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نادي تراث االمارات يعلن عن تفا�سيل الن�سخة 
التا�سعة ملهرجان �سلطان بن زايد الدويل للفرو�سية

عربي ودويل

وفد جمل�ص اإدارة الهالل االأحمر يتفقد م�ساريع الهيئة 
اخلدمية يف خميمات الالجئني يف كرد�ستان العراق

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

ال�رصاع ي�ستعر يف اأروقة النداء:  تون�ص: 
قيادات يف حزب الرئي�ص ت�ستجري بالق�ساء..!

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
فخامة  �إىل  تعزية  برقية  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
رئ��ي�����س جمهورية  �ل�����ش��ي�����ش��ي  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح  �ل��رئ��ي�����س 
ب�����ش��دة جر�ئم  ف��ي��ه��ا  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة د�ن  �ل��ع��رب��ي��ة  م�����ش��ر 
د�ع�س  تنظيم  �رتكبها  �لتي  �لب�شعة  �لقتل �جلماعية 
.و�أكد  ليبيا  يف  م�شريا  مو�طنا   21 بحق  �لإره��اب��ي 
���ش��م��وه ت�����ش��ام��ن دول����ة �لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة 
وو�شع  �لعربية  م�شر  جمهورية  م��ع  و�لكامل  �ل��ت��ام 
�لرهاب  مكافحة  يف  جهودها  لدعم  �مكانياتها  ك��ل 
�مل��وج��ه ���ش��ده��ا و���ش��د مو�طنيها ح��ت��ى يتم  و�ل��ع��ن��ف 
�إن��ن��ا معكم و�إىل  ���ش��م��وه  دح���ره و����ش��ت��ئ�����ش��ال��ه. وق���ال 
و�إج���ر�ء�ت  خطو�ت  من  تتخذونه  ما  كل  يف  جانبكم 

كافة.  �لره��اب��ي��ة  و�ملنظمات  �لره����اب  على  للق�شاء 
و�أكد �شموه �ن هذه �جلرمية �لرببرية �ل�شنعاء تقوى 
من �ر�دتنا وعزميتنا وتعزز من تعاوننا مع �شركائنا 
د�ع�س  لتنظيم  �لج��ر�م��ي��ة  للتهديد�ت  �لت�شدي  يف 
وق��دم �شاحب  كلها.  �ملنطقة  و�جتثاثها من  ليبيا  يف 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان خال�س تعازيه 
�مل�شري  و�ل�شعب  �مل�شرية  �ل��ق��ي��ادة  �إىل  وم��و����ش��ات��ه 
�لوح�شية  �جل��رمي��ة  �شحايا  و�ه��ل��ي  و�أ���ش��ر  �ل�شقيق 
�ل��ن��ك��ر�ء د�ع��ي��ا ل��ه��م ب��ال�����ش��رب و�ل�����ش��ل��و�ن. ك��م��ا بعث 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
فخامة  �إىل  ت���ع���ازي مم��اث��ل��ت��ن  ب��ربق��ي��ت��ي  �مل�����ش��ل��ح��ة 

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون ال�صي�صي يف مقتل 21 م�صريا على يد داع�ش 

خليفة ي�ؤكد ت�ضامن الإمارات ودعمها مل�ضر بكافة الإمكانيات �ضد الإرهاب

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:31            
الظهر.......    12:37  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   06:19  
الع�صاء......   07:49

�ملوقع �للكرتوين�لربيد �للكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
و�لغاز.  �لنفط  جم��ال  يف  �لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��د�ت 
وخ�شو�شا حلول �لقيا�س و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�لأجهزة �لدقيقة 
و�مل�شخات, �ىل تركيب و�شيانة �لبنية �لتحتية لل�شبكات و�أنظمة �لأمان 

تغطي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لال�شتف�شار �لت�شالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

اأجرى مباحثات مع العاهل ال�صعودي واأكد على خ�صو�صية العالقات بني البلدين

حممد بن زايد وامللك �ضلمان يبحثان اأو�ضاع املنطقة 
وي�ؤكدان على اأهمية التن�ضيق املكثف يف اإطار خليجي جامع

عقوبات اأوروبية تطال كبار م�صوؤويل الدفاع الرو�ش

هدنة اأوكرانيا على �ضفا النهيار بعد ي�م من تنفيذها

•• الريا�ض-وام:

�أجرى �لفريق �ول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان 
ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة 
مباحثات مع خادم �حلرمن �ل�شريفن �مللك �شلمان بن 
عبد �لعزيز �ل �شعود عاهل �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�لخوية  �لعالقات  دع��م  �شبل  ح��ول  تركزت  �ل�شقيقة 
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  جتمع  �ل��ت��ي  �ملتينة 
تنميتها  و�آليات  �ل�شقيقه  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة 
��شتعر��س  �ىل  ��شافة  �مل�شرتكة  �مل�شالح  يخدم  مب��ا 
�آخر �لتطور�ت و�مل�شتجد�ت يف �ملنطقة و�لق�شايا ذ�ت 
�مل�����ش��رتك. ج��اء ذل��ك خ��الل ��شتقبال �مللك  �له��ت��م��ام 
�شلمان بن عبد �لعزيز �ل �شعود عاهل �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية بق�شره يف منطقة �لعرقه بالريا�س للفريق 
نهيان ويل عهد  �ل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �ول 

•• عوا�صم-وكاالت: 

حكومية  ق��و�ت  لرو�شيا  مو�لون  �نف�شاليون  ق�شف 
�أوك���ر�ن���ي���ة حم��ا���ش��رة �م�����س وق��ال��ت ك��ي��ي��ف �إن��ه��ا لن 
مما  تنتهك  �لهدنة  لأن  �لثقيلة  �لأ�شلحة  ت�شحب 
جعل �تفاق �شالم مت �لتو�شل �إليه بو�شاطة �أوروبية 

على �شفا �لنهيار بعد يوم من بدء تنفيذه.
ل�شحب  م�شتعدة  لي�شت  �نها  �م�س  �أوك��ر�ن��ي��ا  وقالت 
�لأ�شلحة �لثقيلة وفقا ملا هو ُمتفق عليه يف حمادثات 
�أربع دول يف مين�شك لأن �لنف�شالين  �شاركت فيها 
ينتهكون وقف �إطالق �لنار. كما �إنها رف�شت �قرت�حا 
�آمن  مم��ر  بفتح  لرو�شيا  �مل��و�ل��ن  �لنف�شالين  م��ن 
ديبالت�شيف  ب��ل��دة  م��ن  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���ق���و�ت  خل����روج 

و�لوفد  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي 
�ل�شيخ  �شمو  �لتي ح�شرها  �ملباحثات  �ملر�فق. وعك�شت 
دبي  �ل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  حمد�ن بن حممد 
و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لمري مقرن بن عبد�لعزيز �ل 
�شعود ويل �لعهد �لنائب �لول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 
عمق ما يربط �لبلدين �ل�شقيقن من عالقات �خوية 
و�شلبة ت�شتند �ىل �ر�دة قوية وم�شرتكة للدفع بها �ىل 
�مل�شرتك لكل ما فيه  �لتعاون و�لعمل  �و�شع من  �ف��اق 
خري �لبلدين وم�شلحة م�شرية جمل�س �لتعاون لدول 
�منها  حفظ  على  ق��در�ت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  �لعربية  �خلليج 
و�تفق  وم�شاحلها.  منجز�تها  وحماية  و��شتقر�رها 
�جلانبان على �ن �ملرحلة �لتي متر بها �ملنطقة تتطلب 
خليجي  �ط���ار  يف  �مل�شتمر  و�ل��ت�����ش��اور  �ملكثف  �لتن�شيق 

جامع ي�شمن �لمن و�ل�شتقر�ر و�لزدهار �مل�شرتك. 
)�لتفا�شيل �س2(

عنيفا  قتال  ت�شهد  و�لتي  �أوكر�نيا  ب�شرق  �ملحا�شرة 
رغم �تفاق وقف �إطالق �لنار.

وقال مر��شلون لرويرتز قرب �جلبهة �إن ديبالت�شيف 
تتعر�س للق�شف �ملدفعي بال هو�دة. وقالت كييف �إن 
قو�تها تعر�شت لإطالق �لنار �أكرث من مئة مرة منذ 

بدء �شريان �لهدنة.
من جهة �خرى�أعلن �لحتاد �لأوروبي قائمة جديدة 
�لعقوبات  ت�شتهدفهم  �أوكر�نين ورو�س  �أ�شماء  ت�شم 

وقالت مو�شكو �إنها �شرتد على �لأمر ب�شكل مالئم.
�لرو�شية  �ل��دف��اع  وز�رة  يف  ك��ب��ار  م�����ش��وؤول��ون  تعر�س 
�م�س لعقوبات بحظر �ل�شفر وجتميد �لأ�شول كجزء 
�لأوروبي  من �جلولة �لأخ��رية من عقوبات �لحت��اد 

جر�ء �لأزمة �ملتو��شلة يف �أوكر�نيا منذ عام.

