعة يف ��شتعر��س  جم��الت 
و�لأدب  و�ل���ف���ك���ر  �ل��ث��ق��اف��ة  �آف������اق 
و�لفنون  و�ل���رتب���ي���ة  و�لأخ��������اق 
ومعرفة  �لإن�������ش���اين  و�ل���ت���و�����ش���ل 
حولنا،  م���ن  �ل���ع���امل  يف  م����اي����دور 
�أم���ا �ل��رتف��ي��ه ف��م��ن �مل��ه��م يف نقله 
ل��ل��ج��م��ه��ور- ح�����ش��ب ق��ن��دي��ل- �أن 
ي���ك���ون ب�����ش��ك��ل م��ت��م��ي��ز و�أخ���اق���ي 
�أو  متحللة  �أ�ش�س  على  ولينطلق 
من  �مل��ادي  �لإ�شتدر�ر  على  قائمة 

خال �لإعانات �لإنتهازية.
 ون���اق�������س ق���ن���دي���ل �ل���ع���دي���د من 
ب�شمنها:  �لأخ���������رى  �مل�����ج�����الت 
�ملال  �ثارها دخول  �لتي  �مل�شكات 
�خل��ا���س �ىل �لإع����ام م��ن خال 
و�أهمية�إيجاد  �لف�شائية،  �لقنو�ت 
ق�����ن�����و�ت �إع����ام����ي����ة مم����ول����ة من 
جتارب  غ��ر�ر  على  �جلمهور  قبل 
�لتحرر  ت��ت��ي��ح  �إع���ام���ي���ة  ع��امل��ي��ة 

يف  �ل�شموع  ن�شعل  �أن  �إىل  نحتاج 
ورد�   . �ملت�شاعد  �لظام  مو�جهة 
�ل�شمو  �شاحب  وجهه  �شوؤ�ل  على 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
يف  ب��ر�ون  د�ن  �إىل  �ل�شارقة  حاكم 
�أنت  هل  �لثقافية:  �لأم�شية  ختام 
مرة  �ل�شارقة  يف  لزيارتنا  م�شتعد 
�أخ���رى؟ ق��ال ب���ر�ون نعم م��ن دون 
�شك �شيكون �شرفا يل �أن �أعود مرة 
نهاية  . ويف  �ل�����ش��ارق��ة  �إىل  �أخ���رى 
ب����ر�ون على  �أج����اب د�ن  �لأم�����ش��ي��ة 
ك��ب��ر م���ن �حل�شور  �أ���ش��ئ��ل��ة ع���دد 

وق����ال �إن����ه ي��ب��ح��ث ب��ا���ش��ت��م��ر�ر عن 
�أف���ك���ار ل���رو�ي���ات���ه �مل��ق��ب��ل��ة ل��ك��ن��ه ل 
من  م�شتوحاة  ب��رو�ي��ة  �لآن  يفكر 
�لإ�شام �أو �ملنطقة رغم �أنه ق�شى 
وق��ت��ا ط��وي��ا يف �ل��ق��ر�ءة و�لبحث 
تكتمل  مل  �ملعلومات  لكن  عنهما 
ع���ن���ده مب����ا ي��ك��ف��ي ل���ك���ت���اب���ة عمل 
ي�شجع  �ل���دي���ن  �أن  و�أك�����د  رو�ئ�����ي. 
�مل�شرتك  �ل���ع���م���ل  ع���ل���ى  �ل���ن���ا����س 
�مل�شكلة  �لآخ��ر ولكن  و�حل���و�ر مع 
�ملتدينن  غ���ر  �ل��ن��ا���س  يف  ت��ك��م��ن 
�لدين  ي��خ��ت��ط��ف��ون  �ل������ذي  ح���ق���ا 
م�شيفا  مل�����ش��احل��ه��م.  وي��وظ��ف��ون��ه 

لنا  �مل�شابهن  �لأب��ط��ال  يحب  �أن��ه 
بدل  �لعقل  ي�شتخدمون  و�ل��ذي��ن 
وحياتهم.  �أع��م��ال��ه��م  يف  �مل�����ش��د���س 
ع���دد� حمدود�  ب����ر�ون  د�ن  ووق���ع 
من  يتمكن  ومل  رو�ياته  ن�شخ  من 
�لتوقيع جلميع �حلا�شرين ب�شبب 
�ل���ك���ب���رة ف��ي��م��ا قامت  �أع����د�ده����م 
باللغة  لأع��م��ال��ه  �ل��ن��ا���ش��رة  �ل�����د�ر 
�ل��ع��رب��ي��ة ب��ت��وف��ر جم��م��وع��ة من 
قاعة  مد�خل  على  �ملوقعة  �لن�شخ 
�لح��ت��ف��الت و�ل��ت��ي ت��ز�ح��م عليها 
�جلمهور لتنفد جميعها يف دقائق 

معدودة. 

�لو�قع ب�شلة .
ذ�ت�����ه، حت���دث فر�نك  �لإط������ار  يف 
�ملتخ�ش�س  �مل����ر������ش����ل  غ�����اردن�����ر 
�لإذ�عة  لهيئة  �لأمنية  بال�شوؤون 
�ل����ربي����ط����ان����ي����ة ب�����ي ب�����ي �����ش����ي يف 
له  �شبق  �ل��ذي  �لأو���ش��ط-  �ل�شرق 
�عتد�ء خال عمله  �إىل  �لتعر�س 
بحياة  و�أودى  �مل�شي،  عن  و�أق��ع��ده 
كامربز-  �شاميون  �مل�شور  زميله 
�مليد�ين  �ل��ع��م��ل  يف  ع���ن جت��رب��ت��ه 
�خلليجي ل�شيما �ل�شعودية ودولة 
�لإم��ار�ت، و�شجل خالها �لعديد 

�لإعام  �أن  مبيناً  �مل�شاهد�ت،  من 
ن��ق��ل �حلقيقة  ي��ق��وم ع��ل��ى  �جل����اد 
�جلاد  �لإعامي  و�أن  �ل�شا�س،  يف 
وبيان  نقل  �أج���ل  م��ن  يتوقف  ل��ن 
�حل���ق���ي���ق���ة ح���ت���ى ل����و ك��ل��ف��ه ذلك 
بناء  لأن  �لت�شحيات،  من  �لكثر 
كل �شئ يتوقف عليها، و�ن �خلر�ب 
�حلايل �ملوجود يف �لعامل مل ياأت 
نتيجة ف��ر�غ، و�إمن��ا جاء بناء على 
كل  �إلينا  فحملت  ك��ث��رة  �أك��اذي��ب 
�نو�ع �خلر�ب و�لإ�شطر�بات �لتي 
�لتعامل  وح��ول  بالعامل.   تع�شف 

�ملهنة  لزماء  �ملخالفة  �لآر�ء  مع 
�أكد  ب��الإع��ام �جل���اد،  وتعلق ه��ذ� 
�لإعامية  �مل�شوؤولية  �أن  غ��اردن��ر 
�لآر�ء  ج��م��ي��ع  ت��ذك��ر  �أن  تقت�شي 
�لتي قيلت �أو وجدت حول مو�شوع 
لكي  للجمهور  ن��ق��ل��ه  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
ت���رتك ل��ك م�����ش��اح��ات و����ش��ع��ة من 
�لإختيار، موؤكد�ً  �أن �لنجاح لي�س 
مع  بالتو�فق  يكون  �أن  بال�شرورة 
و�إمن��ا من  �لناقل،  �لإعامي  ر�أي 
خال نقله �ملجرد للحقائق بعيد�ً 

عن كل �شور �لت�شويه �ملق�شودة.

بعدما وقع حاكم ال�سارقة على مبادرة العلم الرقمي :

جمهور جناح �لثقافة مبعر�س �ل�سارقة للكتاب يقبل على �لتوقيع و�لتعرف على خدمات �لوز�رة
•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شارقة  مبعر�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  ج��ن��اح  �شهد 
�لدويل للكتاب �إقبال ملحوظا من جانب �جلمهور للتوقيع باأ�شمائهم على 
مبادرة �لعلم �لرقمي ، �لتي تنظمها �لوز�رة وتهدف للو�شول �إىل 2 مليون 
توقيع �شمن فعاليات حملة �لعلم ، وذلك بعدما قام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
بالتوقيع با�شمه يف مباردة �لعلم �لرقمي �أثناء تفقده جلناح �لوز�رة مبعر�س 
�لتذكارية  �لهد�يا  �لقائمون على �جلناح بع�س  للكتاب، كما قدم  �ل�شارقة 

و�لفعاليات وخا�شة  �مل�شابقات  �أهم  �لتي يوفرها �جلناح على  �للكرتونية 
�لوطنية منها، ولفتها توقيع �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف مبادرة �لعلم 
�لرقمي فطالبها �أبناوؤها �أن يوقعو� علي �لعلم �لرقمي من نف�س )�لأي باد( 
�لذي ��شتعمله �ل�شيخ �شلطان، معربة عن �شعادتها باأن تنال هذه �لفر�شة. 
فيما ثمن �أحمد �لهد�بي مدير �إد�رة �ملكتبات بوز�رة �لثقافة غاليا تف�شل 
حيث  �لرقمي،  �لعلم  م��ب��ادرة  يف  بالتوقيع  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�شهد �جلناح �إقبال ملحوظا من زو�ر �جلناح على �لتوقيع �قتد�ًء ب�شموه، 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع يقدم �لعديد من  �أن جناح وز�رة  موؤكد�ً 
�خلدمات �لثقافية و�لإلكرتونية �إ�شافة �إىل عر�س �أحدث �إ�شد�ر�ت �لوز�رة 

�جلو�نب  �لعديد من  تتناول  وكتيبات  �لإم���ار�ت  علم  ت�شم  �جلناح،  ل��زو�ر 
م�شمم  ع��ن  معلومات  �لكتيبات  تت�شمن  كما  �ل��دول��ة،  علم  تخ�س  �ل��ت��ي 
�لعلم و�ألو�نه، وكيفية و�شعه يف �لأماكن و�لتعامل معه، نظر� ملكانة �لَعلَم 
وقيمته، �إ�شافة �إىل �لتعريف مب�شابقات وفعاليات وز�رة �لثقافة و�ل�شباب 
مو�قع  ع��رب  ،�أو  �لتجارية  �أو  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز  يف  ���ش��و�ء  �ملجتمع  وتنمية 
�لغالية  �لوطنية  �ملنا�شبة  �ل��وز�رة بهذه  �لتو��شل �لجتماعي يف �حتفالت 
على نفو�شتا جميعا. وقالت �أم عبد �هلل )موظفة( �إنها �عتادت هي و�شغارها 
�ل�شارقة كل  �ملجتمع مبعر�س  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  زيارة جناح 
عام للتعرف على �أه��م �إ���ش��د�ر�ت �ل��وز�رة ، و�لط��اع من خال �خلدمات 

من �لعناوين �لفكرية و�لرت�ثية و�لإبد�عية �إ�شافة �إىل كتب �لأطفال، كما 
يلتقي �جلمهور  كي  �لفر�شة  لتوفر  �لكتب  توقيع  �جلناح حفات  ينظم 

باملبدعن على مدى �أيام �ملعر�س.
 ، �لتوقيع كان ملجموعة من طلبة جامعة خليفة  �آخر حفات  �أن  و�أ�شاف 
�لذين كونو� فيما بينهم جمموعة �أدبية با�شم �حتاد كتاب جامعة خليفة ، 
وقامت وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع بطباعة باكورة �أعمالهم يف 
جمال �لق�شة �لق�شرة حتت عنو�ن ُخز�مى ليقدم كل ع�شو ق�شة و�حدة، 
و�حل�شول على  �لتوقيع  على ح�شور حفلة  �ملعر�س  حيث حر�س جمهور 

ن�شخة من �ملجموعة �لق�ش�شية و�لتقاط �ل�شور مع �لطلبة �ملبدعن.
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 رخ�شة رقم:CN 1237843 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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(
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��شافة طارق حممد �شالح علي �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شالح علي �ملن�شوري

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

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

العدد 11251 بتاريخ 2014/11/8

اإعــــــــــلن
و�لعان  للدعاية  �ل�ش�����ادة/�لدليل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1076865 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

مر�شد ثاين مر�شد غنام �لرميثي من 51% �ىل %55
تعديل ن�شب �ل�شركاء

منر ح�شن - خاطر من 27% �ىل %45
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

فر��س جودت - جحجاح
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

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

العدد 11251 بتاريخ 2014/11/8

الغاء اعلن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1190567 بال�شم �لتجاري �شتار ليت ل�شيانة 
�لتكييف �ملركزي بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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 11251 بتاريخ 2014/11/8

اإعــــــــــلن
ورود  �ل�ش�����ادة/ح�شانة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1554667:لمار�ت �خلا�شة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان يو�شف حممد ح�شن �حلرمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان ح�شن علي �شقر �حلو�شني

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

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

العدد 11251 بتاريخ 2014/11/8

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وري�س للمقاولت 

 CN 1196523:ليكرتوميكانيكال ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان �شالح عبد�هلل �شالح �لقا�شمي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �آمنة علي زوجة يو�شف �شلطان عبد�هلل �شعيد �ل�شام�شي

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

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

العدد 11251 بتاريخ 2014/11/8

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون فيفا فور �يفر 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1198951 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عي�شى عبد�هلل حديد �شرور من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عي�شى عبد�هلل حديد �شرور من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عماد �لدين حممد غالب حم�شو %100
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعان و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 11251 بتاريخ 2014/11/8

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لو�شيحى لت�شليح �لطار�ت  

رخ�شة رقم:CN 1018424 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حوريه م�شطفى �حمد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي ح�شن حممد علي �لبهادره
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من 1*1 �ىل 3*1

 1 رقم  حمل   208 ق   11 �م  �ل�شناعية  م�شفح  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�ملالك هال حممد هال �ملهري �ىل �بوظبي م�شفح م 32 - 2 قطعة 57 

�شربة رقم 1 �ملالك عبد�هلل �حمد ح�شن �ملرزوقي و�آخرون
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

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

العدد 11251 بتاريخ 2014/11/8

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

�بو مطر لرتكيب �لملنيوم و�لزجاج
 رخ�شة رقم:CN 1048952 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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 11251 بتاريخ 2014/11/8

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

 CN 1059301:لعمال �لديكور رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة بدر م�شعود حممد �شامل �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد عبد�هلل علي عبد�هلل �لزعابي

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

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

العدد 11251 بتاريخ 2014/11/8

اإعــــــــــلن
و�ل�شيانة  للمقاولت  �ل�ش�����ادة/فر�يبورغ  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1256190 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد �شلطان ر��شد �شعيد �لظاهري من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شعيد �شلطان ر��شد �شعيد �لظاهري من 50% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جوعان معيوف حممد معيوف �لعامري

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من 1*1 �ىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/فر�يبورغ للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
FREIBURG CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/فر�يبورغ للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 
FREIBURG CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

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

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

العدد 11251 بتاريخ 2014/11/8

اإعــــــــــلن
لل�شيانة  �جلوز�ء  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1023020 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من 3.4*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �جلوز�ء لل�شيانة �لعامة
GEMINI GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�ش�شة �شلطان �لزعابي للديكور
SULTAN ALZAABI DECOR EST

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

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

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

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:كو�در �لريا�شية ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: K حرف

�ملودعة بالرقم:218492       بتاريخ:2014/9/25 م
با�ش��م:كو�در �لريا�شية ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي مدينة حممد بن ز�يد �س.ب:128472 هاتف: 025533373 فاك�س: 025533383 
�مل�شروعات  يف  �ل�شتثمار  ريا�شية  وتعهد�ت  خدمات  بالفئة:41  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

�لريا�شية وتاأ�شي�شها و�د�رتها . 
بالو�ن �لخ�شر و�لبي�س  �للغة �لجنليزية ب�شكل مميز  K من  �لعامة:�لعامة عبارة عن حرف  و�شف 

و�لحمر و�على �حلرف �شكل د�ئرة باللون �لخ�شر و�ل�شكل على خلفية باللون �لبي�س . 
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:�خلط �ل�شعيد للتجارة �لعامة ذ.م.م
A Artic :طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:215545       بتاريخ:2014/8/7 م
با�ش��م:�خلط �ل�شعيد للتجارة �لعامة ذ.م.م

وعنو�نه:�ل�شارقة �س.ب: 71307 هاتف: 065628411 فاك�س: 068628411 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة  
�لوقت  قيا�س  و�دو�ت  �لوقت  قيا�س  و�دو�ت  �ل�شاعات  بالفئة:14  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
معادن  من  �مل�شنوعة  و�ملنتجات  منها  خليط  وكل  �لنفي�شة  �ملعادن  �لكرمية  و�لحجار  �ملجوهر�ت  �لدقيقة 

نفي�شه �و مطلية بها )غر �لو�ردة يف فئات �خرى( . 
و�شف �لعامة:كتبت �لعبارة Artic �حرف �لاتينية ب�شورة متميزة على نحو مرت�دف حيث كتبت �لكلمة 

 . د�ئرة  بد�خل  كتبت  �ل�شود  باللون   A �حلرف  كتب  حيث   rt �ملخت�شر  وفوقها  �ل�شود  باللون   Artic
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:مطعم ر�ج�شتان �مللكي ذ.م.م
Rajasthan Restaurant :طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:213113       بتاريخ:2014/6/16 م
با�ش��م:مطعم ر�ج�شتان �مللكي ذ.م.م

وعنو�نه:�س.ب: 25648 هاتف: 5340441 �ل�شارقة ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 خدمات توفر �لطعمة و�مل�شروبات �ليو�ء �ملوؤقت . 

و�شف �لعامة:كلمة بالحرف �لاتينية باللون �لحمر و�لربتقايل ويعلو �لكلمة ر�شم جنمة ب�شكل مميز 
باللون �لحمر و�لربتقايل و�ل�شفر . 

�ل�ش��رت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م كلمة rajasthan مبعزل عن �لعامة لعتبارها 
منطقة جغر�فية . 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 199983            بتاريخ: 10/27 / 2013
�مل�شجلة حتت رقم :                        بتاريخ: 22 /06 / 2014                 

با�ش��م: �ي�شنتل برفيو )ذ.م.م(.
وعنو�نه: �س. ب: 3650 ، �ل�شو�ن/ �جلرف ، عجمان- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : ) 140  ( – ) 01 / 05  / 2014 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�مل�شتح�شر�ت �خلا�شة بتبي�س �لأقم�شة وغرها من �ملو�د �لتى ت�شتخدم فى غ�شيل �ملاب�س وم�شتح�شر�ت 
 ( �لتزين  �لطيارة ومو�د  �لعطرية و�لزيوت  �لأو�شاخ و�لك�شط و�ل�شابون و�ملو�د  و�إز�ل��ة  �لتنظيف و�ل�شقل 

�لكوزمتيك( وحماليل �ل�شعر ومعاجن �لأ�شنان وم�شتح�شر�ت �لتجميل و�لعطور و�لبخور.
�لو�ق�عة بالفئة   : 3

* �لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : 1 

��شم مالك �لعامة: �ي�شنتل برفيوم )ذ.م.م(
��شم �ملتنازل له : لف �إن باري�س للعطور)�س.ذ.م.م(

مه�نته: �ل�شناعة و�لتجارة 
جن�شيته: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

عنو�نه وحمل �إقامته: �س. ب: 66350 ، ديرة-�ل�شغاية ، دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 22/ 09 / 2014  

 تاريخ �لتا�شر يف �ل�شجل:05/01/ 2014
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

تعلن �أد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شبي�شايزد خلدمات �لعامات �لتجارية
بطلب �نتقال ملكية   ت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 154622    بتاريخ:  21 / 3 / 2011
�مل�شجلة حتت رقم :  154622   بتاريخ:   9 / 7 / 2012

با�ش��م: نوفل �شم�س �لدين.
وعنو�نه:  �س.ب 72473 �ل�شارقة ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )  /    /     (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�لأرز و�لتابيوكا و�ل�شاجو وما يقوم مقام �لقهوة ، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت 
�خلمرة  �ل�شكر؛  ودب�س  �لع�شل  �ملثلجة؛  و�حللوى   ، و�حللويات  و�ملعجنات  �خلبز   ، �حلبوب  من  �مل�شنوعة 

وم�شحوق �خلبازة؛ �مللح و�خلردل؛ �خلل و �ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج
�لو�ق�عة بالفئة   :   30

* �لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : 1

��شم مالك �لعامة:       نوفل �شم�س �لدين.
�آل علي 2- بدر �لدين ما نكات تيكي بيديكايل 3- حممد عمر  ��شم �ملتنازل لهم :   1- خالد حميد ح�شن 

�شريف.
مه�نته:       �لتجارة 

جن�شيته:     1 مو�طن �إمار�تي  2 –  هندي 3-  هندي. 
عنو�ن وحمل �إقامته : �س.ب 22575  ، دبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

تاري�خ �نت�قال �مللكية:        15 / 9 / 2014
تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل:     17 / 9 / 2014

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251  

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �وريون �شتار بيزن�شكون�شلتان�شي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 204004         بتاريخ :  2014/01/08 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   20م

با�ش��م: جو��شيم جوهاني�س �شميث
وعنو�نه: �س  ب: 11997، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�شتح�شر�ت �شيدلنية وبيطرية ، م�شتح�شر�ت �شحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لا�شتعمال �لطبي 
 ، ، مطهر�ت  �ل�شنان  و�شمع طب  �ل�شنان  م��و�د ح�شو   ، وم��و�د �شماد  ل�شقات   ، للر�شع و�لطفال  �غذية  و 

م�شتح�شر�ت لبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �ع�شاب يف فئة 05 .
�لو�ق�عة بالفئة:05

عبارة عن �لكلمات �لاتينية "The Dental Studio" " ذي د�نتال �شتوديو " كتب �حلرف �لول من 
كل كلمة ب�شكل كبر يف حن كتبت باقي �حلروف ب�شكل �شغر باللون �ل�شود، وغلى ي�شارها جند ر�شمة على 

�شكل م�شتطيل كبر باللون �ل�شود ود�خلها ر�شمة مل�شتطيان باللون �لرمادي . 
�ل�ش��رت�طات: 

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

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

ق�سم العالمات التجارية  
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251  

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �وريون �شتار بيزن�شكون�شلتان�شي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 209341       بتاريخ :  2014/04/07 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   20م

با�ش��م: عبد �هلل بن �بر�هيم بن حممد عبد �لقادر 
وعنو�نه: �س  ب: 15707 ،عجمان ،�لمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتامن �شد �حلو�دث ، �خلدمات �لكتو�رية ، �لتحليل ، �لتقييم �مل�شبق ، �شقق يف فئة 36.

�لو�ق�عة بالفئة:36
عامة �لتجارية : MAP REAL ESTATE هي عبارة عن ثاث كلمات مكتوبة باللغتن �لعربي 
و�لجنليزي وباللونن �ل�شود و�لرمادي يف خلفية �بي�س ، ويوجد يف طرف �لمين مكتوبة ماب للعقار�ت 
�ىل  "نقودك  قو�شن  بن  جملة  حتتها  مكتوبة  ويوجد  �لجنليزية  باللغة  حتتها  ومكتوبة  �لعربية  باللغة 
طرف  على  ويوجد   ، و�لجنليزي  �لعربي  " باللغتن   LEADING YOU HOME" " منزلك 
M مكتوبة ب�شكل �لدو�ر باللون �لرمادي وبد�خلها د�ئر باللون  MAP وحرف م و  �لي�شر مكتوبة ماب 
 REAL لبي�س مر�شومة فيها �ل�شهم ي�شر �ىل �على باللون �ل�شود ويوجد هناك مكتوبة كلمة للعقار�ت�

. ماب  كلمة  حتت  و�لجنليزي  �لعربي  باللغتن   ESTATE
�ل�ش��رت�طات: 

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

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

ق�سم العالمات التجارية  
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 169329     بتاريخ :   16 / 02 / 2012م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�ش��م: تر�ن�س دلتا لل�شناعات �لعاملية ذ م م.
 وعنو�نه:   �س . ب  23295 �ل�شارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة  .

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
حو�مل �لكابات �لكهربائية ، كابات توزيع خطوط �لربط �لرئي�شية �لكهربائية ، تثبيت خطوط �لربط 

�لكهربائية ، كابات �ل�شامل �لكهربائية وكابات �شناديق �لتو�شيل لا�شتخد�م �لكهربائي.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

كلمة  �أ�شفلها  و  �لأبي�س  و  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت    Delta لتينية  كلمة  عن  عبارة  �لعامة:  و�شف 
�لأبي�س مي�شك  و  �لأ�شود  باللون  �لن�شر  ر�شم لطائر  �لاتينية  �لكلمات  يعلو  و  CMS كتبت بخط مميز 

مبخالبه ر�شم للكرة �لأر�شية و جميعهم د�خل م�شتطيل كما يف �ل�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

ي�شتقطب جناح �ل�شيخة �شيخة بنت 
حممد بن خالد �آل نهيان يف معر�س 
فن �بوظبي 2014  �لزو�ر مل�شاهدة 
جمموعة  �شمن  �لفنية  ل��وح��ات��ه��ا 
�دبيا  تعليقا  ت��ق��دم  و�ل��ت��ي  �حل��ن��ن 
وث��ق��اف��ي��ا مم���زوج���ا مب�����ش��اع��ر �لم 
�لوطني  �لم��ار�ت��ي  للبيت  و�ل��وف��اء 
مما  �لكا�شيكي  بالتفوق  وتت�شم   ،
م��ق��ارن��ه يف �جلمال  در�����ش���ة  ي��ق��دم 
من  بو�شفها  و�ل����ش���اءة  و�لزي�����اء 
�دو�ت �لتعبر عن �حلالة �لنف�شية 

و�ل�شعور.
�نظار  �مل���ج���م���وع���ة  ه�����ذه  ل��ف��ت��ت  و 
�لكثرين من زو�ر ونقاد وفنانين 

ت�شكيلين يف �ملعر�س. 
�شيخة  �ل�شيخة  �ل��ف��ن��ان��ة  و�ع��رب��ت 

ب��ن��ت حم��م��د ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��ا لنجاح 
�بوظبي  فن  معر�س  يف  م�شاركتها 
غد�  �عماله  يختتم  �لذي   2014

�ل�شبت يف منارة �ل�شعديات .
معر�س  �ن  من  و�ثقة  �نني  وقالت 
»ف���ن �أب���وظ���ب���ي« ه���و �مل���ك���ان �لمثل 
�حلنن  �لفنية  جمموعتي  لعر�س 
ورّو�د  و�مل��ث��ق��ف��ن  �ل��ف��ن��ان��ن  �م�����ام 
م��ن حول  �ل��ف��ن��ون  ومقتني  �ل��ف��ك��ر 

�لعامل. 
بنت حممد  �شيخة  �ل�شيخة  وقالت 
ل��ق��د �خرتت  ن��ه��ي��ان  �آل  ب���ن خ��ال��د 
متو�زية  منظومة  طرح  خال  من 
لوحات  ب����ن  �ل���ع���ن  ت��خ��ط��ئ��ه��ا  ل 
�ن   ، ولوحاتي  م�شهورة  كا�شيكية 
�ت�����ش��دى ل��ت��ح��دي ع��ل��ى �ك����رث من 
��شهر  م��ن  بع�س  ف��ه��ذه  م�����ش��ت��وى. 
�لع�����م�����ال و�ك�����رثه�����ا ت���ق���دم���ا من 

�لتاريخ  يف  �لتقنية  �لفنية  �لناحية 
وقد ت�شديت ل�شعوبة و�شع �عمايل 
و�ل�شياق  �ملو�شوع  يف  منها  بالقرب 

يف م�شروعي �لطموح هذ�. 
لوحاتي  :ل���ك���ن  ق���ائ���ل���ة  و�����ش���اف���ت 
يف �ل�����و�ق�����ع ت����ق����دم ت��ع��ل��ي��ق��ا �دب���ي���ا 
وحتية  �لعمال  تلك  على  وثقافيا 
�ل��ك��ا���ش��ي��ك��ي مم����ا يقدم  ل��ل��ت��ف��وق 
و�لزياء  �جلمال  يف  مقارنه  در��شة 
�دو�ت  م����ن  ب��و���ش��ف��ه��ا  و�ل������ش�����اءة 
�لنف�شية  �حل����ال����ة  ع����ن  �ل���ت���ع���ب���ر 
و�ل�شعور ، ففي لوحة دون كارلو�س 
�لون�شو �شان�شيز جند �ل�شيخ حممد 
�لعربي  �شعيد يف �شورة �لمر  بن 
�ل�����ش��اب �مل��ت��ف��ك��ر يف �حل��ي��اة وه���و يف 
كامل �لهيئة و�لوهج �ل�شاب؛ بينما 
ملحة  �شعيد  ب��ن  ذي��اب  �ل�شيخ  يقدم 
م���ن �ل�����ش��ف��رة �ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى وجه 

لوحة  تكوين  للذ�كرة  يعيد  و�شيم 
�لرجل ذي �لعمامة. 

�ل�����ش��ي��خ��ة:���ش��ي��خ��ة بنت  و�����ش���اف���ت 
حم��م��د ق��ائ��ل��ة ل��ق��د و�ج��ه��ت حتديا 
�لفتاة  ل���وح���ة  يف  خ���ا����س  ن����وع  م���ن 
تلمح  كونها  �لذهبية  �لكو�شية  ذ�ت 
�خلالدة  ف��رم��ر  �ل��ف��ن��ان  ل��ل��وح��ة 
�للوؤلوؤ  �ل��ق��رط  ذ�ت  �لفتاة  بعنو�ن 
�ل�شهرة  ط����اغ����ي����ة  ل�����وح�����ة  وه�������ي 
بجمالها  �جلميع  ل��دى  وم��ع��روف��ة 

�ل�شفاف و�نارتها �خلافته. 
لوحاتها  ع���ن  م��ت��ح��دث��ه  وم�����ش��ت 
م�شاعر  تنطلق  �ل��ن��اط��ق��ة   �لفنية 
ولكنها  �ل��ل��وح��ات،  جميع  ع��رب  �لم 
�لو���ش��ح خ���ال ه���ذه �ل��ل��وح��ة عند 
�لنقي يف  متثيل �لرتقب �لطفويل 
�شعيد مل  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  وج��ه 
�ج��د م��ا ي��ائ��م �ك��رث م��ن ملحة من 

�لو�ن  ذ�ت  بخلفيتها  �شافوي  ج��اك 
باللون  �مل���زده���ر  و�ل���وع���د  �ل�����ش��ف��ق 

�لخ�شر �لريان .
�ل�شيخة  �لمار�تية  �لفنانة  وتقول 
���ش��ي��خ��ة ب��ن��ت حم��م��د ب���ن خ��ال��د �ل 
نهيان �ردت �ي�شا �ن ��شف �لعاطفة 
�لنبيلة �حلنونة يف بيتنا �لمار�تي 
�ل�شيخة حمدة  �لوطني من خال 
حيث  م��ب��ارك  و�خ��ي��ه��ا  �شعيد  ب��ن��ت 
�لعمر بينهما مبا ي�شبه  يلمح فرق 
و�لتقارب  و�ل��ت��م��ا���ش��ك  �لم  ح��ن��ان 
ت��ع��ل��ق حمدة  �ل����و�ح����د.  �ل��ب��ي��ت  يف 
ع��ن��ق��ه��ا قادة  �ل��ل��وح��ة يف  ه���ذه  يف 
م�������ش���غ���رة جلدها  �����ش����ورة  حت�����وي 
�هلل  رحمه  خالد  بن  �ل�شيخ حممد 
�ل��ذي عاهدت نف�شي على  ، و�ل��دي 
ت�شمن �شورته يف �عمايل يف رمز 
وحيو�ت  حياتي  يف  ح�شوره  ل��دو�م 

�بنائي كر�ع وحار�س وملهم حلميد 
�لخاق وف�شائل �لقيم 

وقالت �ل�شيخة: �شيخة ��شتخدمت 
و�لوعد  ب��ال��ت��ف��اوؤل  مم��ي��زة  �ل���و�ن���ا 
�متزجت  وق�����د  �ل�������ش���ب���اب  وب���ه���ج���ة 
بالتقاليد �ملحافظة و�حرت�م �لكبر 
مم���ا مي��ي��ز ب��ي��ت��ن��ا �لم����ار�ت����ي. لقد 

رغ��ب��ت م��ن خ���ال ه���ذه �ملجموعة 
متنوعة  ق��ي��م  �ظ���ه���ار  يف  �حل���ن���ن 
مم��ا لدينا و�ف��ك��ار �خ��رتت طرحها 
باخلط و�للون و�لتكوين �جلمايل.

بنت  �شيخة  �ل�����ش��ي��خ��ة:  �ن  وي��ذك��ر 
حممد بن خالد �آل نهيان هي فنانة 
من  موهبتها  ��شتلهمت  �إم��ار�ت��ي��ة 

��شرتها وهي مار�شت �لر�شم معظم 
مذهلة  جمموعة  و�جن��زت  حياتها 

من �لأعمال �لفنية. 
�شيخة  �ل�شيخة  �عمال  عر�س  ومت 
وتلقت  �لإم��������ار�ت  يف  �مل���ع���ار����س  يف 
يف  لفنها  و�جل��و�ئ��ز  �لثناء  �لفنانة 

خمتلف �أنحاء �ملنطقة. 

•• دبي-الفجر: 

ث��ق��اف��ة �لب��ت��ك��ار �ملجتمعي  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  يف خ��ط��وة 
�أف��ر�د �ملجتمع �لإمار�تي يف  وتفعيل م�شاركة جميع 
طرح �لأفكار و�ملبادر�ت �لتي ت�شهم يف تقدمي �حللول 
�لإم��ار�ت يف  �لعاملية، بحث طلبة جامعات  للق�شايا 
�ملجتمعي  �لبتكار  عنو�ن  حتت  ذهني  ع�شف  ور�شة 
�لق�شايا �لأكرث تاأثر�ً يف �ملجتمع �لدويل، وتقدمي 
ت�شورهم للحلول �لعملية �ملنا�شبة لها ملناق�شتها يف 
قمة جمال�س �لأجندة �لعاملية 2014، مبا ي�شهم يف 
�ملن�شودة  �لتنمية  �ل�شباب يف حتقيق  م�شاركة  تعزيز 
للمجتمع �لدويل.  وياأتي تنظيم هذه �لور�شة �شمن 
دولة  حكومة  تنظمها  �لتي  �لذهني  �لع�شف  ور���س 

�لأجندة  ملجال�س  ��شت�شافتها  مبنا�شبة  �لإم����ار�ت 
دبي يف  �أعمالها من  و�لتي تنطلق   ،2014 �لعاملية 
�لفرتة من 9 ولغاية 11 نوفمرب �ملقبل حتت �شعار 

�لع�شف �لذهني �لإمار�تي لعامل �أف�شل .  
�لنعيمي  علي  �لدكتور  �شعادة  �شرح  �ملنا�شبة  وبهذه 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة قائًا: 
�أهمية هذه �خلطوة تاأتي من ف�شح �ملجال �أمام طلبة 
�أفكارهم  بفعالية وعرب  للم�شاركة  �لإم��ار�ت  جامعة 
�ل���ري���ادي���ة �مل��ب��ت��ك��رة ل��ت��ق��دمي ح��ل��ول ع��م��ل��ي��ة ت�شكل 
م�شاهمة فعالة يف حتقيق �لتنمية ملجتمعهم �ملحلي 
�ملجتمع  �لأكرب وهو  �لإن�شاين  �لإم��ار�ت وللمجتمع 
تعاون �جلميع يف  �إىل  �أ�شبح يحتاج  �ل��ذي  �ل��دويل، 
يحيا  جمتمعي  بنموذج  للخروج  �ملختلفة  �ملجالت 

بالرفاهية  وينعم  و����ش��ت��ق��ر�ر،  ب��اأم��ان  �جلميع  فيه 
و�ل�شحة �جليدة مع �حل�شول على فر�س مت�شاوية 
�إن  �شعادته:  و�أ�شاف     . �لعمل  �لتعليم وفر�س  من 
وجود هذ� �لتجمع �لفكري �لكبر يف قمة جمال�س 
�لإمار�ت  دول��ة  ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �لعاملية،  �لأج��ن��دة 
�لعربية �ملتحدة هو فر�شة مهمة لل�شباب �لإمار�تي 
مل�����ش��ارك��ة �ل���ع���امل �خل��ط��ط و�ل��ت��وج��ه��ات و�خل����رب�ت 
جهود  ت��ق��دمي  يف  بفاعلية  و�مل�����ش��اه��م��ة  �لأك��ادمي��ي��ة 
ت��دع��م ه��دف �ل��و���ش��ول �إىل ع��امل �أف�����ش��ل. و�مل�شرة 
بالأمثلة  تزخر  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�لتعليمية  �لأكادميية 
�أكرث  �لر�ئدة عن عمق �لتجربة و�لقدرة يف تقدمي 
وت�شدير  جمتمعنا  خلدمة  ونفعاً  �بتكار�ً،  �حللول 
لاإن�شان  �لفائدة  لتحقيق  للخارج،  �لنجاحات  هذه 

يف كل مكان . 
وب����دوره �أك���د ع��ب��د�هلل ل��وت��اه، ن��ائ��ب رئ��ي�����س �للجنة 
ورئي�س  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأج���ن���دة  جم��ال�����س  لقمة  �ملنظمة 
�لبتكار  مو�شوع  �أن  على  �لذهني  �لع�شف  جل�شة 
�لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  باهتمام  يحظى  �لجتماعي 
�لتغير  �إح���د�ث  يف  و�أث��ره��ا  �ل�شباب  بطاقة  ت��وؤم��ن 
�لإيجابي، و�لتي تتج�شد من خال �شرورة توظيف 
قدر�ت كل فرد من �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي وخا�شة 
�لتطور  حتقيق  يف  منها  ل��ا���ش��ت��ف��ادة  �ل�����ش��ب��اب  ف��ئ��ة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي �مل����اأم����ول، ن���ظ���ر�ً حل��ي��وي��ة �لأف���ك���ار �لتي 
ر�شم مامح  �مل�شاهمة يف  على  وقدرتهم  ميتلكونها 

م�شتقبلهم وم�شتقبل بلدهم. 
و�أ�شاف لوتاه: نحن �ليوم يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

ت��وح��ي��د ج��ه��ودن��ا يف �لعتماد  ن��ع��م��ل ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة 
وتنمية  لتطوير  �ل��و���ش��ائ��ل  ك��اأف�����ش��ل  �لب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 
�ل�شعوبات  تذليل  على  وقدرتها  دولتنا  �إمكانيات 
و�إن  و�آفاق م�شتقبلية و�عدة،  و�إيجاد فر�س جديدة 
�أطلقها  و�ل��ت��ي  لابتكار،  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د موؤخر�ً 
بر�مج حقيقية  منتجات وخدمات  تقدمي  ت�شهم يف 
جديدة  لآف���اق  بالقت�شاد  وت��دف��ع  ب��احل��ي��اة  ترتقي 
وكو�در  وطنية  و�شيا�شات  موؤ�ش�شي  عمل  خال  من 
ل�شجل  ت�شاف  فارقة  عامة  �شت�شنع  متخ�ش�شة، 
�ملتحدة.   �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  و�لتفرد  �لتميز 
�لإم���ار�ت من خ��ال حملتها  دول��ة  وت�شعى حكومة 
�لع�شف �لذهني �لإمار�تي لعامل �أف�شل من تقدمي 

جمال�س  ق��م��ة  يف  ملناق�شتها  وت��و���ش��ي��ات  م��ق��رتح��ات 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ي�شهم  مب��ا  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لأج���ن���دة 
�مل��ط��ل��وب��ة و�ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �مل�����ش��ك��ات �حل��ال��ي��ة �لتي 
وتعترب  ب��اأ���ش��ره.  �ل���دويل  للمجتمع  ت��ه��دي��د�ً  ت�شكل 
ع�شف  ور���ش��ة  �أك��رب  �لعاملية  �لأج��ن��دة  جمال�س  قمة 
�أك��رث من  يناق�س  �لعامل، حيث  ذهني على م�شتوى 
1000 من نخبة �ملفكرين و�خلرب�ء و�ملتخ�ش�شن 
�لعامل،  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  و�مل�شكات  �لأف��ك��ار  �ل��ع��امل  يف 
وتقدمي �ملقرتحات و�لتو�شيات �لتي ت�شهم يف �إيجاد 
للتحول نحو جمتمع دويل جديد  �ملنا�شبة  �حللول 
�ل�شيا�شية  و�مل�شكات  �ل�شحية  �لكو�رث  عن  بعيد�ً 
�ل��ت��ي ت��ع��وق عمليات  و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�لق��ت�����ش��ادي��ة 

�لتطور و�لتنمية. 

•• ال�صارقة-الفجر:

و�لعلوم  ل��ل��رتب��ي��ة  �لإ���ش��ام��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  ك��رم��ت 
�لفائزين  �خلمي�س  يوم  )�إي�ش�شي�شكو(،  و�لثقافة 
بجو�ئزها �ل�شنوية �ملخ�ش�شة للمبدعن يف �إمارة 
و�لفنية،  و�لأدب��ي��ة  �لرتبوية  باملجالت  �ل�شارقة، 
وذلك يف �إطار �حتفالت �ل�شارقة عا�شمة �لثقافة 
حفل  خال  ذلك  جاء   .2014 لعام  �لإ�شامية 
�إك�شبو  مب��رك��ز  �ل��ف��ك��ر  ق��اع��ة  يف  �ملنظمة  �أق��ام��ت��ه 
�ل�شارقة  معر�س  يف  م�شاركتها  خ��ال  �ل�شارقة، 
عبد  �لدكتور  معايل  وبح�شور  للكتاب،  �ل���دويل 
�ل���ع���زي���ز ب���ن ع��ث��م��ان �ل���ت���وي���ج���ري، �مل���دي���ر �لعام 
و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �لإ�شامية  للمنظمة 
�لعوي�س،  حممد  عبد�هلل  و�شعادة  )�إي�ش�شي�شكو(، 
رئي�س د�ئرة �لثقافة و�لإعام بال�شارقة، و�شعادة 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��ي��د ���ش��ي��ف �ل��ه��اج��ري، م��دي��ر مكتب 

�لإي�شي�شكو �لإقليمي يف �ل�شارقة.
�أن  �لتويجري  عبد�لعزيز  �لدكتور  معايل  و�أك��د 
و�لأدب���ي  �ل��رتب��وي  ل��اإب��د�ع  �لإي�شي�شكو  ج��و�ئ��ز 
و�ل��ف��ن��ي �أ���ش��ب��ح��ت ت��ق��ل��ي��دي��اً ���ش��ن��وي��اً د�أب�����ت عليه 
بعو��شم  �لحتفاء  برنامج  �إنطاق  منذ  �ملنظمة 
وتهدف من   ،2005 عام  �لإ�شامية يف  �لثقافة 

و�لفنية  �لأدب���ي���ة  �لأع���م���ال  ت�شجيع  �إىل  خ��ال��ه 
لاأ�شاتذة و�لباحثن و�لفنانن بالدول �لأع�شاء، 
وتخ�ش�شها يف كل عام للمبدعن يف �ملدينة �لتي 
يتم �ختيارها عا�شمة للثقافة �لإ�شامية. م�شيفاً 
�أن �ختيار �ل�شارقة عا�شمة �لثقافة �لإ�شامية لعام 
�لتي تتبوؤ�أها  �لر�قية  �ملكانة  عن  ُيعرّب   ،2014
يف دنيا �لثقافة و�ملعرفة و�لإبد�ع �لأدبي و�لفني، 
نتيجة للتطور �لكبر �لذي تعي�شه �لإم��ارة على 
روؤية  �أ�شهمت  �لتويجري:  وقال  �مل�شتويات.  �شتى 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
و�ه��ت��م��ام ���ش��م��وه �مل��ت��و����ش��ل ب��ال��ع��م��ل �ل��ث��ق��ايف، يف 
�إىل هذه �ملكانة �لرفيعة �لتي تتمتع به  �لو�شول 
حتويل  من  متكنت  و�لتي  �ليوم،  �ل�شارقة  �إم��ارة 
�لتقدم  �شناعة  يف  ت�شهم  دف��ع،  ق��وة  �إىل  �لثقافة 
و�لرخاء ملو�طنيها و�ملقيمن على �أر�شها، وبف�شل 
حتقيق  يف  �ل�شارقة  جنحت  �لثاقبة،  �لروؤية  هذه 
�لكثر من �ملنجز�ت �حل�شارية، �لتي لعبت على 
�ملا�شية دور�ً كبر�ً يف جعل  مد�ر �لعقود �لأربعة 
�لإبد�ع �شفة لزمة لاإمارة يف م�شاريعها كافة . 

�لتويجري  عبد�لعزيز  �لدكتور  معايل  وتف�شل 
و�شعادة �لدكتور عبيد �لهاجري بتكرمي �لفائزين 

�ملخ�ش�شة   ،2014 لعام  �لإي�شي�شكو  ج��و�ئ��ز  يف 
ملو�طني �إمارة �ل�شارقة، وفاز ب� جائزة �لإي�شي�شكو 
�لتقليدية  �ل�����ش��ن��اع��ات  جم����ال  يف  ل��ل��م��ب��دع��ن 
جمال  عن  �شاحوه،  �شامل  عبيد  �آمنة  و�لرت�ثية 
و�إبر�هيم  )�ل��دخ��ون(،  و�لبخور  �لعطور  �شناعة 
�ل�شفن.  �شناعة  جم��ال  عن  معيبج،  حممد  ف��رج 
�ملبدعن  للفنانن  �لإي�شي�شكو  ب� جائزة  فاز  فيما 
كل من �لفنان خالد علي �أحمد �جل��اف، رئي�س 
و�لزخرفة  �لعربي  �خل��ط  لفن  �لإم���ار�ت  جمعية 
للفنون  �لإم���ار�ت  جمعية  ع��ام  �أم��ن  �لإ�شامية، 
مل�����ش��ارك��ات��ه �ملتعددة  �لإ���ش��ام��ي��ة، وذل���ك ت��ق��دي��ر�ً 
�ملحلية  ب���امل���ع���ار����س  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ومت��ث��ي��ل��ه 
�لعربي،  �خل��ط  جم��ال  يف  و�ل��دول��ي��ة  و�لإقليمية 
فاز  وك��ذل��ك  و�لت�شكيلية،  �لإ���ش��ام��ي��ة  و�ل��ف��ن��ون 
�عرت�فاً  �حل��ل��ي��ان،  م��رع��ي  �مل�شرحي  �ل��ف��ن��ان  بها 
وم�شاركاته  �مل�شرح،  جم��ال  يف  �لفنية  باإبد�عاته 
�إبر�ز  �إىل  يف �لعديد من �لأعمال �لفنية �لهادفة 
�لإ�شامية.وح�شلت  للثقافة  عا�شمة  �ل�شارقة 
�لتعليمية  �ل�شارقة  منطقة  م��ن  م��د�ر���س  ث��اث 
�ملد�ر�س  من  للمبدعن  �لإي�شي�شكو  جائزة  على 
للتعليم  ع��م��ر�ن  ت��رمي  م��در���ش��ة  وه��ي   ، و�لطلبة 
�لثانوي، �لتي ت�شلم جائزتها �لأ�شتاذ قمرب حممد 

�مل�����ازم، م��دي��ر �مل��در���ش��ة. وج����اء ف��وزه��ا باجلائزة 
بعنو�ن  بحث  �أف�شل  م�شابقة  يف  م�شاركاتها  عن 
وندوة   ، �لإ���ش��ام��ي��ة  �لثقافة  عا�شمة  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لأ�شبوع  �لإ�شامية،  للثقافة  عا�شمة  �ل�شارقة 
�لإذ�عي حتت عنو�ن �ن�شر مو�شوعات ثقافية عن 
وكذلك   ، �لإ�شامية  للثقافة  عا�شمة  �ل�شارقة 

لتظيمها معر�شاً م�شور�ً عن معامل �ل�شارقة. 
�ل��ث��م��ي��د للتعليم  ب��اجل��ائ��زة م��در���ش��ة  ك��م��ا ف����ازت 
�لأ�شتاذة  جائزتها  وت�شلمت  )ب��ن��ن(،  �لأ���ش��ا���ش��ي 
فاطمة �شالح �ل�شيب، مديرة �ملدر�شة، ومت منحها 
�جلائزة عن م�شاركتها يف م�شرحية �لأر�س �لطيبة 
�ل�شارقة  م��ع��ر���س  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف  ع��ن  وك��ذل��ك   ،

ركن  خ���ال  م��ن  �لإ���ش��ام��ي��ة،  للثقافة  ع��ا���ش��م��ة 
�لن�شب �لتذكارية، وركن فن �لعمارة �لإ�شامية، 
فرنا�س،  بن  عبا�س  وركن  �ل�شغر،  �ملخرج  وركن 
�أي�شاً  �لفنية. وذهبت �جلائزة  �للوحات  ومعر�س 
�لأ�شا�شي  للتعليم  �لنموذجية  �ملنار  مدر�شة  �إىل 
�لأ�شتاذة عائ�شة �ملطوع،  )بنات(، وت�شلم جائزتها 
م��دي��رة �مل��در���ش��ة، وذل����ك ت��ق��دي��ر�ً مل�����ش��ارك��ات��ه��ا يف 
�ل�شارقة  بعنو�ن  تقدميي  عر�س  �أجمل  م�شابقة 
ولتوظيفها   ، �لإ����ش���ام���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ع��ا���ش��م��ة 
�ل�شارقة  مبو�شوع  وربطها  �لدر��شية  �حل�ش�س 
عا�شمة للثقافة �لإ�شامية، و�مل�شاركة يف معر�س 
�إ�شد�ر�ت �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، ومعر�س 

�إذ�عياً  �أ�شبوعاً  �ل�شارقة، وتنظميها  مكرمة حاكم 
 . �لإ�شامية  للثقافة  عا�شمة  �ل�شارقة  بعنو�ن 
�ل��دويل للكتاب قد �ختار  �ل�شارقة  وك��ان معر�س 
و�لثقافة  و�ل��ع��ل��وم  للرتبية  �لإ�شامية  �ملنظمة 
�لثالثة  �ل������دورة  ���ش��رف  ���ش��ي��ف  )�إي�����ش�����ش��ي�����ش��ك��و(، 
�لثقايف  �لعمل  جل��ه��وده��ا يف  ت��ق��دي��ر�ً  و�ل��ث��اث��ن 
ب��ال��ع��امل �لإ����ش���ام���ي. ك��م��ا م��ن��ح م��دي��ره��ا �لعام، 
�شخ�شية  لقب  �لتويجري،  عبد�لعزيز  د.  معايل 
�لعام �لثقافية. وت�شارك �ملنظمة بجناح خا�س يف 
على  �لإط��اع  فر�شة  للزو�ر  فيه  توفر  �ملعر�س، 
�لرتبية  �ملتنوعة يف جمال  �إ�شد�ر�تها وبر�جمها 

و�لعلوم و�لثقافة.

