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جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم للإبداع 
الريا�شي تتّوج اإرادة وموهبة ابراهيم حمدتو 

عربي ودويل

حاكم راأ�ص اخليمة يقوم بجولة تفقدية ملناطق 
املنيعي واحلويلت وتوابعهما من الإمارة 

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

اأوباما يهنيء ال�شب�شي 
ويدعوه لزيارة وا�شنطن

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وج��ه 
حفظه اهلل بالبدء الفوري يف اإن�شاء ج�شر جوي من دولة الإمارات لنقل 
�شتوية وم��واد غذائية -  اأغطية ومالب�س  العاجلة - من  الإغاثة  م��واد 
يف  املت�شررين  اإىل  اإ�شافة  ولبنان  الأردن  يف  الالجئني  اآلف  مل�شاعدة 
العام  هذا  قار�س  �شتاء  جتاوز  الفل�شطينية..على  الأرا�شي  وباقي  غزة 
ال�شام  ت�شل فيه احل��رارة لدرجات عدة حتت ال�شفر وت�شتعد فيه دول 
 - م�شحوبة  القادمة  الأي��ام  خالل  هدى  قوية  ثلجية  عا�شفة  ملواجهة 
ال�شمو  �شاحب  وق��ال  ب��رد.  و  وثلوج  غزيرة  باأمطار   - التوقعات  ح�شب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل .. اإن دولة الإمارات �شتظل ملتزمة بر�شالتها 
الإن�شانية عا�شمة للخري وحمطة رئي�شية لإغاثة امللهوف ويد ممدودة 
من  الآلف  م��ئ��ات  ع��ن  امل��ع��ان��اة  رف��ع  اأن  حم��ت��اج..م��وؤك��دا  لكل  بالعطاء 
و  الإن�شاين  �شمرينا  علينا  ميليه  واج��ب  هو  ال�شتاء  ه��ذا  يف  الالجئني 
الأ�شيلة  الإماراتية  قيمنا  اإليه  وتدفعنا  الإ�شالمي  ديننا  اإليه  يدعونا 

التي ر�شخها فينا اآباوؤنا املوؤ�ش�شون.
املعنية  املوؤ�ش�شات  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ودعا �شاحب 
ت�شمل  اإم��ارات��ي��ة  اإن�شانية  حملة  يف  للبدء  الوطنية  والفعاليات  ك��اف��ة 

التخفيف من  للم�شاهمة يف  املجتمع من مواطنني ومقيمني  قطاعات 
معاناة الالجئني يف اأجواء ال�شتاء القار�س..وقال �شموه: اأبناء الإمارات 
هم اأبناء زايد اخلري .. وندعو �شعب الإمارات وجميع املقيمني للبدء يف 
واملت�شررين يف هذه  الالجئني  اإخوانهم  لدعم  اإماراتية  اإن�شانية  حملة 

الظروف اجلوية ال�شعبة. 
اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  اأمر �شاحب  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ..اجلهات املعنية كافة 
بالبدء الفوري يف تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة باإن�شاء 

اجل�شر اجلوي الإماراتي لنقل الإعانات ال�شتوية.
وبناء على التوجيهات ال�شامية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
تنطلق بدءا من اليوم الأربعاء حملة تراحموا مب�شاركة وا�شعة من كافة 
الالجئني  لإغاثة  وذل��ك  اخلا�س  والقطاع  والأهلية  الر�شمية  اجلهات 
واملت�شررين من العا�شفة الثلجية هدى التي ت�شرب بالد ال�شام خالل 
ال�شتاء  املنخف�شة خ��الل ف�شل  ال��ق��ادم��ة وم��ن درج���ات احل���رارة  الأي���ام 

القادم. 
)التفا�شيل �س2(

   

اأكد على راأب ال�صدع بني م�صر وقطر �صعيا لوحدة ال�صف العربي
خادم �حلرمني: نو�جه حتديات �إقليمية 

غري م�سبوقة تتطلب �ليقظة و�حلذر 
•• الريا�ض-وام:

اأكد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود 
اأن اململكة تواجه حتديات اإقليمية غري م�شبوقة نتيجة ملا حل بدول 
اإىل  ودفعتها  بواقعها  ع�شفت  ح��ادة  اأزم���ات  م��ن  قريبة  اأو  جم���اورة 
منا  يتطلب  مما  الطائفية  وال�شراعات  الأهلية  احل��روب  م�شتنقع 
اأمام  خطابه  يف  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  و�شدد  واحل��ذر.  اليقظة 
اآل �شعود ويل  جمل�س ال�شورى واألقاه الأمري �شلمان بن عبدالعزيز 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ام�س يف افتتاح اأعمال 
ال�شنة الثالثة من الدورة ال�شاد�شة للمجل�س يف الريا�س على اأن قيادة 
تتمتع  بالدكم  و�شتبقى  وتداعياتها  التحديات  لهذه  مدركة  اململكة 
مبا حباها اهلل من نعم عديدة ويف مقدمتها نعمة الأمن وال�شتقرار. 
وقال اإن جمل�س ال�شورى يج�شد يف ت�شكيله وحدة الوطن ويف اأعماله 
امل�شاركة يف �شنع القرار فاأنتم من قادة ال��راأي الذين تعتمد عليهم 
عليكم  يلقي  وه���ذا  ال��وط��ن  وم�شتقبل  ح��ا���ش��ر  �شياغة  يف  ال��دول��ة 
م�شوؤولية كربى يف مواجهة التحديات التي تتعر�س لها بالدكم ويف 
الدفع مب�شار التنمية الوطنية يف اأبعادها املختلفة لتحقيق تطلعات 
من  العديد  ت�شهد  منطقة  يف  يعي�س  بلدكم  اأن  واأ���ش��اف  امل��واط��ن. 
الأزمات التي اأفرزت حتديات كبرية وبف�شل اهلل ثم بتعاون جمل�شكم 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه الأزم����ات  وت�����ش��اف��ر ج��ه��ود حكومتكم متكنا م��ن 
وال�شتجابة لهذه التحديات مما جعل بالدكم واحة اأمان يف حميط 

م�شطرب.                                                   )التفا�شيل �س15(

اأمر بج�صر جوي لإغاثة الالجئني واملت�صررين من العا�صفة الثلجية التي ت�صرب بالد ال�صام ووجه بحملة اإن�صانية يف الدولة

خليفة: �لإمار�ت �ستظل عا�سمة للخري وحمطة رئي�سية لإغاثة �مللهوف  
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املوقع اللكرتوينالربيد اللكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
والغاز.  النفط  جم��ال  يف  العاملية  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��دات 
وخ�شو�شا حلول القيا�س والعدادات واأنظمة التحكم والأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات, اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة الأمان 

تغطي دولة المارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار الت�شالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
دب��ي رع��اه اهلل يف ق�شر �شموه يف  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
زعبيل ظهر ام�س دولة ال�شيد توين اأبوت رئي�س وزراء ا�شرتاليا والوفد 
الر�شمي املرافق . وقد رحب �شموه بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي بال�شيف واأعرب �شموه عن اأمله باأن 
تكون الزيارة وهى الأوىل لرئي�س الوزراء الإ�شرتايل للدولة بداية طيبة 

مبا  البلدين  يف  امل�شوؤولني  ب��ني  ال��زي��ارات  وت��ب��ادل  التوا�شل  م��ن  ملزيد 
يعود باخلري على العالقات التاريخية القائمة بني البلدين وال�شعبني 

ال�شديقني .
وتباحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم وال�شيد اأبوت 
تعزيز  و�شبل  امل�شرتك  الهتمام  ذات  الدولية  الق�شايا  من  ع��دد  ح��ول 
العالقات الثنائية بني دولة الإمارات وا�شرتاليا يف املجالت كافة ل�شيما 

يف قطاعات الثقافة وال�شياحة القت�شاد والتجارة البينية. 
)التفا�شيل �س2(

جندي يحر�س احد الكنائ�س يف القاهرة ع�شية احتفالت امل�شيحيني بعيد امليالد

ال�شب�شي ي�شلم خطاب التكليف لرئي�س الوزراء اجلديد

حممد بن را�شد خالل مباحثاته مع رئي�س وزراء ا�شرتاليا   )وام(

بحث مع رئي�س وزراء ا�صرتاليا العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية يف املنطقة 

حممد بن ر��سد يوؤكد �أهمية �لتعاون �لدويل ملكافحة �لإرهاب 

•• القاهرة-وكاالت:

يحر�شان  ك���ان���ا  ����ش���رط���ي���ان  ق���ت���ل 
كني�شة اأرثوذك�شية يف املنيا ب�شعيد 
ام�س  �شباح  مبكر  وق��ت  م�شر يف 
بح�شب  جم���ه���ول���ني,  ب���ر����ش���ا����س 

م�شادر اأمنية و�شهود عيان.
���ش��رط��ة م�شرعه  ���ش��اب��ط  ول��ق��ى 
قرب  نا�شفة  عبوة  تفكيك  خ��الل 
ال���ق���اه���رة  ل���ل�������ش���رط���ة يف  م����رك����ز 
خبري  ل����ق����ى  ف����ي����م����ا  ال�������ك�������ربى, 
م��ف��رق��ع��ات م�����ش��ري ب��رت��ب��ة نقيب 
يف ال�شرطة حتفه خالل حماولته 
حميط  يف  ن��ا���ش��ف��ة  ع��ب��وة  تفكيك 
ب�شارع  ال��ط��ال��ب��ي��ة  ���ش��رط��ة  ق�����ش��م 
الهرم مبحافظة اجليزة بالقاهرة 

الكربى.
وج���اء احل���ادث���ان ق��ب��ل ي���وم واحد 
اأق��ب��اط م�شر بعيد  اح��ت��ف��ال  م��ن 
ال�شلطات  ت�شديد  بالرغم  امليالد 
ل���������الإج���������راءات الأم�����ن�����ي�����ة ح����ول 
ال��ك��ن��ائ�����س. واأ���ش��اف��ت امل�����ش��ادر اأن 

•• الفجر – تون�ض – خا�ض

م���ّرة اأخ����رى ت��ت��اأك��د ت��ل��ك املقولة 
واحلقيقة الأزلية اأّن ر�شا النا�س 
ت�����درك.  غ���اي���ة ل  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  يف 
فرغم اأّن حزب نداء تون�س ميلك 
ي�شاء  م��ن  تكليف  ح��ق  د���ش��ت��وري��ا 
لرئا�شة احلكومة, بحكم انه حزب 
التون�شي,  ال��ربمل��ان  يف  الأك��ري��ة 
ير�س  مل  ال����ق����رار  ه����ذا  اأّن  اإّل 
جم��م��ل ال��ط��ي��ف ال�����ش��ي��ا���ش��ي, مبا 
�شعى  الذي  التوافق  يجعل هدف 
رئي�شا  بتعيينه  تون�س  ن��داء  اإليه 
للحكومة من خارجه مل يتحقق 
�شيا�شية,  اأطراف  بحكم معار�شة 
يتفاوت تاأثريها وح�شورها, لهذا 
اأو�شع  طيف  وم�شاندة  الختيار, 
لهذا الختيار ومن ابرز مكوناته 
حركة النه�شة التي يرى معار�شو 
احلبيب ال�شيد اأّن تكليفه بت�شكيل 
احلكومة اجلديدة جاء لري�شيها 

)النه�شة( دون �شواها.
اعترب  امل�������ش���ان���دي���ن,  ج���ب���ه���ة  يف 
حم�شن ح�شن القيادي يف الإحتاد 

ب��اك�����س��ت��ان ت�����س��ك��ل حم��اك��م 
�لإرهابيني ملحاكمة  ع�سكرية 

•• ا�سالم اباد-وام:

اأق�����ر اأغ��ل��ب��ي��ة اع�������ش���اء ال���ربمل���ان 
ام�س  ال���ب���اك�������ش���ت���اين  الحت��������ادي 
ت����ع����دي����ال د�����ش����ت����وري����ا ل����ش���ف���اء 
حماكم  ت�شكيل  ع��ل��ى  ال�����ش��رع��ي��ة 
ع�����ش��ك��ري��ة ل��ت�����ش��ري��ع اج��������راءات 
ق�شايا  يف  امل��ت��ورط��ني  حم��اك��م��ة 
العدام  عقوبة  وان���زال  الره���اب 
ب��امل��دان��ني وي�����ش��ب��ح ق��ان��ون��ا نافذ 
ذلك  وج��اء  �شنتني.  مل��دة  املفعول 
كافة  م�����وؤمت�����ر  مل���ط���ال���ب���ة  وف����ق����ا 
الهجوم  بعد  ال�شيا�شية  الح��زاب 
ع�شكرية  مدر�شة  ا�شتهدف  الذي 
بختون  خيرب  باقليم  بي�شاور  يف 
خوا ال�شمايل الغربي يف منت�شف 
وراح  امل���ا����ش���ي  دي�������ش���م���رب  ����ش���ه���ر 
وطالبة.  ط��ال��ب��ا   135 �شحيته 
وحقوق  ال���ق���ان���ون  وزي������ر  وق������دم 
ر���ش��ي��د م�شروع  ب��روي��ز  الن�����ش��ان 
والع�شرين  احل������ادي  ال��ت��ع��دي��ل 

لقانون اجلي�س لعام 1952 .

�لحتاد �لأوروبي يندد بتجميد ��سر�ئيل 
للفل�سيطينيني  �مل�ستحقة  �لر�سوم 

•• بروك�سل-اأ ف ب:

ن��������ددت امل���ف���و����ش���ي���ة الوروب�����ي�����ة 
ال�����ث�����الث�����اء ب������ق������رار احل����ك����وم����ة 
ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة جت��م��ي��د اك���ر من 
ال�شرائب  يورو من  مليون  مائة 
ال�شلطة  حل�����ش��اب  ج��م��ع��ت  ال��ت��ي 
طلب  ع���ل���ى  ردا  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني الن�����ش��م��ام اىل 

املحكمة اجلنائية الدولية.
وق��ال��ت وزي����رة خ��ارج��ي��ة الحتاد 
ان  بيان  فيديريكا موغرييني يف 
هذا القرار يتعار�س مع التزامات 
بروتوكول  مب���وج���ب  ا����ش���رائ���ي���ل 
باري�س املوقع عام 1994 والذي 
العالقات القت�شادية بني  ينظم 
ا�شرائيل والرا�شي الفل�شطينية.
ال�شلطة  ان  ع����ل����ى  و��������ش�������ددت 
وامللتزمة  الفاعلة  الفل�شطينية 
�شلمية  وب��ت�����ش��وي��ة  ال��ع��ن��ف  ب��ن��ب��ذ 
ل���ل���ن���زاع ع��ن�����ش��ر رئ��ي�����ش��ي يف حل 

الدولتني.

ليبيا تهدد باإ�سقاط �لطائر�ت �ل�سود�نية و�لرتكية
•• طرابل�ض -وكاالت:

وال�شودان من حماولت  تركيا  ام�س كال من  الليبي  �شالح اجلو  حذر 
تتبع  ط��ائ��رة  اأي  ب��اإ���ش��ق��اط  وه���دد  الليبي,  اجل���وي  للمجال  اخ��رتاق��ه��م 

للبلدين مدنية اأو ع�شكرية.
اإنها حتذر  واأ�شدرت رئا�شة الأركان اجلوية الليبية بيانا لها قالت فيه 
كانت طائرة  �شواء  الليبية  الأج��واء  دخ��ول  وال�شودان من  تركيا  دولتي 

مدنية اأو ع�شكرية, موؤكدة اأنه �شيتم مالحقتها و�شربها.
الليبية, متنع  ال�شلطات  اأ�شدرته  وياأتي هذا القرار بالتزامن مع قرار 
اأرا�شيها,  دخ��ول  من  والفل�شطينيني  وال�شودانيني  ال�شوريني  مبوجبه 
بدعوى تورطهم يف اأعمال م�شبوهة ل�شالح فجر ليبيا وا�شتهداف قوات 

اجلي�س وال�شرطة.
وكان اللواء خليفة حفرت قائد عملية الكرامة, اأعلن يف وقت �شابق اأن 
ميلي�شيا فجر ليبيا, تتلقى الدعم من ال�شودان ب�شكل مبا�شر, واأن هذا 

الأمر ل يحتاج اأي اإثباتات.

م�شلم  واأح���ده���م���ا   - ال�����ش��رط��ي��ني 
والآخ������ر م�����ش��ي��ح��ي - ت��وف��ي��ا على 
امل�شلحون  اأط���ل���ق  ب��ع��دم��ا  ال���ف���ور 
امللثمون الأعرية النارية جتاههما 
ال�شيدة  كني�شة  حرا�شتهما  اأث��ن��اء 

العذراء مبدينة املنيا.
و�شيارات  الأم����ن  ق���وات  وان��ت��ق��ل��ت 
وطوقت  الهجوم  ملوقع  الإ�شعاف 

الوطني احلر, اأن احلبيب ال�شيد 
رج��ل وف��اق ورج��ل املرحلة, وقال 
الأمنية  امل��ل��ف��ات  يف  خ���ربة  ل��ه  اإن 
اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  والق���ت�������ش���ادي���ة 
درايته مب�شاكل التنمية اجلهوية 

على حد تعبريه .
ل  اأن��ه��م  ح�شن  حم�شن  واأ����ش���اف 
ما�شي  ح�����ول  حت��ف��ظ��ا  مي���ل���ك���ون 
احلبيب ال�شيد وعالقته بالنظام 
مزايدات  ذل��ك  معتربا  ال�����ش��اب��ق, 

القوات  وب��داأت  الكني�شة,  منطقة 
يف مت�����ش��ي��ط امل��ن��ط��ق��ة ب��ح��ث��ا عن 

اجلناة.
وكان جمهولون قد اأطلقوا النار 
م�شاء الثنني جتاه راع وجمموعة 
من خدام كني�شة بقرية البيا�شية 
باملنيا وف����روا ه��ارب��ني, ول��ك��ن مل 

حتدث اإ�شابات.

على احلبيب ال�شيد ل اأ�شا�س لها 
من ال�شحة.

وقال القيادي يف الإحتاد الوطني 
احل����ر, اأن����ه وق���ع ال��ت�����ش��اور معهم 
ت��ون�����س وقياداته  ن���داء  ق��ب��ل  م��ن 
ال�شيد  احلبيب  �شخ�شية  ح��ول 
عليها  موافقتهم  واب���دوا  م�شبقا 
توافقية  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

منا�شبة لكل الأطراف.
)التفا�شيل �س13(

•• عوا�سم-وكاالت:

وم�شلحني  ال��ع��راق��ي��ة  الم���ن  ق���وات  م��ن  عن�شرا   23 ق��ت��ل 
موالني لها ام�س يف هجمات لتنظيم داع�س الإرهابي تزامنا 
تعهد  و�شط  لتاأ�شي�شه,   94 ال���  ال��ذك��رى  اجلي�س  احياء  مع 
الف�شاد, يف وقت  بنائه ومكافحة  اع��ادة  م�شوؤولني عراقيني 
قالت منظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�شيف( ام�س اإن 
نحو 670 األف طفل يف �شوريا حرموا من التعليم بعد اأن 

اأمر التنظيم باإغالق مدار�س اإىل حني تغيري املناهج.
لها حتفهم  املوالية  ال�شحوات  المن وعنا�شر  ولقي قوات 
بلدة  ق��رب  ا�شتباكات  واعقبته  انتحاريان  نفذه  هجوم  يف   ,
البغدادي يف حمافظة النبار )غرب( التي ي�شيطر التنظيم 

على معظم انحائها.
وق��ال ال��رائ��د اي��اد ن��وري م��ن �شرطة الن��ب��ار ان انتحاريني 
من  جتمع  و�شط  نف�شيهما  فجرا  نا�شفة  احزمة  يرتديان 
عنا�شر ال�شحوة يف داخل م�شجد اجلبة غرب البغدادي, ما 

ادى اىل مقتل ع�شرة عنا�شر.
واعقب التفجريين ا�شتباكات بني قوات المن من ال�شرطة 
جهة  من  داع�س  وعنا�شر  جهة,  من  وال�شحوات  واجلي�س 
اخ����رى , يف ا����ش���ارة اىل ال���ش��م امل��خ��ت�����ش��ر ال����ذي ي��ع��رف به 
ق��وات المن,  13 عن�شرا من  التنظيم, ما ادى اىل مقتل 

وا�شابة 21 اآخرين, بح�شب امل�شدر نف�شه.
م�شت�شفى  يف  وط��ب��ي��ب  اجل��ي�����س  يف  ن��ق��ي��ب  اك����د  ح���ني  ويف 
البغدادي ح�شيلة الهجوم الذي وقع قرابة ال�شاعة الثامنة 
�شباحا )05,00 تغ(, ا�شارت م�شادر امنية اىل ان القوات 

العراقية ان�شحبت من منطقة اجلبة اثر الهجوم.
با�شم  املتحدث  بولرياك  كري�شتوف  ق��ال  اأخ��رى,  جهة  من 
دي�شمرب �شدر مر�شوم من  اإف��ادة �شحفية يف  يوني�شيف يف 

داع�س بوقف التعليم يف املناطق التابعة لها.
واأ�شاف اأن داع�س قال اإن املناهج بحاجة اإىل تعديل اأو اإعادة 

النظر فيه كليا.
الرقة  يف  والثانوية  البتدائية  امل��دار���س  تالميذ  اإن  وق��ال 

وريف دير الزور وريف حلب تاأثروا بهذا الإغالق.
وذكرت منظمة يوني�شيف اأي�شا اأن 160 طفال على الأقل 
قتلوا وجرح 343 طفال يف هجمات وقعت على مدار�س يف 
مناطق متفرقة من �شوريا العام املا�شي. وقال بولرياك اإن 
هذه الأرقام قد تكون اأقل من الواقع نظرا ل�شعوبة الو�شول 

اإىل املناطق املعنية واحل�شول على بيانات ب�شكل عام.
من جانبه دعا رئي�س ال��وزراء العراقي حيدر العبادي, اإىل 

قيام ثورة ع�شائر �شد تنظيم داع�س الإرهابي.
واأكد العبادي يف اجتماع عقده, مع �شهيب الراوي حمافظ 
الأنبار اجلديد على �شرورة قيام ثورة ع�شائرية للتخل�س 
من هذا العدو الغريب عن ج�شد املجتمع العراقي, ح�شبما 

اأورد مكتب رئي�س الوزراء.
واأكد العبادي على اأهمية م�شاركة الع�شائر واأبناء حمافظة 
الأنبار يف حترير مناطقهم من املنظمات الإرهابية, م�شددا 
باإعمار  اأهمية توفري اخلدمات لأهايل الأنبار والبدء  على 

املناطق املحررة فيها.                       )التفا�شيل �س15(

�لإرهاب يقتل �سرطيني و�سابطا وخبري متفجر�ت مب�سر

العبادي يدعو اإىل ثورة ع�صائرية �صد التنظيم الإرهابي

د�ع�ش يقتل 23 جنديًا عر�قيًا ويحرم تالميذ �سوريا من �لتعليم
حّمى التوقعات يف ارتفاع:

حكومة ند�ء تون�ش: ر�سا �لنا�ش غاية ل ُتدرك!
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انطالق حملة  »تراحموا«.. وت�صكيل جلنة مو�صعة وفريق عمل لتنفيذ توجيهات رئي�س الدولة

�ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ح��ري��ق 
مبجم���ع كهربائ���ي باأبوظب��ي 

•• اأبوظبي-وام:

وال�شالمة  ال��ط��وارئ  ف��رق  متكنت 
العامة يف �شرطة ابوظبي من اإحكام 
وقع  حريق  ح��ادث  على  �شيطرتها 
املرور  ���ش��ارع  يف  ك��ه��رب��ائ��ي  مبجمع 
مبدينة اأبوظبي ومل ي�شفر احلادث 
عن وقوع اأي اإ�شابات. وتلقت غرفة 
العمليات ام�س بالغا بوجود حريق 
يف جممع كهربائي وقد قامت فرق 
مع  بالتعامل  ال��ط��وارئ  اإدارة  م��ن 

احلادث ومتت ال�شيطرة عليه.

موظف  �أل����ف   20 �إح���ال���ة 
�ل��ت��ق��اع��د �إىل  مي���ن���ي 

•• �سنعاء -وام:

املدنية  اخل����دم����ة  وزي������ر  اأع����ل����ن 
الدكتور  ال��ي��م��ن��ي  وال��ت��اأم��ي��ن��ات 
اأحمد حممد ال�شامي اإحالة 20 
األف موظف من اجلهاز الإداري 
الأ�شهر  خ�����الل  ال���ت���ق���اع���د  اإىل 
ال���ث���الث���ة امل���ق���ب���ل���ة. وق������ال لدى 
لقائه ام�س بامل�شوؤولني يف الهيئة 
الإجتماعية  للتاأمينات  العامة 
اأن ه���ذا الإج�����راء ي��اأت��ي وف��ق��ا ملا 
موؤخرا  ال�������وزراء  جم��ل�����س  اأق�����ره 
باإحالة من بلغ اأحد الأجلني اإىل 

التقاعد .
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اأخبـار الإمـارات

�ألف من�ساأة ��ستفادت من مهلة جمل�ش �لوزر�ء لت�سوية �لغر�مات �ملرتتبة على بطاقات �لعمل �ملخالفة
•• دبي-وام: 

الوزراء  جمل�س  مهلة  م��ن  ا�شتفادت  من�شاأة  األ��ف  اأن  العمل  وزارة  اأعلنت 
اليومني  خالل  املخالفة  العمل  بطاقات  على  املرتتبة  الغرامات  لت�شوية 
املن�شاآت  الأول حيث �شددت هذه  اأم�س قبل  ب��داأت  التي  املهلة  الأول��ني من 
الغرامات املرتتبة على األف و500 بطاقة عمل بواقع األف درهم عن كل 
بطاقة. وقال �شعادة حميد بن دميا�س ال�شويدي وكيل وزارة العمل امل�شاعد 
من  ا�شتفادوا  الغرامات  �شددوا  الذين  املن�شاآت  ا�شحاب  اأن  العمل  ل�شوؤون 
17 مليون درهم حيث كانت قيمة الغرامات املرتتبة  املهلة بتوفري نحو 
عليهم قبل املهلة 18 مليونا و500 األف درهم فيما بلغ جمموع الغرامات 
التي قاموا بت�شديدها مليونا و500 األف درهم بواقع األف درهم عن كل 
بطاقة. واأ�شاد ال�شويدي باأ�شحاب املن�شاآت الذين قاموا بت�شديد الغرامات 

للعاملني يف  تعود  والتي  املخالفة  العمل  اأو�شاع بطاقات  ت�شوية  وبالتايل 
ان  على  وحر�شهم  ال���وزارة  م��ع  اليجابي  تفاعلهم  ي��وؤك��د  مم��ا  من�شاآتهم 
تكون ملفاتهم لديها خالية من املخالفات . وجدد دعوته ل�شحاب العمل 
الآخرين املطلوب منهم ت�شديد الغرامات التي تراكمت على بطاقات العمل 
من  ال�شتفادة  اىل  املا�شي  العام  من  دي�شمرب  �شهر  نهاية  حتى  املخالفة 
املهلة وال�شراع يف �شداد الغرامات املطلوبة منهم خالل �شهر يناير احلايل 
و�شهر فرباير املقبل على ابعد تقدير وبالتايل عدم النتظار حتى نهاية 
املقبل وذلك لتجنب الغرامات  انتهائها يف نهاية �شهر يونيو  املقرر  املهلة 
الغرامات  اأن هذه  واأو�شح   . ال��وزراء موؤخرا  اقرها جمل�س  التي  الداري��ة 
اعتبارا من اخلام�س  املن�شاآت  ا�شحاب  التطبيق على جميع  �شتدخل حيز 
دره��م على كل   500 ت�شمل غرامة قدرها  والتي  املقبل  �شهر مار�س  من 
�شاحب عمل ل يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خالل 60 

يوما من تاريخ دخول العامل اىل الدولة اأو تاريخ تعديل و�شعه اىل جانب 
500 درهم عن كل ت�شريح عمل الكرتوين  غرامة اداري��ة اخرى قدرها 
60 يوما من  بطاقة العمل مل يتم جتديدها او ا�شتخراجها خالل مدة 
ان تطبق  امل��ق��رر  م��ن  ال��دول��ة حيث  العامل اىل  دخ��ول  او  انتهائها  ت��اري��خ 
ملرور مدة  املقبل نظرا  اعتبارا من اخلام�س من مار�س  الغرامتان  هاتان 
املهلة . واأكد وكيل وزارة العمل امل�شاعد ل�شوؤون العمل حر�س الوزارة على 
ت�شهيل اجراءات �شداد الغرامات الدارية املرتتبة على البطاقات املخالفة 
يخت�شر  مب��ا  ت�شهيل  اخل��دم��ة  م��راك��ز  م��ع  بالتن�شيق  وذل���ك  املهلة  خ��الل 
اأو�شاع  املن�شاآت الذين يتطلب منهم معرفة  الوقت واجلهد على ا�شحاب 
الالزمة  الج���راءات  واتباع  ال��وزارة  لدى  �شجالتهم  يف  املقيدة  البطاقات 
العمل  ل�شحاب  ال��وزارة  وتتيح  املهلة.  من  ال�شتفادة  وبالتايل  لت�شويتها 
وذل��ك من  العاملني لدى من�شاآتهم  اأو�شاع  للوقوف على  اأك��ر من خيار 

من  اأو  للوزارة  اللكرتوين  املوقع  يف  املتوافرة  نتوا�شل  اي  خدمة  خالل 
�شتور  ابل  متجر  متاجر  على  للوزارة  الذكية  التطبيقات  خدمات  خالل 
وبالتايل  والجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغتني  ب��ريي  وب���الك  ب��الي  وج��وج��ل 
ثم  وم��ن  العمالة  باأو�شاع  ك�شف  على  اخلدمة  ه��ذه  خ��الل  من  احل�شول 
يف  املتواجدين  العمال  الغاء  اأو  مطلوبة  كانت  ح��ال  يف  الغرامات  ت�شديد 
العمل وذلك مبراجعة  املنقطعني منهم عن  او الب��الغ عن  الدولة  خارج 
مراكز اخلدمة ت�شهيل املنت�شرة يف خمتلف مناطق الدولة. يذكر ان عدد 
البطاقات املرتتب عليها غرامات ادارية تبلغ نحو 100 الف بطاقة منها 
يتم  مل  اخرى  اآلف  وخم�شة  املحددة  للمواعيد  وفقا  جتدد  مل  األفا   95
ا�شتخراجها حيث تعود جميع هذه البطاقات لنحو 40 األف من�شاأة فيما 
تبلغ قيمة الغرامات املطلوبة منها قبل اقرار املهلة مليارين و850 مليون 

درهم واأ�شبحت مبوجب املهلة 100 مليون درهم فقط . 

اأمر بج�صر جوي لإغاثة الالجئني واملت�صررين من العا�صفة الثلجية التي ت�صرب بالد ال�صام ويوجه بحملة اإن�صانية يف الدولة

رئي�ش �ل�دولة: �لإم�ار�ت �س�تظل ع�ا�سمة لل�خري وم�حطة رئ�ي�سية لإغ�اثة �مل�لهوف 
حممد بن ر��سد: وقفات خليفة �لإن�سانية ل تن�سى و�إح�سا�سه باملنكوبني و�ملحتاجني م�سدر �إلهام ل�سعب �لإمار�ت

ت�صكيل جلنة مو�صعة ت�صم جهات اإغاثية وحكومية واإعالمية لتنفيذ توجيهات رئي�س الدولة

حملة »تر�حمو�« تنطلق بتوجيهات رئي�ش �لدولة ومتابعة حممد بن ر��سد 
وت�ستهدف توفري �لدفء ملليون �سخ�ش من �لالجئني و�ملت�سررين

بحث مع رئي�س وزراء ا�صرتاليا العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية يف املنطقة 

م��حمد ب��ن ر��س��د ي��وؤكد �همي��ة �ل��تعاون �ل��دويل ملك��افحة �لإره��اب 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
لنقل مواد  الإم���ارات  دول��ة  اإن�شاء ج�شر ج��وي من  الفوري يف  بالبدء  اهلل 
اأغطية ومالب�س �شتوية ومواد غذائية - مل�شاعدة  العاجلة - من  الإغاثة 
وباقي  غ��زة  يف  املت�شررين  اإىل  اإ�شافة  ولبنان  الأردن  يف  الالجئني  اآلف 
الأرا�شي الفل�شطينية..على جتاوز �شتاء قار�س هذا العام ت�شل فيه احلرارة 
لدرجات عدة حتت ال�شفر وت�شتعد فيه دول ال�شام ملواجهة عا�شفة ثلجية 
قوية هدى خالل الأي��ام القادمة م�شحوبة - ح�شب التوقعات - باأمطار 
غزيرة وثلوج و برد. وقال �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل .. اإن 
دولة الإمارات �شتظل ملتزمة بر�شالتها الإن�شانية عا�شمة للخري وحمطة 
رئي�شية لإغاثة امللهوف ويد ممدودة بالعطاء لكل حمتاج..موؤكدا اأن رفع 
واج��ب ميليه  هو  ال�شتاء  ه��ذا  الالجئني يف  الآلف من  مئات  املعاناة عن 
علينا �شمرينا الإن�شاين و يدعونا اإليه ديننا الإ�شالمي وتدفعنا اإليه قيمنا 

الإماراتية الأ�شيلة التي ر�شخها فينا اآباوؤنا املوؤ�ش�شون .
املعنية  املوؤ�ش�شات  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع��ا 

ل�شعب  اإل��ه��ام  م�شدر  ه��ي  ك��ان��وا  اأينما  واملحتاجني  باملنكوبني  واإح�شا�شه 
الإمارات وم�شارعته الدائمة اإىل اأن يكون اأول املتواجدين مل�شاعدة ال�شعوب 
اأك�شبت دولة الإم��ارات اح��رتام وتقدير العامل . كما  يف الأوق��ات احلرجة 
دعا �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم..الوزارات واملوؤ�ش�شات 
والدوائر والفعاليات الر�شمية والأهلية كافة والقطاع اخلا�س يف الدولة 
الفوري  للبدء  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  دع��وة  مع  املبا�شر  للتفاعل 
برد  من  واملت�شررين  الالجئني  لإغاثة  الإماراتية  الإن�شانية  احلملة  يف 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ووج��ه  ال�شام.  بالد  يف  ال�شتاء 
مكتوم بت�شكيل فريق عمل من كل من الهالل الأحمر الإماراتي وموؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل 
مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�شانية واملدينة العاملية للخدمات الإن�شانية 
و دبي للعطاء .. بالبدء الفوري يف نقل وتوزيع املواد الإغاثية العاجلة على 
خميمات الالجئني يف الأردن ولبنان .. اإ�شافة للمت�شررين يف غزة و باقي 
حلماية  كافة  املتاحة  الإمكانيات  ت�شخري  بجانب  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي 
دعا �شاحب  القادمة. كما  الأي��ام  القار�شة خالل  الأج��واء  الالجئني من 
والإن�شانية  الدولية  املنظمات  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

كافة والفعاليات الوطنية للبدء يف حملة اإن�شانية اإماراتية ت�شمل قطاعات 
معاناة  م��ن  التخفيف  يف  للم�شاهمة  ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن  املجتمع 
اأبناء  اأبناء الإم��ارات هم  الالجئني يف اأجواء ال�شتاء القار�س..وقال �شموه 
للبدء يف حملة  املقيمني  الإم����ارات وجميع  �شعب  ون��دع��و   .. اخل��ري  زاي��د 
اإن�شانية اإماراتية لدعم اإخوانهم الالجئني واملت�شررين يف هذه الظروف 

اجلوية ال�شعبة . 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر  كما 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ..اجلهات املعنية كافة 
باإن�شاء  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  يف  الفوري  بالبدء 
ال�شمو  وق��ال �شاحب  ال�شتوية.  الإعانات  لنقل  الإم��ارات��ي  اجل��وي  اجل�شر 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ..اإن دولة الإم��ارات حتت قيادة �شاحب 
كانت  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الإن�شانية  م�شوؤولياتها  عن  تتخلى  ولن  لالجئني  رئي�شيا  داعما  و�شتظل 
حتت اأي ظرف . واأ�شاد �شموه بدعوة رئي�س الدولة للبدء يف حملة اإن�شانية 
وقفات  اإن  �شموه  وق��ال   .. ال�شتاء  ب��رد  م��ن  املت�شررين  لإغ��اث��ة  اإم��ارات��ي��ة 
تن�شى  الإن�شانية ل  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأخي �شاحب 

يواجهون  ال���ذي  الالجئني  خميمات  يف  والن�شاء  الأط��ف��ال  م��ع  للوقوف 
عا�شفة ثلجية قوية خالل الأيام القادمة يف بالد ال�شام ت�شل فيها درجات 
احلرارة لأربع درجات حتت ال�شفر وتت�شاقط فيها الثلوج والأمطار وت�شل 
فيها �شرعة الرياح لأكر من 110 كم �شاعة والتي تعرف با�شم عا�شفة 
هدى . ودعا �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم اأي�شا و�شائل 
الإن�شانية جتاه الالجئني  العربية والعاملية لتحمل م�شوؤولياتها  الإعالم 
وامل�شاهمة يف لفت الأنظار ملعاناتهم..وقال �شموه اأدعو الأخوة والأ�شدقاء 
املاأ�شاة  اإىل ت�شليط ال�شوء على هذه  يف و�شائل الإع��الم العربية والعاملية 
 . والأط��ف��ال  الن�شاء  وخا�شة  الالجئني  اإغ��اث��ة  يف  الإن�شانية..للم�شاهمة 
يذكر اأن العا�شفة القطبية هدى تدخل الأرا�شي الأردنية والفل�شطينية 
خوف  حالة  و�شط  اجلوية  الأر���ش��اد  وك��الت  بح�شب  الثالثاء  واللبنانية 
وا�شتنفار من اجلهات املخت�شة التي عملت على اإعداد خطط طوارئ ومن 
املتوقع اأن ت�شل �شرعة الرياح يف بع�س املناطق اإىل 110 كلم يف ال�شاعة 
م�شحوبة بت�شاقط الثلوج على املرتفعات اجلبلية مما �شيوؤدي اإىل موجة 
برد �شديد يف خمتلف املناطق ت�شل معها درجة احلرارة اإىل اأربع درجات 

حتت ال�شفر

•• دبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية  التوجيهات  على  بناء 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتابعة �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي تنطلق 
الأربعاء حملة تراحموا مب�شاركة وا�شعة من كافة اجلهات  اليوم  بدءا من 
واملت�شررين  الالجئني  لإغاثة  وذلك  اخلا�س  والقطاع  والأهلية  الر�شمية 
من العا�شفة الثلجية هدى التي ت�شرب بالد ال�شام خالل الأيام القادمة 

ومن درجات احلرارة املنخف�شة خالل ف�شل ال�شتاء القادم. 
يف  الرئي�شية  الإغاثية  اجلهات  ت�شم  عاجلة  وطنية  جلنة  ت�شكيل  مت  وق��د 
بتنفيذ احلملة  للبدء  الرئي�شية  الإع��الم  وو�شائل  الدولة وجهات حكومية 
وال��ت��ي و���ش��ع��ت ه��دف��ا ل��ه��ا ب��ت��وف��ري ال����دفء مل��ل��ي��ون �شخ�س م��ن الالجئني 
واملت�شررين خالل ف�شل ال�شتاء و�شتت�شمن احلملة العديد من الفعاليات 
املجتمعية والإعالمية والإغاثية خالل الفرتة القادمة. وقد �شرح معايل 
حممد عبداهلل القرقاوي وزير �شئون جمل�س الوزراء باأن توجيهات �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة جاءت بالبدء الفوري باحلملة وباإ�شراك كافة قطاعات 

ي�شار باأن احلملة ت�شعى مل�شاعدة مليون �شخ�س من الالجئني واملت�شررين 
يف الأردن ولبنان بالإ�شافة للمت�شررين يف غزة وفل�شطني على جتاوز �شتاء 
قار�س هذا العام ت�شل فيه احلرارة لعدة درجات حتت ال�شفر وت�شتعد فيه 
م�شحوبة  القادمة  الأي��ام  خ��الل  قوية  ثلجية  عا�شفة  ملواجهة  ال�شام  دول 
باأمطار غزيرة وثلوج وبرد ح�شب التوقعات. وتقوم اللجنة بتنفيذ توجيهات 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  ال��دول��ة  ال�شمورئي�س  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم للوقوف مع الأطفال والن�شاء يف خميمات الالجئني الذي 
ت�شل  ال�شام  بالد  يف  القادمة  الأي��ام  خالل  قوية  ثلجية  عا�شفة  يواجهون 
الثلوج  فيها  وتت�شاقط  ال�شفر  درج���ات حت��ت  لأرب���ع  احل���رارة  درج���ات  فيها 
هدى  القطبية  العا�شفة  اأن  يذكر  ه��دى.  عا�شفة  با�شم  وتعرف  والأمطار 
الثالثاء بح�شب  اأم�س  واللبنانية  الأردنية والفل�شطينية  الأرا�شي  �شتدخل 
وكالت الأر�شاد اجلوية و�شط حالة خوف وا�شتنفار من اجلهات املخت�شة 
اأن ت�شل �شرعة الرياح  اإع��داد خطط ط��وارئ ومن املتوقع  التي عملت على 
يف بع�س املناطق اإىل 110 كلم يف ال�شاعة م�شحوبة بت�شاقط الثلوج على 
املناطق  خمتلف  يف  �شديد  ب��رد  موجة  اإىل  �شيوؤدي  مما  اجلبلية  املرتفعات 

ت�شل معها درجة احلرارة اإىل اأربع درجات حتت ال�شفر. 

جمتمع  به  ع��رف  ال��ذي  الإن�شاين  للح�س  تعزيزا  احلملة  ه��ذه  يف  املجتمع 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  معاليه  واأ���ش��اف  الإم����ارات. 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي قد وجه ب�شرعة 
ت�شكيل فريق عمل من كافة اجلهات الإغاثية واحلكومية والإعالمية لتنفيذ 
اإغاثة الالجئني واملت�شررين من  توجيهات رئي�س الدولة بالبدء يف حملة 
العا�شفة الثلجية التي ت�شرب بالد ال�شام هذه الأيام وب�شكل عام اأي�شا من 
انخفا�س درجات احل��رارة خالل ف�شل ال�شتاء وت�شم اللجنة يف ع�شويتها 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  الإم���ارات���ي وموؤ�ش�شة خليفة  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ك��ال م��ن 
لالأعمال الإن�شانية وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 
بالإ�شافة  للعطاء  ودب��ي  الإن�شانية  للخدمات  العاملية  واملدينة  والإن�شانية 
ملوؤ�ش�شة اأبوظبي لالإعالم وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم وكافة ال�شحف والإذاعات 
املحلية .. يذكر اأن اجل�شر الإماراتي �شيبداأ العمل من اليوم وذلك ب�شحن 
العاملية  املدينة  طريق  عن  غذائية  وم��واد  �شتوية  ومالب�س  تدفئة  معدات 
ال�شامية لالأمم املتحدة  للخدمات الإن�شانية وذلك بالتعاون مع املفو�شية 
ل�شئون الالجئني و�شيتم توحيد البث يف القنوات املحلية يوم اجلمعة لنقل 
اأحداث احلملة واإغاثة الالجئني واملت�شررين من العا�شفة الثلجية هدى. 

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
دب��ي رع��اه اهلل يف ق�شر �شموه يف  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
زعبيل ظهر ام�س دولة ال�شيد توين اأبوت رئي�س وزراء ا�شرتاليا والوفد 
الر�شمي املرافق . وقد رحب �شموه بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
اأمله  عن  �شموه  واأع��رب  بال�شيف  دب��ي  نائب حاكم  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
باأن تكون الزيارة وهى الأوىل لرئي�س الوزراء الإ�شرتايل للدولة بداية 
طيبة ملزيد من التوا�شل وتبادل الزيارات بني امل�شوؤولني يف البلدين مبا 
يعود باخلري على العالقات التاريخية القائمة بني البلدين وال�شعبني 

ال�شديقني .
وتباحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم وال�شيد اأبوت 
تعزيز  و�شبل  امل�شرتك  الهتمام  ذات  الدولية  الق�شايا  من  ع��دد  ح��ول 

�شناعة  وخلق  التحتية  والبنية  البناء  م�شتوى  على  جديد  ماهو  ك��ل 
اإىل دولة الإم��ارات .. م�شريا  ال�شياح  �شياحية ا�شتطاعت جذب ماليني 
اأو يعربون دولة الإمارات  ي��زورون  اأن هناك مليون �شائح ا�شرتايل  اإىل 
والت�شهيالت  واخل��دم��ات  املميزة  ال�شياحة  نوعية  على  مايوؤكد  �شنويا 
�شواء  حد  على  وال�شياح  للزوار  املخت�شة  اجلهات  توفرها  التي  الراقية 
يف  الإقليمية  التطورات  وال�شيف  �شموه  بني  كذلك  احلديث  وتناول   .
الناجح  الت�شدي  اأن  اأك��دا على  و�شوريا حيث  العراق  املنطقة خا�شة يف 
ال�شيا�شية  احللول  ثم  واحل�شم  على احلزم  يعتمد  املنطقة  لالأزمات يف 
رئي�س  واأ���ش��ار   . وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن  التفاهم وحتقيق  اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي 
الإم����ارات بقيادة  اإىل جتربة دول��ة  ال�شياق  ال���ش��رتايل يف ه��ذا  ال���وزراء 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
والديني  والثقايف  والإن�شاين  احل�شاري  والنفتاح  بالإعتدال  واملتمثلة 
على خمتلف دول و�شعوب العامل اإمنا تنطوي على بعث ر�شالة وا�شحة 

العالقات الثنائية بني دولة الإمارات وا�شرتاليا يف املجالت كافة ل�شيما 
يف قطاعات الثقافة وال�شياحة القت�شاد والتجارة البينية. 

ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  واأك��د �شاحب 
دبي ورئي�س وزراء ا�شرتاليا على اأهمية مكافحة الإرهاب الذي بات يوؤرق 
العامل ويهدد ال�شالم الدويل وذلك من خالل التعاون البناء بني جميع 
الدول وتفعيل اجلهود الدولية اجلماعية ملحا�شرة هذه الآفة اخلطرية 

وجتفيف منابع متويلها املادي والب�شري.
التي  املميزة  احل�شارية  بالنه�شة  اأب��وت  ال�شيد  اأ�شاد  ثانية  جهة  وم��ن   
ت�شهدها دولة الإمارات على خمتلف ال�شعد ويف �شتى امليادين منوها مبا 
�شاهده من م�شاريع تنموية عمالقة ت�شب يف خدمة �شعب دولة الإمارات 
ال�شيخ  ال�شمو  روؤي��ة �شاحب  . وو�شف  العاملي  وكذا  الوطني  والقت�شاد 
التي  امل�شاريع  جلهة  والفريدة  بالإيجابية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
تتبناها دبي ماجعلت من هذه املدينة مثال للح�شارة والتقدم ومواكبة 

للتعريف ب�شماحة الإ�شالم واإن�شانية وعدالة احل�شارة الإ�شالمية التي 
والإ�شاءة  ت�شويهها  املنطقة  املتطرفة يف  ال�شغرية  الفئات  بع�س  حتاول 

اإىل الإ�شالم وامل�شلمني يف كل مكان .
دبي  رئي�س هيئة  اآل مكتوم  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اللقاء   ح�شر 
للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات و�شمو ال�شيخ اأحمد 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
وم��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س ال����وزراء 
الدكتور  ومعايل  القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  ومعايل 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية ومعايل رمي بنت 
اإبراهيم ال�شيباين مدير  اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ومعايل حممد 
عام ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي و�شعادة بابلو ت�شهيهو كاجن �شفري 

ا�شرتاليا لدى الدولة .

�سحية �لوطني �لحتادي 
تتابع زيار�تها �مليد�نية 

•• دبي-وام:
والعمل  ال�شحية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  العامري  بالركا�س  �شامل  �شعادة  قال 
بزيارة  �شتقوم  اللجنة  اأن  الحت��ادي  الوطني  باملجل�س  الجتماعية  وال�شوؤون 
الأحد  ي��وم  العني  مدينة  يف  الوقائي  والطب  العني  م�شت�شفى  اإىل  ميدانية 
املقبل �شمن خطة عملها لدرا�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة ال�شحة . واأ�شار اإىل 
اأن اللجنة قررت تنظيم زيارات ميدانية لعدد من اجلهات ذات ال�شلة بدرا�شة 
ومناق�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة ال�شحة لالطالع على واقع املن�شاآت ال�شحية يف 
الدولة وما تقدمه من خدمات تثقيفية وتوعوية اإ�شافة اإىل مقابلة املخت�شني 
والأطباء وامل�شتفيدين من اخلدمات ال�شحية وت�شمينها يف تقرير اللجنة . 
ولفت اإىل اأن اللجنة تناق�س مو�شوع �شيا�شة وزارة ال�شحة �شمن حماور دور 
الرعاية  وتوفري  ال�شحية  والتوعية  الأمرا�س  من  الوقاية  يف  ال�شحة  وزارة 
ال�شحية للم�شنني ويف �شاأن الأمرا�س النف�شية م�شيفا اأنه �شيتم خالل �شهر 
يناير احلايل زيارة م�شت�شفى عبيد اهلل يف راأ�س اخليمة وعقد حلقة نقا�شية 
يف الإمارة لال�شتفادة من اآراء ومالحظات اجلمهور حول املو�شوع .  ويحر�س 
املجتمع  فعاليات  جميع  مع  التوا�شل  تعزيز  على  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
وموؤ�ش�شاته من خالل قيام اأع�شائه بزيارات ميدانية ملختلف املوؤ�ش�شات العامة 
واخلا�شة وعقد احللقات النقا�شية وور�س العمل وا�شت�شافة ممثلي فعاليات 
الإلكرتوين  والتوا�شل  اللجان  واجتماعات  اجلل�شات  عقد  خ��الل  املجتمع 
لالإفادة  ومقرتحاتهم  املواطنني  اآراء  اإىل  لال�شتماع  وذلك  املختلفة  بو�شائله 

منها خالل مناق�شة املجل�س ملختلف الق�شايا التي تهم الوطن واملواطنني. 
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 مدار24 �ساعة

�لتعليم �لعايل ت�سارك يف �جتماعني للمنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم يف بروك�سل
•• بروك�سل-وام: 

�شاركت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف الدورة الثانية للمنتدى 
العربي للبحث العلمي والتنمية امل�شتدامة الذي عقدته املنظمة العربية 
بروك�شل  البلجيكية  العا�شمة  يف  الألك�شو  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
اأيام  ا�شتمر ثالثة  ال��ذي  املنتدى  وه��دف   . نعود  للطليعة  حتت عنوان 
.. اإىل بناء �شراكات فاعلة بني قطاعات التعليم والبحث العلمي وباقي 
اآليات  القطاعات املعنية بالتنمية وق�شاياها يف الوطن العربي واإيجاد 
منا�شبة لربط برامج الدرا�شات العليا وم�شاريع البحث العلمي بحاجات 
الإماراتية  امل�شاركة  وج��اءت  التنموية.  وبخططها  العربية  املجتمعات 

وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  معايل  لتوجيهات  تنفيذا 
التعليم العايل والبحث العلمي وتاأكيده امل�شتمر على اأهمية دعم جهود 
الإ�شرتاتيجية  وتفعيل  العلمي  بالبحث  النهو�س  يف  العربية  ال��دول 
اخلرباء  من  عدد  و�شارك  والبتكار.  والتقني  العلمي  للبحث  العربية 
والباحثني واملخت�شني العرب واملوؤ�ش�شات وال�شركات العربية ونظرائهم 
على ال�شعيدين الإقليمي والدويل..يف املنتدى الذي تعاونت املوؤ�ش�شة 
العربية للعلوم والتكنولوجيا يف ال�شارقة وموؤ�ش�شة الذكاء يف العلم ة�شاأ 

يف تنظيمه.
 واألقت مها قرطم اأخ�شائي اأول اإدارة املعرفة والأبحاث يف اإدارة البحث 
العلمي يف الوزارة كلمة يف اجلل�شة الفتتاحية للمنتدى ت�شمنت نبذة 

موجزة عن دور الوزارة يف ت�شجيع وتعزيز البحث والتطوير والبتكار 
�شنويا.  الإدارة  تنظمها  التي  البحثي  التمويل  برامج  ودور  الدولة  يف 
مبراجعة  املكلف  ال��ع��رب  اخل���رباء  فريق  �شمن  اأي�شا  قرطم  و�شاركت 
وتعديل واإثراء م�شمون م�شودتي املذكرة التقدميية والنظام الأ�شا�شي 
للمجل�س العربي للبحث والتطوير والبتكار اللذين مت اإعدادهما على 
املنعقد يف �شبتمرب  ال�شابق ملمثلي هيئات البحث العلمي  اإثر الجتماع 
املا�شي يف الرباط. كما نظمت الألك�شو الجتماع الثاين ملمثلي الهيئات 
العربية للبحث العلمي على هام�س املنتدى و�شارك فيه ممثلو الدول 
البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  الأع�شاء  العربية 
و�شلطنة عمان واململكة العربية ال�شعودية و اليمن وفل�شطني والأردن..

اإ�شافة اإىل موريتانيا و م�شر واجلزائر واملغرب بجانب ممثلي املنظمة 
واحتاد جمال�س البحث العلمي العربية. وجاء الجتماع يف اإطار اإن�شاء 
املجل�س العربي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والبتكار الذي 
والبتكار  والتقني  العلمي  للبحث  العربية  الإ�شرتاتيجية  به  اأو�شت 
و�شيكون  العربية.  ال��دول  العلمي يف  البحث  دور  تفعيل  اآليات  كاإحدى 
البحث  ملنظومات  جديدة  هيكلية  ت�شريعات  اق��رتاح  املجل�س  مهام  من 
ذات  املوؤ�ش�شات  بني  العلمي  البحث  �شراكات  وتن�شيط  العربية  العلمي 
املجالت  يف  م�شرتكة  بحثية  م�شروعات  اإط��الق  على  واحل��ث  العالقة 
ذات الأولوية واإعداد ت�شور ل�شتحداث موؤ�ش�شات متخ�ش�شة يف ت�شويق 

الأبحاث العلمية العربية. 

تنظمها بلدية املنطقة الغربية بالتعاون مع هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة

�لمار�تية �ل�سعبية  �لأكالت  م�سابقات  يف  م�ساركة   213

�لهالل �لأحمر وملتقى كلية �لإمار�ت للتكنولوجيا يطلقان فريق �ساهم �لتطوع�ي �لطالبي

•• املنطقة الغربية -الفجر:

الغربية عن  املنطقة  بلدية  اأعلنت 
نتائج م�شابقات اأف�شل طبخ والتي 
تنظمها البلدية بالتعاون مع هيئة 
حتت  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي 
�شعار اإبداعات من املطبخ الرتاثي 
الإم����ارات����ي خ���الل م��ه��رج��ان ليوا 
فعالياته  تتوا�شل  والذي  ال��دويل, 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
املنطقة الغربية, خالل الفرتة من 

.2015 يناير   9 اإىل   3
املن�شوري  را����ش���د  ���ش��ل��ط��ان  واأك�����د 
البيئية  اخل����دم����ات  اإدارة  م���دي���ر 
والج��ت��م��اع��ي��ة مب��دي��ن��ة ل���ي���وا اأن 
البلدية  تنظمها  ال��ت��ي  امل�شابقات 
مبوقعها يف املهرجان بالتعاون مع 
وجدت  وال��ث��ق��اف��ة  ال�شياحة  هيئة 
اقباًل كبرياً وم�شاركة متميزة من 
وقد  الغربية,  باملنطقة  املواطنات 
م�شابقات  امل�����ش��ارك��ات يف  ع���دد  ب��ل��غ 
اأك������الت ال���ق���ر����س و اخل��ب��ي�����ش��ة و 
ومت  م�������ش���ارك���ة   213 ال��ع�����ش��ي��دة 
الع�شرة  باملراكز  الفائزات  تكرمي 
يف  النتائج  ا���ش��ف��رت  حيث  الأوىل, 
اأكلة القر�س عن فوز فاطمة عبيد 
وبخيتة  الأول  ب��امل��رك��ز  امل���زروع���ي 
باملركز  امل����زروع����ي  ه����الل  ���ش��ي��ه��ل 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة الهالل الأحمر - عرب 
اإدارة املتطوعني يف الهيئة - وق�شم 
الإم�����ارات  ال��ط��ل��ب��ة يف كلية  ����ش���وؤون 
فريق  اأب���وظ���ب���ي  يف  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�شاهم التطوعي مب�شاركة جمموعة 
وقال  الكلية.  وط��ال��ب��ات  طلبة  م��ن 
املن�شوري  م���ب���ارك  را����ش���د  ���ش��ع��ادة 
نائب الأمني العام لل�شوؤون املحلية 
اإن دور  الأح��م��ر..  ال��ه��الل  يف هيئة 
اجلانب  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ش��ر  ل  ال��ه��ي��ئ��ة 
الإن�شاين فح�شب واإمنا العمل على 
تقدمي يد العون الإن�شاين لل�شرائح 
ال�شعيفة يف الدولة التي ي�شتهدفها 

امل��ن��ت�����ش��ب��ني لهيئة  امل��ت��ط��وع��ني  م���ن 
يكون  ب���ح���ي���ث  الأح�����م�����ر  ال�����ه�����الل 
الطلبة  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
اجل��ام��ع��ي��ني م���ن ال���ذك���ور والإن�����اث 
الأ�شا�شيني  املتطوعني  اإىل  اإ�شافة 
يف ال��ه��الل الأح��م��ر ال��ذي��ن ترتاوح 
40 �شنة حيث  اأعمارهم بني -18 
ت��ع��ت��رب ه����ذه ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة هي 
ويتكون  ال��ربن��ام��ج  يف  امل�����ش��ت��ه��دف��ة 
برنامج �شاهم من �شبع جمموعات 
 .. الإم����ارات  يف  الهيئة  ف���روع  تتبع 
ودورات  برامج  هناك  اأن  اإىل  لفتا 
اأ�شا�شية ل بد من امللتحقني اجلدد 
بالهيئة اأن يخ�شعوا لها. من جانبه 
ق���ال را����ش���د حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي مدير 

متطوعي الهيئة على اأعلى درجات 
ال����ك����ف����اءة واخل��������ربة ي�����ش��ه��م��ون يف 
ال��ع��م��ل الإن�������ش���اين ال����ذى ت��ق��وم به 
الطوارئ  ب��رام��ج  يف  خا�شة  الهيئة 
والأزمات حيث يوجد للهيئة فريق 
م�شتوى  على  والأزم����ات  ل��ل��ط��وارئ 
الكثري  ه��ن��اك  اأن  م���وؤك���دا  ال���دول���ة 
اخلارجية  الإغ�����اث�����ة  ب����رام����ج  م����ن 
فجميع  الهيئة  متطوعو  بها  يقوم 
يف  حتدث  التي  الطبيعية  الكوارث 
�شباقا  الأحمر  الهالل  جتد  العامل 
 .. احل��دث  املت�شررين من  مل�شاعدة 
وذلك من خالل متطوعيها الذين 
ينت�شرون ب�شرعة يف مناطق احلدث 
اأينما  للمت�شررين  العون  لتقدمي 

الهالل بعطائه الإن�شاين والإغاثي. 
امللتقى  ل��ه خ��الل  واأو���ش��ح يف كلمة 
�شوؤون  ق�شم  نظمه  ال��ذي  امل�شرتك 
الطلبة يف كلية الإمارات للتكنلوجيا 
الإدارة  توجيهات  اأب��وظ��ب��ي..اأن  يف 
ومبتابعة  الأح��م��ر  ل��ل��ه��الل  العليا 
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  �����ش����ع����ادة 
الهالل  ع��ام هيئة  اأم���ني  ال��ف��الح��ي 
دائما على النطالق  الأحمر حتث 
اإىل موؤ�ش�شات املجتمع املدين وزيادة 
يخ�س  فيما  الإن�شانية  ال�شراكات 
ال�شرائح  مل�����ش��اع��دة  امل��ح��ل��ي  ال�����ش��اأن 
واأ�شار  واملحتاجة حمليا.  ال�شعيفة 
التطوعي  ���ش��اه��م  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل 
الإن�شاين ي�شهم يف تاأهيل جمموعة 

واحلمالت  النعمة  حفظ  وم�شروع 
املو�شمية يف جمع التربعات واأي�شا 
امل�������ش���ان���دة يف الأع�����م�����ال الإداري��������ة 
واملكتبية .. لفتا اإىل دورهم الكبري 
يف برامج امل�شاعدات املحلية والبحث 
مكافحة  وب�����رام�����ج  الج���ت���م���اع���ي 
اإىل  ال����ث����دي..اإ�����ش����اف����ة  �����ش����رط����ان 
احل�شول  يف  امل�شتفيدين  م�شاعدة 
الإن�شانية والطبية  امل�شاعدات  على 
حيث ي��وج��د يف ك��ل ف��رع م��ن فروع 
الطبية  للم�شاعدات  جلنة  الهيئة 
الإن�شانية.  ل��ل��م�����ش��اع��دات  وجل��ن��ة 
اأع�شاء  الهيئة  متطوعي  اأن  وذك��ر 
امل���������ش����اع����دات  ف����اع����ل����ون يف جل�������ان 
وه��ن��اك ا���ش��ت�����ش��اري��ون واأط���ب���اء من 

اإدارة املتطوعني يف الهالل الأحمر 
.. اإن عدد متطوعي الهالل الأحمر 
متطوعا   245 و  اآلف  ثالثة  بلغ 
�شرائح  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��ت��ط��وع��ة  و 
من  الكثري  يف  وي�شاركون  املجتمع 
املجتمعية  والأن�������ش���ط���ة  ال����ربام����ج 
والجتماعية  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
والثقافية .. اإ�شافة اإىل العديد من 
املجتمع  موؤ�ش�شات  م��ع  ال�����ش��راك��ات 
متطوعي  دور  اأن  واأو���ش��ح  امل���دين. 
برامج  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال��ه��ي��ئ��ة 
الإ����ش���ع���اف���ات الأول�����ي�����ة وال����ربام����ج 
الوعي  ون�����ش��ر  ل���الأي���ت���ام  امل���وج���ه���ة 
بالقانون الدويل الإن�شاين وبرامج 
امل�شتهدفة  للفئات  النف�شي  الدعم 

املتطوعني  اإدارة  ت��ق��وم  كما  ك��ان��وا. 
الهيئة  اإدارات  جميع  داع���م  ب���دور 
لإجن��������از ب����راجم����ه����ا وم���ب���ادرات���ه���ا 
ب���ه���ا مب����ا فيها  امل���ن���وط���ة  امل����ه����ام  يف 
الهيئة  لإدارات  املكتبية  الأع���م���ال 
الن�شاط  هذا  جاء  فيما  وفروعها.. 
امل��ك��ث��ف ل��ل��م��ت��ط��وع��ني ب��ع��د اإط���الق 
للهيئة  اجل���دي���دة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
حيث و�شعت خطة ت�شغيلية لإدارة 
العديد  يف  ل��ال���ش��رتاك  املتطوعني 
م���ن ال���ربام���ج والأن�����ش��ط��ة جلميع 
خدمة  يف  وامل�شاهمة  الهيئة  ف��روع 
الن�شاطات  خ�����الل  م����ن  امل��ج��ت��م��ع 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ال���ت���ي ت���دع���م اأه�����داف 

وغايات الهالل الأحمر.