��شتمر�ر �لتظاهر يف �ملدن �ليمنية �حتجاجا على �نقالب �حلوثين )رويرتز(

�لرئي�س �مل�شري خالل �جتماع جمل�س �لدفاع �لوطني للرد على جرمية د�ع�س بحق �مل�شرين يف ليبيا )رويرتز(

حممد بن ز�يد خالل مباحثاته مع خادم �حلرمن �ل�شريفن �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز )و�م(

•• عوا�صم-وكاالت:

�مل�شرية  �مل�شلحة  �لقو�ت  ق�شفت 
�م�س �لإثنن مع�شكر�ت و مناطق 
�أ�شلحة  وخم��ازن  وتدريب  متركز 
�لإرهابي  د�ع�����س  تنظيم  وذخ��ائ��ر 
و�أو�شح  �ل��ل��ي��ب��ي��ة.  �لأر������ش����ي  يف 
�مل�شرية  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  ب��ي��ان 
�ل�شادرة  للقر�ر�ت  تنفيذ�  �إن��ه   ..
عن جمل�س �لدفاع �لوطني وحق 
م�شر يف �لدفاع عن �أمن و��شتقر�ر 
على  و�ل�����رد  و�ل��ق�����ش��ا���س  �شعبها 
للعنا�شر  �لإج���ر�م���ي���ة  �لأع���م���ال 
و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات �لإره���اب���ي���ة د�خ���ل 
�لقو�ت  �ل���ب���الد..ق���ام���ت  وخ�����ارج 
�مل�شلحة فجر �م�س بتوجيه �شربة 
مع�شكر�ت  ���ش��د  م���رك���زة  ج���وي���ة 
ومناطق متركز وتدريب وخمازن 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع�س  �أ���ش��ل��ح��ة وذخ���ائ���ر 
�لإرهابي يف �لأر��شى �لليبية وقد 
بدقة  �أه��د�ف��ه��ا  �ل�����ش��رب��ة  حققت 
�جلوية  �ل���ق���و�ت  �أن  ..م��و���ش��ح��ا 
وقال  �شاملة.  قو�عدها  �إىل  ع��ادت 
�مل�شرية  للدماء  �ل��ث��اأر  �إن  �لبيان 
و�لق�شا�س من �لقتلة و�ملجرمن 
�لنفاذ..وليعلم  و�ج��ب  علينا  حق 
للم�شرين  �أن  و�ل��د�ين  �لقا�شى 
�لبالد  �أم��ن  درع��ا يحمي وي�شون 
و�شيف يبرت �لإرهاب و�لتطرف..

و�ألهم  و�شعبها  م�شر  �هلل  حمي 

لتنظيم د�ع�س يف ليبيا وجه �لثني 
�لغرب  جيو�س  فيه  يطالب  ن��د�ء 
�ل��ت��ي تنزلق  ب����الده  ب��ال��ت��دخ��ل يف 

بوترية �شريعة نحو �لفو�شى.
عندنا  ب����الأك����ي����د  �ل���ث���ن���ي  وق�������ال 
�لقاعدة  �أن  �أك����ي����دة  م��ع��ل��وم��ات 
طر�بل�س  د�خ��ل  تتحرك  ود�ع�����س 
و���ش��رت... وب��ن ج��و�د م�شري� �إىل 
ي�شيطر  �ل��ب��الد  و���ش��ط  يف  مدينة 
�حلكومة  ي���وؤي���د  ف�����ش��ي��ل  ع��ل��ي��ه��ا 

�ملناف�شة.
لتقف  �لعامل  دول  ندعو  و�أ���ش��اف 
�إىل جو�ر ليبيا وتوجيه )�شربات( 
�ملجموعات. ندعو  ع�شكرية لهذه 
�حلرب  يف  للم�شاركة  �لعامل  دول 

على �لرهاب.
وحذر من �أن هذ� �خلطر �شينتقل 
وب�شفة  �لوروب����ي����ة  �ل�����دول  �إىل 