لوحات �لفنانة �لمار�تية �سيخة بنت حممد يف معر�س فن �بوظبي 
تلفت �نظار �جلمهور و�لنقاد و�لفنانني و�ملثقفني   

لتقدمي حلول للق�سايا العاملية ومناق�ستها يف قمة جمال�س الأجندة العاملية 

طلبة �لإمار�ت يناق�سون �مل�سكالت �لعاملية ويبحثون �حللول �لفعالة يف ور�سة �لبتكار �ملجتمعي 
اجلامعات الإماراتية قادرون على تقدمي اأفكار ريادية وحلول جمتمعية مبتكرة  طلبة  النعيمي:  • علي 

• عبداهلل لوتاه: البتكار الجتماعي يحظى باهتمام القيادة التي توؤمن بطاقات ال�سباب يف التغيري الإيجابي

يف اإطار احتفالت ال�سارقة عا�سمة الثقافة الإ�سلمية

�لإي�سي�سكو تكرم �ملبدعني �لإمار�تيني �لفائزين بجو�ئزها �ل�سنوية

•• اأبوظبي-الفجر:

ج ب��رن��ام��ج �مل�����ش��م��م �لإم����ار�ت����ي يف فن  ُي���ت���وَّ
�أب��وظ��ب��ي ه���ذ� �ل��ع��ام ب��ع��ر���س من����اذج �أولية 
لت�شاميم مبتكرة وفريدة من نوعها �أُجنرت 
بال�شتعانة بعنا�شر من �حِلَرف �لإمار�تية. 
باأعمالهم  ي�شاركون  �لذين  �مل�شممن  ومن 
ونور�  �لزعابي  فاطمة  �لعام:  ه��ذ�  دورة  يف 
�لأع�����ور وخ���ل���ود ���ش��ريف م���ن �أ���ش��ت��ودي��و تنكا 

هذ�  ويف  �لتخ�ش�شات.  م��ت��ع��دد  للت�شميم 
�لإط���ار، ت��ع��اون ف��ن �أبوظبي ه��ذ� �ل��ع��ام مع 
�ملجل�س �لثقايف �لربيطاين لتوفر �لإر�شاد 
و�لتوجيه على يد �مل�شمم و�لباحث و�لفنان 
ك��ري��ن ج��ون�����س �ل����ذي ع��م��ل ع��ن ق���رب مع 
��م��ات �لإم���ار�ت���ي���ات �مل�����ش��ارك��ات طو�ل  �ملُ�����ش��مِّ
�إجن������از �أف����ك����اره����ن. وي���ت���ع���اون ج��ون�����س مع 
فيوت�شر  على  �لإ���ش��ر�ف  يف  ل�شيل�س  موير� 
ن��وم��اد���س، وه���و ع��ر���س و�إ����ش���د�ر ير�شد�ن 

�أع����م����ال �مل�����ش��م��م��ن �لإم�����ار�ت�����ي�����ن. ومن 
مبادر�ت �لت�شميم �لأخرى م�شروع �أجنحة 
�ملوؤ�ش�شة  �أركيتكت،  وتكليف   ، �أبوظبي  ف��ن 
تتخذ  �لتي  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار  ذ�ت  �ملعمارية 
ت�شاميم  بابتكار  لها،  م��ق��ر�ً  �لإم����ار�ت  م��ن 
ج���دي���دة مل��ت��ج��ر »�آرت���ي���ف���اك���ت«. مل��ع��رف��ة �آخر 
�لكامل لهذ�  �أبوظبي و�لربنامج  �أخبار فن 
�لعام، ميكنكم �لطاع على موقع �حلدث: 

.www.abudhabiart.ae

فن �أبوظبي يقدم فنون �لت�سميم و�لعمارة �مل�ستلهمة 
من �لأ�سالة �لإمار�تية من �لإمار�ت �إىل �لعامل
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العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 106 /2014 تظلم  مدين                  
�لقامة  �لعو�شي جمهول  حمل  ���ش��ده/1- حممد عبد�هلل حيدر  �ملتظلم  �ىل 
وميثله:  دون  تانرتيجي  و����ش��ال  جايا�شينجي  و��شانتا  ب��رمي  �ملتظلم/  �ن  مبا 
بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل  قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاه ومو�شوعه 
تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على عري�شة رقم 2013/378 مدين  وحددت 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�����ش��اع��ة    2014/11/18 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��اث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا 
ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/289 تنفيذ   عقاري
ليمتد  جمهول حمل  ري�شدن�شي  ت��اون  د�ون  رويف  �شركة  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شيد مهدي �شو�شرتي مو�شوي نعلنكم باحلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/670 عقاري كلي يوم �لحد بتاريخ 2013/9/29 
 )488729( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �شند�  باعتباره 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ت�شجيل �لدعوى وت�شليمه �ىل 
ن�شر هذ� �لعان  تاريخ  �ملحكمة خال 15 يوم من  �و خزينة  �لتنفيذ  طالب 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1423 جتاري كلي                                  
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة �لر�يا لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س ذم م     جمهول  حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �لدوري لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س ذ م م وميثله: 
�شعيد �شليم ر��شد �ملزروعي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليها مببلغ وقدره )118.500درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
�لتام.    وح��ددت لها جل�شة  �ل�شد�د  و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 
 ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة   2014/11/18 �ملو�فق  �لثاثاء  ي��وم 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/767 مدين جزئي                                    
�ن  �لق��ام��ة مبا  زي��د جمهول  حمل  نبيل حممد يحيى  �ملدعى عليه /1-  �ىل 
�ملدعي /�شامل عبد�هلل ح�شن �ل�شوحمي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى علهي مببلغ وقدره )24.000درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من قيمة �ملبلغ �ملطالب به من تاريخ �ل�شتياء 
�مل��و�ف��ق 2014/11/26  �لرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  �ل��ت��ام. وح���ددت  �ل�����ش��د�د  وحتى 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة 
للمحكمة  �و م�شتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 
قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/506 مدين كلي                                    
�بوطربو�س جمهول حمل  عبد�لقادر عبد�للطيف  ر�شا   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /م�شفر عو�س م�شفر حممد علي �لحبابي وميثله: �حمد 
باإ�شد�ر  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  مبارك عبد�هلل   حممد 
  . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   140.000 مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعى  بالز�م  �لم��ر 
بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س  �ملو�فق 2014/11/16  وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/736 مدين جزئي                                    
حمل  جمهول  �ل�شحي    �شالح  حممد  حمد�ن  عبد�هلل   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�لهام بنت بدر بن عثمان �لغفاري وميثله: �شفيع حممد 
�بر�هيم  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ 
تاريخ �ل�شتحقاق  وقدره )9700 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة 9% من 
�ل�شاعة   2014/11/11 �ملو�فق  �لثاثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.  لل�شد�د 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/827 جتاري جزئي                                      
�لقامة  �شامل مبارك فرج جمهول حمل  �ملدعى عليه /1- �شاحله  �ىل 
�ق��ام عليك  مبا �ن �ملدعي /�لدولية لاجهزة �للكرتونية �س ذم م  قد 
وقدره  مبلغ  ب�شد�د  عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�لثاثاء  يوم  لها جل�شة  . وح��ددت  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   25580(
�ملو�فق 2014/11/18 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1789 جتاري كلي                                      

�ىل �ملدعى عليه /1- �شاحله عي�شى �شامل �ملنهايل  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /بنك �لحتاد �لوطني ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: �حمد عي�شى 
حممد عي�شى    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   922.037( وق��دره  مببلغ  ب�شد�د 
و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �لمتناع وحتى �ل�شد�د �لتام. . وحددت لها جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 2014/11/16 �ل�شاعة 9:30 �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 بثاثة �يام على �لقل.)علما بانه مت �حالة 

�لدعوى من حمكمة �لتجارية �جلزئية �ىل حمكمة �لتجارية �لكلية(. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/369   جتاري جزئي                                
�ىل �ملدعى عليه: 1- �لأد�ء �لذكي للمقاولت �لعامة ذ م م جمهول   حمل �لقامة مبا �ن  �ملدعى: 
�حمد عبد�هلل  يو�شف  م وميثله:  ذم  �س  �ل�شناعية  و�يف  فرع من  برودكت�س-  كونكريت  فينك�س 
�لدعوى  يف   2014/7/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  عبد�لرحيم  
بالز�م  م  ذم  �س  �ل�شناعية  و�يف  فرع من  برودتك�س-  كونكريت  فينك�س  ل�شالح/  �عاه  �ملذكورة 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 24524.40 )�ربعة وع�شرون �لف وخم�شمائة و�ربعة 
�ل�شد�د  �شنويا من 2014/1/29وحتى متام  وع�شرون درهما و�ربعون فل�شا( و�لفائدة بو�قع %9 
و�لزمت �ملدعى عليها بامل�شاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ورف�شت ماعد� 
ذلك من طلبات.   .حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �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  11251 بتاريخ 2014/11/8     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/927  ا�ستئناف  جتاري    

م  �ي�شت �شرفي�شي�س �س  �أ�س لوجي�شتيك ميدل  �أم  �أل  �مل�شتاأنف �شدهما/  �ىل   
/�لحتاد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  �يا�س  يو�شف  كومايل   -2 ح 
�لوطني ) �شركة �ل�شمان �لعامة لل�شرق �لدنى( وميثله: �شمر حليم كنعان  قد 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/1565 جتاري كلي بتاريخ 
2012/7/18. وحددت لها جل�شه يوم �لثاثاء �ملو�فق 2014/12/9 �ل�شاعة 10.00 
ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

مذكرة  اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1241  ا�ستئناف  عمايل    

 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ بريان كليف فلور�ن�س  جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /مالت لل�شناعة �س ذم م وميثله: روكز جورج حبيقه 
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2014/216 عمايل 
�ملو�فق  �لح���د  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   .2014/6/15 بتاريخ  كلي 
 ch2.D.18 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/11/16
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/243  ا�ستئناف  عمايل    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ �يدوين لومود مي�شيونا جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /جمموعة �لمار�ت للبيئة �لبحرية وميثله: �شعيد 
�شليم ر��شد �ملزروعي  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
لها  وح��ددت   .2014/1/27 بتاريخ  جزئي  عمايل   2013/1923 رق��م 
�شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/12/07 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم  جل�شه 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
   مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر      
يف الدعوى رقم 2014/1675 جتاري كلي

�ملدعي:  �ن  �مار�تية �جل�شنية  حيث  �شريف �حمد-  �ملدعى عليها:منى ح�شن حممد  �ىل 
�ملحكمة  هذه  لدى  �عاه  رقمها  �ملذكورة  �لدعوى  عليك  �قامت  �لوطني   �لحتاد  بنك 
مبلغ  �لول  �لقر�س  �ملرت�شد عن  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  فيها  وتطالب 
200323 درهم بال�شافة �ىل �لفائدة بو�قع 10% من تاريخ 2013/7/5 وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�ملرت�شد عن �لقر�س �لثاين مبلغ 253946 بال�شافة �ىل �لفائدة بو�قع 11% من تاريخ 
2013/7/5 وحتى �ل�شد�د �لتام بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وعليه 
يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �لتجارية �لكلية �لثانية  ( يف متام �ل�شاعة 
�لثامنة و�لن�شف من يوم 2014/12/10   وذلك لاجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
   مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر      
يف الدعوى رقم 2014/3859 عمايل كلي

�ىل �ملدعى عليه:م�شنع جنوم �خلليج ل�شناعة �ل�شفنج ذ م م  حيث �ن �ملدعي: 
حيدر حممد علي مهدى  قد �قام عليكم لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة 
عن  عبارة  فقط  درهم(   204.400( وقدره  مبلغ  باأد�ء  فيها  يطالبكم  �عاه، 
م�شتحقاته �لعمالية، بال�شافة للفائدة �لقانونية و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�ل�شاعة  متام  يف  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شى  لذلك  �ملحاماة.  �تعاب 
�لدعوى  على  لاجابة  وذلك   2014/11/9 يوم  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة 
�ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي 

وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

   اعالن مدعى عليه بالن�سر               
يف الدعوى رقم 2014/1788 جتاري جزئي  

�ىل �ملدعى عليه:�ملر بن حممد بن �شليمان �لغ�شاين    حيث �ن �ملدعي: عبد�هلل 
بن عبد�لرحمن بن حممد �لهديان �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
وعليه  للمر�فعة.   �لدعوى  �عادة  قررت  �ملحكمة  بان  يعلمك  �عاه،  �ملذكورة 
يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لوىل( يف متام �ل�شاعة 
�لدعوى  على  لاجابة  وذلك   2014/11/9 يوم  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة 
�ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي 
غيابك.  يف  �لدعوى  نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل 

حرر بتاريخ 2014/10/14
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

   اعالن مدعى عليه بالن�سر               
يف الدعوى رقم 2014/3337 جتاري جزئي  

�ىل �ملدعى عليها:ثناء بنت كمال �حلد�د حيث �ن �ملدعي: حممود �بو زيد ع�شر 
بالت�شامن  تطالبك  �عاه،  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قام 
مببلغ وقدره )43.500 درهم( بال�شافاة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د.    وعليه 
يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لوىل( يف متام �ل�شاعة 
�لدعوى  على  لاجابة  وذلك   2014/11/10 يوم  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة 
�ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي 
غيابك.  يف  �لدعوى  نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل 

حرر بتاريخ 2014/10/22
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
عبد�هلل �شامل خمي�س م�شلم �جلن�شية: �لم��ار�ت وطلب �لت�شديق على  حمرر 
يت�شمن :تنازل يف ح�شته �لبالغة 100%  يف �ل�شم �لتجاري )ركن الق�سر امللكي 
لتجارة العطور والك�س�سوارات  ( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم 573787 �ل�شادر بتاريخ 2009/7/16 يف د�ئرة 
حممد  �ح��م��د  �ب��ر�ه��ي��م  حممد  �ل�شيد:  �ىل  ب��خ��ورف��ك��ان  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية 
�حلمادي �جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

�نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان   

عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/

عبد�هلل �شامل خمي�س م�شلم �جلن�شية: �لم��ار�ت وطلب �لت�شديق على  حمرر 
امللكي  )الركن  �لتجاري  �ل�شم  يف    %100 �لبالغة  ح�شته  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن 
يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�مل��رخ�����س   ) واحلقائب  للك�س�سوارات 
د�ئرة  يف   2005/10/29 بتاريخ  �ل�شادر   538763 رقم  جتارية  رخ�شة  خورفكان 
حممد  �ح��م��د  �ب��ر�ه��ي��م  حممد  �ل�شيد:  �ىل  ب��خ��ورف��ك��ان  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية 
�حلمادي �جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

�نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان   

عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
 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:  ماتينتي  فيلوتا  كرمي 
 ) املنى  )�سوبرماكت  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف    %100 �لبالغة  ح�شته  يف  :ت��ن��ازل 
رقم  جت��اري��ة  رخ�شة  خ��ورف��ك��ان  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�مل��رخ�����س 
�لتنمية �لقت�شادية بخورفكان  �ل�شادر بتاريخ 1987/10/26 يف د�ئرة   140862
بان  للجميع  ليكن معلوما  ماتينتي �جلن�شية:�لهند  ويلوتا  فاروق  �ل�شيد:  �ىل 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان   
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/

حممد عبد�هلل علي �لناعور �جلن�شية: �لمار�ت   وطلب �لت�شديق على حمرر 
يت�شمن :تنازل يف ح�شته �لبالغة 100%  يف �ل�شم �لتجاري )مطبخ الوحده 
ال�سعبي ( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف خورفكان رخ�شة مهنية 
رقم 510757 �ل�شادر بتاريخ 2001/9/3 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان 
ليكن  �لم�����ار�ت   �لنقبي �جلن�شية:  ع��ب��د�هلل  ���ش��امل  ر����ش��د  ���ش��امل  �ل�����ش��ي��د:  �ىل 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على 
ن�شر  تاريخ  من  ��شبوعن  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات 

هذ� �لعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان   
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/

حممد عبد�هلل علي �لناعور �جلن�شية: �لمار�ت   وطلب �لت�شديق على حمرر 
يت�شمن :تنازل يف ح�شته �لبالغة 100%  يف �ل�شم �لتجاري )�ساطىء اللوؤلوؤية 
يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�س   ) وال�سباغ  الديكور  ملقاولت 
د�ئرة  يف   2008/7/21 بتاريخ  �ل�شادر   565629 رق��م  جت��اري  رخ�شة  خورفكان 
�لنقبي  عبد�هلل  �شامل  ر��شد  �شامل  �ل�شيد:  �ىل  بخورفكان  �لقت�شادية  �لتنمية 
مدينة  يف  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  د  �لم����ار�ت  �جلن�شية: 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

�نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان   
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

 اعــــــــــالن         
 ليكن معلوما للجميع �ل�شيد/ �شامل علي �شلطان علي �ملحرزي/ �لمار�ت �جلن�شية و�حمل بطاقة هوية 
رخ�شة  كلباء  و�لر���ش��ي��ات-  �لتك�شية  ملقاولت  �لفن  رك��ن  يف  مالك  وب�شفتي   )784197561981628( رق��م 
جتارية رقم  561308 �شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- فرع كلباء و�لن�شاط: مقاولت فئة �شاد�شة، 
 %49 �لبالغة  و�لر�شيات  �لتك�شية  ملقاولت  �لفن  يف/رك��ن  ح�شتي  عن  تنازلت  باأنني  و�لر�شيات  �لتك�شية 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  بنغادي�س  وجن�شيته  ح�شن  مقبول  حممد  عبد�لباري  حممد  لل�شيد:  وذل��ك 
حق  ول��ه  �ع��اه  �ليها  �مل�شار  ح�شته  يف  �لت�شرف  يف  �حل��ري��ة  طلق  ل��ه  وللمتنازل   )784197659474312(
�لت�شرف فيها ت�شرف �ملالك يف ملكه، كما يرغب �ملتنازل �ليه يف تغير �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية 
�ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة وتغير ��شم �لتجاري من ركن �لفن ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات �ىل 
�شامل على �ملحرزى ملقاولت �لبناء ذ م م كما يرغب يف تغير �لن�شاط �لتجاري من مقاولت فئة �شاد�شة، 
�لحتادي  �لقانون  )5/14( من  �مل��ادة  بن�س  فئة خام�شة.  وعما  بناء  �ىل مقاولت  و�لر�شيات  �لتك�شية 
رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع��ان للعلم وعلى كل من له حق 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوعن من  �لعدل خ��ال  كاتب  باملر�جعة �ىل  يقوم  �ن  �لج��ر�ء  ه��ذ�  �لع��رت����س على 

�لعان و�ل�شت�شتكمل  �لجر�ء�ت �لقانونية.
كاتب العدل

حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/589  ا�ستئناف جتاري                  
�ىل �مل�شتانف �شده: 1- حنان عبيد �شانبيه جا�شم �لبلو�شي    جمهول 
وميثله:  �لتجاري  �بوظبي  بنك   : �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي   نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�ملنعقدة  بتاريخ 2014/7/14 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه. �خطاركم 
بورود تقرير �ل�شيد �خلبر �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/11/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 

ch1.A.4 للتعقيب على �لتقرير. 
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/928 جتاري كلي                                        
�أب��ي طالب جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �أب��ي طالب  �ىل �ملدعى عليه /1- وحيد علي 
�ملدعي /حممد عبد�هلل حممد علي وميثله: جمال علي �ل�شيد حممد �ل�شنقيطي  قد 
�ملدعى عليه مببلغ وقدره )100.000  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك 
متام  وحتى  �ل�شيك  ��شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفو�ئد  دره��م( 
�مل��ح��ام��اة، و�شمول �حل��ك��م بالنفاذ �ملعجل  �ت��ع��اب  �ل�����ش��د�د و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف وب���دل 
�س   9:30 �ل�شاعة   2014/11/11 �مل��و�ف��ق  �لثاثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  باكفالة. 
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 بثاثة �يام على �لقل.ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

�فاد م�شوؤولون �ن �كرث من 600 جندي �مركي �بلغو� منذ 2003 
عن تعر�شهم لعنا�شر كيميائية يف �لعر�ق، وهو عدد �كرب بكثر مما 
كان �علنه �لبنتاغون قبا وكانت �شحيفة نيويورك تاميز �ول من 
جنود�  �ن  �ل�شهر  ه��ذ�  �مل��ق��الت  م��ن  �شل�شلة  يف  كا�شفة  �خل��رب  ن�شر 
�ملتهالكة وطلب  كيميائية  �ل�شلحة  تعر�شو� ملخزون من  �مركين 
منهم �حيانا لزوم �ل�شمت حول �ملو�شوع. و��شافت �ل�شحيفة نقا 
عن م�شوؤولن يف �لدفاع �ن �لبنتاغون مل يقر بعدد حالت �لتعر�س 
للجنود  �ل��ازم��ن  و�ل��ع��اج  �ملتابعة  ي��ق��دم  ومل  كيميائية  ل��ع��و�م��ل 
�لرئي�س  2003، �شد  �ل��ع��ر�ق يف  ب��ال���ش��اب��ة. وق��ب��ل غ��زو  �مل��ه��ددي��ن 
يخفي  ح�شن  �شد�م  نظام  �ن  على  بو�س  ج��ورج  �ل�شبق  �لم��رك��ي 
تر�شانة من ��شلحة �لدمار �ل�شامل �شاحلة لا�شتخد�م. ومل تعرث 
على  بل  �لقبيل،  ه��ذ�  من  لربنامج  �ث��ر  �ي  على  �لمركية  �لقو�ت 
بقايا خمزون كيميائي قدمي مل تكن مدربة كما يجب حول كيفية 
�لتعامل معه، بح�شب �ل�شحيفة. وكانت �ل�شحيفة ��شارت يف �لبدء 
�ىل 17 ��شابة نتيجة �لتعر�س لعاملي �ل�شارين وكربيت �خلردل، 
مر�جعة  �ن  �ل  �ي�شا.  ��شابتهم  عن  �خ��رون  جنود  ثمانية  بلغ  كما 
جديدة للملفات �لع�شكرية بامر من وزير �لدفاع ت�شاك هيغل ك�شفت 
�ن مئات من �جلنود �بلغو� �ل�شلطات �لع�شكرية عن تعر�شهم لعو�مل 

كيميائية مما يوؤكد تقرير �ل�شحيفة بح�شب �مل�شوؤولن.

�علنت وكالت �لنباء �لرو�شية نقا عن م�شدر دبلوما�شي �م�س �ن 
�لرو�شي �شرغي لفروف ونظره �لمركي جون  وزير �خلارجية 
كري يلتقيان �ليوم �ل�شبت على هام�س �ل�شتعد�د�ت لقمة منتدى 

�آ�شيا �ملحيط �لهادئ )�بيك( يف بكن.
�لك�شف  �لذي طلب عدم  �لرو�شية  وز�رة �خلارجية  �مل�شدر يف  وقال 
عن هويته �ن هناك لقاء مقرر� بن لفروف وكري يف �لثامن من 
ت�شرين �لثاين-نوفمرب يف بكن على هام�س �ل�شتعد�د�ت لقمة �بيك 
. ويعود �خر لقاء بن مهند�شي �حلو�ر بن مو�شكو وو��شنطن على 
�لول- ت�شرين   14 �ل�شورية و�لوكر�نية �ىل  �لزمتن  �لرغم من 
�كتوبر �ملا�شي يف باري�س، وقد �لتقيا 14 مرة خال �لعام 2014.

ويعقد قادة منتدى ��شيا �ملحيط �لهادئ �لذي ميثل �كرث من ن�شف 
�ل��ث��اين- ت�شرين  و11   10 يف  �ل�شنوية  قمتهم  �لعاملية  �ل����رثو�ت 

بوتن  ف��ادمي��ر  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�شن  مب�شاركة  بكن  يف  نوفمرب 
و�لمركي بار�ك �وباما.

ومن غر �ملقرر �ن يجري �ي لقاء بن �لرئي�شن لكن �لكرملن ل 
�بيك قمة جمموعة  وتلي قمة  ر�شمية  �ت�شالت غر  ي�شتبعد عقد 
بريزبن  يف  �ل���ث���اين-ن���وف���م���رب  ت�����ش��ري��ن  و16   15 يف  �ل��ع�����ش��ري��ن 

با�شرت�ليا.

غرق  بعد  ف��ق��دو�  ب��ح��ارة  �أرب��ع��ة  ع��ن  �م�س  �لهندية  �لبحرية  تبحث 
وجرى  بحار  تويف  للباد  �ل�شرقي  �ل�شاحل  قبالة  ع�شكرية  �شفينة 
��شتعادة  يف  متخ�ش�شة  �شفينة  غ��رق��ت  ب��ع��دم��ا  �خ��ري��ن   23 �ن��ق��اذ 
�لطوربيد�ت م�شاء �أم�س �خلمي�س على بعد 35 ميا بحريا جنوب 
�لتي  �لطوربيد�ت  على  للعثور  تدريبات  �أثناء  في�شاخاباتنام  ميناء 
متنها  على  حتمل  �ل�شفينة  وكانت  �خ��رى  وغو��شات  �شفن  تطلقها 
�شارما   كيه  دي  �لقبطان  �لبحرية  با�شم  �ملتحدث  وق��ال  ف��رد�.   28

ماز�ل �شابط وثاثة بحارة يف عد�د �ملفقودين .
و�أ�شاف �ن ت�شع �شفن وعدة طائر�ت ن�شرت للم�شاعدة يف �لعثور على 
�ملياه  ت�شرب  بعد  وق��ع  �ن �حل��ادث  يبدو  �إن��ه  �شارما  وق��ال   . �لبحارة 
�إىل غرفة �ملحركات بال�شفينة. ومت فتح حتقيق ر�شمي يف ماب�شات 
�حلادث وهذه هي �أحدث و�قعة يف �شل�شلة من �حلو�دث �لبحرية يف 
�لهند. ويف �ذ�ر-مار�س �ملا�شي ، لقي �شباط بحري حتفه بعد ت�شرب 
�لغاز من �شفينة حتت �لن�شاء يف تر�شانة �شفن يف مومباي ويف �أ�شو�أ 
حادث وقع موؤخر� ، لقي 18 بحار� حتفهم يف �آب-�أغ�شط�س 2013 
جر�ء غرق �لغو��شة �آي �ن ��س �شيندهور�ك�شاك  يف ميناء مومباي 

بعد وقوع �نفجار على �شطحها.

عوا�صم

وا�سنطن

نيودلهي

مو�سكو

جلنة دولية تدعو �إ�سر�ئيل �إىل 
تنفيذ �آلية �إعادة �إعمار غزة 

•• نيويورك-وام:

ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف �ملمار�شات  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة �خل��ا���ش��ة  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  �أع�����رب 
وغره  �لفل�شطيني  لل�شعب  �لإن�شان  حقوق  على  توؤثر  �لتي  �لإ�شر�ئيلية 
عن  حنيف  ح�شن  ملاليزيا  �لد�ئم  �ملندوب  �ملحتلة  �لأر��شي  يف  �لعرب  من 
�أ�شفه لعدم تعاون �إ�شر�ئيل مع �للجنة ل �شيما يف جمال �ل�شماح لأع�شائها 
�لتحقق  جمال  يف  بوليتهم  للقيام  �ملحتلة  �لفل�شطينية  �لأر��شي  بدخول 
عما  �ل��و�ق��ع  �أر���س  على  �لفل�شطيني  �لإن�شان  �شد  �ملرتكبة  بالنتهاكات 
�لول  �أم�س  �إحاطته  يف  حنيف  و�أ�شار  �ل�شلة.  ذ�ت  �ملتحدة  �لأمم  بقر�ر�ت 
�خلا�شة  �ل�شيا�شية  بامل�شائل  �ملعنية  �لعامة  للجمعية  �لر�بعة  �للجنة  �أمام 
و�إنهاء �ل�شتعمار �إىل �أن �للجنة �لتي ��شتقت معلوماتها ب�شاأن �لإنتهاكات 
�أممين  م�شوؤولن  من  �لفل�شطينين  �ل�شكان  �شد  �ملرتكبة  �ل�شر�ئيلية 

وممثلن عن منظمات غر حكومية بالإ�شافة �إىل �شحايا و�شهود عيان.
�ل��دم��ار غر  �لعنف ون��ط��اق  �للجنة ذه��ل��و� م��ن م�شتوى  �أع�����ش��اء  �أن  و�أك���د 
وقال  �ل�شيف..  هذ�  خال  غزة  �شعب  على  �إ�شر�ئيل  �شنته  �ل��ذي  �مل�شبوق 
حتى قبل متوز كان �شعب غزة يعاين من نق�س حاد يف �لوقود و�لكهرباء 
و�ملاء و�ل�شرف �ل�شحي وبطالة مزمنة ناجتة عن �شبع �شنو�ت من �حل�شار 

و�ملنطقة �ملحظورة �لتي فر�شتها �إ�شر�ئيل .
ورحب باإن�شاء جمل�س حقوق �لإن�شان جلنة للتحقيق �مل�شتقل باأحد�ث غزة.. 
وحث �إ�شر�ئيل على �لتعاون معها و�ملجتمع �لدويل على �لوفاء بوعوده �لتي 
تعهد بها يف موؤمتر �ملانحن �لذي �نعقد يف �لقاهرة �ل�شهر �ملا�شي للبدء يف 

�إعادة بناء �لقطاع يف �أقرب وقت ممكن.

ارتفاع قتلى عملية القد�س واإ�سرائيل تعقد موؤمترًا اأمنيًا

�أوروبا حتذر من تفجر �لعنف يف �لأر��سي �ملحتلة

فرار 51 اأيزيديًا من معتقل للتنظيم الإرهابي

جمازر د�ع�س تفقد ثقة �لع�سائر بحكومة �لعبادي

ع�سكر بوركينا فا�سو يرف�سون ت�سليم �ل�سلطة 

جلنة �أمريكية تطالب �أوباما بلقاء �لروهينجا �لعقوبات تعيد �أن�سار �سالح �إىل �مل�سهد �ليمني
•• وا�صنطن-رويرتز:

حثت وكالة تابعة للحكومة �لأمريكية �لرئي�س بار�ك �أوباما على عقد لقاء مع م�شلمي �لروهينجا و�لقليات 
�لخرى عندما يزور ميامنار هذ� �ل�شهر و�ل�شغط على �حلكومة للتحرك ملنع �عمال عنف خطرة ومثرة 
�ملتحدة يجب  �لوليات  �إن  �لدولية  �لدينية  �ملعنية باحلرية  �لأمريكية  �للجنة  للقلق ترتكب �شدهم. وقالت 
�ن تو��شل ��شتخد�م �لعقوبات �شد �مل�شوؤولن و�لأف��ر�د �مل�شوؤولن عن �ل�شطهاد �لديني يف ميامنار و�لنظر 
�للجنة  و�أ�شافت  باجر�ء ��شاحات حقوقية.  �لعقوبات  �تفاق ملزم مع �حلكومة يربط م�شاألة رفع  �بر�م  يف 
�ل�شيا�شي يف بورما  يف تقرير بعد زيارتها �لأوىل مليامنار �لتي تقطنها غالبية من �لبوذين عملية �ل�شاح 
تو�جه خطر �لتدهور ب�شكل كبر ما مل يتم �حرت�م وحماية �حلريات �لدينية وحق �مل�شاو�ة يف �ملعاملة مبوجب 
�لقانون.  وو�شفت �للجنة �لو�شع �لذي يو�جهه م�شلمو �لروهينجا يف ولية ر�خن بانه مروع . و�شلط �لتقرير 
�ل�شوء على ت�شريع مقرتح يفر�س قيود� على �لتحول �لديني و�لزو�ج بن ��شخا�س من عقائد خمتلفة وقال 

�ن هذ� �لمر لي�س له مكان يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين .

على  ����ش��ت��ول��و�  �ل��ذي��ن  �حل��وث��ي��ن  للمتمردين 
�ل��ع��ا���ش��م��ة وم��ن��اط��ق �أخ����رى م��ن �ل��ب��اد منذ 

�أيلول-�شبتمرب.
�لوليات  �ق��رتح��ت��ه  �ل����ذي  �ل���ق���ر�ر  وم�����ش��روع 
�ملتحدة �أخ��ر� يف جمل�س �لأم��ن، مينع �لدول 
تاأ�شر�ت  منح  من  �ملتحدة  �لمم  يف  �لأع�شاء 
دخول لعلي عبد �هلل �شالح رئي�س �ليمن بن 
1990 و2012 ولقائد �لتمرد �حلوثي زعيم 
ولقيادي  �حلوثي  �مللك  عبد  �هلل  �أن�شار  حزب 

متمرد �آخر هو عبد �هلل يحيى �حلكيم.
�شتكون  عقوبة  �أي  �أن  من  �شالح  ح��زب  وح��ذر 

ل��ه��ا ع���و�ق���ب خ���ط���رة ل��ي�����س ف��ق��ط ع��ل��ى �أم���ن 
�ل��ي��م��ن ب��ل �أي�����ش��ا ع��ل��ى ج��ر�ن��ه وق���ال �حلزب 
للعقوبات  �شيت�شدون  وح��ل��ف��اءه  �أن�����ش��اره  �إن 
تظاهر�ت  �إىل  ودع��ا  كافة  �ل�شلمية  بالو�شائل 
�لتدخل كافة  �أ�شكال  �لباد لرف�س   �أنحاء  يف 
تقبل  ل  �ل��ذي  �ل�شيعي  �لتمرد  �شالح  ويدعم 
�أحيانا  بال�شاح  وتعار�شه  به  �ل�شنية  �لقبائل 
و�أمام  �لقاعدة  مع  �لتحالف  خ��ال  من  حتى 
�أع�شاء جمل�س �لأمن حتى �جلمعة لتقدمي �أي 
�عرت��شات على م�شروع �لقر�ر قبل �إحالته �إىل 

جلنة �لعقوبات

•• �صنعاء-وكاالت:

عبد  علي  �ل�شابق  �ليمني  �لرئي�س  ح��زب  دع��ا 
�هلل �شالح �إىل �لتظاهر �شد عقوبات حمتملة 
قادة  م��ن  و�ث��ن��ن  �شالح  بحق  �ملتحدة  ل���اأمم 
�ل�شام  جهود  عرقلة  بتهمة  �حلوثي  �لتمرد 

يف �لباد.
وحذر حزب �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام يف بيان من 
�أكرث  �إىل تاأجيج �لأزم��ة  �أي عقوبة �شتوؤدي  �أن 
�ل�شنية �لذي ينظر  �لغالبية  �لبلد ذي  يف هذ� 
�لرئي�شي  �ل���د�ع���م  ب��اع��ت��ب��اره  ���ش��ال��ح  �إىل  ف��ي��ه 

•• عوا�صم-وكاالت:

ح�����ذرت وزي�����رة خ��ارج��ي��ة �لحت����اد 
فيديريكا  �جل����دي����دة  �لوروب���������ي 
من  �ل��ق��د���س  يف  �م�����س  موغريني 
�لعنف  لع���م���ال  ج���دي���د  ت�����ش��ع��ي��د 
يف �ل�����ش��رق �لو���ش��ط يف ح���ال عدم 
بن  �لنز�ع  حلل  �جلهود  ��شتئناف 
بن �ل�شر�ئيلين و�لفل�شطينين.
و�شرحت موغريني يف �ول زيارة 
ل���ه���ا م���ن���ذ ت��ول��ي��ه��ا م��ن�����ش��ب��ه��ا �ىل 
نحقق  مل  �ذ�  �ل�����ش��رق��ي��ة  �ل��ق��د���س 
�ل�شيا�شي،  �ل�شعيد  ع��ل��ى  ت��ق��دم��ا 
ف��ق��د ن��غ��رق م��ن ج��دي��د يف �عمال 
موغريني  و�ن���ت���ق���دت   . �ل��ع��ن��ف 
م���و�����ش���ل���ة ب���ن���اء �مل�����ش��ت��وط��ن��ات يف 
وقالت  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة.  �لر�����ش���ي 
ت�شكل  �جل���دي���دة  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات  �ن 
ع��ق��ب��ة ب��ن��ظ��رن��ا ل��ك��ن ه��ن��اك �ي�شا 
�ر�دة  ه���ن���اك  ي���ك���ون  �ن  مي��ك��ن  �و 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة ك��م��ا ق����ال �ل���وزي���ر للتو 
و�حلر�س  �مل��ف��او���ش��ات  با�شتئناف 
خ�شو�شا على �ن توؤدي �ىل حتقيق 
ن��ت��ائ��ج وت�����ش��ر م��وغ��ري��ن��ي بذلك 
�ل�شر�ئيلي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �ىل 
��شتقبلها  �لذي  ليربمان  �فيغدور 
يف �ل����ق����د�����س. م����ن ج���ه���ة �أخ������رى، 
م�شت�شفى يف  با�شم  قالت متحدثة 
�لقد�س �إن رجا ��شر�ئيليا �أ�شيب 
فل�شطيني  ف��ي��ه  ���ش��دم  ه��ج��وم  يف 
تويف  �مل��ارة  من  جمموعة  ب�شيارته 
�م�����س �جلمعة  ب��ج��ر�ح��ه  م���ت���اأث���ر� 
ثاثة  �إىل  �ل��ق��ت��ل��ى  ع����دد  ل��ي�����ش��ل 
بينهم قائد �ل�شيارة �لفد�ئي �لذي 
قتلته �ل�شرطة بالر�شا�س يف موقع 
)حما�س  حركة  و�أعلنت  �حل���ادث. 

�لمن  �ل��ع��امل��ي��ة يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
دولر  مليار   215 نحو  �لد�خلي 
رغم �ن �لرقم مر�شح للو�شول �ىل 
344 مليار دولر خال �ل�شنو�ت 

�لثماين �ملقبلة.
�ل���������ش����ادر�ت  ح���ج���م  �ن  و�������ش�����اف 
�ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة يف ق����ط����اع �لم����ن 
دولر  مليار  2ر1  يبلغ  �ل��د�خ��ل��ي 
وت���اب���ع �ن �����ش����ادر�ت ����ش��ر�ئ��ي��ل يف 
جم����ال �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ل��غ 5ر2 

ملياردولر يف 2013.
ذل��ك، لقى رج��ل �طفاء حتفه  �ىل 
16 �شخ�شا  و��شيب ماليقل عن 
با�شابات طفيفة يف حادث  �خرين 
ت�شرب غاز �لمونيا من م�شنع يف 
حيفر  عيميق  �ل�شناعية  �ملنطقة 
���ش��م��ال ����ش��ر�ئ��ي��ل وق���ال���ت �لذ�ع����ة 
�مل�شابن  معظم  �ن  �ل�شر�ئيلية 
�ل���ب���ال���غ ع���دده���م 16 م���ن رج���ال 
�لط��ف��اء . وت��رج��ع �ل���ش��اب��ات �ىل 
�ملت�شرب  �لم��ون��ي��ا  غ���از  ��شتن�شاق 
�ل�شكان  من  طلبت  �ل�شرطة  كانت 
�مل�شنع  م����ن  ب���ال���ق���رب  �مل���ق���ي���م���ن 
د�خل  ب��ال��ب��ق��اء  معينة  م��ن��اط��ق  يف 
م���ن���ازل���ه���م م����ع �غ�������اق �لب�������و�ب 
�لغاز  ت�����ش��رب  �ن  ت��ق��اري��ر  وت����رددت 
ح���دث ع��ن��دم��ا ع��م��ال �مل�����ش��ن��ع عن 
مو�شولْن  �أنبوبْن  �خلطاأ  طريق 

�ن �لأمونيا يف �مل�شنع . بخزَّ

�ل�شرطة  ون�شرت  �ملحتلة.  �لغربية 
�ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ق�����و�ت ����ش��اف��ي��ة يف 
حم���اول���ة مل��ن��ع ت��ف��ج��ر �مل���زي���د من 
�لعنف كما منعت �مل�شلن �لرجال 
�لذين تقل �أعمارهم عن 35 عاما 

من �ل�شاة يف �مل�شجد �لأق�شى.
�ملقاومة  كتائب  قالت  جانبها  من 
للجبهة  �مل�شلح  �جل��ن��اح  �لوطنية، 
فل�شطن،  لتحرير  �لدميقر�طية 
�نتهاكاتها  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  مو��شلة  �إن 
�لفل�شطينين  بحق  و�ع��ت��د�ء�ت��ه��ا 
�لغربية  و�ل�����ش��ف��ة  غ���زة  ق��ط��اع  يف 
ين�شف  �أن  ����ش���اأن���ه  م���ن  و�ل���ق���د����س 

�لتهدئة .
�ملتحدث  خ����ال����د  �أب��������و  و�أ�������ش������اف 
بيان  يف  �لكتائب  با�شم  �لإع��ام��ي 

م�شوؤوليتها عن �لهجوم �لذي وقع 
�لأرب���ع���اء عند م��وق��ف للرت�م  ي��وم 
�شابا  �إن  �ملتحدثة  وقالت  بالقد�س 
)20 عاما( تويف يف مركز هد��شا 
�لطبي يف �لقد�س متاأثر� با�شابته. 
�حلدود  حر�س  م��ن  �شرطي  وقتل 
�شنه  �لذي  �لهجوم  �ل�شر�ئيلي يف 
�ل�شرقية.  �لقد�س  من  فل�شطيني 
ب�شكل  �ل��ت��وت��ر�ت  ح��دة  وت�شاعدت 
م���ط���رد يف �ل��ق��د���س م��ن��ذ م���ا قبل 
�حلرب يف غزة �لتي �نتهت باتفاق 
�آب.  �أغ�����ش��ط�����س  �أو�خ������ر  ه���دن���ة يف 
يف  ح��ي��ا  فل�شطيني  ���ش��اب  و�أح�����رق 
يد  على  مت��وز  يوليو  �شهر  ب��د�ي��ة 
ثاثة  ملقتل  ث��اأر�  يهود  مهاجمن 
�ل�شفة  يف  ����ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ن  ����ش���ب���ان 

�شحفي ، �أن قو�ت �لحتال تو��شل 
ممار�شاتها �لعدو�نية يف قطاع غزة 
و�ل�شفة �لغربية و�لقد�س �ملحتلة، 
وت�شتهدف �ل�شيادين بعر�س بحر 
وت�شتهدف  بع�شهم،  وتعتقل  غ��زة 
�مل���ز�رع���ن ع��ل��ى ح���دود غ���زة وهذه 
تن�شف  �أن  �شاأنها  م��ن  �لن��ت��ه��اك��ات 
�شيفجر  ف��ت��ي��ل  وت�����ش��ع��ل  �ل��ت��ه��دئ��ة 

�ملنطقة من جديد .
ودعا �أبو خالد  �ل�شعب �لفل�شطيني 
و�لقد�س  �ل���غ���رب���ي���ة  �ل�������ش���ف���ة  يف 
معركة  يف  �لن��خ��ر�ط  �إىل  �ملحتلة 
�لذي  �لأق�شى  �مل�شجد  �لدفاع عن 
�إ�شر�ئيلية تهدف  �إج��ر�ء�ت  يو�جه 

لتهويده .
تكثيف  ��������ش�������رورة  ع����ل����ى  و�أك�����������د 

•• واجادوجو-د ب اأ:

طلبا  زي���د�  �إ���ش��ح��اق  فا�شو  لبوركينا  �لع�شكري  �ل��ق��ائ��د  رف�����س 
خال  �مل��دين  �حلكم  �إىل  �لباد  بعودة  �لأفريقي  �لحت��اد  من 
�أ�شبوعن وقال زيد� يف موؤمتر �شحفي : هذ� �لأمر ل يقلقنا. 
�ملوعد  ه��ذ�   ، �أي��ام  �أن يقول ثاثة  ي�شتطيع  �لفريقي  �لحت��اد 

يخ�س �لحتاد �لفريقي وحده .
و�أ�شاف : ولكن بالن�شبة لنا ، �ملهم لبوركينا فا�شو �لتو�شل �إىل 
�لرئي�س  ��شتقالة  بعد  �نتقالية  لت�شكيل هيئة  �لآر�ء   �جماع يف 

بليز كومباوري يف �أعقاب �حتجاجات و��شعة �لأ�شبوع �ملا�شي .
�لأربعاء  �لأول  �أم�س  وغانا  ونيجريا  �ل�شنغال  روؤ�شاء  وتو�شط 
ملدة عام يف  �نتقالية  يقود مدين فرتة  �ن  ين�س على  �تفاق  يف 
ت�شرين  يف  �شتجرى  �ل��ت��ي  �لن��ت��خ��اب��ات  على  �ل�شابقة  �ل��ف��رتة 

مع  حم��ادث��ات  حاليا  زي���د�  ي��ج��ري   .  2015 �لثاين-نوفمرب 
��شطاع  ت�شتبعد  مل  �لتي  �جل��م��اع��ات  م��ن  وغ��ره��ا  �ملعار�شة 

�جلي�س بدور خال �ملرحلة �لنتقالية .
ك���ان �لحت����اد �لأوروب�����ي ه���دد ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و ب��ف��ر���س عقوبات 
عليها يف حال مل يتم ت�شليم �ل�شلطة �إىل م�شئول مدين خال 

�أ�شبوعن ، ولكن زيد� قال �إنه لي�س  خائفا من �لعقوبات .
و�أ�شاف : نحن �أكرث �ن�شغال �لآن بال�شتقر�ر و�ل�شام يف بوركينا 
فا�شو وذكر ر�ديو فرن�شا �لدويل �ن �ملجموعة �لقت�شادية لدول 
. وقررت  �أم�س  �كر�  �لأزم��ة يف  ناق�شت  �أفريقيا )�كو��س(  غرب 

ت�شكيل جماعة �ت�شال لبوركينا فا�شو برئا�شة �ل�شنغال .
على  ع��دم فر�س عقوبات  �إىل  �ل���دويل  �ملجتمع  �ك��و����س  ودع��ت 
�مل�شتوى  على  تبذل  �لتي  �جل��ه��ود  �إىل  بالنظر  فا�شو  بوركينا 

�لإقليمي .

قلق �أمريكي من �نتهاكات �سد نا�سطني بال�سني
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�أعلن �لبيت �لبي�س �نه قلق للغاية من طريقة 
تعامل �ل�شن مع نا�شطي حقوق �لن�شان وذلك 
قبل ��شبوع من �لزيارة �ملقررة للرئي�س بار�ك 
�لمن  م�شت�شارة  وقالت  �لبلد  هذ�  �ىل  �وباما 
�نها  بيان  يف  ر�ي�س  �شوز�ن  �لمركي  �لقومي 
�ملد�فعن عن حقوق  للغاية على م�شر  قلقة 
�لن�����ش��ان ، م���وؤك���دة �ن �ح����ر�ز ت��ق��دم يف جمال 
حقوق �لن�شان يوؤدي �ىل �ل�شتقر�ر و�لزدهار 

يف كل �لبلد�ن، مبا فيها �ل�شن .
�مركين  نا�شطن  �خلمي�س  ر�ي�����س  و�لتقت 
و�شينين يف جمال �لدفاع عن حقوق �لن�شان 
للتباحث معهم ب�شاأن �ل�شن قبل زيارة �وباما 

12 ت�شرين  10 ولغاية  �ملقررة �ىل بكن من 
�لرئا�شة  ب��ي��ان  وب��ح�����ش��ب   . �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب 
و�لنا�شطن  ر�ي�����س  تباحثت  ف��ق��د  �لم��رك��ي��ة 
�حلقوقين يف تدهور �و�شاع حقوق �لن�شان يف 
�ل�شن و�آفاق �ل�شاح وناق�شت �لطريقة �لتي 
ب�شورة  ت�شجع  �ن  �ملتحدة  للوليات  بها  ميكن 
بناءة حت�شن و�شع حقوق �لن�شان يف �ل�شن .

وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ن ت��ن��اول م��و���ش��وع حقوق 
بكن،  غ�شب  باثارة  يهدد  �ل�شن  يف  �لن�شان 
بانتظام  �ث��ارت��ه  ع��ن  ت��ت��و�ن��ى  ل  و��شنطن  ف��ان 
�لمركي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ك����ان  و�ن  ح��ت��ى 
ق��ال مطلع �ل�شبوع �ن �لعاقات  ج��ون ك��ري 
�لمركية-�ل�شينية هي �لكرث �همية يف عامل 

�ليوم .