املزروعي  م��ك��ت��وم  وم�����وزة  ال���ث���اين 
باملركز الثالث. ويف اأكلة اخلبي�شة 
حميد  م����ط����ر  ����ش���ل���م���ى  اأح������������رزت 
وم���رية  الأول  امل���رك���ز  امل��ن�����ش��وري 
علي مر�شد املزروعي املركز الثاين 
وح�شة ثاين �شيف املزروعي املركز 

الثالث. 
فازت  فقد  الع�شيدة  اأك��ل��ة  يف  اأم���ا 
هند �شعيد عتيق احلمريي باملركز 
الأول وح�شلت مرمي را�شد هالل 
القبي�شي على املركز الثاين ومرية 
اأحمد على املرر على املركز الثالث, 
ال��ف��ائ��زة الأوىل يف  ح��ي��ث حت�����ش��ل 
اآلف درهم  ع�����ش��رة  ع��ل��ى  ف��ئ��ة  ك��ل 

اأ�شحاب املخيمات مع  التمور على 
اأكيا�س حلفظ النفايات للمحافظة 
ونظافتها  ال��ب��ي��ئ��ة  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى 
اإدارة  وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز 
ال����ن����ف����اي����ات, وي����ت����وا�����ش����ل ت���وزي���ع 
فرتة  طيلة  املخيمات  على  التمور 
توزيع  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا  امل��ه��رج��ان 
مطبوعات توعوية وخدمات مكتب 
993. واأو�شح املزروعي  الطوارئ 
اأجمل  م�شابقة  نظمت  البلدية  اأن 
امل��ه��رج��ان ح��ي��ث قامت  خم��ي��م يف 
املخيمات  اأ�����ش����ح����اب  ب��ت�����ش��ج��ي��ل 
الع�شرة  تكرمي  و�شيتم  امل�شاركني 

الأوائل يف امل�شابقة. 

درهم  اآلف  ثمانية  على  والثانية 
�شبعة  على  الثالثة  حت�شل  بينما 
اإن  امل���زروع���ي  وق����ال  دره�����م.  اآلف 
املناف�شات تتوا�شل اليوم يف اأكالت 
اأن  اإىل  لف��ت��اً  البثيثة  و  الهري�س 
تعريف  امل�����ش��اب��ق��ات  م���ن  ال���ه���دف 
ال�شعبية  ب��الأك��الت  املهرجان  زوار 
على  الجيال  واط��الع  الماراتية, 
للمحافظة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  الأك�������الت 

عليها.
البلدية  اأن  اإىل  امل���زروع���ي  واأ����ش���ار 
ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع اأرب���ع���ة اأط���ن���ان من 
للتدفئة,  امل�شاركني  على  احلطب 
من  كي�شاً   40 بتوزيع  قامت  كما 

قناة بينونة عالمة متميزة د�خل �ملهرجانات
•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر 

ت��ت��واج��د ق��ن��اة بينونة   دائ���م���ا م���ا 
بطاقمها املتميز داخل املهرجانات 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال���رتاث���ي���ة ����ش���واء يف 
خارجها  او  ال���غ���رب���ي���ة  امل���ن���ط���ق���ة 
اع��الم��ي��ة متميزة  ب��اق��ة  ل��ت��ق��دمي 
احتياجاته  وتالم�س  امل�شاهد  تهم 
املعرفية  وخالل مهرجان الظفرة 
باقة  ال��زم��ن  بينونة  قناة  ق��دم��ت  
مهرجان  ع���ن  ومم���ي���زة  م��ت��م��ي��زة 
ل���الب���ل جلميع  ال��ظ��ف��رة  م��زاي��ن��ة 
ع�������ش���اق ال�����ش����ال����ة وال����ع����راق����ة يف 
م���ن خالل  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
ي�شول  حم�������رتف  ع����م����ل  ف����ري����ق 
ارج����اء مواقع  وي��ج��ول يف ج��م��ي��ع 

ومتميزة عما يدور داخل املهرجان 
ع�شاق  م��ن  امل�شاهدين  اىل  ونقلة 
العامل  دول  خمتلف  يف  ال���ش��ال��ة 
ح���ي���ث ت����ق����دم ال����ق����ن����اة 3 ب���رام���ج 
متميزة الول ال�شتديو التحليلي 
ظهرا   12 ال�����ش��اع��ة  م���ن  وي����ب����داأ 
املزاينة  لفعاليات  ح��ي  ب��ث  بنقل 
وت��ن��اف�����س امل�����ش��ارك��ني م��ن��ذ حلظة 
دخول ال�شبك حتى اعالن النتائج 
املختلفة  التحكيم  بعمليات  مرورا 
ونقل توقعات امل�شاركني واملتابعني 
خرية  ي�شم  حتليلي  ا�شتديو  م��ع 
جمال  يف  واملتخ�ش�شني  املهتمني 
م��زاي��ن��ة ال��ظ��ف��رة ل���الب���ل  ومنهم 
املنهايل  ورا����ش���د  امل���زروع���ي  خليل 
وحممد  املن�شوري  هذيلي  مر�شد 
املذيع  وجود  يف  العامري  ال�شلمي 
عبداهلل الكربي واخراج مينا البري 
واملنتج  امل���ح���ت���وى  ع��ل��ى  وي�������ش���رف 
موؤيد حمزة مطلق بال�شافة اىل 
ب��رن��ام��ج م���راب���ع ال��ظ��ف��رة وال���ذي 
يقدمه عدد من املذيعني املتميزين 
و�شلمى  ال��ك��ع��ب��ي  ع��ي�����ش��ى  وم��ن��ه��م 
املهريي و�شم�شة املن�شوري والذي 
ومو�شوعات  تقارير  يوميا  يقدم 
تالم�س كافة ما يدور من فعاليات 

وبرامج وان�شطة خمتلفة .
كما يتم تقدمي برنامج عني على 
املذيع  ي��ق��دم��ه  وال������ذي  ال���ظ���ف���رة 
ال��ع��ام��ري  وي��ق��دم جولت  ح�شني 

وارج����اء  ان��ح��اء  ك��اف��ة  يف  خمتلفة 
املهرجان .

واو�شح حممد الحمد مدير عام 
القناة ان قناة بينونة حري�شة على 
لتكون  احل��دث  موقع  يف  التواجد 
عني امل�شاهد داخل موقع مهرجان 
مزاينة الظفرة لالبل وتقدم له كل 
ما يالم�س اهتماماته واحتياجاته 
ما  بجانب  ومعرفة  من معلومات 
يدور من احداث داخل الكوالي�س 
ما  كل  عن  متكاملة  �شورة  لتنقل 

يهم امل�شاهد يف املهرجان.
وا�شاف الحمد ان القناة اعتمدت 
جدول الربامج التي تنقل بواقعية 
املزاينة  م���راح���ل  ج��م��ي��ع  و���ش��م��ول 
املُ�شاحبة,  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وج��م��ي��ع 
ل���ق���اءات  وج������ود  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
املزاينة  اأح���داث  حتلَل  ومقابالت 

ال�شورة  ت�����ش��ب��ح  ب��ح��ي��ث  ب����دق����ة, 
ظاهرة  ع����ن  ل��ل��م�����ش��اه��د  اأو�����ش����ح 

تراثية خليجية م�شتدامة.
بينونة  ع���م���ل  ف���ري���ق  وي���ت���م���رك���ز 
�شباحاً  ال�����ش��اب��ع��ة  ال�����ش��اع��ة  م��ن��ذ 
الإبل,  مزاينة  �شبوك  عند  يوميا 
ال�شباح  ����ش���اع���ات  يف  ل��ن��ا  ل��ي��ن��ق��ل 
احل���الل  دخ�����ول  م���راح���ل  الأوىل 
ُي�شاحبه  وم�����ا  ال�������ش���ب���وك,  اإىل 
للتحكيم  ال��ل��ج��ن��ة  ا���ش��ت��ع��داد  م���ن 
وذلك  بحاللهم,  املُ���اًلك  واهتمام 
بجانب  م��ب��ا���ش��ر  ب��ث  تغطية  ع��رب 
تغطيات مبا�شرة وم�شتمرة لكافة 
امل�����ش��اب��ق��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات الخ���رى 
ولقاءات  املهرجان  يت�شمنها  التي 
م��ع اجل��م��ه��ور وامل�����ش��ارك��ني وو�شع 
ومو�شوعات  م��ت��ن��وع��ة  ت���ق���اري���ر 
�شيقة تلبي احتياجات اجلمهور يف 

املعرفة والطالع .
وي���وؤك���د الع���الم���ي م���وؤي���د حمزة 
مطلق املنتج وامل�شرف على املحتوى 
العمل  ان ط��اق��م  ب��ي��ن��ون��ة  ق��ن��اة  يف 
حري�س على ان ي�شل للم�شاهد يف 
كل مكان ويقدم له ما يحتاجه من 
وحتقق  احتياجاته  تلبي  معرفة 
الربامج  خ����الل  م���ن  ال���ر����ش���ا  ل���ه 
تعمق  ال��ت��ي  وال��رتاث��ي��ة  املختلفة 
وتنقل  البناء  نفو�س  يف  ال�شالة 

لهم عراقة الباء والجداد .
وترى هدى �شامل  م�شاعدة منتج 
الرتاثية  الفعاليات  يف  العمل  ان 
ي�شعرها  ب��ي��ن��ون��ة  ط���اق���م  ���ش��م��ن 
بال�شعادة والر�شا وتوؤكد ان �شعيدة 
كونها عملت �شمن طاقم  بالفعل 
الظفرة وباقي  القناة يف مهرجان 

املهرجانات الرتاثية الخرى .

ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة ال���ت���ي يتم 
تقدميها اىل الزوار وامل�شاركني .

وطيلة  املهرجان تقدم قناة بينونة 
13 تقرير يومي و10  اكر من 

من  اك��ر  وت�شت�شيف  بث  �شاعات 
اىل  بال�شافة  يوميا  �شيوف   8
خمتلف  يف  متنقلة  ك��ام��رية   25
املواقع وذلك لتقدمي وجبة د�شمة 
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حاكم عجمان ي�سدر قر�ر� �أمرييا ب�ساأن �إعادة ت�سكيل جلنة �لتثمني و�مل�ساحلة 
•• عجمان-وام:

النعيمي ع�شو  را�شد  بن  ال�شيخ حميد  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان قرارا اأمرييا ب�شاأن اإعادة تعيني 
جلنة التثمني وامل�شاحلة باإمارة عجمان اإ�شتنادا على تو�شيات 
اإعادة  اإىل  ب�����ش��اأن احل��اج��ة  الأرا���ش��ي والأم����الك  دائ���رة  رئي�س 
انتهاء  بعد  وامل�شاحلة  التثمني  جلنة  واأع�شاء  رئي�س  تعيني 

مدة تعيينهم مبوجب القرار الأمريي رقم 1 ل�شنة 2015.
2015 على تعيني  الأم��ريي رق��م واح��د ل�شنة  القرار  ون�س 
التثمني  للجنة  رئ��ي�����ش��ا  النعيمي  ن��ا���ش��ر  ب��ن  ي��و���ش��ف  ال�����ش��ي��د 

ال�شام�شي  مطر  �شامل  ال�شيد  م��ن  ك��ل  وع�شوية  وامل�شاحلة 
وامل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل حم��م��د امل��وي��ج��ع��ي وال�����ش��ي��د ���ش��ي��ف �شامل 
امللغوث واملهند�س اأحمد فار�س اليازوري وال�شيد يو�شف را�شد 
�شغل  يف  اللجنة  واأع�����ش��اء  رئي�س  ي�شتمر  اأن  على  ال�شام�شي 
تنفيذ هذا  ت��اري��خ  م��ن  اإع��ت��ب��ارا  �شنوات  ث��الث  مل��دة  منا�شبهم 

القرار الأمريي.
يذكر اأن جلنة التثمني وامل�شاحلة تخت�س بالقيام بتثمني اأي 
اأو عقار داخ��ل احل��دود اجلغرافية لإم��ارة عجمان بناء  اأر���س 
على طلب من ذوي العالقة اأو ال�شفة اأو بناء على طلب من اأي 
حمكمة اأو جهة حكومية اإحتادية اأو حملية اأو بناء على تكليف 

ال��دائ��رة وو���ش��ع وحت��دي��ث �شوابط معايري  خطي م��ن رئي�س 
قيا�شية تتعلق بتثمني الأرا�شي والعقارات يف الإم��ارة بح�شب 
العرف املهني ال�شائد يف الدولة والعمل على تطبيقها والنظر 
يف املنازعات التي تن�شاأ ب�شاأن ثمن اأي اأر�س اأو عقار يف الإمارة 
وبذل امل�شاعي التوفيقية وانتهاج ال�شبل العرفية بني اأطراف 
على  بينهما  اخلالف  واحتواء  النظر  وجهات  لتقريب  النزاع 
اإىل م�شاحلة ر�شائية حا�شمة ومنهية  النهاية  نحو يوؤدي يف 
للنزاع ب�شاأن الأر�س اأو العقار املعني وم�شاعدة اأطراف النزاع 
حقوق  ي�شمن  مب��ا  بينهما  فيما  م�شاحلة  لت��ف��اق  للو�شول 

اجلميع .

�إد�رة �للجان بوز�رة �لد�خلية تعقد ور�سة حول 
منهجية فرق �لعمل ب�سرطة �ل�سارقة 

•• ال�سارقة -وام:

اإدارة اللجان التابعة ل��وزارة الداخلية ام�س ور�شة عمل حول منهجية فرق العمل ل��الإدارة العامة  عقدت 
للعمليات ال�شرطية والإدارة العامة للموارد واخلدمات امل�شاندة وذلك بقاعة الجتماعات بالقيادة العامة 
ل�شرطة ال�شارقة. ح�شر الور�شة العميد حممد عيد املظلوم مدير عام العمليات ال�شرطية والعقيد حممد 
را�شد بيات مدير عام املوارد واخلدمات امل�شاندة وعدد من اأع�شاء الفرق وال�شباط املخت�شني. وقدم قام 
الرائد حممد عبداهلل النقبي من اإدارة اللجان بوزارة الداخلية �شرحا مف�شال عن عمل الإدارة امل�شتحدثة 
بوزارة الداخلية كما ا�شتعر�س املنهجية والنماذج التي يجب اتباعها يف عمل اللجان وفرق العمل وو�شح 
املدراء  من  مداخالت  الور�شة  تخلل  كما  ال�شرتاتيجية.  الأه���داف  على  والإط���الع  امللفات  اإع��داد  كيفية 

العامني واحل�شور وطرح العديد من املقرتحات التطويرية يف هذا ال�شاأن .

غرفة عجمان تدعو �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �ملحلية و�لدولية للم�ساركة يف معر�ش عجمان �لدويل للتعليم
•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ب�������داأت 
التح�شريية  اجتماعاتها  عجمان 
الدويل  عجمان  معر�س  لتنظيم 
 2015 وال����ت����دري����ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ال�شبوع  خ���الل  �شينظم  وال����ذي 
القادم  م���ار����س  ���ش��ه��ر  م���ن  الول 
م���ن جامعات  وا���ش��ع��ة  مب�����ش��ارك��ة 
ع���ج���م���ان اخل����ا�����ش����ة وع��������دد من 
جامعات المارات والدول العربية 

والجنبية.

عموما  ل��ع��ج��م��ان  ال���رتوي���ج  اإىل 
تعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ات  واإ���ش��ت��ق��ط��اب 
بالمارة  لها  دولية لإفتتاح فروع 
م��ن ج��ام��ع��ات وم���دار����س ومراكز 
البنية  تدريب الأمر الذي يعززه 
متتلكها  ال��ت��ي  وامل��راف��ق  التحتية 
موقعها  ج����ان����ب  اإىل  ع���ج���م���ان 

املتو�شط بالدولة. 
يف  املعر�س  تنظيم  اأن  اأك���دت  كما 
م�شاركة  ب��وج��ود  الثالثة  ن�شخته 
ل��ت��اأك��ي��د وا�شح  حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة, 
ن�شختيه  امل��ع��ر���س يف  ع��ل��ى جن���اح 

وبداأت الغرفة يف توجيه الدعوات 
اخلا�شة  التعليمة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
ودول  والم�����������������ارات  ب����ع����ج����م����ان 
العربية  وال��دول  التعاون  جمل�س 
عجمان  م��ع��ر���س  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
الدويل اىل جانب دعوة عددا من 

اجلامعات بدول اأجنبية.
واأو�شحت اإميان ال�شام�شي مدير 
وامل�شئولية  الع�����ش��اء  دع��م  اإدارة 
رئي�س  نائب  بالغرفة  املجتمعية 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���س, اأن 
املعر�س يف ن�شخته الثالثة يهدف 

املعر�س  اأن  واأف�����ادت  ال�شابقينت 
ه����ذا ال���ع���ام ���ش��ي�����ش��ه��د ع�����ددا من 
املوجهة  العمل  وور����س  ال����دورات 

للطالب واأولياء الأمور.
اللجنة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  وب���ي���ن���ت 
معر�س  اأن  ل��ل��م��ع��ر���س,  امل��ن��ظ��م��ة 
للتعليم  ال�������������دويل  ع�����ج�����م�����ان 
ي�شتهدف   2015 وال���ت���دري���ب 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  ال��ط��ل��ب��ة 
ا�شتقطاب  ج��ان��ب  اىل  ب��ال��دول��ة 
للدرا�شة  اخل���ل���ي���ج���ني  ال���ط���ل���ب���ة 
ت�شم  كمن�شة  و�شيعمل  بعجمان, 

والتخ�ش�شات  الخ��ت��ي��ارات  ك��اف��ة 
ل���ل���ط���الب واول�����ي�����اء الم�������ور مع 
توفري فر�س التعرف على برامج 
بكافة  وامل��اج�����ش��ت��ري  ال��دب��ل��وم��ات 
اجلامعات  ب��ك��ربى  التخ�ش�شات 
والجنبية  ال���ع���رب���ي���ة  امل���ح���ل���ي���ة 
امل�شاركة باملعر�س, والتعرف على 
اأخر التطورات يف ال�شاأن التعليمي 
حم��ل��ي��ا ودول���ي���ا ا���ش��اف��ة اىل فتح 
اخلربات  وت��ب��ادل  التعاون  قنوات 
والعربية  املحلية  اجلامعات  بني 

والجنبية.

طبية عجمان ت�سيد بحماة �لوطن

جناح �أفريقيا يف �لقرية �لعاملية يعك�ش جمال �لقارة

•• عجمان ـ الفجر 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بحملة  الطبية  عجمان  منطقة  مدير  ا�شاد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�شد 
�شموه  لتويل  التا�شعة  ال��ذك��رى  مع  تزامنا  �شموه  اأطلقها  التي  اهلل  رع��اه 
مقاليد احلكم يف اإمارة دبي حيث خ�ش�شها �شموه هذا العام لتوجيه ال�شكر 
والعرفان لأبناء القوات امل�شلحة يف الدولة اإميانا من �شموه بالدور الذي 

يقومون به يف حماية الوطن وال�شهر على اأمنه واإ�شتقرار اأبناء الإمارات.
ومركز  الطبية  عجمان  منطقة  وموظفي  اإدارة  م�شاركة  خالل  ذلك  جاء 

والتقدير  التحية  واآداء   , الوطن  حماة  �شكراً  م��ب��ادرة  يف  ال�شحي  املدينة 
على  التحية  ت��اأدي��ة  خ��الل  اجلميع  اأك��د  حيث   , البا�شلة  امل�شلحة  لقواتنا 
اعتزازهم وتقديرهم للدور امل�شرف الذي تقوم به القوات امل�شلحة , حيث 

عك�شت اجلهود التي تقوم بها تاريخا نا�شعا من الجناز املكلل بالفخر.
اأداء القوات امل�شلحة واكب جدارتها وحرفيتها العالية  اأن  وقال ال�شام�شي 
لقواتنا  وك��ان   , واخل��ارج��ي  الداخلي  امل�شتويني  على  املتقدمة  واإن�شانيتها 
البيئية  ال��ك��وارث  مناطق  يف  الأ���ش��ق��اء  م�شاعدة  يف  م�شرف  دور  امل�شلحة 
والنزاعات والطوارئ يف العديد من مناطق العامل , كما �شاهمت بدور رائد 

يف حفظ ال�شالم والأمن الدوليني.

•• دبي -وام:

ت�����ش��ارك ق����ارة اأف��ري��ق��ي��ا ب��ج��ن��اح يف 
يتميز  دب����ي  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ق���ري���ة 
اإرث  م��ن  م�شتمدة  متفردة  بهوية 
وفنونها  ال�������ش���م���راء  ال����ق����ارة  دول 
القدمية و يعر�س منتجات اأ�شيلة 
ذات طابع خا�س ميتاز بت�شاميمه 
امل��ب��دع��ة والأل������وان ال��زاه��ي��ة التي 
ت���ربز م��ه��ارة ي��دوي��ة ع��ال��ي��ة وذوقا 

ف��ن��ي��ا ف����ري����دا ت���وارث���ت���ه الأج����ي����ال 
وي�شارك   . دول�����ة  ل��ك��ل  امل��ت��ع��اق��ب��ة 
23 دولة  امل��و���ش��م  يف اجل��ن��اح ه���ذا 
اجلناح  واج���ه���ة  وت���ع���د  اأف���ري���ق���ي���ة 
الأفريقي الأكر جاذبية يف القرية 
ت�شميم  م��ن  تعك�شه  مب��ا  ال��ع��امل��ي��ة 
وي�شم   . املبهرة  ب��الأل��وان  ينب�س 
ومنحوتات  فنية  ر�شومات  اجلناح 
ح�شارة  م��ن  م�شتوحاة  ومت��اث��ي��ل 
القدمية  الأف���ري���ق���ي���ة  ال���ق���ب���ائ���ل 

الرق�س  اأداء فرق  ال��زوار  وي�شاهد 
الأف��ري��ق��ي��ة وه��م ي��رت��دون الأزي���اء 
التقليدية لبالدهم . وت�شكل فنون 
يربز  انعاك�شا  التقليدية  الرق�س 
تنوع وغنى ثقافات القارة ال�شمراء 
ثقافية  ع��رو���ش��ا  اجل���ن���اح  وي���ق���دم 
على  الرق�س  ي�شاحبها  مو�شيقية 
تعك�س  التي  الأفريقية  الإيقاعات 
ال�شيد  وط��ق��و���س  ح��ي��ات��ه��م  من���ط 
واحل����ب وال������زواج وال��ع��م��ل وتقدم 

الذي  الثقايف  اجل��ن��اح  م�شرح  على 
�شكل  ياأتي يف ت�شميم متفرد على 
جتويف داخل اآلة الطبل املو�شيقية 
ع��ل��ى ح�شب  ال���ع���رو����س  وت��ت��ن��وع   .
طاقة  وتبعث  دول��ة  لكل  الثقافات 
املو�شيقى  تاأتي من  وحيوية عالية 
الراق�شني  وه���ت���اف���ات  امل�����ش��اح��ب��ة 
اآلت مو�شيقية  ت�شتخدم فيها  كما 
الأفريقية  ال���ق���رى  م���ن  ق���دمي���ة 
والكامبا  اجلامبا  ط��ب��ول  وت�شمل 
ب��ام��ب��م��وب��و وال��ب��امل��ب��و وت��ع��ك�����س كل 
منها اأ�شلوب القبيلة وطريقتها يف 
داخل  للبيع  متوفرة  وه��ي  العزف 
اجل��ن��اح. ويف داخ��ل اجل��ن��اح تتوفر 
اأج��م��ل ال�����ش��ن��اع��ات ال��ي��دوي��ة التي 
الأفريقية  ال��ب��ل��دان  ب��ه��ا  ت�����ش��ت��ه��ر 
والتحف  الفنية  ال��ق��ط��ع  وت�شمل 
خ�شب  من  واملنحوتات  والتماثيل 
واملالب�س  والأق����ن����ع����ة  الأب����ن����و�����س 
من  امل�شنوعة  والأقم�شة  الزاهية 
الأل����ي����اف ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي حتاك 
والإك�ش�شوارات  ب��ال��ي��د  وت�����ش��ب��غ 

املنزلية. 

بامل�صاركة يف حمالت التوعية 

�سرطة �أبوظبي تدعو �إىل �لت�سّدي 
لل�سلوكيات �ل�سلبية

�إقامة �أبوظبي حتتفل بذكرى �ملولد �لنبوي �ل�سريف

•• اأبوظبي-الفجر:

دع��ا امل��ق��دم م��ب��ارك ب��ن حمريوم, 
املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  م��دي��ر 
ل�شرطة  ال����ع����ام����ة  ال����ق����ي����ادة  يف 
التعاون  اإىل  اجلمهور  اأب��وظ��ب��ي, 
ال�شلوكات  جل��م��ي��ع  ال��ت�����ش��ّدي  يف 
ال�شلبية عرب امل�شاركة يف حمالت 
تكامل  اأن  اإىل  لف���ت���اً  ال��ت��وع��ي��ة, 
جهود ال�شرطة ل يتحقق اإّل عرب 
امل�شاركة املجتمعية الفاعلة؛ كونه 
مواجهة  يف  الأول  ال���دف���اع  خ���ط 
الظواهر  اأن�������واع  ك���ل  وم��ك��اف��ح��ة 

والآفات ال�شلبية.

•• اأبوظبي-الفجر:

و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  العامة  الإدارة  احتفلت 
اأبوظبي بذكرى املولد النبوي  الأجانب يف 
ال�����ش��ري��ف؛ ب��ت��ن��ظ��ي��م حم��ا���ش��رة دي��ن��ي��ة يف 
الواعظ  األ��ق��اه��ا  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م�����ش��ج��د 
اأحمد نور الدين الزامل من الهيئة العامة 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوق��اف, تناول فيها 
ج���وان���ب م���ن ����ش���رية ال���ر����ش���ول )������س( وما 
تخللها م��ن م��واق��ف واأح����داث غ���رّيت حال 
الظلمات  من  واأخرجتها  جمعاء  الب�شرية 

اإىل النور.
عليه  النبي  �شفات  ع��ن  ال��واع��ظ  وحت���ّدث 
ال�شالة وال�شالم, ومناذج من اأخالقه مثل 
والتوا�شع؛  وال��رح��م��ة  والأم���ان���ة  ال�����ش��دق 
اأن  وك��ي��ف��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا يف ح��ي��ات��ن��ا, م����وؤك����داً 
الحتفال احلقيقي باملولد النبوي ال�شريف 

من خالل القتداء ب�شنته وهديه.
يو�شف  العقيد  ق���ّدم  امل��ح��ا���ش��رة,  خ��ت��ام  ويف 
اإ����ش���م���اع���ي���ل اخل��������وري, ن���ائ���ب م���دي���ر عام 
اأبوظبي,  يف  الأج���ان���ب  و����ش���وؤون  الإق���ام���ة 
لل�شوؤون  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ت��ذك��اري��ة  درع�����اً 
الإ�شالمية والأوقاف, و�شهادة �شكر وتقدير 

للمحا�شر.

يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�������ش���رط���ة  اإدارة 
اأب���وظ���ب���ي, ���ش��م��ن حملة  ���ش��رط��ة 
اأم��ن��ي��ة( ال��ت��ي ينظمها  )وم�����ش��ات 
الإع����الم  اإدارة  يف  الإذاع�������ة  ف����رع 
الأم��ن��ي؛ ب��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ملكتب 
�شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الداخلية. 
دعوتها  اأبوظبي,  �شرطة  وك��ررت 
والزائرين  واملقيمني  للمواطنني 
والتي  اأم��ان  خدمة  مع  للتوا�شل 
)الأمنية  امل��ع��ل��وم��ات  تلقي  تتيح 
باللغات  وامل���روري���ة(  واملجتمعية 
والأوردو؛  والإجنليزية  العربية 
عرب  �����ش����اع����ة,   24 م��������دار  ع���ل���ى 

الرقم  ع��ل��ى  ال��ه��ات��ف��ي  الت�����ش��ال 
8002626 للم�شاركة يف حفظ 
الأم���ن والأم����ان. وق��ال امل��ق��دم بن 
حمريوم, اإن خدمة »اأمان«, تعزز 
امل��ج��ت��م��ع واط��م��ئ��ن��ان��ه لأداء  ث��ق��ة 
ال�شرطة يف كل الأوقات والظروف 
اأعلى  التمّيز, وحتقيق  نحو  �شعياً 
معايري اجلودة يف الأداء املوؤ�ش�شي 
ور�شا املتعاملني, وت�شهم يف تعزيز 
با�شرتاطات  اجلماهريي  الوعي 
تعاون  مثمناً  والوقاية,  ال�شالمة 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع وت��ف��اع��ل��ه��م مع 
ال�����ذي تطبقه  احل���دي���ث,  ال��ن��ه��ج 

�شرطة اأبوظبي.
ت���اأت���ي ه���ذه ال���دع���وة ع���رب الأث���ري 
مدير  يوجهها  )الأرب��ع��اء(  اليوم 

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
    اعادة اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 6460 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليهما: 1- حممد ذاكر ال�شالم للخدمات الفنية ) �س ذم م(

2- خالد ا�شماعيل حممد حارب ال�شام�شي   
مبا ان املدعى: موؤ�ش�شة البفتة العقارية ) موؤ�ش�شة فردية(

قد اقام �شدكم الدعوى 6460 ال�شنة 2014 ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
البالغ  اليجار  �شداد بدلت  ال�شواغل مع  وت�شليمه خاليا من  املاجور  باخالء 
قدرها 10000 درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة بال�شافة ملا ي�شتجد حتى الخالء 
الفعلي و�شداد فواتري املياه والكهرباء والت�شالت.   وقررت  اللجنة الق�شائية 
 2015/1/19 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  اع���ادة 
ال�شاعة 4.15م امام اللجنة الق�شائية )اخلام�شة( بالدائرة البتدائية واملنعقدة 
مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر الدعوى, وقد امر بتق�شري مدة امل�شافة 
اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر.   فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونا 

وتقدمي مالديكم من دفاع وم�شتندات.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
      اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 6537 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليها:-ليلى  ليالين 

مبا ان املدعى: ا�شغر باير امعلي جليل بور 
قد اقام �شدكم الدعوى 6537 ال�شنة 2014 ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
درهما مع  الف  ثمانية  وق��دره  مبلغا  اليجار وملحقاته  ب��دلت  ب��اأداء مقابل 
الفائدة القانونية 9%اعتبارا من تاريخ املطالبة وحلني التام وت�شمني املدعى 

�شدها �شائر الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني  الق�شائية   اعالنكم  اللجنة    وق��ررت  
املوافق 2015/1/19 ال�شاعة 4.15م امام اللجنة الق�شائية )اخلام�شة( بالدائرة 
امر  وقد  الدعوى,  لنظر  دبي  بلدية  مببنى  املركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية 

بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر.  
 ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ا وت��ق��دمي م��ال��دي��ك��م م��ن دفاع 

وم�شتندات.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
ماريا  امل�����دع�����وة/  ف���ق���دت 
ريجينو      ت����وازون  نريي�شا 
اجلن�شية  ف���ل���ب���ي���ن���ي���ة    -
- ج���������واز  ����ش���ف���ره���ا رق���م 
)8594610( من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4686664   

فقدان جواز �سفرت
ب�شري  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
حممود حممد نذير خان   
اجلن�شية  ب���اك�������ش���ت���ان    -
�����ش����ف����ره رق����م  - ج�����������واز  
يجده  من   )150302(
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/4014565   

فقدان جواز �سفرت
ب�شري  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
حممود حممد نذير خان   
اجلن�شية  ب���اك�������ش���ت���ان    -
�����ش����ف����ره رق����م  - ج�����������واز  
يجده  من   )150301(
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/4014565   

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
    اعادة اعالن احل�سور بالن�سر    

يف الدعوى رقم 2014/7040   ايجارات  
ال�شاد�شة(  )اللجنة  البتدائية  ال��دائ��رة  من  ال�شادر  ال��ق��رار  على  بناًء   
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  ب��ج��ل�����ش��ت��ه��ا  اي����ج����ارات   )2014/7040( ال����دع����وى  يف 
)2014/12/31(باعالن املدعى عليها / دوكون لل�شناعة ) �س ذم م( فانه 
نعلمكم بان املدعي/ العبار للعقارات ) �س ذم م( قد اقام الدعوى قبلكم 
ب��دل اليجار مببلغ 25.450 دره��م وما  امل��اأج��ور + �شداد  بطلب )اخ��الء 
ي�شتجد حتى الخالء التام + �شداد مبلغ 200 درهم بدل ر�شوم ت�شديق 
الدعوى(  وم�شاريف  ر�شوم  �شداد   + واملياه  الكهرباء  ر�شوم  +دفع  العقد 
 )4.30( ال�شاعة  )الث��ن��ني(  ي��وم   )2015/1/12( بجل�شة  �شتنظر  والتي 
املركز  يف مبنى بلدية دبي فعليه يرجى منكم احل�شور وتقدمي  مبقر 
فان  احل�شور  ع��ن  تخلفكم  ح��ال  ويف  م�شتندات.  او  دف��اع  م��ن  مالديكم 

الدائرة �شوف تتخذ كافة الجراءات القانونية الالزمة.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
     اعادة اعالن احل�سور بالن�سر    

يف الدعوى رقم 2014/7034   ايجارات  
 بناًء على القرار ال�شادر من الدائرة البتدائية )اللجنة ال�شاد�شة( يف الدعوى 
)2014/12/31(ب����اع����الن  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  اي��ج��ارات   )2014/7034(
املدعى عليها / كيمتيك�س للتجارة ) �س ذم م(   فانه نعلمكم بان املدعي/ حممد 
عمر بن حيدر    قد اقام الدعوى قبلكم بطلب )الزام املدعي عليها بالخالء 
تاريخ  منذ  اليجارية  القيمة  ب�شداد  والزامها  ال�شواغل  من  خاليه  وت�شليمها 
2013/4/29 وحتى 2014/10/30 مبلغ وقدره 185600 درهم وما ي�شتجد من 
اجرة حتى تاريخ الخالء الفعلي بال�شافة اىل قيمة ا�شتهالك املياه والكهرباء 
)الثنني(  ي��وم   )2015/1/12( بجل�شة  �شتنظر  والتي  وامل�شاريف(  والر�شوم 
ال�شاعة )4.30( مبقر املركز  يف مبنى بلدية دبي فعليه يرجى منكم احل�شور 

وتقدمي مالديكم من دفاع او م�شتندات. 
ويف ح��ال تخلفكم ع��ن احل�����ش��ور ف��ان ال��دائ��رة ���ش��وف تتخذ ك��اف��ة الج����راءات 

القانونية الالزمة.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبار الإمارات

حاكم ر�أ�ش �خليمة ي�ستقبل 
�ل�سفري �لإير�ين

•• راأ�ض اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه ام�س..�شعادة حممد ر�شا فيا�س �شفري 
اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية لدى الدولة الذي قدم لل�شالم على �شموه 
وتقدمي واجب العزاء يف وفاة ال�شيخ خالد بن حميد بن حممد القا�شمي. 
يو�شف  و�شعادة  القا�شمي  �شقر  بن  بن حممد  �شقر  اللقاء..ال�شيخ  ح�شر 
اخليمة  راأ����س  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي  عبيد 

و�شعادة �شالح اأحمد ال�شال م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة . 

�ملو�رد �لب�سرية بال�سارقة توظف 3375 مو�طنا يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ش 
•• ال�سارقة-وام:

الكوادر  من  عمل  عن  باحثا   3375 بتوظيف  قامت  انها  بال�شارقة  الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  اأعلنت 
بن خادم ع�شو  �شلطان  �شعادة طارق  واأك��د   . املا�شي  العام  بالقطاعني احلكومي واخلا�س  الوطنية 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة رئي�س دائرة املوارد الب�شرية يف كلمة له اإن هذا الإجناز يعد جت�شيدا 
لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
يف دعم الكوادر الوطنية علميا ومهنيا وتوفري اإ�شتقرارها الوظيفي وتعزيز امل�شوؤولية الوطنية لديها 
التوظيف  ان  وقال   . دولتنا احلبيبة  والعطاء يف  التطور  ملوا�شلة م�شرية  ااإبداعية  ب�شمتها  لترتك 
باأن دائرة املوارد الب�شرية ابرمت هذا العام  يتم بناء على متطلبات واإحتياجات �شوق العمل منوها 
ال�شارقة  التنفيذي لإمارة  اإ�شراف املجل�س  املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت  العديد من  اإتفاقيات تعاون مع 

بهدف تدريب وتاأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية وتوفري احلياة الكرمية لهم . 

�لكعبي يد�سن جهاز »منطقتي« بالفجرية

�سرطة ر�أ�ش �خليمة تبحث �لتعاون مع �د�رة �سركات �لأمن �خلا�سة 

اجلراحة الأوىل من نوعها

�أطباء �سحة دبي ينجحون يف زر�عة 3 دعامات يف �ل�سريان �لأبهر ملري�ش تعر�ش حلادث مروري

•• الفجرية -الفجر:

ال���ع���م���ي���د حممد  ����ش���ع���ادة  د�����ش����ن 
اأح���م���د ب���ن غ����امن ال��ك��ع��ب��ي قائد 
ال���ف���ج���رية ) جهاز  ���ش��رط��ة  ع����ام 
م��ن��ط��ق��ت��ي ( وال�����ذي ي��ه��دف اإىل 
ت�����ش��ه��ي��ل وت���ب�������ش���ي���ط اخل����دم����ات 
الفجرية  منطقة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
العامة  بالقيادة  متمثلة  الأمنية 
ل�شرطة الفجرية والإدارة العامة 
واإدارة  الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة 
الدفاع املدين ذلك مبركز اللولو 

مول بالفجرية .

ب�شرطة الفجرية .
مبارك  ال��ع��م��ي��د  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
الإقامة و�شوؤون  �شنان مدير عام 
الأجانب اأن اجلهاز يقدم خدمات 
تعريفية عن مهام الإدارة تو�شح 
ال��ع��م��ي��ل احل�شول  ع��ل��ى  وت�����ش��ه��ل 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات دون 
فيما  وذل��ك  الإدارة  اإىل  ال��ذه��اب 
ال�شخ�شية  ب���االح���وال  يخت�س 
وج�����������وازات ال�������ش���ف���ر والإق�����ام�����ة 
واذون���ات ال��دخ��ول واخل���روج عرب 
وميناء  ال���دويل  الفجرية  م��ط��ار 

الفجرية البحري .

الأفكار  ا�شتقطاب  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
الإبداعية والتحفيز على تقدمي 
كل مايخدم امل�شلحة العامة كما 
والأفكار  اخل��دم��ات  اأن  اإىل  اأ���ش��ار 
اهتمامنا  ع��ل��ى  ت���دل  الإب���داع���ي���ة 
الداخلية  ل��������وزارة  ك��م��ن��ت�����ش��ب��ني 
مبختلف �شرائح املجتمع وخا�شة 
املتعاملني حر�شا منا على تقدمي 
خ��دم��ات ذات ج���ودة ع��ال��ي��ة ومبا 

يفوق توقعاتهم .
مبارك  العميد  ح�شرالتد�شني 
الإقامة و�شوؤون  �شنان مدير عام 
را�شد  حممد  والعقيد  الأج��ان��ب 

وذكر الكعبي باأن هذا اجلهاز يعد 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م���ن  الأول 
ي���ق���دم جمموعة  ح��ي��ث  الإم�������ارة 
العمالء  ل��ك��اف��ة  اخل���دم���ات  م���ن 
م��ن��ه��ا ال���ش��ت��ع��الم ع���ن احل����وادث 
يهمه  ملن  �شهادة  وطلب  امل��روري��ة 
الأمر بالن�شبة للنزلء املوقوفني 
وامل�����ح�����ك�����وم�����ني م�������ع ام����ك����ان����ي����ة 
للباحثني  ت��ق��دمي ط��ل��ب وظ��ي��ف��ة 
, وال�����ش����ت����ع����الم عن  ع���م���ل  ع����ن 
امل��خ��ال��ف��ات امل��روري��ة والإب����الغ اأو 
خدمة  وج��ود  م��ع  �شكوى  تقدمي 
اخلا�شة  القانونية  ال�شت�شارات 

ك��م��ا ق����ال ���ش��ع��ادة ال��ع��ق��ي��د عبيد 
الدفاع  ادارة  م��دي��ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
املدين بالفجرية اأن اجلهاز يقدم 
خ���دم���ات ال����دف����اع امل�����دين وذل���ك 
والأعطال  ال��ط��ارئ��ة  احل���الت  يف 
الفنية التي ت�شتدعي وجود رجل 
بالوقت  ال���و����ش���ول  يف  الإط����ف����اء 

املحدد �شمن زمن ال�شتجابة.
الفكرة  ه����ذه  اأن  ال��ك��ع��ب��ي  واأك�����د 
الإب���داع���ي���ة اأت����ت ب��ن��اء ع��ل��ى دعم 
وم��ت��اب��ع��ة ���ش��ي��دي ال��ف��ري��ق �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

علي  العميد  ا�شتقبل  تطوير  بحث 
قائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  ع��ب��داهلل 
العقيد  اخليمة,  راأ����س  �شرطة  ع��ام 
اأح���م���د حم��م��د احل��ن��ط��وب��ي مدير 
اإدارة �شركات الأمن اخلا�شة بوزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة, وال����وف����د امل����راف����ق له, 
�شرطة  ���ش��ب��اط  م��ن  ع���دد  بح�شور 
راأ�س اخليمة, حيث تاأتي الزيارة يف 
ل�شرطة  العامة  القيادة  �شعي  اإط��ار 
العمل مع  تعزيز  اإىل  راأ���س اخليمة 
من  القطاعات  جميع  يف  ال�شركاء 
الذي  الفّعال  التوا�شل  دعم  خالل 
ال�����ش��رط��ي ويدعم  ال��ت��وج��ه  ي��خ��دم 
الرت���ق���اء ب��ه وف���ق م��ع��اي��ري اجلودة 
اإ�شرتاتيجية  ع��ل��ي��ه��ا  َت��ُن�����س  ال��ت��ي 
عام  قائد  ورّح���ب  الداخلية.  وزارة 

•• دبي-وام:

ال�شحة  ه���ي���ئ���ة  اأط������ب������اء  مت����ك����ن 
اإج������راء ع��م��ل��ي��ة دقيقة  ب��دب��ي م���ن 
ناجحة ل��زراع��ة ث��الث دع��ام��ات يف 
ال�شريان الأبهر باإ�شتخدام الأ�شعة 
حلادث  تعر�س  ملري�س  التداخلية 
نوعها  م��ن  عملية  ك����اأول  م����روري 
وال�شرق  ال����دول����ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
باإجراء  ق��ام  ع���ام.  ب�شكل  الأو���ش��ط 
متخ�ش�س  ط��ب��ي  ف��ري��ق  ال��ع��م��ل��ي��ة 
من هيئة ال�شحة بدبي يتكون من 
اإ�شت�شاري  ال�شباعي  اأمين  الدكتور 
مب�شت�شفى  ال��ت��داخ��ل��ي��ة  الأ����ش���ع���ة 
الزمكان  با�شل  ..وال��دك��ت��ور  را���ش��د 
وال�شدر  القلب  جراحة  اإ�شت�شاري 
مب�����ش��ت�����ش��ف��ى دب������ي ..وال�����دك�����ت�����ور 
جراحة  اإ�شت�شاري  �شديق  حممد 
الأوعية الدموية مب�شت�شفى را�شد 
النظري  م��ن�����ش��ور  وال���دك���ت���ور   ..
مب�شت�شفى  ال��ت��خ��دي��ر  اإ���ش��ت�����ش��اري 
را������ش�����د. وق��������ال ال����دك����ت����ور اأمي�����ن 
اأج���ري���ت  ال��ع��م��ل��ي��ة  ان  ال�����ش��ب��اع��ي 
عاما  العمر27  م��ن  يبلغ  ملري�س 
اأدى  م���روري  اأث���ر تعر�شه حل���ادث 
الأبهر  ال�������ش���ري���ان  يف  ت��ه��ت��ك  اإىل 
الفريق  ق����ام  .ح���ي���ث   . ال�������ش���دري 
ال��ط��ب��ي ب��ق�����ش��م ج���راح���ة الأوع���ي���ة 
مب�شت�شفى  ال��ت��داخ��ل��ي��ة  ال��دم��وي��ة 
جراحة  مركز  مع  بالتعاون  را�شد 

لرفع ن�شبة املخاطر ب�شبب فقدان 
اأو الإ�شابة ببع�س الأمرا�س  الدم 
الأخرى. من جانبه اأو�شح الدكتور 
الكبرية  اخل��ط��ورة  الزمكان  با�شل 
التي كان عليها املري�س خا�شة وان 
اأجزاء  جميع  يغذي  ال�شريان  ه��ذا 
اجل�شم من الدماغ والكبد والأمعاء 
والكليتني وهو الأمر الذي يتطلب 
ال���ت���دخ���ل ال���ع���اج���ل لإج��������راء هذه 
اخلربة  وج��ود  اأهمية  مع  العملية 
العالية  وال��دق��ة  والكفاءة  وامل��ه��ارة 
لدى الفريق الطبي املعالج خا�شة 
وان هذا النوع من العمليات لزال 
م�شتوى  على  الإ�شتخدام  حم��دود 
ال���ف���رق بني  اإىل  واأ�����ش����ار  ال���ع���امل. 
واحلديثة  التقليدية  الطريقتني 
لإجراء هذه العملية ..حيث ت�شل 
ن�شبة الوفاة يف العملية التقليدية 
اإ�شابة  اإحتمال  30 باملائة مع  اإىل 
بن�شبة  ال��ك��ل��وي  بالف�شل  امل��ري�����س 
اإىل طول فرتة  اإ�شافة  باملائة   20
العناية  غ��رف��ة  امل��ري�����س يف  اق��ام��ة 
املركزة بامل�شت�شفى ملدة ت�شل مابني 
العملية  بعد  يوما   14 اىل   10
حني  يف  الطبية..  املالحظة  حتت 
ان الطريقة احلديثة لجراء هذا 
النوع من العمليات ل تتطلب من 
اأكر  امل�شت�شفى  يف  املكوث  املري�س 
من 7 اأيام يخرج بعدها اإىل البيت 
فيها  الوفاة  ن�شبة  تتعدى  حيث ل 

دبي  مب�شت�شفى  وال�����ش��در  ال��ق��ل��ب 
ال�شريان  بزراعة ثالث دعامات يف 
الأبهر  وال��ق��و���س  ال�شاعد  الأب��ه��ر 
تقنية  باإ�شتخدام  ال��ن��ازل  والأب��ه��ر 
الأ���ش��ع��ة ال��ت��داخ��ل��ي��ة. واأ����ش���اف ان 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ي اإ���ش��ت��غ��رق��ت ثالث 
حيث  التام  بالنجاح  تكللت  �شاعات 
اأول  بدبي  ال�شحة  هيئة  اأ�شبحت 
م�شتوى  ع��ل��ى  ���ش��ح��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ال���دول���ة وال�����ش��رق الأو����ش���ط تقوم 
واأو�شح   . التقنية  هذه  باإ�شتخدام 
بالتوا�شل  ق��ام  الطبي  الفريق  ان 
بجامعات  اط����ب����اء  م����ع  ال�����ف�����وري 
الدعامات  على  للح�شول  اأوروبية 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ذات  اجل���دي���دة 
العملية  هذه  اإج��راء  يف  للم�شاعدة 
رغم التكلفة العالية لها . .موؤكدا 
ان هذه الدعامات كانت هي اخليار 
املوت.  املري�س من  الأم��ث��ل لإن��ق��اذ 
ال��ع��م��ل��ي��ة مت����ت من  ان  واو������ش�����ح 
�شنتميرتات   3 م�شافة  فتح  خالل 
عمليات  يف  ي��ح��دث  كما  الفخذ  يف 
منها  الدعامة  واإدخ���ال  الق�شطرة 
وزرع���ه���ا يف امل���ك���ان امل��خ�����ش�����س لها 
ح��ي��ث مت��ك��ن امل��ري�����س ب��ع��د مرور 
منزله  اإىل  ال��ذه��اب  م��ن  اأي����ام   7
التقليدية  الطريقة  اإىل  ..لف��ت��ا 
املري�س  ج�شم  فتح  فيها  يتم  التي 
ال�شدري  ال��ق��ف�����س  م��ن��ط��ق��ة  م���ن 
وح���ت���ى اأ����ش���ف���ل ال���ب���ط���ن م����اي����وؤدي 

اأو الإ�شابة بالف�شل الكلوي الن�شف 
يف املائة . واأكد الزمكان اأهمية هذا 
�شل�شلة  ياأتي �شمن  ال��ذي  الإجن��از 
املتطورة  الطبية  الإجن�����ازات  م��ن 
بدبي  ال�شحة  هيئة  حققتها  التي 

املا�شية  القليلة  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
الطبية  ال����ك����وادر  ك���ف���اءة  ب�����ش��ب��ب 
وتوفر التقنيات احلديثة والتعاون 
امل�����ش��ت��م��ر وال�����ت�����ام ب����ني الأق�������ش���ام 

املختلفة مب�شت�شفيات الهيئة. 

اللقاء  خ��الل  مت  حيث  وال�����ش��رط��ة, 
الأمور  بع�س  تعزيز  �شبل  مناق�شة 
ال��ت��ي ت��خ��دم اجل��ان��ب��ني, م���ن حيث 
تبادل اخلربات والتجارب, وقد دعا 
اإىل  راأ���س اخليمة  قائد ع��ام �شرطة 
�شرورة العمل على توطيد العالقة 
ال�شرطي  اجل��ه��از  ب��ني  ال��ت��ي جتمع 
و���ش��رك��ات الأم���ن اخل��ا���ش��ة, متمنياً 
كل التوفيق والنجاح يف جميع املهام 
الطرفني,  بني  امل�شرتكة  والأعمال 
اأحمد احلنطوبي  العقيد  اأثنى  كما 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال�����زائ�����ر,  وال�����وف�����د 
اجلهود الأمنية التي تبذلها �شرطة 
راأ�س اخليمة حلفظ الأمن والنظام 
موؤكدا  الإم�������ارة,  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
اأ�شبحت  اخليمة  راأ���س  �شرطة  ب��اأن 
ت�شاهي يف خربتها اأف�شل الأجهزة 

ال�شرطية على م�شتوى العامل.

اخلا�شة,  الأم���ن  و���ش��رك��ات  اخليمة 
اخليمة  راأ����س  �شرطة  �شعي  م��وؤك��داً 
ال��ت��ع��اون م��ع جميع  اإىل م��د ج�شور 

�شرطة راأ�س اخليمة بالوفد الزائر, 
م�شيداً مب�شتوى التن�شيق والتعاون 
راأ�س  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ب��ني 

اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة ب��ال��دول��ة, وذلك 
اآلية  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب���ه���دف 
العمل لدى �شركات الأمن اخلا�شة 

القائد  نائب  الطنيجي  نايع  بن 
والعقيد  الفجرية  ل�شرطة  العام 

ادارة  على عبيد الطنيجي مدير 
الدفاع املدين و املدراء العامون و 

الأق�شام  وروؤ�شاء  الإدارات  م��دراء 
باملنطقة الأمنية .

بحث �أحدث تطور�ت عالج �مل�سالك �لبولية 
�سمن موؤمتر �ل�سحة �لعربي بدبي 

 •• دبي-وام :

ي��ن��اق�����س م���وؤمت���ر ت���ط���ورات ط���ب امل�����ش��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة يف 
اأحدث التطورات يف  الثامنة  ال�شرق الأو�شط يف دورته 
ال�شرق  �شكان  لدى  البولية  امل�شالك  ا�شطرابات  عالج 
الأو�شط. ويقام املوؤمتر �شمن فعاليات موؤمتر ال�شحة 
29 يناير اجلاري  اإىل   26 العربي خالل الفرتة من 
يف م��رك��ز دب��ي ال���دويل ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س . وقال 
امل�شالك  ج��راح��ة  اإ�شت�شاري  ب��اق��ري  ف��ري��ربز  ال��دك��ت��ور 
الرئي�شيني  املتحدثني  اأح��د  دبي  م�شت�شفى  يف  البولية 
ال��ذي �شي�شارك  امل��وؤمت��ر - ان فعاليات ه��ذا احل��دث  يف 
فيه نخبة من الأطباء املخت�شني من املنطقة �شيتناول 
اأ�شباب  ..م��و���ش��ح��ا  الن�شاء  ل��دى  ال��ب��ول  �شل�س  م��ر���س 
ت���ع���دد ح�����الت احلمل  ت���ع���ود اإىل  امل���ر����س وال���ت���ي  ه����ذا 
التي  امل��ف��رط��ة  وال�شمنة  ال��ع��م��ر  وال��ت��ق��دم يف  وال�����ولدة 
واأ�شاف  املر�شية.  احلالة  هذه  على  �شلبي  ب�شكل  توؤثر 
اعتمادا  البول  ل�شل�س  العالجات  العديد من  ان هناك 

تو�شف  حيث  بدايته  ووق��ت  و�شدته  و�شببه  نوعه  على 
ب���اأداء  بع�شهم  ين�شح  فيما  امل��ر���ش��ى  لبع�س  الأدوي�����ة 
احلو�س  ع�شالت  لتقوية  البدنية  ال��ت��دري��ب��ات  بع�س 
عملية  اإىل  فقط  املر�شى  من  قليل  ع��دد  يحتاج  بينما 
جراحية. ويعد معر�س وموؤمتر ال�شحة العربي الذي 
تنظمه اإنفورما ليف �شاين�شز اإكزيبي�شنز اأ�شخم حدث 
للرعاية ال�شحية يف ال�شرق الأو�شط حيث اإنطلقت اأوىل 
ال�شركات  40 عاما ويوفر من�شة لكربى  دورات��ه قبل 
لالإلتقاء  العامل  يف  وامل��وزع��ني  اجلملة  وجت��ار  امل�شنعة 
بالأو�شاط الطبية والعلمية يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
و�شبه القارة الهندية. وي�شتهر موؤمتر ال�شحة العربي 
جودة  الأعلى  امل�شتمر  الطبي  التعليم  برامج  بتقدمي 
لأ�شحاب املهن الطبية يف املنطقة حيث من املتوقع اأن 
األ��ف موفد من جميع   11 اأك��ر من  يح�شر جل�شاته 
ب��راجم��ه بقبول عاملي  ال��ع��امل ..يف ح��ني حتظى  اأن��ح��اء 
بف�شل املتحدثني الدوليني الذين يتناولون جمموعة 

كبرية من التخ�ش�شات والفروع الطبية. 

��ستئنافية ر�أ�ش �خليمة حتكم ق�سية �لجتار 
بالب�سر 27 يناير �جلاري 

�ل�سيدة بلندن على خ�سبة م�سرح عو�يف �خلمي�ش و�جلمعة

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

نظرت حمكمة ال�شتنئناف يف راأ�س اخليمة يف جل�شتها 
اأم�س برئا�شة القا�شي حمدي يا�شني حكم املوؤبد ال�شادر 
�شد الأ�شرة املتهمة بال�شلوع يف ق�شية الجتار بالب�شر 
جل�شتها  يف  باحلكم  النطق  جل�شتها  خ��ت��ام  يف  وق���ررت 

القادمة بتاريخ 27 يناير اجلاري .
الجتار  تهمة  ال��ع��ام��ة  النيابة  وج��ه��ت  التفا�شيل  ويف 
بالب�شر لرجل وزوجته حيث كانا يقومان على حتري�س 
اأربع بنات حتت التهديد على ممار�شة الدعارة والفجور 

والتزوير واجبارهن على اخلدمة يف املنازل .
منزل  رب���ة  وه���ي  ال���زوج���ة  تنكر  مل  التحقيق  وخ���الل   
وزوجها املوظف باإحدى ال�شركات اخلا�شة تهمة اجبار 
للدولة,  القدوم  قبل  حتى  البغاء  ممار�شة  على  البنات 
وذلك باإر�شالهن للرق�س باحلفالت اخلا�شة وممار�شة 
اجلن�س مقابل مبالغ مالية. ولكن املفاجاأة التي �شاحبت 
التحقيق يف الق�شية هي ما ك�شفت عنها نتائج الب�شمة 
الوراثية بدح�س العتقاد بوجود عالقة اأبوة بني الرجل 
وزوجته والبنات املتهمات ما عدا املتهمة الأخرية التي 

تبني انها حتمل ال�شفات الوراثية لالأبوين .

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

الثانية ع�شرة من مهرجان ع��وايف, الذي  ال��دورة  تقدم 
ي�����ش��دل ال�����ش��ت��ار ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات��ه يف ال��ت��ا���ش��ع م��ن ال�شهر 
)ال�شيدة  ال��ك��وم��ي��دي��ة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  امل�����ش��رح��ي��ة  احل����ايل, 
 , العلي  ط��ارق  ال�شهري  اخلليجي  بطولة  م��ن  بلندن(, 
وذلك على خ�شبة م�شرح مركز وزارة الثقافة وال�شباب 
وتنمية املجتمع )املركز الثقايف( مبدينة راأ�س اخليمة, 
م�شاء يومي اخلمي�س واجلمعة املقبلني, الثامن والتا�شع 
من ال�شهر احلايل.  وقال اأحمد عبيد الطنيجي, مدير 
عام دائرة التنمية القت�شادية يف راأ�س اخليمة بالوكالة, 
املنوع,  ال�شياحي والرتاثي  العام على املهرجان  امل�شرف 
لفعاليات  اخلتام  م�شك  ت�شكل  الفكاهية  امل�شرحية  اأن 
املهرجان ال�شنوي, يف ظل ال�شعبية الكبرية, التي يحظى 

بها امل�شرح والفن الكويتي ب�شكل عام يف الإمارات ودول 
ال�شعبية  مع  اإج��م��ال,  العربي  والوطن  العربي  اخلليج 
الوا�شعة للفنان طارق العلي, وهو ما دفع اللجنة العليا 
من  احل��ال��ي��ة  ل��ل��دورة  ختاما  امل�شرحية  جلعل  املنظمة 
مهرجان عوايف. واأو�شح عبد الرحمن الطنيجي, مدير 
اأن  الإم���ارات,  يف  امل�شرحي  للعمل  املتعهدة  ال�شركة  عام 
3 �شاعات, لفتا اإىل ما حققته  مدة العر�س ت�شل اإىل 
عرو�شها  خ��الل  وا�شع  جماهريي  جن��اح  من  امل�شرحية 
ال�شابقة, على غرار ما حتظى به اأعمال الفنان الكويتي 
واإقبال جماهريي  العلي من جناحات متوا�شلة  طارق 
من  ر�شمية  اإعالمية  برعاية  حتظى  امل�شرحية  كبري. 
قبل اإمارات اإف اإم , وي�شارك يف بطولتها الفنانون اأحمد 
مظفر,  خالد  غ��ن��دور,  �شماح  بهمن,  اهلل  عبد  �شلمان, 

مرتينا, و�شلطان العلي. 

•• را�ض اخليمة-وام:

قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
وتوابعهما  املنيعي واحلويالت  ملناطق  تفقدية  بجولة  راأ���س اخليمة  حاكم 

من اإمارة راأ�س اخليمة . 
�شعيد  ب��ن  ع��ل��ي  ال�شيد  احل��وي��الت بح�شور  ا���ش��رتاح��ة  ���ش��م��وه يف  وال��ت��ق��ى 
بالإمارة  املناطق  اأه��ايل  من  املواطنني  املنيعي  منطقة  م�شوؤول  الدهماين 
�شموه يف اجلولة  راف��ق   . به  �شموه والرتحيب  لل�شالم على  الذين قدموا 

..ال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي .
املواطنني يف  �شوؤون  القا�شمي مدير  �شقر  بن  بن جمال  �شلطان  .وال�شيخ 

الديوان الأمريي براأ�س اخليمة .
اخليمة  راأ���س  ال�شمو حاكم  �شاحب  م�شت�شار  ال�شال  اأحمد  �شالح  .و�شعادة 
العامة  واخلدمات  الأ�شغال  دائ��رة  عام  مدير  احلمادي  اأحمد  ..واملهند�س 

وعدد من امل�شوؤولني .