خا�شة �يطاليا.
جمل�س  �ع�����ش��اء  �د�ن  ذل����ك  �ىل 
بحزم  �ل�15  �ل��������دويل  �لم�������ن 
�ع������د�م 21 م�����ش��ري��ا ق��ب��ط��ي��ا يف 
د�ع�س  تنظيم  تبناه  �ل���ذي  ليبيا 
�لره����اب����ي وو����ش���ف���وه ب���ان���ه عمل 

جبان وم�شن.
وندد �من عام �لمم �ملتحدة بان 
كي مون من جهته بعمل همجي 
�ف�شل  ي�����ش��ك��ل  �حل�����و�ر  �ن  و�ك����د 
ليبيا على جتاوز  مل�شاعدة  فر�شة 

حمنتها �حلالية.

جمل�ش الأمن يدين جرمية اإعدام امل�صريني والثني يطالب بحملة دولية �صد الإرهاب يف بالده

م�ضر تق�ضف مع�ضكرات وخمازن اأ�ضلحة داع�ش يف ليبيا

•• �صنعاء-وكاالت:

على  م��ت��ظ��اه��ري��ن  �شبعة  �أ���ش��ي��ب 
�لأقل باإطالق م�شلحن حوثين 
ع��ل��ى م�شرية  �حل����ي  �ل��ر���ش��ا���س 
مناوئة لهم يف مدينة �إب )و�شط 

�ليمن(.
وقال �شهود �إن م�شلحن حوثين 
�ل�شرطة  لبا�س  بع�شهم  -يرتدي 
�أطلقو�  م���ل���ث���م���ون-  وب��ع�����ش��ه��م 
حا�شدة  م��ظ��اه��رة  لتفريق  �ل��ن��ار 
للتنديد  �إب  م��دي��ن��ة  يف  خ��رج��ت 
�لعملية  على  �حلوثين  بانقالب 

�ل�شيا�شية.
وك�����ان�����ت �مل���������ش����رية �ل����ت����ي ب������د�أت 
مبهرجان يف �شاحة خليج �حلرية 
�ملدينة  �شو�رع  جابت  �إب  مبدينة 
ر�ف��ع��ة ���ش��ع��ار�ت ت��ط��ال��ب بخروج 
�ملحافظة  م��ن  �حل��وث��ي  م�شلحي 
�شيطرو�  �ل��ت��ي  �مل��ح��اف��ظ��ات  وك���ل 

عليها.
بانتهاكات  �مل��ت��ظ��اه��رون  ن��دد  كما 
�لن�شان  ح��ق��وق  ���ش��د  �جل��م��اع��ة 

مقاتالت اف 16 الماراتية تق�ضف 
داع�ش وتع�د لق�اعدها �ضاملة

•• عمان-وام:

�جلوية  للقو�ت  �لتابعة   16 �ف  ���ش��رب  م��ن  �ملقاتلة  �ل��ط��ائ��ر�ت  ق��ام��ت 
و�لدفاع �جلوي لدولة �لم��ار�ت و�ملتمركزة يف �حدى �لقو�عد �جلوية 
باململكة �لأردنية �لها�شمية �ل�شقيقة ب�شربات جوية فاعلة وقاتلة �شد 
ب�شاعته  للعامل  �أظهر  �ل��ذي  �لره��اب��ي  د�ع�س  تنظيم  وجتمعات  مو�قع 
و�نتهاكاته لكل �لقيم �لدينية و�لن�شانية. و��شتهدفت �لطائر�ت م�شايف 
�لنفط �خلا�شعة حتت �شيطرة تنظيم د�ع�س .                  )�لتفا�شيل 

بتحرير  يتعهد  ال��ع��ب��ادي 
امل��������ض���ل خ�����الل اأ���ض��ه��ر

•• لندن -وكاالت:

�لعر�قي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  �أف������اد 
بالده  جي�س  �أن  �ل��ع��ب��ادي  ح��ي��در 
ع�شكرية  ع��م��ل��ي��ة  ل�����ش��ن  ي�����ش��ت��ع��د 
ل��ت��ح��ري��ر م���دي���ن���ة �مل���و����ش���ل من 
قائاًل:  د�ع���������س,  ت��ن��ظ��ي��م  �أي������دي 
�ملو�شل  ل��ت��ح��ري��ر  �ل���ت���ح���رك  �إن 
يف  ذلك  جاء  �أ�شهر.  خالل  �شيتم 
�لبي  لقناة  بها  �أدىل  ت�شريحات 
�أكد  حيث  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة,  �شي  ب��ي 
�لعر�قي,  �جل��ي�����س  �أن  �ل��ع��ب��ادي 
لتحرير  �أ�شهر  خ��الل  �شيتحرك 
مدينة �ملو�شل, موؤكد�ً �أن �لعملية 
���ش��ت��ك��ون ب��خ�����ش��ائ��ر ق��ل��ي��ل��ة, دون 
تاريخ  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  يعطي  �أن 
بدءها, �إل �أنه �أ�شار �إىل �أنها �شتتم 

قبل نهاية �لعام �حلايل.
�لعملية  تاريخ  �أن  �لعبادي  و�أك��د 
�لو�شع  على  يتوقف  �لع�شكرية؛ 
�جلي�س,  و����ش��ت��ع��د�د  �مل��ن��ط��ق��ة,  يف 
بن  �لتن�شيق  �أهمية  �إىل  م�شري�ً 
�لقو�ت �لأمنية �لعر�قية و�جلي�س 

�لأمريكي و�لبي�شمركة.

م�ض�ؤولية  حما�ش  حتّمل  فتح 
بغزة قيادي  اغتيال  حماولة 

•• رام اهلل -وكاالت:

�ملتحدث  ���اف,  ع�������شّ �أح���م���د  ح���ّم���ل 
با�شم حركة فتح يف �ل�شفة, قادة 
ما  ع��ن  �مل�شوؤولية  حما�س  حركة 
�أ���ش��م��اه حم��اول��ة �غ��ت��ي��ال, قيادي 
ب��ق��ط��اع غ����زة, وجرح  يف �حل���رك���ة 
�ث���ن���ن م���ن م��ر�ف��ق��ي��ه. و�أ����ش���اف 
ن��ح��ّم��ل قيادة  ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي:  يف 
حما�س خالد م�شعل رئي�س �ملكتب 
هنية  �إ�شماعيل  ونائبه  �ل�شيا�شي, 
جماعاتهم  �إره��اب  عن  �مل�شوؤولية 
�مل�شلحة يف قطاع غزة, وحماولتهم 
�غتيال مدير مفو�شية �لعالقات 
غزة  ق��ط��اع  يف  حلركتنا  �ل��دول��ي��ة 

ماأمون �شويد�ن.
�لغتيال  حم������اولت  و�أ������ش�����اف: 
و�لتفجري�ت �لتي يرتكبها م�شلحو 
ل�شكوت  طبيعية  نتيجة  حما�س, 
�لع�شابات  �إره����اب  على  قيادتهم 
�مل�شلحة يف غزة, وحماولة فا�شلة 
�لتي  �لوطنية  �لأ���ش��و�ت  لإ�شكات 
حتّملها م�شئولية �لو�شع �لكارثي 

يف �لقطاع.

و�نتهاك  �ملنازل  باقتحام  �ملتمثل 
�لنا�شطن  و�ختطاف  �حل��رم��ات 

�ل�شباب وتعذيبهم.
�لأمن  دع��ا جمل�س  �لأول  و�أم�����س 
�ل�������دويل ج���م���اع���ة �حل����وث����ي �إىل 
�أو  قيد  دون  ف���ور�  ق��و�ت��ه��ا  �شحب 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  �شرط 
�خلا�شعة  �مل��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع  وم���ن 

ل�شيطرتها, مبا يف ذلك �شنعاء.

م�شادر  �أف����ادت  فيما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
�إعالمية ب�شقوط عدد من �لقتلى 
��شتباكات عنيفة بن  بعد �ندلع 
�ملعروف  �مل���رك���زي  �لأم�����ن  ق����و�ت 
بالأمن �خلا�س وم�شلحي �للجان 
جلماعة  �مل��ن��اه�����ش��ة  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
�حل��وث��ي يف م��دي��ن��ة ع����دن, حيث 
ع���دد من  ع��ل��ى  �ل��ل��ج��ان  �شيطرت 

�ملباين �حلكومية.