�جلي�س  �شد  و�ل�شربات  �لهجمات 
�ليهود  و�مل�شتوطنن  �لإ�شر�ئيلي 
و�أ�شار  و�لقد�س  �لغربية  بال�شفة 
�لوطنية  �مل��ق��اوم��ة  كتائب  �أن  �إىل 
���ش��ت��ع��ي��د �ل���ن���ظ���ر مب���وق���ف���ه���ا من 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل يف حال  �ل��ت��ه��دئ��ة م���ع 
�لإ�شر�ئيلية  �ل��ه��ج��م��ات  ����ش��ت��م��رت 
����ش���د �ل�������ش���ع���ب �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 
�إعمار  ت��اأخ��ر  �ل��ق��د���س، وت��و����ش��ل 
ق����ط����اع غ������زة وح���������ش����اره وط���ال���ب 
م�شرتكة  عمليات  غرفة  بت�شكيل 
�لفل�شطينية  �ل���ف�������ش���ائ���ل  ب�����ن 
خروقات  جمابهة  كيفية  لتد�ر�س 

�إ�شر�ئيل للتهدئة .
ودع�����������ا �أب�����������و خ������ال������د �ل�������ش���ل���ط���ة 
�لتن�شيق  وق��ف  �إىل  �لفل�شطينية 
�لأم���ن���ي م���ع �إ����ش���ر�ئ���ي���ل، و�إط����اق 
�لغربية  ب��ال�����ش��ف��ة  �مل���ق���اوم���ة  ي���د 
��شر�ئيل  تعقد  ذل��ك،  غ�شون  ويف 
�ل���ش��ب��وع �مل��ق��ب��ل م���وؤمت���ر� لامن 
�لعديد  ف��ي��ه  ي�������ش���ارك  �ل���د�خ���ل���ي 
دول  ع����دة  م���ن  �لم����ن  وزر�ء  م���ن 
وروؤ�شاء �جهزة ��شتخبار�ت �جنبية 
و�وروب����ي����ة ����ش��اف��ة �ىل ع����دد من 
�ل����دول �ل��ت��ي لت��ق��ي��م ع��اق��ات مع 

��شر�ئيل.
وينظم �ملوؤمتر �لذي ي�شتغرق �ربعة 
�ل�شر�ئيلية  معهد�ل�شادر�ت  �أي��ام 
�لقت�شاد  وز�ر�ت  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و�خلارجية وهيئة �لتعاون للدفاع 
�لدويل بوز�رة �لدفاع وز�رة �لمن 
ح�شبما  ����ش��ر�ئ��ي��ل  يف  �ل���د�خ���ل���ي، 
�حرونوت  ذكرت �شحيفة يديعوت 

�ل�شر�ئيلية .
وق���������ال رئ����ي���������س �مل����ع����ه����د ر�م�������زي 
بلغت  عام2013  يف  �ن���ه  ج��اب��اي 

�ىل ج��ن��ب و���ش��ط ط��ري��ق، وح��ول��ه��ا ب��ق��ع م��ن �ل����دم. وظهر 
�لعديد من �ل�شحايا مع�شوبي �لعينن، وقد وثقت �يديهم 
زعماء  �ح��د  �لكعود  نعيم  �ل�شيخ  وي��ق��ول  ظهورهم.  خلف 
�حلكومة  رئي�س  طالبنا  بر�س  لفر�ن�س  �لبومنر  ع�شرة 
�مل�شاعدة  يقدمو�  �ن  �ملطلك  �شالح  ونائبه  �لعبادي  حيدر 

لع�شرتنا )قبل وقوع عمليات �لقتل(، دون �ي نتيجة .
�ل �ن �لنائب غازي �لكعود وهو �حد زعماء �لع�شرة وكان 
يف عد�د �لوفد �لذي �لتقى �لعبادي �لربعاء، �كد لفر�ن�س 
�ل��وزر�ء و�فق على ت�شليح مقاتلي ع�شرة  بر�س �ن رئي�س 
حما�شرة  ز�ل��ت  ما  �لتي  لها  �مل��ج��اورة  و�لع�شائر  �لبومنر 

وتقاتل د�ع�س .
وتلقي عمليات �لقتل وعدم قدرة �حلكومة على منعها �و 
دعم �لع�شائر لتفاديها، بظالها على جهود بغد�د لافادة 
من مقاتلي �لع�شائر يف مو�جهة �لتنظيم �لذي تعد مناطق 

•• بغداد-وكاالت:

�شرح م�شوؤول �أمني �إيزيدي �م�س �إن 51 �يزيديا متكنو� 
�لإرهابي يف منطقة  د�ع�س  تنظيم  �لفر�ر من قب�شة  من 
تلعفر و�لو�شول �إىل قمة جبل �شنجار �شمال غربي مدينة 

�ملو�شل 400-كم �شمايل بغد�د.
وقال د�ود جندي من قوة حماية ق�شاء �شنجار يف ت�شريح 
قبل  م��ن  �مل��خ��ت��ط��ف��ن  �لي��زي��دي��ن  م��ن   51 �إن  �شحفي 
عنا�شر د�ع�س بينهم �أطفال ون�شاء كانو� مودعن يف معتقل 
جبل  �ىل  و�لو�شول  �لفر�ر  من  متكنو�  تلعفر  منطقة  يف 
�شنجار بعد �ن كانو� قد �عتقلو� بعد �جتياح د�ع�س لق�شاء 
�شنجار يف �آب-�غ�شط�س �ملا�شي وجترى �ل�شتعد�د�ت حاليا 

لنقلهم �إىل �إقليم كرد�شتان .
�لع�شائر  ��شتمالة  �ىل  �لعر�قية  �حلكومة  ت�شعى  وبينما 
�ل�شنية للتحالف معها �شد د�ع�س ، نفذ �لتنظيم �لإرهابي 
�ل�شاح  حملت  �لتي  �لع�شائر  بحق  جماعية  قتل  عمليات 

�شده لبث �خلوف يف نفو�شها لئا ت�شاند �حلكومة.
ويف حن قد يوؤدي قتل �ملئات من �بناء ع�شرة �لبومنر يف 
�لع�شائر  ثقة  د�ع�س �ىل زعزعة  يد  �لنبار على  حمافظة 
بحكومة حيدر �لعبادي، يوؤكد �شيوخ وخرب�ء �ن حماولت 
قد  �لع�شائر  �شفوف  يف  �ل��رع��ب  لبث  �مل��ت��ط��رف  �لتنظيم 

توؤدي �ىل نتائج عك�شية وحت�شها على قتال �و�شع �شده.
بحق  �ل��دم��وي��ة  مبمار�شاته  ع��رف  �ل���ذي  �لتنظيم  و�ق���دم 
�شخ�س  و400   250 ب��ن  ب��ن  م��ا  قتل  على  معار�شيه، 
بينهم ن�شاء و�طفال، بح�شب م�شادر حملية وبات �لتنظيم 
ي�شيطر على غالبية �جز�ء حمافظة �لنبار )غرب( على 
و��شنطن  بقيادة  �لدويل  للتحالف  �ل�شربات �جلوية  رغم 
�لباحثة كذلك عن م�شاهمة �لع�شائر يف �لقتال �ىل جانب 

�ل��ق��و�ت �ل��ع��ر�ق��ي��ة و�ك���د �ل��ع��ب��ادي خ���ال ل��ق��اء�ت عقدها 
موؤخر� مع زعماء ع�شائر يف عمان وبغد�د و�آخرها مع وفد 

من ع�شرة �لبومنر �لربعاء، ��شتعد�د حكومته لدعمهم.
ويقول �ملتحدث با�شم �لعبادي ر�فد جبوري لوكالة فر�ن�س 
��شا�شي  �لع�شائر  دور  بان  يوؤمن  �حلكومة  رئي�س  �ن  بر�س 
�لت�����ش��الت مع  �ن  وي�شيف   . �لره���اب  ق��ت��ال  ورئي�شي يف 
�شيوخ �لع�شائر م�شتمرة. ��شتقبل رئي�س �لوزر�ء على �لقل 
خم�شة وفود ع�شائرية خال ��شبوعن من �لنبار )غرب( 
و�مل��و���ش��ل )���ش��م��ال( و���ش��اح �ل��دي��ن )و���ش��ط(، و�لحاديث 

�شريحة .
وتعهد �لعبادي خال ت�شريحات متلفزة خال �حد هذه 
�للقاء�ت، توفر �لدعم �لذي تطالب به �لع�شائر لتمكينها 
من �ل�شتمر�ر يف قتال �لتنظيم �لذي ي�شيطر على مناطق 

و��شعة يف �لعر�ق و�شوريا.
وقال خال ��شتقباله وفد� من �لنبار مطالبتكم بال�شاح 
و�لعتاد، نحن م�شتعدون لتوفرها، وذلك بح�شب لقطات 

بثتها قناة �لعر�قية �لر�شمية.
�ل �ن تنظيم د�ع�س �لإرهابي  �لذي ي�شيطر على مناطق 
و��شعة يف �شمال �لعر�ق وغربه منذ حزير�ن-يونيو، �شرع 
منذ نهاية �ل�شهر �ملا�شي، بتنفيذ �شل�شلة من عمليات �لقتل 

�جلماعي بحق ع�شرة �لبومنر.
وقاتل �بناء هذه �لع�شرة �لتنظيم ل�شابيع قبل �ن ي�شيطر 
على مناطق تو�جدهم. وين�شوي �لعديد من �بناء �لبومنر 
�لتي  �ل�شنية  �ل�شحو�ت  ج��زء� من  كانو�  كما  �ل�شرطة،  يف 

قاتلت تنظيم �لقاعدة يف �لعو�م �ملا�شية.
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  م��ت�����ش��ددة  ح�����ش��اب��ات  وت����د�ول����ت 
�لجتماعي �شور� قالت �نها تظهر �لق�شا�س من �شحو�ت 
�لبومنر ، بدت فيها ثاثون جثة على �لقل ممددة جنبا 

�شيطرته ذ�ت غالبية �شنية. وتاأمل �ل�شلطات �لعر�قية �ن 
ت�شارك �لع�شائر �ىل جانب قو�تها يف قتال د�ع�س يف مناطق 

�شيطرته، و�حلوؤول دون ��شتحو�ذه على مناطق �خرى.
ويرى خرب�ء �ن ما جرى لع�شرة �لبومنر قد يعرقل هذ� 
خيار  �م��ام  �لع�شائر  ي�شع  نف�شه  �لوقت  يف  �ن��ه  �ل  �مل�شعى 

وحيد هو �لقتال دفاعا عن نف�شها.
ويقول كاوه ح�شن، �لباحث �لز�ئر يف مركز كارنيغي �ل�شرق 
�لو�شط، �ن ما جرى مع �لبومنر �شيعقد بالتاأكيد جهود 
�مل��ت��ح��دة ل�شم ع�شائر  و�ل���ولي���ات  �حل��ك��وم��ة )�ل��ع��ر�ق��ي��ة( 

�خرى �ىل �لقتال �شد �لتنظيم .
يريد  �لتنظيم  �ن  هولند�  يف  �ملقيم  �لباحث  ه��ذ�  ي�شيف 
على  ق���ادرة  وغ��ر  �شعيفة  �حل��ك��وم��ة  �ن  لل�شنة  ي��ق��ول  �ن 
حماية �ل�شنة �ملناه�شن لد�ع�س �جلي�س فاقد للمعنويات، 

و�ل�شربات �جلوية ل حتقق نتيجة .
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�لإيغاد ت�سع خطة لتقا�سم �ل�سلطة بجنوب �ل�سود�نبان كي مون ي�سيد باتفاق �ملبادئ حول �لعملية �لنتقالية يف بوركينا فا�سو
•• اأدي�ص اأبابا-وكاالت:

بعد �أربع جولت من �مل�شاور�ت �ملارثونية �لتي يقودها 
�لإث���ي���وب���ي، ه��ي��ل��ي م���اري���ام دي�شالن،  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س 
و�لرئي�س �لكيني �أوهورو كينياتا، مع كل من �حلكومة 
و�مل��ت��م��ردي��ن ب��ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن ت��و���ش��ل��ت �لإي���غ���اد �إىل 
�لوليدة  �لدولة  يف  �ل�شلطة  تقا�شم  بروتوكول  م�شودة 
خال فرتة �نتقالية لعر�شها خال �جلل�شة �خلتامية 
دي�شالن،  وعقد  �ليوم �جلمعة.  وقت لحق  �ملقررة يف 
وكينياتا، م�شاء �أم�س، ثاثة �جتماعات منف�شلة، �لأول 
كان مع رئي�س جنوب �ل�شود�ن �شلفاكر ميارديت، فيما 

كان �لجتماع �لثاين مع ريك م�شار )زعيم �ملتمردين(، 
بينما �شم �لجتماع �لثالث كا من �شلفاكر وم�شار، 
روؤ�شاء  دخل  �م�س،  و�شباح  �شاعات.   6 �لأخ��ر  ��شتمر 
باأدي�س  مغلقة  م�شاور�ت  يف   ، �إيغاد  ب�  �لأع�شاء  �ل��دول 
بح�شور  مبا�شرة  ختامية  جل�شة  لعقد  متهيًد�  �أب��اب��ا 
ونائبه  م��ي��اردي��ت،  �شلفاكر  �ل�����ش��ود�ن،  ج��ن��وب  رئي�س 
�ملحادثات  ج��ولت من  �أرب��ع  وبعد  م�شار.  ريك  �ل�شابق 
ت��رك��زت �ل��ف��ج��وة ب��ن م��و�ق��ف �لأط����ر�ف �مل��ت��ن��ازع��ة، يف 
�شاحيات �لرئي�س ورئي�س �لوزر�ء يف جنوب �ل�شود�ن 
�أن  �إيغاد  و�شاطة  وتتم�شك  �لنتقالية.  �لفرتة  خ��ال 
جنوب  لد�شتور  وفقا  �ل�شاحيات  يف  �لتعديات  تتم 

�لرئي�س  م��ن  مر�شوم  �إ���ش��د�ر  يتم  �أن  على  �ل�����ش��ود�ن؛ 
د�شتور  مع  متا�شيا  �لتفاقية،  على  �مل�شادقة  يت�شمن 
جنوب �ل�شود�ن، وهو ما يرف�شه م�شار ويطالب باإلغاء 
وكانت  �ل�شفر.  من  �لد�شتور  �شياغة  وب��دء  �لد�شتور 
�إفريقيا  ب�شرق  للتنمية  �حلكومية  �لهيئة  روؤ�شاء  قمة 
يف  �نطلقت  �ل�شود�ن  جنوب  يف  �ل�شر�ع  ب�شاأن   ، �إي��غ��اد 
وكلفت  �خلمي�س  �أب���اب���ا،  �أدي�����س  �لإث��ي��وب��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�لقمة  ورئي�س  �لإثيوبي  �ل��وزرء  رئي�س  كًا من  �لقمة 
هيلي ماريام دي�شالن، و�لرئي�س �لكيني �أوهور كينياتا، 
�لعالقة  �ل�شود�ن و�لق�شايا  �أزمة جنوب  مبتابعة ملف 

بن طريف �لأزمة.

اخليط الأبي�س
ربع قرن على �سقوط جد�ر برلني

اأّي موقع لأملانيا على ال�ساحة الدولية؟
•• الفجر – خرية ال�صيباين:

فيلم  عر�س  م��ن  �أي���ام  ب�شعة  قبل 
ف���وك�������س ن���ي���وز �ل���وث���ائ���ق���ي �ل����ذي 
�لنار  مطلق  ه��وي��ة  ع��ن  �شيك�شف 
يف  ب�شهادته  �جل��ن��دي  و�ل��د  �أدىل   ،

�ل�شحيفة �لربيطانية ديلي ميل.
بلقب مطلق  �لآن  لقد ُعرف حتى 
�لرجل  يك�شف  �أن  وينتظر   ، �لنار 
�أ����ش���ام���ة ب���ن لدن عن  �ل����ذي ق��ت��ل 
�شبكة  على  �ملقبل  �لأ�شبوع  هويته 
فوك�س نيوز. ولكن ودون �نتظار بّث 
��شقط  �ملرتقب،  �لوثائقي  �لفيلم 
�لق�شايا  يف  م��ت��خ�����ش�����س  م���وق���ع 
�لع�شكرية �شوفرب ، ��شقط �لقناع 

عن �لرجل �ملجهول.
ُيدعى  �ل�������ش���اب���ق،  �جل����ن����دي  ه�����ذ� 
38 ع��ام��ا، يعمل  �أون���ي���ل،  روب����رت 
وقد  و��شنطن،  يف  حما�شر�  �لآن 
على  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  ح�شلت 

تاأكيد من و�لد �ملعني بالأمر.
للجندي  ���ش��ب��ق  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  يف 
�إ�شكو�ير،  جملة  يف  �شهادة  قدم  �أن 
�لك�شف عن هويته، وقد عرّب  دون 
عن خيبة �أمله من م�شر قد�مى 
�شخ�شيا  غ�����ادر  ف��ق��د  �مل���ح���ارب���ن، 
جر�ية  دون  �لأم���ري���ك���ي  �جل��ي�����س 
تقاعد �أو �شمان �جتماعي بعد 16 
عاما من �خلدمة �ملخل�شة، ويبدو 
يدفعه  �ل���ذي  ه��و  �ل�شعور  ذ�ت  �أّن 

�ليوم للك�شف عن هويته.
وت���������ش����ه����د ������ش�����ج�����ات �خل�����دم�����ة 
�لع�شكرية لهذ� �جلندي ببطولته، 
فبالإ�شافة �إىل �لغارة �لليلية على 
�أب���وت �آب���اد، عمل روب���رت �أون��ي��ل يف 
�أرب���ع���ة حم����اور ق���ت���ال، و����ش���ارك يف 
يقول  ك��م��ا  ���ش��ع��ب��ة،  م��ه��ّم��ة   400

و�لده. 
عام 2005، �أنقذ زميله �جلندي، 
ماركو�س لوتريل، �لناجي �لوحيد 
للمارينز  �آخ����ر  ك��وم��ان��دو���س  م���ن 
ُن�����ش��ب ل��ه��م ك��م��ن خ����ال عملية 
�لأفغانية.  �جل���ب���ال  يف  مت�����ش��ي��ط 
بعد �أربع �شنو�ت، كان �أول من نزل 
�حلاويات  �شفينة  لإن��ق��اذ  مبظلته 
�لأمريكية،  �لب����ام����ا  م���اي���ر����ش���ك 
قر��شنة  قبل  م��ن  �ختطفت  �لتي 
�شومالين، وغرها من �لعمليات 

جديرة بال�شينما.
تو�شيم  مت  �لقتال،  يف  ول�شجاعته 
روب���رت �أون��ي��ل 52 م��رة، وحت�شل 
�خل���������ش����و�����س، على  وج�������ه  ع����ل����ى 

•• عوا�صم-وكاالت:

حت��ول��ت �أج������ز�ء م���ن م��دي��ن��ة عن 
جر�ء  �أط���ال،  �إىل  كوباين  �لعرب 
�ل�شتباكات �لعنيفة �ملتو��شلة منذ 
قر�بة �ل�شهرين، بن تنظيم د�ع�س 

و�ملجموعات �لكردية �مل�شلحة.
وت�شتمر �ل�شتباكات بن �لطرفن، 
و�ل�شرقية  �جلنوبية  �لأج����ز�ء  يف 
منطقة  حتّولت  فيما  �ملدينة،  من 
ل�شيطرة  �خل��ا���ش��ع��ة   ، �ل����وزة  دو�ر 
�أطال  �إىل  �ل��ك��ردي��ة  �مل��ج��م��وع��ات 
�ملتو��شلة  د�ع�����س  هجمات  نتيجة 

عليها.
وت��ب��دو �آث���ار �ل��دم��ار و����ش��ح��ة على 
�لعديد من �ملباين، وحلقت �أ�شر�ر 
�لتحتية للمنطقة،  بالبنية  فادحة 
�شكان  م���ن  �أح�����د  ي��ت��ب��ق  ف��ي��م��ا مل 
�ملدينة، �لذين نزحو� بالكامل �إىل 

�لأر��شي �لرتكية.
�ل�شتباكات  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
�لرقة،  ث����و�ر  ل����و�ء  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ارك 
�لتابع للجي�س �حلر، ووحد�ت من 
تنظيم  م��و�ج��ه��ة  يف  �لبي�شمركة، 

جنوم  وث����اث  ف�شيتن  جن��م��ت��ن 
برونزية ، وهي من بن �أعلى رموز 

�ل�شرف يف �جلي�س  �لأمريكي.
ل���ك���ن ب���رن���ام���ج ف���وك�������س ن���ي���وز قد 
ُي�������ش���ّل���ط ع��ل��ي��ه غ�����ش��ب روؤ����ش���ائ���ه 
ذّكر  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف  �ل�شابقن. 
للبحرية  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  رئ��ي�����س 
منزعجا،  �لأم���ري���ك���ي���ة،  �حل��رب��ي��ة 

يف فريق �ل�شد��شي �ل�شهر يك�شف 
�ل��غ��ارة على  تفا�شيل  ع��ن  �ل��ن��ق��اب 
�أق���دم مات  ب��ن لدن. قبله  �أ���ش��ام��ة 
�لكتب  �أك�����رث  م���وؤل���ف  ب��ي�����ش��ون��ي��ت، 
على  باك�شتان،  عملية  حول  مبيعا 
�لآن  يقع  وهو  مثل هذه �خلطوة، 
�لحت���ادي  �لتحقيق  ط��ائ��ل��ة  حت��ت 
من �جل ك�شفه عن تفا�شيل �ملهّمة 

قو�ته باأنه ُيحّظر عليهم، مبوجب 
بوحد�ت  �خلا�شة  �ل�شلوك  مدونة 
�لنخبة، رو�ية و�شرد ماآثرهم علنا، 
�لبحرية  �لقو�ت  جمموعة  مهدد� 
�خلا�شة، بالقيام بدعاوى ق�شائية، 
ومهماتهم  �أع��م��ال��ه��م  �أّن  خ��ا���ش��ة 

تتنزل يف خانة �أ�شر�ر �لدولة.
�أول ع�شو  �أون��ي��ل  روب���رت  يكن  مل 

د�ع�س.
من جانب �آخر �أعدم تنظيم د�ع�س 
3 ع�شكرين �أ�شرى تابعن جلي�س 
�ملوت  حتى  رك��ًا  �ل�شوري  �لنظام 
ع���ل���ى ي����د �أه�������ايل م���دي���ن���ة �ل���رق���ة، 
�شوريا،  يف  �لتنظيم  م��ع��اق��ل  �أب����رز 
نوعها،  م��ن  �لأوىل  ه��ي  �شابقة  يف 

بح�شب نا�شطن حملين.
�شفحة  على  �لنا�شطون  وع��ر���س 
، وه���ي جمموعة  ���ش��وري  م��ر����ش��ل 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على 
لن�شر  ف��ي�����ش��ب��وك  �لإن����رتن����ت  ع��ل��ى 
�لأخ���ب���ار ع��رب م��ر����ش��ل��ن حملين 
�إعامين، �شورة �طلع  ونا�شطن 
قالو�   ، �لأن��ا���ش��ول  م��ر����ش��ل  عليها 
�إن��ه��ا مل��ج��م��وع��ة م��ن �أه����ايل �لرقة 
3 جنود  �مل��وت  يركلون حتى  وه��م 

كانو �أ�شرى لدى د�ع�س .
�شوري  مر��شل  �ملجموعة  ون�شرت 
فيديو للحادثة، ويظهر يف �لفيديو 
عملية �ل��رك��ل و�ل�����ش��رب، وم��ن ثم 
�ملتحدث  وظ��ه��ر  �ل�����ش��ح��ل،  عملية 
طالبا  �لنا�س،  حمم�شاً  �لد�ع�شي 
�أ�شماهم  ممن  من  �لنتقام  منهم 

زلنا  ما  نحن  و��شنطن  يف  منتدى 
ب�شدد تقييم نتائج هذه �ل�شربات 
و�أ�شاف �ن د�فيد د�ود دروغون هو 
�ملجموعة.  ه���ذه  يف  خ��ط��ر  عن�شر 
كلما متكنا من ت�شفية �حد قادتها 

كان ذلك جيد� .
�مركية  �ع���ام  و���ش��ائ��ل  وبح�شب 
ف���ق���د ق���ت���ل �ل���ف���رن�������ش���ي يف غ�����ارة 
ل��ط��ائ��رة ب���دون ط��ي��ار يف حمافظة 
�شوريا وكان  غ��رب  �شمال  �دل��ب يف 
ما  ق��ال  �لبنتاغون  با�شم  متحدث 
زلنا ب�شدد تقييم نتائج �لهجمات. 
فان  �لولية  للمعطيات  وفقا  لكن 
�ل�����ش��رب��ات ����ش��اب��ت �ه��د�ف��ه��ا عرب 
�و �حل��اق �شرر كبر بعدد  تدمر 
و�ملباين  و�لرهابين  �لل��ي��ات  من 
�لجتماعات  يف  ت�����ش��ت��خ��دم  �ل���ت���ي 
�لعبو�ت  وت�شنيع  و�ل��ت��ح�����ش��ر�ت 
جمموعة  وت����دري����ب����ات  �ل��ن��ا���ش��ف��ة 

خر��شان .
من جهتها قالت �لقيادة �لمركية 
�لو�شطى �ن �لطائر�ت �شنت خم�س 
غ����ار�ت �ل��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل �مل��ا���ش��ي��ة �شد 
خر��شان  ملجموعة  تابعة  �ه���د�ف 

�لعلوين �لن�شرين .
وبعد �لركل قام عنا�شر من د�ع�س 
�لنارية  بالدر�جة  �ل�شحايا  بربط 

و�شحلوهم يف �شو�رع �ملدينة.
م�شوؤول  �ع��ل��ن  ذل����ك،  غ�����ش��ون  يف 
�مركي �ن �لوليات �ملتحدة ترجح 
م��ه��م يف جمموعة  ع��ن�����ش��ر  م��ق��ت��ل 
�لفرن�شي  ه��و  �لإره��اب��ي��ة  خر��شان 
د�فيد د�ود دروغون، يف غارة �شنتها 
ط���ائ���رة �م��رك��ي��ة ب����دون ط��ي��ار يف 

�شمال غرب �شوريا �لربعاء.
وقال �مل�شوؤول يف �لبنتاغون لوكالة 
فر�ن�س بر�س طالبا عدم ذكر ��شمه 
�عتقد �ننا نلنا منه، م�شر� �ىل �ن 
حتتاج  مقتله  من  �لتحقق  عملية 

�ىل بع�س �لوقت.
و����ش��اف ك��ان و�ح���د� م��ن �هد�فنا، 
م������وؤك������د� ب����ذل����ك ب���ط���ري���ق���ة غر 
يتعقب  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  �ن  م��ب��ا���ش��رة 
مدة  منذ  �لفرن�شي  �ملت�شدد  ه��ذ� 
لويد  �جل���������ر�ل  ول����ك����ن  ط���وي���ل���ة 
�لع�شكرية  �ل��ق��ي��ادة  ق��ائ��د  �و���ش��ن 
عن  �مل�شوؤولة  �لو�شطى  �لمركية 
�ملنطقة بد� �كرث حذر� بقوله �مام 

ف�شائل  �أ�شعفت  �لن�شرة  هجمات 
�ملعار�شة على �لأر�س، �لتي ميكن 
جي�س  م��ث��ل  �ل���ن���ظ���ام،  حت�����ارب  �أن 
�ملجاهدين، و�أجناد �ل�شام، وكتائب 

نور �لدين زنكي، وحركة حزم .
يدور  حاليا  �لقتال  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
يف حلب، حيث �ق��رتب د�ع�����س من 
�جلبهة �ل�شمالية �إىل �ملدينة، فيما 
ت��ق��دم��ت ق����و�ت �ل��ن��ظ��ام م���ن جهة 
�جل���ن���وب حل�����ش��ار �جل��ي�����س �حلر، 
�لأم������ر �ل�����ذي ي���ج���ربه ع��ل��ى وقف 

لأفق حل يف �شوريا، يق�شي بدمج 
م���ا ت��ب��ق��ى م���ن �جل��ي�����س �حل����ر مع 
�جلي�س �لنظامي يف جي�س هجن، 
�ل���ش��ت��ق��ر�ر، يف حن  على  يحافظ 
ت�شتمر �لعملية �ل�شيا�شية بت�شكيل 
حكومة �نتقالية �شقفها منخف�س، 
�ملبعوث  م����ق����رتح  �إىل  ت����رق����ى  ل 
�لأممي �لعربي �ل�شابق �إىل �شوريا 
�لقا�شي  �لإب��ر�ه��ي��م��ي،  �لأخ�����ش��ر 
له  �نتقايل  �شيا�شي  ج�شم  بت�شكيل 

كافة �ل�شاحيات .

�ل��ق��ت��ال، ك���ي ي��ن��ح�����ش��ر ب���ن قو�ت 
�لنظام و�جلماعات �ملتطرفة، وهو 
�لنظام،  ي��ري��ده  �ل���ذي  �ل�شيناريو 
ب���اأن���ه يقاتل  �إدع�������اءه  ح��ت��ى ي���وؤك���د 
متطرفن، وبذلك تكون �ملعار�شة 
�ملعتدلة قد �أبعدت، و�أمركا ودول 
���ش��وري��ا ي��دف��ع��ون بهذ�  �أ����ش���دق���اء 

�لجتاه .
�إىل  ويف نف�س �لإط��ار، لفت خوجا 
�أوباما  �إد�رة  من  توجها  هناك  �أن 
رو�شي(   - )�إي������ر�ين  م��ف��ه��وم  ن��ح��و 

دون �حل�شول على مو�فقة م�شبقة 
من وز�رة �لدفاع. من جهتها، توؤكد 
�لإد�رة  �ت�����ش��ال  ع��دم  ن��ي��وز  فوك�س 
بها قبل عر�س �ل�شريط �لوثائقي 
�ل��ث��اث��اء و�لأرب���ع���اء �مل��ق��ب��ل��ن ويف 
كل �لأح��و�ل، رف�شت وز�رة �لدفاع 
 ، �ل��ن��ار  مطلق  ت�شريحات  ت��اأك��ي��د 
يف  للت�شكيك  ���ش��ارع��ت  ت�شريحات 
م�شد�قيتها �أطر�ف عديدة ويوؤكد 
روب�����رت �أون���ي���ل �ن���ه ق��ت��ل ب���ن لدن 
يف  و�ح���دة  منها  ر�شا�شات  بثاث 
�أخرى  �لر�أ�س. ولكن، ت�شر رو�ية 
�أ�شاب  �جلندي  �أن  �إىل  لاأحد�ث، 
بليغ  بجرح  �لقاعدة  تنظيم  زعيم 
قاما  �آخرين  قاتل، ولكن جندين 
بدورها،  وت��ث��ر،  ذل��ك.  بعد  بقتله 
ظ������روف م����غ����ادرة روب�������رت �أون���ي���ل 
ل���ف���ري���ق �ل���ن���ج���وم �ل�������ش���ت ج����دل، 
بعد  �أقيل  �نه  �ن،  �ن  �ل�شي  وتقول 
�لغارة  يف  مب�����ش��ارك��ت��ه  ت��ب��اه��ى  �أن 
يف �حل���ان���ات. ول��ك��ن �ل��ظ��ه��ور علنا 
ب��اع��ت��ب��اره �ل���رج���ل �ل����ذي ق��ت��ل بن 
من  �ل��ع��دي��د  عنه  تنجّر  ق��د  لدن، 
�مل��خ��اط��ر، وي��ب��دو �ن و�ل���ده يدرك 
ذل���ك ج���ي���د�:  ي��ط��ل��ب �ل��ن��ا���س منا 
�لك�شف  م���ن  ق��ل��ق��ن  ن��ك��ن  مل  �ن 
قدوم  يخ�شون  �إن��ه��م  ه��وي��ت��ه،  ع��ن 
عنا�شر من د�ع�س لانتقام، �أقول 
لهم �أنه مبقدوري �أن �ر�شم مرمى 
للر�شا�س على بابي �لأمامي، و�أنا 

يف �نتظارهم !

قرب �شرمدة يف حمافظة �دلب .
�لقيادي  �ع��ت��رب  بينما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
�لبارز يف �لئتاف �لوطني لقوى 
�لثورة و�ملعار�شة �ل�شورية، وممثل 
خالد  ت���رك���ي���ا،  ل������دى  �لئ�����ت�����اف 
خوجا، �أن عمليات �لتحالف جعلت 
�لأ���ش��ف، يف  �جلي�س �حل��ر �حلقلة 

�ل�شر�ع �ل�شوري.
�لن�شرة  ج���ب���ه���ة  خ����وخ����ا  ووق��������ال 
د�ع�����س يف  تنظيم  دور  تلعب  ب���د�أت 
�إز�لتها �لكتائب  �شوريا، من خال 
�ملحافظ  �مل���ن���ه���ج  ذ�ت  �مل���ع���ت���دل���ة، 
قو�ت  ��شتهد�ف  �أن  خوجا  و�عترب 
�ل��ت��ح��ال��ف �ل����دويل حل��رك��ة �أح���ر�ر 
يعود  م��رة،  لأول  �خلمي�س،  �ل�شام، 
�إىل خطة بد�أت با�شتهد�ف قياد�ت 
�أ�شفر  غام�س،  هجوم  يف  �حل��رك��ة 
قبل  قياد�تها،  من   75 مقتل  عن 
�أ�شهر، وهجوم جبهة �لن�شرة على 
باأنها  ت�����ش��ن��ف  م��ع��ار���ش��ة  ف�����ش��ائ��ل 
�لإط���ار،  نف�س  يف  ي��دخ��ل  معتدلة، 
جبهة  ل���  �إنهائها  مب��ح��اول��ة  وذل���ك 

ثو�ر �شوريا، وحركة حزم .
من جانب �آخر، لفت خوجا �إىل �أن 

الك�سف عن هويته قد ي�سّب الزيت على النار

روبرت �أونيل.. �لرجل �لذي قتل �أ�سامة بن لدن؟
غادر اجلي�س الأمريكي دون تقاعد اأو �سمان اجتماعي بعد 16 عامًا من اخلدمة

غارة اأمريكية تقتل خبري متفجرات يف �سوريا وداع�س يعدم 3 �سباط 

�ملعارك يف عني �لعرب حتول �ملدينة �إىل �أطالل 

•• نيويورك-وام:

هناأ �لأمن �لعام لاأمم �ملتحدة بان كي مون �شعب بوركينا فا�شو باعتماد �تفاق مبادئ حول 
تنفيذ عملية �نتقالية ملدة عام بقيادة مدنية. وو�شف بان كي مون يف بيان �أ�شدره بهذ� �ل�شدد 
�لتفاق باأنه هام ومن �شاأنه �أن يوؤدي �إىل �إجر�ء �نتخابات دميقر�طية خال نوفمرب 2015 
�إيجابي  ب�شكل  لانخر�ط  و��شتعد�دها  بامل�شئولية  ل�شعورها  �ملعنية  �لأط��ر�ف  بجميع  و�أ�شاد 
�إىل  للتو�شل  ب�شكل عاجل  ��شتخد�م �حل��و�ر  �لأط��ر�ف على مو��شلة  يف �حل��و�ر.. و�شجع كل 
�تفاق حول �ل�شخ�شية �ملدنية �لتي �شتقود �لعملية �لنتقالية. و�أثنى �لأمن �لعام على جهود 
�لأفريقي و�جلمعية �لقت�شادية  �ملتحدة و�لحتاد  �لتي بذلت من �لأمم  �مل�شرتكة  �لو�شاطة 
لدول غرب �أفريقيا وروؤ�شاء غانا ونيجريا و�ل�شنغال و�لدعم من �ل�شركاء �لدولين ل�شمان 

�لنتقال �ل�شل�س و�ل�شلمي يف بوركينا فا�شو.

••  خرية ال�صيباين:
ربع قرن على �شقوط �جلد�ر �لذي �شهد �إع��ادة توحيد 
�أملانيا �ل�شرقية و�أملانيا �لغربية، حدث تاريخي كانت له 
تد�عيات بحجم زلز�ل هّز �جلغر�فيا �ل�شيا�شية للعامل، 
و�أعاد �شياغة �خلر�ئط و�ل�شيا�شات، وب�ّشر مبياد نظام 
دويل جديد حتكم مكوناته عاقات مغايرة، نظام كان 
خما�شه �شعبا ومل ير �لنور لّن جدر�نا �أخرى �أقيمت 

يف �لأثناء.
�لأملان  �لتا�شع من نوفمرب �جل��اري، ي�شتح�شر  �إذن، يف 
25 ل�شقوط جد�ر برلن. ولئن كان �نعكا�س  �لذكرى 
و�لإيجاب  �ل�شلب  �لعامل مزيجا من  على  �حل��دث  هذ� 
�أّن زو�ل  �أخ����رى مب��ا  �أم���ل  ����ش��ت��ف��ادت دول وخ���اب  ح��ي��ث 
�حل��رب �ل��ب��اردة مل مينع �ن��دلع ح��روب حارقة �أخرى، 
ي�شفر  �أف�����ش��ل، ومل  ت��و�زن��ا  �ل���دويل  �ملجتمع  ومل مينح 
�أك���رث ع��دل و����ش��ت��ق��ر�ر�، ف��ان �ل�شوؤ�ل  ع��ن ولدة ع��امل 
�لذي يربز �ليوم، و�أملانيا كانت �مل�شتفيد �لأكرب من ذ�ك 
�لدولية؟  �ل�شاحة  على  �أملانيا  مكانة  هي  ما  �ل�شقوط، 

وهل �أ�شبحت حقا �شريكا ل غنى عنه؟ 
هام�س  على  تقريبا  �أملانيا  كانت  �جل���د�ر،  �شقوط  قبل 
�أوروب���ا، وي��ر�ه��ا �ليوم ع��دد من �خل��رب�ء و�لباحثن يف 
و�قت�شاديا  جغر�فيا  �أوروب���ا  مركز  �ل�شيا�شية،  �لعلوم 

و�شيا�شيا، ولكن ما هي حقيقة مثل هذ� �لتقييم؟ 
لقد جتلى بو�شوح يف �لأزم��ة �لأوك��ر�ن��ي��ة، �ل��دور �لهام 
�لذي لعبته �لدبلوما�شية �لأملانية على �ل�شاحة �لدولية 
�ل��رو���س و�لأوكر�نين  ب��ن  �مل��ف��او���ش��ات  ب���دء  م��ن �ج���ل 
�أملانيا مهّما يف ه��ذه �لأزم���ة، يبقى  و�أوروب���ا، وك��ان ثقل 
�لأملان  بها  �شيتعاطى  �ل��ت��ي  �لكيفية  ح��ول  �شك  ه��ن��اك 
و�ن  �لأخ����رى،  �مللتهبة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ل��ف��ات  م��ع  م�شتقبا 
كانو� على ��شتعد�د للم�شاركة يف تدخات ع�شكرية عند 
�ل�شرورة، كما فعلت فرن�شا يف مايل ، و�لوليات �ملتحدة 

وبريطانيا يف �لعر�ق و�شوريا. 
�لأمل��اين �شيتطور يف  �ملوقف  �إن كان  �ملر�قبون  ويت�شاءل 
هذ� �ملجال، وتنتقل برلن من معار�شة عمليات �لتدخل 

�لع�شكري �مل�شرتك، �إىل �مل�شاهمة فيها. 
�أملانيا منذ فرتة  هذ� �مللف، هو حمور جدل ونقا�س يف 
ط��وي��ل��ة، ول ي���ز�ل �ل����ر�أي �ل��ع��ام �لأمل����اين م����رتدد� جد� 
�لعمليات  يف  �ك���رب  ب�شكل  ب���اده  �ن��خ��ر�ط  بخ�شو�س 

�خلارجية. 
يف  �حل���رب  �إىل  �مل�شالة  ه��ذه  يف  �لأول  �ل��ت��ح��ول  وي��ع��ود 
يوغو�شافيا، عندما كانت �حلكومة ت�شم حزب �خل�شر 
�مل�شت�شار  بزعامة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ل���ش��رت�ك��ي  و�حل���زب 

غرهارد �شرودر.
وقد �شرح زير �خلارجية يف ذلك �لوقت، �لذي ينتمي 
حل���زب �خل�����ش��ر، مب��ا �أّن �لأمل�����ان ك��ان��و� م�����ش��وؤول��ن عن 
�أو�شفيتز، �لذي يجب �أل يتكرر، فاإّن وجودهم �إىل جانب 
عن  ب��ال��دف��اع  �لأم���ر  يتعلق  عندما  ���ش��روري  حلفائهم 
حقوق �لإن�شان. وكان هذ� �ملوقف نقطة حتول هامة يف 

بد�ية �شنو�ت �لألفن.
�أفغان�شتان  يف  م�شوؤوليتهم  �لأمل����ان  حت��م��ل  ذل���ك،  ب��ع��د 
مبهمات  يقومو�  مل  �لأطل�شي،  �شمال  حلف  من  كجزء 
ع�شكرية، و�إمنا تكفلو� باإد�رة كامل �جلزء �ل�شمايل من 

�أفغان�شتان.
وع���م���وم���ا، ي��ظ��ل �لأمل������ان م���رتددي���ن وحم���رتزي���ن جد� 
�ل��ع��م��ل��ي��ات، ويف�شلون  م�����ش��ارح  �إىل  ق��و�ت��ه��م  �إر����ش���ال  يف 
طلبت  فعندما  �لرجال.  �إر�شال  بدل  باملعد�ت  �مل�شاهمة 

منهم فرن�شا �مل�شاركة يف عملّية مايل، �نتهى بهم �لأمر 
�جلي�س  تدريب  �لأ�شا�شية  مهمتهم  جنود،  �إر���ش��ال  �إىل 

�ملايل .
�أملانيا  رئي�س جمهورية  �جل��دل جم��دد�،  �أحيا هذ�  وقد 
يو�خيم  �ع��ت��ب��اري��ة،  �شخ�شية  يبقى  �ل���ذي  �لحت���ادي���ة، 
�إرث  �إد�رة  �ل�شرقية، وتوىل  �ملانيا  �شابق يف  غ��اوك، ق�س 

�ل�شرطة �ل�شيا�شية �لأملانية �شتا�شي.
ويقود �لرئي�س حملة منذ عام من �جل �أل تبقى �أملانيا 
�مل�شاألة  هذه  نوق�شت  وقد  �ل�شر�عات.  هذه  عن  غائبة 
مر�ر� وتكر�ر� من طرف وزير �خلارجية �لأملاين فر�نك 
هذ�  يف  تتحرك  �لأم���ور  �أّن  وي��ب��دو  �شتاينماير،  ف��ال��رت 

�لجتاه، غر �أن �لر�أي �لعام يبقى على تردده وحذره. 
�إىل حدود  لأملانيا،  �لتاريخ �حلديث  �أّن  هذ�  يعني  فهل 

�شقوط جد�ر برلن، يوؤثر يف دبلوما�شيتها �ليوم؟ 
ل��ق��د ���ش��ي��ط��ر ���ش��ع��ور ع��ل��ى �مل���ان���ي���ا ، ول���ف���رتة ط��وي��ل��ة ، 
�لتي  و�لفظائع  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  عن  بامل�شوؤولية 
�رتكبت خال تلك �حلقبة، مما جعلها غر قادرة على 
�أنه خال  �لتدخل خارج حدودها. ول بد من �لتذكر 
�حلرب �لباردة، كانت �أملانيا �لغربية و�ل�شرقية تتعهد�ن 
�لبع�س  للدفاع،  كبرة  م�شلحة  ق��و�ت  �أر��شيهما،  على 
عن �لكتلة �لغربية و�لآخر عن �لكتلة �ل�شوفيتية ، غر 
�أو  �أّن تلك �لقو�ت كانت موجودة يف حال هجوم غربي 

�شوفياتي. 
�أنه  با�شتمر�ر  �لأمل���ان  يعترب  ه��ذ�،  عن  �لنظر  وب�شرف 
�أخرى يف  �مل�شاركة مرة  ب�شبب ما�شيهم، ل يرغبون يف 

�لنز�عات �لتي ل تهمهم ب�شكل مبا�شر. 
�شت�شبح  �جل��د�ر، هل  �شقوط  25 عاما عن  بعد  ولكن 

�أملانيا �شريكا رئي�شيا على �ل�شاحة �لدولية؟
�ل��ق��وة �لق��ت�����ش��ادي��ة �لأوروب���ي���ة �لأوىل،  �أمل��ان��ي��ا ه��ي  �إن 
وع�شو يف �لحت��اد �لأوروب��ي، وت�شكل �إىل جانب فرن�شا 
�لعجوز،  �لقارة  يف  �لكبرة  �ملهيمنة  �لقوى  وبريطانيا 
�إن مل تكن هي �لقوة �ملهيمنة �لوحيدة، بحكم عافيتها 
�لقت�شادية قيا�شا لزمات �لآخرين �حل��ادة، ول ميكن 

�أن يتم �أي �شيء يف �أوروبا من دونها.
وم���ن ه���ذ� �مل��ن��ط��ل��ق، �أ���ش��ب��ح��ت �أمل��ان��ي��ا حت��ت��ل تدريجيا، 
وخا�شة منذ بد�ية �لأزمة �لقت�شادية، �لتي ز�دت تاأكيد 
�أ�شا�شيا  �شريكا  �أ�شبحت،  و�لقت�شادي،  �ل�شيا�شي  ثقلها 
بناء  خما�س  ط��ال  و�ن  حتى  عنه،  �ل�شتغناء  ميكن  ل 

�شيا�شة دفاع �أوروبية مل تولد بعد.
�أع��ق��اب �حلرب  بهزميتها يف  �أمل��ان��ي��ا  �ع���رت�ف  ك��ان  لقد 
�لعاملية �لثانية، ج�شر عبورها للنهو�س جمدد� وجتاوز 
وكان  �لقاتل،  �ملكابرة  ف��خ  يف  �ل�شقوط  وع��دم  جر�حها 
�شقوط �جلد�ر فر�شة ثانية مكنتها من �لنت�شار على 
ذ�تها وتوحيد كيانها، و�لنتقال من �لهام�س �إىل �شد�رة 

�مل�شهد �لدويل و��شتعادة دورها على م�شرحه.
�حلرب  يف  خ�شومها  �أ�شر�س  مقولة  جت�شد  بهذ�  وه��ي 
بريطانيا  وزر�ء  رئي�س  ت�شر�شل  ون�شتون  �لنازية  على 
�ل��ه��زمي��ة هي  �ل���وح���ي���دة ع��ل��ى  �إّن �لإج����اب����ة  �لأ����ش���ب���ق، 
لي�شت  �لأمل��اين،  �لدر�س  يقول  �لهزمية،  �إّن  �لنت�شار.. 
لها من  ُيتاح  ما  ��شتثمار  �ل�شعوب  �أح�شنت  ما  �إذ�  ق��در� 
فر�س، وتوفرت لها �لقيادة �لتي جُتيد قر�ءة �لأحد�ث 
و�لتاريخ، وقادرة على �لفعل فيها مبا يخدمها ويحقق 
م�شاحلها ويدعم مناعتها.. در�س، على �لعرب قر�ءته 
من  للخروج  بحثهم  م�شرة  يف  �أغ���و�ره  و�شرب  وتاأمله 
خر�بهم  رم����اد  م���ن  و�ل��ن��ه��و���س  �ل���ر�ه���ن،  م�شتنقعهم 

�ل�شامل..؟

عمل روبرت �أونيل يف �أربعة حماور قتال و�سارك يف 400 مهّمة �سعبة

اأطراف عديدة ت�سكك يف م�سداقية 
روايته بخ�سو�س قتل زعيم القاعدة

روبرت �ونيل

�ونيل يف ميد�ن �ملعركة

��شامة بن لدن
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عربي ودويل
�لقوى �ل�ست تبحث نووي �إير�ن يف فيينا 

•• فيينا-اأ ف ب:

بامللف  �ملعنية  �لكربى  �ل�شتة  للبلد�ن  �ل�شيا�شيون  �ملديرون  يلتقي 
�لنووي �لير�ين يف فيينا، فيما يقرتب �ملوعد �ملف�شلي يف 24 ت�شرين 

�لثاين-نوفمرب �ملحدد للتو�شل �ىل �تفاق نهائي مع طهر�ن.
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  )�ل�شن   1+5 لبلد�ن  �لج��ت��م��اع  ه��ذ�  وي��ه��دف 
و��شنطن  عنه  �علنت  �ل���ذي  و�مل��ان��ي��ا(  ورو���ش��ي��ا  وبريطانيا  وفرن�شا 
�لخرة  �ملرحلة  �ىل حت�شر  �ملا�شي،  �ل�شبوع  �لوروب��ي  و�لحت��اد 
�لدولية  �لعاقات  ي�شمم  �ل��ذي  �مللف  بهذ�  �ملتعلقة  �ملفاو�شات  من 

منذ �ثني ع�شر عاما.
و�شيلتقي وزير� �خلارجية �لمركي و�لير�ين جون كري وحممد 

��شتون  كاثرين  �لوروب����ي  �لحت���اد  ووزي���رة خارجية  ظ��ري��ف  ج���و�د 
�لحد و�لثنن يف عمان لتقريب وجهات �لنظر يف ما بينهم.

ثم �شرت�أ�س ��شتون �لثاثاء �جتماعا جديد� للمديرين �ل�شيا�شين 
ملجموعة 5+1 يف م�شقط و�شتبد�أ �ملرحلة �لنهائية من �ملفاو�شات يف 

18 ت�شرين �لثاين-نوفمرب يف فيينا.
�لنووية  ق��در�ت��ه��ا  ط��ه��ر�ن  تخف�س  �ن  يف  �لعظمى  �ل��ق��وى  وت��اأم��ل 
بحيث يتم ��شتبعاد �ي �مكانية لا�شتخد�م �لع�شكري �ما �ير�ن �لتي 
يف  بحقها  تطالب  لكنها  ح�شر�  �شلمي  �لنووي  برناجمها  �ن  توؤكد 
�لتي  �لدولية  �لعقوبات  برفع  فتطالب  �مل��دين،  �لنووي  �ل�شتخد�م 
�لقدر�ت  م�شتوى  �خل��اف،  نقاط  �ب��رز  وم��ن  �قت�شادها  على  توؤثر 

�لير�نية على تخ�شيب �ليور�نيوم ووترة رفع �لعقوبات.