حاكم ر�أ�ش �خليمة يقوم بجولة تفقدية ملناطق �ملنيعي و�حلويالت وتو�بعهما من �لإمارة 

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
     اعادة اعالن احل�سور بالن�سر    

يف الدعوى رقم 2014/6747   ايجارات  
 بناًء على القرار ال�شادر من الدائرة البتدائية )اللجنة ال�شاد�شة( يف الدعوى 
)2014/12/29(ب����اع����الن  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  اي��ج��ارات   )2014/6747(
املدعى عليها الثاين / �شاهو كمال زرد�شتيان فانه نعلمكم بان املدعي/ نا�شر 
امل��دع��ي عليه  ال��دع��وى قبلكم بطلب )ال���زام  اق��ام  ل��وت��اه للعقارات  ق��د  حممد 
املتاخر مبلغ 11250  املدعى عليه ب�شداد مبلغ اليجار  الزام  املاجور +  باخالء 
درهم وما ي�شتجد حتى تاريخ الخ��الء+ الزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 5000 
�شهر  ب�شداد قيمة  املدعى عليه  ال��زام    + �شيك  ارجت��اع  ا�شبوعيا غرامة  دره��م 
غرامة النهاء املبكر لاليجار +الزام املدعي عليه ب�شداد فواتري الكهرباء واملياه 
حتى الخالء الفعلي+  الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة( 
والتي �شتنظر بجل�شة )2015/1/7( يوم )الربعاء( ال�شاعة )4.30( مبقر املركز  
دفاع  من  مالديكم  وتقدمي  احل�شور  منكم  يرجى  فعليه  دبي  بلدية  مبنى  يف 
كافة  تتخذ  �شوف  ال��دائ��رة  ف��ان  او م�شتندات. ويف ح��ال تخلفكم عن احل�شور 

الجراءات القانونية الالزمة.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برج احلياة للمقاولت 
وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1537040 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عدنان �شيد حممد الفردان الها�شمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عدنان �شيد حممد �شيد ها�شم الها�شمي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

طنطا لالعمال الكهربائية وال�شحية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1162430 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة الديباج 

رخ�شة رقم:CN 1535601 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حميد �شيف عبداهلل حمو�س املزروعي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

حميد �شيف عبداهلل حمو�س املزروعي من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حنان �شكري %100

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون ال�شتارة 

رخ�شة رقم:CN 1014680 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ازاد حممد حممد مزيب %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

عبداهلل حممد ا�شماعيل حممد احلو�شني من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبداهلل حممد ا�شماعيل حممد احلو�شني من 100% اىل %0
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فطائر الرمي الذهبي 

رخ�شة رقم:CN 1656820 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 7.10*80 اىل 7.70*1

تعديل ا�شم جتاري:من/فطائر الرمي الذهبي
GOLDEN REEM PASTRY

اىل/بيتزافي�شتا
PIZZAFESTA

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حراء للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1008226 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 6*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة حراء للنقليات العامة
اىل/جي تي كيه للنقليات العامة

J T K GENERAL TRANSPORT
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي منطقة ال�شوق القدمي �شارع ليوا 
�شرق 2 بناية ورثة عوي�شة را�شد القبي�شي اىل ابوظبي م�شفح م 5 ق 

64 مكتب 2 املالك/ حممد �شامل مريود العامري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة ابو ابراهيم 

للحدادة رخ�شة رقم:CN 1041435 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جالل حممد يو�شف ابراهيم املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خليل حممد �شعيد حممد املرزوقي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
املها  ال�ش�����ادة/�شحراء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1145240:للنجارة امل�شلحة رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ماها لك�شمي - �شوبورام %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فينكيد ا�شامي �شوبورام فينكيد ا�شامي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خمبز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1122749:ال�شاروج اليدوي رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شجرة الغاف 

CN 1168282:لل�شيانة العامة والتمديدات ال�شحية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شجرة الغاف لل�شيانة العامة والتمديدات ال�شحية
AL GHAF TREE GENERAL MAINTENANCE & SANITARY WORKS EST

اىل/موؤ�ش�شة ريف ناهل لعمال البال�شرت
REEF NAHEL PLASTER WORKS EST

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شليم حمد �شعيد الدرعي 
لعمال البالط والبال�شرت رخ�شة رقم:CN 1013215 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمد عبداهلل مبارك م�شهد الدرعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شليم حمد �شعيد حامد الدرعي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*2 اىل 1*2.50
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شليم حمد �شعيد الدرعي لعمال البالط والبال�شرت

اىل/موؤ�ش�شة حمد عبداهلل مبارك لعمال البال�شرت
HAMAD ABDULLA MUBARAK PLASTERING WORKS EST

تعديل عنوان/من العني العني القوع بناية �شعيد �شامل حمد الدرعي اىل العني 
العني القوع بناية حمد ثعلوب �شامل الدرعي

تعديل ن�شاط/حذف تغطية الر�شيات واجلدران بالبالط او الباركية او الرخام او 
ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة جنوم الليل لتنظيف 

ال�شجاد واملالب�س رخ�شة رقم:CN 1119964 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شلطان جمعه �شلطان املرزوقي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شلطان جمعه �شلطان املرزوقي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم بيالي �شرف الدين
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابو حدرية لت�شليح كهرباء ال�شيارات
 رخ�شة رقم:CN 1020426 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امنول للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1009454 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد حممد عبده احمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد مبخوت �شليمان ق�شعان املنهايل
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل جبل حفيت 

 CN 1161713:للهواتف املتحركة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شليمان علي �شامل حريز %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد احمد عبيد ثاين الرميثي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
الثري  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1173652:املميز لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد بن حممد بن �شيف ال�شعيدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شم�س حممد حم�شن حممد املرقب

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  الف�شي  ال�ش�����ادة/طري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1790833 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل �شامل مبارك �شعيد العفاري %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ها�شم عبدالرحمن احمد باعبود املهري من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ها�شم عبدالرحمن احمد باعبود املهري من 100% اىل %50

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

تعديل ا�شم جتاري:من/طري الف�شي للمقاولت العامة
SILVER BIRD GENERAL CONTRACTING

اىل/طري الف�شي للمقاولت العامة ذ.م.م
SILVER BIRD GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /بام انرتنا�سونال ابوظبي ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ض والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
     جوليا - تي JULIA - T                  جديده                   جديده

العدد 11301 بتاريخ 2015/1/7

 اإعـــالن �سطب قيد
 . بي  يوروب  هري  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
ف�ي )اجلن�شية: هولندا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
يف   )3744( رقم  حتت  واملقيدة  ال�شارقة  اإمارة  يف  ال�شركة 

�شجل ال�شركات الجنبية بالوزارة.
وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  الوزاري  القرار  و  التجارية وتعديالته  ال�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان 
يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر 
من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة 

الت�شجيل التجاري �س.ب: 3803 ال�شارقة.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة التنمية والتعاون الدويل رئي�شة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  اخلارجية  الإن�شانية  امل�شاعدات  لتن�شيق  الإماراتية  اللجنة 
تقدمي  �شبيل  ي��األ��و جهدا يف  ل  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
امل�شاعدات الإن�شانية للمتاأثرين من خمتلف الأزمات والكوارث الإن�شانية لن فل�شفة 
�شموه الإن�شانية باتت تدفع احلراك الإن�شاين العاملي يف جممله وعلى كافة امل�شارات 
بها  حظيت  التي  املرموقة  واملكانة  الإم���ارات  دول��ة  توجهات  عن  ينم  ومب��ا  والأ�شعدة 
بت�شدرها لقائمة اكرب مانح للم�شاعدات الإمنائية الر�شمية يف العامل مقارنة بدخلها 
القومي وفقا ملا اأعلن موؤخرا. وقالت معايل ال�شيخة لبنى القا�شمي يف ت�شريح ام�س 
ملنا�شبة توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل بتد�شني ج�شر لإي�شال امل�شاعدات املختلفة للمتاأثرين من موجة ال�شقيع يف بالد 

ال�شام اإننا نرى اليوم بف�شل اهلل تعاىل ا�شتمرارا لنهج العطاء والذي يتجدد وتتزايد 
رقعته لي�شمل خمتلف بقاع ومناطق العامل ويتفاعل مع ما مير به مئات الألوف ممن 
ليد  ما�شة  حاجة  يف  هم  ومم��ن  الب�شرية  اأو  الطبيعية  كوارثها  وط��اأة  حتت  ي��رزح��ون 
حانية تعطف عليهم يف اأزمتهم وتعينهم على جتاوز املحنة التي ميرون بها .. موؤكدة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإن�شانية  ب�شرية  اإن 
بعدها  ال�شقيع ولي�س  الأزم��ة قبل ح��دوث موجة  بالتعامل مع  حفظه اهلل وتوجيهه 
اإمنا يدل اأي�شا على اإدراك مبكر ورغبة متاأ�شلة لدى �شموه باأهمية جتنيب اأ�شقائنا يف 
بالد ال�شام ويالت وماآ�شي التغريات املناخية القا�شية. واأ�شافت معاليها اإن توجيهات 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل للموؤ�ش�شات الإن�شانية واجلهات املانحة ولكافة 
املقيمني على ار�س دولة الإمارات بتقدمي امل�شاعدات لالأ�شقاء يف بالد ال�شام اإمنا تر�شخ 
قيم التالحم والتاآخي الإن�شاين لدى مواطني دولة الإمارات ومن يعي�شون على اأر�شها 

املباركة وتر�شخ مكانة دولة الإمارات على ال�شعيد الإن�شاين عامليا.

لبنى �لقا�سمي: توجيهات رئي�ش �لدولة بتد�سني ج�سر م�ساعد�ت لبالد �ل�سام تر�سخ مكانة �لمار�ت على �ل�سعيد �لن�ساين عامليا 

••اأبوظبي - الفجر:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
رئي�س جمل�س  الغربية  املنطقة  احلاكم يف  ممثل 
اأبوظبي  جامعة  حتتفل  اأب��وظ��ب��ي,  جامعة  اأم��ن��اء 
يوم 26 يناير اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني 
 1543 ت�شم  جديدة  دفعة  بتخريج  للمعار�س 
خريج وخريجة ينق�شمون اإىل 1011 من طلبة 

برامج  طلبة  م��ن  و532  البكالوريو�س  ب��رام��ج 
من  نخبة  التا�شعة  الدفعة  ت�شم  كما  املاج�شتري, 
اخلريجني واخلريجات يف التخ�ش�شات الع�شكرية 
وعددهم 759 خريجاً وخريجة بينهم 651 من 
من  و108  البكالوريو�س  درجة  على  احلا�شلني 
املاج�شتري, وي�شهد احلفل  احلا�شلني على درجة 
ال�����وزراء وكبار  ال�����ش��ي��وخ وم��ع��ايل  ع���دد م��ن �شمو 
امل�شئولني يف الدولة ونخبة من اأع�شاء الهيئتني 

الإدارية والتدري�شية باجلامعة.
الظاهري  ح��رم��ل  ب��ن  �شعيد  ع��ل��ي  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
رئي�س جمل�س جامعة اأبوظبي التنفيذي اأن حفل 
اأبوظبي  جلامعة  حيوية  منا�شبة  يعد  ال��ت��خ��رج 
وفر�شة متميزة للجامعة تقوم من خاللها برفد 
�شوق العمل يف اإمارة اأبوظبي والدولة بكوكبة من 
العلوم  خمتلف  يف  املتخ�ش�شة  الوطنية  ال��ك��وادر 
من  بزمالئها  تلحق  والتي  والتقنية  التطبيقية 

خدمة  يف  بدورها  لت�شاهم  ال�شابقني  اخلريجني 
الدفعة  ه���ذه  ت��خ��ري��ج  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل��ج��ت��م��ع, 
اجل��دي��دة م��ن ط��الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة يعترب 
خا�شة  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  مل�شرية  حيوية  اإ���ش��اف��ة 
الثاين  اجلامعة عقدها  دخول  مع  تتزامن  واأنها 
املرموقة من  اجل��وائ��ز  م��ن  ع��دد  على  وح�شولها 
باجلامعة موؤخراً  الهند�شة  كلية  �شمنها ح�شول 
على العتماد الأكادميي العاملي لثالثة من برامج 

الهند�شة  برامج  اعتماد  هيئة  من  البكالوريو�س 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ب���ال���ولي���ات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الع���ت���م���اد  م���ن���ح  يف  وامل���ت���خ�������ش�������ش���ة   ABET
يف  املرموقة  الهند�شة  لكليات  العاملي  الأك��ادمي��ي 

الوليات املتحدة الأمريكية والعامل.
 واأو�شح بن حرمل اأن ما حققته جامعة اأبوظبي 
من منجزات رائدة خالل الفرتة املا�شية �شاعف 
الأداء  يف  اجل���ودة  �شمان  جت��اه  م�شوؤوليتها  م��ن 

يف  ينعك�س  ال���ذي  الأم����ر  التعليمية  وامل��خ��رج��ات 
اجلهد الكبري الذي تبذله لتوفري بيئة تعليمية 
والتدري�شية  الإداري���ة  هيئاتها  يف  ممثلة  متميزة 
لتاأدية ر�شالتها والقيام بدورها الوطني كموؤ�ش�شة 
اأك��ادمي��ي��ة رائ����دة وج��ام��ع��ة وط��ن��ي��ة ت��اأخ��ذ باأرقى 
اأجندة  احتياجات  وتلبي  العاملية  العلمية  املعايري 
وروؤيتها  اأب��وظ��ب��ي  حل��ك��وم��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 

القت�شادية 2030. 

•• دبي-وام:

وقعت اللجنة العليا ل�شت�شافة معر�س اإك�شبو 
حممد  ب���ن  ح���م���دان  وم���رك���ز  دب����ي  يف   2020
لإح���ي���اء ال�����رتاث ام�����س مب��ق��ر ال��ل��ج��ن��ة يف دبي 
اتفاقية �شراكة ا�شرتاتيجية . وقع التفاقية كل 
وزيرة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  من 
ل�شت�شافة  العليا  للجنة  املنتدب  الع�شو  دول��ة 
اإك�شبو 2020 مدير عام مكتب اإك�شبو و�شعادة 
التنفيذي  الرئي�س  دمل��وك  بن  حمدان  اهلل  عبد 
ال��رتاث وذلك  ملركز حمدان بن حممد لإحياء 
بح�شور عدد من امل�شوؤولني من كال الطرفني 
مركز  اختيار  جانب  اإىل  التفاقية  وت�شمنت   .
ال�شرتاتيجي  ال�����ش��ري��ك  حم��م��د  ب���ن  ح���م���دان 
البنود  م���ن  ع����ددا   2020 لإك�����ش��ب��و  ال���رتاث���ي 
مب���ا ف��ي��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م م���رك���ز ح���م���دان ب���ن حممد 

الفعاليات  وا�شعة من  ملجموعة  الرتاث  لإحياء 
والأن�شطة اخلا�شة التي �شيتم اإطالقها خالل 
قرابة  �شيقام  ال���ذي   2020 اأك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
ال�شتة اأ�شهر على التوايل . وبهذه املنا�شبة قالت 
الها�شمي وزيرة دولة  اإبراهيم  معايل رمي بنت 
الع�شو املنتدب للجنة العليا ل�شت�شافة اإك�شبو 
�شعداء  نحن  اإك�شبو  مكتب  ع��ام  مدير   2020
باختيار مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث 
اك�شبو  ل���ل���رتاث خ����الل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا  ���ش��ري��ك��ا 
الأهمية  تعد هذه اخلطوة يف غاية  اإذ   2020
ل��ت��ع��زي��ز ه���ذا احل����دث ال����دويل واإ���ش��اف��ة البعد 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  واحل�����ش��اري  الثقايف 
املتحدة واإثراء جتربة الزائرين والعار�شني يف 
دبي . واأ�شافت اأن املركز مبا انه يعد من املراكز 
بني  ون�شره  ال��رتاث  حلفظ  واملوثوقة  املعتمدة 
الأج���ي���ال ف��اإن��ن��ا ع��ل��ى ث��ق��ة ب���اأن امل��رك��ز �شيحقق 

بهذا احلدث  يرتقي  و�شوف  املن�شودة  الأه��داف 
الدويل ويربز تراث دولتنا بال�شكل امل�شرف اأمام 
اأ�شاد �شعادة عبد  الأخ��رى. من جهته  الثقافات 
التنفيذي ملركز  الرئي�س  اهلل حمدان بن دملوك 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإح���ي���اء ال����رتاث باجلهود 
معر�س  ل�شت�شافة  العليا  اللجنة  بذلتها  التي 
اإك�شبو 2020 يف دبي بقيادة �شمو ال�شيخ اأحمد 
اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان  بن �شعيد 
ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة ط����ريان الإم�����ارات 
رئي�س اللجنة العليا ل�شت�شافة معر�س اإك�شبو 
الها�شمي وجميع  دبي ومعايل رمي  2020 يف 
للفوز  ن�شر  م��ن  وم��ا حققوه  ال��ف��ري��ق  اأع�����ش��اء 
 . ال���دويل  احل���دث  ه��ذا  مثل  ا�شت�شافة  ب�شرف 
بن  ح��م��دان  باختيار مركز  الفخر  ع��ن  واأع���رب 
حممد ال�شريك ال�شرتاتيجي الرتاثي لإك�شبو 
الوزيرة  معايل  اإىل  ال�شكر  موجها   ..  2020

العمل  وف��رق  املخت�شني  وجميع  الها�شمي  رمي 
الأف�شل لدبي  الدوؤوبة لتحقيق  على جهودهم 
ال��ث��الث��ة للمعر�س  امل���ح���اور  ل��ت��ع��زي��ز  وال�����ش��ع��ي 
ال��ث��ق��اف��ة الإم���ارات���ي���ة واحلر�س  ت��ر���ش��ي��خ  ع���رب 
اأن مركز  واأك��د  املهمة.  املركز بهذه  على تكليف 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإح��ي��اء ال����رتاث ق��د اأثبت 
ال�شيخ  �شمو  �شمو  م��ن  مبا�شر  وب��دع��م  ب��ق��ي��ادة 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
الروؤى  نهج  على  وبخطى حثيثة  م�شريته  دبي 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ال��را���ش��خ��ة حل��ك��وم��ة 
املتحدة .. منوها باأنه وبف�شل قيادتنا الر�شيدة 
اأهمها بناء الفرد  اإجن��ازات �شخمة  حقق املركز 
بالوطن  الع��ت��زاز  رواب���ط  وتر�شيخ  الإم���ارات���ي 
وتثبيت  الن�سء  ل��دى  الوطنية  الهوية  وتعزيز 
م��ف��ه��وم ال��وط��ن��ي��ة ل���دى ك���ل م���ن ي�����ش��ك��ن اأر����س 
ب��ن دمل���وك نتطلع  . واأ���ش��اف  الإم����ارات الطيبة 

املنظمة لإك�شبو  العليا  اللجنة  للعمل �شويا مع 
الإماراتية  الرتاثية  املفاهيم  وو���ش��ع   2020
ونثبت  املعر�س  اإىل  زائ��ر  ك��ل  بتجربة  لرنتقي 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مقدرة  للعامل 
التقنيات  معايري  اأعلى  وتطبيق  البتكار  على 
امل��ع��ر���س م��ع الح��ت��ف��اظ بعنا�شر  احل��دي��ث��ة يف 
معر�س  وي��ق��ام   . الإم���ارات���ي  وال����رتاث  الثقافة 
يف  الأوىل  للمرة  ينظم  ال��ذي  و  دب��ي  يف  اإك�شبو 
منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا وجنوب 
اآ�شيا حتت �شعار توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل 
كانت  التي  والتعاون  ال�شراكة  روح  يعك�س  مما 
وراء جن��اح دب��ي يف اإي��ج��اد ط��رق ج��دي��دة للنمو 
والب���ت���ك���ار. وم���ن خ���الل ه���ذا ال�����ش��ع��ار �شيلعب 
2020 يف دب���ي دور  ال����دويل  اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
املحفز م��ن خ��الل ت��وا���ش��ل ال��ع��ق��ول م��ن جميع 
اأنحاء العامل ودفع امل�شاركني ملناق�شة التحديات 

دويل  بطابع  متميز  معر�س  خ��الل  امل�شرتكة 
ف��ري��د ومب��ف��اه��ي��م��ه ال��ف��رع��ي��ة ال��ث��الث��ة التنقل 
ي�شل  اأن  املتوقع  ومن   . والفر�س  وال�شتدامة 
عدد الزوار اإىل 25 مليون زائر 70 باملائة منهم 
من الزوار الدوليني و�شيعطي املعر�س الدويل 
اأبريل   10 اإىل  اأك��ت��وب��ر   20 م��ن  ينظم  ال���ذي 
الوطني  بالعيد  لالحتفال  النطالقة   2020
اخلم�شني لدولة الإمارات وي�شكل من�شة لو�شع 
روؤية م�شتقبلية م�شتدامة لعقود قادمة. ومنذ 
اأول معر�س يف عام 1851 والذي عرف با�شم 
من  اإك�شبو  معار�س  ت��زال  ل  العظيم  املعر�س 
اأكرب واأهم الأحداث الدولية وعلى امتداد �شتة 
اأ�شهر ت�شتقطب معار�س اإك�شبو ماليني الزوار 
والفعاليات  امل�شاركني  اأجنحة  يكت�شفون  الذين 
املختلفة التي يقوم امل�شاركون بتنظميها مبا يف 

ذلك دول و�شركات ومنظمات دولية .

•• دبي-وام: 

عقدت �شرطة دبي واندك�س للموؤمترات 
 �� القاب�شة  اندك�س  الع�شو يف  واملعار�س 
اخلا�س  النهائي  العليا  اللجنة  اجتماع 
والع�شرين  الثالثة  ال���دورة  با�شت�شافة 
العاملية  ل��الأك��ادمي��ي��ة  ال��ع��امل��ي  للموؤمتر 
دبي  ت�شت�شيفه  ال��ذي  ال�شرعي  للطب 
يناير   21 اإىل   19 م����ن  ال����ف����رتة  يف 
الأوىل  للمرة  امل��وؤمت��ر  ويعقد   . احل��ايل 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى  على 
اأف��ري��ق��ي��ا وذل���ك يف م��رك��ز دب���ي الدويل 
ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س . وق���ال العقيد 
اأحمد مطر املهريي نائب مدير الإدارة 
العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية 
نائب  الإدارة  ل�����ش��وؤون  دب���ي  ���ش��رط��ة  يف 
للموؤمتر  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
ال�شتعدادات  ع��ل��ى  وق��ف��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
واعتمدت  احل��دث  ل�شت�شافة  النهائية 
املبادرات  من  وع��ددا  العلمي  الربنامج 
ال���ت���ي ���ش��ت�����ش��ي��ف امل���زي���د م���ن الرت���ق���اء 
واملعر�س  املوؤمتر  اىل  والفائدة  والتنوع 
طالب  م��ب��ادرة  اأن  واأ���ش��اف   . امل�شاحب 
امل��ب��ادرات حيث  اجلامعات من بني تلك 
من  ط��ال��ب   100 م�شاركة  ت�شجيل  مت 
للم�شاركة  ال���دول���ة  يف  ج��ام��ع��ات  ع�����ش��ر 
ال�شاعات  على  واحل�����ش��ول  وال���ش��ت��ف��ادة 
ال�شحة  هيئة  تقدمها  ال��ت��ي  امل��ع��ت��م��دة 
بدبي اإ�شافة اإىل اإدراج مبادرة اأخرى يف 
الأ�شعار  مبادرة  وهي  العلمي  الربنامج 

الدول  بع�س  من  للم�شاركني  املخف�شة 
الفر�شة لال�شتفادة  لإعطائهم  النامية 
م��ن امل��وؤمت��ر ال���ذي ي��ق��ام ل��ل��م��رة الأوىل 
خارج قارة اأوروبا . واأ�شار العقيد املهريي 
اإىل اأن عدد البحوث التي �شيتم تقدميها 
بحث   500 اإىل  و�����ش����ل  امل�����وؤمت�����ر  يف 
و125  عمل  ور����س  خم�س  اإىل  ا���ش��اف��ة 
تعليمي  مل�شق   200 ونحو  حما�شرة 
وم���ن امل��ت��وق��ع ح�����ش��ور اأك���ر م��ن 700 
املوؤمتر  50 دول��ة حل�شور  م�شارك من 
وال�شتفادة من الربنامج العلمي الذي 
نظمته �شرطة دبي بالتعاون مع اندك�س 
. واأك���د امل��ه��ريي اأن ام���ارة دب��ي ه��ي اأول 
الأو�شط  ال�����ش��رق  م�شتوى  على  مدينة 
ت�شت�شيف هذا احلدث  اأفريقيا  و�شمال 
ومعر�شا  م��وؤمت��را  ي�شمل  ال��ذي  العاملي 

متخ�ش�شا وور�س عمل تدريبية وبحوثا 
وي�����ش��ارك ف��ي��ه ع���دد ك��ب��ري م��ن اخلرباء 
املحا�شرين ومن املتوقع اأن يجذب عددا 
كبريا من املخت�شني يف الأدلة اجلنائية 
من املنطقة . واأ�شاف اأن املوؤمتر يهدف 
وال�شرق  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  خ��دم��ة  اىل 
يعترب  كونه  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
ال��ك��ف��اءة وتبادل  ل��رف��ع  م��ن�����ش��ة ع��امل��ي��ة 
اخل������ربات وف���ر����ش���ة لل���ت���ق���اء اخل����رباء 
ودعم  العلمية  ال��ب��ح��وث  اآخ���ر  وت��ق��دمي 
اجلرمية.  مكافحة  اأ�شاليب  يف  العدالة 
امل�شاحب  املعر�س  اأهمية  اأن  اإىل  ولفت 
ل���ل���م���وؤمت���ر ت���ك���م���ن ف���ي���م���ا ي��ف��ت��ح��ه من 
اأح�����دث منتجات  ل���الط���الع ع��ل��ى  اآف�����اق 
وحتليل  ل����الأدل����ة  اجل���ن���ائ���ي  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
ومعدات  وخ����دم����ات  اجل���رمي���ة  م�����ش��رح 

املختربات.  ومعدات  الرقمي  التحقيق 
باإلقاء  �شتقوم  ال�شركات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
التحليل  منتجات  اأح���دث  على  ال�شوء 
م�شرح  وحت���ل���ي���ل  ل�����الأدل�����ة  اجل����ن����ائ����ي 
اجل��رمي��ة وخ��دم��ات وم��ع��دات التحقيق 
 . وغريها  املختربات  وم��ع��دات  الرقمي 
المارات  دولة  اأن  املهريي  العقيد  واأكد 
عاملية  وم��ك��ان��ة  ط��ي��ب��ة  ب�شمعة  ت��ت��ح��ل��ى 
مثل  ا�شت�شافة  على  ا�شتيعابية  وق��درة 
اإمكاناتها  وت�����ش��خ��ر  امل�����وؤمت�����رات  ت��ل��ك 
لتوفري املناخ املنا�شب لحت�شان خمتلف 
متتلكه  مبا  واق��ت��دار  بكفاءة  الفعاليات 
ومعامل  واأم����ان  واأم���ن  حتتية  بنية  م��ن 
ح�����ش��اري��ة ت�����ش��ع��ه��ا يف م��ق��دم��ة ال����دول 
املعار�س  اأ�شخم  ا�شت�شافة  القادرة على 

واأكرب الفعاليات.

•• دبي -وام:

املتعاملني  عالقات  اإدارة  اأق��ام��ت 
ببلدية دبي معر�شا متنقال يعد 
للعديد  جت�شيدا  ملوظفيها  الأول 
واأف�شل  املتميزة  املقرتحات  م��ن 
وقال   . فيها  املطبقة  امل��م��ار���ش��ات 
الفال�شي  زاي����د  ب���ن  ع��ل��ي  خ��ال��د 
لقطاع  ال����ع����ام  امل����دي����ر  م�����ش��اع��د 
ال�����ش��وؤون ال��دول��ي��ة وال�����ش��راك��ة يف 
ال��ب��ل��دي��ة اإن امل��ع��ر���س ع��ب��ارة عن 
عالقات  اإدارة  اأطلقتها  م��ب��ادرة 
القرتاحات  امل��ت��ع��ام��ل��ني..ق�����ش��م 
خمتلفة  م���واق���ع  يف  وال�����ش��ك��اوى 
ت�شعى  التنظيمية  ال��وح��دات  من 
للموظفني  ال���ف���ر����ش���ة  لإت����اح����ة 
ل�������الط�������الع ع�����ل�����ى �������ش������ور من 
واأف�شل  امل��ت��م��ي��زة  الق����رتاح����ات 
امل����م����ار�����ش����ات امل���ط���ب���ق���ة ب����دائ����رة 
ال���ب���ل���دي���ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
ون��ق��ل امل��ع��ر���س مب��واق��ع خمتلفة 
اأكد حممد  بالدائرة. من جانبه 
القرتاحات  ق�شم  رئ��ي�����س  ال��ل��وز 
وال�شكاوى اأن املعر�س ي�شم اأبرز 
امل���ق���رتح���ات ال���ت���ي ح�����ش��ل��ت على 
اعتمادها  ومت  ع��دي��دة  م��واف��ق��ات 

كمبادرات عديدة .

•• ال�سارقة-وام: 

ا�شتقبلت اأكادميية العلوم ال�شرطية يف ال�شارقة اأم�س 
الدفعة الثانية من طلبة برنامج الدرا�شات العليا .. 
وذلك بح�شور العقيد الدكتور �شامل جروان النقبي 
مدير عام الأكادميية والأ�شتاذ الدكتور عماد ح�شني 
ال�شيد  ال��دك��ت��ور  والأ���ش��ت��اذ  العليا  ال��درا���ش��ات  عميد 
الوزان املن�شق العلمي لربنامج املاج�شتري والدكتور 
عالء ال�شاوي املن�شق العلمي لربنامج البكالوريو�س 
التعليم  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  ال�����ش��ح��ي  ج���م���ال  وال�����رائ�����د 
مبنت�شبي  النقبي  العقيد  ورحب  العليا.  والدرا�شات 
78 طالبا  برنامج الدرا�شات العليا والبالغ عددهم 
يف تخ�ش�شي اإدارة ال�شرطة والبحث اجلنائي وذلك 
مبنا�شبة اختيارهم لاللتحاق يف برنامج املاج�شتري 

.. م�شريا اإىل اأن الدفعة الأوىل من املنت�شبني اأنهت 
الف�شل الدرا�شي الأول بنجاح ومتيز. واأكد �شرورة 
بذل اجلهود لال�شتفادة من الظروف والبيئة العلمية 
وتوجيهات  بدعم  للطلبة  الأكادميية  وفرتها  التي 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
ويل ع��ه��د ون���ائ���ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س جمل�س 
الأكادميية  اأن  النقبي  العقيد  واأ�شاف   . الأكادميية 
ا�شتقطبت هيئة تعليمية متميزة وكفاءات علمية من 
داخل الدولة وخارجها يف جمالت البحث اجلنائي 
الق�شوى  ال���ش��ت��ف��ادة  اىل  داع��ي��ا   .. العامة  والإدارة 
الربنامج  اإجن���اح  يف  وامل�شاهمة  اخل���ربات  ه��ذه  م��ن 
التقومي  وامل�شاركة يف  املالحظات  من خالل تقدمي 
الق�شور  اأوج���ه  معاجلة  اىل  ي��ه��دف  ال���ذي  امل�شتمر 
الأكادميية  �شتعتمد  ح��ي��ث  وج���دت  اإن  وال�شلبيات 

مبداأ ال�شفافية وال�شتعداد لقبول كل ال�شتف�شارات 
واملالحظات وقد عينت عددا من املتخ�ش�شني للرد 
على مالحظات وا�شتف�شارات الطلبة. من جانبه قال 
الأ�شتاذ الدكتور عماد ح�شني..اإن برنامج الدرا�شات 
اأف�����ش��ل الربامج  ب���الأك���ادمي���ي���ة ي��ع��ت��رب م���ن  ال��ع��ل��ي��ا 
العلوم  بتاأ�شيل  يعنى  وه���و  تخ�ش�شاته  جم���ال  يف 
ال�شرطية حيث مت العداد له ب�شكل جيد من خالل 
احل�����ش��ول ع��ل��ى الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ل��ه م��ن وزارة 
لتوفري  اإ�شافة   .. العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
بيئة علمية منا�شبة متمثلة بهيئة تعليمية متميزة 
اىل  متطورة  الكرتونية  ومكتبة  معلومات  و�شبكة 
جانب التفاعل اليجابي من قبل الإدارة وا�شتعدادها 
لال�شتماع لراأي الطلبة ومالحظاتهم على الربنامج 

اأو طرق تطويره وحتديثه ب�شكل م�شتمر. 

برعاية حمدان بن زايد

جامعة �أبوظبي حتتفل بتخريج �لدفعة �لتا�سعة من طالب �لبكالوريو�ش و�ملاج�ستري 26 يناير �جلاري

مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث �ل�سريك �ل�سرت�تيجي �لرت�ثي ملعر�ش �إك�سبو 2020 

�لتحاق �لدفعة �لثانية من طلبة �لدر��سات �لعليا باأكادميية �لعلوم �ل�سرطية 

جامعة �لإمار�ت تنظم موؤمتر �أمر��ش �جلهاز 
�له�سمي لكبار �ل�سن يف 9 يناير �جلاري

•• العني-وام:

تنظم كلية الطب والعلوم ال�شحية بجامعة الإمارات العربية املتحدة يف 9 يناير اجلاري 
و�شيتناول  ال��ع��ني.  مبدينة  اآي��ال  بفندق  ال�شن  لكبار  اله�شمي  اجل��ه��از  اأم��را���س  م��وؤمت��ر 
املوؤمتر جوانب مهمة منها ت�شخي�س ق�شور التغذية لدى كبار ال�شن واآلم البطن املزمنة 
واأمرا�س الكبد يف �شن ال�شيخوخة بالإ�شافة اإىل الك�شف عن اأهم امل�شاكل التي ت�شتدعي 
التدخل اجلراحي. و�شي�شاحب املوؤمتر ور�س عمل تتناول ت�شخي�س م�شاكل البلع و�شوء 
التغذية لدى كبار ال�شن واأنبوب التغذية وامل�شاكل املتعلقة به . و�شي�شارك يف املوؤمتر اأطباء 

وجراحون متخ�ش�شون يف املجال ا�شافة اىل عدد كبري من املهتمني والباحثني.

�سرطة دبي و �ندك�ش ي�سعان �للم�سات �لأخرية ل�ست�سافة 
موؤمتر �لأكادميية �لعاملية للطب �ل�سرعي 2015 

بلدية دبي تقيم �أول معر�ش ملقرتحات موظفيها
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العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
مذكرة اعالن متظلم �سده    بالن�سر

   يف  الدعوى 486 /2014 تظلم جتاري                       
املتظلم/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كومار   براتاب   -1 �شده:  املتظلم  اىل 
بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني   قد اقام 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر على 
عري�شة رقم 2014/670 جتاري والر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2015/1/11   وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/676 تنفيذ عقاري
العطار  ع��ب��دال��رح��ي��م  اح��م��د   -2 ���ش��ت��ادوي��ك  ���ش��ده��م��ا/1- جي�شيكا  امل��ن��ف��ذ  اىل 
للعقارات جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امري م�شعود ريا�شيات 
وميثله: ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
2013/81 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ 2013/7/4 باعتباره �شندا تنفيذيا 
وذلك: 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )326737( درهم وت�شليمه اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.2- ف�شخ 
املحكمة  ف��ان  وعليه     2006/12/14 بتاريخ  الطرفني  ك��ال  ب��ني  امل��ربم  العقد 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/2157 تنفيذ جتاري

اب���و رزاق  ل��ل��م��ق��اولت ذم م 2- نخلة  ���ش��رك��ة روب��ا���ش��ت  امل��ن��ف��ذ ���ش��ده��م/1-  اىل 
املدير  جمهويل حمل  الكومي ب�شفته  الداري 3- فريد  املدير  نائب  ب�شفته 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة معدات دبي )ذ م م( وميثله: ح�شني علي 
عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )256311.80( درهم والفائدة القانونية 9% �شنويا 
من 2011/10/24 اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   .وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/956 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- حممد ح�شن حممد بحري  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شاهني للتجارة العاملية �س ذم م وميثله: ابراهيم 
حممد احمد حممد القا�شم   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل  دره��م   )280828.34( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله 
بانه  التنبيه عليكم  املحكمة .وعليه فانه تقرر  او خزينة  التنفيذ  طالب 
ال�شفينه تنفيذا خالل 24 �شاعة من  اج��راءات احلجز على  اتخاذ  �شيتم 

تاريخ العالن وذلك وفق املادة 123 جتاري بحري
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1452   احوال نف�ض م�سلمني                                
اىل امل��دع��ى عليه   /1 -حم��م��د ع��اق��ف حممد ام���ني  جم��ه��ول  حم��ل القامة 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  ن��ور حممد  ع��ب��دال��روؤوف  �شانية   : املدعى  ان  مبا 
ل�شالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2014/12/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
املحكمة- مبثابة  العلنية- حكمت  �شانية عبدالروؤوف نور حممد ويف اجلل�شة 
احل�شوري- باثبات ح�شانة املدعية/�شانية عبدالروؤوف نور حممد للبنتني/
�شيزا وعائ�شه احلا�شلتني من املدعى عليه: حممد عاقف حممد امني والزمته 
بامل�شروفات.      .حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض ال�سعبة                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2072  ا�ستئناف عمايل    
 اىل امل�شتاأنف �شده/ عمرو مللوم احمد حممد جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف /جلوبال هو�شبيتاليتي ذ م م وميثله: فهد �شلطان علي لوتاه    
عمايل   2014/2680 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2014/10/21 بتاريخ  ج��زئ��ي   
وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2015/1/19
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
ابراهيم علي احمد خمي�س النقبي اجلن�شية: الم��ارات  وطلب الت�شديق على  
)نور�س  التجاري  ال�شم  يف    %100 البالغة  ح�شته  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر 
التنمية  دائ����رة  م��ن  وامل��رخ�����س   ) والر�صيات  التك�صية  ملــقــاولت  اخلــور 
القت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم 141631 ال�شادر بتاريخ 1994/5/7 
يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان اىل ال�شيد: حممد دروي�س علي حممد 
غوث اجلن�شية: بنغالدي�س ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
عائ�سة حممد علي 

 الكاتب العدل بخورفكان   

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/801  عقاري كلي     

اىل املدعى عليه /1- احمد عبدالرحيم احمد العطار  جمهول  حمل القامة مبا ان 
الدعوى  اق��ام عليك  ت��داين  قد  �شي  �شوري�س موهان لل موهان موهان لل  املدعى: 
رقم  التحكيمية  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  التحكيمي  احلكم  على  الت�شديق  ومو�شوعها 
للمدعيني مبلغ 353008  ي��وؤدي  بان  املدعى   بالزام  للتحكيم  دبي  2013/33 من مركز 
درهم والفائدة مبلغ 40.560.64 درهم ومبلغ 144.646 درهم مقابل التكاليف والفائدة 
وامل�شروفات  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى   اقامة  تاريخ  من   %12 القانونية 
التعاب. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2015/1/14 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  الق���ل.ويف  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/2022  جتاري كلي     

اىل املدعى عليه /1- معر�س كونكورد لل�شيارات �س ذم م جمهول  حمل القامة 
مبا ان املدعى: مرت�شى حم�شن خمتاري وميثله: را�شد عبداهلل علي بن عرب  
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره  اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  قد 
)1.252.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
املطالبة. وحتى ال�شداد التام و�شم النزاع رقم 2014/10 تعيني خربة جتاري.   
. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2015/1/18 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل.  .
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/920  جتاري كلي     

اىل املدعى عليهما /1- موؤ�ش�شة الفال�شي للتطوير العقاري- وميثلها مديرها ومالكها/جمعه 
حممد عبيد الفال�شي 2- ا�شكا للعقار )ا�شكا العقارية ( ذ م م  جمهويل  حمل القامة مبا ان 
حممد  ال�شيد  عقيل  حممد  جمال  وميثله:  احلميدي  �شليمان  ب��ن  ابراهيم  ب��ن  �شعد  امل��دع��ى: 
املدعى عليهم  وال��زام  البيع  الدعوى ومو�شوعها بطالن وف�شخ عقد  اقام عليك  القري�شي   قد 
بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم ب�شداد مبلغ وقدره 255960 درهم وتعوي�س املدعى عن ال�شرار 
املادية والدبية والر�شوم وامل�شاريف و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة  ) �شم ملف النزاع 
العقاري رقم 2014/4(. . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2015/1/21 ال�شاعة 11.00 �س 
بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على الق��ل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .

ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/933  جتاري جزئي     

ان  القامة مبا  ب�شخرون  جمهول  حمل  عزيز  ليديا ميالد   -1/ عليهما  املدعى  اىل 
ال�شيد  ادارة وميثله: جمال حممد عقيل  التعاونية- مكتب  الم��ارات  املدعى: جمعية 
حممد القري�شي    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعى عليها ب�شداد مبلغ 
القانونية بواقع 9% من  التداعي والفائدة  ال�شيكني حمل  وقدره 48.300 درهم قيمة 
املحاماة.   وحددت  اتعاب  وامل�شروفات ومقابل  بالر�شوم  والزامها  الدعوى  تاريخ رفع 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2015/1/11 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري  .)امرت بتق�شري امليعاد ملدة ا�شبوع تبداأ من تاريخ الن�شر(.
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1516  احوال نف�ض م�سلمني       

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول   تاجيك   ا�شمعيل  جميد  عليه/1-  املدعى  اىل 
امل��دع��ى: ن��ازى ن��ورال��ه اي���راين    قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها املطالبة 
وم�شكن  ال�شداق  وم��وؤخ��ر  �شامله  اولد  ونفقة  ع��دة  ونفقة  لل�شرر  بالطالق 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  خ��ادم��ة  واج���رة  حا�شنة  واج���رة  ح�شانة  وتقرير  �شرعي 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2015/1/28 ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
رئي�ض الق�سم                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1500  احوال نف�ض م�سلمني       
اىل املدعى عليه/1- را�شد حمي الدين حممد  جمهول  حمل القامة 
عليك  اق��ام  قد  الدين  ن�شيم  �شيد حممد  املدعى: رحمت حبيبه  ان  مبا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالطالق لل�شرر ونفقة عدة ونفقة متعة 
وحددت  وامل�شاريف.  والر�شوم  املبلغ  ورد  ال�شداق  وموؤخر  �شابقة  ونفقة 
بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2015/1/27 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها 
ch1.C.14 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل. 
رئي�ض الق�سم                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1465  احوال نف�ض م�سلمني       

القحطاين   نا�شر  ال  ع��ب��داهلل  عائ�س  ب��ن  ع��ل��ي��ه/1- حممد  امل��دع��ى  اىل 
جمهول  حمل القامة مبا ان املدعى: �شيناء حممد عيدان عيدان   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى اثبات طالق والر�شوم وامل�شاريف.    
8.30 �س  ال�شاعة  املوافق 2015/1/22  يوم اخلمي�س  لها جل�شة  وح��ددت 
بالقاعة ch1.C.12 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  ب��ت��ق��دمي  وع��ل��ي��ك 
�شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  الق���ل.ويف  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة 

مبثابة ح�شوري. 
رئي�ض الق�سم                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1475  احوال نف�ض م�سلمني       

اىل املدعى عليه/1- علي ا�شامه علي حماده  جمهول  حمل القامة مبا 
ان املدعى: ندا ا�شغر عبدى قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
ب��اإث��ب��ات ط��الق وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف.  وح���ددت لها جل�شة ي��وم الثنني 
ch1.C.14 لذا فانت  بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2015/1/19 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/266  احوال مال امل�سلمني       

اب��ن م��و���ش��ى  جم��ه��ول  حمل  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- عي�شى �شعبان زاده  اىل 
القامة مبا ان املدعى: فهيمة عي�شى �شعبان زاده   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة باثبات غيبة املدعى عليه     وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2015/1/20 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.B.10 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/449 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ ���ش��ده/1- مطعم �شاج اك�شرب�س ذ م م ف��رع    جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ا�س ام عتيق الرحمن حممد عبدالر�شيد 
والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �شيكدير 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14611( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ) 873( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/3808 تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �شده/1- بن بليلة للمقاولت �س ذم م   جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  اظ��ه��ري   قد  التنفيذ/ ثاقب كمال  ان طالب  مبا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )389845( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ) 23587( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 68 /2014 تظلم عمايل                       

ح�����ش��ن     جمهول  احمد م�شطفى عبداملعطي حممد  ���ش��ده: 1-  املتظلم  اىل 
اقام  ق��د  العقارية    للو�شاطه  يوريتي  �شوبري  املتظلم/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
المر  يف  ال�شادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم 
لها  وح��ددت  وامل�شاريف    والر�شوم  رقم 2014/1281    على عري�شة)عمايل(  
 ch1.B.6 جل�شة يوم الثنني املوافق 2015/1/12  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2014/1536  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/1- حممد دروي�س جمعة حممد  جمهول حمل القامة مبا ان 
اق��ام الدعوى املذكورة اع��اله  وعليه نعلنكم  املدعي / بنك الحت��اد الوطني  قد 
بان املحكمة حكمت بتاريخ 2014/12/29 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة 
مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب 
ال��دور باجلدول. وتكون وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة. وح��ددت لها 
القاعة  يف  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2015/1/19 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  املحكمة 

. اخلبري  امانة  املدعى  �شداد  عدم  حالة  يف   ch2.E.21
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                   اىل املدعي عليه/ ويكري للخدمات الفنية �س ذم  م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2015/1/13 ال�شاعة 8:30 �شباحاً  

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذا 
�شيكون  الق��ل,ويف حالة تخلفك فان احلكم  ايام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث 

مبثابة ح�شوري.  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 2014/5185 عمايل جزئي
2014/5186 عمايل جزئي 
2014/5187 عمايل جزئي

م
1
2
3

ا�شم املدعي
كولديب كومار رام �شنكار

ديباك كامي
جان�س خادكا

مبلغ املطالبة
3495 درهم �شامل تذكرة العودة
5376 درهم �شامل تذكرة العودة 
4520 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  11301 بتاريخ   2015/1/7     
يف الدعوى رقم 2014/2044 جتاري كلي ابوظبي 

واملقامة من: املدعى: ريت�شارد ادوارد ابو جودة- 
�شد املدعى عليها: فايف كونتينانت�س لدارة الفنادق واملنتجعات.

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  املرزوقي  علي  ح�شن  احل�شابي/  اخلبري  يعلن   
بتاريخ  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  عدالة  عن  ال�شادر  التمهيدي  احلكم  مبوجب 
2014/11/30 اىل املدعى عليها: فايف كونتينانت�س لدارة الفنادق واملنتجعات  ب�شرورة 
ح�شور اجتماع اخلربة احل�شابية املقرر عقده يوم الثنني املوافق 2015/1/12 يف متام 
ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحا وتقدمي كافةما لديها من م�شتندات ومذكرات موؤيدة 

لدفوعها على ان تكون من ن�شختني.
وذلك مبقر مكتبنا الكائن بامارة ابوظبي- اخلالدية- خلف �شويرتام - امليزن- مكتب 

رقم 3- ا�شفل البناية بقالة املدينة الذهبية- هاتف 050-4445030.
 اخلبري احل�صابي/ح�صن علي املرزوقي

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد  11301 بتاريخ   2015/1/7     
يف الدعوى رقم 2014/325 نزاع تعيني خربة جتاري

ال�شادة: جوانح �شاميدلي�شت للمقاولت ذ م م املحرتمني ب�شفتك املتنازع �شدهم/  
مبهمة  للقيام  املوقرة  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  مت  باأنه  الفادة  نود 
اخلربة احل�شابية يف الدعوى املذكورة اعاله, وبناء عليه فاإننا نرغب يف الجتماع بكم 
يف مقر مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة 2 ) دبي( �شارع بغداد مقابل مدر�شة اللفية 
الطابق  لالأعمال-  بالتنيوم  مركز  بناية  للطالبات-  العليا  التقنية  كليات  بجانب 
الرابع- مكتب رقم )406( هاتف رقم 23444403-04 فاك�س رقم 2344330-04 يف يوم 
ملناق�شة مو�شوع  ال�شاعة 10.00 �شباحا وذلك  املوافق 2015/1/20 يف متام  الثالثاء 
الدعوى املذكورة اعاله لذا يرجى ا�شطحاب كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية التي 

حتقق دفاعكم يف ح�شور مكوكلكم او من ينوب عنكم.
 النظم للمحا�صبة والتدقيق
حما�صبون قانونيون

اعالن اجتماع خربة

العدد  11301 بتاريخ   2015/1/7     
يف الدعوى رقم 2014/341 عقاري كلي   

املدعى عليهما: 1( احمد عبدالرحيم العطار
 2( عقارات احمد عبدالرحيم العطار

الهند�شيني  اخلرباء  احد  بندب  البتدائية,  دبي  حمكمة  قرار  على  بناءا   
املحكمة, يرجى من الطراف  املقيدين بجدول خرباء  املخت�شني  العقاريني 
ال�شاعة   2015/1/11 املوافق  الحد  يوم  اخلربة  لجتماع  احل�شور  املذكورة 
املبنى  الثاين-  الرابعة م�شاء ) 4.00( يف غرفة الجتماعات رقم 4- الطابق 
B دائرة التنمية القت�شادية- قرية العمال- بجانب دوار ال�شاعة. الرجاء 

تزويد اخلبري  بجميع املذكرات وامل�شتندات التي توؤيد ادعائكم.
 اخلبري املهند�س: علي احمد غافان
نقال : 050-6969653
Email:ghafan69@gmail.com

اعالن بالن�سر لجتماع خربة
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-وام:

ناق�شت دائرة الثقافة والأعالم بال�شارقة ام�س يف الجتماع التن�شيقي مع 
مندوبي وزارات الثقافة يف دول جمل�س التعاون وممثلي الفرق امل�شرحية 
اخلليجية امل�شاركة - الجندة اخلا�شة ملهرجان ال�شارقة للم�شرح اخلليجي 
التفاق  ج��رى  و   . الزمنية  ومدته  املهرجان  انطالق  موعد  مقدمها  ويف 
املقبل  16 من فرباير  9 حتى  الفرتة من  خ��الل  املهرجان  يقام  ان  على 
يف  ذلك  ياتي  الثقافة.  ق�شر  مب�شرح  العرو�س  وتقدم  ال�شارقة  مدينة  يف 
للم�شرح  ال�شارقة  مهرجان  من  الأوىل  ال���دورة  لط��الق  ال�شتعداد  اط��ار 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة  اخلليجي 
اأقر الجتماع تنظيم  القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة . كما 
املهرجان كل عامني وان ينجز امللتقى الفكري للدورة الأوىل حتت عنوان 

يف ظل التحولت الجتماعية الراهنة: اأي اأفق للم�شرح اخلليجي مب�شاركة 
ب��اح��ث��ني م��ن دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ي��ت��م اخ��ت��ي��اره��م وال�����ش��ي��وف بتن�شيق 
اأحمد  ح�شرالأجتماع  امل�شاركة.  والفرق  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  بني 
املرزوقي  و�شامل  بالدائرة  امل�شرح  اإدارة  ومدير  املهرجان  مدير  بورحيمة 
واأحمد العبيديل من قطر وعبد القادرعقيل واأحمد جا�شم من البحرين 
وجا�شم  ج��واد  الكرمي  وعبد  الكويت  من  ال�شماك  ومهدي  العياد  وكاملة 
البقمي  ونايف  الدهي�س  حممد  اإىل  اإ�شافة  عمان  �شلطنة  من  البطا�شي 
من اململكة العربية ال�شعودية.. فيما ح�شر اأحمد اجل�شمي ممثال لفرقة 
�شل�شلة  ي�شتكمل  الجتماع  ان  بورحيمة  وق��ال   . الوطني  ال�شارقة  م�شرح 
مدارالأ�شهر  على  ال�شارقة  ثقافية  عقدتها  التي  والرتتيبات  ال��ل��ق��اءات 
اإىل  �شعت  اخلليجية حيث  ال��دول  عوا�شم  اأو يف  الإم���ارة  يف  �شواء  املا�شية 

الرتويج للمهرجان والتعريف باأهدافه وبحث اآفاقه. 

•• ال�سارقة-وام:

اأ����ش���در ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور �شلطان 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن 
ال�شجعة  حم��ط��ة  م�شمى  بتغيري  ق����رارا  ال�����ش��ارق��ة 
لتحلية  ال��رح��م��ان��ي��ة  حم��ط��ة  ل��ي��ك��ون  امل��ي��اه  لتحلية 
املياه. وثمنت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة الهتمام 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  امل�شتمرة  واملتابعة 
الهيئة  التي تخ�س جمالت عمل  التفا�شيل  بكافة 
وال���ت���ي ك���ان ل��ه��ا ال�����دور امل���وؤث���ر وال��ف��ع��ال يف اتخاذ 
الإج�������راءات ال���الزم���ة ل��ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات وتوفري 
للم�شروعات  ال��الزم��ة  الأ�شا�شية  البنية  متطلبات 
م�شتوى  ورفع  واحل�شارية  والعمرانية  القت�شادية 
املعي�شة ل�شكان اإمارة ال�شارقة. واأ�شار �شعادة الدكتور 
امل��ه��ن��د���س را���ش��د ال��ل��ي��م رئ��ي�����س هيئة ك��ه��رب��اء ومياه 
املياه  لتحلية  الرحمانية  حمطة  اأن  اإىل  ال�شارقة 
5 ماليني جالون مياه يوميا وتغذي العديد  تنتج 

مناطق  تغذي  حيث  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  املناطق  من 
الدويل  ال�����ش��ارق��ة  مل��ط��ار  احل���رة  واملنطقة  اجل��ري��ن��ة 
واجلامعة الأمريكية وتعمل باأف�شل النظم لتحلية 
املياه اجلوفية من خالل حقل ال�شجعة الذي ي�شم 
اأكر من 50 بئرا للمياه . واأكد اأن الهيئة توا�شل 
حمددة  لإ�شرتاتيجية  وف��ق��ا  ثابتة  بخطى  ال�شري 
يف  املياه  مل�شروعات  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  نحو 
كربيات  مع  بالتعاون  ال�شارقة  اإم���ارة  مناطق  كافة 
املتخ�ش�شة  الأب���ح���اث  وم���راك���ز  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
حتلية  ووح��دات  ملحطات  الإنتاجية  الطاقة  وبلغت 
املياه باإمارة ال�شارقة اأكر من 110 ماليني جالون 
املوا�شفات  لأف�شل  وفقا  اإنتاجها  يتم  يوميا  مياه 
العاملية و�شاحلة لكافة ال�شتخدامات �شواء لل�شرب 
اأو غ�شيل املالب�س. واأو�شح  اأو ال�شتحمام  اأو الطبخ 
ال�����ش��ارق��ة من  ب��اإم��ارة  امل��ي��اه النقية  اأن���ه يتم ت��وف��ري 
ال��ب��ح��ر م���ن خالل  م�����ش��دري��ن الأول حت��ل��ي��ة م��ي��اه 
تنتج  التي  اللية  حمطة  وت�شمل  التحلية  حمطات 

55 مليون جالون يوميا وحتتوي على 10 وحدات 
لتحلية املياه تعمل 5 وحدات منها بالنظام الوم�شي 
متعدد املراحل وثالث وحدات تعمل بنظام التاأثري 
احلراري وحمطة احلمرية التي مت اإفتتاحها يونيو 
20 مليون جالون وحمطة  اإنتاجية  املا�شي بطاقة 
وحمطة  يوميا  جالون  ماليني   8 تنتج  التي  كلباء 
اإىل  م�شريا   .. يوميا  ج��ال��ون  ماليني   5 خ��ورف��ك��ان 
اجلوفية  املياه  معاجلة  من  يتم  الثاين  امل�شدر  اأن 
ومن اأهمها حمطة الرحمانية التي تنتج 5 ماليني 
جالون وهناك اأكر من 310 ابار للمياه اجلوفية 
بال�شارقة يف عدد من احلقول ت�شم البديع والفالح 
وح���م���دة وامل������دام وال��ع��وي��د و���ش��ي��ح ال��ع��ق��ارب و�شيح 
حرمل بطاقة اإنتاجية ت�شل اإىل 15 مليون جالون 
النظم  باأف�شل  وتوزيعها  املياه  معاجلة  ويتم  يوميا 
�شبكات  اأن  اإىل  ال��ل��ي��م  ول��ف��ت  ال��ع��امل��ي��ة.  وامل�����ش��ت��وي��ات 
كيلو مرت.   3000 تزيد عن  ال�شارقة  باإمارة  املياه 
واأ�شار �شعادته اإىل اأن الهيئة تبذل كل جهودها لدعم 

لإ�شتيعاب  والنقل  التوزيع  �شبكات  وتقوية  وتطوير 
امل�شاريع التطويرية اجلديدة وتلبية الطلب املتزايد 
املناطق  كافة  يف  امل��ي��اه  على  وامل�شتقبل  احلا�شر  يف 
باعتبار  بال�شارقة  وال�شناعية  والتجارية  ال�شكنية 
املياه �شريان احلياة واأنها متثل مع خدمات الطاقة 
قوية  اأ�شا�شية  بنية  الطبيعي  وال��غ��از  الكهربائية 
يف  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  ت�شاهم  ومتطورة 
والتقدم يف خمتلف املجالت العمرانية وال�شناعية 
وال��زراع��ي��ة واحل�����ش��اري��ة . وق���ال ال��دك��ت��ور املهند�س 
تعتمد  ب��داأت مرحلة جديدة  الهيئة  اإن  الليم  را�شد 
مع  بالتعاون  احلديثة  التكنولوجيا  ا�شتخدام  على 
وتبني  الأبحاث  ومراكز  العاملية  ال�شركات  كربيات 
وبدائل  حلول  لإيجاد  املبتكرة  واملقرتحات  الأفكار 
لتطوير جمالت العمل .. م�شريا اإىل اأن الهيئة قد 
مياه مبنطقة  وح��دة حتلية  لت�شغيل  نفذت م�شروع 
عن  الذكية  الأج��ه��زة  با�شتخدام  اليكرتونيا  تاهل 
املتقدمة  التكنولوجيا  ا�شتخدام  على  يعتمد  بعد 

تكاليف  وتوفري  للت�شغيل  الالزمة  العمالة  لتوفري 
اإن�شاء حمطة �شخ ومد خط مياه مل�شافة ت�شل اإىل 
وروؤية  منهج  وف��ق  تعمل  الهيئة  اأن  واأك��د  كلم.   60
م�شروعات  لتطوير  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
املياه واحلفاظ على الروة املائية والبيئة من خالل 
و�شع القواعد والإجراءات الالزمة للمحافظة على 
كيفية  وتنظيم  التلوث  من  وحمايتها  املياه  م�شادر 
والتاأكيد  توافرها  الذي ي�شمن  بال�شكل  ا�شتغاللها 
املحافظة  ويجب  عاما  ملكا  امل��ي��اه  م�شادر  اأن  على 
�شرورة  ه��دره��ا  وع���دم  ا�شتهالكها  وتر�شيد  عليها 
الري  و�شائل  وا�شتخدام  الزراعة  مياه  يف  القت�شاد 
بالآثار  وال��ت��وع��ي��ة  اخلفيف  وال���ري  التقطري  مثل 
والنتائج املرتتبة على �شوء ا�شتخدام املياه. واأو�شح 
اأن الهيئة توا�شل و�شع اخلطط والربامج لرت�شيد 
ا���ش��ت��ه��الك امل��ي��اه وال���رتوي���ج ل��ف��ك��رة ت��رك��ي��ب القطع 
واملوؤ�ش�شات  والدوائر  الهيئات  يف  املر�شدة  والأدوات 
الأفراد  ب��ني  الأف��ك��ار  ون�شر  والتعليمية  احلكومية 

من خالل اللوحات الإر�شادية واملحا�شرات وو�شائل 
والو�شائل  ب��ال��ط��رق  وال��ت��وع��ي��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الإع�����الم 
احلديثة لري الزراعات من خالل التعاون مع كافة 
 . والدولة  بال�شارقة  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  اجلهات 
ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  اأن  اإىل  �شعادته  واأ�شار 
تعترب اأول هيئة كهرباء ومياه عربية تتبنى وتطبق 
التي تكفل بها مكتب  مبادئ حفظ م�شادر الطاقة 
والتي  ال�شناعية  ال��ربام��ج  لتطوير  املتحدة  الأمم 
ت��ب��ن��ت��ه��ا م��ن��ظ��م��ة امل��ق��اي��ي�����س ال��ع��امل��ي��ة حت���ت م�شمى 
التي  ال��رت���ش��ي��د  ح��م��ل��ة  اأن  واأك�����د   . 50001ة�شد 
اأطلقتها الهيئة حتت �شعار بالرت�شيد الكل م�شتفيد 
ت�شري وف��ق��ا خل��ط��ة حم���ددة وحت��ت��وى ع��ل��ى برامج 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  ك��اف��ة  لتوعية  ومتكاملة  متنوعة 
مزيدا  �شت�شهد  املقبلة  امل��رح��ل��ة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا   ..
يف  ج��دي��دة  فئات  وا�شتهداف  للخطة  التطوير  م��ن 
وال�شناعية  التجارية  واملناطق  املنازل  املجتمع مثل 

والدوائر احلكومية واملدار�س. 