�أهايل �شهد�ئنا �ل�شرب و�ل�شلو�ن. 
م���ن ج��ان��ب��ه �ع��ل��ن رئ��ي�����س �أرك����ان 
ركن  �ل��ل��و�ء  �لليبي  �جل���و  ���ش��الح 
�ملقاتالت  �أن  �جل���رو����ش���ي  ���ش��ق��ر 
�حلربية �لليبية وجهت بالتن�شيق 
�مل�شرية  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت  م���ع 
���ش��رب��ات ج��وي��ة مل��و�ق��ع وجتمعات 
�ن  موؤكد�  ليبيا  يف  د�ع�س  تنظيم 
قتلو� يف  �لق��ل  على  �شخ�شا   50

�لغار�ت �لليبية و�مل�شرية .
ت�شريح  يف  �جل����رو�����ش����ي  وق�������ال 
�لعامة  �لأرك����ان  رئي�س  �إن  �م�����س 

للجي�س �لليبي �للو�ء عبد �لرز�ق 
�ل��ن��اظ��وري وق��ائ��د غ��رف��ة عملية 
�لكر�مة �للو�ء خليفة حفرت كلفاه 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  م��ع  بالتن�شيق 
�ل�شربات.  تلك  لتوجيه  �مل�شرية 
و��شاف �أن م�شر �ل�شقيقة حترتم 
�أن عملية  �لليبية موؤكد�  �ل�شيادة 
�لقو�ت  ن��ف��ذت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ق�����ش��ف 
�مل�������ش���ري���ة م��ن�����ش��ق لها  �جل����وي����ة 
�لليبي.  م�شبقا مع قيادة �جلي�س 
�حلربية  �مل��ق��ات��الت  �أن  و�أو����ش���ح 
جتمعات  �أي�شا  ��شتهدفت  �لليبية 

و�شرت  بنغازي  يف  د�ع�س  لتنظيم 
�أخرى  جوية  �شربات  هناك  و�أن 

�شيعلن عنها يف وقت لحق. 
يف �لوقت ذ�ته دعا عبد �هلل �لثني 
�ملعرتف  �لليبية  �حلكومة  رئي�س 
ل�شن هجمات  �ل��غ��رب  دول��ي��ا  ب��ه��ا 
جوية يف ب��الده م��ن �أج��ل هزمية 
من �لإرهابين �لذين ي�شيطرون 
حكومته  ودف��ع��و�  طر�بل�س  على 

للخروج من �لعا�شمة �لليبية.
�شاعات  ق��ب��ل  ج���رت  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
�أه���د�ف  بق�شف  م�شر  ق��ي��ام  م��ن 

جرحى يف م�ضرية قمعها احل�ثي�ن بالر�ضا�ش

الفرن�ضي  ال���دف���اع  وزي����ر 
ل��ت���ق��ي��ع  ال����ق����اه����رة  يف 
���ض��ف��ق��ة ط���ائ���رات راف����ال 

•• القاهرة-اأ ف ب:

و�شل وزير �لدفاع �لفرن�شي �يف 
�لقاهرة  �ىل  �لث���ن���ن  ل���ودري���ان 
بيع  ���ش��ف��ق��ة  �ول  ع��ل��ى  ل��ل��ت��وق��ي��ع 
ل��ط��ائ��ر�ت ر�ف����ال يف �ط����ار و�شع 
�شيا�شي و�مني متوتر يف �ملنطقة.
ير�فقه  �ل���ذي  ل���ودري���ان  ويلتقي 
�شركة  �د�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�ريك  �ل��ط��ري�ن  ل�شناعات  د����ش��و 
�لفتاح  ع��ب��د  �ل��رئ��ي�����س  ت��ر�ب��ي��ي��ه, 
عقد  توقيع  حفل  قبل  �ل�شي�شي 
بقيمة 5,2 مليار�ت يورو. وياأتي 
ذل��ك غ��د�ة �ع��الن تنظيم د�ع�س 
يف  قبطيا   21 �ع����د�م  �لره���اب���ي 
بق�شف  م�����ش��ر  ردت  ف��ي��م��ا  ل��ي��ب��ي��ا 

مو�قع للتنظيم يف ليبيا.
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات

الطائرات املقاتلة اف 16 الماراتية تق�ضف داع�ش 
وتع�د لق�اعدها �ضاملة

•• عمان-وام:

قامت �لطائر�ت �ملقاتلة من �شرب �ف 16 �لتابعة 
�لمار�ت  لدولة  �جل��وي  و�لدفاع  �جلوية  للقو�ت 
و�مل��ت��م��رك��زة يف �ح���دى �ل��ق��و�ع��د �جل��وي��ة باململكة 
جوية  ب�����ش��رب��ات  �ل�شقيقة  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة  �لأردن���ي���ة 
فاعلة وقاتلة �شد مو�قع وجتمعات تنظيم د�ع�س 
و�نتهاكاته  ب�شاعته  للعامل  �أظهر  �ل��ذي  �لرهابي 
و��شتهدفت  و�لن�����ش��ان��ي��ة.  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل��ق��ي��م  ل��ك��ل 
�لطائر�ت م�شايف �لنفط �خلا�شعة حتت �شيطرة 
تنظيم د�ع�س بهدف جتفيف منابع متويله وعادت 
�إىل قو�عدها �شاملة. ونفذ �شرب �لطائر�ت �ملقاتلة 

م��ن فرب�ير  ع�����ش��ر  و�ل���ث���اين  �ل��ع��ا���ش��ر  16 يف  �إف 
على  وقاتلة  فاعلة  جوية  �شرباتها  ع��دة  �جل��اري 
مو�قع �لتنظيم. يذكر �ن �شرب �لطائر�ت �ملقاتلة 
�ف 16 لدولة �لمار�ت كان قد و�شل �ىل �ململكة 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�  �لها�شمية  �لردن��ي��ة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة حفظه �هلل و�أو�مر �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. ياأتي ذلك تعبري� 
عن وق��وف دول��ة �لإم���ار�ت قيادة وحكومة و�شعبا 
�إىل جانب �لأردن �ل�شقيق على خمتلف �لأ�شعدة 
و�ملتو��شل  �لثابت  لت�شامنها  وتاأكيد�  و�مليادين 

�لأردن  لدور  تثمينا  ياأتي  كما  و�ل�شقيق.  �لأخ  مع 
�ل��ط��ل��ي��ع��ي وت�����ش��ح��ي��ات��ه �جل�����ش��ي��م��ة ل�����ش��ال��ح �أمن 
�لع�شكري  للمجهود  ودعما  و��شتقر�رها  �ملنطقة 
للقو�ت �مل�شلحة �لأردنية �جلي�س �لعربي �لبا�شلة 
وم�����ش��ارك��ت��ه��ا �ل��ف��اع��ل��ة يف �ل��ت��ح��ال��ف �ل����دويل �شد 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �لره����اب����ي. وت��ن��ب��ع م���ب���ادرة دولة 
�لإمار�ت لدعم �ملوقف �لأردين �لر�شمي و�ل�شعبي 
�ل��ت��ع��اون �لعربي من  ب�����ش��رورة  �إمي���ان عميق  م��ن 
�أجل ��شتئ�شال �لرهاب فعال وقول وتعزيز �لأمن 
�جلماعي  �لت�شدي  ع��رب  �ملنطقة  يف  و�ل�شتقر�ر 
و�لفاعل لهذه �لع�شابات �لإرهابية وفكرها �ل�شال 

وممار�شتها �لوح�شية.

جلنة حق�ق الإن�ضان لل�طني الحتادي تزور مقر وزارة اخلارجية ونيابة الأ�ضرة ومركز اإي�اء الن�ضاء والأطفال يف اأب�ظبي
•• اأبوظبي-وام:

زيار�ت  بثالث  �لحت���ادي  �لوطني  للمجل�س  �لإن�����ش��ان  حقوق  جلنة  قامت 
نيابة   - �لكلية  �أبوظبي  ونيابة  �خلارجية  وز�رة  مقر  �إىل  �م�س  ميد�نية 
�أبوظبي وذل��ك �شمن خطة  �لن�شاء و�لأط��ف��ال يف  �إي���و�ء  �لأ���ش��رة - ومركز 
عملها ملناق�شة مو�شوع �لعنف �لأ�شري . و�شارك يف �لزيارة �مليد�نية �شعادة 
�ليماحي  وعائ�شة  �لب�شطي  وع��ف��ر�ء  �للجنة  رئي�س  جا�شم  علي  م��ن  ك��ل 
�للجنة  �أع�شاء  �ط��ع  �خلارجية  وز�رة  مقر  زي��ارة  وخ��الل  �للجنة.  �أع�شاء 
ع��ل��ى �خل��دم��ات �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �ل�����وز�رة يف جم���ال ح��ق��وق �لإن�����ش��ان وعلى 
�أبرزها  م��ن  و�ل��ت��ي  �لأ���ش��ري  �لعنف  ق�شايا  معاجلة  �إىل  �لر�مية  �جل��ه��ود 
و�شع ت�شريعات توؤدي �إىل �لتعامل معها. كما �طلعت �للجنة على �لرب�مج 