•• جنامينا-اأ ف ب:

دول  من  خم�س  مع  فرن�شا  تقودها  �لتي  �لع�شكرية  برخان  عملية  تهدف 
�ل�شاحل �لفريقي �ىل قطع �لطريق �مام �ملجموعات �مل�شلحة �لتي تن�شط 
ع��رب �حل����دود يف �ل�����ش��ح��ر�ء �مل��رت�م��ي��ة �لط����ر�ف م��ه��ددة ����ش��ت��ق��ر�ر بلد�ن 
�فريقية جديدة. و�شرح قائد �لقوة �جلر�ل �لفرن�شي جان-بيار بال�شيه 
من مقر قيادة �لقوة يف جنامينا �ن �ملجموعات �مل�شلحة ل تكرتث للحدود 
وت�شتخدمها ل�شاحلها يف �ل�شريط �ل�شاحلي �ل�شحر�وي من �جل �لفات 
من قو�ت �لمن �ملحلية. ولهذ� تقرر ت�شكيل هذه �لقوة مب�شاركة موريتانيا 
ومايل وبوركينا فا�شو و�لنيجر وت�شاد �لتي تغطي �كرب من خم�شة ماين 
�شعبة  ظ���روف  ويف  فرن�شا  م�شاحة  م��ن  م���ر�ت  بت�شع  �ك��رب  �ي  م��رب��ع  كلم 

�ل��ط��رق و�ن��ع��د�م��ه��ا يف غالب  �ل�����ش��ح��ر�وي ون����درة  �مل��ن��اخ  خ�شو�شا جل��ه��ة 
�لحيان. �شكلت �لقوة يف �ب-�غ�شط�س من ثاثة �لف عن�شر لتحل حمل 
وتو��شل مهمة عملية �شرفال يف مايل �لتي كلفت وقف �نت�شار �ملجموعات 
�لنيجر  �شمال  �ىل  ن�شاطها  تو�شيع  على  �ل��ي��وم  ب��رخ��ان  وتعمل  �ملت�شددة. 
وت�شاد �ىل �قرب نقطة من ليبيا �لتي ت�شكل ماذ� لهذه �ملجموعات، على 
�ملتطرفن  �ن  �لع�شكرية  �مل�شادر  حد تعبر ع�شكرين فرن�شين و��شافت 
جنوب  يف  �حلاجة  عند  و�لختباء  بال�شلحة  و�ل��ت��زود  بالتجنيد  يقومون 
ليبيا. ولر�شد �ملتطرفن على �لطرق �ملوؤدية من جنوب ليبيا �ىل مرتفعات 
�يفوغا�س يف �شمال مايل، تقلع مقاتات وطائر�ت فرن�شية دون طيار ب�شكل 
على  خ�شو�شا  �لرتكيز  مع  وجنامينا  نيامي  يف  قو�عدها  من  يومي  �شبه 

نقاط �ملياه �لنادرة يف �ل�شحر�ء.

فرن�سا تريد �لت�سييق على �ملت�سددين يف دول �ل�ساحل

جبهة د�ستورية واحدة؟
مزيد  ت�����ش��اه��م يف  ق���د  خ��ط��وة  ويف 
�لقائمة بخ�شو�س  �لتو�زنات  قلب 
�أ���ش��در �ملكتب  �ل�����ش��ب��اق �ل��رئ��ا���ش��ي، 
للحركة  �مل�����و������ش�����ع  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي 
�جلمعة  �أم�����س  بيانا   ، �لد�شتورية 
للتطور�ت  ت���د�ر����ش���ه  ب��ع��د  وذل�����ك 
�حلا�شلة يف �لباد وخ�شو�شا بعد 
�لأخ���رة  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات 
�أحدثت  ن��ت��ائ��ج  م���ن  �أف�������رزت  وم����ا 
م�����ش��ه��د� ���ش��ي��ا���ش��ي��ا ج���دي���د� وجب 

�لتجاوب معه.
�أنه متا�شيا مع �لروح  و�أفاد �لبيان 
�لعام  توجهها  عليها  �ن��ب��ن��ى  �ل��ت��ي 
�إىل توحيد  �إحد�ثها و�لر�مي  منذ 
�شعت  م��ا  وه��و  �ل��د���ش��ت��وري  �ل�شف 
�إليه يف منا�شبات عّدة مع �لأحز�ب 
و�عتبار�  �لأخ�������رى.  �ل��د���ش��ت��وري��ة 
�لد�شتوري لرئي�س حزب  لانتماء 
�ل�شب�شي  قائد  �لباجي  تون�س  ند�ء 
م�شاندتها  ت��ع��ل��ن  �حل����رك����ة  ف������اإن 
�لرئا�شية  ل��ان��ت��خ��اب��ات  لرت�شحه 
�لقادمة، وتدعو كافة �لد�شتورين 

للت�شويت لفائدته .
�أملها  ع����ن  �حل����رك����ة  ع������رّبت  ك���م���ا 
ت�شكيل  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  ي��ت��م  �أن  يف 
حكومة وحدة وطنية تكون �شامنة 
و�لأمني  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  ل��ا���ش��ت��ق��ر�ر 
بها  �لنهو�س  �إىل  وت�شعى  للباد 

�قت�شاديا و�جتماعيا.
�أكد  �مل��وق��ف،  ه��ذ�  تعقيب على  ويف 
تون�س  ن�����د�ء  ح���رك���ة  يف  �ل���ق���ي���ادي 
�أن �حل���رك���ة مل  خ��م��ي�����س ق�����ش��ي��ل��ة، 
�ل�ذي  بالق���������ر�ر  ع��ل��م  ل��ه��ا  ي��ك��ن 
�لد�شت�ورية  �حل��رك��ة  ع��ن��ه  �أع��ل��ن��ت 
للباجي  مب�ش������اندتها  و�لقا�شي   ،
�لنتخاب����ات  يف  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق��ائ��د 
مر�شحها  �أع��ل��ن  بعدما  �لرئا�شية 
�لن�شحاب  �ل����زو�ري  �لرحيم  عبد 

من �ل�شباق.
حركة  �أن  ع��ل��ى   ، ق�����ش��ي��ل��ة  و����ش���دد 
�ت��ف��اق��ات من  تعقد  تون�س ل  ن��د�ء 
مطلقا،  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل�����ش��ع��ب  ور�ء 
�لد�شتورية  �حلركة  �إعان  قائا: 
�لباجي  ل��ل�����ش��ي��د  م�����ش��ان��دت��ه��ا  ع���ن 
م�شاع  �أي  دون  مت  �ل�شب�شي  ق��ائ��د 
لن  �ل�شب�شي  وجن��اح  طرفنا..  م��ن 
دعم  �أو  م�شاندة  طريق  ع��ن  يكون 
عن  �شيكون  ب��ل  �شيا�شي  ط��رف  �أي 
يوم  �ل�شندوق  �شيحدده  ما  طريق 

�لقرت�ع.
وع�����ن ك��ي��ف��ي��ة ت��ق��ب��ل ح���رك���ة ن����د�ء 
ت���ون�������س �ل����ق����ر�ر �مل���ع���ل���ن م����ن قبل 
خا�شة  �ل����د�����ش����ت����وري����ة،  �حل�����رك�����ة 
بن  �لعاقة  ب��ه  �ت�شمت  م��ا  و�شط 
�ل��ط��رف��ن م��ن ت��وت��ر، ب��ن ق�شيلة 
�أن رئ��ي�����س ح��رك��ة ن����د�ء ت��ون�����س مل 
يحمل �أبد� عد�وة �شد �أي كان حتى 
ذلك  عن  �ملقابل  �لطرف  عرب  و�إن 
يعلن عن  �ل��ذي  �أن  ���ش��ده، معترب� 
ملا  �هتدى  فقد  لل�شب�شي  م�شاندته 
�لوطنية، ح�شب  �مل�شلحة  تقت�شيه 

قوله.
تخوف  ه���ن���اك  ك����ان  �إذ�  ع��م��ا  �أم�����ا 
بعودة  ي�شمى  م��ا  تهمة  �إث��ب��ات  م��ن 
�ل��ت��ج��م��ع��ي��ن حت����ت غ����ط����اء ن����د�ء 
ق�شيلة:  خ��م��ي�����س  ف���اأج���اب  ت��ون�����س، 
ع��ل��ى �ل��ع��ك�����س ه���ذ� دل��ي��ل يف �شفنا 
�حلركة  ت�شاندنا  �أن  معنا..  ولي�س 
�لد�شتورين  وت��دع��و  �ل��د���ش��ت��وري��ة 
�إىل �لوقوف �شفا و�حد� معنا دليل 
�أّن ند�ء تون�س حركة ت�شع �جلميع 

و�لت�شالت  �ل���ل���ق���اء�ت  ح�����ش��ي��ل��ة 
بع�س  مع  �حلركة  بها  قامت  �لتي 
�لرئا�شية  لانتخابات  �ملر�شحن 
ب�شفة مف�شلة، �إىل جانب مو��شلة 

�لبحث يف م�شاألة دعم �أحدهم.
حديث �سابق عن اأوانه

وكان �لباجي قائد �ل�شب�شي رئي�س 
ح��رك��ة ن����د�ء ت��ون�����س، ق���د �أك����د �أنه 
�لنه�شة  ح���رك���ة  دع����م  ي��رف�����س  ل 
دعمه،  �لأخ������رة  ه����ذه  ق�����ررت  �إذ� 
ل  �أن  تقت�شي  �لدميقر�طية  و�أن 
يرف�س دعم �أي جهة كانت، م�شيفا 
�حلكومة  ت�شكيل  ع��ن  �حل��دي��ث  �أن 
لأو�نه،  �شابق  �ملقبلة  و�لتحالفات 
م�شاور�ت  ي��ع��ق��د  ل���ن  ح���زب���ه  و�أن 
�إل بعد  ن��وع��ه��ا  ك���ان  �أي  و�ت��ف��اق��ات 
�لنتخابات،  ن��ت��ائ��ج  ع��ن  �لإع�����ان 
ن��د�ء تون�س  م�شدد� كذلك على �ن 
�ل��ف��ائ��ز يف �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ل��ن يحكم 
و�ق���ع فر�شته  ه��ن��اك  مب��ف��رده لأن 
ب����د من  ول  �لن���ت���خ���اب���ات  ن���ت���ائ���ج 

�لتعامل معه. 
تروجه  م��ا  �أن  �ل�شب�شي  و��شتطرد 
تغّول �حلزب  �لأط���ر�ف عن  بع�س 
�أري��د بها باطل،  �لو�حد، كلمة حق 
�نتخب  م��ن  م��ار���ش��ه  �ل��ت��غ��ّول  و�أن 
معينة  زمنية  ل��ف��رتة  �ل�شعب  م��ن 
ثاث  فبقي  �ل��د���ش��ت��ور  ول�شياغة 
�شنو�ت باأكملها يف �ل�شلطة يف �إ�شارة 

�إىل �ملجل�س �لتاأ�شي�شي و�ملرزوقي.
و����ش���دد ق���ائ���د �ل�����ش��ب�����ش��ي ع��ل��ى �أن���ه 
�لد�شتور  خ��رق  ع��دم  على  �شيعمل 
و�شمان ��شتتباب �لأمن و�ل�شتقر�ر 
و�لتنمية يف حال  �ل�شتثمار  ودع��م 

فوزه يف �لنتخابات.
وعن خيار �فتتاح حملته �لنتخابية 
ب���رو����ش���ة �ل���زع���ي���م ب��ورق��ي��ب��ة، قال 
للجميل  ن��اك��ر  غ��ر  �إن���ه  �ل�شب�شي 
ك���غ���ره لأن������ه ي���ع���رتف ب����اإجن����از�ت 
�أن���ه ل يدعي  �مل��ج��اه��د �لأك���رب كما 
�لزعامة لنف�شه موؤكد� �أن بورقيبة 

هو زعيم ورمز �لأمة �لتون�شية.
يف  ح����ظ����وظ����ه  ع������ن  ح����دي����ث����ه  ويف 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة، ق���ال زع��ي��م �ل��ن��د�ء �إنه 
�شيبلغ �لدور �لثاين، و�أنه لن يدعم 
�أنه  مبينا  �آخ��ر،  رئا�شي  مر�شح  �أي 
�أحد  �شيدعم  �أو  �شيتنازل  ك��ان  ل��و 
�لأ�شماء ولو كان هناك مرت�شحن 
بالفعل ملا قدم تر�شحه لانتخابات 
�لرئا�شية �أ�شا.  من جهته، �أعلن 
�ملرت�شح لانتخابات �ل��رئا�شية نور 
�إعامي،  ت�شريح  يف  ح�شاد  �لدين 
�أن هناك حم��اولت لإع��د�د طبخة 
�لدور  قبل  لأو�نها  �شابقة  �شيا�شية 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ن  �لأول 
م��ع��رب��ا ع���ن ق��ن��اع��ت��ه ب��ف�����ش��ل هذه 
�أب�����د�ه �ل�شعب  مل���ا  ن��ظ��ر�  �ل��ط��ب��خ��ة 
�لتون�شي من وعي وحر�س على �أن 
بل  لاأحز�ب  ملكا  رئي�شه  يكون  ل 

رئي�شا م�شتقا.
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �آخ�����ر، ق����ررت �إح���دى 
باملحكمة  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����دو�ئ�����ر 
�لإد�رية قبول مطلب �لطعن �أ�شا 
�لذي تقدمت به قائمة حزب ند�ء 
قر�ر  �ث��ر  على  بالق�شرين  تون�س 
مقعدها  �إل��غ��اء  �لن��ت��خ��اب��ات  هيئة 
�لتكتل،  �إىل حزب  و�إ�شناده  باجلهة 
�أّن عدد مقاعد ند�ء  وهو ما يعني 
�لقادم  �ل��ن��ي��اب��ي  ب��امل��ج��ل�����س  ت��ون�����س 
�أ�شبح  ح��ن  يف  مقعد�   86 �أ�شبح 
�لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ح���زب 

خارج �لربملان ب�شفر من �ملقاعد. 

���ش��ري��ط��ة �أن ي��ك��ون��و� �أب���ري���اء �أم���ام 
�لق�شاء .

با�شم  �ملتحدثة  ف��ن��دت  �مل��ق��اب��ل،  يف 
�شمرة  �لد�شتورية  �مل��ب��ادرة  ح��زب 
حول  �أخبار  من  ر�ج  ما  �ل�شو��شي، 
تنازل رئي�س �حلزب كمال مرجان 
عن �لرت�شح لانتخابات �لرئا�شية 
ل��ف��ائ��دة رئ��ي�����س ح���زب ن���د�ء تون�س 
�ل���ب���اج���ي ق���ائ���د �ل�����ش��ب�����ش��ي و�أك�����دت 
�شمرة �ل�شو��شي �أن كمال مرجان 
�لنتخابية  ح���م���ل���ت���ه  يف  م����ا�����س 
�ن�����ه مل  �إىل  م�������ش���رة  ل��ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
�ملوقف  ذ�ت  يتنازل.  ول��ن  يرت�جع 
�لزنايدي  �ملنذر  �ملرت�شح  عنه  عرب 
�لرئي�س  ع��ه��د  �ل�����ش��اب��ق يف  �ل��وزي��ر 
زي�����ن �ل���ع���اب���دي���ن ب����ن ع���ل���ي �ل����ذي 
�ل�شباق  مب��و����ش��ل��ة  ب����دوره  مت�شك 

نحو ق�شر قرطاج.

�لها�شمي  �مل���ح���ب���ة  ت���ي���ار  وزع����ي����م 
عبد  �مل�شتقل  و�مل��ر���ش��ح  �حل��ام��دي 
�نتظار  يف  �ل����ك����ي����اين،  �ل����������رز�ق 
�ملرت�شحة  �لأط�������ر�ف  ب��ق��ي��ة  ل���ق���اء 

للرئا�شية.
ه���ذه  �إن  �جل����ا�����ش����ي،  و�أو�������ش������ح 
�ل��ل��ق��اء�ت، �ل��ت��ي ت��ت��م ���ش��و�ء بطلب 
من رئي�س �حلركة ر��شد �لغنو�شي 
�أو بطلب من �ملرت�شحن للرئا�شة، 
�لرب�مج  م��ع��رف��ة  �إط����ار  ت��ن��درج يف 
للمرحلة  �ملرت�شحون  �أعدها  �لتي 
معها،  �لتفاق  و�إمكانيات  �لقادمة 
�حلركة  م�شاعدة  �إط��ار  يف  وكذلك 
م��وق��ف��ه��ا وحتديد  ت��و���ش��ي��ح  ع��ل��ى 

�ملر�شح �لذي �شتدعمه.
�أن��ه �شيتم خال  �أك��د �ملتحدث  كما 
جم��ل�����س �����ش����ورى �حل����رك����ة �ل����ذي 
�أم�س �جلمعة، تقييم  �نطلق م�شاء 

�أن حركة  م��ف��اده  و  ع��رب��ي��ة  �إع����ام 
�ملن�شف  �ملر�شح  تدعم  لن  �لنه�شة 
�لرئا�شية  �لنتخابات  يف  �ملرزوقي 
وهو  �ل�����ش��ورى  جمل�س  �أن  م��وؤك��د� 
�ملوؤ�ش�شة �ملخولة باتخاذ هذ� �لقر�ر 
وك���ان���ت م�شادر  ب���ع���د.   ي��ن��ع��ق��د  مل 
وند�ء  �لنه�شة  بحركتي  م�شوؤولة 
تون�س قد نفت ما ر�ج من �أنباء يف 
و�شائل �إعام حملية عن عقد ر��شد 
�ل�شب�شي  قائد  و�لباجي  �لغنو�شي 
�لنتخابات  م�شاألة  لتباحث  ل��ق��اء 
�ل���رئ���ا����ش���ي���ة ول����ش���ي���م���ا �خل����ي����ار�ت 
�حلكومة  لت�شكيل  �ملمكنة  و�ل�شبل 
�ملقبلة. وقال زبر �ل�شهودي مدير 

ل لقاء بني
 ال�سب�سي والغنو�سي

وت���اأت���ي ه���ذه �مل�����ش��ان��دة �ل��ت��ي تعني 
�أ�شو�ت  بجميع  �ل�شب�شي  مت��ت��ي��ع 
�ل����د�����ش����ت����وري، يف وق���ت  �ل���ط���ي���ف 
ت���و�ت���رت ف��ي��ه �لأن����ب����اء ح����ول لقاء 
تون�س  ن��د�ء  زعيم  �شري جمع بن 
ورئي�س حركة �لنه�شة كان حموره 
وعدم  �جل��دي��دة  �حلكومة  ت�شكيل 
�ملن�شف  للمر�شح  �لنه�شة  م�شاندة 

�ملرزوقي.
وقد نفى �أم�س �جلمعة �لقيادي يف 
حركة �لنه�شة عبد �للطيف �ملكي، 
و�شائل  ن�شرته  �ل��ذي  �شحة �خلرب 

�لتحالفات  وم���و����ش���وع  �ل��رئ��ا���ش��ي 
يرّوج  مثلما  �مل�شتقبلية  �حلكومية 
ل��ذل��ك �ل��ب��ع�����س. وق���د �أف�����اد نائب 
رئي�س حركة �لنه�شة عبد �حلميد 
رئ��ي�����س �حلركة  ب�����اأن  �جل���ا����ش���ي، 
ر��شد �لغنو�شي �لتقى �إىل حد �لآن 
ب��ك��ل م��ن رئ��ي�����س �لحت����اد �لوطني 
�حل����ر ���ش��ل��ي��م �ل���ري���اح���ي، و�لأم����ن 
�أحمد  ل��ل��ح��زب �جل��م��ه��وري  �ل��ع��ام 
�مل�شتقل  و�ملرت�شح  �ل�شابي،  جنيب 
بن  حمودة  �لرئا�شية  لانتخابات 
حممد  �مل��وؤق��ت  و�لرئي�س  �شامة، 
�ملجل�س  ورئي�س  �مل��رزوق��ي  �ملن�شف 
جعفر،  ب��ن  م�شطفى  �لتاأ�شي�شي 

�إّن  �لنه�شة،  ح��رك��ة  رئي�س  مكتب 
هذ� �خلرب عار متاما من �ل�شحة 
لقاء�ت  �أج���ن���د�  �أّن  ع��ل��ى  م�������ش���ّدد� 
و�أن�������ش���ط���ة �ل��غ��ن��و���ش��ي خ��ال��ي��ة من 
تون�س  ن���د�ء  رئي�س  م��ع  م��وع��د  �أّي 

�لباجي قائد �ل�شب�شي.
بالإعام  �مل��ك��ل��ف��ة  �أّك������دت  ب���دوره���ا 
�لقليبي،  ع���اي���دة  ت��ون�����س  ن����د�ء  يف 
لانتخابات  �حل�����زب  م��ر���ش��ح  �أّن 
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  �لباجي  �لرئا�شية 
�لنه�شة  ب��رئ��ي�����س  �ل��ب��ت��ة  ي��ل��ت��ق  مل 
ر�����ش���د �ل��غ��ن��و���ش��ي. ك��م��ا �أّن�����ه لي�س 
�ت�شالت  �أّي��ة  حاليا  بينهما  هناك 
�أو حمادثات بخ�شو�س �ل�شتحقاق 

نداء تون�س اأكد اأنه مل ي�سَع اإليها

�حلركة �لد�ستورية ت�ساند تر�سح �ل�سب�سي للرئا�سة
املحكمة الإدارية تعيد لنداء تون�س مقعدًا يف الربملان والتكتل يخرج خايل الوفا�س

�لقروي و�ل�شب�شي جبهة و�حدة

كمال 
مرجان 

لن 
ين�شحب

�لغنو�شي يلتقى �حلمادي

�لزنايدي يو��شل �ل�شباق

ند�ء تون�س و�لنه�سة ينفيان وجود مفاو�سات �سّرية حول ت�سكيلة �حلكومة و�لرئا�سية

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:
ال�سيا�سي  احلراك  اأّن  يبدو 
م�سامني  ــى  عــل طــغــى  قـــد 
احلملة النتخابية اخلا�سة 
تــونــ�ــس.  يف  بــالــرئــا�ــســيــة 
ــد،  ــي ــاأك ــت وبـــني الــنــفــي وال
حول  الت�سريبات  تتعدد 
لقاءات جتمع بني الأ�سداد 
من  وان�سحابات  والفرقاء، 
املر�سح  لفائدة هذا  ال�سباق 
الــذي  الــوقــت  يف  ذاك،  اأو 
طرق  البع�س  فيه  يوا�سل 
باب النه�سة للفوز بدعمها.

 الغنو�سي يلتقي عددًا من املرت�سحني للرئا�سة 

و��سنطن تبحث فر�س عقوبات على ف�سائل ليبية

�ن تدخل قوى خارجية  �لغربيون  �مل�شوؤولون  بنغازي. ويعتقد  �مل�شلحة يف 
يفاقم من حدة �ل�شر�ع .

م��رك��ز جذب  ليبيا  ت�شبح  �ن  م��ن  �ق��ل��ي��م��ي��ة  �لع�����رت�ف مب��خ��اوف  ورغ����م 
للمت�شددين قال م�شوؤول �أمريكي �ن و��شنطن تعتقد �إن �لتدخل �خلارجي 
قد يخلق حتديد� هذ� �لنوع من �ل�شر�ع.. �لذي يجذب عنا�شر �شلبية �إىل 

ليبيا بدل من �بقائها بعيدة. 

بال�شافة �إىل فر�س حظر لل�شفر.
ت�����ش��ارع ح��ك��وم��ت��ن وبرملانن  �ل��ف��و���ش��ى يف ظ��ل  وت�����ش��ه��د ليبيا ح��ال��ة م��ن 

متناف�شن على �ل�شلطة و�ل�شيطرة على ثرو�ت �لباد �لنفطية.
ع��ل��ى �شات  �شيطرة مت�شددين  �ل��ب��اد حت��ت  م��ن  �ل��غ��رب��ي  �جل���زء  وي��ق��ع 
باإ�شامين يطلقون على �نف�شهم ��شم قو�ت فجر ليبيا و�لذين �شيطرو� 
�لربملان  �جلماعة  تلك  و�أ�ش�شت  �آب.  �أغ�شط�س  يف  طر�بل�س  �لعا�شمة  على 

�ل�شابق و�شكلت حكومة خا�شة بها.
يعمل  �ل�شرق  يف  دوي��ل��ة  على  دول��ي��ا  بها  �مل��ع��رتف  �حلكومة  ت�شيطر  بينما 
برملانها من فندق يف طربق. ويف حكم من �ملرجح �ن يثر �نق�شامات عميقة 

�أعلنت �ملحكمة �لعليا عدم د�شتورية هذ� �لربملان.

ملاذ� �لتحرك �لأمريكي ؟
�لأمريكي  للتحرك  �لأق��ل  على  �شببن  �إىل  �لأمريكيون  �مل�شوؤولون  �أ���ش��ار 
�أو ل تتحرك  �ملنفرد. �لول هو �نه �ذ� كانت �لأمم �ملتحدة تتحرك ببطء 
على �لطاق فاإن �لعقوبات �لأمريكية ميكن فر�شها حن ترغب و��شنطن 

ذلك.
�لأمر �لثاين يتمثل يف �ن �لعقوبات �لأمريكية قد تكون مزعجة على نحو 
�إىل  فر  قد  ك��ان  �ل��ذي  حفرت  خليفة  �ل�شابق  �لليبي  للو�ء  بالن�شبة  خا�س 
�لوليات �ملتحدة بعد خاف مع �لقذ�يف وعاد لي�شن حملة �شد �مللي�شيات 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�ملتحدة تبحث فر�س عقوبات على  �لوليات  �إن  �أمريكيون  قال م�شوؤولون 
�لف�شائل �لتي تقاتل يف ليبيا للحيلولة دون حتول حرب بالوكالة تغذيها 
على  �ملت�شددين  زع��م��اء  ولرغ����ام  �شاملة  �أه��ل��ي��ة  ح��رب  �إىل  �قليمية  ق��وى 

�لتفاو�س.
�شقوط  من  �أع��و�م  ثاثة  بعد  �لقتال  تفاقم  �إىل  �خلارجي  �لتدخل  و�أدى 
. و�شتكون �لعقوبات �لأمريكية منف�شلة عن عقوبات  نظام معمر �لقذ�يف 
و�ملقاتلن  �لف�شائل  على  �ل�شغط  �إىل  ت��ه��دف  �مل��ت��ح��دة  ل���اأمم  حمتملة 
�لليبين للم�شاركة يف مفاو�شات �شيا�شية ترعاها �ملنظمة �لدولية وير�أ�شها 
فر�س  �مكانية  علنا  وط��رح��ت  ل��ي��ون  ب��رن��اردي��ن��و  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مبعوث 
عقوبات لامم �ملتحدة لكن مل يك�شف من قبل عن فر�س عقوبات �أمريكية 

منف�شلة.
ت�شتهدفهم  قد  �لذين  �لأ�شخا�س  حتديد  �لأمريكيون  �مل�شوؤولون  ورف�س 
�أو �ل�شبب يف �نهم ي�شعرون ب�شرورة �لنظر يف عقوبات �أمريكية  �لعقوبات 
�لتي  �لعقوبات  نوع  عن  �أي�شا  يف�شحو�  ومل  �ملتحدة.  �لأمم  عن  منف�شلة 

�شيقرتحونها.
�ما بالن�شبة لعقوبات �لأمم �ملتحدة فانها �شت�شتهدف حال تطبيقها �لأفر�د 
�أو �جلماعات �مل�شاركة يف �لقتال ولي�س د�عميهم �لأجانب و�شتجمد ��شولهم 
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 218154 بتاريخ : 2014/09/21
با�ش������م: تريتون �ل�شرق �لو�شط ذ.م.م

�لعنو�ن:�س ب3350 ، �م �لقيوين ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ملطاط و�لغوتابر�شا و�ل�شمغ و�لأ�شب�شتو�س و�مليكا و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغر و�ردة يف فئات 
�أنابيب  �أخرى ، مو�د با�شتيكية مت�شكلة بالبثق لاإ�شتعمال يف �لت�شنيع ، مو�د �لتغليف و�حل�شو و�لعزل ، 

مرنة غر معدنية.
�لو�ق�عة بالفئة: 17

م�شتطيلة  بطاقة  �شمن  مميزة  وبطريقة  كبر  بحجم  TRITOSILمكتوبة  �لعبارة  �لعامة:   و�شف 
و�لكل بطريقة مميزة.

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

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /   هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم : 216726 بتاريخ : 2014/08/28
با�ش������م: �شالة خلدمات �د�رة �ملن�شات.

�لعنو�ن:�س ب: 38198 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�شر�ئها  معاينتها  �لزبائن من  مة  عا  لتمكن  وذل��ك  �لغر،  ل�شالح  �لب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند �حلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ؛ وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خال متاجر �لبيع 
بالتجزئة، �أ�شو�ق �لبيع باجلملة، كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية، 

مثل �ملو�قع �لإلكرتونية �أو بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة:  �لعبارة COVEBEACH ور�شم من �عاها �شكل مميز يتكون من خطوط منحنية 
ومر�شو�شة فوق بع�شها كما يف �ل�شكل و�لكل بطريقة مميزة.

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

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 217709 بتاريخ : 2014/09/14
با�ش������م: �شركة برتولوب للزيوت و�ل�شحوم )ذ.م.م(

�لعنو�ن:�س ب: 3402 ، عجمان – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
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 لاإ�شاءة.

�لو�ق�عة بالفئة: 4
و�شف �لعامة:  �لعبارة PETROARAB مكتوبة باللون �لزرق بطريقة مميزة وهي فوق برميلن 
�ل�شمال وبينهما  �ليمن و�لآخ��ر ناحية  باللون �لزرق و�لبي�س �حدهما ناحية  مر�شومان بطريقة مميزة 
من �لناحية �ل�شفلية ر�شم �شكل قطرة زيت بطريقة مميزة باللون �لذهبي وذلك �شمن �طار د�ئري باللون 
�ل�شود وكتب خارجه من �لناحية �ل�شفلية �لعبارة PETROARAB باللون �ل�شود ومن ��شفلها كتبت 

�لعبارة برتوعرب باللون �ل�شود و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 218360 بتاريخ : 2014/09/23
با�ش������م: �و�شكار للزيوت )ذ.م.م(

�لعنو�ن:�س ب: 7546 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�شر�ئها  معاينتها  �لزبائن من  مة  عا  لتمكن  وذل��ك  �لغر،  ل�شالح  �لب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند �حلاجة، (ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(؛ وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خال متاجر �لبيع 
بالتجزئة، �أ�شو�ق �لبيع باجلملة، كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية، 

مثل �ملو�قع �لإلكرتونية �أو بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

�ل�شمالية  من جهته  فتحة  وعليه  بطريقة  مر�شوم  م�شتدير  �شبه  طوق عري�س  �شكل  �ل  �لعامة:   و�شف 
�لعامة  كلمة  �لغربية وكتبت  �شكل نقطة م�شتديرة مفتوحة من جهتها �جلنوبية  و�شطها  ر�شم  �ل�شرقية 

مميزة. بطريقة  و�لكل  مميزة  وبطريقة  ذلك  با�شفل   OSCAR
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 217801 بتاريخ :2014/09/14 
با�ش������م: �شني لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت

�لعنو�ن:�س ب: 17702 ، عجمان – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملاحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت 
لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ 
�ل�شوت �أو �ل�شور، حامات بيانات مغناطي�شية، �أقر��س ت�شجيل، �أقر��س مدجمة، �أقر��س فيديوية رقمية 
وغرها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية؛ �آليات لاأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت 

حا�شبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعامة:  GT ATLAS كتب �حلرفان �لولن باللون �لزرق و�لحمر على �لتو�يل وكتبت �لكلمة 
�لخرة باللون �ل�شود ور�شم با�شفلها خط عري�س باللون �لزرق وحو�فه باللون �ل�شود و�جلميع بطريقة 

مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 215447 بتاريخ : 2014/08/06
با�ش������م: كور فتن�س �فوليو�شن ذ.م.م

�لعنو�ن:�س ب:506847 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�شف �لعامة:  �لعبارة CORE مكتوبة بطريقة مميزة خ�شو�شا حرفها O كتب بطريقة مميزة جد� 
بطريقة  و�لكل  مميزة  بطريقة  مكتوبة   FITNESS EVOLUTION �لعبارة  ذل��ك  ��شفل  وم��ن 

مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 216724 بتاريخ : 2014/08/28
با�ش������م: �شالة خلدمات �د�رة �ملن�شات.

�لعنو�ن:�س ب: 38198 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقاف.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�شف �لعامة:  �لعبارة COVEBEACH ور�شم من �عاها �شكل مميز يتكون من خطوط منحنية 
ومر�شو�شة فوق بع�شها كما يف �ل�شكل و�لكل بطريقة مميزة.

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

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 217704 بتاريخ : 2014/09/14
با�ش������م: �شركة برتولوب للزيوت و�ل�شحوم )ذ.م.م(

�لعنو�ن:�س ب: 3402 ، عجمان – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
 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 لاإ�شاءة.

�لو�ق�عة بالفئة: 4
باللون �لزرق  د�ئ��رة  DOLPHIN مكتوبة بخط �حمر ور�شم باعاها �شكل  �لعبارة  �لعامة:   و�شف 
�لبحر يقفز  و�ل�شود حميطها باللون �لحمر ور�شم يف جزئه �ل�شفل �شكل خطوط متموجة متثل �مو�ج 
�لدو�ئر  بع�س  ويوجد  و�ل���ش��ود  و�لزرق  �لبي�س  ب��الل��و�ن  مميزة  بطريقة  مر�شومة  دولفن  �شمكة  منها 

�ملر�شومة لتمثل �شكل قطر�ت �ملاء وهي بي�شاء �للون و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 216725 بتاريخ : 2014/08/28
با�ش������م: �شالة خلدمات �د�رة �ملن�شات.

�لعنو�ن:�س ب: 38198 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات توفر �لأطعمة و�مل�شروبات )غر �لكحولية(، �لإيو�ء �ملوؤقت.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعامة:  �لعبارة COVEBEACH ور�شم من �عاها �شكل مميز يتكون من خطوط منحنية 
ومر�شو�شة فوق بع�شها كما يف �ل�شكل و�لكل بطريقة مميزة.

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

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 218901 بتاريخ : 2014/10/01
با�ش������م: �ل�شيد/موك�س �شارما �شوري�س �شارما

�لعنو�ن: �س ب:51898 ، �ل�شارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لبرة )�شر�ب �ل�شعر( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغرها من �مل�شروبات غر �لكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 
من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.

�لو�ق�عة بالفئة: 32
و�شف �لعامة:  �لكلمات �لاتينية PACIFIC BLUE  كتبت بخط عري�س وبحجم كبر وبطريقة 

مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 217708 بتاريخ : 2014/09/14
با�ش������م: :ووترميلون كوميونيكاي�شينز منطقة حرة – ذ.م.م

�لعنو�ن:�س ب:117690 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي ؛
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة:  �لعبارة watermelon مكتوبة بطريقة مميزة؟.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 218152 بتاريخ : 2014/09/21
با�ش������م: كيه ��س �أجرو لل�شادر�ت

�لعنو�ن:10 بارهام ناجار �شارع لور�ن�س، �أمري�شتار – بنجاب - �لهند
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

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

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

Himalayan Bliss مكتوبة بخط فني مميز ور�شم �شكل غ�شن  و�شف �لعامة:  �لعبارة �لاتينية 
نبات على �متد�د �جلزء �لمين من �خلط �لو�شط �ملكمل للحرف �لول من كلمة �لعامة �لوىل و�جلميع 

�شمن خلفية م�شتطيلة و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 217705 بتاريخ : 2014/09/14
با�ش������م: : �ملثايل للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

�لعنو�ن: �س ب: 27965 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�شر�ئها  معاينتها  �لزبائن من  مة  عا  لتمكن  وذل��ك  �لغر،  ل�شالح  �لب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند �حلاجة، (ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خال متاجر �لبيع 
بالتجزئة، �أ�شو�ق �لبيع باجلملة، كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية، 

مثل �ملو�قع �لإلكرتونية �أو بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة:  �لكلمة PERFECT مكتوبة بطريقة مميزة �شمن خلفية بطاقة م�شتطيلة مو�شوعة 
فوق �طار د�ئري ر�شم يف و�شطه خط عري�س يظهر �شبه م�شتدير فوق �خللفية �مل�شتطيلة ومير م�شتقيما 
 GENERAL TRADING با�شفلها وكتب خارج �لطار �مل�شتدير وبا�شفله مبا�شرة �لعبارة �لاتينية

مقو�شة ح�شب �لطار و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 218898 بتاريخ : 2014/10/01
با�ش������م: �ل�شيد/موك�س �شارما �شوري�س �شارما

�لعنو�ن: �س ب:51898 ، �ل�شارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لبرة )�شر�ب �ل�شعر( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغرها من �مل�شروبات غر �لكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 
من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.

 �لو�ق�عة بالفئة: 32
و�شف �لعامة:  �لعبارة �لاتينية QUAMIST  كتبت بخط عري�س وبحجم كبر وبطريقة مميزة.

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

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 218896 بتاريخ : 2014/10/01
با�ش������م: �ل�شيد/موك�س �شارما �شوري�س �شارما

�لعنو�ن: �س ب:51898 ، �ل�شارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

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

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

و�شف �لعامة:  �لعبارة �لاتينية AALA  كتبت بخط عري�س وبحجم كبر وبطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 214798 بتاريخ : 2014/07/22
با�ش������م: �ل�شيد/ موك�س �شارما �شر�س �شارما

�لعنو�ن:�س ب: 51898 ، �ل�شارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لبرة )�شر�ب �ل�شعر( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغرها من �مل�شروبات غر �لكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 
من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.

�لو�ق�عة بالفئة: 32
و�شف �لعامة: �لكلمات Thunder blast مكتوبة بطريقة مميزة.

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

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 218151 بتاريخ : 2014/09/21
با�ش������م: كيه ��س �أجرو لل�شادر�ت

�لعنو�ن:10 بارهام ناجار �شارع لور�ن�س، �أمري�شتار – بنجاب - �لهند
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

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

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

بخط   PUNJAB KINGG �لاتينية  �لعبارة  بد�خلها  كتب  م�شتطيلة  خلفية  �ل��ع��ام��ة:   و�شف 
عري�س مميز وبن كلمتيها ر�شم �شكل تاج بطريقة مميزة و�لكل بطريقة مميزة.

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

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 218156 بتاريخ : 2014/09/21
با�ش������م: تريتون �ل�شرق �لو�شط ذ.م.م

�لعنو�ن:�س ب3350 ، �م �لقيوين ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ملطاط و�لغوتابر�شا و�ل�شمغ و�لأ�شب�شتو�س و�مليكا و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغر و�ردة يف فئات 
�أنابيب  �أخرى ، مو�د با�شتيكية مت�شكلة بالبثق لاإ�شتعمال يف �لت�شنيع ، مو�د �لتغليف و�حل�شو و�لعزل ، 

مرنة غر معدنية
�لو�ق�عة بالفئة: 17

و�شف �لعامة:  �لعبارة EASY SEAL كتبت كلماتها بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 218153 بتاريخ : 2014/09/21
با�ش������م: �شركة �لر�بية للعناية �ل�شحية وجتارة م�شتح�شر�ت �لتجميل �س.ذ.م.م

�لعنو�ن:�س ب:26541 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أدو�ت  بي�شاء،  �أ�شلحة  و�مل��اع��ق(،  و�ل�شكاكن  وك  �ل�شُّ  ) �مل��ائ��دة  �أدو�ت  باليد)،  )ُت���د�ر  ي��دوي��ة  و�أدو�ت  ع��دد 
حاقة.

�لو�ق�عة بالفئة: 8
ثم  �لوىل  �لتو�يل  على  �لخ��رى  باعلى  �حد�هن  مكتوبتان  جليتز   GLITZ �لكلمات  �لعامة:   و�شف 

�لثانية بخط مميز �شمن بطاقة م�شتطيلة عري�شة و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 218895 بتاريخ : 2014/10/01
با�ش������م: �ل�شيد/موك�س �شارما �شوري�س �شارما

�لعنو�ن: �س ب:51898 ، �ل�شارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

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

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

و�شف �لعامة:  �لعبارة �لاتينية AALA  كتبت بخط عري�س وبحجم كبر وبطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251
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املال والأعمال
دولر للربميل �سعر ت�سوية �لعقد �لآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة �م�س  80.73

�لبور�شات  �إح����دى   2007 ع���ام  �ف��ت��ت��اح��ه��ا  م��ن��ذ  �ل��ب��ور���ش��ة 
�ملتخ�ش�شة على م�شتوى �لعامل و�أ�شبح عقدها �لرئي�س وهو 
�لعقد �لآجل خلام عمان �ملعيار �لأكرث موثوقية للنفط �خلام 
�ل�شوي�س  �شرق  �شريعا  من��و�  ت�شهد  �لتي  �ل�شوق  �إىل  �ملتجه 
ب�شورة  �لآ���ش��ي��وي��ة  �ملنطقة  �ق��ت�����ش��اد�ت  تعك�س  �ل��ت��ي  و�لأد�ة 
�لت�شليم  حيث  من  �لعامل  يف  نوعه  من  عقد  و�أك��رب  متفردة 
و�ملعيار  �لعامل  يف  �خلام  للنفط  �شعري  معيار  وثالث  �لفعلي 
ودبي.  عمان  من  ت�شديره  يتم  �ل��ذي  �خل��ام  للنفط  �لوحيد 
وت�شتخدم بور�شة دبي للطاقة يف كافة �أعمالها �أرقى �لأنظمة 
�أكرث  م��ن  �نطاقا  �إليها  �لو�شول  ميكن  �لتي  �لإلكرتونية 
من 20 منطقة منها �ملر�كز �ملالية �لرئي�شة يف �آ�شيا و�أوروبا 

�ملايل  دب��ي  مركز  د�خ��ل  �لبور�شة  وتقع  �ملتحدة.  و�ل��ولي��ات 
�لعاملي � وهو منطقة مالية حرة مت �إن�شاوؤها لتعزيز �خلدمات 
�ملالية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة � وتخ�شع �إىل قو�نن 
�ملالية كما تتم مقا�شة و�شمان جميع  �شلطة دبي للخدمات 
�ل���ت���د�ولت م��ن خ���ال جم��م��وع��ة ت��اب��ع��ة ل��ب��ور���ش��ة �شيكاغو 
�لتجارية. يذكر �أن بور�شة دبي للطاقة م�شروع م�شرتك بن 
دبي �لقاب�شة و�شندوق �ل�شتثمار �لعماين وجمموعة بور�شة 
�شيكاغو �لتجارية كما متتلك موؤ�ش�شات مالية عاملية و�شركات 
متخ�ش�شة يف تد�ول عقود �لطاقة منها غولدمان �شاك�س و 
جي بي مورغان و مورغان �شتانلي و �شل و فيتول و كونكورد 

�إنرجي �أ�شهما فيها.

••دبي-وام:

دولر   0.13 عمان  خل��ام  �لآج���ل  �لعقد  ت�شوية  �شعر  �رت��ف��ع 
�لول  �أم�س  ت�شويته  ب�شعر  �لو�حد مقارنة  للربميل  �أمريكي 
و�لن�شف  ع�شرة  �لثانية  �ل�شاعة  دولرع��ن��د   80.73 ليبلغ 
لدى  جرينت�س  بتوقيت  دقيقة   12:30 �ملحلي  بالتوقيت 
دبي  بور�شة  وتهدف  �م�س.  للطاقة  دب��ي  بور�شة  يف  ت��د�ول��ه 
�أول بور�شة دولية يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط  � وهي  للطاقة 
� �إىل ت��زوي��د ���ش��رك��ات �إنتاج  ل��ع��ق��ود �ل��ط��اق��ة �لآج��ل��ة و�ل�����ش��ل��ع 
تقع  �لتي  ب��الأ���ش��و�ق  �ملهتمن  و�لعماء  و�مل��ت��د�ول��ن  �لنفط 
وتعد  للنفط �خلام.  بال�شفافية  تت�شم  باأ�شعار  �ل�شوي�س  �شرق 

�أندون�سيا متنع �ل�سفر على درجة رجال �لأعمال
•• جاكرتا-د ب اأ:

�ل�شركات  يف  �لتنفيذين  �مل�شوؤولن  كبار  �شتمنع  �إندوني�شية  وز�رة  �أن  �م�س  �إخبارية  تقارير  ذك��رت 
�حلكومية من �ل�شفر �جلوي على درجة رجال �لعمال يف رحات ر�شمية ونقل موقع مرديكا دوت 
�شاأ�شدر خطابا  �شوميارنو قولها  ريني  �مل�شروعات �حلكومية  وزيرة  �لخباري عن  �للكرتوين  كوم 
هو  �لقت�شادية  �لدرجة  على  �ل�شفر  و�أ�شافت   . �لقت�شادية  �لدرجة  على  بال�شفر  �جلميع  يطالب 
نف�شه مثل �ل�شفر يف درجة رجال �لعمال. ل نريد �أن نهدر �ملال وقال �إمام بوترو �شكرتر �لوز�رة 
�إنه ل ميانع من �ل�شفر يف �لدرجة �لقت�شادية على �لرغم من �أنه م�شموح له بال�شفر يف درجة رجال 
�لعمال ونقل موقع ديتيك دوت كوم �لخباري عن بوترو قوله �إن تلك �ل�شيا�شة تاأتي من �أعلى قيادة 
يف هذ� �لبلد م�شر� �إىل دعو�ت �لرئي�س �جلديد جوكو ويدودو للهيئات �حلكومية بخف�س �لنفقات. 
و�أ�شاف �أن �لوز�رة ت�شيغ هذه �للو�ئح يف �شورة م�شروعات قو�نن ومتنع عدة وز�ر�ت �مل�شوؤولن من 

عقد �جتماعات يف �لفنادق بدل من مكاتبهم �خلا�شة.