•• ال�سارقة -وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
عهد  ويل  ال���ق���ا����ش���م���ي  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن 
املجل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب 
التنفيذي �شباح ام�س اجتماع املجل�س 
بح�شور  ال�����ش��ارق��ة  لإم����ارة  التنفيذي 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن ���ش��امل بن 
�شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي . تناول 
الج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د مب��ك��ت��ب �شمو 
املو�شوعات  من  عدد  مناق�شة  احلاكم 
املتعلقة ب�شوؤون الإمارة املختلفة حيث 
امل�شاريع  ال��ع��م��ل يف  ���ش��ري  ع��ل��ى  اط��ل��ع 
املقامة مبدن ومناطق ال�شارقة وبحث 
���ش��ب��ل ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة يف 
وا�شتمع  املحلية.  واملوؤ�ش�شات  الدوائر 
حم�شر  على  الت�شديق  بعد  املجل�س 
املرفوعة  للتو�شيات  ال�شابقة  جل�شته 
ب�شاأن  ال����ش���ت�������ش���اري  امل���ج���ل�������س  م����ن 

امل���دين حيث  ال��ط��ريان  دائ���رة  �شيا�شة 
املدين  ال��ط��ريان  دائ���رة  املجل�س  وج��ه 
املقدمة  التو�شيات  على  ال��رد  ب��اإع��داد 
كما  ال�شت�شاري.  للمجل�س  واإحالتها 
التنظيمي  الهيكل  على  املجل�س  واف��ق 
املقرتح للديوان الأمريي يف ال�شارقة. 
واأك���د ���ش��ع��ادة را���ش��د اأح��م��د ب��ن ال�شيخ 
الهيكل  اأن  الأم���ريي  ال��دي��وان  رئي�س 
التنظيمي اجلديد يعك�س روؤى وتوجه 
الإمارة يف تطوير العمل احلكومي مبا 
ت�شهدها  ال���ذي  النه�شة  م��ع  يتواكب 
اإىل  ونوه   . املجالت  كافة  ال�شارقة يف 
الإج����راءات  ب��ات��خ��اذ  وج��ه  املجل�س  اأن 
الالزمة لرفعه ل�شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة لعتماده. وتنفيذا لتوجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
الأعلى حاكم ال�شارقة يف توفري كافة 
للمواطنني  الكرمية  احلياة  مقومات 
توفري  ال��الزم��ة يف  اجل��ه��ود  وت�شخري 

امل��ن��ا���ش��ب��ة وو���ش��ع الربامج  ال��وظ��ائ��ف 
وقدراتهم  مهاراتهم  لتنمية  املنا�شبة 
املقدمة  املذكرة  على  املجل�س  اطلع   -
ال��ب�����ش��ري��ة املتعلقة  امل����وارد  م��ن دائ����رة 
ال�شارقة  ب���رن���ام���ج  م���وؤ����ش���ر  ب��ت��ق��ري��ر 
عام  الوطنية خالل  الكوادر  لتوظيف 
�شلطان  �شعادة  وا�شتعر�س   .2014
ط���ارق ب��ن خ���ادم رئ��ي�����س دائ����رة امل���وارد 
واملت�شمن  التقرير  تفا�شيل  الب�شرية 
للوظائف  ط��ل��ب��ا  الأع���ل���ى  ال��ق��ط��اع��ات 
املهنية  وال��ف��ئ��ات  العلمية  وامل���وؤه���الت 
ونظام  ال��ت��وظ��ي��ف  يف  من����وا  الأع����ل����ى 
الختيار الوظيفي من خالل املقابالت 
اإىل موؤ�شر توظيف الكوادر  بالإ�شافة 
واأكد   .2014 ع���ام  خ���الل  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��دائ��رة وا�شلت جهودها يف  اأن  خ��ادم 
ال��وط��ن��ي��ة يف �شوق  ال���ك���وادر  ت��وظ��ي��ف 
القطاعني  يف  �شواء  الإم��ارات��ي  العمل 
اجلهود  وتكللت  واخل��ا���س  احلكومي 
يف  وباحثة  باحثا   3375 توظيف  يف 

قطاعات الأعمال املختلفة.
املهند�س  ����ش���ع���ادة  ق�����دم  ج���ان���ب���ه  م����ن 
رئي�س  امل�����ه�����ريي  ب���ط���ي  ب�����ن  �����ش����الح 
للمجل�س  وامل�شاحة  التخطيط  دائ��رة 
الدائمة  اللجنة  اأع��م��ال  ح��ول  تقريرا 
لتخ�شي�س الأرا�شي يف اإمارة ال�شارقة 
الدائمة  اللجنة  اأن  �شعادته  واأو�شح   .
لتخ�شي�س الأرا�شي يف اإمارة ال�شارقة 
�شبعة   2014 ع�����ام  خ�����الل  ع���ق���دت 
اجتماعات مت خاللها مناق�شة طلبات 
الأرا�شي ال�شكنية وال�شتثمارية حيث 
املقدمة  ال��ط��ل��ب��ات  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��دت 
يف خم��ت��ل��ف م�����دن وم���ن���اط���ق اإم������ارة 
ال�شارقة . وا�شار اإىل اأن الأرا�شي التي 
اأر�شا   489 بلغت  اللجنة  اعتمدتها 
واطلع  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة.  و473  �شكنية 
اأعمال اللجنة وخططها  املجل�س على 
بها  تقوم  التي  وامل��ب��ادرات  امل�شتقبلية 
دوائر  مع  وتعاونها  تن�شيقها  اإط��ار  يف 
الأهداف  لتحقيق  الإم��ارة  وموؤ�ش�شات 

التقرير  وبعد مناق�شة  املرجوة منها. 
املقدم قدم اأع�شاء املجل�س مالحظاتهم 
تخ�شي�س  وا�شرتاطات  معايري  ب�شاأن 
و�شحبها  ت��وزي��ع��ه��ا  واآل���ي���ة  الأرا�����ش����ي 
باإعداد  ال���دائ���رة  املجل�س  وج���ه  ح��ي��ث 
درا�شة تف�شيلية مت�شمنة املالحظات 
جرى  كما  للمجل�س.  ورفعها  املقدمة 
العمل  �شري  مناق�شة  الجتماع  خالل 
يف امل�شاريع احليوية والطرق الداخلية 
التي تخدم اأهايل الإمارة ومن �شمنها 
ال��داخ��ل��ي��ة ب�شاحية  ال��ط��رق  م�����ش��روع 
مويلح . واأ�شار �شعادة املهند�س يو�شف 
الطرق  هيئة  رئي�س  ال�شويجي  �شالح 
املرحلة  د�شنت  الهيئة  اأن  واملوا�شالت 
اإن�شاء  واملت�شمنة  امل�شروع  من  الأوىل 
ط������رق داخ���ل���ي���ة يف م���ن���اط���ق ال���ن���وف 
الهيئة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا   .. وال��ق��رائ��ن 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ مم�����ش��ى مطاطي 
م��ع اخلدمات  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��زه  خلف 
املجل�س  اأب����������دى  ح����ي����ث  امل����ط����ل����وب����ة 

امل�������ش���روع موجها  ع��ل��ى  م��الح��ظ��ات��ه 
حول  تف�شيلية  دار�شة  باإعداد  الهيئة 
امل�شروع ورفعها للمجل�س. و�شمن ما 
اجلل�شة  اأع��م��ال  ج���دول  على  ا�شتجد 
الأمريي  املر�شوم  على  املجل�س  اطلع 
تنظيم  ب�����ش��اأن   2015 ل�شنة   1 رق��م 
اإىل  ال�شارقة  اإم����ارة  يف  ال��ل��ج��ان  عمل 

الإداري  ال��ق��رار  على  الإط���الع  جانب 
اإن�شاء  ب�����ش��اأن   2015 ل�شنة   1 رق���م 
املوقع الإلكرتوين الإخباري ال�شارقة 
جدول  على  املجل�س  اطلع  كما   .24
للمجل�س  ال�شاد�شة  اجلل�شة  اأع��م��ال 
ال���ش��ت�����ش��اري لإم����ارة ال�����ش��ارق��ة والتي 
8 من  امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  �شتعقد 

�شوؤون  دائ���رة  �شيا�شة  ملناق�شة  يناير 
البلديات والزراعة يف اإمارة ال�شارقة. 
ومت خالل اجتماع املجل�س التنفيذي 
الق�شايا  م���ن  ع����دد  م��ن��اق�����ش��ة  اأي�����ش��ا 
�شالح  يف  ت�����ش��ب  ال���ت���ي  وال�����ق�����رارات 
وخدمة  ال���ع���ام���ة  امل�����ش��ل��ح��ة  حت��ق��ي��ق 

ال�شارقة. 

•• ال�سارقة-وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دع��ا 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
اإىل  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
بيت  غ��رار  على  لل�شعر  بيوت  تاأ�شي�س 
الأقطار  كافة  يف  ال�شارقة  يف  ال�شعر 
العربية لتكون ملتقى لل�شعراء الكبار 
ال��ب��ل��دان وحتافظ  ت��ل��ك  وال�����ش��ب��اب يف 
ع���ل���ى ا����ش���ت���م���راري���ت���ه���م وت�������ش���اه���م يف 
لهم  الالزمني  والدعم  العون  تقدمي 
من  ملزيد  وتقودهم  ا�شكاله  مبختلف 
ال�شليم  الفكر  على  وحتافظ  العطاء 
والأدب.  لل�شعر  ا�شعاع  مركز  وت��ك��ون 
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء �شاحب ال�شمو 
بال�شعراء  ام�س  �شباح  ال�شارقة  حاكم 
والأدب�������اء امل�����ش��ارك��ني يف ال�����دورة 13 
العربي  لل�شعر  ال�شارقة  من مهرجان 
���ش��ل��ط��ان بن  ال��دك��ت��ور  دارة  وذل����ك يف 
حممد القا�شمي للدرا�شات اخلليجية. 
وا���ش��ت��ه��ل ���ش��م��وه ح��دي��ث��ه ال���ذي جرى 
املكان  ب��ال��ت��ط��رق اىل  ودي���ة  اج����واء  يف 
ال��ل��ق��اء ح��ي��ث ذكر  ف��ي��ه  ينعقد  ال����ذي 
ال���دارة تعد جزءا  ه��ذه  ب��اأن  للح�شور 
من جمموعة ان�شطة ثقافية وعلمية 
حتت�شنها ال�شارقة حتوي بني جنباتها 
�شفحة  ون�شف  مليون  على  يزيد  ما 
م���ن ال��وث��ائ��ق ح���ول م��ن��ط��ق��ة اخلليج 
الآيل  اأج��ه��زة احل��ا���ش��ب  ع��ل��ى  حمملة 

للجميع  وم��ت��وف��رة  متاحة  ت��ك��ون  ك��ي 
الف  اإىل  ي�شل  م��ا  وج���ود  ع��ن  ف�شال 
يعود  اأقدمها  �شينمائيا  فيلما  و750 
عن  منها  يتحدث  وم��ا   1928 للعام 
ا�شافة   1930 للعام  يعود  ال�شارقة 
وال�شور  التاريخية  الكتب  اآلف  اىل 
اجلغرافية  واخلرائط  الفوتوغرافية 
التى  ال��ق��دمي��ة  الأ���ش��ل��ي��ة  والطبيعية 
ت���ع���ود ل��ب��ط��ل��ي��م��و���س وط��ل��ب��ت��ه حيث 
او  منها  للتزود  اجلميع  اأم��ام  تعر�س 
يف  منها  وال���ش��ت��ف��ادة  عليها  الط���الع 
اجراء البحوث والدرا�شات لذلك يعد 
هذا املبنى مركزا للبحث العلمي يخدم 

ال��ب��اح��ث ون��دع��و ال��ن��ا���س ع��ل��ى ال���دوام 
ل���زي���ارة ه���ذا امل���ك���ان وال���ش��ت��ف��ادة مبا 
ووا�شل  ن���ادرة.  معلومات  من  يكتنزه 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة حديثه 
متناول دور اإمارة ال�شارقة يف احت�شان 
ب�شكل عام  ال��ث��ق��ايف  وال��ف��ع��ل  احل����راك 
ال�شارقة  اأق�������دم  اأن������ا  :ال����ي����وم  ق���ائ���ال 
الثقايف  وال����رتاث  للثقافة  كحا�شنة 
الأقطار  ك���ل  م���ه���ددة يف  اأم����ة  ف��ن��ح��ن 
كثري  احت�شان  على  عملت  وال�شارقة 
من ثقافات ال�شعوب اإىل اأن ياأتي زمن 
وي��رج��ع ك��ل ���ش��ي لأه��ل��ه ف��م��ا نتلم�شه 
الثقافة  ال�شارقة يف خدمة  من جهود 

لي�س من اأجلها فقط فما هي اإل قرية 
عملنا  ولكننا  كبري  ع��امل  يف  �شغرية 
على اأن نكون الركن الذي يلتجاأ اإليه 
اإذا ما �شعروا باأنهم  الأدب��اء واملثقفون 
اإلينا  م��ل��غ��ي��ون م��ن امل��ج��ت��م��ع ف��ل��ي��اأت��وا 
اأن  منهم  نريد  ول  اأنف�شهم  ليجدوا 
لنا فح�شب بل عليهم  الثقافة  يفعلوا 
اأن يفعلوها للوطن العربي ككل ومن 

خاللنا.
الوطن  ه��ذا  يف  نحن  �شموه  واأ���ش��اف 
نعلق  كوننا  ببلوى  م�شابون  الكبري 
ما متعنا  واذا  الآخرين  على  م�شاكلنا 
ج��ي��دا ل��وج��دن��ا ب��اأن��ن��ا ن��ح��ن ���ش��ب��ب ما 

البلوى غري م�شرة  نحن عليه وهذه 
لأن������ه ق����د ق���ي���ل و����ش���ح���ة الأب���������دان يف 
العلل مثل اجلاهلية  وخ��روج  العلل” 
وي�شفيها  ال��ن��ف��و���س  ينقي  وال��ب��ط�����س 
اأن  علينا  ويجب  فيها  مما  ويخل�شها 
ال��ي��وم ل يحتاج  نواجهه  م��ا  ب��اأن  نعي 
كثريا  الفكر  يحتاج  ما  بقدر  ال�شالح 
التيارات بدت مرفو�شة من  من تلك 
املجتمع ودورنا اليوم التقاط املجتمع 
اأن  وفارغا يجب  يكون مغيبا  حتى ل 
ناأخذ بيده ونوجهه التوجيه ال�شحيح 
واردف  ال�شليمة.  الثقافة  ل��ه  ون��ق��دم 
�شموه قائال اليوم نحن اأمام م�شوؤولية 
جديدة كنا منذ فرتة قريبة ويف نف�س 
املكان هذا نحتفي بامل�شرحيني العرب 
امل�شرح  لتطوير  جهودنا  كر�شنا  وق��د 
�شكلنا  حتى  العربي  ال��وط��ن  ك��اف��ة  يف 
املدار�س  م��ن  تنطلق  م�شرحية  ف��رق��ا 
ال��ث��ق��اف��ة واليوم  م���ن  وامل�������ش���رح ج����زء 
نوا�شل تلك امل�شوؤولية حلماية الفكر 
وم����ن خ��الل��ك��م ف��ن��ح��ن ك���اأه���ل البيت 
الواحد ل نريد دخالء همنا الق�شيدة 
وهي  ال��ل��غ��ة  ه��م��ن��ا   .. الأدب  ه��م��ن��ا   ..
م�شوؤوليتكم  م��ن  ت��خ��رج  ل  جمتمعة 
علينا نحن يف  غ��ري حم�شور  والأم���ر 
القاعة بل على كل ال�شعراء يف وطننا 
الكبري علينا البحث عنهم وا�شراكهم 
قائال  �شموه  واكد  امل�شوؤولية.  يف هذه 
“ و�شنعمل جميعا على تاأ�شي�س بيوت 

ملتجاأ  تكون  كثرية  ب��ل��دان  يف  لل�شعر 
والتوا�شل  اب��داع��ه��م  لن�شر  لل�شعراء 
منربا  تكون  وان  بينهم  فيما  واللقاء 
باأن  نكتفي  ول���ن  ا���ش��وات��ه��م  لإي�����ش��ال 
ب��ل �شن�شعى  ب��ي��ت  ي��ك��ون يف ك��ل دول����ة 
ليكون يف كل منطقة بل يف كل قرية 
بيت لل�شعر و�شنجعل من تلك البيوت 
كبارا  ال�شعراء  اأجيال  ملختلف  ملتقى 
و���ش��ب��اب��ا و���ش��ي��ك��ون ه��ن��اك دع���م لن�شر 
دواوينهم. واوكل �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة دائرة الثقافة والعالم وبيت 
ال�شعر يف ال�شارقة للعمل على تاأ�شي�س 
العربي  ال��ع��امل  يف  لل�شعر  ب��ي��ت  ال���ف 
امل�شاريع  م��ن  جم��م��وع��ة  اىل  م�����ش��ريا 
بها  ت�شاهم  التي  التنموية  الثقافية 
انحاء  خمتلف  يف  وتدعمها  ال�شارقة 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي وق���ال ن��ري��د م��ن عام 

ينق�شع  احل�شم  عام  يكون  ان   2015
ف���ي���ه ال����ظ����الم وت����رج����ع الأم��������ور اإىل 
فكريا  اأ�شحاء  نحن  ون��رج��ع  ن�شابها 
ال�شعراء  اثنى  جهتهم  م��ن  وثقافيا. 
ال�شارقة  م���ه���رج���ان  يف  امل�������ش���ارك���ون 
الكرمية  امل��ب��ادرة  على  العربي  لل�شعر 
ال�شارقة  ال�����ش��م��و ح��اك��م  ���ش��اح��ب  م��ن 
لتاأ�شي�س  ان��ط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  وال���ف���ك���رة 
بيوت لل�شعر يف اقطار وبلدان الوطن 
يف  ال���ب���ارز  دوره  ل��ه  مثمنني  ال��ع��رب��ي 
خدمة الثقافة واملثقفني واأكدوا بانهم 
ممتنون ل�شموه باأن تكون بيوت ال�شعر 
ال�شمولية فلي�س  بهذا الت�شاع وبهذه 
ب��غ��ري��ب ع��ل��ى ع��ا���ش��م��ة ال��ث��ق��اف��ة ذلك 
لل�شعراء  اأع��اد العتبار  �شموه قد  وان 
التي �شتبقى بحول  العربية  وللثقافة 
التطرف.  و���ش��د  ت��ن��وي��ر  ث��ق��اف��ة  اهلل 

ال�شمو  �شاحب  اأق���ام  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
ال��ق��ا���ش��م��ي م���اأدب���ة غ����داء ع��ل��ى �شرف 
احل�شور �شيوف ال�شارقة وكان �شموه 
ق��ب��ل ذل����ك ق���د ق���اده���م يف ج��ول��ة بني 
اأق�شام دارة الدكتور �شلطان القا�شمي 
للدرا�شات اخلليجية معرفا امل�شاركني 
مبا حتتويه من كنوز تاريخية ووثائق 
وخمطوطات ومراجع جغرافية تعنى 
العربية.  واجل��زي��رة  اخلليج  مبنطقة 
�شعادة  م��ن  ك��ل  وامل��اأدب��ة  اللقاء  ح�شر 
ع��ب��د اهلل ب��ن حم��م��د ال��ع��وي�����س رئي�س 
و�شعادة علي  والإع��الم  الثقافة  دائ��رة 
اإبراهيم املري مدير عام دارة الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي للدرا�شات 
مدير  ال��ربي��ك��ي  حم��م��د  و  اخلليجية 

بيت ال�شعر.

�جتماع تن�سيقي حول مهرجان �ل�سارقة للم�سرح �خلليجي 

حاكم �ل�سارقة ياأمر بتغيري م�سمى حمطة �ل�سجعة لتحلية �ملياه �ىل حمطة �لرحمانية لتحلية �ملياه 

ويل عهد �ل�سارقة يرت�أ�ش �جتماع �ملجل�ش �لتنفيذي

التقى ال�صعراء امل�صاركني يف مهرجان ال�صعر العربي 

حاكم �ل�سارقة يدعو لتاأ�سي�ش بيوت لل�سعر يف كافة �لأقطار �لعربية

•• دبي-وام: 

ال��ذك��ي��ة يف  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأط��ل��ق��ت 
ع��ل��ى خ��دم��ة جديدة  ذك��ي��ا  دب���ي تطبيقا  ���ش��رط��ة 
من  اجلمهور  اأف���راد  متكن  الآن  احل���وادث  با�شم 
الزدحام  واأماكن  احل��وادث  مواقع  على  التعرف 
املحددة على اخلارطة مما  اإم��ارة دبي  �شوارع  يف 
املرورية  الخ��ت��ن��اق��ات  ع��ل��ى جت��ن��ب  ي�����ش��اع��ده��م 
والزدح���ام ج��راء ه��ذه احل���وادث وات��خ��اذ الطرق 

الرزوقي  ن��ا���ش��ر  خ��ال��د  العقيد  ودع���ا  ال��ب��دي��ل��ة. 
يف  ال���ذك���ي���ة  ل��ل��خ��دم��ات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
اإىل ال���ش��ت��ف��ادة م��ن هذه  دب��ي اجل��م��ه��ور  �شرطة 
اخلدمة التي توفر عليهم الوقت يف حال حدوث 
ال�شوارع  املركبات يف  وازدح��ام  اختناقات مرورية 
الناجتة عن احلوادث واتخاذ طرق بديلة ..حيث 
�شرطة  العمليات يف  رب��ط اخلدمة مع غرفة  مت 
اأيقونة  �شكل  على  ظ��ه��وراحل��ادث  وب��ال��ت��ايل  دب��ي 
على اخلارطة وعند حدوثه مبا�شرة. وتاأتي هذه 

املبادرات يف اإطار اجلهود املتوا�شلة لفريق الدارة 
العامة للخدمات الذكية وبالتعاون مع الدارات 
لتحويل جميع  دبي  �شرطة  الرئي�شية يف  العامة 
خدمات  اىل  للجمهور  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 
ذكية وبن�شخة مطورة متوفرة على الهاتف وذلك 
ومبادرات  الذكية  دب��ي  حكومة  توجهات  ظل  يف 
الذك��ى عامليا ومبتابعة مبا�شرة من  دبي  مدينة 
العام  القائد  املزينة  مطر  خمي�س  اللواء  �شعادة 

ل�شرطة دبي. 

�سرطة دبي تطلق تطبيقا ذكيا للتعرف على مو�قع 
�حلو�دث وجتنب �لختناقات �ملرورية

•• دبي -وام:

من  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  انتهت 
ال�شركة  م��ع  بالتعاون  درا���ش��ة  اإع����داد 
لال�شت�شارات  واي  اإى   - ع  اإ  العاملية 
مع  الهيئة  مم��ار���ش��ات  ب��ت��واف��ق  تعنى 
الجتاهات احلديثة يف جمال خدمة 
ال���ع���م���الء يف اإط�������ار ���ش��ع��ي��ه��ا ال���دائ���م 
ال�شرتاتيجية  غ��اي��ت��ه��ا  ل��ت��ج�����ش��ي��د 

الثالثة املتمثلة ب�� اإ�شعاد النا�س . وقال 
خدمة  اإدارة  م��دي��ر  حم��ب��وب  اأح���م���د 
هدفت  الدرا�شة  اإن  بالهيئه  العمالء 
�شوء  يف  الهيئة  ممار�شات  تقييم  اإىل 
الجتاهات احلديثة يف خدمة العمالء 
وال��ب��ح��ث ع��ن ف��ر���س ال��ري��ادة يف هذا 
للمتعاملني  ال�شعادة  وحتقيق  املجال 
حكومتنا  ت����وج����ه����ات  م�����ع  مت���ا����ش���ي���ا 
اإىل  واأ���ش��ار   . ال�شاأن  ه��ذا  الر�شيدة يف 

تفا�شيلها  �شمن  رك��زت  ال��درا���ش��ة  اأن 
على اإ���ش��ف��اء ال��ط��اب��ع الإن�����ش��اين على 
تعمل  ال��ه��ي��ئ��ة  واأن  اخل���دم���ة  ت��ق��دمي 
ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ع���دد م��ن امل�����ش��اري��ع منها 
توقعات  لإدارة  امل���ت���ك���ام���ل  الإط��������ار 
الرئي�شة  البيانات  واإدارة  املتعاملني 
املوحد  ال����دخ����ول  خ��ا���ش��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
وبرنامج  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  خل���دم���ات 
الربامج  ل��ل��ع��م��الء وحت��دي��ث  ال����ولء 

العمالء  ب��اإدارة  الإلكرتونية اخلا�شة 
اإ�شافة اإىل زيادة التطبيقات الذكية. 
نفذت  الهيئة  اأن  اإىل  حمبوب  ولفت 
ع��ددا من املبادرات والإج���راءات التي 
العمالء  بخدمة  الرت��ق��اء  يف  ت�شب 
الذكية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت��ط��وي��ر  م��ن��ه��ا 
والتوا�شل  الإل��ك��رتون��ي��ة  واخل��دم��ات 
العمالء  مع  املبا�شر  واملرئي  ال�شفهي 
وجم���ل�������س امل��ت��ع��ام��ل��ني الإل����ك����رتوين 

و�شائل  ع��رب  ال�شخ�شي  وال��ت��وا���ش��ل 
التوا�شل الجتماعي وتوفري خا�شية 
خالل  من  بالعميل  الت�شال  معاودة 

املوقع الإلكرتوين للهيئة. 

•• دبي-وام:

تفقد اللواء املهند�س امل�شت�شار حممد �شيف الزفني م�شاعد 
مادة  مدر�س  العمليات  ل�شوؤون  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد 
ق��ان��ون ال�����ش��ري يف اأك��ادمي��ي��ة ���ش��رط��ة دب���ي ي��راف��ق��ه العقيد 
والدكتور  الأكادميية  مدير  ال�شويدي  غامن  الدكتورغيث 
من�شور  الدكتور  وال��رائ��د  الأك��ادمي��ي��ة  عميد  ح��م��ودة  علي 
ح�شن البلو�شي مدير كلية القانون وعلوم ال�شرطة بالوكالة 
ام�س جلان اختبارات الطلبة املر�شحني يف ال�شنتني الثانية 
احلايل  الأكادميي  للعام  الأول  الدرا�شي  للف�شل  والثالثة 

والبالغ عددهم 263 طالبا. وجتول اللواء الزفني يف قاعة 
الختبارات بهدف الوقوف على �شري المتحانات وال�شتماع 
اإىل مالحظات وا�شتف�شارات الطلبة والإجابة عليها موجها 
ب�شرورة القراءة املتاأنية والرتكيز يف ورقة المتحان والتاأكد 
من كتابة الإجابة ال�شحيحة بهدف �شمان احل�شول على 
اأن  يذكر  وال��ن��ج��اح.  التوفيق  لهم  متمنيا  ال��درج��ات  اأع��ل��ى 
الطلبة املر�شحني يف ال�شنة الثانية تقدموا لختبارات مادة 
قانون ال�شري حيث بلغ عددهم 136 طالبا ..وتقدم طلبة 
ال�شنة الثالثة البالغ عددهم 127 ملادتي مكافحة اجلرائم 

امل�شتحدثة ومكافحة املخدرات. 

بدء �ختبار�ت �لطلبة �ملر�سحني بال�سنتني �لثانية و�لثالثة يف 
�أكادميية �سرطة دبي للف�سل �لدر��سي �لأول

�لطرق و�ملو��سالت تنجز در��سة ملو�كبة �لجتاهات 
�حلديثة يف خدمة �لعمالء 
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•• اأبوظبي-وام:

عنها  اأعلنت  التي  الجتماعية  الأف���الم  �شيناريو  كتابة  م�شابقة  ت�شهد 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية يف �شهر اأكتوبر املا�شي خالل فعاليات مهرجان 
اأبوظبي ال�شينمائي اإقبال كبريا من قبل الكتاب ومعدي ال�شيناريوهات 
. وقد تلقت املوؤ�ش�شة م�شاركات عديدة من داخل وخارج الدولة مت فرزها 
متهيدا لعر�شها على جلنة التحكيم اخلا�شة بامل�شابقة. وكانت موؤ�ش�شة 
بال�شراكة  نوعها  الأوىل من  وهي  امل�شابقة  اأطلقت  قد  الأ�شرية  التنمية 
اأبوظبي  الإع��الم��ي��ة  املنطقة  ال��ت��ج��اري لهيئة  ال���ذراع   �  54 ف��ور  ت��و  م��ع 
تاأكيدا على القيم الجتماعية التي تعمل موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية على 
تعزيزها يف املجتمع والإ�شارة اإىل امل�شكالت التي يعاين منها الفرد يف ظل 
املتغريات التي تطراأ على حياته بالإ�شافة اإىل امل�شاعدة يف توفري اأر�شيف 

الق�شرية الجتماعية لتاأخذ مكانها يف  �شينمائي متخ�ش�س يف الأفالم 
جمموعة  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  و�شعت  وقد  املحلية.  ال�شينما  دور 
األ يقل عمر  املتقدمني للم�شابقة وهي  ال�شروط ينبغي توفرها يف  من 
ال�شيناريو مو�شوعات اجتماعية مثل  واأن يتناول  18 عاما  املتقدم عن 
الطالق والتفكك الأ�شري وكبار ال�شن وذوي الإعاقة والت�شامن الأ�شري 
والتالحم املجتمعي واأل تكون فكرة ال�شيناريو قد �شبق تنفيذها �شينمائيا 
اأو قدمت لأي جهة داخل اأو خارج بدولة الإم��ارات العربية املتحدة على 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  والرتويج  والإن��ت��اج  الت�شوير  حقوق  تعود  اأن 
اأعمال  بدعم ومتويل   54 ف��ور  تو  الإب��داع��ي يف  املخترب  يقوم  اأن  وعلى 
الفائز  ال�شيناريو  اإنتاج  عمليات  على  وي�شرف  ال�شابة  املواهب  وم�شاريع 
بامل�شابقة كما �شي�شارك فريق املخترب اإىل جانب نخبة من املتخ�ش�شني 
يف قراءة الن�شو�س املقدمة وتقييمها واختيار الأف�شل بينها . ويذكر اأن 

نادي ال�شينما التابع ل� تو فور 54 �شريكز يف كل ما �شيقدم على الأفراد 
والأ�شر على حد �شواء وذلك من خالل ما يتم اإنتاجه من اأفالم تخدم 
املجتمع وتطرح بع�س الهموم وامل�شكالت الجتماعية باأ�شلوب �شينمائي 
الواقع  اأفالم اجتماعية تناق�س ق�شايا  اإنتاج  اإىل  مبتكر و�شائق ويهدف 
اأجل تنوير الأفراد والأ�شر بخطورتها عليهم كاأفراد  الراهن وذلك من 
ومنح  الجتماعية  ال�شينمائية  الثقافة  وتر�شيخ  وتطوير  وجمموعات 
وامل�شاهمة  اأفالمهم  لعر�س  الإم��ارات��ي  ال�شباب  من  للمبدعني  الفر�س 
�شلب  يف  ما  اجتماعية  ق�شية  وجعل  امل�شتقبلية  م�شاريعهم  تطوير  يف 
اهتمامات امل�شتغلني يف جمال ال�شينما على اأن تدار تلك الق�شية بوعيهم 
باعتبارهم  الجتماعية  التنمية  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  ي�شكلون  باعتبارهم 
م�شتقبل الوطن وعماد منوه . كما يهدف النادي اإىل تعزيز احل�س الفني 
ا�شتغالل  على  وحتفيزهم  ال�شينما  جم��ال  يف  املبدعني  ل��دى  والإب����داع 

يتم  التي  امل�شكالت  تطرح  اجتماعية  اأف���الم  واإن��ت��اج  كتابة  يف  طاقاتهم 
اإر�شادهم اإليها من قبل موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية ملعاجلتها فنيا وعر�شها 
ميتلكها  التي  وال��ط��اق��ات  امل��واه��ب  واكت�شاف  م�شوق  �شينمائي  باأ�شلوب 
والتاأليف  الكتابة  العاملني يف جمال  الإماراتيني  ال�شباب  املبدعون من 
اإ�شافة  ال�شينمائي  الت�شوير  و  الفني  العمل  واإدارة  والإن��ت��اج  والإخ���راج 
ال�شينما  �شا�شات  ع��رب  تقدم  التي  الوطنية  الفيلمية  امل���ادة  تطوير  اإىل 
والتلفزيون وجعل ال�شينما و�شيلة لبناء املجتمعات وهو ما ت�شعى موؤ�ش�شة 
الجتماعية.  وا�شرتاتيجيتها  روؤيتها  اإطار  يف  لتعزيزه  الأ�شرية  التنمية 
و�شيهتم النادي من خالل فعالياته ون�شاطاته اإىل التوا�شل مع املبدعني 
اإمارات  اأبوظبي وبقية  اإم��ارة  املعنية يف  ال�شباب وكذلك مع اجلهات  من 
الدولة كما �شيعمل على ت�شوير الأفالم والرتويج لها بالتعاون مع تو 

. فور 54 

•• دبي -وام: 

�شهد �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
�شباح ام�س حفل تخريج الدفعة ال� 
للبنات  الطبية  دب��ي  كلية  م��ن   24
والدفعة ال� 19 من كلية ال�شيدلة 
للبنات والذي اأقيم بقاعة اجلوهرة 
معايل  بح�شور  ج��م��ريا  م��دي��ن��ة  يف 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 

املجتمع.
ك��م��ا ح�����ش��ر ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج احلاج 
جمل�س  رئي�س  ل��وت��اه  اأح��م��د  �شعيد 
و�شعادة  دب����ي  يف  ال��ك��ل��ي��ت��ني  اأم���ن���اء 
م��رك��ز جمعة  رئ��ي�����س  امل��اج��د  جمعة 
�شعيد  و�����ش����ع����ادة  ل����ل����رتاث  امل����اج����د 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  ال���ط���اي���ر  حم��م��د 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
عي�شى  املهند�س  و�شعادة  دبي  ومياه 

يف  ال�شحة  هيئة  عام  مدير  امليدور 
امل�شوؤولني  اإىل جانب عدد من  دبي 
يف  والتعليمية  الطبية  والفعاليات 

الدولة واأولياء اأمور اخلريجات.

وبداأ احلفل بال�شالم الوطني لدولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واآي���ات 
عطرة من الذكر احلكيم ثم عر�س 
األقاها  ل��ق�����ش��ي��دة  ت�����ش��ج��ي��ل��ي  ف��ي��ل��م 

اأحمد لوتاه م�شتوحاة  احلاج �شعيد 
امل����راأة ومتكينها  ب���دور  اإمي��ان��ه  م��ن 
قول وفعال تالها فيلم ق�شري عن 
والإعالن  الر�شيدة  وقيادتها  دب��ي 

دبي  لكلية  النتقالية  املرحلة  ع��ن 
اإىل  لل�شيدلة  دب��ي  وكلية  الطبية 
امل�شمى اجلديد جامعة دبي الطبية 
اجلديد  اجلامعة  مبنى  وتفا�شيل 
وكلياته  ال��ب��ح��ث��ي��ة  اأق�������ش���ام���ة  ب��ك��ل 
التعليمية . كما األقى الدكتور عارف 
ال�شيخ ق�شيدة بعنوان ومن التعاون 

اأ�شتقي عزماتي .
ث���م ق����ام ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
يرافقه  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
الرئي�س  لوتاه  اأحمد  �شعيد  يحيى 
لوتاه  ���س.���س.  ملجموعة  التنفيذي 
دبي  كليتي  اأم���ن���اء  جمل�س  وع�����ش��و 
اأدت  اأن  ب��ع��د  وال�����ش��ي��دل��ة  ل��ل��ط��ب 
بتوزيع   .. املهنة  ق�شم  اخل��ري��ج��ات 
ال�����ش��ه��ادات ع��ل��ى اخل��م�����س الأوائ�����ل 
دبي  وك��ل��ي��ة  الطبية  دب���ي  كلية  م��ن 
املتميزات  ك��ذل��ك  وك���رم  لل�شيدلة 
مثمنا  ال�������ش���اب���ق���ة  ال����دف����ع����ات  م����ن 

اجتهادهن.

تبذلها  التي  باجلهود  �شموه  واأ�شاد 
للبنات  وال�����ش��ي��دل��ة  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ت��ا 
جديدة  اأف����واج  بتخريج  الإم����ارة  يف 
متمنيا  الطموحات  الطالبات  م��ن 
طريق  على  والتوفيق  النجاح  لهن 

والتعليمية  ال��ع��ل��م��ي��ة  م�����ش��ريت��ه��ن 
اأعلى  اإىل  وال����و�����ش����ول  وامل���ه���ن���ي���ة 
يخدمن  ك���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال����درج����ات 
كفاءة  ب��ك��ل  وط��ن��ه��ن وجم��ت��م��ع��ه��ن 

واقتدار.

ل�شموه  التقطت  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
ال��ت��ذك��اري��ة م��ع اخلريجات  ال�����ش��ور 
62 ط���ال���ب���ة يف  ع����دده����ن  ال���ب���ال���غ 
كلية  يف  ط��ال��ب��ة  و68  ال��ط��ب  كلية 

ال�شيدلة . 

•• دبي-وام: 

نظم ملتقى زايد بن حممد العائلي - التابع 
لدائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي 
و�شق  وم��ا  والليل  بعنوان  حما�شرة  دب��ي  يف 
العربية  اململكة  من  املغام�شي  �شالح  لل�شيخ 
�شهد  قباء.  اإمام وخطيب م�شجد  ال�شعودية 
امل��ح��ا���ش��رة ج��م��ع غ��ف��ري م��ن زوار و جمهور 
امللتقى والعائالت التي توافدت من خمتلف 
اإمارات الدولة. وتناول ال�شيخ املغام�شي خالل 
املحا�شرة الآية الكرمية والليل وما و�شق من 
�شورة الن�شقاق وهي من �شمن الآيات التي 
ال�شاعة  ق��ي��ام  ع��الم��ات  اإح���دى  على  ت�شتدل 

عدد  ح��ول  لل�شورة  الرئي�شي  امل��ح��ور  وي���دور 
من ركائز العقيدة الإ�شالمية ومنها الإميان 
بحتمية الآخرة والرجوع ايل اهلل الذي خلقنا 
اأول مرة و احل�شاب واجلزاء. وقدم املغام�شي 
عدم  ومنها  للجمهور  الن�شائح  من  العديد 
ال��ت��ه��اون يف ت��رك ال�����ش��الة و���ش��رورة ترقيق 
القلوب كما حثنا ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
وم�شح  امل�شكني  اإطعام  حتتها  ويندرج  و�شلم 
راأ�س اليتيم والبعد عن �شهادة الزور وا�شتدل 
اأن  وذك��ر  ال�شالم  عليه  يو�شف  �شيدنا  بق�شة 
ما يف قلب يو�شف عليه ال�شالم من تعظيمه 
هلل عز وجل باأن اهلل يراه اأجناه من الهم .. 
كما حث على ال�شدقة وطاعة اهلل و�شرورة 

على  ال��ب��ع�����س  بع�شهم  امل���وؤم���ن���ون  ي��ع��ني  اأن 
بالدعاء  وختم   . وتعاىل  �شبحانه  اهلل  طاعة 
الإم����ارات  دول���ة  اهلل  يحفظ  واأن  للح�شور 
العربية املتحدة واأن يدمي عليها نعمة الأمن 
نائب  املن�شوري  اأح��م��د  وق���ام   . وال���ش��ت��ق��رار 
ختام  يف  للملتقى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
املغام�شي  ال�شيخ  ف�شيلة  بتكرمي  املحا�شرة 
العائلي  حممد  ب��ن  زاي��د  ملتقى  اأن  يذكر   .
افتتح اأبوابه للزوار يف 18 من �شهر دي�شمرب 
املا�شي و ي�شتمر حتى منت�شف مار�س القادم 
الثقافية  الفعاليات  من  العديد  ي�شم  فيما 
ومنطقة  الدينية  واملحا�شرات  والرتفيهية 
لل�شريك  ج��دي��دة  ومنطقة  لالألعاب  كبرية 

ال�شوق  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  وامل���ف���اج���اآت..اإ����ش���اف���ة 
ال�����ش��ع��ب��ي والأك������الت ال�����ش��ع��ب��ي��ة . ك��م��ا ي�شم 
امللتقى حديقة حيوان ومتحفا تراثيا فريدا 
وهو من اأهم الفعاليات الرتاثية يف امللتقى . 
ويحظى امللتقى برعاية حرم �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دبي 
رعاه اهلل �شمو الأمرية هيا بنت احل�شني وقد 
وعائلية  اإجتماعية  �شياحة  اإي��ج��اد  يف  �شاهم 
واعدة مبا حققه من جناحات متتالية على 
ث��م��ار جهود  ك��ان��ت  ال�شابقة  ال�����ش��ن��وات  م���دار 
داعمة  ع��دي��دة  حكومية  جهات  م��ع  وتن�شيق 

للملتقى . 

•• دبي-وام:

كرمت الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون 
الأج���ان���ب يف دب���ي ع����ددا م��ن موظفي 
املخالفني  م��ت��اب��ع��ة  ق��ط��اع  وم��وظ��ف��ات 
الع�شكريني  من  املتميزين  والأج��ان��ب 
التكرمي  حفل  �شمن  وذل��ك  واملدنيني 
ال�شنوي للقطاع بح�شور مدراء اإدارات 
القطاعات. ياأتي التكرمي من منطلق 
حر�س الإدارة على ن�شر ثقافة التميز 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م بهدف  امل���وظ���ف���ني  ب���ني 
وحت�شني  ال��ع��م��ل  مبنظومة  الرت���ق���اء 
ج��ودة خمرجاته من خالل اخلدمات 
واملتعاملني  ل���ل���ج���م���ه���ور  امل����ق����دم����ة 
التي  امل���رات���ب  اأع���ل���ى  اإىل  وال���و����ش���ول 
ت�شبو اإليها الإدارة . واأكد العقيد خلف 
اأحمد را�شد الغيث م�شاعد املدير العام 
اإقامة  يف  والأج��ان��ب  املخالفني  ملتابعة 
اأن  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�شريح  يف  دب��ي 
الكادر الب�شري هو ال�شتثمار احلقيقي 
للمهارات الفردية واجلماعية .. لفتا 
اإىل اأن هذا التكرمي ي�شهم يف ت�شجيع 
وتعزيز روح الإبداع والبتكار وحتفيز 
التي  البناءة  الأف��ك��ار  لتبني  املوظفني 
الغيث  ودع��ا  العمل.  تطوير  يف  ت�شب 
امل��ك��رم��ني اإىل ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهد 
متمنيا   .. الأم��ن��ي��ة  اخل��دم��ة  لتطوير 
خدمة  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق  ك��ل  لهم 
الوطن واملواطن واملقيم . من جانبهم 
و�شعادتهم  �شكرهم  املكرمون عن  عرب 
اإياه حافزا  .. معتربين  التكرمي  بهذا 
حلماية  اجلهود  من  املزيد  لبذل  لهم 

الوطن.

�لتنمية �لأ�سرية تتلقى م�ساركات �لكتاب يف م�سابقة كتابة �سيناريو �لأفالم �لجتماعية 

مكتوم بن حممد ي�سهد حفل تخريج دفعتني من كليتي دبي �لطبية و�ل�سيدلة 

ملتقى ز�يد بن حممد �لعائلي ي�ست�سيف �ل�سيخ �سالح �ملغام�سي �إمام وخطيب م�سجد قباء

�إق�ام�ة دبي تكرم موظفي وموظفات قطاع متابعة �ملخ�الفني و�لأجانب

•• دبي-وام:

التقى �شعادة حممد عبيد بن غنام الأمني العام لهيئة 
وف��دا من  ام�س  بدبي  الهيئة  اآل مكتوم اخلريية مبقر 
الدكتور  برئا�شة  مب�شر  الط��ف��ال  �شرطان  م�شت�شفى 
�شريف ابو النجا نائب مدير امل�شت�شفى للبحوث والتعليم 
وال��ت��ط��وي��ر وال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة. واط��ل��ع غ��ن��ام من 
الدكتور �شريف على اخلدمات العالجية التي يقدمها 
باعتباره  للمر�شى  مب�شر  الطفال  �شرطان  م�شت�شفى 
امل�شابني  الأط��ف��ال  معاناة  لتخفيف  ان�شانية  موؤ�ش�شة 
باملر�س واأ�شرهم ومدهم بالأمل. وقال الدكتور �شريف 
ان ن�شاط امل�شت�شفى يعتمد على ثالث ركائز ا�شا�شية هي 
التطوير امل�شتمر من خالل تطبيق العلم ون�شر التوعية 
والوقاية �شد ال�شرطان ..ونظرا جلودة اخلدمة الطبية 
ال�شفاء  ن�شبة  ارتفعت  امل�شت�شفى  يقدمها  التي  املجانية 

اىل 72 باملائة حيث ازداد القبال عليه من جميع اأنحاء 
م�شر مما حتم اقامة م�شروعات تو�شعية حتى ت�شتطيع 
ا�شتقبال اكرب عدد من املر�شى. واأ�شار اىل اأن امل�شت�شفى 
ب�شدد ان�شاء فرع له مبدينة طنطا خلدمة حمافظات 
الوجه البحري واإقامة دار لل�شيافة لتوفري عبء ال�شفر 
والن��ت��ق��ال ع��ن اأ���ش��ر املر�شى واإن�����ش��اء اأك��ادمي��ي��ة تدريب 
لعلوم الرعاية ال�شحية لإعداد جيل جديد من مهنيي 
اجلودة.  عالية  خدمة  توفري  على  ال��ق��ادري��ن  الرعاية 
من جانبه ا�شاد الأمني العام لهيئة ال مكتوم اخلريية 
باجلهود التي يبذلها امل�شت�شفى للتخفيف عن الطفال 
ق�شة  ميثل  امل�شت�شفى  ان  ..وق���ال  بال�شرطان  املر�شى 
..م�شريا  الرائد  الن�شاين  امل�شروع  لهذا  جناح حقيقية 
اقت�شاديا فقط  كيانا  يعترب  القطاع اخلا�س ل  اأن  اىل 
بل هو كيان يرتبط باملجتمع الذي ينت�شب اليه وي�شاهم 

يف نه�شته . 

•• دبي-الفجر:

الوثيقة  دب��ي  حماكم  يف  الن�شائي  املجل�س  ا�شتعر�س 
ال�شرتاتيجية للمجل�س, بح�شور �شعادة خبري طار�س 
عيد املن�شوري مدير عام حماكم دبي, والتي تت�شمن 
بالإ�شافة  الن�شائي,  املجل�س  ور���ش��ال��ة  و���ش��ع��ار  روؤي���ة 
يف  الن�شائي  املجل�س  اأن�شاأ  وقد  والقيم,  الأه��داف  اإىل 
ت�شاهم  بيئة عمل  ايجاد  بهدف  م��وؤخ��راً  دب��ي  حماكم 
والعمل  امل��وظ��ف��ات,  ل��دى  القيادية  ال�شمات  اب���راز  يف 
على تطوير ال�شخ�شيات الن�شائية ومتكني دور املراأة 
روحياً  بها  والنهو�س  م�شاركتها,  وب��ل��ورة  الماراتية 

وثقافياً واجتماعياً.
يف  الن�شائي  املجل�س  رئي�س  الهاملي  عائ�شة  وذك���رت 
ال��ري��ادة يف تبني  روؤي���ة املجل�س ه��ي  اأن  دب��ي  حم��اك��م 
حتقيق ال�شعادة للمراأة العاملة, و�شعاره اأنت اجلوهرة, 
ابراز  العاملة م��ن خ��الل  ب��امل��راأة  ور���ش��ال��ت��ه الرت��ق��اء 
والثقايف  دورها الجتماعي  القيادية وتفعيل  �شماتها 
بغية  ودول���ي���ا  حم��ل��ي��ا  مب��ك��ان��ت��ه��ا  لل�شمو  وال��ري��ا���ش��ي 
اأهداف املجل�س الن�شائي  اأن  حتقيق ال�شعادة, واأ�شارت 
هي ايجاد بيئة عمل ت�شاهم يف اإبراز ال�شمات القيادية 
دب���ي حمليا  امل��وظ��ف��ات لتعزيز م��ك��ان��ة حم��اك��م  ل���دى 

يف  ال�شراكات  وتفعيل  ال�شعادة,  موؤ�شر  ورف��ع  ودوليا, 
اجلوانب الجتماعية والثقافية والريا�شية لالرتقاء 
مبنظومة العمل التطوعي واخلريي, اأما قيمه فهي 

امل�شاواة والعمل بروح الفريق والبداع والبتكار.
ان��ه مت ط��رح ع��دة م��ب��ادرات على  واأ���ش��اف��ت الهاملي 
�شعادة خبري طار�س عيد املن�شوري مدير عام حماكم 
دور  و�شعادتي, وتفعيل  دبي, وهي مبادرة رقم واحد, 
واملوؤ�ش�شات  وال���دوائ���ر  دب���ي  ب��ني حم��اك��م  ال�����ش��راك��ات 
والهيئات يف حكومة دبي يف التعاون مع جمارك دبي 
يف امل�شاركة يف برنامج ا�شربينج بورد للتطوير الذاتي 
احل�شانة  م�شروع  يف  بامل�شاركة  دب��ي  وبلدية  للمراأة, 

لبناء موظفات حماكم دبي .
واأكدت رئي�س املجل�س الن�شائي اأن املجل�س �شيعمل على 
تنمية �شخ�شية املوظفة يف حماكم دبي واإبراز �شماتها 
التي  القيادية  املنا�شب  �شغل  يف  لتمكينها  القيادية 
تليق مبكانتها وتعزز دورها القيادي , وتوطيد عالقة 
ال�شداقة والتفاهم بني الن�شاء يف الدائرة لرفع موؤ�شر 
بن  ال�شمو حممد  �شاحب  روؤي��ة  مع  ال�شعادة متا�شياً 
را���ش��د ال���ذي ي��رب��ط ب��ني ت��ق��دمي اخل��دم��ات مبختلف 
الذي  العاملة,  للمراأة  ال�شعادة  حتقيق  وبني  انواعها 

تنعك�س ايجابياته على حميط العمل.

�مني عام هيئة �ل مكتوم �خلريية يلتقي وفد� 
من م�ست�سفى �سرطان �لطفال مب�سر

�ملجل�ش �لن�سائي مبحاكم دبي ي�ستعر�ش 
وثيقته �ل�سرت�تيجية ومبادر�ته 
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عربي ودويل

اوق���ف���ت ���ش��رط��ة ب��ن��غ��الد���س ام�����س الم����ني ال���ع���ام ل��ل��ح��زب الوطني 
هددت  التي  �شياء  خالدة  بقيادة  املعار�شة  اح��زاب  اك��رب  لبنغالد�س 
ال�شلطات مبالحقتها بتهمة القتل يف اعقاب �شدامات عنيفة ادت اىل 
مقتل اربعة من ان�شار املعار�شة يف مواجهات مع ال�شرطة وموؤيدين 
لل�شلطات. كما اعتقلت ال�شرطة رئي�شة جمموعة خا�شة للتلفزيون 
الثنني خطابا  نقلها  اثر  وذل��ك على  بثها,  اجبارها على وقف  بعد 
رئي�شة  وك��ان��ت  ل��ن��دن.  املنفى يف  يقيم يف  ال��ذي  خ��ال��دة �شياء  لنجل 
الوزراء ال�شيخة ح�شينة واجد اتهمت الثنني خالدة �شياء مناف�شتها 

ال�شيا�شية منذ امد طويل مبحاولة زرع الفو�شى يف البالد.
ا�شخا�س  ثالثة  ا�شابة  بعد  مبالحقات  م��ه��ددة  املعار�شة  وزعيمة 
بجروح خطرية يف هجوم بقنبلة حارقة على عربة يف دكا ن�شب اىل 
قبل  من  يتكرر  الهجمات  من  النوع  وه��ذا  الوطني.  للحزب  ان�شار 
وعلى  ال�شلطة.  يف  تغيريا  ي��ري��دون  للمعار�شة  مت�شددين  ان�����ش��ار 
الرغم من احتمال ان يوؤجج ذلك العنف, قال وزير الع��الم ح�شن 
احلق اينو اليوم الثالثاء انه على خالدة �شياء ال�شتعداد لتحقيق 
التي جتربها قوات المن  املعار�شة  . واطلقت زعيمة  القتل  بتهمة 
النقل من  و�شائل  البقاء يف مكتبها, الثنني دعوة اىل تعطيل  على 
اجل الدفع باجتاه تنظيم انتخابات ت�شريعية جديدة بعد عام على 

اقرتاع قاطعته املعار�شة وو�شفته باملهزلة .

يعتزم املفت�س العام لوكالة ال�شتخبارات املركزية المريكية )�شي اآي 
ايه( تقدمي ا�شتقالته هذا ال�شهر لكن م�شوؤولني امريكيني قالوا ان 
رحيله غري مرتبط مبا ك�شفه ال�شنة املا�شية بان الوكالة اخرتقت 

انظمة كمبيوتر ي�شتخدمها موظفون يف جمل�س ال�شيوخ.
يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون   31 يف  باكلي  ديفيد  ال��ع��ام  املفت�س  و�شيتنحى 
وخطوته كان يجري بحثها منذ ا�شهر كما اعلن الناطق با�شم ال�شي 
اآي ايه كري�شتوفر وايت لوكالة فران�س بر�س. وقال وايت بعد م�شرية 
اخلا�س  القطاع  نحو  يتجه  انه  العامة,  طويلة ومميزة يف اخلدمة 

ولي�س هناك اية ا�شباب لرحيله غري ذلك .
ووجد باكلي نف�شه و�شط مواجهة حامية ال�شنة املا�شية بني الوكالة 
اثر  ال�شيوخ  ال���ش��ت��خ��ب��ارات يف جمل�س  الم��ريك��ي��ة وجل��ن��ة  امل��رك��زي��ة 
اىل  اي��ه  اي  ال�شي  ح��ول جل��وء  الكونغر�س  يف  اع�����ش��اء  اع���ده  تقرير 
كلف  ال��ذي  باكلي  مكتب  وخل�س  املا�شي.  العقد  يف  تعذيب  ا�شاليب 
مهمة اجراء تدقيق والتحقيق يف احتمال ارتكاب الوكالة اخطاء, يف 
�شري من  ب�شكل  اي��ه متكنوا  اآي  ال�شي  ان موظفي  اىل  يوليو  مت��وز 
ال�شتخبارات يف  اع�شاء جلنة  ي�شتخدمها  كمبيوتر  اجهزة  اخرتاق 

جمل�س ال�شيوخ. 

رجال  اعتقلت  اإنها  ام�س  التايالندية  ال�شرطة  با�شم  متحدث  قال 
اأدين بتنفيذ هجوم بقنبلة يف الهند قبل 20 عاما اأ�شفر عن مقتل 

18 �شخ�شا بينهم رئي�س وزراء ولية البنجاب اآنذاك.
و�شجن جورميت �شينغ املعروف اأي�شا با�شم جاجتار �شينغ تارا وهو 
خال�شا(  )بابار  الدولية  النف�شالية  ال�شيخ  جماعة  يف  �شابق  ع�شو 
مدى احلياة عام 2007 لتورطه يف الهجوم الذي وقع عام 1995 

خارج املجمع احلكومي يف ت�شانديجار.
وزرعت قنبلة يف �شيارة رئي�س وزراء الولية بينت �شينغ مما اأ�شفر عن 

مقتله ف�شال عن مقتل 17 اآخرين بينهم م�شاعدون وحرا�س.
وكان �شينغ اأحد �شتة اأ�شخا�س اأدينوا يف الهجوم.

الهند عام  اآخ��ري��ن م��ن �شجن �شديد احل��را���ش��ة يف  ث��الث��ة  وف��ر م��ع 
اأكتوبر  يف  ت��اي��الن��د  اإىل  دخ��ل  �شينغ  اإن  ال�شرطة  وق��ال��ت   .2004
العا�شمة  �شرقي  ال�شاحلية  باتايا  مدينة  يف  واعتقل  الأول  ت�شرين 
بانكوك . وقال املتحدث با�شم ال�شرطة امللكية التايالندية اللفتنانت 
ال�شيد  امل��دان  الهارب  اعتقلنا  لرويرتز  تافورن�شريي  ب��راوت  جرنال 
جورميت �شينغ يف باتايا بعد مراقبة حتركاته لعدة اأ�شهر مب�شاعدة 
ال�شرطة الهندية.  واأ�شاف اأن ال�شرطة �شتطلب اإذن املحكمة العليا 

التايالندية لرتحيل �شينغ. وتابع هدف اخلطة اعادته اإىل الهند. 

عوا�سم

دكا

بانكوك

وا�شنطن

فرن�سا حتاكم جز�ئريني بتهمة �لتعذيب 
•• نيم-اأ ف ب:

�شيحاكم الق�شاء الفرن�شي جزائريني ع�شوين �شابقني يف ميلي�شيا بتهمة 
القرن  ت�شعينات  يف  ب��اجل��زائ��ر  اله��ل��ي��ة  احل���رب  خ��الل  التعذيب  مم��ار���ش��ة 

املا�شي, يف �شابقة رحب بها املدافعون عن حقوق الن�شان.
وقال الرئي�س الفخري لالحتاد الدويل لرابطات حقوق الن�شان باتريك 
املفقودين  وع��ائ��الت  الن�شان  حقوق  رابطة  مع  م�شرتك  بيان  يف  ب���ودوان 
باجلزائر هذه اول مرة يف التاريخ يتم فيها حماكمة جزائريني من اجل 

جرائم ح�شلت خالل الع�شرية ال�شوداء )1992-2002( باجلزائر .
واعلنت هذه املنظمات اليوم الثالثاء قرار املحاكمة املنتظرة امام حمكمة 
اجلنايات مبدينة نيم جنوب فرن�شا. ووجهت حمكمة نيم التهام يف 2004 
لالخوين ح�شني وعبد القادر حممد املقيمني بفرن�شا مبمار�شة التعذيب 
والفعال الهمجية �شد �شحية مبا�شرة تاأ�ش�شت كطرف مدين و�شد افراد 
عائالت اطراف مدنية اخرى يف منطقة غليزان )300 كلم جنوب غرب 

اجلزائر( يف الت�شعينات, بح�شب املنظمات.
ومت فتح حتقيق يف الق�شية يف 2003 بعد �شكوى تقدم به الحتاد الدويل 
ملنظمات حقوق الن�شان ورابطة حقوق الن�شان. ونفى املتهمان ما ن�شب لهما 
من افعال وطعنا يف قرار املحكمة كما او�شحت حماميتهما لوكالة فرن�س 
القادر  وعبد  ح�شني  الخوين  فان  ال�شحايا  ا�شر  �شهادات  وبح�شب  بر�س. 
املولودين بغليزان ويقيمان يف نيم منذ 1998 كانا يقودان ميلي�شيات يف 
املدينة. وبح�شب ال�شحايا الناجني واقاربهم تعرف ال�شحايا ب�شكل اكيد 
على الخوين بانهما قاما بالتعذيب والقتل والت�شبب يف الختفاء الق�شري 

�شد ابنائهم .
بكتارت  كليمان�س  الن�شان  حقوق  رابطات  لحت��اد  املمثلة  املحامية  واك��دت 

لفران�س بر�س انها تامل ان تتم املحاكمة .

اخلطوط الرتكية تعلق اآخر رحالتها اىل ليبيا 

حكومة �لثني غري متفائلة بدعم �جلامعة �لعربية

رغم تقلي�س وجوده الع�صكري 

�لناتو يركز على تدريب �لقو�ت �ملحلية �لأفغانية

مقتل160 تلميذً� يف �سوريا �لعام �لفائت

�لعربي يتلقى ر�سالة من لفروف�إجازة ر�سمية يف �لأردن ب�سبب )هدى(
 حول �جتماع �ملعار�سة و�حلكومة �ل�سورية 

•• القاهرة-وام:

تلقي الدكتور نبيل العربي الأمني العام جلامعة الدول العربية ر�شالة من وزير خارجية رو�شيا �شريجي لفروف تتعلق باجلهود التي تبذلها 
مو�شكو من اأجل ترتيب عقد الجتماع الت�شاوري غري الر�شمي بني ممثلني عن اأطراف املعار�شة واحلكومة ال�شورية يف مو�شكو خالل الفرتة 
الرو�شي لدى  العربي بال�شفري �شريجى كربيت�شينكو �شفري الحت��اد  29 يناير اجل��اري . جاء ذلك خالل لقاء الدكتور نبيل  اإىل   26 من 
القاهرة الذي �شلمه ر�شالة وزير اخلارجية الرو�شي حول اجلهود التي تبذلها مو�شكو من اأجل تهيئة الأجواء لإجراء حوار �شوري �شوري على 
اأ�شا�س بيان جنيف 1  الذي اأكد عليه قرار جمل�س الأمن الدويل رقم 2118 . واأعرب الأمني العام جلامعة الدول العربية يف بيان ام�س عن 
تاأييده للجهود التي تبذلها مو�شكو من اأجل اإطالق عملية احلوار ال�شوري ال�شوري لإحياء م�شار احلل ال�شيا�شي التفاو�شي لالأزمة ال�شورية 
على اأ�شا�س بيان جنيف 1 . واأكد دعم اجلامعة جلميع املبادرات الهادفة اإىل وقف الدمار ونزيف الدماء يف �شوريا وتخفيف املعاناة الإن�شانية 

القا�شية التي يعي�شها اأبناء ال�شعب ال�شوري مبا يف ذلك مبادرة املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة �شتيفان دمي�شتورا .

مواطناً   )16( وف��اة  اإيل  اأدت  التي   ,2013 ثاين  كانون  يناير 
اأ�شباب وفاة غالبيتهم ل�شتخدام و�شائل  اأردنياً, عزت ال�شلطات 
غالبية  يف  ال��زراع��ي  املو�شم  باإتالف  وت�شببت  للتدفئة,  خاطئة 
األ��ف �شجرة حرجية يف   300 اأك��ر من  امل��دن الأردنية وت�شرر 
 150 3000 مواطن وبقاء نحو  الثلج لنحو  البالد, وح�شار 
ب�شبب عدم متكن  البالد  �شيارة عالقة يف خمتلف مناطق  الف 
املتوقع  وم��ن  الثلوج.  اأغلقتها  التي  الطرق  فتح  من  ال�شلطات 
اأن ي�شتمر تعطيل اأعمال احلكومة حتى نهاية الأ�شبوع احلايل 
مع ا�شتداد العا�شفة الثلجية يوم اخلمي�س اأي�شا. و اأعلنت كافة 
العا�شفة  ل�شتقبال  ا�شتعدادها  واأجهزتها  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات 
هدى, و�شط جتهيزات متوا�شلة بالتعاون بني القطاعني العام 

واخلا�س.