بح�سور 25 ممثًل ملراكز اخلدمة ومكاتب املحاماة

 �قت�سادية دبي تنظم ور�سة تعريفية لعمالئها حول �لدليل �ل�سامل للرتخي�س و�لت�سجيل �لتجاري 

ا�ستكمال ال�ستعدادات ل�ست�سافة فعاليات قمة جمال�س الأجندة العاملية 2014

حممد �لقرقاوي:  �جلهود �ملبذولة كبرية وتتنا�سب مع �ملكانة �لعاملية للقمة �لتي 
تتطلب �أف�سل �لتجهيز�ت للخروج بالنتائج �لإيجابية خلدمة �ملجتمع �لإن�ساين

موؤمتر �لحتاد �لعربي للمتد�ولني يف 
�لأ�سو�ق �ملالية يفتتح �أعماله يف دبي 

رف�س عر�س قطر ل�سر�ء )كناري و�رف( يف لندن

�لأزمة �لقت�شادية �لعاملية بحلول جديدة تتعلق بنظام 
�لعملة �لعاملي و�إ�شاح �لنظام �ملايل �لعاملي عرب فر�س 
�شيا�شات نقدية غر تقليدية من قبل �لبنوك �ملركزية 
يف �أنحاء �لعامل. و�ألقى حممد �لها�شمي رئي�س جمل�س 
�ملالية  �لأ���ش��و�ق  للمتد�ولن يف  �لإم���ار�ت  �إد�رة جمعية 
�أكد  ك��ل��م��ة يف �جل��ل�����ش��ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
لبحث  فر�شة  يعد  �ملوؤمتر  �أن  فيها 
�لعاملية  �ملالية  �لأ���ش��و�ق  تعايف  �شبل 
�ملالية �لعاملية  من تد�عيات �لأزم��ة 
�لتي ب��د�أت يف عام 2008 ل �شيما 
�ل�شلبية  وتاأثر�تها  منها  �لعربية 
�لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  دي��ن��ام��ي��ات  ع��ل��ى 
على  وبالتايل  �لعاملي  �لنقد  ونظام 
و�إ�شد�ر  �لأ���ش��ه��م  ت�����د�ولت  ح��رك��ة 
�مل��وؤمت��ر جل�شته  �ل�����ش��ن��د�ت. وع��ق��د 
�لنظام  خ�������روج  ب���ع���ن���و�ن  �لأوىل 
�لق���ت�������ش���ادي �ل���ع���امل���ي م���ن �لأزم�����ة 
برئا�شة  �حل��ا���ش��ل��ة  �ل��ت��غ��ي��ر�ت   ..
جيم�س ريكاردز �لذي تطرق ملناق�شة 
�لأمريكي  �ل����دولر  با�شتبد�ل  ت��ن��ادي  �ل��ت��ي  �لأ����ش���و�ت 
�إذ� كانت �لجر�ء�ت  كعملة عاملية حافظة وت�شاءل عما 
ب�شكل  �شت�شاهم  �لعامل  يتبناها  �لتي  �ل�شارمة  �ملالية 
�ملحامي  ري��ك��اردز  ونبه  و�لتقدم.  �لنمو  �إعاقة  يف  كبر 
�لبنكي  و�مل�شتثمر  �لق��ت�����ش��ادي  و�خل��ب��ر  �لأم��ري��ك��ي 
و�لكاتب �لذي حققت كتبه مبيعات قوية �إىل �أن حت�شن 
�أد�ء �لعمات �لت�شفرية كعملة �لبتكوين يعد موؤ�شر� 
مثا.  كالدولر  �لتقليدية  �لعمات  يف  �لثقة  لتد�عي 
كالبيتكوين  �لت�شفرية  �لعمات  �لثقة يف  وتوقع منو 

•• دبي-وام:

يناق�س نحو 600 من �أبرز �ملحللن و�خلرب�ء �ملالين 
�لعاملين فر�س �لتكامل �لقت�شادي يف منطقة �خلليج 
يف  ت�شاهم  جديدة  فر�س  خلق  يتيح  �لأو�شط  و�ل�شرق 

�ملالية باملنطقة  �لأ�شو�ق  تعظيم دور 
يف �لنظام �ملايل �لعاملي وذلك خال 
�أع���م���ال �مل���وؤمت���ر �ل�����ش��ن��وي �ل����� 39 
جلمعية �لحتاد �لعربي للمتد�ولن 
يف �لأ����ش���و�ق �مل��ال��ي��ة �إي��ك��ا �ل���ذي بد�أ 
�م�����س. وي�شتعر�س  دب��ي  �أع��م��ال��ه يف 
� �ل���ذي يعقد لأول م��رة يف  �مل��وؤمت��ر 
�لإمار�ت  جمعية  من  بتنظيم  دب��ي 
�ملالية  �لأ�����ش����و�ق  يف  ل��ل��م��ت��د�ول��ن 
وب���ال���ت���ع���اون م���ع �لحت������اد �ل����دويل 
�ملالية  �لأ�����ش����و�ق  يف  ل��ل��م��ت��د�ول��ن 
�ل�شريك  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  ومركز 
�آثار  مو�جهة  �شبل   � �ل�شرت�تيجي 

�أ�شو�ق  على  �لعاملية  �مل��ال��ي��ة  �لأزم����ة 
�ملوؤمتر  يركز  كما   . �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  �مل��ال 
�ملال  ر�أ���س  �أ���ش��و�ق  دور  �أهمية  �ل��ذي ميتد يومن على 
�ل�شامية  �ل�شريعة  �ملتو�فق مع  و�لتمويل  �لإ�شامي 
�لقت�شادي  �لنمو  معدلت  دف��ع  يف  �ل�شكوك  و����ش��د�ر 
�لعاملي و�نتعا�س �لبور�شات �لعاملية . و�فتتح �ملوؤمتر عبد 
�هلل �لأحمدي رئي�س �للجنة �لتنفيذية لاحتاد �لعربي 
للمتد�ولن يف �لأ�شو�ق �ملالية � ومقره بروت � �لذي �أكد 
يف كلمة له �أهمية �ملو�شوعات �ملطروحة للنقا�س بهدف 
من  �خل��روج  �إمكانية  ح��ول  �شاملة  روؤي��ة  �إىل  �لتو�شل 

•• دبي-الفجر: 

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  نظمت 
لعمائها  تعريفية  ور�شة  دبي،  يف 
للرتخي�س  �ل�شامل  �لدليل  حول 
�آلية  ي��و���ش��ح  �ل�����ذي  و�ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
و�لن�شاطات  �لأع����م����ال  م����ز�ول����ة 
وح�شر  دب���ي.  �إم����ارة  يف  �لتجارية 
�لور�شة ما ل يقل عن 25 ممثًا 
ملر�كز �خلدمة �لتي توفر �إجر�ء�ت 
ومكاتب  �ل�����د�ئ�����رة  وم����ع����ام����ات 
من  ع��دد  �إىل  بالإ�شافة  �ملحاماة، 
و��شتهدفت  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن،  ك���ب���ار 
�لد�ئرة من خال �لور�شة تعريف 
�قت�شادية  ب����اإج����ر�ء�ت  ع��م��ائ��ه��ا 
��شتخد�م  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ي��ل  يف  دب����ي 
تدفق  و�����ش���ت���م���ر�ري���ة  �خل����دم����ات 
وتناف�شية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية 

�لأعمال.
عبد�هلل  ق����ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
�لزعابي، م�شت�شار قطاع �لت�شجيل 
و�ل��رتخ��ي�����س �ل��ت��ج��اري يف د�ئ���رة 
ت�شعى  �لق���ت�������ش���ادي���ة:  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
مع  �ل����ت����ح����اور  �إىل  �ق���ت�������ش���ادي���ة 
ب�شكل م�شتمر، وذلك يف  عمائها 
�مل�شتمر يف حتديث وتبادل  �شعيها 
�خلدمات.  م��ق��دم��ي  م���ع  �مل��ع��رف��ة 
عقدت  �لتي  �لور�شة  وتهدف  ه��ذ� 
موؤخر�ً �إىل تعزيز قنو�ت �لتو��شل 
�لوقت  وت���وف���ر  �مل��ت��ع��ام��ل��ن،  م���ع 
�أ���ش��ح��اب �لرخ�س  �أم����ام  و�جل��ه��د 
بكل  �لتجارية لإجناز معاماتهم 

�شهولة.
�لدليل  �لزعابي: يحتوي  و�أ�شاف 
�ل�شامل �ملتوفر باللغة �لإجنليزية 
و�شروحات  �مل��ع��ل��وم��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
�لت�شجيل  و�آل���ي���ة  �ل��رخ�����س  ح���ول 
�ل�����ش��رك��ات يف خمتلف  وت��اأ���ش��ي�����س 
و�ل�شكال  �ل��ت��ج��اري��ة،  �لأن�����ش��ط��ة 
�لدليل  وي���ح���ت���وي  �ل���ق���ان���ون���ي���ة، 

بع�س �لأن�شطة. وعر�شت �لور�شة 
�أ���ش��م��اء �جل��ه��ات �خل��ارج��ي��ة �لتي 
بحيث  �لأن�شطة،  بع�س  تتطلبها 
كاملة  در�ي����ة  ع��ل��ى  �لعميل  ي��ك��ون 
�لرتخي�س  ع��م��ي��ل��ة  ���ش��ر  ب��خ��ط 

�لتجاري . 
�لدليل  �أن  �إىل  �ل��ع��و���ش��ي  و�أ����ش���ار 
يحتوي على �لعديد من �ل�شفحات 
توفر  حيث  �لعماء،  تخدم  �لتي 
�لازمة  و�مل���ع���ل���وم���ات  ���ش��ف��ح��ات، 
ح����ول �مل�����ش��ت��ن��د�ت �مل��ط��ل��وب��ة لكل 
وتذكر  ح���ده،  ع��ل��ى  ق��ان��وين  �شكل 
�لكاملة  �ملعرفة  �أخ���رى  �شفحات 
�لن�شاط،  �لن�شاط، رقم  ��شم  حول 
و�شرح �لن�شاط، �لأ�شكال �لقانونية 
على  بناء  و�لأط���ر�ف  ن�شاط،  لكل 
�ل�����ش��ك��ل �ل����ق����ان����وين، و�مل���و�ف���ق���ات 

�خلارجية لكل ن�شاط.

ت��ق��دمي��ي��اً يو�شح  �ل��ور���ش��ة ع��ر���ش��اً 
عدة �إجر�ء�ت رئي�شية مثل: كيفية 
�ل�شم  تغير  �لرتخي�س  �إ���ش��د�ر 
�لتجاري و�إلغاء �لرتخي�س، �أ�شماء 
تتطلبها  �لتي  �خلارجية  �جلهات 

ع��ل��ى �ل��ق�����ش��م �لك����رب م��ن �ل�شهم 
�لتي ل ميلكها يف �ل�شركة.

ويبدو عر�س �ل�شر�ء هذ� يف غاية 
�مليمز  ل��ل��ح��ي  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �ل��رم��زي��ة 
�ل���ت���ي ترفع  ���ش��ح��اب��ه  ب���ن���اط���ح���ات 
�ملالية  �ل�����ش��رك��ات  عمالقة  لف��ت��ات 
و�شيتيغروب،  باركليز  �لعاملية مثل 
�ملوؤ�شر �لكرث جاء لهيمنة لندن 

على �لقطاع �ملايل �لوروبي.

ل �حل�شر: مت و�شع فهر�س خا�س 
للبحث عن �لأن�شطة للو�شول �إىل 
�ل�����ش��ف��ح��ة م����ن خ�����ال �حل�����روف 
�لأبجدية، كما مت تق�شيم �لأن�شطة 
ح�شب  خم��ت��ل��ف��ة  جم��م��وع��ات  �ىل 
طبيعة كل ن�شاط ومت حتديد كل 
جمموعة ب�شعار يعرف �ملجموعة، 
ف�شًا عن ذلك مت و�شع �خت�شار�ت 
�لأ�شكال �لقانونية، وجاء كل ذلك 
ت�شهيل  ن��ح��و  ج��ه��ودن��ا  ���ش��م��ن  يف 
عميلة ترخي�س وت�شجيل �ل�شركاء 
من  و�حل��ال��ي��ن  �جل����دد،  للعماء 

�أ�شحاب �لرخ�س �لتجارية . 
��شتهدفت  �ل���ع���و����ش���ي:  و�أ�����ش����اف 
��شتخد�م  كيفية  تو�شيح  �لور�شة 
�لدليل بكل �شهولة وي�شر، و�شملت 

�لعر�س  هذ�  �ن  �لعقارية  �ل�شركة 
�قل بكثر من قيمة �شونغبرد ول 
للموؤ�ش�شة  �ل�شيلة  �لقيمة  يعك�س 

و��شولها .
حاليا  �لقطري  �ل�شندوق  وميلك 
28،6 باملئة من �شركة �شونغبرد 
وك���������ان حت�����ال�����ف م�����ع �مل���ج���م���وع���ة 
بروكفيلد  �لم��رك��ي��ة  �ل��ع��ق��اري��ة 
بروبرتي بارترز �شعيا لا�شتحو�ذ 

�خلا�شة  �لإج������ر�ء�ت  بع�س  ع��ل��ى 
�ملوقع  ن���ق���ل  م���ث���ل  ب���ال���رتخ���ي�������س 
وتغير �ملدير وجتميد �لرتخي�س. 
بالإ�شافة �إىل ذلك يتوفر �لدليل 
للد�ئرة  �لل����ك����رتوين  �مل���وق���ع  يف 
�لذكي �لعمال يف دبي  وتطبيقها 
رمزية  باأ�شعار  �لكتيبات  تباع  كما 
يف مبنى �لد�ئرة بقرية �لعمال - 

�لدور �لأر�شي .
�قت�شادية  �أن  على  �لزعابي  و�أك��د 
خدماتها  تقدمي  يف  م�شتمرة  دبي 
بجودة عالية وي�شر، وذلك يف �إطار 
�مل�شتثمرين  �أم��ام  �لعقبات  تذليل 
ومو��شلة  �لأع�������م�������ال،  ورج���������ال 
تقدمي  يف  و�لتميز  �ل��رق��ي  تعزيز 
�لقطاعات،  �خلدمات مع خمتلف 
�ملقبلة  �مل���ب���ادر�ت  �أن  �إىل  م�����ش��ر�ً 
�أف�شل  ب���ت���ق���دمي  ت�����ش��ه��م  �����ش����وف 
�حل��ل��ول و�لآل���ي���ات �مل��ب��ت��ك��رة �لتي 
�إمارة  مكانة  م��ن  رف��ع  �شاأنها  م��ن 
دبي و�لم��ار�ت و�لرتقاء ب� تقرير 
�لبنك �لدويل حول مدى �شهولة 

مز�ولة �لأعمال.
جا�شم  ق��ال  مت�شل،  ن��ط��اق  وع��ل��ى 
�ل��ع��و���ش��ي، م��دي��ر �ول ت��ن�����ش��ي��ق و 
�مل���ت���اب���ع���ة يف ق���ط���اع �ل��ت�����ش��ج��ي��ل و 
باقت�شادية  �لتجاري  �لرتخي�س 
�ل�شامل  �ل��دل��ي��ل  ط���رح  مت  دب����ي: 
باأ�شلوب �شل�شل، وعلى �شبيل �ملثال 

•• لندن-اأ ف ب:

�شر�ء  يف  رغبتها  عن  قطر  �عربت 
�ل��ق�����ش��م �لك����رب م��ن ح��ي �لعمال 
و�رف  ك���ن���اري  ل���ن���دن  �جل���دي���د يف 
�ل������ذي ي�����ش��م م���ق���ار �ل���ع���دي���د من 
ك�����ربى �مل�������ش���ارف �ل���دول���ي���ة لكن 
عر�شها رف�س �م�س لعتباره دون 

قيمة �لماك.
�ل�شيادي  �ل����رثوة  ���ش��ن��دوق  وك����ان 
لا�شتثمار  قطر  ج��ه��از  �ل��ق��ط��ري 
عر�س �ل�شتحو�ذ �لتام على �شركة 
متلك  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��اري��ة  �شونغبرد 
�لو�قع  �حل���ي  م��ن  �لك���رب  �لق�شم 
�متد�د�  وي�����ش��ك��ل  ل��ن��دن  ���ش��رق  يف 
�ملالية  و�لعمال، مركز  �مل��ال  حلي 

�لوروبية.
�لعر�س  رف�����ش��ت  �شونغبرد  ل��ك��ن 
جنيه  م��ل��ي��ار   2،2 ي���ق���ارب  �ل�����ذي 
ي����ورو(  م��ل��ي��ار   2،8( ����ش��رتل��ي��ن��ي 
معتربة �نه لي�س بامل�شتوى �ملطلوب 
رئي�س  ب��ري��ت�����ش��ارد  دي��ف��ي��د  وق�����ال 

م��ن �خل��دم��ات �ل��ت��ي ت��وف��ر جميع 
�لفكري،  بالعمل  لارتقاء  �ل�شبل 
�لإيجابية  �لنتائج  �إىل  و�لو�شول 
�ملجتمع  خ���دم���ة  يف  ت�����ش��ب  �ل���ت���ي 
�لقمة  فعاليات  وتعقد  �لإن�شاين. 
�لآن،  ح���ت���ى  �لأك��������رب  ت���ع���د  �ل����ت����ي 
�لقت�شادي  �ملنتدى  مع  بالتعاون 
�لعاملي، خال �لفرتة من 9- 11 
دب��ي، ومب�شاركة  �ملقبل يف  نوفمرب 
ق�����ادة  م�����ن   1000 م�����ن  �أك���������رث 
و�ملتخ�ش�شن  و�ل��ب��اح��ث��ن  �لفكر 
و�مل��ن��ط��ق��ة و�لعامل  �لإم������ار�ت  م��ن 
�أهم  وت��د�ر���س  و�لت�شاور  للتباحث 
�لق�شايا �لتي تو�جه �لعامل حالياً، 

و�إيجاد �حللول �ملنا�شبة لها. 
و�ل�شخ�شيات  �ل�����وف�����ود  وك����ان����ت 
ب��اأع��م��ال ه��ذه �لقمة قد  �مل�����ش��ارك��ة 
ب��ال��و���ش��ول خ���ال �ليومن  ب����د�أت 
دب���ي حيث  م��دي��ن��ة  �إىل  �مل��ا���ش��ي��ن 
���ش��ت��ع��ق��د ق��م��ة ه����ذ� �ل����ع����ام، وه���ذه 
�ل���وف���ود ت�����ش��م ���ش��خ�����ش��ي��ات ب����ارزة 
وروؤ�����ش����اء  ون�������و�ب  دول  ك����روؤ�����ش����اء 
و�شخ�شيات  ووزر�ء  ح���ك���وم���ات 

�شيا�شية و�قت�شادية عاملية. 

•• دبي-الفجر:

لقمة  �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ل���ج���ن���ة  �أك��������دت 
جم����ال���������س �لأج��������ن��������دة �ل���ع���امل���ي���ة 
�ل�شتعد�د�ت  ����ش��ت��ك��م��ال   2014
و�لتح�شر�ت ل�شت�شافة فعاليات 
�لعاملية  �لأج����ن����دة  جم��ال�����س  ق��م��ة 
2014، �أكرب ملتقى عاملي لتد�ول 
تو�جه  �لتي  �مللحة  �لق�شايا  �أب��رز 
دولة  ت�شت�شيفه  و�ل����ذي  �ل���ع���امل، 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة للعام 

�ل�شابع على �لتو�يل.
و�أك���������د م����ع����ايل حم���م���د ع���ب���د�هلل 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل������وزر�ء، 
�لعاملية  �لأج���ن���دة  جم��ال�����س  لقمة 
�ل���ذي  �حل�����دث  ه����ذ�  �أن   2014
�لعربية  �لإم��ار�ت  ت�شت�شيفه دولة 
�ملتحدة للعام �ل�شابع على �لتو�يل، 
للتقاء  م���ث���ال���ي���ة  م��ن�����ش��ة  مي���ث���ل 
�ملفكرين و�خلرب�ء و�ملخت�شن من 
خمتلف �أنحاء �لعامل ملعاجلة �أبرز 
و�لتعليمية  �لقت�شادية  �لق�شايا 
و�لج������ت������م������اع������ي������ة وم�������ش���ت���ق���ب���ل 

بجميع  معاليه  �أ���ش��اد  كما  �لقمة، 
�خلروج  �إط��ار  يف  �ملبذولة  �جلهود 
لقمة  وتنظيم  ��شت�شافة  ب��اأرق��ى 
�ل��ع��ام �جل����اري م��ن خ���ال �شمان 
�للوج�شتية  �خلدمات  كافة  وج��ود 
وغرها  و�لأم���ن���ي���ة  و�لإع���ام���ي���ة 

كبرة يف عمليات �لتنظيم و�إعد�د 
فعاليات  يف  و�مل�شاركة  �لتجهيز�ت 

�حل��ك��وم��ات، و�ل���ذي ي��وؤك��د جمدد�ً 
ع��ل��ى �مل��ك��ان��ة �مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي باتت 

�لأحد�ث �لعاملية �لكربى . 
ك���م���ا �أ�����ش����اد م��ع��ال��ي��ه ب��������اأد�ء فرق 

تتمتع بها دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة كوجهة ر�ئدة يف ��شت�شافة 

لل�شباب  �ل��ك��ب��ر  و�ل������دور  �ل��ع��م��ل 
بفاعلية  ي�شهم  �ل���ذي  �لإم���ار�ت���ي 

دور كبري لل�سباب الإماراتي يف تنظيم وامل�ساركة اجليدة واللفتة بالفعاليات العاملية

دع������وة حل�سور �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية �ل�سنوية
ل�س���رك�����ة : نايف للخدمات �لبحرية » �سرك���ة م�ساهمة خا�سة «

�لبح����رية  للخدم�ات  نايف  �ش��ركة  �إد�رة  جم��ل�س  ي�ت�شرف 
�مل�شاهمن حل�شور  �ل�شادة  بدعوة جميع  »م�شاهمة خا�شة« 
�جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية وذلك يوم �لأحد  �ملو�فق  
2014/11/30  يف متام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاًء يف مقر �شركة 

�ل�شيد رئي�س جمل�س �لإد�رة، 
حيث �شتناق�س هذه �جلمعية ما يلي من �لبنود:-

1- �شماع تقرير جمل�س �لإد�رة عن ن�شاط �ل�شركة ومركزها 
�ملالية �ملنتهية ف��ى   31/ دي�شمرب 2013 و  �ل�شنة  �مل��ايل عن 

�لت�شديق عليه .
2- �شماع تقرير مدققي �حل�شابات عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية 

يف 2013/12/31 و�لت�شديق عليه .
3- مناق�شة ميز�نية �ل�شركة وح�شاب �لأرباح و�خل�شائر عن 

�ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2013/12/31 و�لت�شديق عليه.
4- �إبر�ء ذمة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة ومر�جعي �حل�شابات عن 

�ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف2013/12/31.
عن  ح�شابات  كمدققي  �ل�شاحب  غ�شان  مكتب  تر�شيح   -5

2014 وحتديد �أتعابهم.
6- �نتخاب �أع�شاء جمل�س �لإد�رة .

7- ما ي�شتجد من �أعمال.
�مل�شاهمن للجمعية فى ذلك  و�إذ� مل يكتمل ن�شاب ح�شور 
�ليوم و�لذي يجب �أل يقل عن 50% من �لأ�شهم، فاإن �جلمعية 
توؤجل �نعقادها �إىل يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2014/12/11  يف 

نف�س �ملكان و�لتوقيت.
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  اعالن حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم 2014/4579 ايجارات

�ىل �ملحكوم عليه: 1- �وليفر �ندرى ماناك
جمهول حمل �لقامة

بجل�شتها  حكمت  ب��امل��رك��ز  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �لق�شائية  �للجنة  ب���ان  نعلمكم 
2014/10/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح: جمموعة �حلبتور �س 
ذم م بالز�مكم : 1- �لز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
قبول  ع��دم   -2 دره���م(  ع�شر  وخم�شة  و�شتمائة  �ل��ف  وع�����ش��رون  )�شبعة 
�مل��دع��ى عليه   و�ل��زم��ت  �لو�ن  �مل��اج��ور لرفعة قبل  م��وج��ود�ت  بيع  طلب 
مب�شروفات �لدعوى. وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوي، 
فهو قابل  لا�شتئناف خال 15 يوم �عتبار� من تاريخ ن�س هذ� �لعان 

و�ل �شار نهائيا قابل للتنفيذ.
 مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ م��ع��اذ علي 
�حمد �ليا�س   - �ل�شود�ن 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره  
 )551242  ( رق���������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/5157520

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممدوحيد 
مر�د حممد حم�شن      - 
�جلن�شية   ب���ن���غ���ادي�������س 
- ج����������و�ز  �����ش����ف����ره  رق����م 
)3179876( من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/5629425   

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ع��ل��ي �حمد 
بنغادي�س   - ع��ل��ي  رح���م���ت 
�شفره  ج�������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة- 
�ل�شادر   )101811( رق��م 
م��ن بنغادي�س   م��ن يجده 
بال�شفارة  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

بنغادي�س لدى �لدولة.
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /   هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 215444 بتاريخ : 2014/08/06
با�ش������م: �شركة جروت �لتجارية �س.ذ.م.م

�لعنو�ن:�س ب: 29440 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�شر�ئها  معاينتها  �لزبائن من  مة  عا  لتمكن  وذل��ك  �لغر،  ل�شالح  �لب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند �حلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(؛ وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خال متاجر �لبيع 
بالتجزئة، �أ�شو�ق �لبيع باجلملة، كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية، 

مثل �ملو�قع �لإلكرتونية �أو بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

SportSouq.ae مكتوبة بخط عري�س ولحرفها ظل خفيف كما يف �ل�شكل  و�شف �لعامة:  �لعبارة 
وهي بطريقة مميزة.

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

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

 �ملودعة حتت رقم : 215445   بتاريخ :2014/08/06   
با�ش������م: �شركة جروت �لتجارية �س.ذ.م.م

�لعنو�ن:�س ب: 29440 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�شر�ئها  معاينتها  �لزبائن من  مة  عا  لتمكن  وذل��ك  �لغر،  ل�شالح  �لب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند �حلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(؛ وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خال متاجر �لبيع 
بالتجزئة، �أ�شو�ق �لبيع باجلملة، كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية، 

مثل �ملو�قع �لإلكرتونية �أو بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة:  �شكل قو�شن يو�جهان �حدهما �لخر بحيث ميثان �شكل �شبه د�ئري غر مكتمل مر�شوم 
بطريقة مميزة جد� ور�شم يف �لقو�س �لعلوي �ل�شكل �لعلوي لفر�س كما ر�شم نف�س �ل�شكل يف طرف �لقو�س 
�ل�شفل وكتب بن �لقو�شن من �لو�شط �لكلمات BONJOUR EQUESTRIAN �حد�هما فوق 

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

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

�ملودعة حتت رقم : 214799 بتاريخ :2014/07/22 
با�ش������م: ريالتي فور�س للو�شاطة �لعقارية

�لعنو�ن:�س ب: 111548 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لتاأمن، �ل�شوؤون �لتمويلية، �ل�شوؤون �ملالية و�ل�شوؤون �لعقارية.
�لو�ق�عة بالفئة: 36

و�شف �لعامة:  GT �حلرفان RF مكتوبان بطريقة مميزة جد� بحجم كبر وخط عري�س يليهما �لعبارة 
و�لكل  عري�شان  �طار�ن  له  م�شتطيل  �شكل  �شمن  و�لكل  مميز  بخط  مكتوبة   REALTY FORCE

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

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

�ملودعة حتت رقم : 217997 بتاريخ : 2014/09/17
با�ش������م: �شوق معار�س �لعامل

�لعنو�ن:�س ب:454487 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

�لوىل  مميزة  بطريقة  مكتوبة   A AFFORDABLE ART FAIR �لعبارة   �لعامة:  و�شف 
�شكل  �لي�شار منه  �لناحية  �كرب ور�شم على  �مل�شاحب لها بحجم   A �لتو�يل وكتب حرف  �لثانية على  فوق 
غر منتظم �شبيه ببقعة �حلرب حماط با�شكال بع�شها دو�ئر م�شتديرة باحجام خمتلفة و�جلميع بطريقة 

مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

�ملودعة حتت رقم : 217996 بتاريخ : 2014/09/17
با�ش������م: جاري�شما فا�شونز )م.م.ح(

�لعنو�ن:�س ب 9156 ، �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�شارقة، �ل�شارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ملاب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعامة:  �لكلمة MACHO مكتوبة بحجم كبر وبطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

�ملودعة حتت رقم : 218897 بتاريخ : 2014/10/01
با�ش������م: �ل�شيد/موك�س �شارما �شوري�س �شارما

�لعنو�ن: �س ب:51898 ، �ل�شارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لبرة )�شر�ب �ل�شعر( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغرها من �مل�شروبات غر �لكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 
من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.

�لو�ق�عة بالفئة: 32
وبطريقة  كبر  وبحجم  عري�س  بخط  مكتوبة   NUTRIQUA �لاتينية  �لعبارة  �لعامة:  و�شف 

مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �وريون �شتار بيزن�شكون�شلتان�شي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 206043        بتاريخ :  2014/02/12 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   20م

با�ش��م: جو��شيم جوهاني�س �شميث
وعنو�نه: �س  ب: 11997، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�شتح�شر�ت �شيدلنية وبيطرية ، م�شتح�شر�ت �شحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لا�شتعمال �لطبي 
 ، ، مطهر�ت  �ل�شنان  و�شمع طب  �ل�شنان  م��و�د ح�شو   ، وم��و�د �شماد  ل�شقات   ، للر�شع و�لطفال  �غذية  و 

م�شتح�شر�ت لبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �ع�شاب يف فئة 05 .
�لو�ق�عة بالفئة:05

عبارة عن �لكلمات و�لرق��ام �لاتينية "BLIS M 18" "بلي�س �م 18 " كتب كلها ب�شكل كبر وباللون 
�ل�شود.

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

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

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

ق�سم العالمات التجارية  
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251  

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �وريون �شتار بيزن�شكون�شلتان�شي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 206044         بتاريخ :2014/02/12 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   20م

با�ش��م: جو��شيم جوهاني�س �شميث
وعنو�نه: �س  ب: 11997، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�شتح�شر�ت �شيدلنية وبيطرية ، م�شتح�شر�ت �شحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لا�شتعمال �لطبي 
 ، ، مطهر�ت  �ل�شنان  و�شمع طب  �ل�شنان  م��و�د ح�شو   ، وم��و�د �شماد  ل�شقات   ، للر�شع و�لطفال  �غذية  و 

م�شتح�شر�ت لبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �ع�شاب يف فئة 05 .
�لو�ق�عة بالفئة:05

عبارة عن �لكلمة و�لرقام  �لاتينية "DENTIST 24" " د�نتي�شت 24 " كتب كلها ب�شكل كبر وباللون 
�ل�شود.

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

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

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

ق�سم العالمات التجارية  
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

   
يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �وريون �شتار بيزن�شكون�شلتان�شي

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 206046         بتاريخ :  2014/02/12 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   20م

با�ش��م: جو��شيم جوهاني�س �شميث
وعنو�نه: �س  ب: 11997، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�شتح�شر�ت �شيدلنية وبيطرية ، م�شتح�شر�ت �شحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لا�شتعمال �لطبي 
 ، ، مطهر�ت  �ل�شنان  و�شمع طب  �ل�شنان  م��و�د ح�شو   ، وم��و�د �شماد  ل�شقات   ، للر�شع و�لطفال  �غذية  و 

م�شتح�شر�ت لبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �ع�شاب يف فئة 05 .
�لو�ق�عة بالفئة:05

وباللون  كبر  ب�شكل  �لكلمة  ه��ذه  " كتب  "PROBIORA" " بروبيور�  �لاتينية  �لكلمة   عن  عبارة 
�ل�شود.

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

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

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

ق�سم العالمات التجارية  
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251

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

�ملودعة حتت رقم : 182352 بتاريخ :2012/11/22 
با�ش������م: �ل�شيد/ ناريندر� كومار �شانتاين نار�يان د��س

�لعنو�ن: �س ب: 26640 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�لأغر��س  �ملياه  و�إم��د�د  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهو  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لاإنارة  �أجهزة 
�ل�شحية.

�لو�ق�عة بالفئة: 11
و�شف �لعامة: �حلرفان EP مكتوبان باللون �لبي�س �شمن خلفية د�ئرية حمر�ء �للون وكتب من ��شفلها 
 Smart way of living �لعبارة  �ل�شفل  من  يليها  �ل���ش��ود  باللون   EAST POINT �لعبارة 

باللون �لحمر و�جلميع بطريقة مميزة.
�ل�ش��رت�طات: دون ��شرت�ط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251    

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �وريون �شتار بيزن�شكون�شلتان�شي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 206045        بتاريخ :  2014/02/12 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   20م

با�ش��م: جو��شيم جوهاني�س �شميث
وعنو�نه: �س  ب: 11997، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�شتح�شر�ت �شيدلنية وبيطرية ، م�شتح�شر�ت �شحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لا�شتعمال �لطبي 
 ، ، مطهر�ت  �ل�شنان  و�شمع طب  �ل�شنان  م��و�د ح�شو   ، وم��و�د �شماد  ل�شقات   ، للر�شع و�لطفال  �غذية  و 

م�شتح�شر�ت لبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �ع�شاب يف فئة 05 .
�لو�ق�عة بالفئة:05

عبارة عن �لكلمة و�لرقام  �لاتينية "BLIS K 12" " بلي�س كاي 12 " كتب كلها ب�شكل كبر وباللون 
�ل�شود.

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

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

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

ق�سم العالمات التجارية  
ال�سبت  8  نوفمرب 2014 العدد 11251 العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

  اعالن الالئحة التنفيذية رقم  2014/2231 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/2992 ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده: فيلو�شيب للعقار�ت
�لعنو�ن: دبي- بناية د�شلدورف- �لطابق �لر�بع- �شقة رقم)409/408( 

�لرب�شاء 1
حيث تقدم طالب �لتنفيذ: �شهيلة عبد�للطيف حممد علي قد حت�شلت 
و�لقا�شي  �ع���اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  ل�شاحلها يف  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  على 

بالأتي:
 �خاء �ملاجور وت�شليمه للمدعي ) طالب �لتنفيذ(

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خال خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �شوف 

يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/194 جتاري جزئي                                
�ىل �ملحكوم عليه /1 -�شركة �ي تي �شي للمقاولت �س ذم م 2- ناند� كومار رينجايان 
بن رجنايا  جمهول  حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
2014/8/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ �ملتعددة للتجارة �للكرتوميكانيكية 
 66200 وق��دره   مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  �لت�شامن  �شبيل  على  عليهما  �ملدعى  بالز�م 
تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ) دره��م  ومائتي  �ل��ف  و�شتون  )�شتة 
درهم  ثاثمائة  ومبلغ  بامل�شاريف  و�لزمهما  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ل�شيك  ��شتحقاق 
مقابل �تعاب �ملحاماة .  حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2228   

 �ملنذر:�ل�شادة: �شركة جلوبال بزن�س �شرف�س للو�شائل �ملتعددة
�لعنو�ن:�بوظبي �شارع �لكورني�س- برج �لمار�ت- طابق �مليز�نن- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�ملنذر �ليهم: 1- علي حممود عطاف- �شوري �جلن�شية- وعنو�نها: دبي- فندق فرمونت- �مليز�نن- مطعم 
ز�ي��د- فندق  �ل�شيخ  �شارع  دب��ي- بردبي-  م - عنو�نها:  م  ذ  ي��ل��دزلر-  ي��ل��دزلر( ت:  0502622777 2/�شركة 
�م��ار�ت �جلن�شية - وعنو�نها: دبي- بر  �ملثنى-  �مليز�نن(  3/عمر عبد�لعزيز م�شعد حممد  �لفرمونت ) 
دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- فندق �لفرمونت ) �مليز�نن( يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة متكن �ملنذر من 
�لطاع على ح�شابات �ل�شركة ومتكينها من مر�جعتها للوقوف على ح�شتها بالرباح �مل�شتحقة لها من عام 
2010م حتى تاريخه مع �شرعة �شد�د �ملبالغ �ملرت�شده عن �لرباح لتلك �لفرتة، ومتكن �ملنذر من �مل�شاركة 
يف �د�رة �ل�شركة حيث �نها متلك 50% ونقل ن�شبة 50% من ح�شته �ل�شركة للمنذرة لدى �لد�ئرة �لقت�شادية 
بدبي ويف حال عدم �لرد على كتابنا يف فرتة �ق�شاها )5( �يام ) خم�شة �يام( من تاريخ �لنذ�ر نعترب ذلك  
�لقانونية �شده مبا فيها  �لج��ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ كافة  ، و�شوف ي�شطر  �مل�شروعة  للطلبات  رف�شا قاطعا 
�لتقا�شي  ر�شوم وم�شاريف  بكافة  �ليه  �ملنذر  �لد�ء- مع حتميل  �مر  و��شت�شد�ر  �لق�شائية  �لدعوى  �قامة 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/778 جتاري جزئي                                    
�ملدعي / �ن  �لقامة مبا  �زمي��وف جمهول حمل  �شفتار  عليه /1-  �ملدعى  �ىل 
ح�شن  �ل�شيخ  ب��ن  �ح��م��د  �ل�شيخ  حممد  ومي��ث��ل��ه:م��اج��د  �ليمبيتوف  م��رخ��ات 
�ملدعى عليه  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �خل��زرج��ي  قد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   45000( وق��دره  مببلغ 
تاريخ  وحتى   2011/10/31 �ملبلغ  عليه  �مل��دع��ى  ��شتام  ت��اري��خ  م��ن  �لقانونية 
�ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2014/11/18 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �لقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/603 مدين كلي                                      
�لقامة مبا  �شايب هيكل جمهول حمل  دروي�س خمي�س  �ملدعى عليه /1-  �ىل 
ر��شد  �شامل  وميثله:  ح��اف��ظ   ب��ن  عبد�لرحمن  ��شماعيل  /حممد  �مل��دع��ي  �ن 
علي عبيد �ملفتول  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
عليهما بف�شخ عقد �ليجار �لزمهما مببلغ وقدره )1.000.000 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ عقد �ليجار وحتى �ل�شد�د 
�ل�شاعة 9:30 �س  �ملو�فق 2014/11/16  �لتام.   وح��ددت لها جل�شة يوم �لح��د 
بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1889 جتاري كلي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- �شي�شتم لان�شاء�ت �س ذم م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
و�لملنيوم ) جينكو( وميثله: حممد حممد  للحد�دة  �لوطنى  /�مل�شنع  �ملدعي 
�من غياث  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   655427.26( وق��دره  مببلغ  و�لت�شامن  بالتكافل 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا  من   %9 بو�قع  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�شاعة   2014/11/11 �ملو�فق  �لثاثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1267 احوال نف�س م�سلمني                                      
بعد  ع��ب��د�هلل  ليجا�شبي  جر��شيا  فيا  فين�شينت   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�ل���ش��ام   جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ليني ����ش��رت�د� جارو 
�ملطالبة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �ق���ام عليك  ق��د  �ل����ش���ام   ب��ع��د  عائ�شة 
بالطاق و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 
ch1.C.12 لذ� فانت مكلف  2014/11/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
حالة  �لق���ل.ويف  على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/755 احوال نف�س م�سلمني                                      
�ىل �ملدعى عليه /1- ن�شرين رمزي �بو �حل�شن جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  يو�شف حل���ود    قد  /�شامي  �ملدعي 
 ( و�لتعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �و تخفي�شها  �لنفقة  با�شقاط ح�شانة وقطع 
جل�شة  لها  وح��ددت  �ل��دع��وى(   �شحيفة  يف  تف�شيليا  مو�شحة  �لطلبات  جميع 
 ch1.C.14 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2014/11/25 �ملو�فق  �لثاثاء  ي��وم 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1521 جتاري كلي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة بيك بروبرتيز ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /��شكا للمقاولت �س ذم م وميثله: علي حممود حممد حممود  قد 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
من  �شنويا   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  �ل��ف��ائ��دة  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة  )148.000دره�������م( 
�ملحاماة.  و�تعاب  �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف  تاريخ 2013/10/24 وحتى متام 
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/11/12 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

�لقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/442 تنفيذ عقاري
�لقامة  حمل  جمهول  ليمتد  �نرتنا�شيونال  تر�يبانت  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�حمد  ع��ب��د�هلل   م��رو�ن  وميثله:عبد�هلل  ج��ر�ح  ليند�  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا 
عقاري   2011/442 رقم  �لدعوى  �ل�شادر يف  باحلكم  نعلنكم  �ملطرو�شي  بخيت 
ف�شخ   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2013/2/20 بتاريخ  �لح��د  يوم  كلي 
عقد �لبيع �شند �لدعوى �ملوؤرخ 2014/8/2  - 2- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره 
)436772( درهم  وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خال 15 يوم 
من تاريخ ن�شر هذ� �لعان وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 105 /2014 نزاع تعيني خربة جتاري                     
�ىل �ملتنازع �شده/1- فرهاد جنكيز عبيد يان  جمهول   حمل �لقامة مبا 
�ن �ملتنازع/ يو�شف �حمد �شالح �حمد �ل ر�شيد- ب�شفته �شريك يف �شركة 
بندب خبر  �ملطالبة  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  م   ذم  �س  للهو�تف  �شاتل 
�ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �لز�م  متخ�ش�س مع 
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/12/17  �ل�شاعة 8.30 �س 
مبكتب �مل�شلح  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

�يام على �لقل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
منظمة �لتعاون �لقت�سادي تتوقع منو �لقت�ساد �لعاملي   .. مبعدل3.7 ٪ يف 2015 و3.9 ٪ يف 2016 

�لكربى  �ل�����ش��رك��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
قرطا�شية  م��ث��ل  �لإم���������ار�ت  م���ن 
�لفهيدي  وم��رك��ز  �لعاملية  ف���اروق 

للقرطا�شية وقرطا�شية �لقرق. 
�مل���ع���ر����س منطقة  ي��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
�مل����ك����ات����ب �خل���������ش����ر�ء �مل���ع���روف���ة 
ي�شتعر�س  خم�ش�س  ق�شم  وه���ي 
�ل�شرورية  �مل��ك��ات��ب  م�����ش��ت��ل��زم��ات 
بطريقة  �إن����ت����اج����ه����ا  مت  �ل�����ت�����ي 
�إىل �لورق  م�شتد�مة من �لأق��ام 
�إتقانا مثل  �لأكرث  �لأدو�ت  وحتى 

�آلت تقطيع �لورق. 
وي�����ق�����دم ب����اي����رب ورل��������د �ل�������ش���رق 
�لأو���ش��ط جناح ب��اي ورل��د �لذي 
ي��ق��دم ل��ل��ت��ج��ار �لإق��ل��ي��م��ي��ن عامل 
لعب �لأطفال و�لألعاب ومنتجات 

�أ�شلوب حياة �لأطفال. 
دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ق��ائ��م��ة  ويف خ��ت��ام 
�مل���ع���ر����س �ل����ق����ادم����ة ت����اأت����ي جنم 
وه���ي  �����ش����ت����ار(،  )ر�ب  �ل��ت��غ��ل��ي��ف 
�ملنطقة  يف  �ل���وح���ي���دة  �مل�����ش��اب��ق��ة 
�ل����ت����ي متنح  �ل����ه����د�ي����ا  ل��ت��غ��ل��ي��ف 
�لتجزئة  م���ن���اف���ذ  يف  �مل���وظ���ف���ن 
�لتجارية  و�مل����ر�ك����ز  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
ل�شتعر��س  ف���ر����ش���ة  �ل����ك����ربى 
�أمام  �لهد�يا  تغليف  يف  مهار�تهم 

�جلمهور �لعاملي. 

يف  و�لدر��شات  �لأبحاث  ق�شم  �أكد 
�إم  جي  فر�نكفورت  مي�شي  �إيبوك 
�لبارزة  �ل�شركة �لأملانية  �ت�س،  بي 
�لتجارية  �مل���ع���ار����س  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
�ل����ع����امل����ي����ة و�مل����ن����ظ����م����ة مل���ع���ر����س 
و�لأدو�ت  �لأور�ق  م�����ش��ت��ل��زم��ات 
ورلد  ب��اي��رب  �ملتخ�ش�س  �ملكتبية 
على   ،  2015 �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
منو قطاع �شناعة �لأور�ق يف دول 
لتتبو�أ  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
خليجياً  �لأوىل  �ملرتبة  �لإم���ار�ت 
وت��ق��در ح�شة �ل��دول��ة ب��اأك��رث من 
من  ���ش��ن��وي��ا  دولر  م��ل��ي��ون   400
دول  يف  �لأور�ق  ق��ط��اع  �إج���م���ايل 
�لتي  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
دولر  م��ل��ي��ون   700 �إىل  ت�����ش��ل 

�شنويا.
�لرئي�س  ب����اول���������س  �أح����م����د  ق������ال 
مي�شي  �إي�����ب�����وك  يف  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�لتطور�ت  كل  رغ��م  فر�نكفورت: 
�ل��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا و���ش��ائ��ل �لإع����ام 
�لتو��شل  �إىل  و�لنتقال  �لرقمية 
�جل���م���اه���ري ع���رب �لإن����رتن����ت ل 
�شرورة  �ل��ورق  �شناعة  قطاع  ز�ل 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  للعديد 
وي��ظ��ل من���و �ل��ط��ل��ب م����وج����ود�ً يف 

�أ�شو�ق �ملنطقة . 

م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف بايرب  م���ن خ����ال 
ورلد �ل�شرق �لأو�شط. 

ومن �ملتوقع �أن يحقق بايرب ورلد 
منو�   2015 �لأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق 
�لأقل  % على   10 بن�شبة  �شنويا 
����ش���ارك يف �مل��ع��ر���س خال  ح��ي��ث 
من  عار�شا   271 �ملا�شية  دورت��ه 
37 دولة فيما ز�ره 6،429 ز�ئر� 

من 105 دولة. 
�لعار�شن  �أك������رب  ج���ان���ب  و�إىل 
�ل����دول����ي����ن ي�����ش��ت�����ش��ي��ف �حل����دث 

ح��ي��ث ي��ق��دم ل��ن��ا �مل��ع��ر���س نافذة 
�لأو����ش���ط فح�شب  ل��ل�����ش��رق  ل��ي�����س 
و�إمنا لقارة �آ�شيا و�ل�شرق �لأق�شى 
�مل�شاركة  ن�شتغل  و���ش��وف  ك��ذل��ك. 
ت�شاميمنا  ل��ت��ق��دمي  �مل��ع��ر���س  يف 
�إىل  ونتطلع  ل��اأغ��ل��ف��ة  �جل��دي��دة 

تعزيز ح�شورنا يف �ل�شوق . 
�خلام�شة  �ل���دورة  يف  ت�شارك  كما 
�لأو�شط  �ل�شرق  ورل��د  بايرب  م��ن 
جم����م����وع����ة �أخ�����������رى م������ن �أب��������رز 
�شركة  مثل  �لدولين  �لعار�شن 
ميجا ديناميك ماركتنج �ملاليزية، 
با�شتك  �آن������د  ب����ن  ون���ا����ش���ي���ون���ال 
وجرير  �ل���ه���ن���د،  م����ن  �ن���د����ش���رتز 

للت�شويق من �ل�شعودية. 
�ند�شرتز  دولر  �شركة  وت�شتهدف 
�لباك�شتانية لت�شنيع �أدو�ت �لكتابة 
زيادة يف مبيعاتها �لإقليمية بن�شبة 
�أني�س  لت�شريحات  وفقا   %  25
�ل��رح��م��ن م��دي��ر �مل��ب��ي��ع��ات، فيما 
تهدف �شركة كليبورو �لربتغالية 
لت�شنيع �لورق �إىل زيادة يف حجم 
�أعمالها بن�شبة 20 % يف 2015 

�ملنطقة  ت�شهد  ب��اول�����س:  و�أ���ش��اف 
من�������و�ً يف �ل���ط���ل���ب ع���ل���ى �ل������ورق 
و�لقرطا�شية وم�شتلزمات �ملكاتب 
ب��دوره على زيادة  وهو ما ينعك�س 
ط��ل��ب��ات �مل�����ش��ارك��ة يف ب��اي��رب ورلد 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط �ل����ذي ي��ق��ام يف 
�أحد �أهم مر�كز �لتجارة و�لأعمال 
�ل���ر�ئ���دة يف �مل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث يوفر 
�حل�����دث ل��ل��م�����ش��ن��ع��ن و�مل����وردي����ن 
�ل�شوق  عن  قّيمة  روؤى  �لدولين 
ت�شهيل  ع����ن  ف�����ش��ا  �لإق���ل���ي���م���ي 

فر�س �لأعمال �جلديدة . 
�لعار�شن  م���ن  �لأف������ر�د  ي��ت��ط��ل��ع 
بايرب  و�مل�����ش��ارك��ن يف  �ل��دول��ي��ن 
ورلد �ل�شرق �لأو�شط �إىل �لتفاعل 
على  وه��م  �لإقليمين  �لتجار  مع 
يف  �أعمالهم  حجم  بتطوير  يقن 

�ملنطقة ب�شكل كبر. 
بايرب  معر�س  منظمو  �أك���د  وق��د 
�إيبوك  يف  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ورل���د 
�أهمية  على  ف��ر�ن��ك��ف��ورت،  مي�شي 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��وق 
�لطباعة.  وم���ن���ت���ج���ات  ل�����ل�����ورق 

ك��م��ا ي��ت��ج��ل��ى �له���ت���م���ام �ل����دويل 
�لعدد  بال�شوق من خال  �ملتز�يد 
�ل��ه��ائ��ل ل��ط��ل��ب��ات �مل�����ش��ارك��ة �لتي 
�ل�شناعة  م���ع���ر����س  ي�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا 
�لتجاري �لر�ئد يف �ملنطقة بايرب 
�ل�شرق  �ل���������ورق(  )ع�������امل  ورل�������د 
�لأو�شط �لذي يقام خال �لفرتة 
يف   2015 م���ار����س   4 –  2 م���ن 
للموؤمتر�ت  �ل����دويل  دب���ي  م��رك��ز 
�لتوقعات  ظ���ل  ويف  و�مل���ع���ار����س.  
ب����ارت����ف����اع �ل���ط���ل���ب ع���ل���ى �ل������ورق 
طن  مليون   9.2 �إىل  و�ل��ل��وح��ات 
منطقة  ت�����ش��ه��د   2015 ب��ن��ه��اي��ة 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط من����و�ً يف قطاع 
�لكلمة  ودع����م  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ط��ور 

�ملكتوبة و�ملطبوعة. 
 نيكول�س بوينت ، مدير �لتطوير 
�ل������دويل يف ب��ي��وم��ون��ت ج�����روب ، 
�ل�شركة �لفرن�شية �لر�ئدة لت�شنيع 
ورق �لتغليف، يعد �أحد �ملتحم�شن 
وقال  باملعر�س.   جد�  و�ملتفائلن 
�ل��ع��م��ل مع  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع  ب��وي��ن��ت: 
�شا�شل تخزين �لتجزئة �لكربى 

�لتي  �لإم��ار�ت  �ل�شوق يف  وخا�شة 
�لإقليمية  ل��ل��ت��ج��ارة  م���رك���ز�ً  ت��ع��د 
لاأ�شو�ق  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  و�ل���ب���و�ب���ة 

�لنا�شئة على م�شتوى �ملنطقة. 
�لدويل  �له��ت��م��ام  �شبب  وي��رج��ع 
�لطلب  �رتفاع  �إىل  �ملنطقة  ب�شوق 
�لورق  على  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  م��ن 
���ش��ج��ل وفقا  و�ل���ل���وح���ات و�ل������ذي 
لأبحاث  �ل����ر�ئ����د   RISI مل���رك���ز 
�لورق �لعاملي، �شجل متو�شط منو 
عام  % منذ   5.7 بن�شبة  مركب 
مليون   8.1 �إىل  لي�شل   2000

طن يف 2013*. 
يتدفق كثر من �لعر�س و�لطلب 
�لإق��ل��ي��م��ي ع���رب �لإم��������ار�ت حيث 
ت��و���ش��ح �لإح�������ش���ائ���ي���ات �لأخ�����رة 
�لوطني  �مل����رك����ز  ع����ن  �ل���������ش����ادرة 
حجم  �أن  �ل���دول���ة  يف  ل��اإح�����ش��اء 
و�رد�ت و�شادر�ت و�إعادة �لت�شدير 
�لورق و�لكرتون ومنتجات �شناعة 
�لإم���ار�ت �شجل منو�  �لطباعة يف 
�إىل  % لي�شل   12 بن�شبة  �شنويا 

2.8 مليار دولر. 

�لرئي�شين  و�مل�شتوردين  دب��ي  يف 
مل���و�د �ل����ورق يف �لإم������ار�ت. ت�شر 
بف�شل  جيد  ب�شكل  حاليا  �أعمالنا 
موزعي �جلودة يف دبي ونتوقع �أن 
�ملوزعن  مع  �أك��رث  عاقات  نكّون 
بايرب  خ�����ال  م����ن  �لإق���ل���ي���م���ي���ن 
ورل���د �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط وم���ن ثم 
�ملنطقة  يف  ع��ائ��د�ت��ن��ا  م�����ش��اع��ف��ة 

خال �ل�شنو�ت �لقادمة . 
�شركة  ك��ان��ت  م��ت�����ش��ل  ���ش��ي��اق  ويف 
ج�������وين ل�����ش����ت����ك �ل����رتك����ي����ة من 
متاما  �ل����و�ث����ق����ن  �ل����ع����ار�����ش����ن 
�ل�شركة  ت�����ش��ارك  ح��ي��ث  ب��ال�����ش��وق 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ورل���د  ب��اي��رب  يف 
2015 للعام �لثاين على �لتو�يل 
لغاف  ت�������ش���ك���ي���ات���ه���ا  ب������اأح������دث 
حافظ  �لعلب،  �ليومية،  �ملفكر�ت 
�ملبطنة  �لدعوة  وبطاقات  �مللفات 

بالبا�شتيك �ملقوى.  
من جانبه قال �شادي بايدو ، مدير 
�لت�شدير يف جوين ل�شتك: بايرب 
ورلد �ل�شرق �لأو�شط هو �لنقطة 
�لإقليمي  �ل��ورق  ل�شوق  �ملحورية 

�لإمار�ت �لأوىل خليجيًا يف منو �سناعة �لورق 

فرتة ما قبل �لأزمة �ملالية �لعاملية ومنخف�شة بع�س �ل�شيء على �ملدى 
�لطويل، بل �أي�شا �أقل قليا من توقعاتها �ل�شابقة. ي�شار �إىل �أن منظمة 
و�لتنمية �لقت�شادية هي منظمة دولية مكونة من جمموعة  �لتعاون 
�لتجارب  ملقارنة  �ل��دول  �ملجال حلكومات  تف�شح  �ملتقدمة،  �لبلد�ن  من 
�ل�شيا�شية و�لإجابة عن �مل�شاكل وتن�شيق �ل�شيا�شيات �ملحلية و�لدولية. 
و�أ�شارت �ملنظمة �إىل �أنها تتوقع �أن تت�شارع وترة تعايف �لقت�شاد �لعاملي 
تدريجيا �إذ� �أقدمت �لبلد�ن على تنفيذ �شيا�شات د�عمة للنمو، مو�شحة 
�أن �ت�شاع �لفو�رق بن �لبلد�ن و�ملناطق ي�شيف �إىل �ملخاطر �لكربى يف 
�لأفق. وقال �لأمن �لعام للمنظمة �جنيل جوريا �أثناء �إطاق �لتوقعات 
�لقت�شادية �أم�س �خلمي�س ��شتعد�د� لقمة قادة جمموعة �ل� 20 �ملقررة 
يومي 15 و 16 من �ل�شهر �جلاري باأ�شرت�ليا، لقد حققنا حتى �لآن 
منو� عامليا على نطاق و��شع وم�شتمر، بينما ل يز�ل �ل�شتثمار و�لئتمان 

•• عوا�صم-وكاالت:

توقعت منظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية �أن ينمو �لقت�شاد �لعاملي 
مبعدل %3.3 يف 2014، و�أن يرتفع �إىل 3.7% يف 2015 و%3.9 
�شندوق  خّف�س  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شهر  م��ن  �شابق  وق��ت  ويف   2016 ع��ام  يف 
�لعام  %3.3 يف  �إىل  �لعاملي  �لقت�شادي  للنمو  توقعاته  �لدويل  �لنقد 
يف  �لنمو  �شعف  من  �أي�شا  حم��ذر�  �ملقبل،  �لعام  يف   3.8% و  �جل��اري 
كبرة  نا�شئة  و�أ���ش��و�ق  �ليابان  ويف  �ليورو  منطقة  يف  �لرئي�شية  �ل��دول 

مثل �لرب�زيل.
وك����ان �ل�����ش��ن��دوق ق��د ت��وق��ع يف ي��ول��ي��و- مت���وز �مل��ا���ش��ي من��و �لقت�شاد 
�ملنظمة  2015 وقالت  %4 يف  و   2014 % يف   3.4 بن�شبة  �لعاملي 
�لنمو ل تز�ل متو��شعة مقارنة مع  �إن وترة  �م�س �جلمعة  يف تقرير 

و0.8% يف عام 2016 وتوقعت �ملنظمة �لتي يوجد مقرها بالعا�شمة 
�لفرن�شية باري�س �أن تظهر �لقت�شاد�ت �لنا�شئة �لكبرة تباينا يف �لأد�ء 
على مدى �ل�شنو�ت �لقادمة. وت�شعى �ل�شن �أن تعيد تو�زن �قت�شادها 
�أثناء حماولتها حتقيق �لتباطوؤ �خلا�شع ل�شيطرتها لت�شجيل معدلت 
7% خال  بنحو  �قت�شادها  ينمو  �أن  �ملتوقع  ومن  ��شتد�مة،  �أك��رث  منو 

�لفرتة 2015-16، بانخفا�س طفيف من 7.4% يف عام 2014.
و�شتو��شل �لهند يف حتقيق معدل منو مرتفع بف�شل زيادة �ل�شتثمار، 
عام  يف   %6.6 و   2015 ع��ام  يف   6.4% �إىل   2014 يف   %5.4 م��ن 

.2016
وقد تر�جع �لنمو يف �لرب�زيل، حيث يتوقع �أن ي�شجل �لقت�شاد معدل 
منو %0.3 يف عام 2014، قبل �أن ينتع�س �إىل 1.5% يف عام 2015 

و2% يف عام 2016.

و�لتجارة �لدولية يف حالة تردد . و�أ�شاف ل تز�ل هناك خماطر مالية 
متز�يد  خطر  هناك  �ملقبلة.  �لفرتة  يف  �ل�شوق  تقلبات  تزيد  قد  عالية 
كل  توظف  �أن  �لبلد�ن  على  يجب  �ل��ي��ورو...  منطقة  يف  �ل��رك��ود  ب�شاأن 
�ملخاطر  لهذه  للت�شدي  و�لهيكلية  و�ملالية  �لنقدية  �لإ�شاح  �شيا�شات 

ودعم �لنمو .
و�أ�شاف �لتقرير �لذي ح�شلت عليه �لأنا�شول، بن �لقت�شاد�ت �ملتقدمة 
�لكربى، ل يز�ل �لنتعا�س قويا يف �لوليات �ملتحدة، و�لتي من �ملتوقع 
�أن تنمو بن�شبة 2.2% يف عام 2014 وحو�يل 3% يف 2015 و2016.  
يف   %0.8 من  ببطء،  �ليورو  منطقة  يف  �لنمو  يرتفع  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
عام 2014 �إىل 1.1% يف 2015 و1.7% يف عام 2016. ويف �ليابان، 
�أن  ويتوقع  �ل�شتهاك،  �شريبة  برفع  �لتاأثر  يف  �لنمو  ي�شتمر  �شوف 
 2015 يف  و%1.1   2014 ع��ام  يف   %0.9 بن�شبة  من��و  معدل  ت�شجل 

موؤ�س�سة �إمار�تية تفوز بجائزة �جلودة �لوروبية و�لعتبار�ت �لتجارية

منو �لتجارة �لأملانية يحد من خماوف �لتباطوؤ 

قمة م�سرية يونانية قرب�سية للتعاون يف جمال �لطاقة 

�لعامل. وقال مكتب  �قت�شاد يف  �أكرب  تباطوؤ  من مدى 
 18.5 بلغ  �ل��ت��ج��اري  �لفائ�س  �إن  �لحت���ادي  �لإح�����ش��اء 
مليار يورو يف �شبتمرب �أيلول مبا يتما�شى مع متو�شط 
�لتوقعات وكانت �لتوقعات يف ��شتطاع لرويرتز ت�شر 

�إىل �رتفاع �ل�شادر�ت بن�شبة 1.9% و�لو�رد�ت 0.8 %.

و�لغاز �لطبيعي د�خل منطقة تقول قرب�س �إنها منطقة 
�قت�شادية خال�شة تابعة بها. ورد� على هذه �خلطوة �لتي 
حكومة  �ن�شحبت   ، ل�شيادتها  �نتهاكا  ق��رب���س  �عتربتها 
�شام  �ملا�شي من حمادثات  �ل�شهر  �ليونانين  �لقبار�شة 
وهددت   ، �لأت���ر�ك  �لقبار�شة  م��ع  �ملتحدة  �لأمم  تقودها 
�ن�شمام  حم��ادث��ات  �شد  �لفيتو  ح��ق  با�شتخد�م  نيكو�شيا 
�لوزر�ء  رئي�س  و�نتقد  �لأوروب���ي  �لحت��اد  لع�شوية  تركيا 
�لأبحاث  �شفينة  �إر���ش��ال  تركيا  ق��ر�ر  �شامار��س  �ليوناين 
�لتابعة  �خلال�شة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ملنطقة  �إىل  ب��ارب��ارو���س 
�نعقاد  �لذي و�شل قرب�س قبل  �شامار��س  لقرب�س وقال 
�نتهاج  �أخ���رى  م��رة  تركيا  �خ��ت��ارت  لاأ�شف  �لقاهرة  قمة 

�شيا�شة ل متت ب�شلة للقانون �لدويل .

نيكي يرتفع مع �سعود �أ�سهم �سركات �لت�سدير 
•• طوكيو-رويرتز:

�رتفعت �لأ�شهم �ليابانية �م�س مع �شعف �لن �لذي عزز �أ�شهم �شركات �لت�شدير 
�ل�شركة  قيام  تقارير عن  بعد  �ل�شيار�ت  ملكونات  كورب  تاكاتا  �شهم  بينما هبط 
مب�شح نتائج �ختبار�ت تظهر وجود م�شكات يف و�شائدها �لهو�ئية. و�أغلق موؤ�شر 
�لأ�شبوع  لينهي  نقطة   16880.38 �إىل  باملئة   0.5 مرتفعا  �لقيا�شي  نيكي 
بانا�شونيك  �شهم  قويا  �أد�ء  �شجلت  �لتي  �لأ�شهم  باملئة. ومن بن   2.8 �شاعد� 
2.7 باملئة و�شهم دي�شكو ل�شناعة �لرقائق �لإلكرتونية �لذي قفز  �لذي �شعد 
 7.3 تاكاتا  �لعام. وهوى �شهم  �ل�شركة توقعاتها لأرب��اح  باملئة مع رفع   11.5
باملئة بفعل تقارير تفيد باأنها �أمرت خرب�ءها �لفنين بتدمر نتائج �ختبار�ت 
تظهر خماطر و�شائد هو�ئية قد تكون معيبة. وجرى بالفعل ��شتدعاء �لكثر 
من �ل�شيار�ت يف �لعامل ب�شبب و�شائد تاكاتا. و�رتفع موؤ�شر توبك�س �لأو�شع نطاقا 
0.5 باملئة لي�شجل 1363.67 نقطة يف حن تقدم موؤ�شر جيه.بي.�ك�س-نيكي 

400 بن�شبة 0.6 باملئة �إىل 12446.09 نقطة.

�أ�سبوع �أ�سود للروبل 
ب�سبب �لأزمة �لأوكر�نية

•• مو�صكو-اأ ف ب:

���ش��ج��ل��ت �ل��ع��م��ل��ة �ل���رو����ش���ي���ة �ل���ت���ي ت���ت���ده���ور ب�����ش��ب��ب �لزم����ة 
�لوكر�نية وتر�جع ��شعار �لنفط �نهيار� �جلمعة �ختتمت به 
��شبوعا ��شود خ�شرت فيه �كرث من %10 من قيمتها وحذر 
�ن �ل�شو�ق  24 يف م��ذك��رة  ب��ي  ت��ي  حمللون م��ن م�شرف يف 
�ملالية على �شفر و�شع كارثي يهدد �ل�شتقر�ر �ملايل وتخطى 
�ليورو ب�شكل غر م�شبوق قر�بة �ل�شاعة 8،30 تغ عتبة 60 
روبل لرتفع بعد ذلك بقليل �ىل 60،27 روبا، فيما و�شل 
�لرو�شية  �لعملة  روب��ل. وخ�شرت   48،64 �ىل  �ل��دولر  �شعر 
ربع قيمتها منذ مطلع �لعام مع هروب روؤو�س �لمو�ل ب�شبب 
�رتفاع  �ىل  �دى  مما  �لغربية  و�لعقوبات  �وكر�نيا  يف  �لزم��ة 
�لغاز  مع  يوؤمن  �ل��ذي  �لنفط  ��شعار  تر�جع  ومع  �ل�شعار  يف 
غالبية �لعائد�ت يف �لباد، �تخذ �لرت�جع منحى كارثيا هذ� 

�ل�شبوع مع خ�شارة �لعملة لكرث من %10 من قيمتها.

•• برلني-رويرتز:

�رتفعت �ل�شادر�ت �لأملانية 5.5 باملئة يف �شبتمرب �أيلول 
ز�دت  بينما  �آب  �أغ�شط�س  يف  ح��اد  هبوط  من  متعافية 
�لو�رد�ت 5.4 باملئة وهو ما ي�شاعد على تهدئة �ملخاوف 

•• اأثينا-د ب اأ:

م�شرية  قمة  �أع��م��ال  �ل�شبت  �ل��ي��وم  �ل��ق��اه��رة  ت�شت�شيف 
جمال  يف  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  قرب�شية  يونانية 
يجتمع  �أن  �ملقرر  ومن  �ملتو�شط  �شرق  منطقة  يف  �لطاقة 
�ل��رئ��ي�����س �مل�������ش���ري ع��ب��د �ل���ف���ت���اح �ل�����ش��ي�����ش��ي م���ع نظره 
�لقرب�شي نيكو�س �أنا�شتا�شيادي�س ورئي�س �لوزر�ء �ليوناين 
�أنطوني�س �شامار��س حيث �شيتباحثون ب�شاأن حدود �ملناطق 
ون�شب  �ل��ث��اث��ة.   م��ن  دول���ة  لكل  �لق��ت�����ش��ادي��ة �خلال�شة 
�لتنقيب  ب�شاأن حقوق  موؤخر� خاف بن قرب�س وتركيا 
�لأبحاث  �شفينة  وت��ق��وم  �ملنطقة.  يف  �لطبيعي  �ل��غ��از  ع��ن 
�لنفط  ب��اأع��م��ال تنقيب ع��ن  ب��ارب��ارو���س ح��ال��ي��ا  �ل��رتك��ي��ة 

�إيه.بي.�آر �إنرجي تعلق 
توليد �لكهرباء يف ليبيا 

•• طرابل�ص-رويرتز:

ق��ال��ت ���ش��رك��ة �إي����ه.ب����ي.�آر �ن��رج��ي �إن��ه��ا �أوق���ف���ت توليد 
�أن ي�شتكمل برملان �لباد  �لكهرباء يف ليبيا موؤقتا �إىل 
�ملربمة  بالعقود  �ملتعلقة  �ل�شرورية  �ملر�جعات  بع�س 
مع �ل�شركة. ونزل �شهم �ل�شركة 11 باملئة �إىل م�شتوى 
قيا�شي عند 330 بن�شا �ليوم �جلمعة مما يجعله �أحد 

�أكرب �خلا�شرين بالن�شبة �ملئوية يف بور�شة لندن.
وذكرت �إيه.بي.�آر �لتي تورد حمطات كهرباء متنقلة �إىل 
بع�س من �أكرث �لدول ��شطر�با يف �لعامل �إن حمطاتها 

يف ليبيا متوقفة عن �لعمل حلن حل هذه �مل�شاألة.
ويف يوليو متوز مددت �حلكومة �لليبية عقد �إيه.بي.�آر 
لتوليد 450 ميجاو�ت من �لكهرباء حتى �لربع �لأول 
من  �لنهائية  �مل��ر�ج��ع��ة  عملية  لكن   2015 ع��ام  م��ن 

�لربملان توؤجل با�شتمر�ر.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�لإمار�تية  �مل�شكن  موؤ�ش�شة  ف��ازت 
باجلائزة  �لهند�شية  لا�شت�شار�ت 
للجودة  �ل���ذه���ب���ي���ة  �لأوروب�������ي�������ة 
�لتي  �ل���ت���ج���اري���ة،  و�لع�����ت�����ب�����ار�ت 
 ،  OtherWaysمتنحها هيئة
مقرها يف باري�س، �شنويا لل�شركات 
�لأعمال  و�أد�ء  �جل��ودة  يف  �ملتميزة 

حول �لعامل.
�ملوؤ�ش�شة  ع��ن  ���ش��در  ب��ي��ان  ج���اء يف 
 45 ���ش��م��ل  �ل��ت��ك��رمي  �أن  �ل��ف��ائ��زة، 
خمتلف  يف  �لعاملة  �ل�شركات  من 
�لقطاعات و�لأن�شطة �لقت�شادية، 
من 33 دولة من خمتلف مناطق 
�آ�شيا،  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  �أوروب�����ا، 
�أفريقيا، ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط. 
ت���اب���ت، رئي�س  �����س.  ���ش��رب��ل  ���ش��ّل��م 
 OTHERWAYS جمل�س �إد�رة
خ��ال حفل  للفائزين،  �جل��و�ئ��ز   ،
�أقيم يف مدينة جنيف �ل�شوي�شرية، 
و�ل�شابع  و�لع�شرين  �ل�����ش��اد���س  يف 
ت�شرين  �أك��ت��وب��ر  م���ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
من  ك��ب��ر  ع����دد  ب��ح�����ش��ور  �لأول، 
�ل�شناعة  ق���ط���اع���ي  يف  �خل�������رب�ء 
و�ل����ت����ج����ارة، وخ�������رب�ء يف �جل�����ودة 

بجانب �جلائزة �لأوروبية �لذهبية 
�ملثلى  �لإد�رة  �شهادة  على  للجودة، 
ل��ل��ج��ودة ، و���ش��ه��ادة �مل��ع��اي��ر �ملثلى 

جلودة ر�شا �لعماء .
 و�أكد �ملهند�س مو�شى عبد �لو�حد 
�ل�شحي، رئي�س جمل�س �إد�رة �مل�شكن 
�أن  على   ، �لهند�شية  لا�شت�شار�ت 
�لدولية  �جل��ائ��زة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
�ملوؤ�ش�شة  �إجن��������از�ت  �إىل  ي�����ش��اف 
جناحاتها  ور���ش��ي��د  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
حقول  يف  �ملا�شية  �مل��ر�ح��ل  خ��ال 
وو�شف  �لأع���م���ال.  و�أد�ء  �ل��ت��م��ي��ز 
�ل���ف���وز ب���اأن���ه خ���ط���وة ع��ل��ى طريق 
�لعاملية  ن��ح��و  باملوؤ�ش�شة  �لرت���ق���اء 
للجهود  ن��ت��ي��ج��ة  وه����و  �لأد�ء،  يف 
�لقائمون  يبذلها  �ل��ت��ي  �حلثيثة، 
لتطبيق  �ملوؤ�ش�شة،  يف  �لعمل  على 
و�أف�شل  �لتقنية  �ملمار�شات  �أح��دث 
�لت�شميمات  حقل  يف  �لأد�ء  ط��رق 
ما  وه��و  �لهند�شية،  و�ل�شت�شار�ت 
�لروؤية  حت��ق��ي��ق  �إط�����ار  يف  ي���ن���درج 
�لوطنية لدولة �لإمار�ت، �ل�شاعية 
يف  و�لإب���د�ع  و�لتفوق  �لتميز  نحو 
م�شتوى  ع��ل��ى  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
قيادة  لتوجيهات  ترجمة  �ل��ع��امل، 

�لدولة �لر�شيدة.

�لأعمال  ونتائج  �مل�شتمر،  �لتعلم 
ل�شالح  �لت�شويت  لعملية  كاأ�شا�س 

�ل�شركات �ملر�شحة للفوز.
�مل�شكن  م����وؤ�����ش���������ش����ة  وح���������ش����ل����ت 
�لتي  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة،  ل��ا���ش��ت�����ش��ار�ت 
رئي�شيا،  ر�أ���س �خليمة مقر�  تتخذ 
�أبوظبي،  يف  ل��ه��ا  ف���رع  وج����ود  م���ع 

�ملعار�س  �ل�شت�شارية،  �ملعلومات 
و�مل���ل���ت���ق���ي���ات �ل����ت����ج����اري����ة، غ���رف 
�لإع��ان، حتليل  �لتجارة، وك��الت 
و�لت�شويت  �ل����ر�أي،  ��شتطاعات 
ع���ن ط��ري��ق �ل���ربي���د �لإل���ك���رتوين 
�جلائزة  و�ع��ت��م��دت  و�لإن����رتن����ت. 
�لقيادة،  �ل��ع��م��اء،  ر���ش��ا  مفاهيم 

�لدبلوما�شي  �ل�شلك  يف  و�أع�����ش��اء 
�لأع��م��ال و�لقت�شاد  وك��ب��ار رج��ال 

من دول �لعامل. 
�ملر�شحة  �ل�شركات  تقييم  و��شتند 
ب���اجل���ائ���زة، وف���ق���ا خلطاب  ل��ل��ف��وز 
�لفرن�شية  �ل���ه���ي���ئ���ة  ع����ن  �����ش����ادر 
�لفائزة، على  �إىل �جلهات  �ملنظمة 

مو�شى �ل�شحي يت�شلم �جلائزة �لعاملية من �شربل �س. تابت، رئي�س جمل�س �إد�رة OTHERWAYS ، بح�شور علي �ل�شحي وبطي �ل�شحي.
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العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2359 تنفيذ عمايل
و�لعمال  �لتنظيف  خل��دم��ات  وم��ع��روف  �شهيد  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�لفنية- �س ذم م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ نور كرمي 
ممحد رفيق   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 6744( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   416 مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/732 مدين جزئي                                      
�ىل �ملدعى عليه /1- مطعم �شرب كلوب �س م ح جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�حمد  حممد  ع��ب��د�هلل  من�شور  وميثله:  هالفورد  مارجريت  /�جن��ي��ا  �مل��دع��ي 
عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �قام  قد  �لزرعوين   
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   89634( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان 
�لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
و���ش��م��ول �حل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ �مل��ع��ج��ل ب��اك��ف��ال��ة وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم �لثاثاء 
�ملو�فق 2014/11/11 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف 
�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 بثاثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4387 عمايل جزئي                                      
�لقامة  حم��ل  جمهول  م  ذم  ���س  لل�شياحه  جرين  �يفر   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /حممد �حمد �شعيد �حمد قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )62800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف وطلب متفرع من �لدعوى �ل�شلية رقم �ل�شكوى 
)2014/185778(. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/11/20 �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي   مبكتب  �س   8:30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/3640 عمايل جزئي                                      
�ىل �ملدعى عليه /1- د�ر �لعتماد للمقاولت- �س ذم م   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /زكرم عبد�لرز�ق  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )19021 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ل�شكوى )2014/180691(.   رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�لحد �ملو�فق 2014/11/9 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي  لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
�لدعوى  بان  �لق��ل. )علما  �يام على  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

مت جتديدها من �ل�شطب(
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/4047 عمايل جزئي                                      
حمل  جمهول  م   ذم  �س  �ل��زج��اج  ل�شناعة  �ك�شيل   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /مل��ب��ان��ى ر�ج���و مل��ب��اين ر�م�شينغ  ق��د �ق���ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19991 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
)2014/183893(.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/11/27 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي   مبكتب  ���س   8:30 �ل�شاعة 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/536 عقاري كلي                                        
�ىل �ملدعى عليه /1- ��شرتوجنبايل فاوندي�شن�س �س ذم م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /  �شيتوفي�شن كومفورت ليمتد وميثله: حممود ح�شن علي �حمد  قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ )4000000 درهم ( �شامل 
�لقانونية 12% من  �لفائدة  �ملدعى عليها مع  بها  ت�شبيت  �لتي  �لتعوي�س عن �ل�شر�ر 
تاريخ 26 يناير 2008 مع �لز�م �ملدعى عليه برد �شيك �ل�شمان رقم 034617 �ملوؤرخ تاريخ 
�لربعاء  يوم  لها جل�شة  �ملحاماة. وحددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  يناير 2008   26
�ملو�فق 2014/11/12 �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 بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1458 جتاري كلي                                        
�ندريو برلن 2- باتنيوم كوموديتيز  �ملدعى عليهما /1- روبن كيفن  �ىل 
�مل��دع��ي /  �ح��م��د عقيل حمي  دي دبليو �شي جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�لدين عبد�هلل �لب�شتكي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باإ�شد�ر 
  . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   462.000 مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعى  بالز�م  �لم��ر 
وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2014/11/25 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 102 /2014 نزاع تعيني خربة عقاري                     
م(   م  ذ  ���س   ( �نف�شت  كابيتال  �لرتناتيف  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملتنازع  �ىل 
رو�شان  بها�شن  �شودير   -1 �ملتنازعن/  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول 
خبر  بندب  �ملطالبة  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  بها�شن  ميناك�شي   -2 ل 
متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
�ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2014/11/30   وح��ددت لها جل�شة يوم �لح��د 
مبكتب �مل�شلح  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة �يام على �لقل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/365   جتاري كلي                              
�شامل  جمعه   -2 �ملحدودة  �ي(  �م   ( �لعلنية  للمز�د�ت  و�خو�نه  -ريت�شي   1/ عليهم  �ملحكوم  �ىل 
جمعه �شاملن �لكويتي 3- مبارك بن �شعيد بن حلي�س �لعمري     جمهويل حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاه ل�شالح/  �لدعوى  بتاريخ 2014/6/30 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
1/برف�س  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �مل��ح��دوده  دب��ي(   ( �لتمويل  خل��دم��ات  بيلر  كاتر 
�لدعوى �شد �ملدعي عليها �لر�بعة. 2- بالز�م �ملدعى عليهم �لوىل و�لثاين و�لثالثة بالت�شامن 
�شبعة  و�شتمائة  �لفا  و�شتون  ريال عماين ) خم�شة  للمدعية مبلغ 65.667  ي��وؤدو�  بان  و�لتكافل 
و�شتون ريال عماين( �و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي و�لفائدة عنه بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 
�ملطالبة �حلا�شل يف 2013/3/13 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مكم باملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شاريف 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �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  11251 بتاريخ 2014/11/8     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                    �ىل �ملدعي عليه/مطعم �شرب كلوب �س م ح  جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن 
�ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم 

�لثنن  2014/11/10 �ل�شاعة 8:30 �شباحا  

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
�شيكون  فان �حلكم  �لقل ويف حالة تخلفك  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثاث  م�شتند�ت 

مبثابة ح�شوري.  بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل با كفالة  
ق�سم الق�سايا العمالية

رقم �لق�شية
 2014/4094 
عمايل جزئي
 2014/4095
عمايل جزئي

م
1

2

��شم �ملدعي
 �شوجيت �شوكومار�ن 

ماد�تينجال �شوكومار�ن
بالكري�شنان �شانكار�ن ناير

ثوتابايل

مبلغ �ملطالبة
 62020 درهم �شامل تذكرة �لعودة

46648 درهم �شامل تذكرة �لعودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                    �ىل �ملدعي عليه/�لنجم �لبي�س للخدمات �لفنية- �س ذم م  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�شة 2014/11/11 يوم �لثاثاء �ل�شاعة 8:30    

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
�شيكون  فان �حلكم  �لقل ويف حالة تخلفك  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثاث  م�شتند�ت 

مبثابة ح�شوري.  بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل با كفالة  
ق�سم الق�سايا العمالية

رقم �لق�شية
 2014/3865 
عمايل جزئي
 2014/3866
عمايل جزئي

م
1

2

��شم �ملدعي
 عبد�لغفار حكيم حممد لطيف 

�شم�شي
 حممد عثمان خمتار حممد 

خمتار

مبلغ �ملطالبة
 31150 درهم �شامل تذكرة �لعودة

44050 درهم �شامل تذكرة �لعودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2011/449  جتاري كلي

حمل  جمهول  ��شبانيا  لقو�نن  وفقا  م�شجله  �شركة  �ي��ه  ����س  ل��وى  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / فلك �لقاب�شة �س ذم م وميثلها: عبد�لرحمن �حمد حممد فلكناز  
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه  وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2014/10/20 
�ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �ل��ت��ايل:  �لتمهيدي  �حلكم 
بندب �خلبر �حل�شابي �شاحب �لدور- مامل يتفق �خل�شوم على ت�شميته خال ��شبوع- 
يقدمه  �ن  ع�شى  وم��ا  م�شتند�ت  م��ن  بها  وم��ا  �ل��دع��وى  �ور�ق  مطالعة  بعد  مهمته  تكون 
�ملحكمة على ذمة  بايد�ع مبلغ ع�شرة �لف درهم خزينة  �ملدعية  �خل�شوم منها، و�لزمت 
�تعاب. وم�شاريف �خلبر �ملنتدب يف �لدعوى وبجل�شة 2014/11/3 �شددت �ملدعية �لمانة 
يف  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2014/11/24 �مل��و�ف��ق  �لثنن  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح��ددت 

�لتقرير.   ولورود  �خلبر  لخطار   ch1.B.8    لقاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11251 بتاريخ   2014/11/8     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  توب رك�س للتجارة  ) �س.ذ.م.م(
�لعنو�ن: مكتب رقم 304- ملك حممد �يه كي �هلل قرقا�س- نايف �ل�شكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م    651185 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت 
�لتاأ�شر  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئ��رة  1072898 مبوجب هذ� تعلن 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع��اه،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2014/10/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�ملعن  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2014/10/23
الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا- 
بر دبي-  هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11251 بتاريخ   2014/11/8     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  ايكو جرين خلدمات التنظيف  ) �س.ذ.م.م(
�لعنو�ن: مكتب رقم M15 ملك �ل�شيخ ر��شد بن خليفة �ل مكتوم- بر دبي- �لقوز 
3    �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 658710  رقم �لقيد 
بال�شجل �لتجاري: 1095687 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
�أعاه، وذلك  �ل�شركة �ملذكورة  باإنحال  �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها  قد مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2014/9/11 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2014/9/11 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�ملعن الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز 
مز�يا- بر دب��ي-  هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11251 بتاريخ   2014/11/8     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
فاك�س:   04-3215355 هاتف   دب��ي-   بر  �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا-   
3215356-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�أعاه لت�شفية   توب رك�س للتجارة )�س.ذ.م.م(  �ملذكور  �مل�شفي  تعين 
كاتب  لدى  و�ملوثق   2014/10/23 بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم  وذلك مبوجب 
�أو  �عرت��س  �أي  لديه  وعلى من    2014/10/23 بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعن  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اه،  �مل��ذك��ور 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11251 بتاريخ   2014/11/8     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
فاك�س:   04-3215355 هاتف   دب��ي-   بر  �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا-   
قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  مبوجب هذ�    04-3215356
التنظيف   خلدمات  جرين  ايكو  لت�شفية  �أع��اه  �ملذكور  �مل�شفي  تعين  مت 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2014/9/11 و�ملوثق 
�أي  لديه  م��ن  وعلى    2014/9/11 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى 
�عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11251 بتاريخ   2014/11/8     
    يف الدعوى رقم  2014/3392 ت ك ال�سارقة

�ملرفوعة من : �شركة د�ر �لتمويل - �شد: منى عبد�لر�زق قنمرب حممد  
ب��ال���ش��ارة �ىل �مل��و���ش��وع �ع����اه.  وح��ي��ث �ن��ن��ي �خل��ب��ر �مل�����ش��ريف �ملنتدب 
وذلك  خ��ربة  �جتماع  عقد  تقرر  باأنه  علما  نحيطكم  �ع��اه  �لدعوى  يف 
وذلك  �لر�بعة م�شاء  �ل�شاعة  �ملو�فق 2014/11/10 يف متام  �لثنن  يوم 
مبكتبنا بابوظبي �شارع حمد�ن  منطقة �لزياين بجانب �ل�شديق للهد�يا 
بنف�س بناية �لمار�ت و�لهند لل�شر�فة- �لطابق �لول مكتب 1 �لرجاء  

�حل�شور يف �ملوعد  و�ملكان �ملحددين �عاه.
   اخلبري امل�سريف
ح�سني �سامل الها�سمي

    اعالن اجتماع خربة

العدد  11251 بتاريخ   2014/11/8     
    يف الدعوى رقم  2014/195جتاري كلي ابوظبي

�ملدعي: بنك �لحتاد �لوطني
و�ملدعي عليه:مبارك عمر حميد عمر �ملن�شوري

�ملذكورة  �لدعوى  يف  �خلربة   �جتماع  حل�شور  �خلبر  يدعوكم 
�عاه وذلك يف يوم  �لثنن  �ملو�فق 2014/11/10 يف متام �ل�شاعة 
�لثانية ظهر� وذلك يف مقر �لبنك �ملدعى يف �شارع �ل�شام  يرجى 
عدم �لتخلف عن �حل�شور مع �ح�شار كافة �لورق و�مل�شتند�ت �لتي 

تتعلق بالدعوى. 
اخلبري امل�سريف
حممد مطر �سليم

    اعالن اجتماع خربة
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1358/     

�ل ثاين �لمار�ت  ر��شد بن ثاين  �ل�شيد: عي�شى بن  ب��ان    ليكن معلوما للجميع 
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغ 51% يف �لرخ�شة/ د�ر 
�خلو�نيج لتجارة مو�د �لبناء ذ م م ترخي�س جتاري 725914 وذلك لل�شيده: جو�هر 
5 من  �مل��ادة )14( فقره  بن�س  �مار�تية �جلن�شية وعما  �لقا�شمي  عبد�هلل ماجد 
�لقانون �لحتادي رقم 4 ل�شنة 20013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل   فقد �قت�شى ن�شر هذ� 
�لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من 
تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك تقدمي طلب �لعرت��س لدى 

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

دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات 

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
 اعــــــــــالن         

�حمل  �جلن�شية  بنجادي�شي  عبد�ل�شمد  ليت  عبد�مللك  �ل�شيد/  للجميع  معلوما  ليكن   
بطاقة هوية رقم )784199082879414( وب�شفتي مالك يف �لدقه لتنظيف �ملباين رخ�شة 
جتارية رقم )602487( �شادر من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- فرع كلباء و�لن�شاط: �عمال 
تنظيف �ملباين قد تنازلت عن ح�شته يف �لدقه لتنظيف �ملباين و�لبالغة 100% وذلك �ىل 
�ل�شيد : حممد �شيف  �شعيد حماد �لزعابي �لمار�ت �جلن�شية وللمتنازع له مطلق �حلرية 
يف �لت�شرف يف ح�شته  �ملا�شر �ليها �عاه وله حق �لت�شرف فيها ت�شرف �ملالك يف ملكة.    
�لكاتب  �شان  2013 يف  ل�شنة   )4( رق��م  �لحت��ادي  �لقانون  �مل��ادة )5/14( من  بن�س  وعما 
�لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع��ان للعلم وعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� 
�لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خال ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 

و�ل�شت�شتكمل  �لجر�ء�ت �لقانونية.
كاتب العدل

حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/1092 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
عبيد �بر�هيم جمعه عبيد �ملطرو�شي �جلن�شية: �لمار�ت وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )الك�ساء اللمع لتجارة 
امللب�س اجلاهزة(  و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت 
رقم �مللف )51526( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: �حمد 
�ن  �جلميع  ل��دى  معلوما  ليكن  �لم����ار�ت   �جلن�شية:  �هلي  حممد  علي  عبيد 
تاريخ  ��شبوعن من  �نق�شاء  بعد  �ملحرر  على  بالت�شديق  �شيقوم  �شوف  �لكاتب 

ن�شر هذ� �لعان. 
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2014/1101 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
حممد يو�شف جابر �ل علي �جل�شية: �لم��ار�ت وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
امللب�س  خلياطة  )النجاح  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
رقم  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة  الرجالية(  
يو�شف  �ىل:  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )20522( �مللف 
عبد�لرحمن عبد�هلل حممد �لزرعوين �جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما لدى 
�جلميع �ن �لكاتب �شوف �شيقوم بالت�شديق على �ملحرر بعد �نق�شاء ��شبوعن 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11251 بتاريخ 2014/11/8     

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2014/1112 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�ل�شيخ:حمد بن نا�شر بن ر��شد �لنعيمي �جلن�شية: �لمار�ت وطلب �لت�شديق 
ال�سفا  )جبل  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على 
لتجارة املواد الغذائية( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان 
حتت رقم �مللف )32919( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: 
ليكن معلوما لدى  �لم���ار�ت    �ل�شحي �جلن�شية:  ر��شد  �حمد  �حمد حمفوظ 
�جلميع �ن �لكاتب �شوف �شيقوم بالت�شديق على �ملحرر بعد �نق�شاء ��شبوعن 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11251 بتاريخ   2014/11/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   339  /2014 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف املوؤ�س�سة املالية
مدعي/�شركة د�ر �لتمويل �س م ع �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي عليه: مرمي عبيد ر��شد 
عبيد �لنيادي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 156.895.35 
درهم �ملطلوب �عانه/  مرمي عبيد ر��شد عبيد �لنيادي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير(  بورود  )علما  بالن�شر 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/11/10 �ملو�فق  �لثنن  يوم  �ملحكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية-  ب� حمكمة  �لد�ئرة �خلام�شة  �مام  �ل�شاعة 9.30 �شباحا  باحل�شور 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 
�لدعوى بثاثة �يام على �لقل.علما بان مثولك �مام �لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب 

دورك يف ك�شف �جلل�شات �شدر بتاريخ  2014/10/19  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

���ش��ه��د م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
حمد�ن �آل نهيان م�شت�شار �شاحب 
�ل���دول���ة يف ميد�ن  �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س 
مناف�شات  �م�س  باأبوظبي  �لوثبة 
�شمحة  مل���ه���رج���ان  �ل����ث����اين  �ل����ي����وم 
و�لذي  �لعربية  �لهجن  ل�شباقات 
 5 ومل�شافة  �للقايا  ل�شن  خ�ش�س 
من  جمع  �ل�شباق  �شهد  كما  ك��ل��م. 
�لهجن  �شباقات  ومتابعي  حمبي 
من �أبناء �لدولة و من دول جمل�س 
�ل����ت����ع����اون �خل���ل���ي���ج���ي وت�������ش���درت 
�أح��م��د مطر ماجد  ج��و�ه��ر ملحمد 
�خلييلي مر�حل �ل�شوط �لرئي�شي 
�لأول �أبكار مفتوح و�لذي خ�ش�س 
�ل�شوط  نامو�س  و�نتزعت  لل�شر�يا 
�لرئا�شة  هجن  جم�شم  و�جل��ائ��زة 
�أن قطعت  ب��ع��د  روف���ر  ���ش��ي��ارة رجن 
 7:36:3 وق��دره  بتوقيت  �مل�شافة 
وبعد  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  يف  وج������اءت 
�ملركز  �شاحبة  م��ع  قويه  مناف�شه 
�لأول درغامه لعلي خليفة بالر�شيد 
�ل�شويدي وقطعت م�شافة �ل�شوط 
بتوقيت وقدره 7:37:5 وو�شلت 
�م��ت��ي��از ملحمد  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  يف 

�شعيد �خلال�س �لعامري وبتوقيت 
�ل�شوط  ويف   7:38:5 وق������دره 
�ل��رئ��ي�����ش��ي �ل����ث����اين ج����ع����د�ن كان 
�شاهن  ل  �لأول  و�ملركز  �لنامو�س 
�ل�شويدي  بالر�شيد  خليفة  ل�شعيد 
بتوقيت  م�شافة�ل�شوط  قطع  بعد 
وقدره 7:25:2 وحلق مع جائزة 
�لرئا�شة  ه��ج��ن  جم�����ش��م  �ل�����ش��وط 
�ىل  �لفائزين  بقية  وح�شل  �شيارة 
نقدية  جو�ئز  على  �لعا�شر  �ملركز 
�ل�شباحية  �ل��ف��رتة  وك��ان��ت  قيمة. 
�إنتاج  �للقايا  مناف�شات  �شهدت  قد 
�شيطرت  و�ل����ذي  ك��ل��م   5 ومل�����ش��اف��ة 
باملر  بالطوير  لنا�شر  �لوثبة  فيه 
�ل�شوط  ن��ام��و���س  ع��ل��ى  �ل���ع���ام���ري 
وخطفت  �أب���ك���ار  �لأول  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
�شيارة  �ل���رئ���ا����ش���ة  ه��ج��ن  جم�����ش��م 
م�شافة  قطعت  �أن  بعد  روف��ر  رجن 
 7:37:4 �ل�شوط بتوقيت وقدره 
�لظبي  ل  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  ت���ارك���ة 
حلمد �حمد مطر ماجد �خلييلي 
وقدره  بتوقيت  �مل�����ش��اف��ة  وق��ط��ع��ت 
لعلي  ن�����ش��ي��م  وو���ش��ل��ت   7:38:2
���ش��ل��ط��ان ب��ال��ر���ش��ي��د �ل�����ش��وي��دي يف 

�مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث وب��ت��وق��ي��ت وق����دره 
�لرئي�شي  �ل�شوط  ويف   7:38:2
كان  للجعد�ن  و�ملخ�ش�س  �ل��ث��اين 
�خلييلي  �شبت  �شعيد  لعي�شى  كفو 
ع��ل��ى م��وع��د م��ع ن��ام��و���س �ل�شوط 
و�ملركز �لأول لينتزع جم�شم هجن 
���ش��ي��ارة رجن روف����ر بعد  �ل��رئ��ا���ش��ة 
بتوقيت  �ل�شوط  م�شافة  قطع  �أن 
�ملركز  يف  وج��اء   7:40:4 وق���دره 
باحلزمي  مل��ح��م��د  م��ي��ا���س  �ل���ث���اين 
وقدره  بتوقيت  �ل��ع��ام��ري  قنا�س 
�لثالث  �مل����رك����ز  ويف   7:41:1
مل��ح��م��د ع���و����س خويتم  ك��ف��و  ج����اء 
بتوقيت  �مل�شافة  وق��ط��ع  �ل��ع��ام��ري 
بقية  ح�����ش��ل   7:42:5 وق������دره 
على  �لعا�شر  �ملركز  �ىل  �لفائزين 
جو�ئز نقدية قيمة. و يختتم غد� 
�لهجن  ل�شباقات  �شمحه  مهرجان 
�ل��ع��رب��ي��ة ب��اإق��ام��ة م��ن��اف�����ش��ات �شن 
�لإيذ�ع يف �لفرتة �ل�شباحية و�لتي 
�لآ�شايل  ن��خ��ب  خ��ال��ه��ا  ت��رك�����س 
ع�����ش��ر �شوطا  ���ش��ب��ع��ة  م�����دى  ع���ل���ى 
و�لتي  �لرئي�شية  باأ�شو�طها  ت��ب��د�أ 
�لأول  �ملركز  يح�شل معها �شاحب 

على �لرمز جم�شم هجن �لرئا�شة 
�شيارة رجن روفر ويتوقع �أن ت�شهد 
�ملناف�شات �ملزيد من �لقوة و�لإثارة 

مع ختام �ملهرجان.
حمد  لغامن  �شقر�ء  �لثالث  �ملركز 
�ل�شوط  �مل���ن�������ش���وري  ح��م��د  م��ط��ر 
20 : �ملركز �لأول ن�شنا�س ل�شعيد 
�لدرعي  ف���ار����س  ���ش��ع��ي��د  ع���ب���د�هلل 
�شعيد  لعلي  م��ع��زم  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
علي �لزرعي �ملركز �لثالث زعفر�ن 
ل����غ����امن ���ش��ع��ي��د خ���ي���ل���ه �ل���ع���ام���ري 
�ل�شوط 21 : �ملركز �لأول ميا�شه 
�حلناتي�س  ث��ن��ي��ان  ر���ش��د  ل��ع��ب��د�هلل 
�ل���دو����ش���ري �مل���رك���ز �ل���ث���اين ترف 
�لبادي  ع��ي�����ش��ى  ح���م���د�ن  ل���ط���ال 
حمد  لعلي  �لعماله  �لثالث  �ملركز 
 :  22 �ل�شوط  �مل��ري  �لبطن  علي 
�ملركز �لأول �ل�شارد حلمد عبد�هلل 
�لثاين  �مل����رك����ز  �ل�����درع�����ي  ���ش��ع��ي��د 
مبارك  ح���م���د  ل�����ش��ع��ي��د  م���رب���و����س 
�لو��شل  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  �مل���ه���ري 
�لعامري  بالركا�س  حمد  ل�شايع 
�ل�شوط 23 : �ملركز �لأول �لنايفه 
لأحمد مطر حممد مطر �لرميثي 

�ملركز �لثاين �ر�شاد للدوده طبازه 
�لدوده علي �لعامري �ملركز �لثالث 
�شقر� لعلي عبد�هلل عو�س �لبلو�شي 
رعد  �لأول  �مل��رك��ز   :  24 �ل�����ش��وط 
لأحمد مبارك �شعيد �لكتبي �ملركز 
ل���ط���ال حمد�ن  ���ش��اه��ن  �ل���ث���اين 
عي�شى �لبادي �ملركز �لثالث خرميه 
�مل��ه��ري ويف  م��ب��ارك  ل�شعيد حمد 
�ل�شباحية  �ل��ف��رتة  �أ����ش���و�ط  �آخ���ر 
�ل�شاهينيه  ت�شدرت   25 �ل�شوط 
�حلناتي�س  ث��ن��ي��ان  ر����ش���د  ل��ث��ن��ي��ان 
�لدو�شري مر�حل �ل�شوط و�أحرزت 
و�لنامو�س وجاءت يف  �لأول  �ملركز 
�أحمد  �لثاين جو�هر ملحمد  �ملركز 
ه��ومي��ل �ل��ع��ام��ري وو���ش��ل��ت ثالثة 
�شعيد  عبد�هلل  حلميد  �ل�شاهينيه 
�لفائزين  جميع  ح�شل  �ل���درع���ي 
ع��ل��ى ���ش��ي��ار�ت وب��ق��ي��ة �مل���ر�ك���ز �ىل 
قيمة.  نقدية  جو�ئز  على  �لعا�شر 
و�لتي  �مل�����ش��ائ��ي��ة  �ل���ف���رتة  يف  �أم�����ا 
فجاءت  �ل�����ش��ر�ي��ا  ل��ف��ئ��ة  خ�ش�شت 
�ل�شوط  ك�����ال�����ت�����ايل:-  ن���ت���ائ���ج���ه���ا 
�لثالث : �ملركز �لأول �شقر�ء ملظفر 
حم��م��د خ��م��و���ش��ه �ل��ع��ام��ري �ملركز 

�ل����ث����اين رم������وز ل�����ش��ل��ط��ان حممد 
�لثالث  �مل���رك���ز  �ل���ع���ام���ري  ���ش��ع��ي��د 
�لكايده لعمر �شعيد عبد�هلل بروك 
�ملركز   : �لر�بع  �ل�شوط  �حلمري 
�لأول مفو�س ملحمد �شغر حممد 
�مل��ن�����ش��وري �مل���رك���ز �ل���ث���اين �ل���ذرب 
�ملركز  �لعمري  �شامل حمود  حلمد 
�ل��و����ش��ل لأح���م���د خلفان  �ل��ث��ال��ث 
عبيد �ملزروعي �ل�شوط �خلام�س : 
�ملركز �لأول ت�شريف ملحمد عبد�هلل 
�خلو�ره  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �لع�شكري 
�ملن�شوري  ���ش��ن��دي��ه  ����ش���امل  ل��ع��ل��ي 
م�شلم  ل�شالح  ظ��ن  �لثالث  �مل��رك��ز 
بالعوف �لعامري �ل�شوط �ل�شاد�س 
�شعيد  حلمد  ق��ر�ر  �لأول  �مل��رك��ز   :
�لثاين  �ملركز  �ملن�شوري  �شاملن  �آل 
هم�س ملحمد مطر ز�يد �ملن�شوري 
حمد  ل�شالح  ظنون  �لثالث  �ملركز 
�شلويح �لعامري �ل�شوط �ل�شابع : 
�شعيد  ملحمد  هملول  �لأول  �ملركز 
�لثاين  �مل���رك���ز  �ل��ك��ت��ب��ي  خ�����ش��وين 
فا�شل  حم����م����د  حل����م����د  م�������ش���غ���ل 
م�شوق  �ل���ث���ال���ث  �مل���رك���ز  �مل���ع���م���ري 
�خلييلي  ز�ه�����ره  حم��م��د  خل��ل��ي��ف��ه 

�ل�������ش���وط �ل���ث���ام���ن : �مل����رك����ز�لأول 
ل�����ش��ل��ط��ان حم��م��د خمي�س  ت��ب��اه��ي 
�لبادي �ملركز �لثاين عيه ل�شغر 
�ملركز  �مل���ن�������ش���وري  ���ش��ي��ف  حم��م��د 
مل��ح��م��د عبد�هلل  �ل���ك���اي���ده  �ل��ث��ال��ث 
�شبعن �لعامري �ل�شوط �لتا�شع : 
�ملركز �لأول �لنه�شه ملحمود حممد 
�شامل �لوهيبي �ملركز �لثاين �لعن 
�لعامري  ���ش��ال��ح  حم��م��د  ل�����ش��امل 
�لثالث �ماين ملحمد �شغر  �ملركز 
�لعا�شر  �ل�شوط  �ملن�شوري  حممد 
لعبد�هلل  م��ب��ل�����س  �لأول  �مل���رك���ز   :
�لويهي �شامل �لدرعي �ملركز �لثاين 
خ��ط��ر حل��م��د ع��ب��ي��د ح��م��د �لكتبي 
����ش���اه���ن حلمود  �ل���ث���ال���ث  �مل����رك����ز 
�ل�شوط  �لعوي�شي  ر����ش��د  �شلطان 
11 : �ملركز �لأول دختوره حلميد 
�ملركز  �لوهيبي  �شطيط  ع��ب��د�هلل 
دري  علي  ملحمد  �لنه�شه  �ل��ث��اين 
�ل�شفق  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  �مل��ن�����ش��وري 
�لوهيبي  ����ش���امل  حم��م��د  مل��ح��م��ود 
�ل�شوط 12 : �ملركز �لأول �شاهن 
ل�شاملن عبيد �ل�شمباري �لعامري 
�ملركز �لثاين مغري ل�شيف مظفر 

�لثالث  �مل���رك���ز  �ل���ع���ام���ري  حم��م��د 
�شعيد  حم���م���د  ل�����ش��ب��ي��ح  �ل����ذه����ب 
�ملركز   :  13 �ل�����ش��وط  �ل��وه��ي��ب��ي 
متعب  طالب  لر��شد  خجل  �لأول 
�شرمي �ملري �ملركز �لثاين بر�شلونه 
ملحمد علي عبيد بالر�شيد �لكتبي 
���ش��اب��ه حلمد�ن  �ل���ث���ال���ث  �مل���رك���ز 
�ل�شوط  �لع�شكري  م���رزوق  �شعيد 
ملحمد  ���ش��ر�ب  �لأول  �مل��رك��ز   :  14
�ملن�شوري �ملركز  مهر �شعيد دري 
�لثاين �ل�شبابي ل�شعيد عامر �شامل 
م�شو�س  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  �لعوي�شي 
ل�شعيد خليفة ز�هره �خلييلي ويف 
�ل�����ش��وط �خل��ام�����س ع�شر و�لآخ���ر 
ل�شهيل  فخر  كانت  �حلقايق  ل�شن 
���ش��ع��ي��د ب��وح��ق��ب �ل�����ش��ام�����ش��ي على 
م�����وع�����د م������ع ن����ام����و�����س �ل�������ش���وط 
�لثاين  �ملركز  تاركة  �لأول  و�ملركز 
بلو�س  ����ش���اري  ل�����ش��ي��ف  �ل��ظ��ف��ره  ل 
�لثالث  �ملركز  يف  وج��اءت  �ملزروعي 
�لوهيبي  �شامل  ملحه حلمد حممد 
ب��الأ���ش��و�ط على  �ل��ف��ائ��زون  ح�شل 
�لعا�شر  �ىل  �ملر�كز  وبقية  �شيار�ت 

على جو�ئز نقدية قيمة.