•• عمان -وكاالت:

ال��ن�����ش��ور ام�����س, تعطيل  ال�����وزراء الأردين ع��ب��داهلل  ق���رر رئ��ي�����س 
وذلك  الأربعاء,  اليوم  والعامة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  ال��وزارات 
البالد  �شتعرب  التي   , هدى  الثلجية  العا�شفة  خماطر  لتفادي 

ومنطقة بالد ال�شام اعتبارا من م�شاء اليوم الثالثاء.
 واأطلق جمموعة من الرا�شدين اجلويني يف الأردن وفل�شطني 
والذي  املن�شاأ,  قطبي  ج��وي  منخف�س  على  ه��دى  ا�شم  ولبنان 
غرفة  رئي�س  بح�شب  ال��ث��الث��اء  م�شاء  الأردن  على  ت��اأث��ريه  ب��داأ 
الأردن  يف  اجلوية  لالأر�شاد  العرب  طق�س  موقع  يف  العمليات, 
الأردنية  ال��ط��ري��ف��ي )م�����ش��ت��ق��ل(. وات���خ���ذت احل��ك��وم��ة  اأ���ش��ام��ة 
يف  اليك�شا  عا�شفة  بعد  ح��دث��ت  ال��ت��ي  امل�شاكل  ل��ت��ف��ادي  ال��ق��رار 

•• عوا�سم-وكاالت:

اأبدت احلكومة الليبية التي يراأ�شها 
من  تفاوؤلها  ع��دم  الثني,  اهلل  عبد 
اإم��ك��ان��ي��ة ت���ق���دمي ج��ام��ع��ة ال����دول 
العربية دعمها للجي�س الليبي, يف 
املجموعات  �شد  املتوا�شلة  حربه 

الإرهابية غرب البالد و�شرقها.
و�شكك وزير ليبي يف حكومة الثني 
الليبي  اجلي�س  دع��م  اإمكانية  م��ن 
اأن  يف حربه �شد الإره��اب, معترباً 
اجلامعة العربية ل تتخذ مواقف 
الليبية  الق�شية  ل��دع��م  ملمو�شة 
حا�شماً,  م���ن���ع���رج���اً  دخ���ل���ت  ال���ت���ي 
الوزير  واأ���ش��اف  و�شفه.  ح��د  على 
هويته:  عن  الك�شف  عدم  مف�شاًل 
اجلامعة  ل��دى  ممثلنا  طالب  لقد 
الليبي  اجل��ي�����س  ب���دع���م  ال��ع��رب��ي��ة 
وت�����ش��ل��ي��ح��ه, واأو�����ش����ح م���ن خالل 
تقدمي  حتتم  التي  الأ�شباب  طلبه 
هذا الدعم يف اأقرب فر�شة, خا�شة 
جمموعات  مت���زق���ه���ا  ل��ي��ب��ي��ا  واأن 
وعلى  التوجهات  متباينة  م�شلحة 
الإرهابية,  التوجهات  ذات  راأ�شها 
حتى  عربياً  دعماً  اجلي�س  ويحتاج 
الدولة,  هيبة  ف��ر���س  م��ن  يتمكن 
واإرغام امل�شلحني على ترك ال�شالح 
والقب�س  الإره���اب���ي���ني  وم��الح��ق��ة 

عليهم .
وم�������ش���ى ق����ائ����اًل: م��ع��ظ��م ال�����دول 
ال��ع��رب��ي��ة ت��وؤي��د ال�����ش��ل��ط��ات ممثلة 
مبجل�س النواب واحلكومة املنبثقة 
لن  ال�شيا�شي  ال��دع��م  ل��ك��ن  ع��ن��ه��ا, 
ي��غ��ري م���ن ال���واق���ع ع��ل��ى الأر������س, 
حتتاج  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  لأن 
عدم  ظ��ل  يف  خا�شة  يدعمها,  م��ن 

م�شراتة  مطار  يف  م�����ش��وؤول  وذك��ر 
اجلوية  اخل����ط����وط  اأن  ال�������دويل 
باإيقاف  ر�شميا  اأبلغتنا  ال��رتك��ي��ة 
ب�شبب  موؤقتا  املطار  اإىل  رحالتها 
الغارات اجلوية التي ا�شتهدف بها 
امل��ط��ار خالل  الليبي  اجل��و  ���ش��الح 

الأيام املا�شية.
وا�شاف هذا امل�شوؤول اأن هذا القرار 
املواطنني  �شفر  تعطل  عنه  �شينتج 
م���ن خم��ت��ل��ف امل�����دن ال��ل��ي��ب��ي��ة لن 
مطار م�شراتة يعد املنفذ الوحيد 
جلميع  ال�����ب�����الد  خ�������ارج  ل��ل�����ش��ف��ر 
الغربية  املنطقة  يف  الليبية  امل��دن 

واجلنوبية للبالد.
ال�شابق  ال��غ��ت يف  ال�����ش��رك��ة  وك��ان��ت 
وبنغازي  ط��راب��ل�����س  اىل  رح��الت��ه��ا 
و�����ش����ب����ه����ا وح�����������ش�����رت رح����الت����ه����ا 
الليبية على  مب�شراتة ثالث املدن 
العا�شمة  �شرق  كلم   200 م�شافة 
ط���راب���ل�������س. ون����ف����ذ �����ش����الح اجل���و 
غ��ارات جوية  الليبي عدة  للجي�س 
اأي����ام متقطعة  ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة 
هذا الأ�شبوع ا�شتهدف من خاللها 
عدة مواقع يف مدينة م�شراتة من 

بينها املطار والقاعدة اجلوية.
�شقوط  منذ  ليبيا  الفو�شى  وتعم 
 2011 ع��ام  ال��ق��ذايف  نظام معمر 

اثر نزاع ا�شتمر ثمانية ا�شهر.
الواقعة حتت رحمة  ليبيا  وتعي�س 
م�شبوق  غ��ري  و���ش��ع��ا  امليلي�شيات, 
وحكومتني  ب���رمل���ان���ني  وج�����ود  م���ع 
من  مقربة  واح��دة  متخا�شمتني, 
والخ���رى  ليبيا  فجر  ميلي�شيات 
الدولية  ال���ش��رة  م��ن  بها  معرتف 
ت��ت��خ��ذ م���ق���را ل��ه��ا يف ت����ربق قرب 

احلدود امل�شرية.

ل��ك��ن��ه��ا ك�����ش��ف��ت وج���ه���اً اخ���ر ويثري 
ال�شتفهام,  ع����الم����ات  م����ن  ع�����دد 
اخلتامي  ال��ب��ي��ان  معار�شتها  بعد 
الذي  العربية,  اجلامعة  لجتماع 
ي��ع��رتف ب��ال��ربمل��ان مم��ث��اًل وحيدا 
ل��ل�����ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي, وه����و اأم����ر اأث����ار 
ح��ف��ظ��ي��ت��ن��ا, وج���ع���ل خم���اوف���ن���ا يف 
املنحاز  اجل��زائ��ر  دور  م��ن  حملها, 

لطرف واحد يف الأزمة الليبية .
وك�������ان جم���ل�������س ج���ام���ع���ة ال������دول 
العربية قد تدار�س الأزمة الليبية, 
الدائمني  املندوبني  م�شتوى  على 
يف دورت��ه غري العادية ب�شاأن ليبيا 
ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي للدورة  واأع����رب 
امل��ك��ون م��ن 10 ن��ق��اط, ع��ن قلقه 
من ت�شاعد العنف يف ليبيا, موؤكداً 

ن��ي��ة الأ����ش���ق���اء ال���ع���رب ال��ت��دخ��ل يف 
اإر�شال  اأو  م�شمى  اأي  حت��ت  ليبيا, 
ق�������وات ح���ف���ظ �����ش����الم . وط���ال���ب 
ليبيا  م���ن���دوب  ب���ورا����ش���د  ع���ا����ش���ور 
العربية,  اجل��ام��ع��ة  ل���دي  ال���دائ���م 
انتهاء  ع��ق��ب  ���ش��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  يف 
العربية  اجلامعة  جمل�س  اجتماع 
يف القاهرة, بت�شليح اجلي�س الليبي 
حتى يتمكن من اإجن��از مهمته, يف 

طريق حربه �شد الإرهاب .
وعن الأ�شباب التي جتعل اأمر دعم 
اأجاب:  اجلي�س من قبل اجلامعة, 
اأمام  الكبري  العائق  ه��ي  اجل��زائ��ر 
اجلي�س  ت�شليح  لدعم  م�شروع  اأي 
الليبي, خا�شة واإنها تزعم تاأييدها 
احل�����وار ال�����ش��ي��ا���ش��ي حل���ل الأزم�����ة, 

رف�������ش���ه ل��ل��ع��م��ل��ي��ات الإج����رام����ي����ة 
امل�شلحة  اجلماعات  ترتكبها  التي 

وامللي�شيات الإرهابية.
ك��م��ا ���ش��دد ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي, على 
للموؤ�ش�شات  العربية  دعم اجلامعة 
ال�������ش���رع���ي���ة, وال���ع���م���ل ع���ل���ى دعم 
احلظر  ورفع  الع�شكرية,  املوؤ�ش�شة 

عن ت�شليح اجلي�س الليبي.
اجلامعة  جم���ل�������س  ي���و����ش���ح  ومل 
اجلي�س  دع������م  ك��ي��ف��ي��ة  ال���ع���رب���ي���ة 
مع  خا�شة  املقدم,  الدعم  ونوعية 
تردد ت�شجيل خالف بني املندوبني, 
بت�شليح  اخل��ا���ش��ة  ال��ف��ق��رة  ب�����ش��اأن 
ال��ل��ي��ب��ي بناء  ال��ن��ظ��ام��ي  اجل��ي�����س 
املندوبون  وق��رر  ليبيا,  طلب  علي 
رف��ع��ه��ا ل��الج��ت��م��اع ال���ق���ادم ل����وزراء 

•• جنيف-اأ ف ب:

اعلنت منظمة المم املتحدة للطفولة يوني�شيف ام�س يف جنيف ان 160 
2014 يف  طفال على القل قتلوا يف هجمات على مدار�س يف �شوريا عام 

حني ا�شطر حواىل 1,6 مليون طفل لوقف تعليمهم ب�شبب النزاع.
وقال الناطق با�شم اليوني�شيف كري�شتوف بولرياك خالل موؤمتر �شحايف 
ما بني كانون الثاين يناير وكانون الول دي�شمرب ح�شل 68 هجوما على 

القل على مدار�س وادت اىل مقتل 160 طفال وا�شابة 343 اخرين .
الطالع  ب�شبب �شعوبة  الواقع  بالتاكيد من  اقل  الرق��ام  ان هذه  واو�شح 

على املعلومات .
وبح�شب اليوني�شيف فان ما بني 1,3 و 1,6 مليون طفل �شوري ل ميكنهم 

الذهاب اىل املدار�س ب�شبب انعدام المن ال�شائد يف البالد.
لالطفال  بالن�شبة  وثقة  �شالم  مناطق  تبقى  ان  يجب  امل��دار���س  ان  وقالت 

بدون اخلوف من التعر�س ل�شابة او املوت .

حادث �سري يقتل 12 ع�سكريا �أوكر�نيا 
•• كييف-رويرتز:

على  اأوك��ران��ي��ا  ع�شكريا   12 اإن  الثالثاء  اأم�س  الأوك��ران��ي��ة  ال�شرطة  قالت 
الأقل قتلوا واأ�شيب اأكر من 20 فردا حني ا�شطدمت �شاحنات ع�شكرية 
بحافلتهم يف �شرق اأوكرانيا. وذكرت اأن احلادث وقع يف �شاعة متاأخرة من اأم�س 
الأول, قرب منطقة ال�شراع مع انف�شاليني موالني لرو�شيا يقاتلون قوات 
احلكومة الأوكرانية. ووقعت اخل�شائر بني اأفراد وحدات احلر�س الوطني. 
وجاء يف بيان لل�شرطة خالل عملية تغيري لنوبات املتطوعني والأف��راد يف 
منطقة عمليات مكافحة الإرهاب يف اخلام�س من يناير ا�شطدمت �شاحنات 
ع�شكرية مع حافلة و�شط اأحوال جوية �شيئة. ومل يتوفر على الفور املزيد 
من املعلومات عن احلادث. ويف حادث منف�شل كتب فولودميري روبان وهو 
نا�شط يتابع الإفراج عن الأ�شرى الع�شكريني يف �شفحته على في�شبوك اأن 
النف�شاليني يف دونيت�شك اأ�شروا �شبعة ع�شكريني اأوكرانيني قادتهم اأجهزة 

حتديد الجتاه اإىل ال�شري يف طريق ي�شيطر عليه النف�شاليون.

اخل��ارج��ي��ة ال��ع��رب, امل��رج��ح عقده 
وبح�شب  اجل��اري.  يناير  منت�شف 
�شهد  ف���ق���د  ����ش���ح���ف���ي���ة,  ت����ق����اري����ر 
البيان اخلتامي لجتماع مندوبي 
حتفظاً  ل��ي��ب��ي��ا,  ح�����ول  اجل���ام���ع���ة 
حتفظه,  اجل����زائ����ر  مم��ث��ل  اأب�������داه 
خا�شة فيما يتعلق بدعم ال�شرعية 
الربملان  يف  واملتمثلة  ال�شيا�شية, 
عنه,  املنبثقة  واحلكومة  املنتخب 
�شائر  اجل��زائ��ر عن  حيث حتفظت 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ه���ذا الن�س 
يف امل�شروع, بينما اأيدته كل الدول 
بغمو�س  اجلزائر  وتتهم  العربية. 
خا�شة  الليبي,  امللف  من  موقفها 
واأنها تقوم برعاية مبادرة للحوار 
حماولة  يف  اأ����ش���ه���ر,  ث�����الث  م���ن���ذ 
جل��م��ع ط���ريف ال���ن���زاع, ل��ك��ن بع�س 
ال�شخ�شيات  لأ���ش��م��اء  ت�����ش��ري��ب��ات 
امل�����ش��ارك��ة يف امل����ب����ادرة, وال���ت���ي لها 
عالقة برموز نظام القذايف, دفعت 
ليبيا,  �شيا�شية و�شعبية يف  اأو�شاط 

ل�شتهجانها وعدم قبولها.
من جهة اأخ��رى, اعلنت اخلطوط 
�شركات  اخ����ر  ال���رتك���ي���ة,  اجل���وي���ة 
تزال  ل  ال��ت��ي  الجنبية  ال��ط��ريان 
الثالثاء  ليبيا,  اىل  رح��الت  ت�شري 
انها قررت تعليق كل رحالتها اىل 
الو�شاع  تدهور  ب�شبب  البلد  هذا 
با�شم  وافاد متحدث  فيه.  المنية 
ر�شالة  الرتكية يف  العامة  ال�شركة 
ال��ك��رتون��ي��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
اىل م�شراتة حتى  علقنا رحالتنا 
ا���ش��ع��ار اخ����ر ل���ش��ب��اب ع��م��الن��ي��ة . 
ف���ان اخلطوط  ب��ال��ت��ايل  وا����ش���اف 
اجلوية الرتكية مل تعد توؤمن اي 

رحلة حاليا اىل ليبيا .

وترتكز مهمة البعثة اجلديدة يف التدريب مبا يف ذلك 
الإمداد  و�شال�شل  اللوج�شتيات  مثل  الأن��ظ��م��ة  اإق��ام��ة 

والتخطيط وال�شرتاتيجية للقوات الأفغانية.
وب�شع  لاليتفوت  بالن�شبة  كبريا  تغيريا  ذل��ك  وميثل 
بولنديا يف  الأمريكيني و50 جنديا  مئات من اجلنود 
قاعدة جامربي باقليم لغمان مقر قيادة حلف �شمال 

الأطل�شي يف �شرق اأفغان�شتان.
وتقبع عربات مراب ال�شخمة الواقية من الألغام والتي 
يبلغ ثمن الواحدة منها مليون دولر خاملة بال عمل 
بالقاعدة  املوجودة  القوات  تعد  فلم  الأحيان.  اأغلب  يف 
ال��ك��اب��نت جارود  وق���ال   . الأ���ش��الك  ت�شري دوري����ات وراء 
تلك  تعد  مل  باملع�شكر  العامة  ال�شوؤون  �شابط  موري�س 
اللفتنانت  ك��ان  فح�شب  اأ�شهر  ب�شعة  وق��ب��ل  مهمتنا.  
جو�شوا ماثيوز يقاتل متمردي طالبان مع وحدة امل�شاة 

•• قاعدة جامربي -رويرتز:

ي����درك امل��ي��ج��ور اإي���ري���ك لي��ت��ف��وت ال�����ش��اب��ط باجلي�س 
�شرق  ن��اء يف  ال��ذي يعمل يف موقع ع�شكري  الأم��ري��ك��ي 
اأ�شبحت  الأطل�شي  �شمال  حلف  مهمة  اأن  اأفغان�شتان 
مبفردها  للت�شدي  املحلية  ال��ق��وات  اإع����داد  يف  ت��رتك��ز 
خالل  ال��ت��دري��ب  مهمة  تنتهي  اإن  م��ا  طالبان  ملتمردي 

عامني.
وقد قال الرئي�س الأفغاين اأ�شرف عبد الغني يف عطلة 
اإن الوليات املتحدة - �شاحبة الن�شيب  نهاية الأ�شبوع 
الأوفر يف القوة الع�شكرية املخف�شة املوؤلفة من 13 األف 
جندي اأجنبي واملكلفة بتدريب اجلنود ورجال ال�شرطة 
املحليني - رمبا ترغب يف اإعادة النظر يف موعد ان�شحاب 

قواتها املقرر يف نهاية 2016.
حلف  مهمة  انتهاء  م��ن  اأي���ام  بعد  ت�شريحاته  وج���اءت 
���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي ال��ق��ت��ال��ي��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت 13 عاما 
وت��رك��ت ل��ق��وات الأم���ن الأف��غ��ان��ي��ة مهمة ق��ي��ادة احلرب 
على  ال��ع��زم  عقدت  التي  طالبان  حركة  مت�شددي  على 
اأيامه  معظم  ليتفوت  ويق�شي   . باحلكومة  الإط��اح��ة 
يف ه���ذه ال��ق��اع��دة امل��رتب��ة ال��ت��ي حت��ي��ط ب��ه��ا اجل��ب��ال يف 
اإقليم لغمان يف و�شع اخلطط مع نظرائه من �شباط 
والأ�شلحة  املدفعية  ا�شتخدام  لكيفية  الأفغاين  اجلي�س 
الثقيلة التي ميكنها اأن تتيح للجي�س ميزة كبرية على 
الأفغان  يكن  اأ�شهر م�شت مل  ب�شعة  املتمردين. وحتى 
ي�شتخدمون املدفعية بعيدة املدى عيار 122 ملليمرتا 
وفقا للغر�س املن�شود منها وهو اإ�شابة اأهداف على بعد 
الذين  اجلنود  يراها  اأن  من  اأبعد  اأي  كيلومرتات  عدة 

يطلقون القذائف.
وقال ال�شابط ليتفوت كانوا ي�شتخدمونها مثل الدبابة 

تقريبا لتوجيه النريان لالأعداء الذين ميكنهم روؤيتهم.  
ويتوىل ليتفوت م�شاعدة الأفغان على ا�شتخدام النظام 

املعقد لر�شد الأهداف البعيدة واإ�شابتها.
واأ�شاف قائال هم يتح�شنون. ويحققون جناحات اأكر 
معركة  يف  الأف��غ��ان��ي��ة  املدفعية  با�شتخدام  م�شت�شهدا 
���ش��اري��ة ج���رت م���وؤخ���را يف اإق��ل��ي��م ك��ون��ار ق���رب احل���دود 
ال�شرقية مع اأفغان�شتان حيث يقاتل اجلي�س وال�شرطة 

مت�شددين مرتبطني بحركة طالبان.
خيارات  ي�شتلزم  الأطل�شي  حلف  بعثة  تقلي�س  اأن  غري 
اإن ال���ق���وات الأف��غ��ان��ي��ة طلبت  م���وؤمل���ة. وق����ال لي��ت��ف��وت 
ل��وق��وع خ�شائر  ك��ون��ار  اأمريكيا يف  م��وؤخ��را دع��م��ا ج��وي��ا 
اأيدي  ب�شرية كبرية يف �شفوف اجلي�س وال�شرطة على 
املدفعية  ت�شتطع  مل  م��وق��ع  يف  يتح�شنون  م��ت��م��ردي��ن 

الأفغانية الو�شول اإليه.
 ورف�����ش��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال��ط��ل��ب ون�����ش��ح ليتفوت 
اآخر  م��وق��ع  اإىل   30 دي-  املدفعية  ن��ظ��ام  بنقل  ال��ق��ادة 

ميكن منه ا�شتهداف العدو.
اأفغان�شتان  وارتفع عدد جنود حلف �شمال الأطل�شي يف 
اأن  قبل   2011 ع��ام  األ��ف��ا يف   130 عند  ذروت���ه  ليبلغ 

يرتاجع تدريجيا يف العام التايل.
األفا   58 اأف��راده��ا بلغ  وت��ق��ول ال��ق��وة ال��دول��ي��ة اإن ع��دد 
اأغلبهم  الآن  األ��ف��ا   13 م��ع  باملقارنة   2014 ب��داي��ة  يف 
بقوة  املتحدة  ال��ولي��ات  وحتتفظ  بالتدريب.  يعملون 
ملكافحة الإرهاب تعمل على ت�شيد اأهداف تابعة لتنظيم 
ال�شربات  جانب  اإىل  املت�شددين  م��ن  وغ��ريه  ال��ق��اع��دة 
طيار  دون  ال��ط��ائ��رات  با�شتخدام  ت�شنها  ال��ت��ي  اجل��وي��ة 
والدعم اجلوي املحدود الذي تقدمه للقوات الأفغانية 
تتيح  ال��ت��ي  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�س  توجيهات  مب��وج��ب 

النخراط يف عمليات قتالية خالل 2015.

التابع لها والتي كانت تنفذ دوريات مع اجلنود الأفغان 
اأثناء وجوده يف اإقليم لوجار جنوبي العا�شمة كابول.

والآن بعد اأن اأ�شبحت قاعدته يف جامربي باتت مهمته 
الع�شكريني  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��اري��ن  الأم�����ن  ت��وف��ري  اجل���دي���دة 
الأمريكيني. ورغم تراجع م�شاركة اجلنود الأجانب يف 
القتال فمازالوا ميثلون اأهدافا. وحتى يف كابول ت�شتخدم 
لنقل  الهليكوبرت  الأطل�شي طائرات  �شمال  قوات حلف 
مطار  اإىل  التحالف  لقوات  الرئي�شي  املقر  من  اجلنود 
وع�شرة  خم�شة  بني  ت��رتاوح  امل�شافة  اأن  رغ��م  العا�شمة 
انتحارية على  ب�شبب خطر تنفيذ عمليات  كيلومرتات 
الطريق الربي. وي�شقط القتلى يف �شفوف قوات الأمن 
وهو  اأ�شبوعيا  قتيل   100 نحو  يبلغ  مبعدل  الأفغانية 
حتمله  ميكن  ل  اإن���ه  الأم��ري��ك��ي  اجلي�س  ق��ال  م�شتوى 

لفرتة طويلة.
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 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ: 2014/03/23    املودعة حتت رقم: 208326 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: لك�شري جورميت اإ�س.اآر.اإل.  

 جن�شية ال�شركة:  اإيطاليا  
وعنوانه: فيا بورغوغنونا, 4 دي, 00187 روما, اإيطاليا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

وجممدة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم؛  خال�شات  وال�شيد؛  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة؛ هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر؛ البي�س واحلليب ومنتجات احلليب؛ 
الزيوت والدهون ال�شاحلة لالأكل؛ فطر وكماأة, كماأة حمفوظة, كماأة جمففة, كماأة معلبة اأو كماأة حمفوظة 
يف مرطبانات, كماأة منظفة بالفر�شاة اأو مق�شورة اأو كاملة احلبة اأو مقّطعة اإىل قطع اأو �شرائح رفيعة؛ وجبات 
جاهزة معدة من الفطر, وجبات جاهزة معدة من الفطر املحفوظ, وجبات جاهزة معدة من الكماأة ووجبات 
زيوت  والفطر,  الكماأة  عجينة  للطعام,  )جلي(  ُه��الم  للطعام,  كرميا  املحفوظة,  الكماأة  من  معدة  جاهزة 

�شاحلة لالأكل بنكهة الكماأة و زيوت �شاحلة لالأكل بنكهة الفطر؛ خال�شات مركزة من الكماأة والفطر. 
والواقعة يف الفئة: 29 

و�شف العالم�ة:  عبارة ”TARTUFI & FRIENDS TRUFFLE LOUNGE“ بحروف 
لتينية كما بال�شكل املو�شح تعلوها ورقة نبات داخل اإطار ب�شكل خا�س كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ: 2014/03/23    املودعة حتت رقم: 208327 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: لك�شري جورميت اإ�س.اآر.اإل.  

 جن�شية ال�شركة:  اإيطاليا  
وعنوانه: فيا بورغوغنونا, 4 دي, 00187 روما, اإيطاليا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ال�شكر وع�شل النحل والع�شل الأ�شود؛ اخلمرية 
عطرية  م�شتح�شرات  الثلج؛  البهارات؛  )التوابل(؛  وال�شل�شات  اخلل  اخل��ردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  وم�شحوق 
للطعام, توابل بنكهة الكماأة وتوابل بنكهة الفطر؛ �شل�شات بنهكة الكماأة والفطر, �شل�شات اأ�شا�شها الكماأة اأو 

الفطر؛ دقيق وم�شتح�شرات حلوة وماحلة معدة من احلبوب واملعكرونة بنكهة الكماأة اأو الفطر.
والواقعة يف الفئة: 30 

و�شف العالم�ة:  عبارة ”TARTUFI & FRIENDS TRUFFLE LOUNGE“ بحروف 
لتينية كما بال�شكل املو�شح تعلوها ورقة نبات داخل اإطار ب�شكل خا�س كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ: 2014/03/23    املودعة حتت رقم: 208328 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: لك�شري جورميت اإ�س.اآر.اإل.  

 جن�شية ال�شركة:  اإيطاليا  
وعنوانه: فيا بورغوغنونا, 4 دي, 00187 روما, اإيطاليا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

احلية؛  احليوانات  اأخ��رى؛  فئات  ال��واردة يف  والغابات غري  الب�شاتني  ومنتجات  الزراعية  واملنتجات  الِغالل 
الفواكه واخل�شروات الطازجة؛ البذور والنباتات والزهور الطبيعية؛ املواد الغذائية اخلا�شة باحليوانات؛ 

ال�شعري املنبت )امللت(؛ الفطر الطازج, الكماأة الطازجة.
والواقعة يف الفئة: 31 

و�شف العالم�ة:  عبارة ”TARTUFI & FRIENDS TRUFFLE LOUNGE“ بحروف 
لتينية كما بال�شكل املو�شح تعلوها ورقة نبات داخل اإطار ب�شكل خا�س كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/03/23    املودعة حتت رقم: 208329 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: لك�شري جورميت اإ�س.اآر.اإل.  

 جن�شية ال�شركة:  اإيطاليا  
وعنوانه: فيا بورغوغنونا, 4 دي, 00187 روما, اإيطاليا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات؛ خدمات الإيواء املوؤقت .
والواقعة يف الفئة: 43 

و�شف العالم�ة: عبارة ”TARTUFI & FRIENDS TRUFFLE LOUNGE“ بحروف 
لتينية كما بال�شكل املو�شح تعلوها ورقة نبات داخل اإطار ب�شكل خا�س كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ: 2014/04/03    املودعة حتت رقم: 209152 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ليربا هولدينغ اأ�س اآر األ  
 جن�شية ال�شركة: اإيطاليا   

وعنوانه: فيايل IV نوفمرب 82/�شي, 31100 تريفيزو, اإيطاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

مواد بناء )غري معدنية(, اأنابيب قا�شية غري معدنية للمباين, اأ�شفلت وزفت وقار, مباين غري معدنية قابلة 
للنقل, ن�شب )جم�شمات( غري معدنية. 

والواقعة يف الفئة: 19 
و�شف العالم�ة: كلمة )MICROTOPPING( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ: 2014/04/03    املودعة حتت رقم: 209153 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ليربا هولدينغ اأ�س اآر األ  
 جن�شية ال�شركة: اإيطاليا   

وعنوانه: فيايل IV نوفمرب 82/�شي, 31100 تريفيزو, اإيطاليا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

الأر�شيات  لتغطية  اأخ��رى  وم��واد  الأر�شيات  فر�س  وم�شمع  احل�شري  ومفار�س  واحل�شر  والب�شط  ال�شجاد 
القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران )من مواد غري ن�شيجية(.

والواقعة يف الفئة: 27 
و�شف العالم�ة: كلمة )MICROTOPPING( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ: 2014/04/14    املودعة حتت رقم: 209817 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �شيجما اإنرتبراي�شيز, اإل اإل �شي  

جن�شية ال�شركة: الوليات املتحدة الأمريكية 
املتحدة  ال��ولي��ات   ,55112 ميني�شوتا  ب��راي��ت��ون,  نيو   ,100 �شويت  اإن.دب��ل��ي��و.,  اأفينيو  فيفث   121 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

م�شتح�شرات جتميل )كوزمتيك(. 
والواقعة يف الفئة: 3 

و�شف العالم�ة: عبارة )SIGMA BEAUTY( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/04/14    املودعة حتت رقم: 209818 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �شيجما اإنرتبراي�شيز, اإل اإل �شي  

جن�شية ال�شركة: الوليات املتحدة الأمريكية 
املتحدة  ال��ولي��ات   ,55112 ميني�شوتا  ب��راي��ت��ون,  نيو   ,100 �شويت  اإن.دب��ل��ي��و.,  اأفينيو  فيفث   121 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

 فرا�شي م�شتح�شرات التجميل. 
والواقعة يف الفئة: 21 

و�شف العالم�ة: عبارة )SIGMA BEAUTY( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ: 2014/04/21    املودعة حتت رقم: 210230 

تاريخ الأ�شبقية :  رقم 302013058060 تاريخ 2013/11/05 اأملانيا
 باإ�ش��م: اأوبل �شبي�شال فيكلز جي اأم بي اإت�س  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا   
وعنوانه: مينزر �شرتا�شه )اآدم اأوبل اأيه جي-ام55(, 65428 رو�شلزهامي, اأملانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
مركبات موتورية واأجزاءها وقطع غيارها الواردة بالفئة 12.

والواقعة يف الفئة: 12 
و�شف العالم�ة: كلمة ” KARL“ بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/04/21    املودعة حتت رقم: 210231 

تاريخ الأ�شبقية :  رقم 302013058060 تاريخ 2013/11/05 اأملانيا
 باإ�ش��م: اأوبل �شبي�شال فيكلز جي اأم بي اإت�س  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا   
وعنوانه: مينزر �شرتا�شه )اآدم اأوبل اأيه جي-ام55(, 65428 رو�شلزهامي, اأملانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
مفار�س قدم للمركبات. 

والواقعة يف الفئة: 27 
و�شف العالم�ة: كلمة ” KARL“ بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/04/21    املودعة حتت رقم: 210232 

تاريخ الأ�شبقية :  رقم 302013058060 تاريخ 2013/11/05 اأملانيا
 باإ�ش��م: اأوبل �شبي�شال فيكلز جي اأم بي اإت�س  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا   
وعنوانه: مينزر �شرتا�شه )اآدم اأوبل اأيه جي-ام55(, 65428 رو�شلزهامي, اأملانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
اللعب واأدوات اللعب, ادوات ريا�شية, �شيارات لعب, �شيارات �شغرية, األعاب م�شنوعة من املخمل, ُدمى الدببة, 
األعاب اإلكرتونية )مبا يف ذلك األعاب الفيديو(, ورق لعب )�شدة(, األعاب �شحون طائرة, كرات قدم, كرات �شلة, 

كرات بي�شبول, وجميعها منتجات �شمن الفئة 28
والواقعة يف الفئة: 28 

و�شف العالم�ة: كلمة ” KARL“ بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ: 2014/04/30    املودعة حتت رقم: 210929 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ريك�شو�س لي�شن�شنج بي.ڤي.  

 جن�شية ال�شركة: كورا�شاو   
وعنوانه: كايا ريت�شارد جيه. بيوجون زد/اإن, كورا�شاو 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
�شابون, عطور, زيوت عطرية, م�شتح�شرات جتميل )كوزمتيك(, غ�شول )لو�شن( لل�شعر, منظفات اأ�شنان.

والواقعة يف الفئة: 3 
و�شف العالم�ة: كلمة )RIXOS( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/04/30    املودعة حتت رقم: 210930 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ريك�شو�س لي�شن�شنج بي.ڤي.  

 جن�شية ال�شركة: كورا�شاو   
وعنوانه: كايا ريت�شارد جيه. بيوجون زد/اإن, كورا�شاو 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
املطبوعات؛ مواد  اأخ���رى؛  فئات  واردة يف  وغ��ري  امل��واد  ه��ذه  امل�شنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال���ورق  ال��ورق 
جتليد الكتب؛ ال�شور الفوتوغرافية؛ القرطا�شية؛ مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية؛ 
اأو التلوين؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه  ومواد الفنانني؛ فرا�شي الدهان 
الطباعة؛  اأخ��رى(؛ حروف  ال��واردة يف فئات  البال�شتيكية )غري  التغليف  الأجهزة(؛ مواد  والتدري�س )عدا 

الكلي�شيهات )الرا�شمات(
والواقعة يف الفئة: 16 

و�شف العالم�ة: كلمة )RIXOS( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/04/30    املودعة حتت رقم: 210931 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ريك�شو�س لي�شن�شنج بي.ڤي.  

 جن�شية ال�شركة: كورا�شاو   
وعنوانه: كايا ريت�شارد جيه. بيوجون زد/اإن, كورا�شاو 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
 خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.  

والواقعة يف الفئة: 35 
و�شف العالم�ة: كلمة )RIXOS( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ: 2014/04/30    املودعة حتت رقم: 210932 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ريك�شو�س لي�شن�شنج بي.ڤي.  

 جن�شية ال�شركة: كورا�شاو   
وعنوانه: كايا ريت�شارد جيه. بيوجون زد/اإن, كورا�شاو 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
خدمات التاأمني, ال�شوؤون التمويلية, ال�شوؤون املالية وال�شوؤون العقارية.

والواقعة يف الفئة: 36 
و�شف العالم�ة: كلمة )RIXOS( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ: 2014/04/30    املودعة حتت رقم: 210933 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ريك�شو�س لي�شن�شنج بي.ڤي.  

 جن�شية ال�شركة: كورا�شاو   
وعنوانه: كايا ريت�شارد جيه. بيوجون زد/اإن, كورا�شاو 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
 خدمات النقل وتغليف وتخزين ال�شلع وتنظيم الرحالت وال�شفر

والواقعة يف الفئة: 39 
و�شف العالم�ة: كلمة )RIXOS( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/04/30    املودعة حتت رقم: 210934 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ريك�شو�س لي�شن�شنج بي.ڤي.  

 جن�شية ال�شركة: كورا�شاو   
وعنوانه: كايا ريت�شارد جيه. بيوجون زد/اإن, كورا�شاو 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
خدمات التعليم والتهذيب, خدمات التدريب, خدمات الرتفيه, خدمات الأن�شطة الريا�شية والثقافية.

والواقعة يف الفئة: 41 
و�شف العالم�ة: كلمة )RIXOS( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/04/30    املودعة حتت رقم: 210935 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ريك�شو�س لي�شن�شنج بي.ڤي.  

 جن�شية ال�شركة: كورا�شاو   
وعنوانه: كايا ريت�شارد جيه. بيوجون زد/اإن, كورا�شاو 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات, خدمات الإيواء املوؤقت.

والواقعة يف الفئة: 43 
و�شف العالم�ة: كلمة )RIXOS( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/04/30    املودعة حتت رقم: 210936 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ريك�شو�س لي�شن�شنج بي.ڤي.  

 جن�شية ال�شركة: كورا�شاو   
وعنوانه: كايا ريت�شارد جيه. بيوجون زد/اإن, كورا�شاو 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية اأو احليوانات.

والواقعة يف الفئة: 44 
و�شف العالم�ة: كلمة )RIXOS( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/07/17    املودعة حتت رقم: 214591 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ميرتوبوليتان ليف ان�شوران�س كومباين.  
 جن�شية ال�شركة:  الوليات املتحدة المريكية  

وعنوانه:   1095 افنيو اوف ذي امرييكا, نيويورك, ولية نيويورك 10036, الوليات املتحدة الأمريكية. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي, خدمات تنظيم املعار�س لغايات 
جتارية اأو اإعالنية, خدمات تنظيم املعار�س التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية. 

والواقعة يف الفئة: 35 
" بحروف لتينية كما بال�شكل   METLIFE GLOBAL IMPACT" و�شف العالم�ة: عبارة  

املو�شح.
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301
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عربي ودويل
�ملنامة جتدد �إد�نتها ورف�سها �لتدخالت �لإير�نية يف �سوؤون �ململكة �لد�خلية

•• املنامة-وام:

اإدانة   .. البحرين  الإع��الم يف مملكة  �شوؤون  وزير  جدد عي�شى عبدالرحمن احلمادي 
بعالقات  طهران  مطالبا  الداخلية..  �شوؤونها  يف  الإيرانية  التدخالت  اململكة  ورف�س 
ح�شن اجلوار كجارة م�شلمة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية بنا عن الوزير احلمادي 
ال��ت��دخ��الت الإي��ران��ي��ة خ��الل موؤمتر  ���ش��وؤال ح��ول م��وق��ف البحرين م��ن  يف رده على 
�شحفي عقده الليلة قبل املا�شية عقب جل�شة جمل�س الوزراء .. تاأكيده رف�س بالده 
اأي تدخل خارجي يف ال�شاأن املحلي .. مطالبا طهران واأي دولة اأخرى بعدم التدخل يف 
اأ�شدرته وزارة اخلارجية  اأن هناك اأكر من بيان  �شوؤون اململكة الداخلية. واأ�شار اإىل 
بجانب ت�شريحات م�شوؤولني بحرينيني والأندية الجتماعية والريا�شية ودور العبادة 
..ا�شتنكرت جميعها التدخالت الإيرانية يف ال�شاأن الداخلي للمملكة وهو موقف ثابت 
على  النفط  اأ�شعار  ارتفاع  تداعيات  وب�شاأن  ال�شابق.  يف  عنه  ع��ربت  للبحرين  ورا�شخ 

اأن نناأى بالبحرين عن املحيط اخلليجي والعربي  اأنه ل ميكن  اأكد احلمادي  اململكة 
والعاملي من تبعات تغريات اأ�شعار النفط عامليا م�شريا اإىل اأن اأ�شعارها توؤثر على الو�شع 
املايل باعتبار اأن معظم الدخل بالن�شبة للحكومة ياأتي من النفط والغاز. ولفت اىل اأنه 
خالل ال�شنوات املا�شية مرت اململكة بالعديد من التحديات التي ا�شتطاعت جتاوزها و 
حاليا احلديث عن التعامل مع املعطيات اجلديدة والتحديات  . وجدد الوزير تاأكيده 
النفط  اأ�شعار  انخفا�س  وت��اأث��ريات  تداعيات  مع  للتعامل  احلكومة  اإج���راءات  اأن  على 
يجب اأن ل توؤثر يف املواطن البحريني بالدرجة الأوىل واأن امل�شاألة بكل تاأكيد �شتتطلب 
حتديد الأولويات مثل اإعادة توجيه الدعم وتر�شيد وتوظيف املوارد املوجودة. وراأى اأن 
هناك العديد من احللول التي ميكن اأن تو�شع يف العتبار ل�شمان عدم التاأثري ال�شلبي 
اأن يكون هناك نوع من التوجيه املدرو�س حول  اأنه على املدى الطويل يجب  م�شيفا 
كيفية اتباع �شيا�شات مالية م�شتدامة لتحقيق ال�شتقرار املايل مهما كانت التحديات 

بحيث ل نتاأثر يف البحرين بتقلبات اأ�شعار النفط. 

�إ�سابة �سابطني ب�سرطة نيويورك بالر�سا�ش 
•• نيويورك-رويرتز:

قالت ال�شرطة ان �شابطني ب�شرطة نيويورك ا�شيبا بالر�شا�س ونقال ايل م�شت�شفى باملدينة.
وا�شافت اإدارة �شرطة نيويورك ان ال�شابطني كانا يف مهمة ا�شتجابة لبالغ عن حادث �شطو يف 

برونك�س عندما تعر�شا لطالق الر�شا�س.
اي  على  القب�س  تلق  انها مل  ال�شرطة  وقالت  تفا�شيل عن حالتهما.  الفور  على  تتك�شف  ومل 

م�شتبه به.
وقالت حمطة اذاعة اإن بي �شي نيويورك املحلية ان ال�شابطني ا�شيبا بجروح ل تهدد حياتهما. 
وياأتي اطالق الر�شا�س عليهما بعد ا�شابيع قليلة من مقتل �شابطني باإدارة �شرطة نيويورك 
يف 20 دي�شمرب كانون الول بر�شا�س م�شلح قال انه اأراد النتقام لوفاة رجلني ا�شودين غري 
م�شلحني على ايدي �شباط �شرطة بي�س يف فريج�شون بولية ميزوري ويف نيويورك يف �شيف 

.  2014

•• الفجر – تون�ض – خا�ض
ت��ل��ك املقولة  ت��ت��اأك��د  اأخ�����رى      م����ّرة 
يف  النا�س  ر�شا  اأّن  الأزل��ي��ة  واحلقيقة 
اأّن  ف��رغ��م  ت����درك.  ل  غ��اي��ة  ال�شيا�شة 
حزب نداء تون�س ميلك د�شتوريا حق 
احلكومة,  لرئا�شة  ي�شاء  م��ن  تكليف 
الربملان  يف  الأكرية  حزب  انه  بحكم 
التون�شي, اإّل اأّن هذا القرار مل ير�س 
يجعل  مبا  ال�شيا�شي,  الطيف  جممل 
نداء  اإليه  �شعى  ال��ذي  التوافق  ه��دف 
من  للحكومة  رئي�شا  بتعيينه  تون�س 
معار�شة  ب��ح��ك��م  يتحقق  مل  خ��ارج��ه 
تاأثريها  ي��ت��ف��اوت  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة,  اأط�����راف 
وم�شاندة  الختيار,  لهذا  وح�شورها, 
ابرز  ومن  الختيار  لهذا  اأو�شع  طيف 
يرى  ال��ت��ي  النه�شة  ح��رك��ة  م��ك��ون��ات��ه 
تكليفه  اأّن  ال�شيد  احلبيب  معار�شو 
ب��ت�����ش��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة اجل����دي����دة جاء 

لري�شيها )النه�شة( دون �شواها.
تفاعل ايجابي

حم�شن  اع��ت��رب  امل�����ش��ان��دي��ن,  جبهة  يف 
الوطني  الإحت�����اد  يف  ال��ق��ي��ادي  ح�شن 
ال�شيد رج��ل وفاق  اأن احلبيب  احل��ر, 
ل���ه خربة  اأن  امل���رح���ل���ة, وق����ال  ورج����ل 
والقت�شادية  الأم���ن���ي���ة  امل���ل���ف���ات  يف 
بالإ�شافة اإىل درايته مب�شاكل التنمية 

اجلهوية على حد تعبريه .
اأن��ه��م ل        واأ����ش���اف حم�شن ح�شن 
ميلكون حتفظا حول ما�شي احلبيب 
ال�شابق,  ب��ال��ن��ظ��ام  وع��الق��ت��ه  ال�����ش��ي��د 
احلبيب  على  م��زاي��دات  ذل��ك  معتربا 

ال�شيد ل اأ�شا�س لها من ال�شحة.
     وق��ال القيادي يف الإحت��اد الوطني 
احلر, اأنه وقع الت�شاور معهم من قبل 
�شخ�شية  ح��ول  وقياداته  تون�س  ن��داء 
احل���ب���ي���ب ال�������ش���ي���د م�����ش��ب��ق��ا واب�������دوا 
�شخ�شية  باعتبارها  عليها  موافقتهم 

توافقية منا�شبة لكل الأطراف.
اأ���ش��ار ماهر بن  ال�شياق,        ويف ذات 
�شياء اأمني عام حزب الحتاد الوطني 
اختيار  يحرتم  احل��زب  اأّن  اإىل  احل��ر, 
ح��رك��ة ن����داء ت��ون�����س وي���ح���رتم ال�شم 
امل���ط���روح وال���ك���ف���اءة ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع بها 
الوطني  اأّن  ع��ل��ى  م��وؤك��دا  وم�����ش��ريت��ه, 
احل������ر ���ش��ي��ع��م��ل ع���ل���ى اإجن���������اح عمل 
لتقدمي  ايجابيا  و�شيتفاعل  احلكومة 
الإ�شافة وم�شاندة احلكومة اجلديدة 
يف اأعمالها يف انتظار ا�شتكمال تركيبة 
امل�شاورات  اإمتام �شل�شلة  احلكومة بعد 

بني خمتلف الأحزاب.
املفاو�شات  اأّن  ���ش��ي��اء  ب��ن  واأك����د        
حول  انطلقت  لأن��ه��ا  �شعبة  ت��ك��ن  مل 
ال��ربام��ج وح���ول ع��دد ال����وزراء وكّتاب 
لت�شمل  احل���ك���وم���ة  ه����ذه  يف  ال����دول����ة 
وجود  اإىل  م�شريا  الأ�شماء,  بعد  فيما 
ت��ق��ارب يف وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول عدة 
الوطني  الحت���اد  اأّن  مو�شحا  ن��ق��اط, 
احلر �شينطلق مع �شركائه من اأر�شية 
على  م�شددا  م�شرتكة,  وبرامج  �شلبة 

اأهمية الوفاق يف املرحلة القادمة
النه�شة,        وح���ول م�شاركة ح��رك��ة 
اأكد بن �شياء اأّن الحتاد الوطني احلر 
لي�س لديه اأّي حتفظات على م�شاركة 
اأ�شماء من حركة النه�شة يف احلكومة 

اجلديدة.
     من جهته, اأو�شح القيادي يف حزب 

�شخ�شية  ال�����ش��ي��د  احل��ب��ي��ب  اأن  اإىل 
متزنة ومتمر�شة باحلكم, لكن تعيينه 
وجود  بخ�شو�س  ر���ش��ائ��ل  يعطي  ل��ن 
توجهات واإدارة جديدة للحكم باعتبار 

اأّنه تقّلد منا�شب يف عهد بن علي.

بور�صة التوقعات
التوقعات  بور�شة  فتحت  الأث��ن��اء,  يف 
ب��خ�����ش��و���س الأ����ش���م���اء التي  اأب���واب���ه���ا 
احلكومة  يف  حقائب  على  �شتتح�شل 
ن��ق��ل��ت��ه مواقع  مل���ا  اجل����دي����دة, ووف���ق���ا 
يكون  اأن  املنتظر  م��ن  ف��اإن��ه  اإخ��ب��اري��ة, 
وزي����ر ال���دف���اع الأ���ش��ب��ق ع��ب��د الكرمي 
الزبيدي وزيرا للداخلية, بعدما ُطرح 
كما  احلكومة,  لرئا�شة  كمر�شح  ا�شمه 
وزير  يتقلد  اأن  الت�شريبات  ذات  تقول 
ال��وط��ن��ي يف ح��ك��وم��ة مهدي  ال���دف���اع 
جمعة املوؤقتة غازي اجلريبي من�شب 

وزير العدل. 
تقارير  تناقلته  م��ا  اإىل  وا���ش��ت��ن��ادا       
العدل يف حكومة  وزي��ر  ف��اإّن  اإخبارية 
القروي  ل��زه��ر  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ال�شب�شي 
بزمام  مي�شك  لن  م��ر���ش��ح��ا  ال�����ش��اب��ي 

وزارة الدفاع الوطني. 
اأّن هناك  امل�����ش��ادر  ت��ق��ول ذات  ك��م��ا      
وزراء  م��ن  ك��ل  على  ل��الإب��ق��اء  اإمكانية 
التجهيز وال�شناعة والتجارة وال�شوؤون 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ق��ل امل���وج���ودي���ن يف 

احلكومة احلالية. 
كما ذكرت بع�س امل�شادر, اأنه مت احل�شم 
تقريبا يف ما يخ�س ال�شخ�شيات التي 
ال�شيادة  وزارات  راأ�����س  ع��ل��ى  ���ش��ت��ك��ون 

الداخلية والعدل والدفاع.
الدفاع  وزي���ر  ي��ك��ون  اأن  املنتظر  وم��ن 
وزيرا  الزبيدي  الكرمي  عبد  الأ�شبق 
ا�شمه كمر�شح  ُطرح  بعدما  للداخلية, 
لرئا�شة احلكومة قبل اأن يتم الإعالن 
احلبيب  �شابقا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  على 

ال�شيد على راأ�س هذا املن�شب.
كما من املنتظر اأن يتقلد وزير الدفاع 
املوؤقتة  ج��م��ع��ة  م���ه���دي  ح���ك���وم���ة  يف 
العدل,  غ��ازي اجلريبي من�شب وزي��ر 
ال�شب�شي  حكومة  يف  العدل  وزي��ر  واأن 
ال�شابي  ال���ق���روي  ل��زه��ر  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
مر�شح لن مي�شك بزمام وزارة الدفاع 

الوطني.
وملّ�����ا ك���ان���ت الأرق�������ام ق���د اأظ����ه����رت اأّن 
لرئي�س  �شوتن  اللواتي  الن�شاء  ع��دد 
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  اجل��م��ه��وري��ة 
اأنه  البع�س  ي��رى  ام���راأة,  املليون  ف��اق 
اإ�شناد  حزبه  وعلى  عليه  لزاما  اأ�شبح 
الدولة  يف  الهامة  املنا�شب  م��ن  ع��دد 
املجال  ال����ب����ارزات يف  ال��ن�����ش��اء  ل��ب��ع�����س 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي, ووف����ق ال��ت�����ش��ري��ب��ات فان 
6 ن�����ش��اء م��ر���ش��ح��ات ل��ن��ي��ل ح��ق��ي��ب��ة يف 

الت�شكيل الوزاري اجلديد. 

اآفاق  اأّن  امل��وؤخ��ر,  ري��ا���س  تون�س  اآف���اق 
ل��دي��ه��ا ح��ك��م م�����ش��ب��ق ايجابي  ت��ون�����س 
حول ا�شم ال�شيد, وانه لي�س هناك اأّي 
احلزب  مر�شح  �شخ�س  ح��ول  حت��ّف��ظ 
يتمتع  ال���رج���ل  ان  خ��ا���ش��ة  الغ��ل��ب��ي 
بخربة كبرية يف العمل �شلب دواليب 
الدولة التون�شية, ويبقى الآن النقا�س 

حول عمل احلكومة وتركيبتها.
     واأكد اأّن ال�شيد �شخ�شية م�شتقلة 
�شتعمل بتو�شيات وا�شحة من احلزب 
�شيحرتم  وب���ال���ت���ايل  ر����ش���ح���ه  ال������ذي 
ت��ع��ه��دات احل����زب يف ت��واف��ق��ات��ه حول 
الت�شاور  مت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة  ت�شكيل 
يف  برناجمها  وع��ل��ى  مالحمها  ح��ول 

انتظار اختيار الأ�شماء.
      ودع��ا ري��ا���س امل��وؤخ��ر, حركة نداء 
بع�س  م��ن  موقفها  لتو�شيح  ت��ون�����س 
حركة  م�������ش���ارك���ة  خ���ا����ش���ة  ال����ن����ق����اط 
احلكومة  يف  ع��دم��ه��ا  م���ن  ال��ن��ه�����ش��ة 
امل��ق��ب��ل��ة, م�����ش��ريا اإىل ع���دم وج����ود اأي 
حتفظ لدى اآفاق تون�س من م�شاركة 

النه�شة يف احلكومة املقبلة.
     اأّما الناطقة الر�شمية حلزب اآفاق 
اأّن  اأك���دت  فقد  حم��ج��وب,  رمي  تون�س 
م�شوؤوليات  ايجابيا مع  تفاعل  حزبها 
احلزب األأغلبي نداء تون�س يف اختيار 
رئي�شا  ال�����ش��ي��د  احل��ب��ي��ب  ���ش��خ�����ش��ي��ة 

للحكومة القادمة.
تواجد  اأّن  حم���ج���وب  واأو����ش���ح���ت      
احلكومة  ت��رك��ي��ب��ة  يف  ت��ون�����س  اآف������اق 
امل�شائل  ب��ب��ع�����س  م���ره���ون  ال���ق���ادم���ة, 
وهيكلة  القت�شادي,  الربنامج  اأهمها 
احلكومة, وطبيعة التحالفات, ونوايا 

الإ�شالح.

امل�صمون..اأهّم من ال�صكل
يف املقابل, النه�شة التي �شاندت تعيني 
احلبيب ال�شيد وباركته, اعترب رئي�س 
البحريي,  الدين  نور  النيابية  كتلتها 

مطلقا  اجلبهة  م��ع  ال��ت�����ش��اور  يتم  مل 
ملن�شب  امل��ر���ش��ح��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ح����ول 
رئي�س احلكومة ول حتى حول تركيبة 
اأن��ه��ا  ر�شالة  احل��ك��وم��ة, م�����ش��ددا على 
اإن اجلبهة  املتحدث  قال  , كما  �شلبية 
اأّن  ق��ب��ل, مبينا  م��ن  وا���ش��ح  م��وق��ف��ه��ا 
امل�شاركة يف احلكم من عدمه مرتبط 
ال��ت��ي يطرحها  وامل��ل��ف��ات  ب��ال��ربن��ام��ج 
رئ��ي�����س احلكومة  ���ش��ي��ق��رتح��ه  وال����ذي 
عليهم يف حال عر�س عليهم امل�شاركة 
اجلبهة  اأّن  ق��ول��ه  م��ت��اب��ع��ا  احل��ك��م,  يف 
املحا�ش�شة,  مبداأ  تاما  رف�شا  ترف�س 

وفق نف�س امل�شدر. 

هروب من امل�صوؤولية
اأجل  املوؤمتر من  العام حلزب  الأم��ني 
من  ق��ال  ال��دامي��ى,  عماد  اجلمهورية 
خارج  م��ن  �شخ�شية  تكليف  اأّن  جهته 
ب�شرعية  تون�س ل حتظى  ن��داء  ح��زب 
انتخابية لرئا�شة احلكومة تهرب من 
م�شوولية احلكم ومن الوفاء بالوعود 

النتخابية .
    واعترب الداميي اأّن تعيني احلبيب 
اأن يكون  ي��ث��ري خم����اوف م��ن  ال�����ش��ي��د 
احلكم الفعلي يف يد رئا�شة اجلمهورية 
البالد  ي���ع���ر����س  اأن  ����ش���اأن���ه  م����ن  مب����ا 
الفردي  احلكم  اإىل  ال��ع��ودة  لإمكانية 
اأّن ذلك  اإىل  القدمية م�شريا  وتبعاته 
يعد خمالفة �شريحة للد�شتور وملبداأ 
توازن ال�شالحيات بني راأ�شي ال�شلطة 

التنفيذية ح�شب راأيه.
     واأف���اد ب��اأن ح��زب امل��وؤمت��ر م��ن اأجل 
ينتظر  امل��رزوق��ي(  اجلمهورية )ح��زب 
الكاملة  ال���رتك���ي���ب���ة  ع����ن  الإع���������الن 
ل��ل��ح��ك��وم��ة وع�����ن ب���رن���اجم���ه���ا ال����ذي 
التون�شيني  ان��ت��ظ��ارات  يلبي  اأن  يجب 
اهتمام  توجه  من  تخوفه  عن  معربا 
احلكومة القادمة اإىل امل�شالة الأمنية 
التنموية  اله��ت��م��ام��ات  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 
والج��ت��م��اع��ي��ة خ��ا���ش��ة ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
�شابقا  ال�شيد  ت��وله��ا  ال��ت��ي  املنا�شب 
ما  وف��ق  دائ��م��ا  الداخلية  وزارة  �شلب 

جاء على ل�شان عماد الداميى.
     يف ح��ني اع��ت��رب ال��ن��اط��ق الر�شمي 
ع�شام  اجل����م����ه����وري  احل������زب  ب���ا����ش���م 
ال�شيد  احل��ب��ي��ب  تعيني  اأّن  ال�����ش��اب��ي, 
رئ���ي�������ش���ا ل���ل���ح���ك���وم���ة ك�������ان اخ����ت����ي����ارا 
ا�شطراريا باعتبار اأن جممل الأ�شماء 
تويل  عن  اعتذرت  اقرتاحها  مت  التي 

هذا املن�شب. 
اإذاعي,      واأ�شاف ال�شابي يف ت�شريح 
احلكومة  رئ��ي�����س  اخ��ت��ي��ار  ع��م��ل��ي��ة  اأّن 
مت��ت يف اإط���ار اح���رتام ال��ق��ان��ون الذي 
ال���ف���ائ���ز يف  اأن احل������زب  ع���ل���ى  ي��ن�����س 
الن��ت��خ��اب��ات ه��و ال���ذي ي��ق��رتح رئي�س 
ال�����ش��ي��اق نف�شه  احل��ك��وم��ة, م�����ش��ريا يف 

اأّن  اإىل  حكومة وحدة وطنية, م�شريا 
م�شتقلة  �شخ�شية  ال�����ش��ي��د  احل��ب��ي��ب 
الأمني  امل���ل���ف  ع��ل��ى  اط�����الع  ول���دي���ه���ا 
وق��ادرة على معاجلتهما  والقت�شادي 

معا نظرا خلربته.

ل ترف�س..ول تقبل
اأفاد  املمانعة,  جبهة  وعلى  املقابل  يف 
حممد  ال�شعبية  ب��اجل��ب��ه��ة  ال��ق��ي��ادي 
جمور, باأّن اجلبهة ترتقب دعوة مر�شح 
نداء تون�س لرئا�شة احلكومة احلبيب 
ال�شيد لها, للتحادث والت�شاور معه يف 
ما يخ�س برنامج حكومته من جهة, 
والت�شكيلة من جهة ثانية, م�شريا اإىل 
اأّن م�شاركة اجلبهة يف هذه احلكومة 
التي  النتائج  من عدمها تبقى رهينة 
�شت�شفر عنها النقا�شات حول الربامج 
اأكدت  لطاملا  ال��ذي  ال�شرط  وم��راع��اة 
معنية  لي�شت  ب��اأن��ه��ا   والقا�شي  عليه 
ب��امل�����ش��ارك��ة يف ح��ك��وم��ة ف��ي��ه��ا وج���وه 
اأو حكومات  ال�شابق  النظام  �شواء من 
ال�����ش��ي��اق, قال  .     يف ذات  ال��رتوي��ك��ا 
جمور, اإّن اجلبهة ال�شعبية ل ترف�س 
تون�س  ن������داء  ح���ك���وم���ة  يف  امل�������ش���ارك���ة 
ل  كما  قاطعا  رف�شا  ت�شكيلها  املنتظر 
جاء  م��ا  ح�شب  م�شبقا,  قبول  تقبلها 

على ل�شانه.
    وعن راأي اجلبهة يف �شخ�س احلبيب 
ل��ل��ح��ك��وم��ة, اعترب  ال�����ش��ي��د ك��رئ��ي�����س 
اإعطاء حكم م�شبق  اأنه ي�شعب  جمور 
ال�شخ�شية, واكتفى بالقول  على هذه 
اإن املعروف عنه هو اأنه رجل خم�شرم 
م�شرية  ال�شيا�شية   التجربة  من  ول��ه 
نداء  ح��رك��ة  اأن  م�شيفا   , حم��رتم��ة 
امل�شوؤولية  �شتتحمل  م��ن  ه��ي  تون�س 
يف اختيارها لل�شيد باعتبارها احلزب 
احل���ائ���ز ع��ل��ى اك����رب ع����دد م��ق��اع��د يف 
�شخ�شية  برت�شيح  وامل��ك��ل��ف  ال��ربمل��ان 
تتقلد من�شب رئي�س احلكومة وتقوم 
بالت�شاور  احلكومي  الفريق  بت�شكيل 

معها ومع بقية الطيف ال�شيا�شي.
انتظاراتهم من احلكومة  اأم��ا عن      
القادمة برئا�شة ال�شيد, فقال الناطق 
الوطنيني  ح�����زب  ب���ا����ش���م  ال���ر����ش���م���ي 
مكونات  اأح��د  املوحد,  الدميقراطيني 
اجلبهة ال�شعبية, اإنه ل ميكن التعبري 
انتظارات من حكومة مازالت مل  عن 
�شت�شتغل  ال���ذي  وبرناجمها  تت�شكل, 
وفقا له م��ازال جمهول, داعيا رئي�س 
اإىل الن��ت��ه��اء من  امل��ر���ش��ح  احل��ك��وم��ة 
ت�شكيل فريقه احلكومي يف اأقرب وقت 

ممكن, على حد تعبريه.
     وكان الناطق الر�شمي با�شم اجلبهة 
اأن   اأك���د  ق��د  الهمامي,  حمة  ال�شعبية 
للمعار�شة  اأق����رب  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة 
اأنه  مو�شحا   , احلكم  يف  امل�شاركة  من 

اأّن الأه��ّم يف ال���وزراء اجل��دد هو توفر 
ال��ك��ف��اءة وال���ش��ت��ع��داد خل��دم��ة البالد 
وال��ت�����ش��ح��ي��ة م����ن اأج���ل���ه���ا والإمي�������ان 
تون�س  د���ش��ت��ور  ال�������واردة يف  ب���امل���ب���ادئ 
اجل����دي����د  وال���ع���م���ل وف����ق الأول����وي����ات 
الوطنية, موؤكدا اأّن النه�شة ل ت�شاند 
ال��دف��اع عن  اأي مر�شح  وخ��ي��اره��ا ه��و 

حكومة وحدة وطنية .
     واأع���رب البحريي يف ه��ذا ال�شدد 
عن اعتقاده باأن  ت�شكيل احلكومة هو 
�شاأن وطني  واأن كل املنظمات الوطنية 
والكفاءات  امل��دين  املجتمع  وم��ك��ون��ات 
الوطنية داخل البالد وخارجها معنية 
بت�شكيل احلكومة التي �شتخدم تون�س 

والتون�شيني 
     ونفى نورالدين البحريي اأن يكون 
ق��د مّت خالله  اج��ت��م��اع كتلة احل��رك��ة 
التباحث حول مقرتح يتعلق بح�شول 
تر�شيح  اأو  وزارات   5 ع��ل��ى  احل���رك���ة 
منا�شب  ل���ت���ويل  ب���احل���رك���ة  ق����ي����ادات 

بحكومة احلبيب ال�شيد.
    وقال اإّن احلركة مل تتلق اأي عر�س 

اليوم   يطرح  ال��ذي  الأه��م  ال�شوؤال  اأّن 
اجلديدة  احلكومة  �شتوا�شل  هل  هو 
كاأداة  والتوافق  الت�شارك  نهج  توخي 
احلديث  قبل  الدميقراطية   لتعزيز 
عن تركيبتها .      واأو�شح البحريي اأن 
النه�شة  عربت بكل م�شوؤولية  حركة 
عن موقفها املوؤكد على اأنه لي�س لدى 
اختيار  ع��ل��ى  اع���رتا����س  اأي  احل���رك���ة 
احلبيب ال�شيد رئي�شا للحكومة, داعيا 
احلكومة اجلديدة اإىل اأن توجه ر�شالة 
لربنامج  بتبنيها  للتون�شيني   طماأنة 
وينزل  املواطنني   لتطلعات  ي�شتجيب 

�شمن اأولوياته مقاومة الإرهاب.
      ونفى القيادي يف حركة النه�شة 
وجود م�شاورات ر�شمية مع حزبه ب�شاأن 
ت�شكيل احلكومة, معرّبا عن الأمل يف 
ت��ك��ون احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة قادرة  اأن  
وجتميعهم   التون�شيني  توحيد  على 
وقادرة على اأن تعرّب على اأو�شع طائفة 

منهم.
      واأ���ش��ار اإىل اأن حركة النه�شة مل 
مبّينا  وزاري��ة,  منا�شب  عليها  تعر�س 

احلكومة  يف  امل�������ش���ارك���ة  ب��خ�����ش��و���س 
القادمة, م�شيفا :  مل يطرح مو�شوع 
اأو  ال��ع��ام  ب��امل��ع��ن��ى  ل  علينا  احل��ك��وم��ة 
التفا�شيل ولكل حادث حديث عندما 
ي��ط��رح��ون ع��ل��ي��ن��ا الأم�����ر ���ش��ن��ن��ظ��ر يف 
بلقاء  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  .      ويف  امل��و���ش��وع 
ال�شب�شي  ق���ائ���د  ال���ب���اج���ي  ال���رئ���ي�������س 
برئي�س حركة النه�شة را�شد الغنو�شي 
يوم الأح��د املا�شي قبيل الإع��الن عن 
لرئا�شة  ملر�شحه  تون�س  ن��داء  اختيار 
اأّن  البحريي  ق��ال  القادمة,  احلكومة 
ال�شب�شي  لإع���الن  فر�شة  ك��ان  اللقاء 
ال�شيد  اختيار  يف  نية  ع��ن  للغنو�شي 
يكون  اأن  ون��ف��ى  ل��ل��ح��ك��وم��ة.  ك��رئ��ي�����س 
املنا�شب  مل�����ش��األ��ة  ت��ط��رق  ق���د  ال��ل��ق��اء 

الوزارية ون�شيب النه�شة منها.
امل�شت�شار  زي��ت��ون  لطفي  وو���ش��ف       
النه�شة  ح��رك��ة  ل��رئ��ي�����س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
احلبيب  اخ���ت���ي���ار  ال��غ��ن��و���ش��ي  را�����ش����د 
ب�ال�شائب,  للحكومة  رئي�شا  ال�شيد 
عّما  ي��ع��رّب  التكليف  ه���ذا  اأّن  م��ع��ت��ربا 
ت�شكيل  النه�شة من �شرورة  به  ن��ادت 

حّمى التوقعات يف ارتفاع:

حكومة ند�ء تون�ش: ر�سا �لنا�ش غاية ل ُتدرك!..
حزب املوؤمتر: تكليف رئي�س حكومة من خارج نداء تون�س تهرب من م�صوؤولية احلكم

حممد جمور..اجلبهة ال�شعبية ل ترف�س..ول تقبلماهر بن �شياء اأمني عام حزب الحتاد الوطني احلر نور الدين البحريي..النه�شة يهمها امل�شمون قبل الرتكيبة ريا�س املوؤخر..وفاق تون�س مع ..لكن

ال�شيد..ر�شالة تكليف ل ت�شريف

 �لوطني �حلر: �حلبيب
 �ل�سيد رجل �لوفاق و�ملرحلة 

 6 منا�سب ن�سائية
 يف �حلكومة �جلديدة..؟

النه�صة تنفي اإ�صناد النداء خم�س حقائب وزارية لها

اجلبهة ال�صعبية ل ترف�س امل�صاركة يف احلكومة رف�صا مطلقا.. ولن تقبلها قبول م�صبقا

�أوباما يهنئ �ل�سب�سي ويدعوه لزيارة و��سنطن
•• الفجر - تون�ض

   تلقى الرئي�س التون�شي الباجي قائد ال�شب�شي , ات�شال هاتفيا من الرئي�س 
الأمريكي, باراك اأوباما, هناأه فيه بتوليه ر�شميا مهامه و بنجاح التون�شيني 
بالغ  يف  ج��اء  م��ا  وف��ق   , وج��ه  اأح�شن  على  النتقايل  م�شارهم  ا�شتكمال  يف 
الوليات  البالغ, بوقوف  ذات  اأوباما, بح�شب  التون�شية.     وذكر  للرئا�شة 
املتحدة الأمريكية اإىل جانب تون�س منذ اندلع الثورة وعزمها على تفعيل 
التعاون بني البلدين يف �شتى املجالت.      وقال البيت الأبي�س يف بيان اأّن 
الرئي�س اأوباما اأثنى خالل الت�شال على التون�شيني لروح التوافق ال�شلمي 
التي �شادت طوال العملية النتقالية الدميقراطية  التاريخية  على مدار 
ال�شنوات الأربع املا�شية.     واأ�شاف اأن الرئي�س الأمريكي اأكد عزم الوليات 
الإ�شرتاتيجية مع تون�س موؤكدا  ال�شراكة  املتحدة موا�شلة تعزيز وتو�شيع 
ا�شتعداد وا�شنطن لتقدمي امل�شاعدة للحكومة اجل��دي��دة.      وذك��ر البيان 
التزامهما ب  الهاتفي عن  اأعربا خالل الت�شال  ال�شب�شي  اأوباما وقائد  اأّن 
ال�شب�شي  الرئي�س  دع��ا  الأمريكي   الرئي�س  واأن  الوثيق   التعاون  ا�شتمرار 
لزيارة وا�شنطن ملوا�شلة مناق�شاتهم يف وقت يتم التفاق عليه .      ويذكر 
اأوباما عندما كان وزيرا  اأن زار الوليات املتحدة والتقى  ال�شب�شي �شبق  اأن 

اأول كما زارها وهو رئي�س حلزب نداء تون�س قبل اإجراء النتخابات .

•• الفجر - تون�ض
احلبيب  املُ��ك��ّل��ف  التون�شية  احلكومة  رئي�س  ك�شف 
يوم  احلكومة  لرئا�شة  برت�شيحه  علم  ان��ه  ال�شيد 

الأحد متاماً مثل الإعالم والأحزاب ال�شيا�شية.
واأو�شح ال�شيد يف ت�شريح ل�شحيفة املغرب التون�شية 
على  موافقته  اأ�شباب  اأّن   , الثالثاء  اأم�س  ال�شادرة 
هذا الرت�شيح رغم انه جاء يف اللحظات الأخرية من 
امل�شاورات هو ما اأ�شماه �شرورة ال�شتجابة للواجب 
الوطني وحتمل امل�شوؤولية يف الدولة من اأي موقع 

باعتباره جندياً من جنود العمل, على حّد قوله.
     واأف�����اد ب��اأن��ه ب���داأ يف اخ��ت��ي��ار خلية ال��ع��م��ل التي 

احلكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  م���������ش����اورات  م���ع���ه  ���ش��ت��خ��و���س 
وال�شت�شارات,  اللقاءات  يف  التن�شيق  يف  وتعا�شده 
مبّيناً اأّن ال�شت�شارات �شتكون وا�شعة لت�شمل خمتلف 

الأطراف الجتماعية وال�شيا�شية.
      وح��ول ت�شريح الناطق الر�شمي با�شم اجلبهة 
اختيار  اإّن  فيه  ق��ال  ال��ذي  الهمامي  حمة  ال�شعبية 
احلكومة  رئي�س  ق��ال  �شلبية,  ر���ش��ال��ة  ي��ع��ّد  ال�شيد 
الداخلية  حقيبة  توليه  خ��الل  حتمل  ان��ه  املكلف 
اأن����واع الن��ت��ق��ادات ووا���ش��ل دون اأن ت��وؤث��ر هذه  ك��ّل 
حمة  ت�شريح  اأّن  م�شيفاً  عمله,  على  الن��ت��ق��ادات 
باعتبار  الإيجابي  اجلانب  من  �شياأخذه  الهمامي 
اأن الراأي املخالف هو يف �شالح البالد واأهم مظاهر 

الدميقراطية التي تعي�شها تون�س.

�حلبيب �ل�سيد: هكذ� علمت باختياري رئي�سا للحكومة..!

مليون امراة �شوتن لل�شب�شي..كم من حقيبة وزارية من ن�شيبهن؟
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انذار عديل بالن�سر

   رقم 2015/62   
 املنذر/عبيد الطاف خنانى - بوكالة املحامى منذر احلمادى  

املنذر اليها: �شركة اريان براند انرتنا�شيونال للتجارة العامة وميثلها قانونا ال�شيد: 
نا�شر �شاكر �شكراهلل )جمهول حمل القامة(

 حيث ان املخطر ومبوجب هذا الخطار العدىل يخطر املخطر اليها وينذرها قانونا 
درهم   )1.268210.88( قيمته  والبالغ   )311109( رق��م  ال�شيك  قيمة  �شداد  ب�شرورة 
وذلك  املخطر  ل�شالح  قيمته  وامل�شتحق  الول  اخلليج  بنك  على  وامل�شحوب  ام��ارات��ي 
تاريخ اعالنه بهذا الخطار وال �شوف  ايام من  يف خالل مدة زمنية اق�شاها خم�شة 
قيمة  لت�شحيل  اليه  املخطر  �شد  القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  ا�شفني  ن�شطر 

ال�شيك حمل الخطار العديل.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/49   

 املنذر/عبداهلل احمد بن فهد- بوكالة املحامى جمال حممد القري�شى 
املنذر اليه: �شركة بطاقة التهنئة والهدايا �س ذم م   )جمهول حمل القامة(

حمرر  مبوجب  العدل  كاتب  ل��دى  اليه  للمخطر  قانونى  اخطار  بعمل  املخطر  ق��ام   
رقم 2014/227529 ملطالبته ب�شداد مبلغ 21947 درهم نظري النتفاع باملوؤجر  واخالء 
امل�شتودع رقم 25 بلوك B على الر�س رقم 456-364 بالقوز ال�شناعية الوىل وحيث 
املكان مغلق  ان  بالعالن  القائم  اف��اد  اليه  املخطر  املح�شر اىل عنوان  انه عند توجة 
وعليه لفته.   وحيث ان املخطر ينبه على املخطر اليه انه يف حاله اذا مل يتم ال�شداد 
هذا املبلغ خالل 30 يوم والخالء من تاريخ ن�س رهذا العالن فانه �شوف نتقدم بهذا 

العالن اىل جلنة اليجارات بدبى لت�شريحها لنا بفتح ملف دعوى �شدكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
انذار عديل بالن�سر

   رقم 2015/48   
 املنذر/عبداهلل احمد بن فهد- بوكالة املحامى جمال حممد القري�شى 

املنذر اليه: رايد توب كال�س انرتنا�شيونال لتنظيم املزادات �س ذم م وميثله اميان �شالح 
حممد �شالح- م�شرية اجلن�شية )جمهول حمل القامة(

 قام املخطر بعمل اخطار قانونى للمخطر اليه لدى كاتب العدل مبوجب حمرر رقم 
2014/161091 ملطالبته ب�شداد مبلغ 40000 درهم نظري النتفاع باملوؤجر  واخالء العني 
املوؤجرة واخالء العني املوؤجرة وحيث انه عند توجة املح�شر اىل عنوان املخطر اليه 
افاد القائم بالعالن ان املكان مغلق منذ فرتة طويلة وعليه لفته. وحيث ان املخطر 
ينبه على املخطر اليه انه يف حاله اذا مل يتم ال�شداد هذا املبلغ خالل 30 يوم والخالء 
من تاريخ ن�شرهذا العالن فانه �شوف نتقدم بهذا العالن اىل جلنة اليجارات بدبى 

لت�شريحها لنا يقع ملف دعوى �شدكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
           اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2014/5146   جتاري جزئي            
اىل املدعى عليها: امل علي غلوم البناي 

حيث ان املدعية: الدولية لالجهزة اللكرتونية
مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله,  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقام 
املحاماة.       اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  للر�شوم  بال�شافة  درهم(  وقدره )8.950 
وعليه يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية الوىل ( يف متام 
على  لالجابة  وذلك   2015/1/12 يوم  �شباح  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة 
او  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف   بينات.  من  مالديكم  وتقدمي  الدعوى 
عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف 

غيابك.حرر يف: 2014/12/30.  
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
           اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2014/5149   جتاري جزئي            
اىل املدعى عليه: عبدالرحمن هرادة  

حيث ان املدعية: الدولية لالجهزة اللكرتونية
مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله,  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقام 
املحاماة.       اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  للر�شوم  بال�شافة  درهم(  وقدره )2.750 
وعليه يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية الوىل ( يف متام 
على  لالجابة  وذلك   2015/1/12 يوم  �شباح  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة 
او  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف   بينات.  من  مالديكم  وتقدمي  الدعوى 
عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف 

غيابك.حرر يف: 2014/12/30.  
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
           اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2014/5178   جتاري جزئي            
اىل املدعى عليه: يامن قدري تاج الدين- �شوري اجلن�شية

حيث ان املدعية: الدولية لالجهزة اللكرتونية)ذ م م(
مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله,  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقام 

وقدره )5850 درهم( بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف 
يف   ) الثانية  اجلزئية  املحكمة)الدائرة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  وعليه 
لالجابة  وذلك   2015/1/18 يوم  �شباح  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام 
على الدعوى وتقدمي مالديكم من بينات. ويف  حالة تخلفكم عن احل�شور او 
عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف 

غيابك.حرر يف: 2014/12/31.  
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
           اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2014/5176   جتاري جزئي            
اىل املدعى عليه: اذر حممد علي- اماراتي اجلن�شية

حيث ان املدعية: الدولية لالجهزة اللكرتونية)ذ م م(
مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله,  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقام 

وقدره )5750 درهم( بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف 
يف   ) الثانية  اجلزئية  املحكمة)الدائرة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  وعليه 
لالجابة  وذلك   2015/1/18 يوم  �شباح  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام 
على الدعوى وتقدمي مالديكم من بينات. ويف  حالة تخلفكم عن احل�شور او 
عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف 

غيابك.حرر يف: 2014/12/31.  
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2014/1070    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ نيك حممد حفيظ اهلل- افغان�شتاين اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )49%( وذلك اىل ال�شيد: وليد 
ابراهيم ما اهلل ابراهيم اآل علي- اماراتي اجلن�شية يف ) وليد ابراهيم لتجارة قطع 
فقره  امل��ادة )14(  بن�س  ورقمها )542749(. وعمال  م(  م  ذ  الثقيلة-  املعدات  غيار 
)5( من احكام قانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2015/21    

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ �شو�شن بنت رجب بن طالب تون�س اجلن�شية 
ال��ب��ي��ع وال��ت��ن��ازل ك��ام��ل ح�شته يف/���ش��ال��ون اجل��ي��ل اجل��دي��د لل�شيدات  ت��رغ��ب يف 
بنغالدي�س  القا�شم  اب��و  اخ��رت  رح��ن��ه  لل�شيدة:  وذل���ك   600746 جت���اري  ترخي�س 
اجلن�شية.  وعمال بن�س املادة )14( فقره )5( من احكام قانون الحتادي رقم )4( 
ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/813  مدين جزئي   
اىل املدعى عليه /1- من�شور ح�شن احمد ظاهر ال بريك جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى: �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س م ع(  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )5109.24 درهم( 
الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2015/1/20 ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
 اعــــــــــالن         

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبداهلل علي مراد عي�شى البلو�شي/ المارات اجلن�شية 
ملقاولت  ال�شبا  ند  يف  مالك  وب�شفتي   )784198209865157( رق��م  هوية  بطاقة  واحمل 
الملنيوم والزجاج- كلباء رخ�شة جتارية رقم 603163 �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية- 
فرع كلباء والن�شاط: مقاولت فئة �شاد�شة- املنيوم وزجاج باأنني تنازلت عن ح�شتي يف: ند 
ال�شبا ملقاولت الملنيوم والزجاج البالغة 100% وذلك لل�شيد: خمي�س احمد خمي�س حممد 
املزروعى وجن�شيته: المارات بطاقة هوية رقم )784196107618215( وللمتنازل له مطلق 
احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها اعاله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف 
ملكه.  وعمال بن�س املادة )5/14( من القانون الحتادي رقم4 �شنة2013 يف �شاأن الكاتب 
اقت�شى ن�شر هذا الع��الن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا  بالعدل فقد 
ن�شر هذا العالن  تاريخ  ا�شبوع من   العدل خالل  كاتب  باملراجعة اىل  يقوم  ان  الج��راء 

وال�شت�شتكمل الجراءات القانونية.
  كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

  حمكمة كلباء  الحتادية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/1167  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- راما�س لل�شحن اجلوى �س ذم م- وميثلها قانونا/ فرح جوليد احمد  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة فيدرال اك�شربي�س انرتنا�شيونال انك  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بتاريخ 2014/12/22 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: وقبل الف�شل 
يف املو�شوع- بندب اخلبري املحا�شبي املخت�س �شاحب الدور باجلدول. وتكون مهمته: الطالع على ملف الدعوى 
وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم من مت�شندات وارفان ن�شخة مرتجمة منها, والنتقال ملقر 
طريف الدعوى وذلك لالطالع على املرا�شالت الورقية واللكرتونية ان وجدت وال�شجالت والدفاتر التجارية 
الورقية واللكرتونية املنتظمة )وفقا للمواد 26و 36 من قانون املعامالت التجارية واملادة اخلام�شة وتطبيقاتها 
من القانون 1 ل�شنة 2006 ب�شاأن املعامالت والتجارة اللكرتونية والقرارات التنفيذية( يف حدود مو�شوع العالن 
املنتدب يف  اتعاب وم�شاريف اخلبري  املحكمة على ذمة  بايداع مبلغ ع�شرة الف درهم خزينة  املدعية   والزمت 
الدعوى وحددت لنظر الدعوى جل�شة 2015/1/5 يف حالة عدم �شداد المانة وجل�شة 2015/2/9 يف حالة �شدادها 

.  ch1.B.8 وحتى يقدم اخلبري تقريره ال�شاعة 9.30  �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
       اعـــــــــالن

تعلن دائرة حماكم را�س اخليمة بان املدعو/ �شيف علي احمد الزيره 
ال�شام�شي, غري املقطع الول ل�شم ابنه من ) رحمه( اىل ) ارحمه( 
الزيره  احمد  علي  �صيف  /ارحمه  التغيري  بعد  ا�شمه  ليكون 

ال�صام�صي 
واأن من له م�شلحة يف العرتا�س ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما 
من تاريخ العالن امام ق�شم ال�شهادات والتوثيقات يف حمكمة را�س 

اخليمة.
 قا�سي - حمكمةرا�ض اخليمة البتدائية
د. جعفر حممود عبدالقادر ملكاوي

دائرة املحاكم
  حكومة را�ض اخليمة

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
       اعـــــــــالن

امل��دع��و/ خليفه حمد حممد  ب��ان  تعلن دائ��رة حماكم را���س اخليمة 
�شلطان(   ( م��ن  ابنه  ل�شم  الول  املقطع  غ��ري  ال�شحي,    ال�شكران 
اىل ) فزاع( ليكون ا�شمه بعد التغيري /فزاع خليفه حمد حممد 

ال�صكران ال�صحي  
واأن من له م�شلحة يف العرتا�س ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما 
من تاريخ العالن امام ق�شم ال�شهادات والتوثيقات يف حمكمة را�س 

اخليمة.
 قا�سي - حمكمةرا�ض اخليمة البتدائية
د. جعفر حممود عبدالقادر ملكاوي

دائرة املحاكم
  حكومة را�ض اخليمة

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
 مذكرة تبليغ حكم 2014/406 غيابي

الدولة.  خ��ارج  القامة  ت��اج- م�شري اجلن�شية جمهول حمل  ال�شيد  تامر حممد  املحكوم عليه:  اىل   
ادن��اه ولك احلق يف العرتا�س على هذا  انه قد �شدر �شدك احلكم 2014/406 الغيابي املبني  نبلغك 
احلكم امام حمكمة عجمان ال�شرعية خالل مدة 30 يوما ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك هذه 
�شي�شبح قطعيا بحقك  فان احلكم  املذكورة  املدة  املذكورة. ويف حالة عدم تقدميك العرتا�س خالل 

و�شتتخذ الجراءات القانونية لتنفيذه. حتريرا يف يوم اخلمي�س املوافق 2014/12/25.
احلكم: حكمت املحكمةحكما مبثابة احل�شوري للمدعية ن�شمة حممد ابراهيم عبده عبد النبي- )على 
( املدعى عليه تامر حممد ال�شيد تاج .اول: بتطليق املدعية من املدعى عليه طلقة رجعية لعدم النفاق 
برتك  ثانيا:  باتا.  التطليق  حكم  �شريورة  تاريخ  من  التطليق  هذا  من  عدتها  اح�شاء  املدعية  وعلى 
املدعية للمطالبة بتطليقها من املدعى عليه لل�شرر وللهجر والزامها مب�شاريف الرتك. ثالثا: بالزام 
املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  ال��رتك  ر�شم  عدا  الدعوى  وم�شروفات  بر�شوم  عليه  املدعى 
ويعلن املدعى عليه باحلكم بالن�شر. �شدر احلكم مبثابة احل�شوري وتلي علنا بتاريخ اليوم اخلمي�س 3 

ربيع الول 1436ه� املوافق 2014/12/25 با�شم �شاحب ال�شمو رئي�س دولة المارات العربية املتحدة.
القا�سي    

وزارة العدل
حمكمة عجمان ال�سرعية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
            اعالن جمموعة اعالن بالن�سر

اىل املنفذ �شدها: مرمي علي احمد للخدمات الفنية �س ذم م
ب�شداد ادن��اه, وذلك للزامك  بالك�شف  املو�شحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي   مبا 
�شتتخذ املحكمة  ف��ان  وعليه  التبليغ  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ا   )15( خ��الل  ب��ه  املو�شحه   امل��ب��ال��غ 

 الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2014/3391  تنفيذ عمايل
2014/3390  تنفيذ عمايل
2014/3393  تنفيذ عمايل
2014/3392  تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4

اجلهة طالبة التنفيذ
حممد منري حممد نظري
حممد ا�شاق ار�شاد احمد

حممد قا�شم قرى حممد ا�شلم
حممد �شكيل حافظ غالم ر�شول

ر�شم التنفيذ
507 درهم
 500 درهم
496 درهم
496 درهم

املبلغ املنفذ به
 8262 درهم
 8156 درهم
8098 درهم
8091 درهم

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/846  احوال نف�ض م�سلمني   
اىل املدعى عليه /1 -�شكوت روبرت وي�شرن جمهول حمل القامة مبا ان املدعى: روز نورجان �شلطانة انور   
الدعوى  2014/12/17 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة    جمهول  حمل 
املذكورة اعاله ل�شالح/ روز نورجان �شلطانة انور حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: 1- بف�شخ الزواج بني 
املدعية/ روز نور جان �شلطانة انور واملدعى عليه/ �شكوت روبرت وي�شرن وعليها اح�شاء عدتها اعتبار من 
تاريخ �شريوة حكم الف�شخ باتا. 2-الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 2000 درهم �شهريا نفقة زوجية 
اعتبارا م تاريخ 2011/6/30 وحتى �شريورة احلكم باتا. 3- الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 6000 
درهم �شهريا نفقة عدة اعتبارا من �شريورة احلكم باتا وحتى انتهاء عدتها �شرعا. 4- اثبات ح�شانةاملدعية 
لولديها ريان ورا�شيل 5- الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 1000 درهم �شهريا كنفقة لولديها ريان 
ورا�شيل لكل منهما على حدة وذلك اعتبارا  من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2014/6/30 -  6- الزام املدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 500 درهم �شهريا اجر ح�شانة اعتبارا من تاريخ انهاء عدتها. 7- الزام املدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 24000 درهم نفقة متعة.8- الزام املدعى عليه بامل�شروفات ورف�شت عدا ذلك 
من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 

هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض ال�سعبة                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 447 /2014 نزاع تعيني خربة جتاري                     
اىل املتنازع �شده/1- عبدول لطيف ار�شنوف  جمهول حمل القامة مبا 
ان املتنازع/ جاد �شرف الدين وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي 
خبري  ب��ن��دب  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  التميمي  
املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  حما�شبي 
8.30 �س  ال�شاعة  املوافق 2015/1/28   الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
مبكتب امل�شلح  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل.  
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     
     اعالن احل�سور بالن�سر    

يف الدعوى رقم 2014/6747   ايجارات  
 بناًء على القرار ال�شادر من الدائرة البتدائية )اللجنة ال�شاد�شة( يف الدعوى 
)2014/12/29(ب����اع����الن  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  اي��ج��ارات   )2014/6747(
املدعى عليها الوىل / مانيال لتجارة املواد الغذائية فانه نعلمكم بان املدعي/ 
نا�شر حممد لوتاه للعقارات  قد اقام الدعوى قبلكم بطلب )الزام املدعي عليه 
املتاخر مبلغ 11250  املدعى عليه ب�شداد مبلغ اليجار  الزام  املاجور +  باخالء 
درهم وما ي�شتجد حتى تاريخ الخالء + الزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ  5000 
�شهر  ب�شداد قيمة  املدعى عليه  ال��زام    + �شيك  ارجت��اع  ا�شبوعيا غرامة  دره��م 
غرامة النهاء املبكر لاليجار +الزام املدعي عليه ب�شداد فواتري الكهرباء واملياه 
حتى الخالء الفعلي+  الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة( 
والتي �شتنظر بجل�شة )2015/1/7( يوم )الربعاء( ال�شاعة )4.30( مبقر املركز  
دفاع  من  مالديكم  وتقدمي  احل�شور  منكم  يرجى  فعليه  دبي  بلدية  مبنى  يف 
كافة  تتخذ  �شوف  ال��دائ��رة  ف��ان  او م�شتندات. ويف ح��ال تخلفكم عن احل�شور 

الجراءات القانونية الالزمة.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
عبا�ش ي�سعى لدولة فل�سطينية من بو�بة )�جلنائية(

�لأمم �ملتحدة : �لعامل عاجز عن منع �لنز�عات 

��ستباكات �لهند وباك�ستان ت�سرد �لآلف

•• الريا�ض-وام:

ال�شريفني  احل���رم���ني  خ�����ادم  اأك�����د 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
حتديات  ت��واج��ه  اململكة  اأن  �شعود 
نتيجة  م�����ش��ب��وق��ة  غ���ري  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
قريبة  اأو  ب����دول جم�����اورة  ح���ل  مل���ا 
بواقعها  ح��ادة ع�شفت  اأزم���ات  م��ن 
م�����ش��ت��ن��ق��ع احل����روب  اإىل  ودف��ع��ت��ه��ا 
الأهلية وال�شراعات الطائفية مما 

يتطلب منا اليقظة واحلذر. 
ال�شريفني  و���ش��دد خ��ادم احل��رم��ني 
ال�شورى  جمل�س  اأم���ام  خطابه  يف 
واأل��������ق��������اه الأم������������ري �����ش����ل����م����ان بن 
العهد  ويل  ���ش��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
اأعمال  اف���ت���ت���اح  يف  ام�������س  ال����دف����اع 
ال�شنة الثالثة من الدورة ال�شاد�شة 
للمجل�س يف الريا�س على اأن قيادة 
التحديات  ل��ه��ذه  م��درك��ة  امل��م��ل��ك��ة 
وتداعياتها و�شتبقى بالدكم تتمتع 
مبا حباها اهلل من نعم عديدة ويف 
مقدمتها نعمة الأمن وال�شتقرار. 
وقال اإن جمل�س ال�شورى يج�شد يف 
اأعماله  ويف  الوطن  وح��دة  ت�شكيله 
امل�شاركة يف �شنع القرار فاأنتم من 
تعتمد عليهم  ال��ذي��ن  ال����راأي  ق���ادة 
الدولة يف �شياغة حا�شر وم�شتقبل 
الوطن وهذا يلقي عليكم م�شوؤولية 
التي  التحديات  كربى يف مواجهة 
الدفع  ويف  ب���الدك���م  ل��ه��ا  ت��ت��ع��ر���س 
مب�شار التنمية الوطنية يف اأبعادها 

•• عوا�سم-وكاالت:

ال��وزراء العراقي حيدر  دعا رئي�س 
ع�شائر  ث���ورة  ق��ي��ام  اإىل  ال��ع��ب��ادي, 

�شد تنظيم داع�س الإرهابي .
واأك����د ال��ع��ب��ادي يف اج��ت��م��اع عقده, 
حمافظ  ال����������راوي  ����ش���ه���ي���ب  م�����ع 
قيام  �شرورة  على  اجلديد  الأنبار 
هذا  للتخل�س من  ع�شائرية  ث��ورة 
املجتمع  ج�شد  عن  الغريب  العدو 
مكتب  اأورد  ح�����ش��ب��م��ا   , ال���ع���راق���ي 

رئي�س الوزراء.
واأكد العبادي على اأهمية م�شاركة 
الأنبار  حمافظة  واأب��ن��اء  الع�شائر 
يف حترير مناطقهم من املنظمات 
اأهمية  ع��ل��ى  م�����ش��ددا   , الإره���اب���ي���ة 
الأنبار  ت��وف��ري اخل��دم��ات لأه����ايل 
املحررة  امل��ن��اط��ق  ب��اإع��م��ار  وال���ب���دء 

فيها.
ما�شية  قواتنا  اإن  ال��ع��ب��ادي  وق���ال 
بتحرير كل �شرب من اأر�س العراق 
العديد  يف  الن��ت�����ش��ارات  وحت��ق��ي��ق 

من املناطق
ميدانياً, فجرت عنا�شر من تنظيم 
مبدينة  اأمنيا  مركزا  ام�س  داع�س 
الأنبار  حمافظة  مركز  ال��رم��ادي 
مواجهات  ب��ع��د  ال����ع����راق,  غ���رب���ي 
ال�شرطة, بح�شب  عنيفة مع قوات 

�شباط يف مديرية الأنبار.
اأحد  �شندوخ,  حميد  العقيد  وق��ال 
�شباط مديرية الأنبار, اإن عنا�شر 
�شنوا  الإره�����اب�����ي  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
على  وعنيفا  وا�شعا  هجوما  اليوم, 

املختلفة لتحقيق تطلعات املواطن. 
واأ�شاف اأن بلدكم يعي�س يف منطقة 
التي  الأزم����ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�شهد 
وبف�شل  ك��ب��رية  حت���دي���ات  اأف������رزت 
وت�شافر  جمل�شكم  بتعاون  ثم  اهلل 
جهود حكومتكم متكنا من التعامل 
مع هذه الأزمات وال�شتجابة لهذه 
التحديات مما جعل بالدكم واحة 
اأمان يف حميط م�شطرب. وتطرق 
خادم احلرمني ال�شريفني يف كلمته 
اأو�شاع �شوق البرتول الدولية  اإىل 
مدافعة  �شتبقى  اململكة  اأن  موؤكدا 
عن م�شاحلها القت�شادية ومكانتها 
العاملية �شمن منظور وطني يراعي 
متطلبات رفاهية املواطن والتنمية 
امل�شتدامة وم�شالح اأجيال احلا�شر 

وامل�شتقبل. 
يحدث  م��ا  عليكم  يخفى  ل  وت��اب��ع 
ال���ع���امل���ي���ة من  ال����ب����رتول  ����ش���وق  يف 
عوامل  �شببتها  ط���ارئ���ة  ت���ط���ورات 
�شعف  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  ع��دي��دة 
ال��ع��امل��ي واإن  ال��ن��م��و يف الق��ت�����ش��اد 
ه��ذه ال��ت��ط��ورات لي�شت ج��دي��دة يف 
معها  تعاملت  وق��د  ال��ب��رتول  �شوق 
ب���اإرادة  املا�شي  يف  ب��الدك��م  حكومة 
وب��ح��ك��م��ة وح��ن��ك��ة و�شوف  ���ش��ل��ب��ة, 
امل�����ش��ت��ج��دات احلالية  م��ع  ت��ت��ع��ام��ل 
يف ����ش���وق ال���ب���رتول ال��ع��امل��ي ب���ذات 
التطور  اأن  ن��وؤك��د  وا���ش��اف  النهج. 
احلقيقي هو الذي يتم وفق خطى 
موزونة تراعي متطلبات الإ�شالح 
اتخاذها  يتم  الر�شيدة  وال��ق��رارات 

الأمم الأخرى بغية حتقيق الغايات 
واختتم  امل�������ش���رتك���ة.  الإن�������ش���ان���ي���ة 
خ���ط���اب���ه ق���ائ���ال ل���ق���د ت���ط���رق���ت يف 
خطابي هذا اإىل بع�س املو�شوعات 
ويف  اهتمامكم  على  ت�شتحوذ  التي 
ا�شتعرا�س  عليكم  امل���وزع  خطابي 
مل��ا اأجن��زت��ه حكومة ب��الدك��م خالل 
الداخلي  ال�����ش��اأن  امل��ا���ش��ي يف  ال��ع��ام 
واخل���ارج���ي. وك���ان رئ��ي�����س جمل�س 
اهلل  عبد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى 
ال�شيخ  اآل  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ب��ن حممد 
اأكد  اجلل�شة  ب��داي��ة  يف  كلمة  األ��ق��ى 
�شهدت  ال�������ش���ع���ودي���ة  اأن  خ���الل���ه���ا 
خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة ع���ددا من 

ب��ع��ي��دا ع���ن ال���ع���واط���ف وت�����ش��ب يف 
واملواطن  الوطن  م�شلحة  �شميم 
املواطن  اأم��ام  كبرية  وم�شوؤوليتكم 
فيما يعر�س عليكم من مو�شوعات 
واأن����ا ع��ل��ى ي��ق��ني ب��اأن��ك��م اأه���ل لهذه 

امل�شوؤولية.
واأ�شار اإىل اأن جهود موؤ�ش�س اململكة 
اأثمرت عن قيام هذا الكيان العظيم 
الذي اأ�شبح من م�شوؤوليتنا جميعا 
حكومة و�شعبا احلفاظ عليه وعلى 
مكت�شباته ومكانته بني الأمم وعلى 
الر�شالة  ت��ل��ك  ال�����ش��ام��ي��ة  ر���ش��ال��ت��ه 
امل�شتمدة من قيم الإ�شالم ال�شمحة 
ومن رغبة يف احلوار والتفاعل مع 

مركز �شرطة البوري�شة يف منطقة 
ال��ب��وري�����ش��ة ���ش��م��ايل ال���رم���ادي, ما 
عنيفة  ا���ش��ت��ب��اك��ات  وق���وع  اإىل  اأدى 
ب�����ني اجل����ان����ب����ني, واأرغ����������م ق�����وات 
ال�شرطة على الن�شحاب من املركز 
اآخ��ر مل  اإىل مكان  ونقل ممتلكاته 

يحدده.
ان�شحاب  بعد  اأنه  �شندوخ,  واأ�شاف 
وتركه  امل��رك��ز  م��ن  ال�شرطة  ق��وات 
فارغا, قام عنا�شر داع�س الإرهابي 
بتفجريه بعبوات نا�شفة و�شواريخ 
اأن  اإىل  م���������ش����ريا   , ج�����ي  ب�����ي  ار 

ال�شتباكات م�شتمرة.

اأيلول ي�شن حتالف  ومنذ �شبتمرب 
ت���ق���ود ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة غ����ارات 
ا�شتوىل  ال��ذي  داع�س  تنظيم  على 
�شوريا  وا���ش��ع��ة يف  م�����ش��اح��ات  ع��ل��ى 

والعراق.
يجمع  ال���������ذي  امل�����ر������ش�����د  وق���������ال 
على  م�شادر  �شبكة  عرب  املعلومات 
الأر���س اإن ر�شالة تقول هذا منكر 
يا �شيخ كانت على اجلثة وك��ان يف 

فمه �شيجارة.
راأ�س  بقطع  ق���ام  م��ن  يت�شح  ومل 
مناطق  يف  ���ش��ك��ان��ا  ل���ك���ن  ال����رج����ل 
ت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا داع�������س ق���ال���وا اإن 

ال�شوري  امل��ر���ش��د  ق���ال  الث���ن���اء  يف 
اإن قياديا  ام�����س  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق 
ال�شرطة  م�شري اجلن�شية يف قوة 
التي اأعلنها تنظيم داع�س الإرهابي 
يف �شوريا عر عليه مقطوع الراأ�س 

يف حمافظة دير الزور.
بريطانيا  ومقره  املر�شد  واأ�شاف 
نائب  ب����اأن����ه  ي����ع����رف  ال����رج����ل  اإن 
)ال�شرطة(  احل�����ش��ب��ة  ق����وة  اأم�����ري 
اأن  املر�شد  واأو���ش��ح  املحافظة.  يف 
اآثار  التي ظهر عليها  جثة الرجل 
ت��ع��ذي��ب ع���ر ع��ل��ي��ه��ا ق���رب �شركة 

الكهرباء يف مدينة امليادين.

ال���ق���رارات والأوام������ر وم���زي���دا من 
م�شاريع النماء واخلري التي ت�شب 
يف م�شلحة ه��ذا ال��وط��ن. وق��ال اإن 
مبادئ  على  ترتكز  اململكة  �شيا�شة 
واأ���ش�����س ل حت��ي��د ع��ن��ه��ا اأب����دا فهي 
دائما تقف اإىل جانب احلق والعدل 
املجتمع  مع  وتتعاون  اإليه  وت�شعى 
ال������دويل ب��ه��ي��ئ��ات��ه وم��ن��ظ��م��ات��ه يف 
حتقيق كل ما يعزز الأمن وال�شلم 
الرخاء  يعم  اأن  اأج���ل  م��ن  ال���دويل 
وال���ش��ت��ق��رار ه��ذا ال��ع��امل. واأ�شاف 
اأنه يف ظل ما ت�شهده بع�س الدول 
ال���ع���رب���ي���ة م����ن اأح��������داث وظ�����روف 
فقد  ا�شتقرارها  يف  اأث���رت  ع�شيبة 
الهادفة  م�شاعيها  اململكة  وا�شلت 
وال�شتقرار  الأم�����ن  حت��ق��ي��ق  اإىل 
فلم تاأل جهدا يف اتخاذ الإجراءات 
ال�شعب  دم  ن��زي��ف  ب��وق��ف  الكفيلة 
ال�شوري ال�شقيق وحماولت اإيجاد 
ح��ل ل��الأزم��ة ال�����ش��وري��ة كما رحبت 
وال�شراكة  ال�شلم  ب��ات��ف��اق  اململكة 
ال��وط��ن��ي��ة ال���ذي وق��ع��ت��ه الأط����راف 
ميكن  اأن  اآملة  اليمنية  ال�شيا�شية 
ال�شقيق من  ال��ي��م��ن  الت��ف��اق  ه���ذا 
لرعاية  ام�����ت�����دادا  اأزم����ت����ه  جت������اوز 
التي  اخلليجية  ل��ل��م��ب��ادرة  اململكة 
ال�شقيق  اليمن  جتنيب  يف  اأ�شهمت 
على  و�شدد  والفنت.  النزاع  ويالت 
كللت  ج���ه���ودا  ب���ذل���ت  امل��م��ل��ك��ة  اأن 
بالنجاح ل��راأب ال�شدع بني كل من 
م�شر وقطر �شعيا لجتماع الكلمة 

ووحدة ال�شف العربي.

اجلهر  حظرت  املت�شددة  اجلماعة 
بالتدخني.

اإن  املر�شد  ق��ال  اأخ��رى  ناحية  من 
من  اثنني  قتل  حاولوا  جمهولني 
امليادين.  داع�س يف مدينة  مقاتلي 
عندما  الأوىل  امل���ح���اول���ة  وق���ع���ت 
حاولت �شيارة ده�س اأحد املقاتلني 
امليادين  يف  ال��ط��ي��ب��ة  دوار  ع���ن���د 
هاجم  عندما  الثانية  ج��رت  بينما 
�شخ�شان على دراجة نارية م�شلحا 
اإىل  اأدى  مم��ا  معدنية  بع�شا  اآخ��ر 

اإ�شابته اإ�شابة خطرية.
وتخو�س داع�س قتال مع جماعات 
اإج����راءات  وتتخذ  اأخ���رى  م�شلحة 
اأي�شا  وتقتل  ال�شكان.  مع  �شارمة 
اأع�������ش���اءه���ا  ب���ع�������س الأح������ي������ان  يف 

لرتكابهم خمالفات.
ويقول �شكان ون�شطاء اإن التنظيم 
ورجمت  روؤو���ش��ا  الإره��اب��ي قطعت 
عليها  ت�شيطر  مناطق  يف  كثريين 
لأن��ه��م م��ن امل��ق��ات��ل��ني امل��ن��اوئ��ني اأو 
ي��رون��ه��ا تخالف  اأف���ع���ال  لرت���ك���اب 
تف�شريهم لل�شريعة . ويف دي�شمرب 
ال�شوري  املر�شد  قال  الأول  كانون 
���ش��رط��ي��ة مم��اث��ل��ة قطعت  ق���وة  اإن 
اتهمتهم  رج������ال  اأرب����ع����ة  روؤو���������س 

بالكفر.

اأكد على راأب ال�صدع بني م�صر وقطر �صعيا لوحدة ال�صف العربي

خادم �حلرمني �ل�سريفني: نو�جه حتديات �إقليمية غري م�سبوقة تتطلب �ليقظة و�حلذر 

ذبح م�صوؤول يف �صرطة التنظيم الإرهابي

�لعبادي يدعو �إىل ثورة ع�سائرية �سد د�ع�ش

�أوباما وزعيم �لأغلبية يف جمل�ش �ل�سيوخ يطمحان لتفاق
•• وا�سنطن-رويرتز:

ميت�س  اجل��م��ه��وري  وال�شناتور  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  يبحث 
مكونيل زعيم الأغلبية يف جمل�س ال�شيوخ عن نقاط اتفاق وهما ي�شتهالن 
ات�شمت  واإن  ب��اردة  الأرج���ح  على  �شتظل  التي  عالقتهما  يف  جديدا  ف�شال 
حزبيهما  جتهيز  اإىل  ال��رج��الن  فيه  ي�شعى  ال��ذي  ال��وق��ت  ففي  بالعملية. 
الأمريكي  الرئي�س  لأوباما يحتاج  2016 لختيار خليفة  عام  لنتخابات 
وزعيم الأغلبية يف جمل�س ال�شيوخ اإىل التو�شل اإىل و�شيلة للعمل معا اإذا 
التجارة  ب�شاأن  اتفاقات  اإىل  والتو�شل  ت�شريعي  كانا يريدان تخطي جمود 
 53( فاأوباما  �شهال.  الأم��ر  يكون  لن  القت�شادية.  والق�شايا  وال�شرائب 
عاما( ومكونيل )72 عاما( لي�شا مقربني ول يجمع بينهما الكثري. واأ�شفى 

اأن   2010 اأعلن عام  مكونيل حالة من التوتر على عالقته باأوباما حني 
اأولويته هي اأن يبقى الرئي�س الدميقراطي يف البيت الأبي�س لفرتة واحدة 
وهو حلم انهار مع انتخاب اأوباما لولية ثانية. ويخلق هذا جوا من عدم 
اليقني حني ي�شبح مكونيل زعيم الأغلبية اجلمهورية يف جمل�س ال�شيوخ 
ويحتفي اجلمهوريون باأغلبية اأكرب يف جمل�س النواب وهو ما يعطيهم ثقال 
اأوباما خالل عاميه الأخريين يف البيت الأبي�س. وكان  اأقوى يف مواجهة 
اجلمهوريون قد انتزعوا ال�شيطرة على جمل�س ال�شيوخ يف النتخابات التي 
جرت يف نوفمرب ت�شرين الثاين كما احتفظوا باأغلبيتهم يف جمل�س النواب. 
وقال اآندي �شميث مدير مركز الدرا�شات امل�شحية يف جامعة نيوهامب�شري 
الذي  اأوب��ام��ا  و�شي�شعى  م�شدود.   حبل  على  ال�شري  اإىل  الث��ن��ان  �شي�شطر 
هذا  يلقيه  ال��ذي  الحت��اد  حالة  خطاب  خ��الل  العري�شة  اأجندته  �شي�شرح 

اإىل اتفاق مع اجلمهوريني ب�شاأن الإ�شالح ال�شريبي  اإىل التو�شل  ال�شهر 
اجلمهوري  احلزبني  مواقف  تخترب  جم��الت  وه��ي  التجارية  والتفاقات 
والدميقراطي. و�شيحاول اإقناع اجلمهوريني باملوافقة على اإ�شالح قانون 
اإقناع  �شيحاول  كما  يعار�شونه  ما  وهو  العائدات  تزيد  بطريقة  ال�شرائب 
لطاملا  جت���اري  ت�شريع  على  ب��امل��واف��ق��ة  للعمال  امل��وؤي��دي��ن  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
عار�شوه. وقال اأوباما خالل موؤمتر �شحفي ال�شهر املا�شي �شنختلف على 
بع�س الأ�شياء لكن �شتكون هناك نقاط اتفاق وعلينا اأن نتمكن من حتقيق 
هذا.  ويود مكونيل تخفيف القيود كو�شيلة لدعم القت�شاد الأمريكي كما 
�شي�شعى للح�شول على موافقة على خط نفطي بني كندا وتك�شا�س. لكنه 
يود اأي�شا اأن يتفادى زمالوؤه اجلمهوريون اإخافة الناخبني باقرتاحات من 

اأق�شى اليمني.

�لكويت تدين �لهجوم �لإرهابي 
على دورية ب�سمال �ل�سعودية

•• الكويت -وام:
اأعرب م�شدر م�شوؤول يف وزارة اخلارجية الكويتية عن اإدانة دولة الكويت 
اإحدى  له  تعر�شت  الذي  الآث��م  الإرهابي  للهجوم  ال�شديدين  وا�شتنكارها 
دوريات حر�س احلدود ب�شمال اململكة العربية ال�شعودية واأدى اإىل ا�شت�شهاد 
ثالثة من رجال الأمن واإ�شابة اثنني اآخرين. وبثت وكالة النباء الكويتية 
تو�شيح امل�شدر اأن هذا الهجوم الإرهابي اجلبان على اململكة ميثل اعتداء 
اأمن  ينال من  كافة ولن  العربية  التعاون لدول اخلليج  على دول جمل�س 
اإطار  يف  وهزميته  الإره���اب  مواجهة  على  وعزمها  املجل�س  دول  اأو  اململكة 

جهود الدول ال�شقيقة وال�شديقة.

•• القد�ض املحتلة-رويرتز:

بالن�شبة ل�شخ�س �شارف على الثمانني فاإن الرئي�س حممود عبا�س 
املا�شي  الأ�شبوع  ق��راره  لكن  الأم���ور.  يحرك  كيف  يعرف  زال  ما 
جمازفة  على  ينطوي  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  للمحكمة  بالن�شمام 
�شديدة رمبا تعود بنك�شة على غايته املن�شودة: الدولة الفل�شطينية 
امل�شتقلة. وبفعل الإحباط جراء عدم اإحراز تقدم يف املفاو�شات مع 
اإبريل  التي جرت يف  العقيمة  املحادثات  انهيار  بعد  اإ�شرائيل من 
راأ�س  ليلة  دول��ة ع�شية  اإع��الن  الف�شل يف م�شعى  بعد  ني�شان ومن 
الفل�شطيني  الرئي�س  نفذ  نيويورك  يف  املتحدة  الأمم  يف  ال�شنة 
تهديده القدمي بالن�شمام للمحكمة اجلنائية الدولية فقد قام 

يناير كانون  الثاين من  الغر�س يف  املطلوبة لهذا  الوثائق  مبلء 
الثاين. ويفتح هذا القرار الذي ت�شتكمل اإجراءاته الر�شمية خالل 
�شد  حرب  جرائم  بارتكاب  تهم  لتوجيه  الباب  ثالثة  اأو  �شهرين 
اإ�شرائيل �شواء كان ذلك فيما يتعلق باملواجهة التي وقعت ال�شيف 
عاما   47 منذ  امل�شتمر  اإ�شرائيل  احتالل  اآث��ار  اأو  غ��زة  يف  املا�شي 
للمناطق الفل�شطينية. وباملثل.. فهذا القرار يعر�س الفل�شطينيني 
م�شوؤولون  وق��ال  ح��رب.  جرائم  بارتكاب  تهم  �شدهم  توجه  لأن 
اإ�شرائيليون اإنهم يعتزمون اتخاذ مثل هذه اخلطوات عرب املحاكم 
طريق  تعرت�س  عقبة  اأك��رب  لكن  وغ��ريه��ا.  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
عبا�س هي جعل املحكمة اجلنائية الدولية التي اأن�شئت يف لهاي 
قبل 12 عاما تقبل اأيا من الق�شايا التي حتال اإليها. فالن�شمام 

للمحكمة ���ش��يء واإق��ن��اع رئي�س الدع���اء ب���اأن ل��دي��ه م��ن الأدل���ة ما 
اآخر. ومنذ تاأ�شي�س املحكمة مل  اأن يك�شب الق�شية �شيء  يتيح له 
باأعمال قتل جماعي  ت�شعة حتقيقات جميعها متعلق  �شوى  تفتح 
اأو جرائم حرب اأو جرائم �شد الإن�شانية ارتكبت يف اأفريقيا. واإذا 
ما حتول نطاق تركيز املحكمة اإىل ال�شرق الأو�شط ف�شيلقى ذلك 
بعد  م��ا  الغربية  ب��الن��ح��ي��ازات  يتهمونها  م��ن  جانب  م��ن  ترحيبا 
بعدما  لنجاحها  �شمانة  لي�س  ذل��ك  ولكن  ال�شتعمارية.  احلقبة 
حتى  الأ���ش��واء  م��ن  كثري  عليها  �شلطت  ق�شايا  ع��دة  يف  اأخ��ف��ق��ت 
ويعتقد  �شوى يف حالتني فقط.  املتهمني  اإدان��ة  تنجح يف  اأنها مل 
كار�شنت �شتان اأ�شتاذ القانون اجلنائي الدويل والعدالة الدولية يف 
جامعة ليدن يف هولندا اأنه رمبا يكون لدى الفل�شطينيني ق�شية 

للغاية. ويف  اأوراقها �شعب  ا�شتكمال  لكن  بجرائم احلرب  خا�شة 
كل مرحلة من مراحل العملية- من تقييم الق�شية.. للتحقيقات 
املحاكمة..  قبل  ما  ملرحلة  املدعي..  يوجهها  التي  لال�شتدعاءات 
للمحاكمة نف�شها اإذا حدثت- ف�شيكون مبقدور اإ�شرائيل اأن تطعن 
بالأدلة.  الأخ��ذ  وب��اإج��راءات  الدولية  اجلنائية  املحكمة  ولي��ة  يف 
فلرمبا  وال�شتئنافات  والطعون  ذلك  كل  �شممت  اإذا  �شتان  وقال 
الأقل.   على  ال��زم��ان  م��ن  عقد  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  الق�شية  ت�شتغرق 
 2005 منذ  الفل�شطينية  ال�شلطة  يراأ�س  الذي  لعبا�س  بالن�شبة 
و�شيبلغ من العمر 80 عاما يف مار�س اآذار فاإن العقد زمن طويل. 
ويف كل الأح��وال كانت التوقعات ت�شري اإىل اأن قيام دولة م�شتقلة 

�شيقع قبل ذلك احلني.

•• انقرة-اأ ف ب:

اع����رب امل��ف��و���س الع��ل��ى ل�����ش��وؤون ال��الج��ئ��ني انطونيو 
الالجئني  نزوح ماليني  ا�شفه لن  ام�س عن  غوترييز 
ي���دل ع��ل��ى عجز  ���ش��وري��ا وال���ع���راق  �شحايا احل����روب يف 

املجتمع الدويل عن منع وقوع وت�شوية النزاعات .
التراك  لل�شفراء  ال�شنوي  الجتماع  وقال غوترييز يف 
يف ان��ق��رة ان ازم��ة ك��ربى, الزم���ة ال��ك��ربى التي جتتاح 
�شوريا والعراق ا�شافة اىل الزمات اجلديدة والقدمية 
�شكاين منذ  ن��زوح  اخطر م�شكلة  تنتهي خلقت  التي ل 

احلرب العاملية الثانية .
13 مليون �شخ�س  بان اكر من  امل�شوؤول نف�شه  وذك��ر 
نزحوا ب�شبب النزاعات يف �شوريا والعراق, وبان الزمة 
ت�����ش��اد املجاورة,  ل��ت��ط��ال  ال�����ش��ودان  ت��ف��اق��م��ت يف ج��ن��وب 
جتتاح  ج��دي��دة  ازم��ة  وان  ليبيا  يف  ت��ده��ور  الو�شع  وان 

اوكرانيا.

•• عوا�سم-رويرتز:

املعارك  نطاق  ات�شاع  م��ع  دي��اره��م  م��ن  الهنود  اآلف  ف��ر 
بني الهند وباك�شتان على احلدود املمتدة بينهما 200 

كيلومرت يف منطقة ك�شمري املتنازع عليها.
وت�شاعد التوتر بني اجلارتني النوويتني منذ اأن األغى 
رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي حمادثات �شالم 
احلني  ب��ني  وت��ن��دل��ع  امل��ا���ش��ي.  اآب  اأغ�شط�س  يف  بينهما 
والآخ��ر جولت ق�شف عنيف عرب احل��دود منذ اأكتوبر 

ت�شرين الأول.
وق��ت��ل ع��ل��ى الأق����ل ع�����ش��رة ج��ن��ود وم��دن��ي��ني م��ن الهند 

وباك�شتان يف معارك دارت على مدى الأ�شبوع املن�شرم.
القليلة  الأي����ام  يف  ت�شاعد  ال��ق��ت��ال  اإن  ق��روي��ون  وق���ال 

املا�شية.
النار  اإط���الق  ت��زاي��د  ال�شكان  اأح��د  �شينغ  جاجتار  وق��ال 
النار من على  اإط��الق  ب��داأوا  الباك�شتانيني.  من جانب 
ال�شكان  اأربعة كيلومرتات من قريتنا.  اأقل من  م�شافة 
اأمانا.  اأكر  ديارهم ويرحلون فزعني لأماكن  يرتكون 

وا�شاف غوترييز كل ذلك يدل على ان املجتمع الدويل 
ف��ق��د ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ق���درت���ه ع��ل��ى م��ن��ع وق����وع النزاعات 

وت�شويتها .
وتابع الدبلوما�شي نعي�س يف عامل ا�شبح فيه عدم القدرة 
على توقع الحداث والفالت من العقاب قواعد اللعبة. 
عامل مل يعد فيه توجه فعال, عامل تتكثف فيه النزاعات 
وتبقى فيه الزمات القدمية كامنة, المر الذي تنجم 

عنه عواقب ما�شاوية على ال�شعد الن�شانية .
وكان امل�شوؤول يف المم املتحدة اعلن يف حزيران يونيو 
امل��ا���ش��ي ان ع���دد ال��الج��ئ��ني ال��ذي��ن مت اح�����ش��اوؤه��م يف 
مليونا  اخلم�شني  عتبة  جت��اوز  الر�شية  الكرة  جممل 

للمرة الوىل منذ 1945.
ويف كلمته يف الجتماع, �شكر غوترييز مرة اخرى تركيا 
التي ت�شتقبل ر�شميا اكر من 1,6 مليون �شوري على 
ارا�شيها مبوجب �شيا�شة البواب املفتوحة التي قررها 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان.

اإىل  كذلك.  تت�شرر  ما�شيتنا  وقطعان  م��زارع��ون  نحن 
اأين نذهب؟ يتعني على احلكومة اأن توفر لنا ماآو اأكر 

اأمانا نقيم فيها مع اأطفالنا. جناهد يوميا لنعي�س. 
رام  بابو  وقال  واأعمالهم.  ما�شيتهم  خ�شارة  من  و�شكوا 
�شارما �شقط الكثري من ال�شحايا وخ�شرنا الكثري من 
اإغاثة  خميمات  اإىل  القرويني  مئات  وانتقل  اأعمالنا.  
اأقامتها احلكومة يف مدار�س اأو يف اأي اأرا�س اآمنة اأخرى. 
ال�شاعة  النار يف  اإطالق  اليوم بداأ  وقالت كاميال ديفي 
واجهنا  جرينت�س(.  بتوقيت   0830( ظ��ه��را  الثانية 
اإىل  منازلنا  من  خروجنا  اأثناء  ال�شعوبات  من  الكثري 
الأ�شرة  تتحرك  اأن  ال�شعب  ومن  اأطفال  لدينا  املخيم. 
يف  تركناها  ما�شيتنا  ال��ن��ار.  اإط��الق  اأث��ن��اء  ب�شرعة  كلها 
الديار انها �شتموت �شواء من اجلوع اأو من اإطالق النار. 

معنا ر�شيع ولد منذ 21 يوما فقط. 
اأي��ام معدودة من زي��ارة وزير  وجاء ت�شاعد العنف قبل 
اخلارجية الأمريكي جون كريي للهند. ومن املقرر اأن 
اأي�شا يف  الهند  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�س  ي��زور 

وقت لحق من ال�شهر احلايل.
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 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/11/06    املودعة حتت رقم: 220981 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �شركة جنوتي روبينرتي اإ�س.اآر.اإل  

جن�شية ال�شركة: اإيطاليا
وعنوانه: فيا �شان �شيزاريو, 104, 25075 , نايف )برا�شيا(, اإيطاليا.      

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
والأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

ال�شحية.
والواقعة يف الفئة: 11 

و����ش���ف ال��ع��الم�����ة: ح����ريف “GS” ب��خ��ط اأب���ي�������س داخ�����ل ���ش��ك��ل ب��ي�����ش��وي ب���ال���ل���ون الأ�����ش����ود وحت���ت���ه كلمة 
املو�شح بال�شكل  كما  لتينية.  بحروف   rubinetterie

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/11/06    املودعة حتت رقم: 220982 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �شركة جنوتي روبينرتي اإ�س.اآر.اإل  

جن�شية ال�شركة: اإيطاليا
وعنوانه: فيا �شان �شيزاريو, 104, 25075 , نايف )برا�شيا(, اإيطاليا.        

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
والأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

ال�شحية.
والواقعة يف الفئة: 11 

 gnutti“ الأ�شود وحتته عبارة  باللون  اأبي�س داخل �شكل بي�شوي  “GS” بخط  العالم�ة: حريف  و�شف 
املو�شح. بال�شكل  كما  لتينية.  sebastiano & figli rubinetterie”   بحروف 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/11/09    املودعة حتت رقم: 221120 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �شو�شيتيه ديزودو فولفيك.  
 جن�شية ال�شركة: فرن�شا   

وعنوانه: املنطقة ال�شناعية يف �شان�شيه 63530 فولفيك, فرن�شا    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

الكحولية,  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  وامل��ي��اه  كحولية,  غري  ال�شعري(  )���ش��راب  البرية 
م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه, �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات. 

والواقعة يف الفئة: 32 
الخ�شر  باللون  بركان  خلفيه  على  الأبي�س  باللون  لتينية  بحروف   )Volvic( كلمة  العالم�ة:  و�شف 

وال�شفر كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/11/09    املودعة حتت رقم: 221123 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ايكو �شكو ايه/ا�س  
 جن�شية ال�شركة: الدامنارك   

وعنوانه: اندا�شرتيفج 5, دي كيه-6261 بريدبرو, الدامنارك
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

اجللود وتقليد اجللود, واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري املدرجة يف الفئات الأخ��رى,   جلود ومواد 
ت�شبه اجللود مانعة لت�شرب املاء ول متت�س املاء؛ جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�شناديق واحلقائب 
ال�شفرية, حقائب اليد, حقائب الكتف, حقائب من الفرو, حقائب اخل�شر, حقائب الظهر, حقائب مدر�شية, 
علب  الئتمان,  بطاقات  حامالت  جيب,  حمافظ  جزادين,  حمافظ,  لالأحذية,  حقائب  لالأطفال,  حقائب 
املظالت,  للمفاتيح من اجللد, بطاقات من اجللد لالأمتعة )بطاقات لال�شم(؛  ع��روات  للمفاتيح  )جلد(, 

ال�شما�شي, ال�شروج, واأجزاوؤها واإك�ش�شواراتها )غري الواردة يف فئاٍت اأخرى( جلميع ال�شلع املذكورة اأعاله. 
والواقعة يف الفئة: 18 

و�شف العالم�ة: كلمة ”ecco“ بحروف لتينية ب�شكل خا�س كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/11/03    املودعة حتت رقم: 220722 

تاريخ الأ�شبقية :  رقم 2014/55380 تاريخ 2014/05/05 �شوي�شرا
باإ�ش��م: اأيه بي بي اآ�شيا براون بوفريي ليمتد

 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا   
وعنوانه: افولرتن�شرتا�شه 44, �شي اإت�س-8050 زيورخ, �شوي�شرا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
والأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة   

ال�شحية. 
والواقعة يف الفئة: 11 

و�شف العالم�ة: كلمة )ELMEK( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/11/04    املودعة حتت رقم: 220807 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ميناكو بي يف  

جن�شية ال�شركة: هولندا
وعنوانه: فان دير هافواغ 2, 4411 اأر بي رايلند, هولندا.     

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
احلية,  احليوانات  اأخ��رى,  فئات  ال��واردة يف  والغابات غري  الب�شاتني  ومنتجات  الزراعية,  واملنتجات  الِغالل 
باحليوانات,  الغذائية اخلا�شة  املواد  الطبيعية,  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة,  الفواكه واخل�شروات 

ال�شعري املنبت )امللت(.
والواقعة يف الفئة: 31 

و�شف العالم�ة: كلمة "MENACO" بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح. 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/11/05    املودعة حتت رقم: 220899 
 تاريخ الأ�شبقية :  رقم 144089254 تاريخ 2014/05/07 فرن�شا  

 باإ�ش��م: �شي.دبليو.اإف. ت�شيلدرن ويرلدوايد فا�شن  
جن�شية ال�شركة: فرن�شا 

وعنوانه: املنطقة ال�شناعية, اإنتد�شرتيال دو بوا-جويل, اأفنيو دي �شابل, 85500 ليه هريبيه, فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي. 
والواقعة يف الفئة: 35 

و�شف العالم�ة: كلمة )BILLIESMARKET( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/11/05    املودعة حتت رقم: 220900 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �شركة تريا فود ماجنمانت ليمتد  

 جن�شية ال�شركة: قرب�س  
وعنوانه: اإ�شربيدون 12, الطابق 4, �شي واي-1087, نيقو�شيا , قرب�س.      