�لدولية  دب�����ي  ب���ط���ول���ة  ك���ب���ر  ب���ن���ج���اح  �خ��ت��ت��م��ت 
و  �لريا�شي  دبي  جمل�س  نظمها  �لتي  للرت�يثلون 
 1100 �م�س �جلمعة مب�شاركة  ر�ي�س مي  �شركة 
63 جن�شية خمتلفة من بينهم عدد  مت�شابق من 
م��ن �ل��ري��ا���ش��ي��ن �مل��ح��رتف��ن �ل��ذي��ن ت��ن��اف�����ش��و� يف 
من  �ملت�شابقن  طليعة  يف  وك��ان��و�  �لق���وى  �لفئة 
يقودهم  و�مل�شتويات،  و�جلن�شيات  �لأعمار  خمتلف 
�ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل خليفة �ملمثل �ل�شخ�شي 

جلالة ملك �لبحرين لاأعمال �خلرية و�شوؤون 
�ل�شباب ، رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�شباب و�لريا�شة 
ورئي�س �للجنة �لأوملبية �لبحرينية، و بطل �شباقات 
�مل�شافات �لطويلة ملّرتن كري�س ماكا ماكورماك ، 
�لإمار�ت  دول��ة  من  م�شارك   600 �إىل  بالإ�شافة 
م���ن مملكة  م��ت�����ش��اب��ق��ا   26 و  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لبحرين ، وح�شور �ملئات من خارج �لدولة.
�حلادية  �ب���ن  بلي�س  د�ف��ي��د  �ل�شلوفيني  وخ��ط��ف 

و�ل���ث���اث���ن �لأ�����ش����و�ء ون����ال ل��ق��ب �ل�����ش��ب��اق لفئة 
�ملحرتفن �لذي جرت مناف�شاته يف جزيرة �لنخلة 
، حيث قطع م�شافة �ملناف�شات �لثاث بزمن قدره 
وكان   ، ث��ان��ي��ة  و18.4  دق��ي��ق��ة  و58  ���ش��اع��ات   3
�لوحيد �لذي �شجل زمنا يقل عن 4 دقائق ، فيما 
�ملقيم يف دبي تيل �شر�م ثانيا يف فئة  �لأمل��اين  حل 
و7.7  ودقيقتان  �شاعات   4 بلغ  بزمن  �ملحرتفن 
ثانية ، وحل يف �ملركز �لثالث كيفن ثورنتون بزمن 
ليعتلي   ، ثانية  و8.7  دق��ائ��ق  و4  ���ش��اع��ات   4 بلغ 
�لثاثة من�شة �لتتويج ويت�شلمو� ميد�ليات �لفوز 
من �شعيد حارب ع�شو �ملكتب �لتنفيذي ملجل�س دبي 
�لريا�شي نائب رئي�س نادي دبي �لدويل للريا�شات 
قدم  و�ل����ذي  �لإد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و  �ل��ب��ح��ري��ة 
بن حمد  نا�شر  �ل�شيخ  هناأ  كما  للفائزين  �لتهنئة 
�آل خليفة �ملمثل �ل�شخ�شي جلالة ملك �لبحرين 
لاأعمال �خلرية و�شوؤون �ل�شباب ، رئي�س �ملجل�س 
�لأعلى لل�شباب و�لريا�شة ورئي�س �للجنة �لأوملبية 
�لبطولة و�لتي متثل  �مل�شاركة يف  �لبحرينية على 

��شافة كبرة للحدث. 
و�شجل د�فيد بلي�س ع�شو فريق موؤ�ش�شة نا�شر بن 
حمد �آل خليفة �لبحرينية �أ�شرع زمن يف �ملناف�شات 
�ل���ث���اث ل��ل��رت�ي��ث��ل��ون ح��ي��ث �ج���ت���از م�����ش��اف��ة 1.9 
كيلومرت�ً �شباحة يف �ملياه �ملو�جهة ملنتجع �أتانت�س 
بزمن بلغ 25 دقيقة و41 ثانية ، ثم قطع م�شافة 
كيلومرت�ً   90 �لبالغة  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  �شباق 
من جزيرة �لنخلة مرور�ً ب�شارع ح�شة و�شوًل �إىل 
�تانت�س  منتجع  �إىل  و�ل��ع��ودة  �لريا�شية  �ملدينة 
ثم   ، �لثانية  وع�شر  دقائق  و7  �شاعتن  بلغ  بزمن 
�شجل زمن �شاعة و24 دقيقة و1.5 ثانية يف �شباق 
21.1 كيلومرت�ً يف هال جزيرة  مل�شافة  �جل��ري 
�لنخلة ليكون �أول �لو��شلن من �ملت�شابقن �لذين 
��شتمرو� يف �ل�شباق لأكرث من 6 �شاعات وخ�شو�شا 

فئة �لهو�ة.
وق���د �ح��ت�����ش��دت م��ئ��ات �ل��ع��ائ��ات و�مل��ت�����ش��اب��ق��ن يف 
منطقة �ل�شباق بجو�ر فندق �تانت�س منذ �شاعات 
�ملنطقة  يف  �لليل  ق�شى  وبع�شهم  �لوىل  �لفجر 
�أجل  م��ن  �خلا�شة  �شيارته  د�خ���ل  �أو  خيمة  د�خ���ل 
�مل�شاركة يف �حلدث �أو متابعته ، فيما بذلت �شرطة 

وموؤ�ش�شة  بدبي  و�مل��و����ش��ات  �ل��ط��رق  وهيئة  دب��ي 
دب���ي خل���دم���ات �ل���ش��ع��اف ج���ه���ود� ه��ائ��ل��ة ل�شمان 
�حلدث  م�����ش��اف��ة  ط���و�ل  ب���اأم���ان  �ملت�شابقن  م���رور 
ب��ذل �ملئات  �ل��دع��م و�ل��رع��اي��ة لهم ، فيما  وت��وف��ر 
�لطريق  ت��اأم��ن  ك��ب��رة يف  �ملتطوعن ج��ه��ود�  م��ن 
�شو�ء  حد  على  و�جلمهور  �لريا�شين  وم�شاعدة 
، ل��ت��ك��ون �ل��ن��ت��ي��ج��ة جن��اح��ا ه��ائ��ا ل��ل��ح��دث �لأول 
من نوع �لتي تنظم يف دبي يف فئة �شباق �مل�شافات 
�ل��ط��وي��ل��ة. وي��ع��د جن���اح �حل����دث ت��ر���ش��ي��خ��ا ملكانة 
�لريا�شية  �لح��د�ث  �أجندة  يف  �لرت�يثلون  ريا�شة 
يف دب���ي �ل��ت��ي ق��دم��ت ل��ل��ع��امل خ���ال ���ش��ه��ر �بريل 
�ل�شحر�وي  تر�يثلون دبي  ن�شخة من  �أول  �ملا�شي 
�لذي يت�شمن �جلري و �شباق �لدر�جات �لهو�ئية 
تنظيم  عن  �لع��ان  مت  فيما  �ل��ق��درة،  ومناف�شات 
بطولة جديدة للرت�يثلون هي ت�شالنج دبي خال 

�شهر فرب�ير �ملقبل. 

ن��ا���ش��ر ب��ن ح��م��د : ب��ط��ول��ة ر�ئ��ع��ة و���ش��اأع��ود لدبي 
للم�شاركة يف �ملزيد من �لبطولت

�آل خ��ل��ي��ف��ة �ملمثل  ب���ن ح��م��د  ن��ا���ش��ر  �ل�����ش��ي��خ  ع���رب 
لاأعمال  �ل��ب��ح��ري��ن  م��ل��ك  جل���ال���ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�س   ، �ل�شباب  و�شوؤون  �خلرية 
�لأوملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س  و�ل��ري��ا���ش��ة  ل��ل�����ش��ب��اب 
�لبطولة  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  �لبحرينية 
��شتعد�د�ته  ���ش��م��ن  �ل�����ش��ب��اق��ات  م�����ش��اف��ة  و�ن���ه���اء 
للرت�يثلون  بحرين  ت�شالنج  بطولة  يف  للم�شاركة 
دبي  �أهنئ جمل�س  وق��ال   ، �ملقبل  دي�شمرب  �شهر  يف 
وقد   ، �ملميز  �حل���دث  ه��ذ�  تنظيم  على  �لريا�شي 
�لقوية  �لبطولة  ه��ذه  يف  �مل�����ش��ارك��ة  على  حر�شت 
لأن �مل�شاركة هي �لأهم و �أنا �أ�شعر بال�شعادة عندما 
تكون  �شعادتي  �أن  كما   ، �ملت�شابقن  و���ش��ط  �أك���ون 

م�شاعفة عندما �أخو�س بطولة يف دبي .
�أثر �جلو و�لرياح  وعن ظروف �لبطولة قال لقد 
فاإنني  ول��ذل��ك   ، �ملت�شابقن  �شرعة  على  �لعالية 
بظروف  قيا�شا  جيد�  �شجلته  �ل��ذي  �لرقم  �عترب 
�حلدث  ه��ذ�  يف  �مل�شاركة  ب��ك��ون  وك��ذل��ك   ، �ل�شباق 
ت�شالنج   ( �لتحدي  لبطولة  ��شتعد�د  خر  تعترب 
�ملقبل  دي�شمرب  �شهر  يف  �شتقام  �ل��ت��ي  �ل��ب��ح��ري��ن( 

و�لتي �أعتربها هي هديف خال �ملرحلة �ملقبلة .
و �أ�شاف �شاأعود �إىل دبي خال �شهر فرب�ير �ملقبل 
دبي(  ت�شالنج   ( �لرت�يثلون  بطولة  يف  للم�شاركة 
�شيكون مم��ي��ز� جد�  �ملقبل  �حل���دث  �أن  �أث���ق  و�أن���ا   ،
و�شويل  عند  ر�ئ��ع��ة  حلظة  ك��ان��ت  لقد  ق��ال  كما   .
وقد   ، �نتظاري  �أط��ف��ايل يف  �لنهاية ووج��دت  خط 
�ن�شاين لقاءهم كل �لتعب و�لتقى �ل�شيخ نا�شر بن 
�لريا�شي  دبي  باأمن عام جمل�س  �آل خليفة  حمد 

د.�أحمد �ل�شريف وكذلك �شعيد حارب ع�شو �ملكتب 
بجهود  �أ���ش��اد  و  �لريا�شي  دب��ي  ملجل�س  �لتنفيذي 
�ملجل�س يف تنظيم هذه �لبطولة �ملميزة و��شتقطاب 
د.  حر�س  كما  فيها  للم�شاركة  ج��د�  كبرة  �أع���د�د 
�أحمد �ل�شريف �لذي ح�شر جانبا من �حلدث على 
، وكذلك  �آل خليفة  �للقاء بال�شيخ خالد بن حمد 
يوؤكد  جهد  من  قدموه  مبا  و�ل���ش��ادة  بامل�شاركن 

�در�كهم لأهمية ممار�شة �لريا�شة يف �حلياة.

بح�سور �سلطان بن حمدان 

جو�ه����ر و�ساه���ني يقتن�س���ان رم����وز �لفت����رة �مل�سائي����ة يف خت����ام �للقاي�����ا 

جناح كبري لبطولة دبي الدولية للرتايثلون 

م�سارك����ة 1100 مت�س��اب���ق و�ل�سلوفين���ي بلي�����س يح���رز لق����ب �ملحرتف����ني 
م�ساركة مميزة لل�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة 

الن�سر ال�سعودي بطًل واجلي�س امل�سري و�سيفًا ونادي ال�سارقة ثالثًا

يف بطولة �ل�سارقة �لدولية �لثالثة لكرة �ل�سلة
��شتطاع وبفارق  بعد مبار�ة حافلة من �لث��ارة و�مل��د و�جل��زر 
�ملبار�ة �لنهائية  �أن ينتزع �لن�شر �ل�شعودي يف  نقطتن فقط 
ويتوج  �مل�شري  �جلي�س  طائع  من  نظره  فيها  لق��ى  �لتي 
لكرة  �ل��دول��ي��ة  �ل�شارقة  بطولة  م��ن  �لثالثة  للن�شخة  بطا 
ل�شالح   26-22 �ل����ش���و�ط  نتيجة  ج����اءت  �أن  ب��ع��د  �ل�����ش��ل��ة 
ل�شالح   17-27 ث��م  �ل�شعودي  ل�شالح  و17-23  �مل�شري 
�شعودية  وتختم  �مل�شري  ل�شالح   23-13 و�نتهاء  �ل�شعودي 

.  83-85
كما حجز نادي �ل�شارقة مركزه �لثالث بعد فوزه على �جلامعة 

�لنتائج  قوية جاءت  مبار�ة  �إثر   60-77 بنتيجة  �لمريكية 
18-14 ل�شالح نادي �ل�شارقة ويف �ل�شوط �لثاين 21-19 
 16-30 �لثالث  �ل�شوط  ويف  �لمريكية  �جلامعة  ل�شالح 
ل�شالح نادي �ل�شارقة ويف �لر�عب ل�شالح �ل�شارقة 09-10.

�أل��ق��ى عي�شى هال  بكلمة  �ل��ت��ت��وي��ج  م��ر����ش��م  ب����د�أت  وب��ع��ده��ا 
�أمن �ل�شر �لعام لنادي �ل�شارقة ومدير �لبطولة ��شاد بدعم 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لنادي  بدعم  �ل�شارقة  حاكم  لاحتاد  �لعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  برعاية  وم�شيد�  �لريا�شية  ومل�شرته 

�حلاكم  ن��ائ��ب  �لعهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
لبت  �لتي  �مل�شاركة  �لفرق  وبكافة  �لبطولة  وبرعاة  للبطولة 
�لدعوة و�شاركت يف ن�شختها . بعدها قام �ل�شيخ �أحمد �آل ثاين 
ير�فقه  �لثقايف  �لريا�شي  �ل�شارقة  نادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
�إ�شماعيل �لقرقاوي رئي�س �حتاد �لمار�ت لكرة �ل�شلة و�أحمد 
نا�شر �لفرد�ن �لمن �لعام ملجل�س �ل�شارقة �لريا�شي وعي�شى 
�ل��ث��اث��ة وتكرمي  �ل��ف��ائ��زي��ن  �ل��ب��ط��ول��ة بتتويج  ه���ال م��دي��ر 
�لاعب  �لبطولة  يف  لع��ب  �أف�شل  وتكرمي  و�جلهات  �لرعاة 

�ل�شعودي �أمين بال.
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بن  م��ك��ت��وم  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  ي��ق��ود 
�لوطني  منتخبنا  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
ل����رم����اي����ة �لط������ب������اق م�����ن �لب��������ر�ج 
�ل�شكيت �شباح �ليوم �ل�شبت �شمن 
�آ�شيا �لر�بعة للرماية و�لتي  بطولة 
للفرو�شية  �ل��ع��ن  ن���ادي  يحت�شنها 
و�ل��رم��اي��ة و�جل��ول��ف ح��ي��ث تنطلق 
بينما  �شباحا  �لتا�شعة  يف  �لبطولة 
�لت�شكيل  يف  منتخبنا  جن��م  ي�شتهل 
م�شو�ره  ح�����ش��ن  حم��م��د  �ل���ش��ا���ش��ي 
و�شرمي  دقيقة  و35  �لتا�شعة  يف 
ك���ل م���ن �شعيد  �ل��ت��وق��ي��ت  ن��ف�����س  يف 
�ل���ظ���ري���ف وخ���ال���د �ل���ظ���ري���ف جنما 
منتخبنا �للذين ي�شاركان يف �لم كيو 
��س وهو حتقيق رقم �لتاأهل فقط . 
مكتوم  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  و���ش��ي��ك��ون 
بن  �شيف  ومعه  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
وع�شرة  �لعا�شرة  �ل�شاعة  يف  فطي�س 
دقائق على موعد مع �جلولة �لوىل 
من �جلولت �خلم�س �لتي �شرتمى 

وث��اث جولت  �ليوم  منها جولتان 
يوم غد �لحد . و�شرمي كل ر�م من 
�لرماة �ل49 من �لرجال و�ل�شباب 
فيما  طبقا   25 منها  ك��ل  جولتن 
���ش��رم��ي ك���ل م��ن��ه��م ث����اث جولت 
يتاأهل  بعدها  طبقا   75 ب��اج��م��ايل 
�لنهائية  ل���اأدو�ر  رم��اة  �شتة  �أف�شل 
عودة  ولعل  و�لنهائي  �لنهائي  قبل 
ر��شد  ب��ن  مكتوم  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ 
�ل�شا�شية  �لت�شكيلة  �ىل  مكتوم  �آل 
بعد غياب �شوف يرفع معنويات كل 
من �شيف بن فطي�س وحممد ح�شن 
ينع�س على  ���ش��وف  ���ش��ك  ب��ا  وه����ذ� 

�لد�ء ومعدلت �لرمي.
�أم�س  ي��وم  �لر�شمي  �لتدريب  وك��ان 
�لرماة  ب��ن  ر�شمية  ببطولة  �أ���ش��ب��ه 
كل  �أظهر  حيث  �لو�حد  �ملنتخب  يف 
�حلقيقي  �مل�شتوى  �ل��رم��اة  م��ن  ر�م 
منتخب  بتمثيل  �أحقيته  ليثبت  ل��ه 
�لقارية  �ل��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه  يف  ب����اده 

�ل���ق���وي���ة و�ل���ت���ي ت�����ش��م �ب�����رز جنوم 
�للعبة يف �آ�شيا و�لعامل .

�لوطني لا�شكيت  وميلك منتخبنا 

حظوظا كبرة يف هذه �لبطولة رغم 
قوة رماة �لكويت وقطر و�ل�شعودية 
�ملناف�شن  �قوى  ولعل  وكاز�خ�شتان 

حبيب  �شعود  �لكويتي  ه��م  لرماتنا 
�مل��ط��ري و�لقطري  وم��و�ط��ن��ه زي��د 
و�ل�شعوديان  �لعطية  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د 

�لتميمي  وم��اج��د  �مل��ط��ري  �شعيد 
ومو�طنه  فيتايل  و�ل��ك��از�خ�����ش��ت��اين 

فادي�شاف .

ربيع العو�سي : منتخبنا جاهز 
ونحرتم مناف�سينا 

ن���ائ���ب رئي�س  �ل��ع��و���ش��ي  �أك�����د رب���ي���ع 
�مل�شرف  ل��ل��رم��اي��ة  �لم������ار�ت  �حت����اد 
�لفني على منتخبنا �لوطني لرماية 
جاهزية  �لب����������ر�ج  م����ن  �لط�����ب�����اق 
�لفريق  �أن  �ىل  م�����ش��ر�  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
��شتعد جيد� ولكن يجب �ن ن�شع يف 
�لعتبار �أن مناف�شينا ��شتعدو� مثلنا 
مهاري  م�شتوى  على  جن��وم  وهناك 
ن��ح��رتم ك��ل مناف�شينا  ع��ايل ون��ح��ن 
مبناف�شة  �لبطولة  �شتحظى  لذلك 
قوية و�شر�شة و�شتكون موؤ�شر� جيد� 
ل��ن��ا ول��ب��اق��ي رم����اة �آ���ش��ي��ا ق��ب��ل كاأ�س 
لها  و�ملقرر  باملك�شيك  �ملقبلة  �لعامل 
نهاية �شهر فرب�ير من �لعام �ملقبل 

�لوملبية  �للعاب  دورة  �ىل  و�ملوؤهلة 
بريودي جانرو 2016 بالرب�زيل 
كما �ن �أهمية �لبطولة �حلالية تعود 

�لعربية  �لبطولة  ت�شبق  كونها  �ىل 
�لقطرية  �لعا�شمة  حتت�شنها  �لتي 

�لدوحة .

تاأهل فريق �لإمار�ت �إىل �ملبار�ة �لنهائية يف جولة �ليوم �لأول 
من بطولة ر�لف لورين �لدولية لبولو �ل�شيد�ت..�لتي �شتقام 
�ليوم �ل�شبت. ففى �ملبار�ة �لثالثة �لتقى فريق �لإمار�ت فريق 
�أمريكا �ل�شمالية يف �ملبار�ة �لنهائية من جولة �ليوم �لأول و 
متكنت لعبات �لإمار�ت من ت�شجيل هدف �شريع يف �لدقيقة 
�ل�شوط لرفع  نهاية  �آخرين يف  وهدفن  �ملبار�ة  �لأوىل من 
فريق  �شجل  فيما  �أه����د�ف   3 �إىل  �ل�����ش��وط  ه��ذ�  يف  ح�شيلته 
فريق  ولكن  �ل�شاد�س  �ل�شوط  يف  هدفن  �ل�شمالية  �أمريكا 
لتكون  �لنهائي  بالهدف  �مل��ب��ار�ة  ح�شم  م��ن  متكن  �لإم����ار�ت 

�لنتيجة ل�شاحله بو�قع 2-4 . 
�لأول  �ليوم  جولة  يف  �لفوز  �لإم���ار�ت  فريق  ��شتحق  وبذلك 
�لتي  �لنهائية  �ملبار�ة  �إىل  مبا�شرة  وتاأهل  �ليوم  �أقيمت  �لتي 

�لن�شخة  �ليوم �لول من  �ل�شبت كانت ت�شفيات  �ليوم  �شتقام 
�لثانية من بطولة ر�لف لورين �لدولية لبولو �ل�شيد�ت �لتي 
�ملناف�شات  يف  فرق  ثاثة  م�شاركة  �شهدت  دبي  يف  حاليا  تقام 
�أ�شو�ط مت من خالها حتديد �ملركز �لأول   6 يف مبار�ة من 
�لفائز  وه��و  �ل�شبت  غ��د�  �لبطولة  نهائي  يف  �شي�شارك  �ل��ذي 
�ملوؤهل من ت�شفيات �ليوم �لأول. �شارك يف �أول �شوطن فريق 
�أوروبا مقابل منتخب �أمريكا �ل�شمالية حيث برز �أد�ء �لأمرة 
عظيمة �لبلقيه مع �لفريق �لأول و�لاعبة �لربيطانية نينا 
كاركن يف �لفريق �خل�شم خال هذه �ملبار�ة �لتاأهيلية �لأوىل 
حيث متكن فريق �أمريكا �ل�شمالية من تعزيز �آماله يف �لتاأهل 
�لقوية من  �مل�شاركة  بف�شل   1-2 بو�قع  ن�شر�  �أن حقق  بعد 
قبل �لاعبة �لأملانية �إيفا برول �لتي متكنت من �ل�شتحو�ذ 

على �شهرة عاملية و��شعة يف ريا�شة �لبولو �إ�شافة �إىل �لنجمة 
�لثانية  �مل��ب��ار�ة  وف��ى  جاك�شون.  ه��ازل  �ل�شاعدة  �لربيطانية 
بن لعبات فريق �لمار�ت ومنتخب �وربا و�شهدت �ن�شجاما 
بن لعبات فريق �لإمار�ت �لذي �شم وكابن فريق �لإمار�ت 
ر�عية  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  �شمو 
ماريانيا  �لأرجنتينية  �لاعبة  و  لورين  ر�لف  �لبطولة مع 
كا�شتاغنول و�شني هيل �مل�شنفة �لأوىل يف �لوليات �ملتحدة . 
ومتكن �ملنتخب �لإمار�تي من �إظهار درجة عالية من �لثبات 
�لريادة على  و�ثقا وحقق  �أد�ء  �أظهر  �مللعب حيث  �أر���س  على 
�خل�شم بفارق 3 �أهد�ف يف �ل�شوط �لثالث من ت�شفيات هذ� 
�ليوم. و�شجل �لفريق ذ�ته هدفن �آخرين ليختتم م�شاركته 

يف هذ� �ليوم بن�شر موؤزر بنتيجة 5-�شفر . 

�لإمار�ت تت�سدر �لفرق �مل�ساركة يف جولة �لي�وم �لأول م�ن بطول�ة ر�لف لورين �لدولية لبولو �ل�سيد�ت

مب�ساركة 49 راميًا بينهم اأبطال القارة 

�سعي����د ب���ن مكت����وم يق����ود منتخبن����ا لالإ�سكي�����ت �لي������وم 

خل�س �لرب�زيلي هريك غو�شتافو مدرب منتخبنا 
يف  �لخفاق  ��شباب  �ل�شاطئية  �لقدم  لكرة  �لوطني 
بطولة كاأ�س �لقار�ت يف عدد من �لنقاط �ملهمة على 
�ملنتخب،  عنا�شر  معظم  لدى  �خلربة  نق�س  ر�أ�شها 
و�فتقاد �بي�س �ل�شو�طئ للمهاجم �ملتخ�ش�س �لذي 
ميكن �ن يح�شم نتائج �ملباريات، موؤكد� �ن �ملنتخب 
�دى مباريات مميزة للغاية وكان قريباً من حتقيق 
�لفوز يف كل مو�جهاته لكنه خ�شر �لنتيجة يف �لنهاية. 
ب��الد�ء �ملميز لاعبن يف  و�بدى غو�شتافو �شعادته 
�لوقت  نف�س  يف  حزنه  عن  معربا  �لثاث،  �ملباريات 
ب�شبب �لنتائج �لتي �فقدته فر�شة �لتاهل �ىل ن�شف 
�ف�شل من  لتحقيق مركز  و�ل�شعي  �لبطولة  نهائي 
�ملا�شية،  �لن�شخة  يف  �ل�شو�طئ  �بي�س  حققه  �ل��ذي 
م�شيفا �ن �لتميز يف �لد�ء مل ي�شفع للمنتخب �لذي 
خ�شر مبارياته �لثاث يف �لدور �لول بفارق هدف 
وحيد يف كل مبار�ة. ووعد �لرب�زيلي ببناء منتخب 
قوي وقادر على �ملناف�شة يف �مل�شتقبل �لقريب، مبينا 
�نه �شيتابع مباريات دوري �لكرة �ل�شاطئية يف �ملو�شم 
�ملقبل لختيار مزيد من �لعنا�شر �ملميزة �لتي ميكن 
�ن تدعم ت�شكيلة �ملنتخب، كا�شفا �نه ت�شلم �ملنتخب 
عقب نهاية �لدوري يف �ملو�شم �ل�شابق ومل يت�شن له 
بعد  و�شوله  ب�شبب  �ل��دوري  يف  مبار�ة  �ي  م�شاهدة 
�لاعبن  على  �عتمد  �ن��ه  م�شيفا  باأ�شبوع،  نهايته 
�ملوجودين و��شاف بع�س �لعنا�شر �لتي �شاهدها يف 
منا�شبات خمتلفة موؤكد� �نه �شيتابع �لدوري للبحث 
ولعبن  �ملنتخب  �شفوف  يعزز  مميز  مهاجم  ع��ن 

و�عدين �شيكونون م�شتقبل �بي�س �ل�شو�طئ.
وجدد �لرب�زيلي ��شادته بالاعبن �لذين �شاركو� يف 
�لبطولة، موؤكد� �ن معظمهم من �لعنا�شر �لو�عدة 
�شيعمل  �ن��ه  م�شيفا  باهر،  م�شتقبل  ينتظرها  �لتي 
باملجموعة  بال�شتعانة  �مل�شتقبل  منتخب  بناء  على 
و�لعمل بجد من  و��شافة عنا�شر جديدة  �ملوجودة 
�ل��اع��ب��ن �جلرعة  وم��ن��ح  �لخ��ط��اء  ت�شحيح  �ج���ل 
لتحقيق  �ل��ازم��ة  �لتكتيكية  �خل��ربة  م��ن  �ملطلوبة 
كاأ�س  يف  �مل�شاركة  �ن  غو�شتافو  و�عترب  �لبطولت. 

�لفو�ئد  م��ن  �لعديد  وحققت  جيدة  كانت  �ل��ق��ار�ت 
مل��ث��ل هذه  �ف�����ر�ده  م��ع��ظ��م  ي��ح��ت��اج  �ل����ذي  للمنتخب 
�ىل  م�شر�  �ملطلوبة،  �خل��ربة  لكت�شاب  �لبطولت 
�مليد�ن  د�خ���ل  طيب  ب�شكل  ي���وؤدي  ك��ان  �ملنتخب  �ن 
مهمة  عو�مل  لكن  �مللعب  يف  مناف�شه  على  ويتفوق 
تت�شبب يف �خل�شارة. وقال يف  �ملنتخب كانت  تنق�س 
كرة �لقدم �ل�شاطئية حتتاج �ىل �لكثر من �خلربة 
نتائج و�حل�شول على  لتتمكن من حتقيق  و�ملعرفة 
نقاط �ملباريات، حتتاج �ىل تق�شيم �جلهد بن فرت�ت 

�ملبار�ة �ملختلفة و�لتقيد ببع�س �لتعليمات �لدقيقة 
بالن�شبة  �لنتيجة،  على  مبا�شرة  ب�شورة  توؤثر  �لتي 
يف  مناف�شنا  على  ونتفوق  جيد  ب�شكل  نلعب  كنا  لنا 
�لد�ء و�ل�شيطرة ولكن نق�س �خلربة كان يت�شبب يف 
�ن ن�شتقبل �هد�فا �شهلة �و �ن نفقد فر�س ت�شجيل 
�ل��درو���س من  �لكثر م��ن  .و����ش��اف تعلمنا  �ه���د�ف 
�لدرو�س  ه��ذه  ثمن  �ن  �مل�شكلة  لكن  �لبطولة  ه��ذه 
�ملباريات، كنت �متنى  نتائج  كان غاليا، وهو فقد�ن 
جتاربنا،  من  ون�شتفيد  ننت�شر  �ن  ونتعلم،  نفوز  �ن 

للخ�شائر  للغاية  ح��زي��ن  و�ن���ا  ي��ح��دث  مل  ه��ذ�  لكن 
لنني �عتقد �ن منتخبنا كان بامكانه حتقيق �لفوز 
�لتكتيكية  و�مل�شكات  �ل�شغرة،  �لهنات  بع�س  لول 

�لب�شيطة .

ويتوج  ال�ساطية  نهائي  يح�سر  مـــارادونـــا 
الفائزين

�ل�شفر  م��ار�دون��ا  �رماندو  دييغو  �لرجنيتيني  �كد 
�ملبار�ة  ملتابعة  ح�����ش��وره  دب��ي  يف  للريا�شة  �ل�����ش��ريف 

�لنهائية لبطولة كاأ�س �لقار�ت لكرة �لقدم �ل�شاطئية، 
و�شيقوم  و�لر�بع،  �لثالث  �ملركزين  حتديد  ومبار�ة 
�ىل  �لبطولة  يف  �لفائزة  �لفرق  بتتويج  �لرجنتيني 
كرة  وجلنة  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  م�شوؤويل  جانب 
�شعادته  مار�دونا  و�ب��دى  بالفيفا،  �ل�شاطئية  �لقدم 
بجهود  م�شيد�  �ل��ك��ب��ر،  �حل���دث  ه��ذ�  يف  بامل�شاركة 

�ملجل�س يف تنظيم �حد�ث ريا�شية عاملية.

جناح كبري لفعالية بول بول يف بطولة كاأ�س للقارات
دبي  ق��دم��ه��ا جمل�س  �ل��ت��ي  ب���ول  ب���ول  فعالية  لق���ت 
بطولة  خال  �مل�شاحبة  �لفعاليات  كاأحد  �لريا�شي 
من  كبر�  و�إقبال  جناحا  �ل�شاطئية  للكرة  �لقار�ت 
ب���ول فكرة  ب���ول  �حل�����ش��ور وزو�ر �ل��ب��ط��ول��ة وت��ع��ت��رب 
و�لبليارد  �ل��ق��دم  ك��رة  ب��ن  جتمع  ومبتكرة  ج��دي��دة 
، ح��ي��ث ي��ت��م �ل��ل��ع��ب ع��ل��ى ط��اول��ة ب��ل��ي��اردو عماقة 
ب��ت��ح��ري��ك �ل���ك���ر�ت ب���ال���ق���دم. وع����رب ن���اي���ف ملحان 
متلك  �لتي  �ملبتكرة  للريا�شات  فيان  �شركة  رئي�س 
�ل�شرق �لأو�شط  �لرتخي�س �حل�شري لبول بول يف 
عن فخره بالتعاون مع جمل�س دبي �لريا�شي �لذي 
يعترب من �ملنظمات �لريا�شية �لر�ئده على م�شتوى 
�ملقامة  ب��ول  ب��ول  فعالية  �ن  نايف  و�و���ش��ح  �ل��ع��امل، 
م�شتوى  ع��ل��ى  �لأوىل  �لفعالية  ه��ي  دب���ي  يف  ح��ال��ي��ا 
�ل�شرق �لأو�شط، وقد ح�شر ماركو�س �شندلر خمرتع 
هذه  ع��ل��ى  و�لإ����ش���ر�ف  للم�شاركة  �شخ�شيا  �للعبه 
�لفعالية ودعا نو�ف �جلماهر للح�شور و�لإ�شتمتاع 

بهذه �لفعالية حتت �إ�شر�ف فريق �لفعالية.

�سعيــــد بالأداء.. حزيـــن للنتائــــج ونقــ�س اخلبــــرة و�سعـــف الهجــــوم وراء اخل�سائـــــر 

غو�ستافو يك�سف �أ�سباب �لإخفاق ويعد ببناء منتخب �مل�ستقبل لكرة �لقدم �ل�ساطئية

نيوزياند�  م��درب  تيتجنز  غ��وردون  �ل�شر  يتطلع 
�لعريق ل�شباعيات �لرجبي �إىل قيادة فريقه جمدد�ً 
�إىل م��ن�����ش��ات �ل��ت��ت��وي��ج وت���ق���دمي ع���رو����س ق��وي��ة يف 
للتعوي�س  �ملقبل  �ل�شهر  دبي  يف  �ملف�شلة‘  ‘بطولته 
�خلروج  بعد  م��وؤخ��ر�ً  ل��اآم��ال  �ملخيبة  نتائجه  ع��ن 
�ملبكر لفريقه من مناف�شة كاأ�س �لعامل، و�إخفاقه يف 
حتقيق نتيجة طيبة يف �جلولة �لفتتاحية لل�شل�شلة 
��شت�شافتها  �ل��ت��ي  �ل��رج��ب��ي  ل�����ش��ب��اع��ي��ات  �ل��ع��امل��ي��ة 

��شرت�ليا �ل�شهر �ملا�شي.
وفاز �ملنتخب �لنيوزياندي بلقب �شل�شلة �ت�س ��س 

من  م��رة   12 �لرجبي  ل�شباعيات  �لعاملية  �شي  ب��ي 
�أ�شل 15 حتى �لآن، �إل �أنه تعر�س لهزة قوية هذ� 
�ملو�شم عندما مني بخ�شارة مدوية يف مدينة كولد 
كو�شت �لأ�شرت�لية يف ربع نهائي �جلولة �لأوىل �أمام 

�إجنلرت� بنتيجة 7-31. 
�لنتكا�شة  ت��ل��ك  م���ن  ق��ل��ق��ه  ع����دم  ت��ي��ت��ج��ن��ز  و�أب������دى 
قوي،  �حتياطي  �إىل  �لفريق  بافتقار  �شعرت  قائًا: 
�لاعبن،  كبار  على  �ل�شغط  من  ز�د  �ل��ذي  �لأم��ر 
�ليوم  ونحن  �ملو�جهات،  جميع  يخو�شون  وجعلهم 
�أو  �أمام مناف�شات �شعبة يف �ل�شل�شلة، مب�شاركة �شت 

�شبع فرق قوية وقادرة �إن حالفها �حلظ على �إنز�ل 
فزنا  �ل��ذي  �شاماو�  فمنتخب  خ�شم،  ب��اأي  �لهزمية 
عليه ب�شهولة يف مناف�شات �ملجموعة، و��شل م�شو�ره 
نهائي جولة غولد  فيجي يف  على  يتغلب  ك��اد  حتى 
كو�شت �لفتتاحية، بينما تعر�شنا نحن للهزمية �أمام 
�إجنلرت�، �إل �أننا متكنا بعد ذلك من �لفوز يف جميع 
�ملو�جهات وتقدمنا بفارق 30 نقطة على مناف�شينا، 
ل��ذل��ك علينا جت����ازو� ت��ل��ك �خل�����ش��ارة و�ل��ت��ط��ل��ع �إىل 

حتقيق نتيجة �أف�شل يف �لبطولة �لتالية. 
وذكر تيتجنز فيما بد� وكاأنه حتذير �إىل بقية �لفرق 

مب�شتوى  �شيظهر  ف��ري��ق��ه  �أن  �حل���دث  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�أف�����ش��ل ب��ك��ث��ر م��ن �أد�ئ�����ه يف ج��ول��د ك��و���ش��ت وق���ال: 
�ن�شمو�  �ل��ذي  �جل��دد  �لاعبن  بع�س  �لآن  لدينا 
ق��وي��ة ل�شمان  ت��دري��ب��ات  وي��خ��و���ش��ون  �ل��ف��ري��ق  �إىل 
�لبقاء �شمن ت�شكيلة �ملنتخب، و�لأمور على ما ير�م 

و�أف�شل مما كان عليه �حلال يف جولد كو�شت. 
وحول عودته �إىل دبي تابع �ملدرب �لأ�شطورة قائًا: 
بطولة دبي من �ملناف�شات �ملف�شلة يل، ونحن مل ُنتوج 
بلقبها منذ عدة �شنو�ت، وهي بطولة ر�ئعة وحتظى 
-50،000 بدعم بدعم كبر، ويتابعها يومياً من 

60،000 متفرج، وعندما نلعب هناك ل ننظر �إىل 
�أبعد من مناف�شات �ملجموعة لأنها تكون عادة غاية 
و�لطق�س  ر�ئعة  �أج��و�ء �حل��دث  �أن  �إل  �ل�شعوبة،  يف 

جميل، وملعب �لبطولة ممتع و�حلدث كبر. 
بدوره رحب جيم فيتز�شيمون، مدير �لبطولة بعودة 
منتخب نيوزياند� ل�شباعيات �لرجبي �إىل ملعب ذ� 
�لتي  �لفرق  �شيفنز قائًا: منتخب نيوزياند� من 
قوية  ت�شتقطب �لهتمام يف �حل��دث، وقدم عرو�شاً 
فيما م�شى توجها بح�شده للقب �حلدث 5 مر�ت، 
ول��ك��ن ذل���ك ك���ان ق��ب��ل خم�س ���ش��ن��و�ت ع��ن��دم��ا حمل 

�شيفنز،  ذ�  �أر���س ملعب  �لبطولة على  كاأ�س  �لفريق 
�أقوى  بتقدمي عرو�س  �لفريق جم��دد�ً  تعهد  و�لآن 
من قبل، �أ�شف �إىل ذلك حمفز نقاط �حلدث �لتي 
�إىل  �لتاأهل  يف  �لفريق  حظوظ  تعزيز  يف  �شت�شاهم 
بطولة  قرعة  �أن  ويذكر  �لقادمة  �لأوملبية  �لأل��ع��اب 
و�شعت  للرجبي  دب��ي  ل�شباعيات  �لإم����ار�ت  ط��ر�ن 
�شاماو�،  جانب  �إىل  )ب(  �ملجموعة  يف  نيوزياند� 
مع  مبارياتها  �أوىل  و�شتلعب  و�ليابان،  و��شكتلند�، 
 5 �شباح  م��ن   10:52 �ل�شاعة  �ل��ي��اب��اين  �ملنتخب 

دي�شمرب 2014.

بقيادة الأ�سطورة تيتجنز
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يو�جه ت�شيل�شي، �ل�شاعي لتعزيز موقعه يف �شد�رة �لدوري 
�لجنليزي لكرة �لقدم، �ختبار� �شعبا عندما يحل �شيفا 
على ليفربول على ملعب �أنفيلد )معقل �لفريق �لأحمر( 

يف �ملرحلة �ل�11 من �مل�شابقة �ليوم �ل�شبت.
وي�شعى �لفريق �للندين حل�شد �لنقاط �لثاث من �أجل 
�شاوثهامبتون، �شاحب  �لذي يف�شله عن  �لفارق  تو�شيع 
فريق  ي�شت�شيف  �أن  قبل  نقاط،  �شبع  �إىل  �لثاين،  �ملركز 
�شيتي  لي�شرت  فريق  كوميان  رون��ال��دو  �لهولندي  �مل��درب 

�ليوم �ل�شبت �أي�شا.
يف  ليفربول  مو�جهة  من  للغاية  ح��ذر�  ت�شيل�شي  ويبدو 
ظل رغبة �لأخر يف �لثاأر من خ�شارته �ملوجعة �شفر-2 
�أمامه يف �ملو�شم �ملا�شي على نف�س �مللعب، وهي �خل�شارة 
�لفر�شة  م���ن���ح���ت  �ل�����ت�����ي 

ملان�ش�شرت �شيتي للح�شول على �للقب �آنذ�ك على ح�شاب 
ليفربول �لذي كان يبحث عن لقبه �لأول يف �مل�شابقة منذ 
�ملركز  على  باحل�شول  ت�شيل�شي  �كتفى  بينما  عاما،   24

�لثالث يف ترتيب �لبطولة.
ولكن �لأمور تبدو خمتلفة متاما يف �ملو�شم �حلايل، حيث 
يرتبع ت�شيل�شي حاليا على �ل�شد�رة منفرد� بر�شيد 26 
نقطة من ثمانية �نت�شار�ت وتعادلن، علما باأنه �لفريق 
�لذي م��از�ل حمتفظا ب�شجله خاليا  �مل�شابقة  �لوحيد يف 
�ملركز  ل��ي��ف��رب��ول  يحتل  بينما  �لآن،  ح��ت��ى  �ل��ه��ز�ئ��م  م��ن 

�ل�شابع بر�شيد 14 نقطة.
و�نتقد �لربتغايل جوزيه مورينيو �ملدير �لفني لت�شيل�شي 
�تبعها ليفربول خال لقائه مع  �لتي  �لطريقة  عانية 
�أبطال  دوري  بطولة  يف  �لأ�شباين  مدريد  ري��ال  م�شيفه 
�أوروب�����ا ي���وم �ل��ث��اث��اء �مل��ا���ش��ي و�ل��ت��ي �ن��ت��ه��ت بهزمية 

�لفريق �لجنليزي �شفر-1.
دييجو  بنجميه  مورينيو  ي��دف��ع  �أن  �مل��رج��ح  وم��ن 
لعبا  ب��ع��دم��ا  �ل��ب��د�ي��ة،  م��ن��ذ  و�أو���ش��ك��ار  كو�شتا 
���ش��وط��ا و�ح�����د� ف��ق��ط خ����ال تعادل 
م�شيفه  م��ع   1-1 �ل��ف��ري��ق 
يف  �ل�شلوفيني  ماريبور 
دوري �لأبطال �لأربعاء 

�ملا�شي.
ليفربول  وم���������از�ل 
�ملو�شم  ه����ذ�  ي���ع���اين 
�للقب  ف��ق��د�ن��ه  م���ن 
�مل���ا����ش���ي  �مل����و�����ش����م  يف 
كان قاب قو�شن  بعدما 
�أو �أدنى من �لفوز به، كما 
للغاية  متاأثر�  �لفريق  يبدو 
ت���رك���ه رحيل  �ل�����ذي  ب���ال���ف���ر�غ 
لوي�س  �لأوروج������و�ي������اين  ه���د�ف���ه 
يف  �لأ�شباين  بر�شلونة  �إىل  �شو�ريز 
تت�شاعف  �أن  قبل  �ملا�شي،  �ل�شيف 
بغياب  �لهجومية  �ل��ف��ري��ق  م��ع��ان��اة 
�شتوريدج  د�نييل  �لأ�شمر  جنمه 
ف����رتة ل��ي�����ش��ت ب��ال��ق�����ش��رة عن 
�مل����اع����ب ب�����ش��ب��ب �لإ�����ش����اب����ة، 
وه����و م���ا �أث�����ر ب��ال�����ش��ل��ب على 
�لفرتة  يف  ل��ي��ف��رب��ول  ن��ت��ائ��ج 

�لأخرة.
�لثاأر  �أكد رغبته يف  ولكن جو �لن لعب و�شط ليفربول 
باأنك  ت�شعر  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  ق��ال  حيث  ت�شيل�شي  م��ن 
حقا،  كبرة  �أم��ل  خيبة  كانت  لقد  عليهم،  بالفوز  مدينا 
�لثاث،  �لنقاط  على  ليح�شلو�  هنا  �إىل  ج��اءو�  عندما 

ولذلك فاإننا نرغب يف دفعهم �إىل �خللف قليا .
�أ�شاف �لن ولكن يتعن علينا �أل نركز كثر� على خ�شارة 
�ملو�شم �ملا�شي ومن جانبه �أو�شح �لإيفو�ري كولو توريه 
مد�فع ليفربول �أن مبار�ة �ليوم �ل�شبت �شتكون خمتلفة 
ني�شان-�أبريل  �شهر  يف  ج���رى  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء  ع��ن  مت��ام��ا 
�ملا�شي و�شرح توريه يف �ملو�شم �ملا�شي، مل يهاجمو� على 

�لإطاق، ولكن يف �ملو�شم �حلايل �شوف يهاجمون .
�لدفاع  يكون مب��ق��دوره��م  ل��ن  ليفربول  م��د�ف��ع  و�أو���ش��ح 
ط���و�ل �ل��وق��ت يف ظ��ل جمموعة �ل��اع��ب��ن �ل��ت��ي لديهم 
ما  وهو  �لأه��د�ف  �إح��ر�ز  �شيحاولون  �أنهم  �أعتقد  حاليا، 
�شنحاول �لقيام به �أي�شا. �شوف تكون مبار�ة عظيمة حقا 
وياأمل �شاوثهامبتون يف تعرث ت�شيل�شي �أمام ليفربول من 
�أجل تقلي�س �لفارق معه خال لقائه مع �شيفه لي�شرت 
�ملركز  ���ش��اح��ب  �شيتي،  مان�ش�شرت  يبحث  فيما  �شيتي، 
�ل��ث��ال��ث و�مل��ت��اأخ��ر ع��ن �ل�����ش��د�رة ب��ف��ارق ت�شع ن��ق��اط، عن 
مد�و�ة جر�حه �لأوروبية عندما يحل �شيفا على كوينز 

بارك رينجرز �ليوم �ل�شبت.
بعدما  �لأب��ط��ال  دوري  يف  موجعة  �شربة  �شيتي  وتلقى 
�شي�شكا مو�شكو  �أمام �شيفه   2-1 بخ�شارة مفاجئة  مني 
�لرو�شي ليقبع يف ذيل ترتيب �ملجموعة �خلام�شة، ويتاأزم 

موقفه متاما يف �ل�شعود �إىل �لدور �لثاين للم�شابقة.
و�عرتف �لت�شيلي مانويل بيليجريني �ملدير �لفني ل�شيتي 
بتقل�س حظوظ فريقه نحو �لتاأهل حيث قال �إنها �أزمة 
ثقة وينبغي علينا معرفة �ل�شبب عن طريق �لتحدث مع 
خدمات  �للقاء  خ��ال  �شيتي  ويفتقد  ي��وم  كل  �لاعبن 
�لذي  �لوقت  يف  �شيلفا،  ديفيد  �مل�شاب  �لأ�شباين  جنمه 
قد يعود فيه فر�نك لمبارد �إىل �شفوف �لفريق جمدد� 
عقب تعافيه من �لإ�شابة كما حتوم �ل�شكوك �أي�شا حول 
�ملبار�ة بعدما  �شيتي يف  م�شاركة فين�شنت كومباين قائد 

تعر�س لكدمة خال لقاء �لفريق �أمام �شي�شكا.
يف �ملقابل، �ثنى هاري ريدناب مدرب كوينز بارك رينجرز 
ت�شيل�شي  م��ع  �ل��ف��ري��ق  ل��ق��ائ��ي  خ���ال  �أد�ء لع��ب��ي��ه  ع��ل��ى 
وليفربول �للذين حققا �لفوز على رينجرز ب�شق �لأنف�س، 
�أمام  �شيء  �أي  باإمكانية حدوث  �عتقاده  �أع��رب عن  حيث 

مان�ش�شرت �شيتي.
و�أكد ريدناب �إنها مبار�ة كبرة وجيدة، نو�جه مان�ش�شرت 

�شعبة  �ملبار�ة  جنعل  �أن  ناأمل  ملعبنا.  على  �شيتي 
�لأم��ور على  عليهم مثلما جنحنا يف تعقيد 

ت�شيل�شي وليفربول .
�لر�بع،  �ملركز  �شاحب  �أر�شنال،  ويلتقي 
3-3 مع  �ل��ت��ع��ادل  ف��خ  �ل���ذي �شقط يف 
���ش��ي��ف��ه �ن���درخل���ت �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي ب����دوري 

�لأبطال يوم �لثاثاء �ملا�شي، مع م�شيفه 
�شو�ن�شي �شيتي غد� �لأحد، بينما �شيحاول 
�شحوته  م��و����ش��ل��ة  ي��ون��اي��ت��د  ن��ي��وك��ا���ش��ل 

وي�شت  مل��اق��اة  ي��خ��رج  �لأخ����رة عندما 
بروميت�س �ألبيون يف نف�س 

�ليوم ويتطلع مان�ش�شرت 
يونايتد لاقرت�ب من 
�لأوىل  �ل�����ش��ت��ة  �مل���ر�ك���ز 

�مل�شابقة،  ت���رت���ي���ب  يف 
ب�شبب  �لبطولة  توقف  قبل 

حينما  �ل����دول����ي����ة،  �ل����رزن����ام����ة 
�ليوم  ب��ال���س  ك��ري�����ش��ت��ال  ي�شت�شيف 

على ملعب �أولد تر�فورد.
وي��ب��ح��ث ب��رن��ل��ي م��ت��ذي��ل �ل���رتت���ي���ب عن 

يو�جه  �مل�شابقة عندما  �لأول يف  �نت�شاره 
�شيفه هال �شيتي، فيما يلتقي �أ�شتون 
فيا، �لذي تلقى �خل�شارة يف مبارياته 
�ل�شتة �لأخرة، مع م�شيفه وي�شتهام 

يونايتد ويو�جه �شندرلند �شيفه 
�إيفرتون، بينما يلتقي توتنهام 

مع  ه���وت�������ش���ب���ر 
�شيتي  ���ش��ت��وك 

غد�ً.

�آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
وحر�شا  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  �أبوظبي  ن��ادي  �إد�رة 
�أحد�ث �شباق  �أعلن �لنادي تاأجيل  على �شامة �ملت�شابقن 
كان  و�لذي  �ل�شو�حيف  �ل�شريعة  �خل�شبية  للقو�رب  �لعلم 
من �ملقرر �إقامته على كا�شر �لأمو�ج م�شاء �م�س �إىل �ليوم 
وذلك ب�شبب �شوء �لأحو�ل �جلوية وتوقعات �رتفاع �شرعة 
م��دي��ر عام  �لرميثي م�شاعد  ���ش��امل  ب��ذل��ك  ���ش��رح  �ل��ري��اح. 
�ل�شباق و�شامة  �لقر�ر جاء ل�شالح �شر  �أن  و�أكد  �لنادي 

من  تتو�فر  �لتي  �ملثلى  �لظروف  يف  يقام  ولكي  �مل�شاركن 
خالها جميع عنا�شر �لأمن و�ل�شامة.

يقام  �أن  �لأوىل  وبالدرجة  دوم��ا  يهمنا    : �لرميثي  وق��ال 
و�ل�شامة  �لأم���ان  مو��شفات  ك��ل  حتمل  بيئة  يف  �ل�شباق 
للمت�شابقن حيث �أن �شامتهم لها �لأولوية دوما ويف كل 
�أية تعديات  �أنه ل توجد  �لتي نقيمها  موؤكد�  �ملناف�شات 
على مدة �ل�شباق �لذي �شينطلق �ليوم ب�شبع دور�ت كاملة 
كما كان مقرر� �م�س ي�شارك يف �ل�شباق خم�شة ع�شر قاربا 

من �لإمار�ت و�لكويت.

بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �شمو  وج���ه 
�ل�شمو  �آل نهيان م�شت�شار �شاحب  خليفة 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل�����دويل  �أب��وظ��ب��ي 
�لتهنئة �إىل �أخيه �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
بتويل  وذل��ك  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�شموه رئا�شة نادي دبي �لدويل للريا�شات 

ريا�شة  نه�شة  �أن  �شموه  و�أك��د  �لبحرية. 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  �إم��ارة دبي يف  �لبحر يف 
وملمو�شا  ك���ب���ر�  ت����ط����ور�  ����ش���ه���دت  ق����د 
تتقدم  �أن  دور يف  �شموه  لرئا�شة  و�شيكون 
عجلة �لزده��ار للريا�شة �لبحرية ب�شكل 
�ملرحلة  يف  �أعلى  م�شتويات  وعلى  �أف�شل 

�ملقبلة . 

�سوء �لأحو�ل �جلوية يوؤجل �سباق 
�لعلم لل�سو�حيف �إىل �ليوم

�سلطان بن خليفة يهنئ من�سور بن حممد 
برئا�سة نادي دبي للريا�سات �لبحرية

ال�سيتي اجلريح اأوروبيًا يلتقي رينجرز 

مهم���ة �سعب���ة لت�سيل�س���ي �أم���ام ليف����رب����ول يف �لب����رميريلي�����غ

�لعو�م  يف  �للقب  وحامل  �ملت�شدر  يوفنتو�س  م��درب  ب��ال  �ل�شابات  ت��وؤرق 
و�لو�شيف  �ملبا�شر  �ملطارد  وروم��ا  �ليغري  ما�شيميليانو  �لخ��رة  �لثاثة 

�لفرن�شي رودي غار�شيا قبل مو�جهتيهما 
ل���ب���ارم���ا وت���وري���ن���و ع��ل��ى �ل����ت����و�يل غد� 

ع�شرة  �حل���ادي���ة  �مل��رح��ل��ة  يف  �لح�����د 
م��ن �ل���دوري �لي��ط��ايل لكرة �لقدم 
�شر�كة  �لذي فك  يوفنتو�س  ويعاين 

�ل�شد�رة مع روما يف �ملرحلة �ملا�شية 
2-�شفر  �مبويل  م�شيفه  على  بفوزه 

�ل��ع��ا���ش��م��ة �م����ام م�شيفه  وخ�����ش��ارة ف��ري��ق 
نابويل بالنتيحة ذ�تها، من كرثة �ل�شابات 
يف خط دفاعه �لقوى يف �لكال�شيو �ىل جانب 

�شباكهما  �هتزت  حيث  �لن  حتى  �شمبدوريا 
مرة و�حدة يف 10 مباريات.

كا�شري�س  م��ارت��ن  �لوروغ���وي���اين  ��شابة  فبعد 
و�ندريا بارز�غلي و�لفرن�شي باتري�س �يفر� �ل�شبوع 

�ملا�شي، �أ�شيف �ىل �لقائمة �لغاين كو�دوو ��شامو� �لذي 
�وملبياكو�س  �م��ام  �لخ���رة  �مل��ب��ار�ة  يف  لا�شابة  تعر�س 

�ل��ر�ب��ع��ة من  �ل��ث��اث��اء يف �جل��ول��ة  �ل��ي��ون��اين )2-3( 
م�شابقة دوري �بطال �وروبا.

ويعول فريق �ل�شيدة �لعجوز كثر� على معنويات لعبيه 
�نع�س  حيث  �ليوناين  �لفريق  على  �ل��ف��وز  عقب  �لعالية 

�لثاين  �ل���دور  بطاقتي  �ح��دى  على  �ملناف�شة  يف  �م��ال��ه 
كبرة  �مال  يعقد  وهو  �لعجوز،  �لقارية  �مل�شابقة  يف 

�لرجنتيني  بقيادة  �ل�شاربة  �لهجومية  قوته  على 
ك��ارل��و���س ت��ي��ف��ي��ز وه���و م���ا رك���ز ع��ل��ي��ه �ل��ي��غ��ري يف 
�ن����ه �شيدفع  �ت�����ش��ح  �ل��ت��دري��ب��ي��ة ح��ي��ث  �حل�����ش��ة 
�ل���ف���ارو مور�تا  ب �لب��ات�����ش��ي خ��ل��ف �ل���ش��ب��ان��ي��ن 
وفرناندو لورنتي لكن �ر�دة ورغبة يوفنتو�س قد 
�لنت�شار�ت  �ىل  �لعائد  بارما  ب�شحوة  ت�شطدم 
�شيفه  على  تغلب  عندما  متتالية  هز�ئم   6 بعد 

�نرت ميان وتخل�س من �ملركز �لخر.
�للدود  ج���اره  خ��دم��ة  على  يوفنتو�س  ي��ع��ول  كما 

ت��وري��ن��و �ل����ذي ���ش��ي��ح��ل ���ش��ي��ف��ا ع��ل��ى روم����ا �ملثقل 
بال�شابات �ي�شا و�ملعنويات �ملهزوزة بخ�شارته �مام 

م�شيفه بايرن ميونيخ �لملاين �شفر-2 يف �مل�شابقة 
�لقارية.

وخ�شر روما جهود مد�فعه �ليوناين جوزيه هوليبا�س 
ومهاجمه �لي�شاندرو فلورنتزي يف مبار�ته �مام �لفريق 

�ملد�فعن  �ي�شا  �لتي ت�شم  �لنادي  بعيادة  �لبافاري وحلقا 
د�فيدي ��شتوري و�لرب�زيلين لياندرو كا�شتان ومايكون.

�لنت�شار�ت  نغمة  ل�شتعادة  و�جلمهور  �لر���س  عاملي  على  روم��ا  ويعول 
و�حلفاظ على �لقل على فارق �لنقاط �لثاث �لتي تف�شله عن يوفنتو�س 

�ن مل يكن تقلي�شها يف حال تعرث �لخر �مام بارما.
على  �شيفا  يحل  عندما  وروم���ا  بيوفنتو�س  �لثالث  لت�شيو  ويرتب�س 
�مبويل �جلريح و�لذي مل يذق طعم �لفوز يف مبارياته �لربع �لخرة 
بينها 3 هز�ئم متتالية ويتخلف لت�شيو بفارق 6 نقاط عن يوفنتو�س 
وثاث نقاط عن روما وهو ميني �لنف�س مبو��شلة نتائجه �لر�ئعة 
وتعد�ل  �نت�شار�ت   5 حقق  حيث  �لخ���رة  �ل�شت  �مل��ر�ح��ل  يف 
و�ح����د� ويف �مل��ق��اب��ل، ي��خ��و���س ���ش��م��ب��دوري��ا ���ش��ري��ك لت�شيو 
�ر���ش��ه عندما  ع��ل��ى  �خ��ت��ب��ار� �شعبا  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  يف 
ي�شت�شيف ميان �ل�شابع يف قمة �ملرحلة غد� �ل�شبت 

يف �لفتتاح.
وي��دخ��ل �ل��ف��ري��ق��ان �مل���ب���ار�ة مب��ع��ن��وي��ات خمتلفة، 
مو��شلة  يف  ورغبة  كبرة  بانتعا�شة  �شمبدوريا 
�لول يف مباريات  ف��وزه  �ل�شحوة بعدما حقق 
تغلب  عندما  وخ�شارة،  تعادلن  بعد  �لخ��رة 
مرتنحا  وم���ي���ان   ،1-3 ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا  ع��ل��ى 
لف�شله يف حتقيق �لفوز يف مبارياته �لثاث 
�لخ��رة حيث تعادل مرتن وخ�شر مرة 
�م����ام ���ش��ي��ف��ه بالرمو  و�ح�����دة وك���ان���ت 
�دى  ما  �ملا�شية  �ملرحلة  يف  �شفر-2 

�ىل تر�جعه �ىل �ملركز �ل�شابع.
وتربز �ي�شا �ملو�جهة بن فيورنتينا 
�ملركز  ت��ر�ج��ع �ىل  و�ل����ذي  �جل��ري��ح 
مر�كز  �ىل  �لعائد  ون��اب��ويل  �لعا�شر 
�ل�شد�رة حيث يحتل �ملركز �خلام�س 
يوفنتو�س  خ��ل��ف  ن���ق���اط   7 ب���ف���ارق 

�شاحب �ملركز �لول.
ومي��ل��ك �ن���رت م��ي��ان �ل��ت��ا���ش��ع فر�شة 
ي�شت�شيف  ع��ن��دم��ا  �جل������ر�ح  ت�����ش��م��ي��د 
فرونا �حلادي ع�شر ويلعب �ل�شبت �ي�شا 
�شا�شوولو �لر�بع ع�شر مع �تالنتا �ل�شاد�س 
�ي�����ش��ا كالياري  وي��ل��ت��ق��ي �لح����د  ع�����ش��ر 
�ل�شاد�س  جنوى  م��ع  ع�شر  �خلام�س 
متتالية  �ن��ت�����ش��ار�ت   3 و���ش��اح��ب 
يوفنتو�س  ع���ل���ى  ف�������وزه  �ب�����رزه�����ا 
1-�شفر عندما �حلق به �خل�شارة 
�لوىل هذ� �ملو�شم، وكييفو �شاحب 
�لثامن  �ملركز �لخر مع ت�شيزينا 
مع  ع�شر  �لثالث  وبالرمو  ع�شر، 

�ودينيزي �لثامن.

�لإ�سابات تقلق �ليويف وروما بلقائي بارما وتورينتو
�ل�����ش��م��ايل بر�ندن  �مل�����درب �لي���رل���ن���دي  ي�����ش��ر 
�شتيفن  �مل��خ�����ش��رم  و���ش��ط��ه  ق��ائ��د  �ن  رودج�����رز 
�ل�شغط عندما يلتقي  ج��ر�رد لن ينهار حتت 
ليفربول �شيفه ت�شل�شي �ليوم �ل�شبت يف �ملرحلة 
�ل����دوري �لن��ك��ل��ي��زي لكرة  �حل��ادي��ة ع�شرة م��ن 

�لقدم.
�����ش���و�أ حلظاته  ع���ام���ا(  ج�����ر�رد )34  وع���ا����س 
من  ن��ي�����ش��ان-�ب��ري��ل  يف  ت�شل�شي  و�ج����ه  ع��ن��دم��ا 
لل�شنغايل  هدفا  �نزلقه  وكلف  �ملا�شي،  �ملو�شم 
دميبا با بدد �حام ليفربول باحر�ز لقبه �لول 

منذ عام 1990.
وت���ر�ج���ع م�����ش��ت��وى لع���ب �ل��و���ش��ط ب��ع��د خطئه 
�لفادح على غر�ر فريقه �لذي خ�شر �ربع مر�ت 

�ل��رتت��ي��ب �ىل �ملركز  �مل��و���ش��م وت���ر�ج���ع يف  ه���ذ� 
�ل�����ش��اب��ع، ك��م��ا ���ش��ق��ط م���رة ج���دي���دة �م����ام ريال 
دوري  �ملجموعات من  دور  �ل�شباين يف  مدريد 
�ب��ط��ال �وروب�����ا �ل��ث��اث��اء �مل��ا���ش��ي ح��ي��ث �شارك 

جر�رد يف �خر 20 دقيقة فقط.
و�ر�ح رودج��رز عدة لعبن مفاتيح يف ت�شكيلة 
�حلمر وق��ال �ن��ه ح��اول �حل��ف��اظ على جر�رد 
قبل  ف��خ��ذه  ����ش��اب��ات ع�شلية يف  م��ن  �مل��ن��زع��ج 
وقال  �ملت�شدر  ت�شل�شي  م��ع  �ملرتقبة  �مل��و�ج��ه��ة 
�لتي ج�شدها  �ل�شهرة  �لنزلقة  رودج��رز عن 
�شرددها  �ن��ه  �شك  ل  باغنية  ت�شل�شي  جمهور 
على م�شامع جر�رد: لقد عرف مو�قف �شعبة 
ر�ئ��ع. ل لوم  ي��رد ب�شكل  ك��ان  يف م�شرته لكنه 

عليه ومل يكن حمظوظا.. لقد كان حموريا يف 
م�شو�رنا �ملو�شم �ملا�شي .

وف�����ش��ا ع��ن غلطة ج����ر�رد، ���ش��ال ح��رب كثر 
لنتقاد رودجرز طريقة لعب ت�شل�شي �لدفاعية 
و�ع���اد  )2-�شفر(  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م  م���ب���ار�ة  يف 
هذ�  �لفتيل  ��شعال  ماتيت�س  نيمانيا  �ل�شربي 
ليفربول  على  يقع  �ل��ل��وم  �ن  معترب�  �ل���ش��ب��وع 
لف�شله يف فك �شيفرة دفاع �لفريق �لزرق: فرق 
�مام  �يقاف �حلافلة  �ملو�شم حاولت  كثرة هذ� 
�ن تعرف  د�فعت يجب  �ذ�  لكننا فزنا.  مرماها 
نوعيتنا.  �ظهرنا  �مل��ب��ار�ة  تلك  ت��د�ف��ع. يف  كيف 
نلعب بطريقة خمتلفة �لن. نحن يف �ل�شد�رة 

ونريد �ن نبقى .

منتخب  م���درب  بو�شكي  دل  في�شنتي  ي�شتدع  مل 
�لنكليزي  ت�شل�شي  مهاجم  �لقدم  لكرة  ��شبانيا 
�شمن  بيارو�شيا  مبار�تي  كو�شتا خلو�س  دييغو 
و�ملانيا   2016 فرن�شا  �وروب����ا  ك��ا���س  ت�شفيات 
ت�شل�شي  ه��د�ف  عاما(   26( كو�شتا  وعانى  ودي��ا. 
هذ� �ملو�شم من ��شابات عديدة يف �لونة �لخرة 
�بعدته عن مت�شدر �لربمر ليغ، ودفعت مدربه 
�ل���ربت���غ���ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و �ىل �ل��ط��ل��ب من 
�لدولية  �مل��ب��اري��ات  ف���رتة  يف  �ر�ح��ت��ه  بو�شكي  دل 
خو�شيه  م��رة  لول  و��شتدعي  لياقته.  ل�شتعادة 
كايخون و�لفارو مور�تا ونوليتو مهاجمو نابويل 
ويوفنتو�س �ليطالين و�شلتا فيغو على �لتو�يل 

و�يغنا�شيو كامات�شو لعب و�شط ملقة.
ود�فيد  �يني�شتا  �ن��در���س  �لت�شكيلة  ع��ن  ويغيب 
وخو�ن  �ل�شابة  ب�شبب  ك��ارب��اخ��ال  ود�ين  �شيلفا 
 2008 يف  �للقب  حاملة  ��شبانيا  وحت��ت��ل  م��ات��ا 
ور�ء  جم��م��وع��ت��ه��ا  يف  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  و2012، 
�شلوفاكيا، وهي تو�جه بيارو�شيا يف 15 �جلاري 
�ملانيا  �للعب �شد  �يام من  يف هويلفا قبل ثاثة 

بطلة �لعامل يف فيغو ويف ما يلي �لت�شكيلة:
- حر��شة �ملرمى: �يكر كا�شيا�س )ريال مدريد(، 
�لنكليزي(،  يونايتد  )مان�ش�شرت  خيا  دي  د�فيد 
خو�نفر�ن  �ل��دف��اع:   - )��شبانيول(  كا�شيا  كيكو 

)ت�شل�شي  ��شبيليكويتا  �شيز�ر  مدريد(،  )�تلتيكو 
مدريد(،  )ري���ال  ر�م��و���س  �شرخيو  �لن��ك��ل��ي��زي(، 
ج�����ر�ر ب��ي��ك��ي��ه وم������ارك ب����ارت����ر� وج�������وردي �لبا 
)ب����اي����رن ميونيخ  ب���رن���ات  خ�����و�ن  )ب���ر����ش���ل���ون���ة(، 
�ليطايل(  )ن��اب��ويل  �ل��ب��ي��ول  ور�وول  �لمل�����اين(، 
)بر�شلونة(،  بو�شكيت�س  ���ش��رج��ي��و  �ل��و���ش��ط:   -
كوكي )�تلتيكو مدريد(، �شانتي كازورل )�ر�شنال 

)ت�شل�شي  ف��اب��ري��غ��ا���س  ���ش��ي�����ش��ك  �لن���ك���ل���ي���زي(، 
�ي�شكو  )ملقة(،  كامات�شو  �يغنا�شيو  �لنكليزي(، 
)�شلتا فيغو(،  نوليتو  �لهجوم:   - )ريال مدريد( 
�ل��ف��ارو م��ور�ت��ا )ي��وف��ن��ت��و���س �لي���ط���ايل(، بيدرو 
)�تلتيكو  غار�شيا  ور�وول  )بر�شلونة(،  رودريغيز 
�ليطايل(،  )ن��اب��ويل  كايخون  خو�شيه  م��دري��د(، 

باكو �لكا�شر )فالن�شيا(

كو�ستا خارج ت�سكيلة �إ�سبانيا

مدرب ليفربول: جري�رد لن ينهار �أمام ت�سيل�سي

�أغويرو يحتفل بتوقيع 
كتابه ولد ليتاألق

�لذي  ليتاألق  ولد  كتاب  توقيع  حفل  �أغ��وي��رو،  �شرجيو  �لأرجنتيني،  �لاعب  �أق��ام 
وتلقى  مي�شي  ليونيل  و�شديقه  مو�طنه  مقدمته  وكتب  �لذ�تية،  �شرته  يتناول 

مهاجم مان�ش�شرت �شيتي �لإجنليزي، خال �حلفل، عدة قبات من معجباته.
�أمام  ت�شرين ثاين-نوفمرب �جل��اري،   5 �لأربعاء  تلقى خ�شارة مفاجئة  �شيتي  وكان 

�ش�شكا مو�شكو �لرو�شي )2-1(، ليقرتب كثر� من ود�ع دوري �أبطال �أوروبا.
وحر�شت جماهر �لنادي رغم �خل�شارة، على م�شاندة �أغويرو يف حفل توقيع �لكتاب 
للح�شول  �شباحا  �ل�شاد�شة  منذ  �مل�شجعون  �لحت��اد وجتمع  على ملعب  �أقيم  �لذي 

على ن�شخة من �لكتاب موقعة من �أغويرو �شخ�شياً.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مهدد بال�سجن لإطعامه م�سردين
�أكد نا�شط �أمركي، يف �لت�شعن من �لعمر، �أنه لن يكف 
و�لتي  ذلك  �لتي حتظر  �مل�شردين يف مدينته  �إطعام  عن 
وفقا  بال�شجن  وه��ددت��ه  �ل�شبب  لهذ�  �شلطاتها  �أوقفته 
�ن  �آبوت ملحطة  �آرنولد  �لنا�شط ويدعى  للقانون.  وقال 
يدير  وه��و   ، �لتهديد  �أن يخيفني  �ل�شعب  ، من  �شي  بي 
فورت  م��دي��ن��ة  يف  �مل�����ش��ردي��ن  تطعم  منظمة  ع��ق��ود  م��ن��ذ 

لودرديل يف فلوريد� جنوب �شرق �لوليات �ملتحدة. 
وم��ن��ذ ي��وم �جلمعة م��ن �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، ب��ات ممنوعا 
�مل�شردين  على  �لطعام  توزيع  �ل�شياحية  �ملدينة  هذه  يف 
ترمي  �إنها  �ل�شلطات  تقول  حملة  �إط��ار  يف  �ل�����ش��و�رع،  يف 
�لعجوز  �لنا�شط  ورد  �ل��ع��ام��ة.   �ل�شحة  على  للحفاظ 
بالقول ل ميكن �أن نخفي �مل�شردين حتت �ل�شرير مثا، 
�آرنولد  وتعر�س    . �ملنطقة  يف  م�شرد  �آلف  ع�شرة  هناك 
خال  �لثانية  للمرة  �لأرب��ع��اء،  ق�شر  لوقت  للتوقيف 
م�شردين يف حديقة  على  �لطعام  يوزع  كان  لأنه  �أ�شبوع، 
عامة.  وهو يو�جه عقوبة ت�شل �إىل �ل�شجن �شهرين ودفع 
غر�مة بقيمة 500 دولر.  وبررت �ل�شرطة، يف بيان، هذ� 
�لقر�ر باأنه يرمي �إىل نقل �مل�شردين �إىل �أماكن خم�ش�شة 
حيث يكون و�شعهم �أف�شل .  ومنذ يناير 2013، حتظر 

مدن �أمركية عدة �إعطاء �لطعام للم�شردين. 

يقتل زوجته ل�سرقة جموهر�تها
�أق��دم ميني يف عقده �لثالث على قتل زوجته مبحافظة 
ليقوم  �شرباً  عليها  �عتدى  �أن  بعد  �لباد،  عدن جنوبي 

لحقاً ب�شرقة ما حتوزه زوجته من جموهر�ت.
خنق  �جل��اين  �ل���زوج  �إن  �ليمنية  �لد�خلية  وز�رة  وق��ال��ت 
ذلك  بعد  ليقوم  �حل��ي��اة،  ف��ارق��ت  �أن  �إىل  بيديه  زوج��ت��ه 
�ألف  و700  مبليون  قيمتها  �ملقدرة  جموهر�تها  ب�شرقة 
�لزوج  ب��ع��دن  �لأم��ن��ي��ة  �لأج���ه���زة  ري���ال مي��ن��ي. و�شبطت 
ذمة  على  �ملقتولة  زوج��ت��ه  جثة  على  وحتّفظت  �جل���اين، 
�أعلنته  ملا  �لق�شية، وفقاً  �إج��ر�ء�ت جمع �ل�شتدللت يف 
�أجهزة  قالت  مت�شل،  �شعيد  وعلى  �ليمنية.  �لد�خلية 
�ل�شرطة مبديرية عتمة مبحافظة ذمار جنوبي �ليمن، 
�ل��ن��ار على عمته يف  �أط��ل��ق  �ل�29 م��ن ع��م��ره  ���ش��اب��اً يف  �إن 
�شدرها ما �أدى �إىل مقتلها، قبل �أن يقوم لحقا باإطاق 
�لد�خلية  و�أع��ل��ن��ت  م��ن��ت��ح��ر�.  ل��ي��م��وت  نف�شه  ع��ل��ى  �ل��ن��ار 
�لأ�شخا�س  ع��ل��ى  �جل���ر�ئ���م  �شملت  �إح�����ش��ائ��ي��ة  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
و�لأ�شرة خال �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري، حيث بلغ 

عددها 9375 جرمية.

ي�ستعني بغوغل قبل قتل �بنتيه
ذكرت و�شائل �لإعام �لأ�شرت�لية �أن رجًا �أقدم على �لبحث 
ع��ب��ارة كيف ميكنني قتل زوجتي  ع��ن  غ��وغ��ل  م��وق��ع  ع��رب 
�ل�شابقة قبل �أن يرتكب جرمية مزدوجة بقتل �بنتيه، رد�ً 
�أن  �إىل  ياهو  موقع  ولفت  بح�شانتهما.  طليقته  فوز  على 
�شارل ميهايو ، 36 عاماً، �عرتف بقتل �شافانا )4 �أعو�م( 
خال  �لأ�شرت�لية  ميلبورن  مدينة  يف  )ع��ام��ان(  و�إنديانا 
عيد �لف�شح �ملا�شي. و�أو�شحت م�شادر من �ملحكمة �لعليا 
خ�شارة  بعد  �بنتيه  ت��ودي��ع  طلب  ميهايو  �أن  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة، 
معركة �حل�شانة مع و�لدتهما، وبناًء على طلبه، قام �ملتهم 

باأخذ �لفتاتن �إىل �ل�شينما و��شرتى لهما ثياباً جديدة.

مغامر يقدم نف�سه وجبة لأفعى �أناكوند� 
وثائقي  فيلم  لت�شوير  وذلك  �أناكوند� عماقة،  لأفعى  د�شمة  نف�شه وجبة  يقدم  �أن  �لربية  �حلياة  قرر مغامر يف 
ل�شالح قناة دي�شكفري ، بعد �أن يرتدي بدلة خا�شة، ويت�شلح بكامر� لتوثيق هذ� �حلدث من د�خل جوف �لأفعى.

�أعلنت دي�شكفري �أن هذ� �حلدث �لفريد من نوعه �شيقام يف 7 دي�شمرب )كانون �لأول( �لقادم، و�شتبث �لقناة على 
�لهو�ء مبا�شرة، حلظة �بتاع �أفعى �لأناكوند� �لتي ي�شل طولها �إىل حو�يل 30 قدماً، للمغامر بول روزويل )26 

عاماً(، ليتابع �ملاين عرب �شا�شة �لتلفزيون هذ� �حلدث �لذي يحدث للمرة �لأوىل.
وتقتات �أفعى �لأناكوند� وموطنها �لأ�شلي حو�س �لأمازون يف �لعادة، على �خلنازير �لربية و�لغزلن وخنازير �ملاء 
بدلة  بول  �شرتدي  ولذلك  �بتاعها،  قبل  �لفري�شة  �شحق  على  �لقاب�شة  ع�شاتها  وتعمل  �لأمريكي،  و�لتم�شاح 

خا�شة حتميه من �ملوت �أثناء �لتجربة �ملرعبة.
�أنها ت�شكل خطر�ً على حياة  و�شارع �ملد�فعون عن حقوق �حليو�نات �إىل �لعرت��س على هذه �لتجربة، معتربين 
�لأفعى، �إل �أن بول �أكد على �أنه لن يعر�س �لأفعى �لقاتلة لأي �أذى، ودعا �ملعرت�شن �إىل متابعة �ملغامرة للتاأكد من 

ذلك، ح�شبما �أفادت �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية.
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مز�رع يحول �سيارته �إىل كلب 
حّول مز�رع بريطاين �شيارته من نوع جيب �إىل �أكرب كلب حر��شة 
لاأغنام، تخليد�ً لذكرى كلبته �لتي توفيت قبل مدة، �إل �أن حجم 
�ل�شيارة مل يعد يتاءم مع م�شاحة مزرعته �ل�شغرة، لذلك قرر 
وبن  بينها  �لفرق  �لأغ��ن��ام مل تاحظ  �أن  �لرغم من  على  بيعها 

�لكلب �حلقيقي.
��شرتليني  2000 جنيه  �أك��رث من  �إي��ز�ك )46 عاماً(  و�أنفق ديف 
)3400 دولر(، لتغطية هيكل �ل�شيارة بوبر كلب باللونن �لأب�س 
�ل��ذي كانت  �ل�شم  ��شم فلو�س وهو نف�س  و�أطلق عليها  و�لأ���ش��ود، 

حتمله كلبته �لر�حل، بح�شب �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية.
40 ميًا يف  و�أثبتت �شيارة �لكلب �لنائم، �لتي ت�شل �شرعتها �إىل 
�ل�شاعة فقط، فعاليتها يف جمع �لأغنام من حولها، د�خل مزرعة 
ف��د�ن، على   180 �إي��ز�ك مبدينة �شان �شيك�س، و�لبالغة م�شاحتها 

�لرغم من حجمها �لذي يفوق حجم �لكلب �لطبيعي عدة مر�ت.
و�أ�شار �إيز�ك �إىل �أن �لبع�س يعترب عمله �شرباً من �جلنون، �إل �أنه 
�أر�د تخليد ذكرى كلبته �لتي كان �أطفاله �لثاثة يحبونها، وكانت 

تعترب مبثابة فرد من �لأ�شرة.
�لعامة،  �ل��ط��رق��ات  يف  �لتجول  على  ق���ادرة  غ��ر  �ل�شيارة  �أن  غ��ر 
باتت  �أنها  �إىل  بالإ�شافة  عليها،  �أجريت  �لتي  �لتعديات  ب�شبب 
ت�شكل عبئاً د�خل �ملزرعة، لذلك قرر �إيز�ك بيعها بالرغم من �أنها 

�أثبتت جد�رتها ككلب حر��شة �عتادت عليه �لأغنام.

طائرة ت�سدم جامو�سة 
�قاعها  خال  �شاردة  بجامو�شة  هندية  رك��اب  طائرة  ��شطدمت 
من مدينة �شور�ت �لغربية ولكن مل ي�شب �أي من �لركاب �أو �أفر�د 
عن  �مل�شوؤولة  جيت  �شباي�س  ط��ر�ن  �شركة  وقالت  ب��اأذى.  �لطاقم 
بوينج  ط��ر�ز  من  وهي  �لطائرة  رحلة  �ألغت  �إنها  �لطائرة  ت�شغيل 
�أن �حلادث  �ل�شركة  و�أ�شافت   . 737 بعد تعر�شها لأ�شر�ر كبرة 
�لظام.  ب�شبب  �جلامو�شة  روؤي��ة  تعذر  و�أن��ه  �ملا�شية  �لليلة  وق��ع 
وقالت �إن �لركاب �لذين كانو� متجهن �إىل دلهي نقلو� �إىل طائرة 
�أخرى. وتابعت يف بيان �حليو�نات �ل�شاردة متثل تهديد� متز�يد� 
يف بع�س �ملطار�ت.  وقالت هذ� �حلادث �ثر على عملياتنا �لدورية 
ومن ثم فاإن رحات �شباي�س جيت من �شور�ت �شتتوقف �لآن بعد 
ه��ذ� �حل����ادث.  وت��ع��اين بع�س �مل��ط��ار�ت �لهندية م��ن ���ش��وء حالة 
ممر�ت  �إىل  �لو�شول  من  �ل�شاردة  �حليو�نات  ميكن  مما  �لأ���ش��و�ر 

�قاع وهبوط �لطائر�ت.

جماجم وعظام ب�سرية يف منزل 
ب�شرية يف  ك�شف مقطع فيديو حديث عن وج��ود جماجم وعظام 
بالوليات  كاليفورنيا  يف  زوج��ان  ميتلكه  �ل�شيطان  عبدة  ل�  منزل 
�ملتحدة �لأمريكية. يظهر يف �لفيديو �لذي �أفرجت عنه �ل�شرطة 
�لأمريكية م�شاهد مروعة ملنزل زوجن مليء بالقمامة وغطيت 
جدر�نه بكتابات �شيطانية ورموز غام�شة، بجانب جماجم وعظام 
وبح�شب  �ل�شيطانية.  �لطقو�س  �أد�ء  �أث��ن��اء  قتلها  مت  للحيو�نات 
�شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية، �ألقت �ل�شرطة �لقب�س على رجل 
يدعى بازوز� �إله �آلغارد )35 عاماً( بعد �أن �كت�شفت جثتن د�خل 
قرب يف حديقة �ملنزل يف 5 �أكتوبر )ت�شرين �لأول( �ملا�شي، ومتكنت 
�ل�شحيتن  وهوية  عمر  حتديد  من  �لتحقيقات  خ��ال  �ل�شرطة 
و�لدته  �ل�شرطة  �عتقلت  كما   .2009 عام  يف  دفنتا  �أنهما  موؤكدة 
بتهمة  عاماً(   24( بورت�س  نيكول  �آم��رب  وزوجته  لو�شون  �شينثيا 
�ل�شرت�ك معه يف �أكل �أجز�ء من ج�شد �ل�شحيتن و�لتخل�س من 

املمثلة جي�سيكا �سا�ستاين لدى و�سولها حلفل العر�س العاملي الأول لفيلم )ال�سنة الأكرث عنفًا( يف افتتاح مهرجان AFI بهوليوود. �أع�شائهما �ملتبقية د�خل حفرة يف حديقة �ملنزل.

قتيالن يف جرمية �أكل حلوم ب�سر 
قتلت �مر�أة يف جرمية �كل حلوم ب�شر فيما تويف �ملعتدي عليها بعدما ��شيب 
ب�شحنة من م�شد�س تايزر كهربائي ��شتخدمته �ل�شرطة يف فندق بريطاين 

على ما ذكرت هيئة بي بي �شي .
وقالت �ل�شرطة �إن حتقيقا بتهمة �لقتل يجرى حول وفاة �ملر�أة �لبالغة 22 

عاما يف فندق يف بلدة �رغود يف ويلز من دون تو�شيح طبيعة ��شاباتها.
وقالت بي بي �شي �إن �ل�شحية قتلت يف �أطار جرمية �أكل حلوم ب�شر و�أنها 
�إىل  �ل�شرطة  و�شلت  وقد  عاما.   34 �لبالغ  به  بامل�شتبه  عاقة  على  كانت 
�ل�شاعة  قر�بة  �خلمي�س  �لربعاء  ليل  للم�شردين  نزل  �أي�شا  وهو  �لفندق 
�لو�حدة و�لن�شف ليا بعدما تبلغت باحلادث. وقالت �ل�شرطة مت �لتحقق 
تايزر وتوقيف رج��ل. وخال  �ملكان و��شتخد�م م�شد�س  �مل��ر�أة يف  من وف��اة 
توقيفه فقد �لرجل �لوعي . ورغم �ل�شعافات �لولية �لتي حظي بها فارق 
�حلياة. وقال ع�شو �ملجل�س �لبلدي ليون غاردير �أنا �أمثل �رغود منذ �أكرث 

من 30 عاما وهذه �ب�شع ماأ�شاة ت�شرب �لبلدة �مل�شدومة .

�لك�سف عن �أول »�سجرة عائلة« للح�سر�ت 
للح�شر�ت  عائلة  �شجرة  �أول  ع��ن  �لنقاب  �لعلماء  م��ن  دويل  فريق  ك�شف 

و�شفها بانها �لأكرث �شمولية على �لطاق.
�إىل حو�يل  و��شتخدم فريق �لعلماء بيانات جينية لتتبع ��شول �حل�شر�ت 

ن�شف مليار �شنة وتو�شيح �ل�شات بن �ملجموعات �لرئي�شية للح�شر�ت.
جميع  تغطي  �حل�����ش��ر�ت  م��ن  نوعا   144 م��ن  جينا   1478 �لعلماء  وحلل 
�ملجموعات �لرئي�شية للح�شر�ت لاجابة على ت�شاوؤلت مطروحة منذ زمن 
طويل ب�شاأن تطور وتنوع �حل�شر�ت وهي �ملجموعة �لكرب و�لكرث تنوعا يف 

�لكائنات �حلية على �لأر�س.
وقال برنهارد مي�شوف �لباحث مبتحف �لك�شندر كوينج لابحاث يف �أملانيا 
و�أحد قادة �لدر��شة �لتي ن�شرت يف دورية )�شاين�س( �لعلمية �حل�شر�ت متثل 

ثلثي جميع �نو�ع �حليو�نات �ملعروفة. 
و�أ�شاف هي �لطرف �ملهم يف �لنظمة �لبيئية �لأر�شية مع �لنباتات. 

على  ظهرت  ح�شر�ت  �ول  �ن  �جلينية  �لبيانات  �إىل  ��شتناد�  �لعلماء  وق��در 
فيه  �ل��ذي ظهرت  تقريبا  �ل��وق��ت  نف�س  �شنة يف  مليون   480 قبل  �لر����س 
�أول نباتات �ر�شية. وهذ� �لتاريخ �قدم ب�شبعن مليون �شنة من تاريخ �قدم 
حفرية ح�شرية معروفة. وقال كارل كجر عامل �لحياء بجامعة روجترز 
 480 ح��و�يل  قبل  �لر���س  كوكب  ك��ان  �لدر��شة  يف  �مل�شارك  نيوجرزي  يف 
مليون �شنة ي�شبه �ملريخ ب�شكل �كرب مما هو عليه �لن. مل يكن هناك �شيء 
�شوى �ل�شخور دون حياة على �لر�س. كانت �ملحيطات مليئة باحلياة لكن 
�حلياة خارج �ملياه كانت حتديا حقيقيا يف و�قع �لمر.  وقال ن�شاأت �لنباتات 

جامعة تقدم �أطباق ديد�ن للطلبة
��شتحدثت رئا�شة جامعة بروك�شيل 
نظاما غذ�ئيا جديد� للطلبة يبدو 
غريبا للبع�س، ولكنه يحتوي على 

ن�شبة كبرة من �لربوتن لهم.
�أطباق  ت��ق��دمي  �جل��ام��ع��ة  وق�����ررت 
ديد�ن وح�شر�ت، حيث �شهدت �إقبال 
لطعمها  ن��ظ��ر�  �لطلبة  م��ن  ك��ب��ر� 
من  �أف�شل  �أن��ه��ا  م��وؤك��دي��ن  �لفريد 
�للحم. ولهذ� بد�أت مطاعم �خرى 
ب��ت��ق��دمي م��ث��ل ه���ذه �ل��وج��ب��ات بعد 
�لكثرين، كما مت  �إعجاب  نالت  �أن 
م�شنعة  غذ�ئية  م��و�د  �أي�شا  ط��رح 

من �حل�شر�ت �ملطحونة.

نيويورك..مدينة �لفئر�ن
قد تزخر مدينة نيويورك �لمريكية 
)�لتفاحة  �ل��ب��ع�����س  ي�شميها  �ل��ت��ي 
ومنها  �لرو�يات  مباين  �لكربى( 
ثمانية  �ىل  ي�����ش��ل  مل���ا  م�����اأوى  �ن��ه��ا 
ماين فاأر �أي فاأر لكل مو�طن لكن 
كولومبيا  بجامعة  �ح�شائيا  بحثا 
فيه  مغاىل  �لتقدير  ه��ذ�  �ن  يقول 
على �لأرج��ح .. وق��در عدد �لفئر�ن 
جوناثان  وي��ق��ول  ف��ق��ط.  مبليونن 
للدكتور�ة  يح�شر  �ل����ذي  �ورب�����اك 
مقال  وك��ت��ب  كولومبيا  جامعة  يف 
ن�شر يف جملة  �ل��ظ��اه��رة  ه���ذه  ع��ن 
فئر�ن  ع����دد  �ن  ���ش��ي��ج��ن��ي��ف��ي��ك��ان�����س 
نيويورك هو على �لأرجح مليونان. 
ويقول �ورباك �إن �ملقولة عن وجود 
فاأر لكل مو�طن يف نيويورك عمرها 
ق��رن ك��ام��ل و�ن��ه��ا �شمدت ك��ل هذ� 
�لفئر�ن  ع����دد  ح�����ش��ر  لن  �ل���وق���ت 
ب�شكل موثوق به �أمر �شعب و�ن كان 
�أحد  على  يخفى  ل  �لفئر�ن  وج��ود 
يعي�شون  غالبية من  بذلك  وي�شهد 
ي��رون��ه��ا ترك�س  �ل��ذي��ن  �مل��دي��ن��ة  يف 
ع���ل���ى ق�����ش��ب��ان ق����ط����ار�ت �لن���ف���اق 

وو�شط �لقمامة.

تدهور �حلالة �ل�سحية 
ملاجدة �ل�سباحي

تدهورت �حلالة �ل�شحية للفنانة 
ماجدة �ل�شباحي، عقب تعر�شها 
ل��وع��ك��ة ���ش��ح��ي��ة م��ف��اج��ئ��ة خال 

�لأيام �لقليلة �ملا�شية.
�لفنانة  من  مقرب  م�شدر  وق��ال 
�مل�شرية �إنها نقلت �ل�شباحي �إىل 
�مل�شت�شفى خال �لأ�شبوع �ملا�شي، 
�لفحو�شات  م��ن  لعدد  وخ�شعت 
و�لأ�شعة، حيث �أكد �لأطباء وفقا 
�أنها  �ل��ف��ح��و���ش��ات  ه����ذه  ل��ن��ت��ائ��ج 
ب��ح��اج��ة ل��ل��ر�ح��ة �ل��ت��ام��ة، بعدما 
من  تعاين  �أنها  �لنتائج  �أو�شحت 
وحتديد�  �ل�شيخوخة،  �أم��ر����س 

�لقلب و�رتفاع �شغط �لدم . 
ع����ادت ماجدة  �مل�����ش��در  و�أ����ش���اف 
لكنها  ي��وم��ن،  قبل  منزلها  �إىل 
غرفتها  يف  �لتامة  للر�حة  تخلد 
ط����و�ل �ل���وق���ت، ك��م��ا �أن��ه��ا ل ترد 
ل  كي  �لهاتفية،  �لت�شالت  على 

تتعر�س لأي �إرهاق .

كارمن تتاألق يف مهرجان 
�ملو�سيقى �لعربية

�أحيت �لفنانة �مل�شرية كارمن �شليمان حفا غنائيا �شمن فعاليات مهرجان �ملو�شيقى 
�لعربية يف دورته �ل�23 يف د�ر �لأوبر� �مل�شرية على �مل�شرح �لكبر، �م�س �لأول. 

لتقدميهما  نظر�  جمهورها،  على  و�ل�شعادة  �لبهجة  من  حالة  كارمن  و�أ�شفت 
جمموعة من �أغاين �لزمن �جلميل ب�شوتها �لد�يفء ما جعلهم �أكرث �ن�شجاما 

معها طو�ل �حلفل، ف�شا عن غنائها ملجموعة من �أغاين �ألبومها �جلديد.
�إذ  �ملهرجان،  �شليمان يف  كارمن  فيها  ت�شارك  �لتي  �لثانية  �مل��رة  ه��ذه  وه��ذه 

�شاركت من قبل يف دورته �ل�19.

�ل�شابة  �أن  �أمريكية جديدة  در��شة  وجدت 
بن  ت��ت��ز�ي��د  و�مل�شتقيم  �ل��ق��ول��ون  ب�شرطان 
�ل�شبان بينما ترت�جع �ل�شابات بن من هم 

�أكرب �شنا.
����ش��ت��م��ر هذ�  �إذ� م���ا  �إن����ه  �ل��ب��اح��ث��ون  وق����ال 
�شرطان  ح��الت  ع��دد  ف�شيت�شاعف  �لجت��اه 
بن  تقريبا  �ملثلن  �إىل  و�مل�شتقيم  �لقولون 
20 و34 عاما  ب��ن  �أع��م��اره��م  ت����رت�وح  م��ن 
 28 ت��رت�وح بن  بن�شبة  �لعدد  �شرتفع  كما 
من  �لعمرية  �لفئة  يف  �ملئة  يف  و46  �ملئة  يف 

35 �إىل 49 عاما.
خلدمة  بيلي  كري�شتينا  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�أن معدل  ن����درك  �أن  ي��ج��ب  ه��ي��ل��ث  روي����رتز 
ويجب  �ل�شبان  �ملر�شى  بن  ي��زد�د  �ل�شابة 

�أن ناأخذ هذ� على حممل �جلد. 
�لدر��شة  ف��ري��ق  ق����ادت  �ل��ت��ي  ب��ي��ل��ي  وق���ال���ت 
�م.دي �ندر�شون لل�شرطان  وتعمل يف مركز 

�ل�شبب  �إن  هيو�شتون  يف  تك�شا�س  بجامعة 
ور�ء هذه �لزيادة غر و��شح. لكن ل ميكن 
��شابة  �حتمالية  ي�شتبعدو�  �أن  ل��اأط��ب��اء 
�لقولون  ب�شرطان  �شنا  �لأ�شغر  �ل�شخ�س 

و�مل�شتقيم.
وذكرت بيلي �أن �لأطباء و�ملر�شى ي�شتبعدون 
�لبد�ية �لأمر �لذي  �ل�شابة بال�شرطان يف 
�مل��ت��اأخ��رة بن  ت��ز�ي��د ع���دد �حل����الت  يف�شر 

�ملر�شى �ل�شبان.
ويقدر �ملعهد �لقومي لل�شرطان يف �لوليات 
�ملتحدة �أن عدد �ل�شابات ب�شرطان �لقولون 
�شيبلغ 96 �ألفا و830 حالة جديدة يف 2014 
ب�شرطان  �جلديدة  �ل�شابات  �شت�شل  بينما 

�مل�شتقيم �إىل 40 �ألف حالة.
 ويقدر �ملعهد �أن ت�شل �لوفيات �لناجمة عن 
�ألفا   50 �إىل  �ل�شرطان  �لنوعن من  هذين 

و310 حالت.

�سرطان �لقولون يزيد بني �ل�سباب لوحة �لربيع ب�65 مليون 
دولر 

�لنطباعي  �لفنان  ر�شمها  �لتي  �لربيع  لوحة  �شتذهب 
�لفرن�شي �إدو�ر مانيه وبيعت يف مز�د ب�شعر قيا�شي بلغ 
65.1 مليون دولر �إىل متحف جيه. بول جيتي مبدينة 

لو�س �جنلي�س �لأمريكية.
�لتي  �للوحة  ����ش��رتت  �ل��ت��ي  �أن���ه �جل��ه��ة  �ملتحف  و�أع��ل��ن 
ر�شمت عام 1881 وظلت بحوزة عائلة و�حدة على مدى 
100 عام. وكان �ملبلغ �لذي دفع فيها قيا�شيا �إذ كان من 

�ملقدر بيعها مببلغ �أق�شاه 35 مليون دولر.
وقال تيموثي بوت�س مدير �ملتحف يف بيان ل ي�شاورين 
�ل�����ش��ور يف  �أه����م  �إح����دى  �أن��ه��ا �شت�شبح ق��ري��ب��ا  ���ش��ك يف 
�أكرب  متثل  �إذ  �ملر�شومة  �للوحات  من  جيتي  جمموعة 
�إجن����از يف ع���امل �ل��ت�����ش��وي��ر �ل��ف��رن�����ش��ي �ل���ذي ي��ع��ود �إىل 
�لتا�شع ع�شر من خال عمل يعد معلما  �لقرن  �أو�خ��ر 

يف م�شرة �أعظم فنانيه و�أكرثهم تاأثر�. 
وتعرب �للوحة عن ف�شل �لربيع متج�شد� يف �شكل ممثلة 

باري�شية �شابة كانت تدعى جان دميار�شي.