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم,  خال�شات  وال�شيد,  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب,  واحلليب  البي�س  بال�شكر,  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة, هالم )جيلي( 

والدهون ال�شاحلة لالأكل. 
والواقعة يف الفئة: 29 

و�شف العالم�ة: عبارة "Gold Valley" بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ: 2014/11/09    املودعة حتت رقم: 221124 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ايكو �شكو ايه/ا�س  
 جن�شية ال�شركة: الدامنارك   

وعنوانه: اندا�شرتيفج 5, دي كيه-6261 بريدبرو, الدامنارك 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س. 
والواقعة يف الفئة: 25 

و�شف العالم�ة:  كلمة ”ecco“ بحروف لتينية  كما بال�شكل املو�شح 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
 لت�شجيل العالمة التالية:   

بت�اري�����خ: 2014/11/10    املودعة حتت رقم: 221176 
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م: كارتييه انرتنا�شونال ايه. جي  
جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا 

وعنوانه: هينرتبريغ�شرتا�شه 22, بو�شتفاخ 61, 6312 �شتاينهاو�شن, �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

القم�شان,  لأكمام  )م��راب��ط(  زمامات  لآيلء,  منها,  خليط  وك��ل  نفي�شة  معادن  كرمية,  اأحجار  جم��وه��رات, 
للزينة, حلي �شغرية )جموهرات(, حلقات  دبابي�س  اأق��راط, قالئد,  اأ�شاور,  خ��وامت,  العنق,  ربطات  م�شابك 
للمفاتيح, قطع نقدية, اأ�شغال فنية من معادن نفي�شة, علب للمجوهرات, �شناديق من معادن نفي�شة, اأدوات 
علب  كبرية,  �شاعات  دقيقة(,  )موقتات  كرونومرتات  �شاعات,  الدقيقة,  الوقت  قيا�س  واأدوات  الوقت  قيا�س 
)حلي  للمفاتيح  حلقات  �شاعات,  زج��اج  اأو  �شاعات  ونواب�س  �شال�شل  �شاعات,  اأربطة  �شاعات,  اأ�شاور  �شاعات, 
�شغرية اأو �شال�شل �شغرية(, متاثيل او حتف من معادن نفي�شة, علب �شاعات احلائط و�شاعات اجليب واليد, 

ميداليات, جموهرات لأجهزة احلا�شوب, جموهرات للحقائب.
والواقعة يف الفئة: 14

و�شف العالم�ة: ر�شم ثالثي البعاد من عدة م�شاقط خلامت عليه راأ�س فهد مرقط عيونه وانفه من الحجار 
الكرمية ويف فمه حلقة م�شبوكة بثالث حلقات ا�شغر حجماً تنتهي بن�شف حلقة مزينة بالحجار الكرمية 
اأما اجلهة الأخ��رى من راأ���س الفهد فهي حماطة بطوق يحتوي على احجار  بينها نتوءات كروية �شغرية, 

كرمية تتناوب بني غامقة ومن ثم فاحتة اللون وجميعها حماطة بنتوءات كروية �شغرية. 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 57977    بتاريخ :   27 /12 / 2003 م
بتاريخ:      06/11/ 0620م                  امل�شجلة حتت رقم : 60722    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات تلطيف اجلو الواق�عة بالفئة   : 5

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق :  42 -  2005/02/07
ا�شم املتنازل : جيلينتورجيت براندز بي يف

ا�شم املتنازل له : غود�شكري �شركة حمدودة ال�شمان   
عنوانه وحمل اإقامته: ام �شتاندتور كاي 62, 20457 هامبورغ, املانيا

مه�نته: جتارة  
جن�شيته: املانيا
تن���ازل رقم : 1

تاري�خ انت�قال امللكية:   30/ 05/ 2013  
 تاريخ التا�شري يف ال�شجل :    /       / 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  7  يناير 2015 العدد 11301 العدد  11301 بتاريخ 2015/1/7     

       اعالن احل�سور بالن�سر    
يف الدعوى رقم 2014/7032   ايجارات  

 بناًء على القرار ال�شادر من الدائرة البتدائية )اللجنة ال�شاد�شة( يف الدعوى 
)2014/12/31(ب����اع����الن  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  اي��ج��ارات   )2014/7032(
املدعى عليها / �شركة �شم�س لل�شياحة ) �س ذ م م( فانه نعلمكم بان املدعي/ بن 
حيدر للعقارات    قد اقام الدعوى قبلكم بطلب )الزام املدعي عليها بالخالء 
تاريخ  منذ  اليجارية  القيمة  ب�شداد  والزامها  ال�شواغل  من  خاليه  وت�شليمها 
2012/12/11 وحتى2014/10/30 مبلغ وقدره 160416.66 درهم وما ي�شتجد 
املياه  ا�شتهالك  قيمة  اىل  بال�شافة  الفعلي  الخ���الء  ت��اري��خ  حتى  اج��رة  م��ن 
يوم   )2015/1/12( بجل�شة  �شتنظر  والتي  وامل�شاريف(  والر�شوم  والكهرباء 
)الثنني( ال�شاعة )4.30( مبقر املركز  يف مبنى بلدية دبي فعليه يرجى منكم 

احل�شور وتقدمي مالديكم من دفاع او م�شتندات. 
ويف ح��ال تخلفكم ع��ن احل�����ش��ور ف��ان ال��دائ��رة ���ش��وف تتخذ ك��اف��ة الج����راءات 

القانونية الالزمة.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

تفتتح م�شاء اليوم مبالعب نادي �شباط القوات 
اأدن���وك وجمموعة  بطولة  اأب��و ظبي  يف  امل�شلحة 
�شنة   35 ف��وق  �شن  لفرق  القدم  لكرة  �شركاتها 
والتي  ع�شرة  اخلام�شة  ن�شختها  يف  القدم  لكرة 
برتولية,  ���ش��رك��ات  ع�شر  ف���رق  م�����ش��ارك��ة  ت�شهد 
والتي مت توزيعها على جمموعتني, وقد �شمت 
)حامل  اأدم����ا  ���ش��رك��ات  ف���رق  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
�شركة  ا���ش��ن��اد,  �شركة  للتوزيع,  اأدن���وك  ال��ل��ق��ب(, 
الثانية  املجموعة  و�شمت  ادج��از  و�شركة  اأدك���و, 
جا�شكو,  زادك��و,  الرئي�شية,  اأدن��وك  �شركات  فرق 

بروج و�شركة تكرير و�شيف البطولة املا�شية. 
وق���د اأك��م��ل��ت جل��ن��ة ن�����ش��اط ن���ادي ال��ك��ورن��ي�����س يف 
���ش��رك��ة ب�����رتول اأب�����و ظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة )اأدن������وك( 
تطوير  على  القمزي  بطي  �شيف  �شعيد  برئا�شة 
ال�شنوية  ال��ك��روي��ة  البطولة  ه��ذه  وا���ش��ت��م��راري��ة 
التي تعترب مبثابة احتفالية ريا�شية جمتمعية 
وم��ل��ت��ق��ى ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني ال��ع��ام��ل��ني ال���ق���دام���ى يف 
القدم من  ك��رة  ال��ب��رتول من ميار�شون  �شركات 
خاللها هوايتهم املحببة بعيداً عن اأجواء العمل. 

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ق���ام���ت  وق����د   .
للبطولة  امل���ب���ك���ر  ب������الإع������داد 

ووفرت لها كل �شبل النجاح 
ب�����ش��ك��ل ي���ل���ي���ق ب���الأ����ش���رة 

البرتولية  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
وقد مت ت�شكيل اللجنة 
ال���ف���ن���ي���ة ل���الإ����ش���راف 
ع������ل������ى ال�����ب�����ط�����ول�����ة 
مبارياتها  وم��ت��اب��ع��ة 
برئا�شة اأحمد خلفان 
املن�شوري نائب رئي�س 

جلنة الن�شاط.
اليوم  ج���ول���ة  وت�������ش���ه���د 

الف���ت���ت���اح���ي���ة اإق������ام������ة 4 
مباريات من بينهم مباراتني 

يف  ومثلها  الأوىل  املجموعة  يف 
املجموعة  يف  يتقابل  حيث  الثانية 

مع  ال�شابقة  الن�شخة  بطل  اأدم���ا  ف��ري��ق  الأوىل 
فريق �شركة اأدنوك للتوزيع ويلعب فريق �شركة 

املجموعة  و�شمن  ا�شناد.  �شركة  فريق  مع  اأدك��و 
ال��ث��ان��ي��ة ي��ل��ت��ق��ي ف���ري���ق ���ش��رك��ة ت��ك��ري��ر و�شيف 
زادكو ويلعب  �شركة  املا�شية مع فريق  البطولة 

اإدارة  اأ�شندت  فريق جا�شكو مع فريق بروج وقد 
مباريات البطولة حلكام من احتاد الكرة لتكافوؤ 

م�شتويات الفرق امل�شاركة.

اأق�����ام ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�شد 
النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان ماأدبة 
ب��ا���ش��رتاح��ة ���ش��م��وه يف ال�شفيا  غ���داء ظ��ه��ر ام�����س 
اأول  الفريق   � فعاليات مهرجان  انطالق  مبنا�شبة 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة � 
التلة يف عجمان �شباح  2015 يف ميدان  للهجن 
. وح�شر  ال��ت��وايل  ال��راب��ع على  للعام  وذل��ك  ام�س 
ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  امل��اأدب��ة 
حمدان  بن  �شلطان  ال�شيخ  ومعايل  عجمان  عهد 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل 
بن  اح��م��د  وال�شيخ  الهجن  �شباقات  احت���اد  رئي�س 
حميد النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
بن  العزيز  وال�شيخ عبد  واملالية  الداري��ة  لل�شوؤون 
ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  وال�شيخ 
البلدية والتخطيط وعدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني 
وكانت  امل�����ش��وؤول��ني.  وك��ب��ار  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف 
مناف�شات مهرجان �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان للهجن 2015 يف التلة قد انطلقت �شباح 

حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت  ام�����س 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
حيث  احلقايق  بفئات  وب��داأ  التلة  مبيدان  عجمان 
على  ال�شباحية  للفرتة  املهرجان  برنامج  ا�شتمل 
 105 املهرجان  اأ�شواط  جمموع  يبلغ  �شوطا   20
ر�شد جوائز  اأي���ام ومت  م��دى ثالثة  على  اأ���ش��واط 
كبرية للفائزين يف اأ�شواط املهرجان. وقد اأ�شفرت 
نتائج مناف�شات الفرتة ال�شباحية لهذا اليوم عن 
الأول ملحمد  ال�شوط  الأول يف  باملركز  فوز ميا�شة 
 6:07:2 النعيمي بزمن وقدره  بن حمد طروق 
وفاز باملركز الأول يف ال�شوط الثاين ار�شال جلا�شم 
 6:10:1 وق���دره  بزمن  العليلى  ط��وق  ب��ن  �شيف 
ويف ال�شوط الثالث فاز باملركز الأول نابل�س ل�شيف 
 6:10:1 ال�شام�شي بزمن وقدره  ال�شحاك  علي 
ويف ال�شوط الرابع فاز باملركز الأول املخترب حلمد 
 6:12:6 وق��دره  بزمن  الكتبي  بن غدير  مو�شى 
حلذرة  اخلام�س  ال�شوط  يف  الأول  باملركز  وف��از   .
وقدره  ب��زم��ن  ال��ع��ام��ري  ب��احل��ل��و���س  عبيد  ملحمد 
الأول  باملركز  ال�شاد�س فاز  ال�شوط  6:05:6 ويف 
بزمن  الكتبي  �شميل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ملحمد  ميا�شة 

ال�شوط  يف  الأول  باملركز  وف��از   6:13:3 وق���دره 
بزمن  اجل��ح��ايف  لويهي  ب��ن  ملحمد  �شليل  ال�شابع 
باملركز  الثامن فاز  ال�شوط  6:05:4 ويف  وق��دره 
العامري  درب�����س  ���ش��امل  ب��ن  ملحمد  هيلمان  الأول 
فاز  التا�شع  ال�شوط  ويف   6:12:7 وق��دره  بزمن 
اأوزان ل�شعيد حمد خويتم العامري  باملركز الأول 
يف  الأول  ب��امل��رك��ز  وف���از   6:09:4 وق����دره  ب��زم��ن 
لوتيه  بخيت  ب��ن  ل�شهيل  جميل  العا�شر  ال�شوط 
باملركز  وف��از   .  6:18:1 وق��دره  بزمن  العامري 
بن  ملحمد  م��زون  ع�شر  احل���ادي  ال�شوط  يف  الأول 
6:16:4 وفاز  مطر مطوع الكتبي بزمن وقدره 
املتحدة  ع�����ش��ر  ال��ث��اين  ال�����ش��وط  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 
مل���ع���ي���وف ح���م���د م��ت��ع��ب ال���ع���ام���ري ب���زم���ن وق�����دره 
باملركز  ف��از  ع�شر  الثالث  ال�شوط  ويف   6:07:1
بزمن  ال�شحي  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي  لعمر  ���ش��راب  الأول 
ال�شوط  يف  الأول  باملركز  وف��از   6:10:4 وق���دره 
البادي  خمي�س  ب��ن  ل�شيف  النه�شة  ع�شر  ال��راب��ع 
اخلام�س  ال�����ش��وط  ويف   6:10:7 وق����دره  ب��زم��ن 
ع�شر فاز باملركز الأول م�شيحة لعو�س بن عنوده 

العامري بزمن وقدره 6:13:4 

فناد  الأول  باملركز  فاز  ال�شاد�س ع�شر  ال�شوط  ويف 
وقدره  ب��زم��ن  ال��ع��ام��ري  خويتم  ب��ن  حمد  لعو�س 
6:17 ويف ال�شوط ال�شابع ع�شر فاز باملركز الأول 
م�شكورة ل�شامل حمد بن �شالح حديد بزمن وقدره 
الثامن  ال�شوط  يف  الأول  باملركز  وف��از   6:14:4
العامري  ق��ن��ا���س  ���ش��امل  ب��ن  ل�شعيد  م��ث��ري  ع�����ش��ر 
6:11:1 ويف ال�شوط التا�شع ع�شر  بزمن وقدره 
بال�شود  الطوير  ل�شهيل  الأول غنيمه  باملركز  فاز 
باملركز  وف���از   6:09:6 وق����دره  ب��زم��ن  ال��ع��ام��ري 
الأول يف ال�شوط الع�شرين م�شعل لعلي بن �شلطان 
وقال   .  6:13:5 وق����دره  ب��زم��ن  ال��ك��ت��ب��ي  ه��ا���ش��ل 
اللجنة  رئي�س  النعيمي  حمدان  بن  خالد  ال�شيخ 
املنظمة للمهرجان يف عجمان اأن مهرجانات �شباق 
بناء  تاأتي  الدولة  م�شتوى  على  تقام  التي  الهجن 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  على 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دبي 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات وبرعاية ودعم من 

الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
يطوف  بحيث  ع��ام  كل  املهرجان  بتنظيم  امل�شلحة 
له  املغفور  ل�شيا�شة  ا�شتمرارا  ال��دول��ة  اإم���ارات  كل 
ب��اإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زاي��د بن �شلطان ال نهيان 
ط��ي��ب اهلل ث����راه يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت����راث الآب����اء 
والتقاليد  ال���ع���ادات  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  والأج�������داد 
الدائم  وحر�شهم  الأ�شيلة  والعربية  اخلليجية 
على ���ش��ون ال���رتاث وم��ن��ع ان��دث��اره . واأ���ش��اف اأن 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  مهرجان 
يقام حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
ويوؤكد  ال�شباقات  ه��ذه  ملثل  اهتماما  ي��ويل  وال��ذي 
ال�شباب  لتذكري  ال�شباقات  هذه  اهمية  على  دائما 
بريا�شة الأجداد وللتقاء مالك الهجن كل مو�شم 
مع بع�شهم البع�س بهدف التقارب وحتقيق اللفة 
بني اأ�شحاب املهنة الواحدة .. م�شريا اىل ان هذه 
ال�شباقات التي ت�شرف عليها جلان متخ�ش�شة اخذ 
تراثا  باعتبارها  يوم  بعد  يوما  يتزايدون  ع�شاقها 
يربط املا�شي باحلا�شر وريا�شة ذات ميزة حمببة 

�شباقات  جلنة  رئي�س  وا�شاد   . للكثريين  وم�شوقة 
�شمو  اأول  الفريق  بتوجيهات  عجمان  يف  الهجن 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
بتنظيم هذا  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
املهرجان و�شمو ال�شيوخ لإقامة وتنظيم مثل هذه 
لالهتمام  املواطنني  ت�شجيع  اج��ل  من  ال�شباقات 
ومبتابعة  وباهتمام  وامتالكها  وتربيتها  بالهجن 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
للمهرجان  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
الرتاثية  بالأحداث  اخل��روج  اىل  تدفعنا  امل�شتمرة 

الريا�شية اىل اأعلى امل�شتويات.
كما اأ�شاد باجلهود املبذولة من قبل معايل ال�شيخ 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  ح��م��دان  ب��ن  �شلطان 
ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س احتاد �شباقات الهجن 
وت�شجيع  ال�شعبية  الريا�شة  ه��ذه  ن�شر  اج��ل  م��ن 
اقتناء  خ��الل  م��ن  التناف�س  على  الم����ارات  اأب��ن��اء 
ال�شكر  ال�شيخ خ��ال��د  الإب����ل. ووج���ه  ان����واع  اأف�����ش��ل 
اجناح  يف  �شاهم  من  كل  اىل  والمتنان  والتقدير 
وتعاون  جهد  م��ن  ق��دم��اه  ومل��ا  امل��ه��رج��ان  فعاليات 

ودعم من اجل تنظيم املهرجان. 

حاكم عجمان يقيم ماأدبة غد�ء على هام�ش مهرجان حممد بن ز�يد �آل نهيان للهجن

را�شد  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
..تنطلق  الأعلى حاكم عجمان  املجل�س  النعيمي ع�شو 
13 لبطولة عجمان جلمال اخليل  ال�  فعاليات الدورة 
الفرو�شية  م��ي��دان  يف  اخلمي�س  غ��دا  الأ�شيلة  العربي 
يف ع���ج���م���ان..وذل���ك ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
بطولة  يف  وي�شارك  عجمان.  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
ثالثة  ت�شتمر  ال��ت��ي   - الأ�شيلة  العربي  اخل��ي��ل  ج��م��ال 
اأنقى �شاللت اخليل ومن  330 من  اأك��ر من   - اأي��ام 
اأجملها واأقواها واأ�شهر املالك واأبرز واأعرق الإ�شطبالت 
البطولة  م�شتوى  ارتفاع  يثبت  ما  اإجنازاتها  لها  التي 
وتطورها عاما بعد عام حمققة لأهدافها يف تعميق حب 
هذه الريا�شة يف نفو�س النا�س من خالل الطالع على 
�شاللت اخليول املختلفة ومعرفة اأجود اأنواعها وكيفية 
اقتنائها وتربيتها فيما �شيكون مردود هذه البطولة يف 
و�شلت  التي  للمكانة  وتر�شيخا  تدعيما  املطاف  نهاية 
اليوم  فعاليات  برنامج  وي�شتمل   . الريا�شة  هذه  اإليها 
املهرات  الأوىل  للفئة  الأول  اأ���ش��واط  �شبعة  على  الأول 
بعمر �شنة اأ و ب و ج والفئة الثانية بعمر املهرات �شنتني 
اأ و ب  اأ و ب والفئة الثالثة املهرات بعمر ثالث �شنوات 
الرابعة  بالفئة  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  ال��ب��ط��ول��ة  وت�شتكمل 
بعمر  لالأفرا�س  اخلام�شة  والفئة  اأربع  بعمر  لالأفرا�س 
خم�س اإىل �شت �شنوات والفئة ال�شاد�شة لالأفرا�س بعمر 
�شبع �شنوات وما فوق كما ت�شتمل مناف�شات اليوم الثاين 
اأ و ب و ج  على الفئة ال�شابعة فئة املهور من عمر �شنة 
والفئة الثامنة املهور من عمر �شنتني اأ و ب . ويف اليوم 
للمهور  التا�شعة  بالفئة  املناف�شة  تبداأ  للبطولة  الثالث 
الفحول  العا�شرة  والفئة  و ب  اأ  �شنوات  من عمر ثالث 
من عمر اأربع �شنوات وفئة احلادية ع�شرة للفحول من 
للفحول  ع�شرة  الثانية  والفئة  �شنوات  �شت  اإىل  خم�س 
من �شبع �شنوات وما فوق .. فيما تختتم البطولة م�شاء 
والف�شي  الذهبي  البطل  باختيار  ال��ق��ادم  ال�شبت  ي��وم 
وال��ربون��زي لكل فئة م��ن ال��ف��ئ��ات ال�����ش��ت. واأ���ش��اد �شمو 
 .. عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ورعاية �شاحب  باهتمام 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات باخليول  ال�شمو 
العربية الأ�شيلة ما كان له الأث��ر الكبري يف جعل هذه 
البطولة يف طليعة امل�شابقات يف دولة الإمارات وحتظى 
بح�شور متميز . واأكد �شموه مبنا�شبة انطالق البطولة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يوليه  ال��ذي  املطلق  الدعم  على 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد 
بعجمان  تقام  التي  الريا�شية  الفعاليات  لكل  عجمان 
خا�شة تلك املرتبطة برتاثنا وعاداتنا العربية الأ�شيلة 
املوروثة عن الآباء والأجداد . وقال اإن ريا�شة الفرو�شية 
خا�شة وبف�شل توجيهات �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
اإمارات  بني  متميزة  مكانة  حققت  املتوا�شلة  ومتابعته 
الدولة وينتظرها م�شتقبل واعد كنتاج طبيعي ملا توليه 
اإمارة عجمان لهذه الريا�شة من رعاية واهتمام . واأو�شح 
�شمو ال�شيخ عمار اأن تنظيم هذه البطولة للعام الثالث 
الأعوام  لبطولة  طبيعي  امتداد  هو  التوايل  على  ع�شر 
املا�شية واأن بطولة هذا العام حتمل اجلديد والكثري من 

املفاجاآت املثرية . وحول اأهداف البطولة قال �شمو ويل 
عهد عجمان اإننا ناأمل من خالل البطولة تعميق مثل 
هذه الريا�شات يف نفو�س النا�س والطالع على �شاللت 
اخليل املختلفة وتوجيه الراغبني يف اقتنائه واأن نقدم 
كما  وال�شتمتاع  امل�شاهدة  متعة  واملقيمني  للمواطنني 
واملتجدد  امل�شرق  الوجه  لعك�س  املنا�شبة فر�شة  اأن هذه 
والتنمية  املتالحقة  ال��ت��ط��ورات  خ��الل  م��ن  ل���الإم���ارات 
واأ�شار   . الأخ��رية  ال�شنوات  يف  �شهدتها  التي  املت�شاعدة 
العربي  اخل��ي��ل  جل��م��ال  عجمان  بطولة  اأن  اإىل  �شموه 
تتكامل مع بقية البطولت امل�شابهة لها والتي تقام يف 
اإجن��از يتحقق  اأي  واأن  وال�شارقة  اأبوظبي ودبي  اإم��ارات 
يف هذه البطولت يرفع من ا�شم دولة الإمارات يف هذه 
امل�شابقات على امل�شتوى اخلارجي ل�شيما واأن مثل هذه 
 . العامل  اأنحاء  اأوروب��ا وبقية  تت�شع يف  اأخ��ذت  الريا�شة 
كل  اأكملت  للبطولة  املنظمة  اللجنة  اأن  �شموه  واأ�شاف 
ا�شتعداداتها التي ت�شمن جناح البطولة و�شتحظى هذه 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  من  متميز  بح�شور  البطولة 
البطولة  ه��ذه  جن��اح  على  دليل  وه��و  امل�شوؤولني  وك��ب��ار 
وعلى ال�شمعة التي اأ�شبحت تتمتع بها عجمان يف جمال 
الفرو�شية . وعن توقعات �شموه لهذه البطولة قال اأن 
اأقوى  �شتكون  ع�شرة  الثالثة  ن�شختها  يف  البطولة  هذه 
من امل�شابقات املا�شية بكل تاأكيد ب�شبب تراكم اخلربات 
لدى امل�شاركني وملا نتوقعه من م�شاركات جديدة خليول 
التي حتققت  الطيبة  ال�شمعة  بعد  لأول مرة  �شتح�شر 
اجليد  ال���ش��ت��ع��داد  اإىل  م�شريا   .. ال��دول��ة  يف  للبطولة 
للخيول من خالل م�شاركتها يف بطولت عاملية خارجية 
واكت�شابها مزيدا من التدريب والإع��داد . ورحب �شمو 
طيب  لهم  متمنيا  الإم���ارة  ب�شيوف  عجمان  عهد  ويل 
كما  رب��وع عجمان  يف  الأوق���ات  اأف�شل  وق�شاء  الإق��ام��ة 
تقدم بال�شكر لكل الذين وقفوا خلف هذه البطولة وعلى 
عجمان  م�شرف  يف  ممثلني  الرئي�شيون  الرعاة  راأ�شهم 
ال��ت��ج��اري و�شركة  دب��ي  وب��ن��ك  ال����زوراء  م�����ش��روع  واإدارة 
التي  وج��ه��وده��م  م�شاركتهم  ع��ل��ى  ل��الإن�����ش��اءات  ب��ي��ك��ون 
اأثمرت معنا جناحات نعتز بها كما نثمن عطاء الدوائر 
بالكلمة  تتواجد  ظلت  التي  الإع���الم  واأج��ه��زة  املحلية 
وال�شورة .. داعيا املواطنني واملقيمني لال�شتمتاع بهذه 
اأكد  جانبه  م��ن   . للجميع  التوفيق  متمنيا  البطولة 
خالد غامن مدير مربط عجمان .. اأن الن�شخة الثالثة 
ع�شرة للبطولة �شتكون متميزة يف كل �شيء واأن اللجنة 
املنظمة اأكملت ترتيباتها واأنهت كل التفا�شيل اخلا�شة 
بالتنظيم. واأو�شح اأن اللجنة املنظمة التي مت ت�شكيلها 
برئا�شة الدكتور ع�شام عبداهلل مدير جمعية الإمارات 
للخيول العربية الأ�شيلة وخالد غامن مديرا للبطولة 
خالد  واأح��م��د  للعر�س  فنيا  م��دي��را  ك��ووب  وفريدريكا 
من�شق البطولة ويا�شر زكي �شكرتريا للعر�س والدكتور 
عمر ر�شا جل طبيبا بيطريا وبيجو بيرت م�شجال قد 
اأكملت كل مراحل عملها لنطالقة البطولة والتنظيم 
الفني ب�شكل دقيق ي�شهم يف اإجناح احلدث. و ي�شارك يف 
رعاية البطولة فندق عجمان �شراي وم�شرف عجمان 
يف  العاملة  املوؤ�ش�شات  م��ن  وع��دد  لل�شيافة  والإم����ارات 

الدولة يف رعاية هذه البطولة.

برعاية حاكم عجمان

بطولة عجمان جلمال �خليول �لعربية �لأ�سيلة �ل� 13 تنطلق غد�
نادي تراث المارات يطلق مو�صمه اجلديد للقدرة غدا 

�إفتتاح �ملو�سم بتاأهيليات �سباق كاأ�ش نادي تر�ث �لمار�ت لل�سباب و�لنا�سئني على مد�ر 3 �أيام 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ورع���اي���ة ك��رمي��ة م���ن ���ش��م��و ال�شيخ 
�شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث المارات , يطلق 
ال���ن���ادي ���ش��ب��اح ي���وم غ��د ) اخل��م��ي�����س ( مو�شمه 
اجلديد للفرو�شية 2014 – 2015 , يف قرية 
ب�شباق   , اخلتم  مبدينة  للقدرة  العاملية  بوذيب 
والنا�شئني  لل�شباب  الم���ارات  ت��راث  ن��ادي  كاأ�س 
على  ي��ق��ام  ال���ذي   ) ك��م ) جنمتان   120 مل�شافة 
اإحتاد  مع  والتن�شيق  بالتعاون  اأي��ام  ثالثة  م��دار 
�شباقات  ثالثة  ويت�شمن   . للفرو�شية  الم��ارات 
تاأهيلية للقدرة , وثالثة �شباقات رئي�شية وياأتي 
هذا احلدث الريا�شي الرتاثي املرتقب يف �شوء 
ال��ن��ادي لتطوير  رئ��ي�����س  �شمو  واإه��ت��م��ام  ح��ر���س 
امل�������ش���روع ال��وط��ن��ي ال����ذي وّج����ه ب���ه ���ش��م��وه قبل 
�شنوات , والّرامي اإىل تاأهيل املزيد من الفر�شان 
املدار�س  وطلبة  وال�شباب  النا�شئة  وال��ف��ار���ش��ات 
ال���ق���درة والتحمل  ري��ا���ش��ة  , وم����ّد  ال���ه���واة  م���ن 
, لغايات املحافظة على  بدماء جديدة كل فرتة 
تقاليد ومفردات هذه الريا�شة العربية الأ�شيلة 

وتوا�شلها عرب الأجيال .
ي��ن��ط��ل��ق ب��رن��ام��ج ال���ي���وم الأول م���ن ال�����ش��ب��اق يف 
للخيول  البيطري  بالفح�س  �شباحا  التا�شعة 
 , ك��م   80 مل�شافة  التاأهيلي  ال�شباق  يف  امل�شاركة 
لل�شباق  البيطري  الفح�س  عمليات  ذل��ك  يلي 
فعاليات  اإنطالق  ثم   , كم   40 مل�شافة  التاأهيلي 
ثالث  �شمن   , كم   80 مل�شافة  التاأهيلي  ال�شباق 
مراحل , و فعاليات ال�شباق التاأهيلي مل�شافة 40 
بالفح�س  ويختتم   , واح��دة  , �شمن مرحلة  كم 

ال��ب��ي��ط��ري ل��ل��خ��ي��ول امل�����ش��ارك��ة يف 
ال�شباق الن�شائي املحلي مل�شافة 

90 كم , و�شباق اخليول ذات 
مل�شافة  اخل��ا���ش��ة  امل��ل��ك��ي��ة 

100 كم .
 اأم�������ا ب���رن���ام���ج ال���ي���وم 
ال�شباق  م���ن  ال���ث���اين 
اجلمعة  ي����وم  ���ش��ب��اح 
امل��ق��ب��ل 9 اجل������اري , 
ال�شاعة  يف  ف���ي���ب���داأ 
�شباحا  ال�������ش���اد����ش���ة 
ال�شباق  مب��ن��اف�����ش��ات 

ال����ن���������ش����ائ����ي امل���ح���ل���ي 
�شمن   , ك��م   90 مل�شافة 

واإن����ط����الق   , م����راح����ل   4
امللكية  ذات  اخل��ي��ول  ���ش��ب��اق 

اخل��ا���ش��ة مل�����ش��اف��ة 100 ك��م , 
تختتم  فيما   , م��راح��ل   4 �شمن 

املقبل  ال�شبت  ي��وم  الحتفالية  ه��ذه 
مب��ن��اف�����ش��ات ���ش��ب��اق ك��اأ���س ن����ادي ت����راث الم����ارات 
�شمن   , ك��م   120 مل�شافة  والنا�شئني  لل�شباب 
الفائزين يف جميع  , ومن ثم تكرمي  5 مراحل 

ال�شباقات . 
العليا  اللجنة  ا���ش��ارت   , لها  ت�شريح خا�س  ويف   
اأ�شتكملت  ق��د  ال���ش��ت��ع��دادات  ك��اف��ة  اأن   , املنظمة 
, كما مت جتهيز  القدرة اجلديد  لفتتاح مو�شم 
ك��اف��ة م��راف��ق ب��وذي��ب , مت��ه��ي��دا لط���الق جميع 
جتهيز  مت  ان���ه  اللجنة  واأو���ش��ح��ت   , ال�����ش��ب��اق��ات 

دخول  وب��واب��ات   , والداري  الع��الم��ي  املركزين 
العيادة  اإىل جتهيز  بال�شافة   , اخليول  وخ��روج 
ال��ب��ي��ط��ري��ة , وم��ن��ط��ق��ة ال��ف��ح�����س ال��ب��ي��ط��ري , 
وم�شارات ال�شباقات , وهي جمهزة وممهدة وفق 
ال�شباقات  وع��دد  يتنا�شب  مب��ا  م�شتوى,  اأح���دث 
وفئات امل�شاركني واأعمارهم , الطاحمني للتاأهل 
يف  املنظمة  اللجنة  ورح��ب��ت    , ج��دي��دة  مل�شافات 
, وكذلك  ال�شباق  امل�شاركني يف  بكافة  ت�شريحها 
واأندية  واخلا�شة  العامة  ال�شطبالت  با�شحاب 
ال��ف��رو���ش��ي��ة , وك��ب��ار م���الك وم��رب��ي اخل��ي��ول يف 

الدولة , الذين يعززون ب�شراكتهم املخل�شة مع 
النادي , جناح هذا امل�شروع الوطني الكبري , مما 
حتظى  التي  الريا�شة  هذه  مكانة  بالتايل  يعزز 
ل  وب��دع��م   , احلكيمة  القيادة  م��ن  خا�س  بدعم 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  حم���دود 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة , رئي�س 
ال��ق��درة ون�شاطات  ي��ويّل ريا�شة  ال��ذي   , ال��ن��ادي 
�شعار  لتحقيق  ورعاية  اإهتمام  كل  بوذيب  قرية 
اإن�شائها  منذ  ترفعه  ال��ذي   ) الفر�شان  )اأخ���الق 

 . مطلع عام 2004 

�فتتاح بطولة �دنوك لفرق فوق 35 �سنة لكرة �لقدم �ليوم 

اأبوظبي تدعم الأجيال القادمة من الريا�صيني 

تنظيم �أّول �سباق �أكو�ثون للنا�سئني �سمن فعاليات بطولة ITU �أبوظبي �لعاملية للرت�يثلون
للرباعم  اأكواثون  �شباق  للرتايثلون  العاملية   ITU �شل�شلة  ت�شت�شيف 
مار�س   6 يف  اإقامته  وامل��زم��ع  املنطقة,  يف  نوعه  م��ن  الأول  والنا�شئني 
العاملية  اأبوظبي   ITUبطولة انطالق  من  واح��د  ي��وم  قبيل   2015
للرتايثلون يوم ال�شبت 7 مار�س. ومن املتوقع ت�شجيل اأكر من 250 

نا�شئاً جميعهم يطمحون اإىل دخول عامل الرتايثلون يف �شّن مبكرة.
للبطولة,  املنظمة  اجلهة  الريا�شي,  اأبوظبي  جمل�س  جهود  و�شمن   
ن�شيطة  وال��رتوي��ج حلياة  ال��دول��ة  يف  الريا�شة  ه��ذه  دع��م  اإىل  الرامية 
و�شحية بني ال�شباب من خالل التعريف مبختلف الريا�شات اجلديدة 
واملثرية, قام املجل�س بتخ�شي�س عّدة م�شارات للنا�شئني تنا�شب خمتلف 

17 �شنة. حيث يتكون م�شار  3 �شنوات وحتى  الأعمار وامل�شتويات من 
�شنوات, من   8 ال�شغار ما دون  لينا�شب  مّت ت�شميمه  وال��ذي  الرباعم, 
100 مرت جري؛ ويتكون م�شار النا�شئني  50 مرت �شباحة و  م�شافة 
)8 – 15 �شنة( من 200 مرت �شباحة و 1.5 كلم جري؛ اأما م�شار 
ليقدم  ج���ري,  كلم   2.5 و  �شباحة  م��رت   375 م��ن  فيتكون  ال�شرعة 
حقيقية  جت��رب��ة  �شنة   17 –  11 ب��ني  للنا�شئة  رائ��ع��ة  فر�شة  ب��ذل��ك 
التي تعترب الأوىل  الفعالية  املميزة. وتعليقاً على هذه  الريا�شة  لهذه 
العام  العواين الأمني  اأعرب �شعادة عارف حمد  املنطقة,  من نوعها يف 
املبادرة بالقول: ت�شكل هذه  اأهمية هذه  الريا�شي عن  اأبوظبي  ملجل�س 

املميزة,  الريا�شة  هذه  على  للتعرف  لل�شغار  مثالية  فر�شة  الفعالية 
كما وال�شماح للمواهب ال�شاّبة وال�شاعدة تنمية مواهبهم الكامنة. وقد 
الريا�شة يف  لتنمية هذه  نهدف من خالله  اآم��ن  �شباق  بت�شميم  قمنا 
الدولة وحتفيز املزيد من ال�شباب على ممار�شة الريا�شة واحلفاظ على 
حياة اأكر ن�شاطاً و حيوية.  وفتحت اأم�س اأبواب الت�شجيل اللكرتوين 
http:  abudhabi.triathlon. على املوقع الر�شمي للبطولة

org enter . ر�شوم الت�شجيل لل�شباق هي: 40 درهماً مل�شار الرباعم؛ 
100 درهم مل�شار النا�شئني وم�شار ال�شرعة. و�شيحظى جميع امل�شاركني 

بفر�شة الفوز بجوائز قيمة وهدايا مميزة خالل اليوم. 



األربعاء  -  7  يناير    2015 م   -   العـدد    11301 
Wednesday  7  January   2015  -  Issue No   11301الفجر الريا�ضي

18

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر 

بفئتيها  ال�شقور  م�شابقة  مناف�شات  ج��ذب��ت 
اجل��رن��ا���س وال���ف���رخ اجل��م��ه��ور ال��ك��ب��ري الذي 
فعاليات  �شمن  ال�شباق  متابعة  على  حر�س 
مهرجان ليوا الدويل حيث اأ�شفرت مناف�شات 
ال�شقور فئة اجلرنا�س عامة عن فوز م�شكور 
الول  باملركز  جابر  �شعيد  ح��م��دان  ل�شاحبة 
ثانية   17.995 ق����دره  زم���ن  ح��ق��ق  ع��ن��دم��ا 
وجاء يف املركز الثاين مرعب ل�شاحبه حمدان 
ثانية   18.029 ق���دره  ب��زم��ن  ج��اب��ر  �شعيد 
الثالث جاء حفله ل�شاحبه خليفة  املركز  ويف 
ثانية   18.368 ق��دره  بزمن  خليفة  حممد 
نا�شر  ل�شاحبه  الرابع جاء �شغط  املركز  ويف 
ب��ط��ح��ان امل��ن�����ش��وري ب��زم��ن ق���دره 18.681 
ثانية ويف املركز اخلام�س جاء ع�شام ل�شاحبه 
مبارك �شامل املرر 18.719 ثانية ويف املركز 
�شايف  خلفان  ل�شاحبه  ���ش��راب  ج��اء  ال�����ش��اد���س 
ويف  ثانية   18.757 ق��دره  بزمن  املن�شوري 
بطحان  نا�شر  ل�شاحبه  اوباما  ال�شابع  املركز 
ويف  ثانية   18.940 ق��دره  بزمن  املن�شوري 
�شلطان  ل�شاحبه  من�شور  جاء  الثامن  املركز 
حممد كليب 19.123 ثانية واملركز التا�شع 
عقاب ل�شاحبه حمدان �شعيد جابر 19.200 
ثانية ويف املركز العا�شر وايف ل�شاحبه حمدان 

�شعيد جابر بزمن قدره 19.312 ثانية.
 فئة الفرخ عامة 

عامة  ال��ف��رخ  فئة  ال�شقور  مناف�شات  ا�شفرت 

ل�شاحبه   66 ال�شقر  ف��وز  ع��ن 
باملركز  ج��اب��ر  �شعيد  ح��م��دان 

م�شافة  قطع  بعدما  الول 
ال�������ش���ب���اق ب����وم����ن ق����دره 

ث���ان���ي���ة   18.258
امل�����رك�����ز  يف  وج�������������اء 
نو�شنجل  ال�����ث�����اين 
ل�������ش���اح���ب���ه خ���ال���د 
الهاجري  ن���ا����ش���ر 
ب����������زم����������ن ق������������دره 
ثانية   18.297
الثالث  امل���رك���ز  ويف 

جاء ع�شاف ل�شاحبه 
خ��������ل��������ف��������ان حم����م����د 

قدره  بزمن  املن�شوري 
ويف  ث���ان���ي���ة   18.435

امل��رك��ز ال��راب��ع ج��اء م�شو�س 
جابر  �شعيد  حمدان  ل�شاحبه 

بزمن قدره 18.518 ثانية ويف 
نا�شر  بارود ل�شاحبه خالد  املركز اخلام�س 
ثانية   18.546 ق����دره  ب��زم��ن  ال��ه��اج��ري 
خلفان  ل�شاحبه  الكنق  ال�شاد�س  املركز  ويف 
 18.736 ق���دره  ب��زم��ن  امل��ن�����ش��وري  حممد 
ل�شاحبه  م�شبوط  ال�شابع  املركز  ويف  ثانية 
 18.784 خ��ال��د ن��ا���ش��ر ال��ه��اج��ري ب��زم��ن 
ثانية ويف املركز الثامن جاء خطر ل�شاحبه 
حمدان �شعيد جابر بزمن قدره 18.838 
ل�شاحبه  �شل�شبيل  التا�شع  املركز  ويف  ثانية 

حمدان �شعيد جابر بزمن قدره 18.877 
ل�شاحبه  القعقاع  العا�شر  املركز  ويف  ثانية 

خليفة حممد بن جوفان 18.886 ثانية 
ال�صتعرا�صات احلرة تتوا�صل 

وا���ش��ف��رت ن��ت��ائ��ج ال���ي���وم ال��ث��ال��ث ع���ن تاأهل 
ع���ب���داهلل و �شعود  ك���ل م���ن حم��م��د ع���و����س 
الح���ب���اب���ي وحم��م��د ���ش��ع��ي��د ع���ب���داهلل وعلي 
وعلي  �شاهني  ح�شن  وحممد  �شعيد  يو�شف 
وال�شيد  ج��وع��ان  و�شعيد  احلو�شني  �شاهني 
ع��م��ر ال�����ش��ي��د وع���ب���داهلل اب��راه��ي��م م���ال اهلل 

احلمادي و�شعيد عمر عبداهلل �شالح واحمد 
البلو�شي  ابراهيم  ومانع  احلمادي  عبداهلل 
حممد  و�شلطان  �شامل  حممد  احمد  وحمد 

الحبابي 
 يف ال���وق���ت ذات�����ه ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم الرب���ع���اء 
الرب���ع  ذات  بفئتيها  ال���درج���ات  م�����ش��اب��ق��ات 
الفئة  وال���ب���ولري�������س  وال��ع��ج��ل��ت��ني  ع��ج��الت 
املزودة  وامل��ح��رك��ات  ال�شلية  امل��ح��رك��ات  ذات 
ت�شهد  ان  ويتوقع  البقي  فئة  اىل  بال�شافة 

اقبال كبري من اجلمهور 

دعوة  ال�شاملية  ابت�شام  العمانية  البحارة  تلقت   
الن�شائي  اأ���س.���ش��ي.اأي��ه  فريق  ان��ط��الق  حل�شور 
اأبوظبي,  يف  املحيطي  فولفو  �شباق  يف  الوحيد 
باعتبارها واحدة من اأوىل البحارات املحرتفات 
القارب  اإىل  �شعودها  وعند  الأو�شط,  ال�شرق  يف 
قبيل انطالق اجلولة الثالثة من ال�شباق تلقت 
البحارة  ال�شابقة  م��درب��ت��ه��ا  م��ن  ح����اراً  ت��رح��ي��ب��اً 
و�شاركت  ك���اف���اري,  دي  امل�����ش��ه��ورة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الفريق يف ال�شباق ال�شاطئي, وبعد دخول القارب 
املقعد  اإىل  ابت�شام  توجهت  املفتوحة  امل��ي��اه  اإىل 
اخلا�س لتوؤدي القفزة التقليدية مودعة الفريق 

الن�شائي املتوجه اإىل ال�شني.
وع����ربت دي ك���اف���اري ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ب��ل��ق��اء اأحد 
بروؤية  �شعيدة  وق��ال��ت:  اأخ���رى  م��رة  تلميذاتها 
التقليدية  بالقفزة  وقيامها  اأخ��رى  مرة  ابت�شام 
, واأ�شافت  اأب���و ظ��ب��ي  ال�����ش��ب��اق يف  ان��ط��الق  ع��ن��د 
كافاري: اأتطلع اإىل متابعة اآخر تطورات الفريق 
ال��ن�����ش��ائ��ي يف ع��م��ان ل���الإب���ح���ار, ف��ه��ن ج����زء من 
برنامج فريد يف املنطقة, واأنا م�شرورة بالتقدم 
الذي حققته برامج عمان لالإبحار �شواءاً للن�شاء 
اأ���ش��د املعجبات  اب��ت�����ش��ام م��ن  . ك��ان��ت  ال��رج��ال  اأو 
وقالت  الن�شائي,  اأ���س.���ش��ي.اأي��ه  فريق  ب��اإجن��ازات 
الفريق  وم�شاركة  ال��دع��وة  بتلقي  ف��خ��ورة  باأنها 
املحيطي من  فولفو  �شباق  انطالقه يف  حلظات 
الفريدة  ابت�شام عن جتربتها  اأبو ظبي. وعربت 
بالن�شبة يل, فمع  وقالت: كان هذا اليوم مميزاً 
الن�شائي يف  الإبحار  التقدم الذي ت�شهده �شاحة 
ال�شرق الأو�شط, تعد كافاري وباقي طاقم فريق 
املجال,  ه��ذا  يف  لنا  ملهماً  منوذجاً  اأ�س.�شي.اأيه 

وحافزاً جلذب املزيد من الفتيات 
ال�شراعي  الإب��ح��ار  ريا�شة  اإىل 

املحيطي . 
جت���������در الإ�����������ش����������ارة ب�������اأن 

د�شنت  ل��الإب��ح��ار  ع��م��ان 
ب�������رن�������اجم�������اً خ����ا�����ش����اً 
يف  الن�شائي  ب��الإب��ح��ار 
بهدف  2011م  ع��ام 
مت�����ك�����ني امل�����������������راأة يف 
الريا�شي  ال���ق���ط���اع 
وت����اأ�����ش����ي���������س ف���ري���ق 
على  ق��������ادر  ن�������ش���ائ���ي 

مت��ث��ي��ل ال�����ش��ل��ط��ن��ة يف 
امل���ن���اف�������ش���ات ال���دول���ي���ة. 

منذ  ال��ربن��ام��ج  وا�شتطاع 
ع�شرات  ت���دري���ب  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه 

الإبحار  ري��ا���ش��ة  يف  ال��ف��ت��ي��ات 
طموحاتهن  وحتقيق  ال�����ش��راع��ي 

يف الدخول اإىل هذا املجال الريا�شي 
حمرتفات  كبحارات  اأو  القادم  للجيل  كمدربات 
ابت�شام  وت��ع��د  ال��دول��ي��ة.  ال�شباقات  يف  ي�شاركن 
البحارات  م���ن  دف���ع���ة  اأول  خ��ري��ج��ة  ال�����ش��امل��ي��ة 
و�شاركت  الن�شائي  الإبحار  برنامج  العمانيات يف 
اإي.اأف.جي  العربي  الطواف  مناف�شات  يف  بقوة 
ال�شرق  يف  نوعه  من  الأول  الن�شائي  الفريق  يف 
الأو�شط.  وبالن�شبة ل�شباق فولفو املحيطي, فهو 
العامل,  يف  املحيطية  ال�شباقات  اأ�شعب  من  يعد 
وي��ق��ام ك��ل ث���الث ���ش��ن��وات مب�����ش��ارك��ة �شبع فرق, 
األ���ف ميل   40 م��ن  اأك���ر  ال��ب��ح��ارة فيه  ويقطع 

اأ�شهر,  ت�شعة  مدى  على  مراحل  ت�شع  يف  بحري 
الأمواج  املحيطات, وي�شارعون  يعربون خاللها 

يف اأق�شى الظروف اجلوية.
2014م  اأكتوبر  �شهر  يف  املو�شم  هذ  �شباق  ب��داأ 
من مدينة األيكانتي يف مملكة اأ�شبانيا, واجتهت 
القوارب امل�شاركة منها اإىل مدينة كيب تاون يف 
جنوب اأفريقيا قبل انطالقها مرة اأخرى باجتاه 
اأب��وظ��ب��ي. وم���ن اأب��وظ��ب��ي اجت��ه��ت ال���ق���وارب اإىل 
ال�شني,  جمهورية  يف  ال�شتوائية  �شانيا  جزيرة 
و�شت�شتغرق الرحلة ما يقارب 22 يوماً, وبعدها 
اأوكالند  اإىل  �شانيا  من  الرابعة  اجلولة  تنطلق 

حول  اخلام�شة  اجل��ول��ة  تنطلق  ث��م  بنيوزلندا, 
كيب هورن يف اأق�شى نقطة من اأمريكا اجلنوبية 
اإىل ميناء اإيتاجاي الربازيلي, ثم تنطلق اجلولة 
بالوليات  نيوبورت  مدينة  اإىل  �شماًل  ال�شاد�شة 
املتحدة الأمريكية. اأما اجلولة ال�شابعة فتنطلق 
الأطل�شي  املحيط  وت��ع��رب  ن��ي��وب��ورت  مدينة  م��ن 
اإىل مدينة ل�شبونه يف الربتغال, ثم اإىل لورينت 
ا�شرتاحة  حمطة  يف  القوارب  تقف  ثم  بفرن�شا, 
انطالقها  قبل  هولندا  مبملكة  له��اي  مبدينة 
يف  جوتنربغ  مدينة  اإىل  اخلتامية  اجل��ول��ة  اإىل 

ال�شويد يف �شهر يونيو 2015م.

ت�شهد الدورة ال�شاد�شة ل� جائزة حممد 
بن را�شد اآل مكتوم لالبداع الريا�شي 
ت��ك��رمي لع���ب ك���رة ال��ط��اول��ة امل�شري 
على  احلا�شل  حمدتو  ابراهيم  املعاق 
جائزة ريا�شي حقق جناحات ريا�شية 
ان�شانية  حت���دي���ات  ظ���ل  يف  م��ت��م��ي��زة 
وذلك  الع���اق���ة,  ذوي  ف��ئ��ة  يف  ك��ب��رية 
بعد ان حقق اجنازات لفتة يف اللعبة 
وه��و يعاين م��ن اع��اق��ة م��وؤث��رة تتمثل 
جمل�س  واعتمد  لذراعيه.  فقدانه  يف 
���ش��ع��ادة مطر  برئا�شة  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء 
ال��ط��اي��ر ف���وز اب��راه��ي��م ح��م��دت��و الذي 
الفائزة  املجموعة  مع  تكرميه  �شيتم 
باعتباره  اجل������اري,  ي��ن��اي��ر   14 ي����وم 
الإعاقة,  ل����الرادة يف حت��دي  من��وذج��اً 
ومثاًل حياً يف قوة العزمية وال�شرار 
ال�شعوبات  رغ���م  ال���ه���دف  ب��ل��وغ  ع��ل��ى 
الكبرية التي واجهته يف حياته, حيث 
العديد  وحتقيق  اعاقته  قهر  يف  جنح 
من اللقاب والجنازات لبلده, ا�شافة 
ذوي  م��ن  زم��الئ��ه  مل�شاعدة  �شعيه  اإىل 
الع����اق����ة ع����رب ج��م��ع��ي��ة خ���ريي���ة قام 

بان�شائها مبحافظة دمياط.
الأول من  ح��م��دت��و يف  اب��راه��ي��م  ول���د 

دمياط,  مب��ح��اف��ظ��ة   1973 ي��ول��ي��و 
وفقد ذراعيه يف ح��ادث قطار وه��و يف 
�شن ال��ع��ا���ش��رة, لكن ه��ذه الع��اق��ة مل 
احرتاف  يف  وحلمه  بينه  حائاًل  تقف 
كرة الطاولة حيث بداأ اللعب بام�شاك 
التدريب  وب��ف�����ش��ل  ب��ف��م��ه,  امل�������ش���رب 
من  واح����داً  اب��راه��ي��م  اأ���ش��ب��ح  امل�شتمر 

اأمهر الالعبني يف م�شر. 
ح��ق��ق اب��راه��ي��م ح��م��دت��و ال��ع��دي��د من 
الجن�������ازات مل�����ش��ر وم����ن ب��ي��ن��ه��ا فوزه 
ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ال�����ش��رف��ي��ة فى 
عام  الطاولة يف  لكرة  اأفريقيا  بطولة 
البطولة  يف  ال��راب��ع  وامل��رك��ز   1991
القاهرة  يف  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة 
يف  الف�شية  وامل��ي��دال��ي��ة   ,2005 ع��ام 
 ,2011 ع��ام  للفرق  افريقيا  بطولة 
ا�شافة اىل املركز الثاين يف فى بطولة 
افريقيا وم�شر الدولية عام 2013.

وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ال��ع��م��ل اخل�����ريي قام 
جمعية  ب���ان�������ش���اء  ح���م���دت���و  اب���راه���ي���م 
بدمياط  ح��رك��ي��اً  ل��ل��م��ع��اق��ني  احل���ي���اة 
اجلمعية  وت��ع��م��ل   ,2011 ال��ع��ام  يف 
بنف�شه يف  ادارتها  يراأ�س جمل�س  التي 
املجالني الريا�شي والجتماعي, حيث 

متلك فريقاً لكرة الطاولة متكن من 
حتقيق املركز الثاين يف الدوري املمتاز 
يف مو�شم 2012 – 2013, وفريق 
للممتاز يف  الطائرة �شعد  للكرة  اآخر 
مو�شم 2013- 2014 بعد ان لعب 

مو�شمني بالدرجة الوىل.
كبرية  م�����ش��اع��دات  اجلمعية  وق��دم��ت 
ل����ذوي الع���اق���ة م���ن اع�����ش��ائ��ه��ا حيث 
ق����ام����ت ب����ت����وزي����ع اك������ر م����ن ارب���ع���ني 
كهربائي  وك��ر���ش��ي  م��ت��ح��رك��ا  ك��ر���ش��ي��ا 

من  ع��ددا  �شاعدت  كما  ا�شهارها,  منذ 
ال�شر الفقرية بتوزيع مالب�س وادوات 
مكتبية يف بداية العام الدرا�شي, ا�شافة 
اىل توفري احتياجات رم�شان لال�شر 
امل���ح���ت���اج���ة ب���ج���ان���ب ت��ن��ظ��ي��م رح����الت 

اجلمعية.  لع�شاء  ترفيهية  وب��رام��ج 
على  ال�شهري  امل�شري  البطل  وح�شل 
تكرمي مميز من قبل الحتاد الدويل 
لكرة الطاولة فى بطولة العامل التي 
املا�شي,  ال��ع��ام  يف  ال��ي��اب��ان  ف��ى  اقيمت 

ان تلقى دعوة �شخ�شية من قبل  بعد 
رئي�س الحتاد الدويل لتن�س الطاولة 
حمدتو  وت��ب��ارى  النهائيات,  حل�شور 
خ���الل ب��ط��ول��ة ال��ع��امل م��ع اث��ن��ني من 
اأ�شهر الالعبني هما ال�شيني ما لونغ 
العامل,  م�شتوى  على  الأول  امل�شنف 
امل�شنف  م��ي��زوت��اين  وال��ي��اب��اين ج��ني 

رقم واحد يف بلده.
املميز  واأدائ��ه  الرائعة  بف�شل مهاراته 
خالل  ابراهيم  جنح  الطاولة  ك��رة  يف 
الأنظار  اإل��ي��ه  يلفت  ان  وج��ي��زة  ف��رتة 
ليتحول اإىل بطل عاملي يتمتع ب�شهرة 
وا�شعة, حيث �شاهد اكر من مليوين 
�شخ�س مقطع على اليوتيوب يجمعه 
ب��اب��ط��ال ال���ع���امل مت ت�����ش��ج��ي��ل��ه خالل 
ب��ط��ول��ة ال���ع���امل, ك��م��ا ي��ح��ظ��ى البطل 
امل�������ش���ري ب���اه���ت���م���ام اع����الم����ي حملي 
وع���امل���ي ك��ب��ري وم��ت��اب��ع��ة م���ق���درة على 

مواقع التوا�شل الجتماعي.
من جهته ا�شاد خالد ال�شاحلي رئي�س 
الطاولة  ل���ك���رة  الف���ري���ق���ي  الحت������اد 
مب��ب��ادرة ج��ائ��زة حممد ب��ن را���ش��د اآل 
ال��ري��ا���ش��ي لتكرمي  ل���الب���داع  م��ك��ت��وم 
البطل امل�شري ب�شفته من الريا�شيني 

الوىل  اجلائزة  ان  م��وؤك��داً   , املبدعني 
والأكرب من نوعها �شاهمت يف حتفيز 
املبدعني  ال��ع��رب  ال��ري��ا���ش��ي��ني  ودع����م 
وموؤ�ش�شة  ري��ا���ش��ي  ك���ل  ح��ل��م  وب���ات���ت 

ريا�شية للفوز بها.
الفريقي  الحت������اد  رئ��ي�����س  واأو�����ش����ح 
ال��ط��اول��ة ان الحت���اد الفريقي  ل��ك��رة 
اجلائزة  لهذه  ابراهيم  برت�شيح  ق��ام 
اجنازات,  من  حققه  ما  على  ا�شتنادا 
م��ب��ي��ن��اً ان ال��ف��وز ب��ه��ا ك���ان ح��ل��م��اً ظل 
ال�شهر  ط��وال  امل�شري  البطل  ي��راود 
بح�شول  �شعادته  عن  معربا  املا�شية, 
ابراهيم على اجلائزة القيمة, متوقعا 
ملوا�شلة  الثقة  من  مزيدا  متنحه  ان 

م�شواره النجاح يف اللعبة.
لكرة  الفريقي  الحت��اد  رئي�س  و�شكر 
ال��ط��اول��ة ك��ل اجل��ه��ات ال��ت��ي �شاهمت 
باجلائزة,  حمدتو  ابراهيم  تتويج  يف 
م�����ش��ي��داً ب���ال���دور ال��ك��ب��ري ال����ذي لعبه 
ال�����دويل وامل�������ش���ري لكرة  الحت�������ادان 
ال��ط��اول��ة يف ال��رتوي��ج لب��راه��ي��م عرب 
و����ش���ائ���ل الع������الم وه����و م���ا اأ����ش���ه���م يف 
للح�شول  اأهله  متكامل  ملف  تقدمي 

على اجلائزة.

جائزة حممد بن ر��سد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�سي تتّوج �إر�دة وموهبة �بر�هيم حمدتو 

بدء مناف�صات الدرجات اليوم

م�سابقة �ل�سقور بفئتيها �جلرنا�ش و�لفرخ جتذب �جلمهور يف مهرجان ليو� �لدويل

�صمن اجلولة الثالثة من �صباق فولفو املحيطي

�بت�سام �ل�ساملية من »عمان لالإبحار« ت�سارك �لفريق �لن�سائي �لوحيد 

امل�شاعد  العام  الأمني  الدو�شري  املح�شن  �شعادة عبد  �شهد 
و  ال��ري��ا���ش��ة  ل�شئون  وال��ري��ا���ش��ة  لل�شباب  ال��ع��ام��ة  للهيئة 
يف  الدارة  جمل�س  رئي�س  اخل��وري  اهلل  عبد  ح�شني  �شعادة 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  والثقافة  لل�شطرجن  ابوظبي  نادي 
للبطولة العربية الفردية للفئات ال�شنية ما بني �شن 8 اإىل 
20 �شنة التي ينظمها نادي اأبوظبي لل�شطرجن, حتت رعاية 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي 
الريا�شي وبالتعاون مع احتاد الإم��ارات والحت��اد العربي 
لل�شطرجن �شهدا اجلولتني الثانية والثالثة للبطولة التي 
ت�شهد م�شاركة 14 دولة عربية ,والتي توا�شلت مناف�شاتها 
و�شهدت   . اأب��و ظبي  يف  الب�شتان  بفندق  الأول  اأم�س  م�شاء 
اجلولة �شدارة الالعب امل�شري تامر احمد بر�شيد كامل 
3 ج��ولت بعد ف��وزه يف اجلولة الثانية على  3 نقاط من 
الثالثة  بن يحيى ويف اجلولة  مناف�شه اجلزائري �شافني 
على الماراتي خليفة خالد, يف املركز الثاين اربعة لعبني 
الماراتيان  مقدمتهم  يف  منهم  ل��ك��ل  نقطتني  بر�شيد 
خليفة خالد وخالد الطاهر واجلزائري �شافني بن يحيى 

والعراقي فرا�س علي قا�شم. اما
 3 بر�شيد  الفئة  تلك  ت�شدر  فقد  �شنوات   10 حتت  فئة 
نقاط كاملة الردين مالك �شيف بعد فوزه على الالعبان 
البحريني �شلمان ملحمود والتون�شي امان ميالدي وبنف�س 
الر�شيد يف ال�شدارة اجلزائري ياري�شتان يتو�شى بعد فوزه 
ميالدي.  امان  والتون�شي  ال�شدراين  عمار  الماراتي  على 
ويت�شاوى اربعة لعبني يف املركز الثالث وهم الماراتيان 
عمر الطاهر وعمار ال�شدراين والبحريني �شلمان ملحمود 
يف  فيقف  �شنة   12 ف��ئ��ة  ام���ا  بو�شبعني.  ح��ام��د  وال��ي��م��ن��ي 
�شدارتها ثالثة لعبني هم العراقيان معزز حبيب وربيع 
�شباح نوري والردين لوؤي �شمري بر�شيد نقطتان ون�شف, 
بعد تعادل معزز وربيع يف اجلولة الثالثة بينما تعادل لوؤي 
ال��زع��اب��ي, وي��اأت��ي يف ال�شف  �شمري م��ع الم��ارات��ي �شلطان 
وهم  منهم  لكل  نقطتان  بر�شيد  لع��ب��ني  ث��الث��ة  ال��ث��اين 
واليمني  فرحات  جواد  واللبناين  املر�شدي  ايجاد  امل�شري 
ب�شدارتها  فينفرد  �شنة   14 حت��ت  ف��ئ��ة  ام���ا  ي��ا���ش��ر.  ع��ل��ي 

نقاط من ثالث جولت   3 اأده��م قنديل بر�شيد  امل�شري 
واجلزائري  احلو�شني  �شعيد  الم���ارات���ي  على  ف���وزه  بعد 
ال��ث��اين خم�شة لعبني  امل��رك��ز  وي��اأت��ي يف  ال�شعدي,  ارع���ون 
�شباح  ن���وري  ال��ع��راق��ي  وه��م  منهم  لكل  نقطتان  بر�شيد 
نوري واليمني احمد اخلالقي واجلزائري ارعون ال�شعدي 
والماراتي  فالح  حممد  والليبي  الب�شايرة  يزن  والردين 
16 �شنة �شدارة  ف��ئ��ة حت��ت  ع��م��ران احل��و���ش��ن��ي.  و���ش��ه��د 
اأي�شا بر�شيد ثالثة نقاط بعد فوزه  اأدهم فوزي  امل�شري 
الرحمن,  واليمني عمر عبد  نا�شر احمد  على اجلزائري 
لكل  نقطتان  بر�شيد  لع��ب��ني  ث��الث��ة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف 
منهم الفل�شطيني اأجمد ه�شلمون والماراتي احمد فريد 
�شدارة  �شنة   18 فئة  و�شهدت  احمد.  نا�شر  واجل��زائ��ري 
الالعبان الماراتي ابراهيم �شلطان واجلزائري علي نا�شر 
الثاين  املركز  يف  وياأتي  الثالثة,  اجلولة  يف  تعادلهما  بعد 
ثالثة لعبني بر�شيد نقطتان لكل منهم وهم الماراتي 
�شيف ادري�س وامل�شري احمد مراد والعراقي عبا�س ح�شني 
20 �شنة فيتقدم �شدارتها الماراتي  كزار. اما فئة حتت 
يف  تعادلهما  بعد  زي���ان  حممد  وامل�����ش��ري  علي  را���ش��د  علي 
اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة, وي��اأت��ي يف امل��رك��ز ال��ث��اين ث��الث��ة لعبني 
بر�شيد نقطتان لكل منهم وهم اللبناين ابراهيم �شحرور 

والعراقي عبد اهلل �شتار.

عبد املح�صن الدو�صري 
امل�شاعد  رحب �شعادة عبد املح�شن الدو�شري الأمني العام 
بكافة  الريا�شة  ل�شئون  والريا�شة  لل�شباب  العامة  للهيئة 
الفردية  العربية  البطولة  يف  امل�شاركني  العرب  الالعبني 
لل�شطرجن التي ينظمها نادي ابو ظبي لل�شطرجن بالتعاون 
مع احتاد ال�شطرجن وبدعم من جمل�س اأبو ظبي الريا�شي 
برئا�شة  املنظمة  اللجنة  بجهود  م�شيدا  الثاين,  بلدهم  يف 
الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  اخل����وري  اهلل  ع��ب��د  ح�شني  ���ش��ع��ادة 
الالعبني  كافة  وحث  والثقافة,  لل�شطرجن  ابوظبي  ن��ادي 
ب��ذل اجل��ه��د يف  الم����ارات على  امل�����ش��ارك��ني �شمن منتخب 

�شبيل اعتالء من�شات التتويج لرفعة ا�شم الوطن عالياً.

املوؤ�ش�شات  دوري  بطولة  مباريات  ال��ي��وم  م�شاء  ت�شتاأنف 
زايد مبقر  بن  �شلطان  باإ�شتاد  تتوا�شل  التي  القدم  لكرة 
اأب��و ظبي حيث يلتقي يف  املوؤ�ش�شات يف  الريا�شي  الحت��اد 
املباراة الوىل ادارة الدفاع املدين الرابع بر�شيد 6 نقاط, 
الثاين  املركز  يحتل  ال��ذي  العا�شمة  �شرطة  مع مديرية 
م��ن فريق  اله�����داف  ن�شبة  ب��ف��ارق  ن��ق��ط��ة   12 ب��ر���ش��ي��د 
يتقابل  الثانية  املباراة  ويف  للجامعات.  الريا�شي  الحتاد 
�شرطة املنطقة الغربية ال�شاد�س مع فريق احتاد اجلامعات 
تعادل  �شهدت  قد  الأول  اأم�س  مباريات  وكانت  املت�شدر. 
بهدف  �شتوتغارت  اأك��ادمي��ي��ة  فريق  وم��ع  للدعاية  يونك 

بواجو ولفريق  اأولن��ا  لكل فريق وقد �شجل لالأكادميية 
حممد  ال���دويل  واداره����ا  النعيمي  �شيف  للدعاية  ي��ون��ك 
عبد الكرمي مب�شاعدة على مال اهلل واإبراهيم املن�شوري.  
ويف املباراة الثانية فاز فريق جهاز حماية املن�شاآت الثالث 
الأه���داف  ب��ف��ارق  12 نقطة  بر�شيد  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  يف 
العا�شمة  �شرطة  ومديرية  اجلامعات  احت��اد  فريقي  من 
علي فريق جامعة اأبو ظبي الثامن الأخري بدون ر�شيد 
واأحمد  اليزويري  ر�شيد  له  �شجل  وقد  �شفر   3 بنتيجة 
جمعة اجلنيبي واأن�س ال�شرواين واأدار املباراة احلكم فهد 

بدر مب�شاعده ح�شن احلمادي و�شالح �شامل.

�نطالق �جلولتني �لثانية و�لثالثة يف بطولة �لعرب �لفردية لل�سطرجن

��ستئناف دوري �ملوؤ�س�سات لكرة �لقدم �ليوم 

اأغلقت اللجنة العليا جلائزة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للمراأة الريا�شية املتميزة يف ن�شختها الثانية باب 
الرت�شح للتقدم بامللفات من اأجل املناف�شة بعد انتهاء الفرتة امل�شموح فيها بتقدمي امللفات بتاريخ31 دي�شمرب 
2014. وتلقى مكتب اجلائزة 242 ملفا بزيادة ن�شبتها 100 يف املائة عن ن�شبة القبال يف الن�شخة الأوىل 
وتون�س  والأردن  وال�شعودية  وم�شر  والبحرين  الم���ارات  هي  عربية  دول   12 من  ريا�شيات  �شاركت  حيث 
وال�شودان واملغرب واليمن و�شوريا مبلفاتهن على خمتلف الفئات املعلن عنها. واأكدت خولة املهريي من�شق 
عام اجلائزة اأن ن�شبة القبال التي ت�شاعفت 100 يف املائة اأكرب دليل على جناحها وو�شولها لأغلب الدول 
الريا�شية ولدت لتبقى  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للمراأة  واأن جائزة  الن�شائية  بالريا�شة  املهتمة  العربية 
وتوا�شل جناحاتها وتعبئ طاقات الفتيات يف جمال الريا�شة. وقالت املهريي الن�شخة الثانية مت اإطالقها يف 
تاريخ 29 مايو 2014 واأطلق بعدها املوقع الإلكرتوين اخلا�س بها يف تاريخ 24 يونيو 2014 .. م�شريا 
اأقامت ملتقى  للتعريف باجلائزة حيث  الداخلية واخلارجية  ببع�س اجل��ولت  الرتويج قامت  اأن جلنة  اإىل 
اجلهات الريا�شية باأبوظبي يف 22 اأكتوبر املا�شي بالتن�شيق مع جمل�س اأبوظبي الريا�شي والذي ح�شرته كل 
الأندية والهيئات الريا�شية بالعا�شمة .. كما اأقامت اأي�شا ملتقى مماثال يف دبي بتاريخ 3 نوفمرببالتن�شيق 

مع جمل�س دبي الريا�شي وحظي بح�شور كافة اجلهات امل�شتهدفة من اأندية واحتادات وهيئات ريا�شية. 
اأولها على هام�س موؤمتر احتاد  كان  الرتويج عدة ملتقيات  الزيارات اخلارجية نظمت جلنة  وفيما يخ�س 
جنح  حيث  املا�شي  �شبتمرب   18 اإىل   14 من  الفرتة  خ��الل  ب���الأردن  العربية  الوطنية  الأوليمبية  اللجان 
امللتقى يف ا�شتغالل ح�شور كبار ال�شخ�شيات يف الريا�شة العربية واطالعهم على كافة تفا�شيل اجلائزة حتى 
اإىل  الرتويج  ذلك توجهت جلنة  بعد  لها. ومن  والرتويج  الرعاية  يتبنى  دولته  �شفريا يف  اأ�شبح كل منهم 
دولة البحرين خالل الفرتة من 12 اإىل 14 اأكتوبر حيث األتقى الوفد بكل امل�شوؤولني واملعنيني بالريا�شية 
الريا�شيات  الفتيات  م��ن  امللفات  م��ن  العديد  تلقي  يف  كبري  اأث��ر  ل��ه  ك��ان  مم��ا  البحرين  دول��ة  يف  الن�شائية 
املغربية  اململكة  الثالثة يف  “ كانت املحطة الرتويجية  الفوز بفئات اجلائزة. واأ�شافت املهريي  الراغبات يف 
 10 حيث جرى اللقاء مب�شوؤويل الريا�شة واملهتمني بالريا�شة الن�شائية باململكة املغربية على مدار يومي 
و11 نوفمرب املا�شي على اعتبار ان اململكة املغربية من الدول التي لها باع طويل يف الريا�شة الن�شائية “. 
وكان ختام اجلولت التعريفية يف جمهورية م�شر العربية حيث اأقيم ملتقى للجائزة على هام�س ماراثون 
زايد اخلريي خالل يومي 5 و 6 دي�شمرب املا�شي بح�شور كل اجلهات واملوؤ�ش�شات والأندية وو�شائل الإعالم 

الزمني  الربنامج  اأن  اإىل  املهريي  اأ�شارت  للجائزة  الزمني  الربنامج  وحول  امل��راأة.  بريا�شة  واملهتمة  املعنية 
للجائزة يت�شمن على عدد من التواريخ املهمة ويف مقدمتها بدء قبول الطلبات اعتبارا من 28 مايو املا�شي 
وحتى 31 دي�شمرب املقبل ثم تليها عملية فرز الطلبات وتقييمها خالل الفرتة من 4 يناير 2015 وحتى 
31 مار�س وهي تت�شمن على زيارات ومقابالت �شخ�شية ثم تاأتي مرحلة جلنة التحكيم التي جتتمع يومي 
اخلام�س وال�شاد�س من ابريل 2015 ويليها اجتماع اللجنة العليا يوم الأحد املوافق 12 ابريل ثم اعتماد 
اأن  التقييم على  بنتائج  الفائزات  اإخطار  يتم  اأبريل   19 تاريخ  ال�شهر ويف  نف�س  14 من  راعية اجلائزة يف 
يقام احلفل اخلتامي يف تاريخ 4 مايو عام 2015 مواكبا ملوؤمتر اأبوظبي الدويل لريا�شة املراأة يف ن�شخته 
اأن فئات اجلائزة هي: الريا�شية املتميزة والريا�شية املتميزة ذات الإعاقة واملدربة  الثالثة. اجلدير بالذكر 
املتميزة والإعالمية املتميزة والإدارية الريا�شية املتميزة وجميع تلك اجلوائز تاأتي �شمن فئة الأفراد. اأما 
وفئة  والت�شويق  الرعاية  وفئة  النا�شئات  تطوير  فئة  وهي:  4 جمالت  على  توزيعها  ف�شيتم  املوؤ�ش�شات  فئة 
تطوير املنتخبات وامل�شاركات الفاعلة وفئة العمل الإعالمي املميز يف الريا�شةالن�شائية.. ف�شال عن جائزتني 

خم�ش�شتني لكل من ال�شخ�شية الريا�شية املحلية وال�شخ�شية الريا�شية العربية. 

�إغالق باب �لرت�سح جلائزة �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك للمر�أة �لريا�سية 
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الفجر الريا�ضي

مي�سي يف مهب �لريح مع بر�سلونة
الريا�شية  املحكمة  ق��رار  بعد  ح��ادة  اأزم��ة  يف  بر�شلونة  فريق  دخ��ل 

مب��ن��ع��ه م���ن ال��ت��ع��اق��دات ل��ف��رتت��ني وب��ع��د ال��ه��زمي��ة اأم�����ام ريال 
موؤقتاً,  ول��و  لل�شدارة  ال�شعود  من  حرمته  والتي  �شو�شيداد 

واأبدى النجم الأرجنتيني ليونيل مي�شي غ�شبه بعد جلو�شه 
على دكة البدلء ودعم الإدارة للمدرب لوي�س اإنريكي.

اأندوين زوبيزاريتا من طرف  الريا�شي  املدير  اإقالة  وجاءت 
رئي�س الفريق جوزيب ماريا بارتوميو على خلفية ال�شفقات 

الالعبني  ع��ق��ود  وم�شاكل  امل��ا���ش��ي  ال�شيف  يف  الفا�شلة 
اأن  ل��ت��وؤك��د  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ن��اري��ة  والت�شريحات  ال�شغار 

مو�شم بر�شلونة احلايل على �شفيح �شاخن.
ل��ت��ع��ي��ني العميد  ي��خ��ط��ط  ب��ارت��وم��ي��و  وك����ان 

ال�شابق كارلو�س بويول مكان زوبيزاريتا 
من  الإ�شتقالة  ف�شل  الأ�شد  قلب  لكن 

امل�شاعد  ال��ري��ا���ش��ي  امل���دي���ر  م��ن�����ش��ب 
بر�شلونة  ح���ار����س  م���ع  ت�����ش��ام��ن��اً 
ال���ب���اب يف وجه  ال�����ش��اب��ق واأغ����ل����ق 

رئي�س الفريق مبكراً.
ُفتح  بالق�شرية  لي�شت  مدة  ومنذ 
ليونيل  الأرجنتيني  النجم  ملف 
مي�شي وق�شة رحيله املحتملة عن 
مثيل  له  ي�شبق  ب�شكل مل  الفريق 

يف ال�شابق, لكون الالعب كان من 
ال��ت��ي ل مي��ك��ن احلديث  امل��ق��د���ش��ات 

مفاجئ  ب�شكل  الآي����ة  لتنقلب  ع��ن��ه��ا, 
العامل  يف  لع��ب  اأف�����ش��ل  رح��ي��ل  وي�شبح 

و�شائل  وحديث  للنقا�س  قاباًل  م��رات   4
الإعالم.

و�شل  وال��ذي  احلايل لرب�شلونة  الرئي�س 
امل��رور من �شناديق  الفريق دون  لرئا�شة 
ال�شابق  الرئي�س  خلف  بعدما  الإق����رتاع 
خلفية  ع��ل��ى  امل�شتقيل  رو���ش��ي��ل  ���ش��ان��درو 
يف  ج��دي��اً  يفكر  نيمار,  ال��ربازي��ل��ي  �شفقة 
يقرب  م��ا  وجني  الأرجنتيني  النجم  بيع 

من 250 مليون يورو تعيد التوازن املايل 
اأ�ش�س جديدة تعطي  للفريق وبناءه حول 
ولي�س  التقني  للطاقم  كاملة  ال�شلطة 

للنجم الواحد.
ويعترب بارتوميو من العنا�شر ال�شابقة يف 
مكتب رو�شيل التي كانت ترف�س جتديد 
احتج على  الأرجنتيني كلما  النجم  عقد 
امل�شاندين  ك���ان م��ن  ك��م��ا  امل����ايل,  و���ش��ع��ه 

جللب جنم �شاب هو نيمار بهدف التقليل 
من الإعتماد على لعب وحيد هو ليونيل 

اإنريكي  لوي�س  امل���درب  م��ع  وتعاقد  مي�شي 
لعبي  على  يعتمد  �شاب  فريق  بناء  بهدف 

مدر�شة الفريق الذين يعرفهم املدرب جيداً 
يف  ال�شغرى  الفئات  مدربي  اأح��د  ك��ان  لكونه 
وا�شعة  �شالحيات  اأعطاه  كما  �شابقاً,  النادي 

ودعمه �شد جنوم الفريق.
جلب نيمار ومن بعده لوي�س �شواريز واختيار 

مدرب من قيمة لوي�س اإنريكي كلها عنا�شر 
لبوابة اخلروج  الأرجنتيني  النجم  تدفع 

الإنكليزي  ال���دوري  نحو  بر�شلونة  م��ن 
امل��م��ت��از اأو ن��ح��و م��درب��ه ال�����ش��اب��ق بيب 

نحو  اأو  بايرن ميونخ  غوارديول يف 
باري�س �شان جريمان.

التح�شريية  اخل��ط��وات  دب��ي  بلدية  يف  العامة  ال�شيانة  اإدارة  ب���داأت 
الن�شر  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأن���دي���ة  يف  الرئي�شية  امل��الع��ب  اإن����ارة  لتطوير 
والو�شل وال�شباب طبقا للمعايري التي اأطلقها الإحتاد الدويل لكرة 
دره��م. و�شرح  األ��ف   500 و  17 مليونا  ت�شل  بتكلفة  الفيفا  القدم 
املهند�س جمعة خليفة الفقاعي مدير اإدارة ال�شيانة العامة يف بلدية 
تقدمها  التي  واخلدمات  دبي  بلدية  بها  تقوم  التي  املهام  اأن   .. دبي 
تتعدى عن كونها مهام خدمية وترتقي دوما اإىل الأعمال التح�شينية 
والتطويرية ويتجلى ذلك يف املحاور املجتمعية كافة �شواء ال�شياحية 
م�شروع  اأن  اإىل  م�شريا  وغ���ريه..  الريا�شية  اأو  الرتفيهية  اأو  منها 
تطوير اأب���راج ووح���دات الإن����ارة ي��اأت��ي ك��اإح��دى اخل��ط��وات الهامة يف 

جمال التعاون امل�شرتك مع جمل�س دبي الريا�شي. وقال اإن امل�شروع 
الإن��ارة يف هذه املالعب  اإىل تطوير �شدة  الفنية  يهدف يف تفا�شيله 
امل�شاركة  ا�شرتاطات  ولتلبية   5 فئة  الفيفا  متطلبات  مع  لتتوافق 
اأخذت  اأجريت  التي  الفنية  الدرا�شة  اأن  واأو�شح  املحرتفني.  ب��دوري 
بالعتبار توفري اأف�شل اأنواع وحدات الإنارة واملعروفة على امل�شتوى 
العاملي بجودتها وح�شن اأدائها وروعي ا�شتبدال اأبراج الإنارة باأخرى 
جديدة وفق اأف�شل ال�شروط واملوا�شفات. واأكد املهند�س الفقاعي اأن 
مثل هذه امل�شاريع احل�شا�شة والتطويرية ما كانت لتجد طريقها اإىل 
التنفيذ لول الدعم الكبري الذي توليه القيادات للم�شرية الريا�شية 

وتطويرها والرتقاء بها نحو الأف�شل.

اجلبهات  خمتلف  وعلى  الو�شائل  ب�شتى  دبلوما�شيا  الفل�شطينيون  يتحرك 
ال�شرائيلي,  وانهاء الحتالل  فل�شطينية م�شتقلة  بدولة  احقيتهم  لثباث 
وان كانوا ف�شلوا يف احل�شول على قرار من جمل�س المن بهذا ال�شدد, قبل 

ايام.
ويتخذ الفل�شطينيون من كرة القدم �شالحا مل�شاندة حراكهم ال�شيا�شي هذا, 
وجنحوا يف لفت النتباه حينما و�شلوا اىل نهائيات كاأ�س المم ال�شيوية 

التي تنطلق يف ا�شرتاليا يوم اجلمعة املقبل, وذلك لول مرة يف تاريخهم.
امم  بطولة  يف  الفل�شطيني  املنتخب  م�شاركة  ان  ي��رى  البع�س  ان  حتى 
ا�شيا  ت�شكل ر�شالة لكل الذين عار�شوا او امتنعوا عن تاييد م�شروع انهاء 

الحتالل ال�شرائيلي واقامة الدولة الفل�شطينية .
الرئي�س  ق���ال  وع����رب,  ري��ا���ش��ي��ني  فل�شطينيني  �شحافيني  م��ع  ل��ق��ائ��ه  ويف 
الفل�شطيني حممود عبا�س ان الريا�شة اليوم باتت �شالحا هاما لرتوي�س 

ال�شيا�شة, ونحن ندعم هذا التوجه خا�شة وان الريا�شة جتري وفق قواعد 
وقوانني دولية .

الفل�شطيني يف كرة القدم, رجل يعمل يف املجال  ويقود احل��راك الريا�شي 
ال�شيا�شي والمني, وهو يوؤمن متاما بان كرة القدم الفل�شطينية لها طعم 
خا�س يختلف عن طعم الفوز والكوؤوؤ�س وامليداليات التي ي�شعى اليه اخرون, 

كما يقول اللواء جربيل الرجوب رئي�س الحتاد الفل�شطيني لكرة القدم.
وي�شيف الرجوب لوكالة فران�س بر�س الريا�شة يف العامل مرتبطة بالجناز 

واملهارات مبيداليات وكوؤو�س .
وي�شيف  على الرغم من ال�شعوبات وال�شغوطات والقهر جراء الحتالل, 
ا�شيا بدم  الكبار يف كاأ�س امم  الذاتية وت�شارك مع  تاأهلت فل�شطني بقواها 
ونحن  والع����الم,  ال���دويل  املجتمع  نظر  لفت  م��ا  وه���ذا  فل�شطيني,  وحل��م 

كفل�شطينيني فخورون بذلك .

اأكمل نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية جتهيزاته الفنية 
الوطن(  حماة  )�شكرا  �شباق  مناف�شات  لإق��ام��ة  واللوج�شتية 
اجلولة الأوىل من بطولة الإمارات للدراجات املائية 2015 

والتي تقام فعالياتها يوم ال�شبت املقبل يف �شاطئ جمريا 3.
الرتتيبات  ك��اف��ة  على  ب��ال��ن��ادي  الريا�شية  اللجنة  واط��م��اأن��ت 
على  وامل�شرفني  النادي  جلان  بني  التن�شيقي  الجتماع  خالل 
اإدارة النادي  اأع�شاء جمل�س  ال�شباق الكبري واملرتقب بح�شور 
ك��ال م��ن علي ب��ن ه��ن��دي وخ��ال��د ب��ن د�شمال وحم��م��د عبداهلل 

حارب املدير التنفيذي بالوكالة
لفعاليات  ال��ك��ام��ل  ال��زم��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  ع��ل��ى  اللجنة  واط��ل��ع��ت 
اجلولة والذي يبداأ قبل موعد التناف�س بيوم واحد حيث ي�شهد 
مقر نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية يف امليناء ال�شياحي 
املت�شابقني  ق���دوم  م��ع  ن�شطة  ي��وم بعد غ��د -اجل��م��ع��ة- ح��رك��ة 
ل�شرح  التنويري  الجتماع  وح�شور  الفني  الفح�س  لإج���راء 

م�شار ال�شباق.
وتقرر اأن تقام مناف�شات �شباق )�شكرا حماة الوطن( يوم ال�شبت 
املقبل على فرتين �شباحية وم�شائية ي�شبقهما اإجراء التجارب 
احلرة جلميع امل�شاركني وملدة ل تزيد عن 45 دقيقة على اأن 

تنطلق الفرتة الأوىل عند العا�شرة اإل ربعا فيما تنطلق الفرتة 
الثانية يف متام ال�شاعة الثانية ظهرا

وت�شمل الفئات امل�شاركة يف ال�شباق فئة جال�س مبتدئني �شتوك 
دق��ائ��ق( وجال�س  اك�شربت )10  وواق���ف حم���دود  دق��ائ��ق(   8(
���ش��ت��وك اك�����ش��ربت )12 دق��ي��ق��ة( وواق����ف حم��رتف��ني -ج���ي بي 
)12 دقيقة( وواقف نا�شئني -2 �شرتوك )8 دقائق( وجال�س 
مرتفني -جي بي ) 15 دقيقة( على اأن تقام يف الفرتة امل�شائية 
م�شارك  ك��ل  ومي��ن��ح  ال�شتعرا�شية  احل��رك��ات  ف��ئ��ة  مناف�شات 

دقيقتني فقط
النادي  يف  الريا�شية  اللجنة  جانب  اإىل  ال�شباق  على  وي�شرف 
فريق  جانب  اإىل  امل��ري  غ��امن  ال�شابق  املائية  ال��دراج��ات  جن��م 
عمل يتاألف من اأ�شحاب اخلربة والتجربة يف هذا املجال حيث 
املت�شابق  مثل  متخ�ش�شني  بخرباء  العام  ه��ذا  ال�شتعانة  يتم 
واملتخ�ش�س يف  دان��ي��ال(  )اأب��و  واغ��رن  الأمل���اين كالو�س  ال�شابق 
الأمن وال�شالمة وبوب كرابرتي امل�شئول التقني واملخت�س يف 

الفح�س الفني
�شبل  بتوفري  واملتعلقة  املهمة  اجل��وان��ب  الج��ت��م��اع  وناق�شت 
ال�شالمة والأمن للمت�شابقني امل�شاركني خالل مراحل ال�شباق 

املوؤ�ش�شات  ال��ن��ج��اح  ���ش��رك��اء  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
القيادة  مقدمتها  ويف  ال��ن��ادي  م��ع  املتعاونة 
العامة ل�شرطة دبي وموؤ�ش�شة دبي خلدمات 
تقدم  ظلت  التي  املوؤ�ش�شات  وه��ي  الإ���ش��ع��اف 
وراء  وكانت  دوم��ا  للنادي  وامل�شاندة  الدعم 

النجاحات
امل�شاهري  قناة  توا�شل  مت�شل,  �شعيد  وعلى 

وتغطية  ن��ق��ل  يف  مت��ي��زه��ا  ال��ري��ا���ش��ي��ة  دب����ي 
خمتلف الأح��داث التي ت�شهدها اإمارة دبي برا 

وبحرا وجوا حيث �شتقوم بتقدمي خدمة متميزة 
نقل  خ���الل  م��ن  وامل�����ش��اه��دي��ن  ال��ك��رمي  للجمهور 

فعاليات �شباق )�شكرا حماة الوطن( اجلولة الأوىل 
2015 حيث  املائية  للدراجات  الإم���ارات  بطولة  من 

الو�شع  التجهيز ودرا�شة  العمل حاليا على  يعكف فريق 
املرتقب خا�شة وانه يقام يف منطقة  املنا�شب لنقل احلدث 

جديدة وجاذبة للرواد يف قلب الواجهة البحرية.
الوطن(  ح��م��اة  )���ش��ك��را  ���ش��ب��اق  مناف�شات  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
اجلولة الأوىل من بطولة الإمارات للدراجات املائية 2015 

ي��ح��ظ��ي ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري وم�����ش��ارك��ة ق��ي��ا���ش��ي��ة ح��ي��ث ي��ت��وق��ع اأن 
الإمارات  اأبرزهم جنوم  50 مت�شابقا  ت�شهد ح�شور وم�شاركة 
ال��ت��ع��اون اخلليجي من  م��ن دول جمل�س  الأ���ش��ق��اء  ج��ان��ب  اإىل 

اإىل  لبنان  اإىل  اإ�شافة  والبحرين  والكويت  وقطر  ال�شعودية 
اأبطال العامل من بريطانيا وفرن�شا وايطاليا وا�شبانيا  جانب 

واملجر والنم�شا واأملانيا واليابان وجنوب اإفريقيا

�صاطئ جمريا 3 يحت�صن التظاهرة

)دبي �لبحري( يكمل حت�سري�ته ل�سباق )�سكر� حماة �لوطن(
قناة امل�صاهري تنقل فعاليات اجلولة الأوىل للدراجات املائية

كرة �لقدم �سالح �سيا�سي للفل�سطينيني يف �أمم �آ�سيابلدية دبي تطور �إنارة مالعب �لإمارة �لريا�سية بتكلفة 17.5 مليون درهم

املت�شدر  يوفنتو�س  على  اخلناق  الو�شيف  روما  �شدد 
م�شيفه  ع��ل��ى  ال�شعب  ف���وزه  ب��ع��د 

اودينيزي 1-�شفر ام�س يف 
ع�شرة  ال�شابعة  املرحلة 
ايطاليا  ب���ط���ول���ة  م����ن 
ورفع  ال���ق���دم.  ك����رة  يف 
اىل  ر�شيدهم  ال��ذئ��اب 
متخلفني  نقطة   39

ب��ف��ارق اله����داف فقط 
ع����ن ي���وف���ن���ت���و����س ال����ذي 

�شعبة  م����ب����اراة  ت��ن��ت��ظ��ره 
لح����ق����ا ام�������ام ����ش���ي���ف���ه ان���رت 

ميالن.
وي������دي������ن ن����������ادي ال���ع���ا����ش���م���ة 

اليطايل  الدويل  اىل  بانت�شاره 
الوحيد  �شاحب  ا���ش��ت��وري  داف��ي��دي 

يف الدقيقة 17 والذي رافقه ال�شك 
لعبها  التي  الراأ�شية  الت�شديدة  كون 

مل تتجاوز باأكملها خط املرمى.
اودينيزي  لعبي  اع��رتا���س  رغ��م  وعلى 

على الهدف ال ان احلكم ا�شر على موقفه 
ك����ان روم����ا ي�شتحق  وب��امل��ج��م��ل  ب��اح��ت�����ش��اب��ه, 

الوا�شحة  امليدانية  اف�شليته  اىل  نظرا  ال��ف��وز 
�شيدو  امل��ايل  لعبيه  بغياب  تتاأثر  مل  والتي 

التحقا  اللذين  جريفينيو  والعاجي  كيتا 
ا����ش���ت���ع���دادا خلو�س  ب��ل��دي��ه��م��ا  مب��ن��ت��خ��ب��ي 

غمار بطولة كاأ�س افريقيا املقررة يف غينيا 
الثاين/يناير  ك��ان��ون   17 ب��ني  ال���ش��ت��وائ��ي��ة 

احلايل و8 �شباط/فرباير املقبل.
فران�شي�شكو  على  م��رك��زة  الن��ظ��ار  وك��ان��ت 
ناتايل  وان��ت��ون��ي��و دي  ق��ائ��د روم����ا  ت��وت��ي 

خيبا  الالعبني  ان  بيد  اودينيزي  قائد 
 20 قبل  ا�شتبدالهما  وج���رى  الم���ال 
و�شيتفرغ  اللقاء.  انتهاء  على  دقيقة 
روما  م��درب  غار�شيا  رودي  الفرن�شي 
للفريق  املقبلة  للمباراة  لال�شتعدادا 

امام اجلار والغرمي لت�شيو �شاحب 
املركز الثالث الحد, علما انه حقق 
على ح�شاب اودينيزي الفوز الثالث 

له على التوايل خارج الديار.
�شيفه  وف���ادة  اك���رم  لت�شيو  وك���ان 
ت��غ��ل��ب عليه  ���ش��م��ب��دوري��ا ع��ن��دم��ا 
امل��ل��ع��ب الومل��ب��ي يف  ع��ل��ى  3-�شفر 

العا�شمة روما يف افتتاح املرحلة.
فريونا  كييفو  اي�شا  لح��ق��ا  ويلعب 
م��ع ت��وري��ن��و, وام���ب���ويل م��ع هيال�س 

ف��ريون��ا, وج��ن��وى م��ع ات��الن��ت��ا, وميالن 
كالياري,  م��ع  وب��ال��ريم��و  �شا�شوولو,  م��ع 

وبارما مع فيورنتينا.
- ترتيب فرق ال�شدارة

يوفنتو�س 39 نقطة من 16 مباراة  1-
روما 39 من 17  2-

لت�شيو 30 من 17  3-
نابويل 27 من 16  4-

�شمبدوريا 27 من 17  5-

ذئاب روما ت�سدد �خلناق على يوفنتو�ش  �سيميوين: توري�ش لي�ش �ملنقذ
يرى الرجنتيني دييغو �شيميوين مدرب فريق اتلتيكو مدريد ال�شباين لكرة 
بداية  عليه يف  ان  بل   , املنقذ  لي�س  توري�س  فرناندو  العائد  النجم  ب��اأن  القدم 
المر التاأقلم مع زمالئه. واكد ان علينا ال�شتفادة من مميزات توري�س التي 
ت�شاعد الفريق ككل. عليه القيام بجهود م�شاعفة وابراز قدراته كي يتمكن 
من املناف�شة على مقعد يف الت�شكيل ال�شا�شي . ويبدو ان الزمالة التي كانت 
جتمع بني �شيميوين وتوري�س يف اتلتيكو مدريد يف بداية عام 2000 لن 
ب��اأن مدربه  ال��ذي يعرف متاما  نينيو  ال  تلعب اي دور يف تعزيز حظوظ 

احلايل ل ي�شاوم على م�شاألة روحية الت�شحية يف �شبيل الفريق.
وق��ال توري�س نف�شه ان وج��ود �شيميوين كان مهما يف عملية قدومي. 
انه  امللعب, وادرك  انه كان متطلبا جدا عندما كنا زم��الء يف  اع��رف 
�شيكون كذلك كمدرب . وتاأتي ت�شريحات الرجلني ع�شية املواجهة 
وم�شيفه  اللقب  ري��ال مدريد حامل  بني  الربعاء  املنتظرة غدا 
كاأ�س  النهائي من م�شابقة  ال��دور ثمن  اتلتيكو مدريد يف ذه��اب 
ا�شبانيا. وي�شعى ريال مدريد اىل تعوي�س خ�شارته امام م�شيفه 
الدوري  بطولة  من  ع�شرة  ال�شابعة  املرحلة  يف  الح��د  فالن�شيا 
والتي حرمته ا�شتكمال م�شريته املظفرة التي رفع فيها عدد 
انت�شاراته املتتالية اىل 22 يف خمتلف امل�شابقات الر�شمية, 
بعد  على  الوقوف  من  حرمه  الخ��ري  ال�شقوط  ان  بيد 
هذا  على  القيا�شي  الرقم  معادلة  من  واح��د  ف��وز 
امللكي يف موقف حرج على  وبات  ال�شعيد. 
متم�شكا  زال  م��ا  اذ  ال����دوري  جبهة 
ب����ال���������ش����دارة ب���ر����ش���ي���د 39 
ان����ه مل يعد  ب��ي��د  ن��ق��ط��ة 
غرميه  ع��ل��ى  ي��ت��ق��دم 
بر�شلونة  التاريخي 
الثاين �شوى بنقطة 
اتلتيكو  وع��ل��ى  واح����دة 
نف�شه  بالفارق  مدريد 

ان  ري�����ال م���دري���د ب��ط��ل اوروب�����ا ب����ي����د 
 2015 �شنة  م��دري��د  اتلتيكو  ب��داأ  املقابل,  اق��ل. يف  م��ب��اراة  وال��ع��امل خا�س 
بامتياز مت�شلحا بعودة توري�س بعد رحلة خارجية �شهدت ارتداءه اكر من 
ت�شل�شي  ثم مواطنه  النكليزي )2011-2007(  ليفربول  اولها  قمي�س 
)2011-2014( فميالن يف ال�شتة ا�شهر املا�شية قبل ان يعود للدفاع عن 

الوان روخيبالنكو�س بالعارة.
وكان ال نينيو الذي بداأ م�شواره مع الفريق الول لتلتيكو بعمر 17 عاما 
و�شجل له 91 هدفا يف 244 مباراة, تابع املباراة الخرية للنادي املدريدي 
والتي فاز فيها على ليفانتي 3-1 ال�شبت املا�شي يف الدوري من مدرجات 
ا�شتاد في�شنتي كالديرون وهو مر�شح خلو�س اول اختبار له مع فريق ال�شبا 
غدا امام ريال مدريد بعد غياب دام �شبع �شنوات كاملة. وحظي توري�س )30 
عاما( با�شتقبال حافل يف ملعب في�شنتي كالديرون الحد لدى تقدميه امام 
اكرب,  م�شوؤوليات  عليه  يفر�س  ان  ذلك  �شاأن  واك��د من  م�شجع  الف   45 نحو 
قبل  من  اتلتيكو مدريد خ�شو�شا  هجوم  يف خط  تنتظره  قوية  مناف�شة  لكن 
الكرواتي ماريو ماندزوكيت�س والفرن�شي انطوان غريزمان هداف الفريق يف 

الدوري املحلي بر�شيد 8 اهداف.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�ستدرج �ل�سرطة لقتله 
قتال  فران�شي�شكو  �شان  يف  �شرطيني  اإن  م�شوؤولون  ق��ال 
خارج  يبدو  فيما  النتحار  ينوي  ك��ان  رج��ال  بالر�شا�س 
�شالحا  يحمل  اأن��ه  منهما  به ظنا  يعمالن  �شرطة  مركز 
ناريا. وتبني لحقا اأن ال�شالح, الذي كان بحوزة الرجل, 
كان م�شد�س ر�س ون�شرت ال�شرطة ر�شالة قالت اإنها كانت 
على هاتفه املحمول ويت�شح منها اأنه كان ينوي النتحار 
ولكن بر�شا�س ال�شرطة.  ياأتي احلادث و�شط حالة من 
القلق بني �شباط الأمن يف اأرجاء الوليات املتحدة منذ 
مقتل �شابطي �شرطة يف نيويورك يف 20 دي�شمرب كانون 
ملقتل  النتقام  يبغي  كان  اإنه  قال  م�شلح  بر�شا�س  الأول 

�شود عزل على اأيدي �شباط من البي�س. 
اإن الرجل �شوهد وهو يتجول  ال�شرطة, يف بيان,  وقالت 
اأق�شام ال�شرطة يف �شان  يف �شاحة انتظار ال�شيارات باأحد 
الرجل,  اأن  واأ�شافت  امل��غ��ادرة.   منه  وطلب  فران�شي�شكو 
الذي مل تك�شف عن هويته, وقف عند طريق اخلروج من 

�شاحة النتظار واأعاق خروج �شيارة رجلي ال�شرطة. 
واأو�شحت ال�شرطة اأن الثنني خرجا من ال�شيارة وطلبا 
ورفع  النتظار  �شاحة  الن�شراف فخرج من  الرجل  من 

طرف �شرتته فظهر ما بدا اأنه عقب م�شد�س.

يرتك طفلته �لر�سيعة يف �لربد
ات��ه��م الدع�����اء يف ل��و���س اجن��ل��ي�����س, رج���ال ب���رتك طفلته 
الر�شيعة يف الربد خارج املنزل ال�شاعة الثانية �شباحا يوم 
عيد امليالد قبل اأن يغ�شى عليه وهو خممور.  قال فرانك 
اإن  مكتوب,  بيان  يف  الدع���اء,  با�شم  املتحدث  ماتيلجان 
هوزيه ت�شافاريا )29 عاما( اتهم بتعري�س طفل للخطر 
ومبقاومة القب�س عليه بعد اأن ا�شتبك مع ال�شرطة التي 
ع��رت عليه نائما على اأريكة داخ��ل امل��ن��زل.  واأ���ش��اف اأن 
جريانه ات�شلوا بال�شرطة بعد اأن �شمعوا الر�شعية تبكي 
بعد ال�شاعة الثانية �شباحا وكانت درجة احلرارة اأقل من 
50 درجة فهرنهايت )اأق��ل من ع�شرة مئوية(.  ويواجه 
ت�شافاريا عقوبة ال�شجن ملدة قد ت�شل اإىل عامني وغرامة 

األفي دولر اإذا اأدين.

تهرب بن�سف مليار ريال 
متكنت امراأة �شعودية ع�شرينية من الفرار برفقة زوجها 
يقدر  مبلغ  جمع  م��ن  متكنت  اأن  بعد  اأخ���رى  دول���ة  اإىل 
من  دولر(  م��ل��ي��ون   133( ري���ال  م��ل��ي��ون   500 ب��ح��وايل 

1190مواطناً عر�شتهم لالحتيال.
تقدم عدد  اأن  بعد  ذل��ك, بح�شب �شحيفة حملية,  وج��اء 
لالحتيال,  تعر�شهم  ت��وؤك��د  ب��ب��الغ��ات  امل��ت�����ش��رري��ن  م��ن 
وت�شلمهم �شيكات دون ر�شيد, وبع�شها بتوقيعات خمتلفة 

وغري مطابقة لتوقيع مالكة امل�شاهمة.
ملوؤ�ش�شتي  امل��راأة حتمل ترخي�شني  اأّن  املت�شررون  واأو�شح 
نحو  واأن  ك��ه��رب��ائ��ي��ة,  اأدوات  وا���ش��ت��رياد  ع��ق��اري  ت��ط��وي��ر 
1190 م�شاهما �شاركوا باأموالهم عرب مكتبها يف مدينة 
اإّن  ا�شمه,  ذك��ر  امل�شاهمني, ف�شل ع��دم  اأح��د  ج��دة. وق��ال 
املوؤ�ش�شة, التي تعمل حتت مظلتها املراأة الهاربة, ل يخول 
لها العمل يف امل�شاهمات املالية, واإن امل�شكو بحقها اأر�شلت 
�شاحمونا  ف��ي��ه��ا:  ق��ال��ت  ه��روب��ه��ا  ق��ب��ل  لل�شحايا  ر���ش��ال��ة 

وفلو�شكم �شوف ت�شلكم خالل �شهرين .

خمرتقو �لقانون عر�سة للخرف
اإن ال�شلوك الجرامي لدى بع�س املراهقني من ال�شريحة العمرية الأكرب �شنا مبا يف ذلك ال�شرقة  قال باحثون 
واملخالفات املرورية والتحر�س وخرق القانون بوجه عام رمبا تكون من العالمات املبكرة لال�شابة بخرف ال�شيخوخة. 
اإن  فران�شي�شكو  �شان  يف  كاليفورنيا  بجامعة  الع�شاب  وق�شم  وال�شيخوخة  الذاكرة  مركز  من  نع�شان  جورج  وقال 
هذه ال�شريحة العمرية ل�شيما املراهقني الأكرب �شنا ممن يرتكبون املخالفات لأول مرة رمبا يعانون من مر�س 
عقلي يتعلق بخرف ال�شيخوخة يف�شر �شلوكهم الجرامي. وراجع نع�شان وامل�شاركون معه يف الدرا�شة �شجالت طبية 
ال�شيخوخة وذلك  انواع اخرى من خرف  او  انها ا�شابة بالزهامير  2397 مري�شا �شخ�شت حالتهم على  تخ�س 
خالل فرتة زمنية امتدت بني عامي 1999 و2012. وقال نع�شان اإنه اذا كان لدى املر�شى �شوابق مر�شية يف العائلة 
اإل ان معظم  تتعلق بامرا�س ع�شبية توؤثر على املخ والذاكرة فقد يرتبط ذلك اي�شا بال�شلوك الجرامي. وقال 
هذه الأمرا�س ل حتدث ل�شبب وراثي حمدد وهو اأمر يتعذر حتديده. وعموما فان الر�شد املبكر لي تغريات يف 

ال�شخ�شية والنحراف عن النمط ال�شوي لفرد ما ي�شتلزم املبادرة بتقييم احلالة لحتمال وجود اأ�شباب عقلية. 
على  القدرة  فقدان  ال�شخ�شية  بتغري  اخلا�شة  ال�شيخوخة  املبكرة لال�شابة بخرف  ال�شواهد  ان من بني  واأ�شاف 

التمييز وعدم الح�شا�س مب�شاعر الآخرين وفقدان الدافع والالمبالة اأو الو�شوا�س القهري.
وقال اإن بو�شع اأفراد ال�شرة وال�شدقاء مالحظة هذه التغريات ال�شلوكية يف ال�شخ�شية ب�شهولة لكن يتعني عليهم 

اأن يدركوا انها رمبا تكون العالمات املبكرة ملر�س يحتاج اىل التدخل الطبي.
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ب�سكويت يقتل 14 قرد� 
نفق 14 قردا بعد تناول ب�شكويت عليه �شم جرذان يف �شرق الهند, 
16 قردا  وان��ت��زع��ت جمموعة م��ن  م�����ش��وؤول��ون.   اأف���اد  م��ا  بح�شب 
بنغال  ولي���ة  يف  بيعها  ي��ح��اول  ك��ان  متجول  ب��ائ��ع  م��ن  الب�شكويت 
الغربية.  وقال �شيمال موخرجي وهو حار�س غابات حكومي نفق 
14 قردا على الفور اإثر تناول الب�شكويت, يف حني نقل اثنان اإىل 
ال�شرطة حتقيقا يف مالب�شات هذه  وفتحت    . بيطري  م�شت�شفى 
الق�شية بعد هروب البائع املتجول اإثر هذه احلادثة.  وبالرغم من 
املكانة املميزة للقرود يف الهندو�شية, ت�شكل هذه احليوانات تهديدا 
كبريا يف الهند, فهي تخرب احلدائق واملكاتب والأ�شطح, كما اأنها 

تهاجم الأ�شخا�س يف بع�س الأحيان للح�شول على القوت. 
ال��ق��رود يف البالد  ت��زاي��د ع��دد  املتنامية م��ن  امل��خ��اوف  وق��د دفعت 
قرودا  يقلدون  املمثلني  من  جمموعة  اإىل  اللجوء  اإىل  ال�شلطات 

كبرية لإخافة تلك الأ�شغر حجما. 

مت�ساح يهاجم مدربه �أمام �جلمهور 
حديقة  يف  ع��ر���س  اأث��ن��اء  وع�شها  م��درب��ه  ي��د  على  مت�شاح  انق�س 

كوينزلند الأ�شرتالية الربية. 
ونقلت �شحيفة ديلي ميل اأن يان جنكينز )58 عاما(, وهو مالك 
اأغلبه  ال���زوار  م��ن  كبري  جمهور  اأم���ام  للهجوم  تعر�س  احلديقة, 

عائالت. 
اإن جنكيز حمظوظ جدا لبقائه على قيد احلياة  وقال م�شعفون 

بعد اأن �شحبه التم�شاح اإىل املاء وحاول اأن يلتف حوله لقتله . 
اأثناء العر�س للفت انتباه التم�شاح  وكان الرجل مي�شك بدجاجة 

عندما وقع الهجوم ما اأدى اإىل برت اإبهامه الأي�شر. 
وق���د ن��ق��ل جنكيز ج���وا لتلقي ال��ع��الج واأع��ط��ي ج��رع��ة ق��وي��ة من 
الراأ�س  يف  ج��روح  م��ن  عانى  كما  ج��روح��ه.  ب�شبب  الأمل  م�شكنات 

و�شيخ�شع لعميلة جراحية. 
وهذه لي�شت املرة الأوىل التي يتعر�س فيها الرجل للهجوم خالل 
عمله يف احلديقة. فقبل خم�س �شنوات, تعر�س لهجوم من ثعبان 
للع�س عدة  ذل��ك  قبل  تعر�س  كما  اأج��ل احلياة.  يكافح من  تركه 

مرات من قبل ثعابني. 

خنزير يقتحم مكتبة 
اإىل داخل مكتبة  �شرد  برياً  باأن خنزيراً  اإخباري ام�س  اأفاد تقرير 
اأ�شاب  حيث  ك��والمل��ب��ور  العا�شمة  ���ش��واح��ي  يف  ماليزية  جامعة 

الطلبة بالذهول واأثار فو�شى ا�شتمرت �شاعتني.
وذكرت �شحيفة نيو �شرتيت�س تاميز اأن احليوان حطم زجاج الباب 
املاليزية يف �شاحية �شيربجايا  اخللفي ملكتبة جامعة مالتيميديا 
اإىل الداخل ومكث داخل املبنى. وا�شتغرق فريق لالإطفاء  وت�شلل 

والإنقاذ �شاعتني لإخراج اخلنزير من املبنى.
ونقلت ال�شحيفة عن اأمني مكتبة اجلامعة القول اإن احليوان �شرد 
ال�شريعة حول  البناء  ب�شبب حركة  الأرج��ح من غابة قريبة  على 

�شيربجايا .
وبح�شب تقارير �شحفية حملية, اأثارت ال�شورة املتداولة للخنزير 
م�شتخدمي  بني  غ�شباً  بالدماء  وم�شرج  الأر���س  على  ممد  وه��و 
مواقع التوا�شل الإجتماعي, خا�شة واأنه يظهر رجل ي�شع قدمه 
على بطنه يف اإ�شارة اإىل �شوء معاملة هذا احليوان على الرغم من 

اإطفائيون يرتدون الأزياء اليابانية التقليدية ويوؤدون عر�صا يف طوكيو احتفال بالعام اجلديد  )ا ف ب(اإثارته الذعر بني الطالب والفو�شى يف املكان.

حوت يحل لغز طول �لعمر 
حتى يت�شنى لك الوقوف على ال�شر وراء طول العمر فرمبا يتعني عليك ان 
تدر�س حياة احلوت املقو�س الراأ�س وهو احليوان املعمر املهيب الذي يقطن 

مياه القطب ال�شمايل وميتد به العمر اىل 200 عام.
املقو�س  للحوت  )اجل��ي��ن��وم(  اجلينية  اخلريطة  ع��ن   ال�شتار  العلماء  اأزاح 
لهذا  ال�شتثنائي  العمر  ط��ول  وراء  الكامنة  بال�شرار  حتفل  التي  ال��راأ���س 

املخلوق ومقاومته امل�شهودة لالمرا�س.
الأخرى  والثدييات  احل��وت  ه��ذا  بجينوم  مقارنة  العلماء  اأج��رى  وعندما 
ا�شالح احلم�س  بطريقة  تتعلق  الكائن  هذا  اختالفات يف جينات  وج��دوا 
النووي )دي.ان.ايه( ودورة حياة خالياه ومقاومته لالورام وهي العوامل 

التي قد تف�شر لغز طول عمره وحيويته.
الذي  ليفربول  بجامعة  ال��وراث��ة  ا�شتاذ  دي ماجالي�س  بيدرو  خ��واو  وق��ال 
العلمية  ريبورت�س(  )�شيل  دوري��ة  اأوردتها  التي  الدرا�شة  هذه  على  اأ�شرف 
اخلا�شة بابحاث علوم اخللية اإنه ا�شخم حيوان جرى بحث ت�شل�شل اجلينوم 

اخلا�س به لي�شبح بذلك اأول حوت يخ�شع ت�شل�شله اجليني للدرا�شة .
وقال ناأمل ان نتعرف من خالل حتديد الآليات املبتكرة لتجديد اخلاليا 
و�شيانتها على لغز طول عمره ون�شارة �شحته ورمبا اأمكن لنا تطبيق هذه 
املقو�س  واحل��وت   . الن�شان  حياة  وحماية  الب�شر  �شحة  لتح�شني  املعرفة 
الراأ�س -الذي يتميز بطول العمر عن اأي ثدييات اأخرى- من بني اأ�شخم 
اأثقل  18 مرتا وهو ثاين  اإذ ي�شل طوله اىل  املخلوقات على وجه الأر���س 
حوت بعد احلوت الزرق. ويغلب اللون ال�شود على لونه فيما يكون اجلزء 
الراأ�س  املقو�س  احلوت  ويتغذى  اأبي�س.  املقو�س  ال�شفل  فكه  المامي من 

بطريقة تر�شيح املاء ويقتات با�شلوب ت�شفية العوالق احليوانية.

رو�ية لآيل �سميث تفوز بجو�ئز كو�ستا 
فازت رواية كيف تكون كالهما  How to be both  للكاتبة ال�شكتلندية 
 .2014 لعام  للكتاب  كو�شتا  احدى جوائز  الرواية وهي  بجائزة  �شميث  اآيل 
وحازت  خمتلفة.  ب�شخ�شية  منهما  كل  يبداأ  ق�شمني  اإىل  ال��رواي��ة  وتنق�شم 
الرواية على ثناء النقاد ودخلت �شمن القائمة الق�شرية جلائزة مان بوكر. 
وحتتوي الرواية على ق�شتني ل�شخ�شيتني هما جورج وفران�شي�شكو اأحدهما 
مراهق يف ال�شتينات من القرن املا�شي والآخر فنان �شاب يف القرن اخلام�س 
ب��اأي من  ال��رواي��ة  ق���راءة  اليطالية. وميكن  ف���ريارا  يعي�س يف مدينة  ع�شر 

الرتتيبني الزمنيني.
  The Accidental  وكانت �شميث قد فازت بنف�س اجلائزة يف 2005 عن رواية
. وتتناف�س رواية �شميث مع اأربعة كتب على اجلائزة الرئي�شية جلوائز كو�شتا 
ال�شنوية للكتاب والتي من املقرر اإعالن نتيجتها يف 27 يناير كانون الثاين 
 Elizabeth is اأول رواية عن روايتها   اجل��اري. وفازت اإميا هيلي بجائزة 

Missing  التي ترويها �شيدة م�شنة م�شابة بالعته.

تويرت حتل م�سكلة 
تاأخر �لتغريد�ت 

ق���ال���ت ���ش��رك��ة ت���وي���رت اإن���ه���ا حلت 
ظهور  ت��اأخ��ري  يف  ت�شببت  م�شكلة 
الزمني  اجل��دول  على  التغريدات 

للم�شتخدمني.
ال�شاعة  ب��داأت يف  امل�شكلة قد  كانت 
 0230 ال�شاعة  يف  وانتهت   0051

بتوقيت جرينت�س ام�س .
ت��وي��رت الذين  وك����ان م�����ش��ت��خ��دم��و 
ت�شمح لهم اخلدمة بن�شر تغريدات 
عانوا  ح��رف��ا   140 ح��روف��ه��ا  ع���دد 
دقيقة  و45   25 بني  ما  تاأخر  من 
جدولهم  على  تغريداتهم  لتظهر 
تغريدة  يف  تويرت  وقالت  الزمني. 
ازعاج  اأي  عن  نعتذر  موقعها  على 

حدث نتيجة هذا .

�نفجار م�ستودع 
للمفرقعات �لنارية 
اندلعت النريان يف اأحد امل�شتودعات 
الكولومبية التي حتوي مفرقعات 
نارية, ما اأدى اإىل ا�شتعالها وو�شول 
املزدحمة  ال��ط��ري��ق  اإىل  ���ش��رارات��ه��ا 

القريب من مكان احلادث.
وانت�شر فيديو للحادثة يظهر وهج 
امل�شور  اأوقعت  التي  املفرقات  هذه 
يف ق��ري��ة غ���رن���ادا ال��ت��ي ت��ق��ع على 

مقربة من العا�شمة بوغوتا.
نقلها  ال���ت���ي  امل��ع��ل��وم��ات  واأ�����ش����ارت 
اأي��ه بي �شي الأ���ش��رتايل اإىل  موقع 
وجرت  �شريعاً  اأغلقت  الطريق  اأن 
حم����اولت لإب���ع���اد ال�����ش��ي��ارات قدر 

الإمكان عن امل�شتودع امل�شتعل.

�ل�سني حتاكم
 �بن جاكي �سان 

املقرر  من  اإن  اإع��الم  و�شائل  قالت 
بطل  اب���ن  ���ش��ان  جي�شي  مي��ث��ل  اأن 
ال�شينمائي  والنجم  ف��و  الكوجنو 
جاكي �شان للمحاكمة يوم اجلمعة 

بتهمة تعاطي املخدرات.
اإيفينيج  ليجال  �شحيفة  وذك���رت 
ال��ر���ش��م��ي��ة يف موقعها  ���ش��ب��ه  ن��ي��وز 
الل��ك��رتوين اإن ���ش��ان الب���ن )32 
عاما( والذي يعمل ممثال ومغنيا 
���ش��ي��ح��اك��م يف حم��ك��م��ة يف ب��ك��ني يف 
ال�شيني  ال�شعب  �شرياقبها  ق�شية 

عن كثب.
ال�شهر  اإىل جي�شي ر�شميا  ووجهت 
املا�شي تهمة ايواء اخرين لتعاطي 
املخدرات بعد ان اثبتت الختبارات 
ال�شرطة  وقالت  املاريوانا  تعاطيه 
ان��ه��ا ع���رت ع��ل��ى 100 ج���رام من 
املرجح  وم����ن  م��ن��زل��ه.  امل���خ���در يف 

اإدانة جي�شي �شان.
وع���ق���وب���ات ج���رائ���م امل����خ����درات يف 
ال�شني قا�شية وت�شل اىل العدام 
وال�شجن مدى احلياة يف الق�شايا 

اخلطرية.
ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل اإع����الم ع��ن جاكي 
�شان قوله ال�شهر املا�شي اإنه ي�شعر 
املاريوانا  اب��ن��ه  لتعاطي  ب��اخل��ج��ل 
وي��اأم��ل ب���اأن ي��ت��ح��ول ي��وم��ا م��ا ايل 
تعاطي  اأخ���ط���ار  ي�����ش��رح  م��ت��ح��دث 

املخدرات.
وكان جاكي �شان قد عمل متحدثا 
الوطنية  باللجنة  احل�شنة  للنوايا 
ال�����ش��ي��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات يف 
توعية  حمالت  يف  و�شاهم   2009

�شد املخدرات.

رول �سعد: ل �أ�سع 
ح�سابات للُم�ستقبل

على  ل��ه  ح�شابات  ت�شع  ول  املُ�شتقبل  يف  ُتفكر  ل  اأن��ه��ا  �شعد   رول  الفنانة  قالت 
الإطالق, حيث اأكدت اأنها ترتك الأمور الغيبية كما ي�شاء اهلل دون التفكري فيها.

قائلة:  اأو�شحت  حيث   .. املُ�شتقبل  من  نف�شها  على  تخ�شى  ل  اأنها  رول  واأك���دت 
حينما ُت�شلم حياتك كلياً اإىل اهلل, فبالتاأكيد لن جتد خيبة اأمل اأبداً, ولذلك فاأنا 
لأن  اأطمح  يجعلني  فنيا  جناحا  حققت  اأنني  كما  �شيء,  اأي  يف  بالن�شيب  را�شية 

اأكون اأف�شل يف الفرتة املُقبلة .

اأن  حديثة  بريطانية  درا�شة  اأظهرت 
اأن الأ���ش��خ��ا���س ال��ب��دن��اء ميكن  ف��ك��رة 
ب�شحة  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتات  يعي�شوا  اأن 
ج����ي����دة غ����ري ���ش��ح��ي��ح��ة يف اأك����ري����ة 
احل�����الت. وت��اب��ع ال��ب��اح��ث��ون يف ق�شم 
يونيفر�شيتي  جامعة  يف  الوبئة  علم 
وامراأة  2521 رجال  لندن  كولدج يف 
مدى  على  ع��ام��ا  و62   39 �شني  ب��ني 
بقيا�س  دوري���ا  وق��ام��وا  ع��ام��ا  ع�شرين 
وم�شتوى  لديهم  اجل�شم  كتلة  موؤ�شر 
ال���ك���ول���ي�������ش���رتول وال�������ش���ك���ر يف ال����دم 
الدم.  و�شغط  الن�شولني  وم��ق��اوم��ة 
وح����ددوا الأ���ش��خ��ا���س ال��ب��دن��اء الذين 
اأولئك  ب���اأن���ه���م  ���ش��ل��ي��م��ة  ب�����ش��ح��ة  ه���م 
ع��وام��ل خطر  اأي  ال��ذي��ن ل يظهرون 
بالأي�س  تتعلق  ب��اأم��را���س  ل��الإ���ش��اب��ة 
م��ث��ل ال�������ش���ك���ري. وب��ي��ن��ت ال���درا����ش���ة, 
امريكان  ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف جم��ل��ة  ن�����ش��رت 
كولدج اوف كارديولوجي الأمريكية, 
الأ�شخا�س  م��ن   %  51 م��ن  اأك��ر  اأن 
�شحتهم  تدهورت  ال�شليمني  البدناء 

ع��ام��ا, يف حني  ف���رتة ع�شرين  خ���الل 
وزنا  خ�����ش��روا  ه����وؤلء  م��ن   %  11 اأن 

وا�شتعادوا �شحتهم بالكامل.
% الباقون فقد بقوا بدناء  اأما ال�38 
الدرا�شة.  فرتة  طيلة  جيدة  وب�شحة 
واأ���ش��ار ج��و���ش��وا ب��ل اأح���د اأب���رز معدي 
الرئي�شية  ال��ف��ر���ش��ي��ة  اأن  ال���درا����ش���ة 
املعطاة لالأ�شخا�س البدناء ال�شليمني 
ثابتا  �شيبقى  ال�����ش��ح��ي  و���ش��ع��ه��م  اأن 
ب�شكل م�شتدام, ال ان هذا المر لي�س 
تتدهور  �شحتهم  اأن  مب���ا  �شحيحا 
على املدى الطويل . واأ�شاف البدناء 
ي��ت��م��ت��ع��ون ب�شحة  ال���ذي���ن  ال��ب��ال��غ��ون 
ج��ي��دة ي��واج��ه��ون اي�����ش��ا خ��ط��ر اكرب 
بكثري يف ال�شابة بالمرا�س باملقارنة 

مع ال�شخا�س غري البدناء .
يف  ال�2521  امل�������ش���ارك���ني  ب����ني  وم�����ن 
الدرا�شة, مت ت�شنيف 181 يف البداية 
اأن��ه��م ب��دن��اء و66 ك��ان��وا يف خانة  على 
ب�شحة  يتمتعون  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���س 
�شليمة. وبعد خم�س �شنوات, تدهورت 

اأم����ا بعد  % م���ن ه�����وؤلء.   32 ���ش��ح��ة 
الدرا�شة,  ب����دء  ع��ل��ى  ����ش���ن���وات  ع�����ش��ر 
الأ�شا�شية  املجموعة  من   %  41 ف��اإن 
م��ن ال��ب��دن��اء ال��ذي��ن اع��ت��ربوا ب�شحة 
هذا  على  ي��ع��ودوا م�شنفني  جيدة مل 
النحو, وارتفعت هذه الن�شبة اإىل 51 
20 عاما على انطالق  % بعد م��رور 
اأن  اإىل  بل  جو�شوا  وخل�س  الدرا�شة. 
الأ�شخا�س البدناء الذين هم ب�شحة 
جيدة يواجهون خطرا اأكرب لالإ�شابة 
مع  باملقارنة  وعائية  قلبية  باأمرا�س 
الذين  الطبيعية  الأوزان  اأ���ش��ح��اب 
الرغم  على  جيدة,  ب�شحة  يتمتعون 
اأ�شغر م��ن ذلك  اأن ه��ذا اخل��ط��ر  م��ن 
البدناء  الأ���ش��خ��ا���س  ي��واج��ه��ه  ال����ذي 
الذين يعانون و�شعا �شحيا �شيئا من 

الأ�شا�س .
من   %  35,7 املتحدة,  ال��ولي��ات  ويف 
ال��ب��ال��غ��ني ك���ان���وا ب���دن���اء ���ش��ن��ة 2010 
الأمريكية  الفدرالية  املراكز  بح�شب 

ملراقبة الأمرا�س والوقاية منها.

�لبدناء ل يعي�سون ب�سحة جيدة لفرت�ت طويلة يح�سر 2 كيلو 
خمدر�ت لالمتحان

���ش��ب��ط��ت اجل����ه����ات الأم����ن����ي����ة يف 
حمافظة بي�س بالتعاون مع اإدارة 
الرتبية والتعليم, طالبا �شعوديا 
اأثناء تاأديته الختبار يف الثانوية 

الأوىل.
التي يتم  الثانية  املرة  وتعد هذه 
القب�س على الطالب حيث �شبق 
اآخ��ري��ن يف حمافظة  م��ع  �شبطه 
�شبيا وبحوزتهم 2 كيلو ح�شي�س, 
اأثناء  ال���ف���رار  ا���ش��ت��ط��اع  اأن����ه  اإل 
امل���داه���م���ة, ب��ي��ن��م��ا اع����رتف عليه 
���ش��اح��ب ال�����ش��ي��ارة امل���راف���ق���ة له, 
على  القب�س  مت  التن�شيق  وب��ع��د 
يف  الختبار  تاأدية  اأثناء  الطالب 
والتحفظ  الأوىل  بي�س  ث��ان��وي��ة 

عليه على ذمة الق�شية.