�ملجتمعية ودور �لوز�رة يف معاجلة هذه �لق�شايا و�أهمية �إعد�د در��شة �شاملة 
حول ق�شايا �لعنف �لأ�شري و�أ�شبابه وطرق عالجه و�لإجر�ء�ت �لتي تقوم 
حول  �لدولية  �ملنظمات  من  �ل�شادرة  �لتقارير  جتاه  �خلارجية  وز�رة  بها 
قاعدة  �أهمية وجود  �إىل  �للجنة  �أع�شاء  و�أ�شار  �لدولة.  �لأ�شري يف  �لعنف 
يف  �لإن�شان  حقوق  جم��ال  يف  �ملخت�شة  �جلهات  لكل  �شامل  ور�شد  بيانات 
�لدولة وعن وجود تخ�ش�شات يف �لدولة يف جمال حقوق �لإن�شان. و�طلع 
�أع�شاء �للجنة خالل لقائهم مع �ملخت�شن يف نيابة �لأ�شرة يف د�ر �لق�شاء 
�لتعامل  �لنيابة يف  ودور  �لأ�شري  �لعنف  �ح�شائيات حالت  باأبوظبي على 
�لتي  و�لعقبات  حلها  و�أ�شاليب  �إليها  �ل���و�ردة  �لأ���ش��ري  �لعنف  ح��الت  م��ع 
�لقو�نن  تطبيق  �شرورة  موؤكدين  �لق�شايا  بع�س  حل  يف  �لنيابة  تو�جه 
تهدف  �شاملة  ت�شريعات  و����ش��د�ر  �لق�شايا  ه��ذه  تعالج  �لتي  و�لت�شريعات 

�أنو�ع  �إجر�ء در��شات حقيقية حول خمتلف  �إىل �حلد من �لعنف و�شرورة 
�لعنف بالتعاون مع �جلهات �ملعنية ومتابعة هذه �حلالت. وقدم م�شوؤولو 
و�خلطط  و�ل��رب�م��ج  و�لأف��ك��ار  �لإ�شكاليات  ت�شمنت  در����ش��ة  �لأ���ش��رة  نيابة 
و�مل�شتقبلية �خلا�شة باجلر�ئم �لتي تقع يف حميط �لأ�شرة. و�طلع �أع�شاء 
جلنة حقوق �لإن�شان خالل زيارتهم ملركز �إيو�ء �لن�شاء و�لأطفال على عر�س 
و�آلية  �ملركز  ي�شتقبلها  �لتي  �حل��الت  وطبيعة  �ملركز  ن�شاأة  ح��ول  تقدميي 
�لتعامل مع �حلالت �لتي تلجاأ للمركز ومعايري قبولها و�يو�ئها وتاأهيلها 
و�لنف�شي  �لأ�شري  �لدعم  مثل  للحالت  �ملوؤ�ش�شة  توفرها  �لتي  و�خلدمات 
ت�شمن  �ملركزعر�شا  م�شوؤولو  وق��دم  و�ل��ق��ان��وين.  و�ل�شحي  و�لجتماعي 
بهم.. كما  �مل�شتقبلية �خلا�شة  �ل�شرت�تيجية  و�لرب�مج و�خلطط  �لأفكار 
مت عر�س �ح�شائيات تناولت هذ� �ملو�شوع.. م�شريين �أن مر�كز �يو�ء لها 

�أهمية �لزيار�ت  �ل�شارقة ور�أ���س �خليمة. و�أكد �شعادة علي جا�شم  فروع يف 
�لتي تقوم بها �للجنة خالل مناق�شتها مو�شوع �لعنف �لأ�شري لال�شتماع 
�إىل مالحظات و�أر�ء ممثلي �جلهات �ملعنية للو�شول �إىل �أف�شل �لتو�شيات 
�لتي �شيتم ت�شمينها يف تقرير �للجنة �لذي �شيتم رفعه للمجل�س ملناق�شته. 
وقال �إن �للجنة تناق�س هذ� �ملو�شوع من حماور �لت�شريعات �خلا�شة يف �شاأن 
�ملعنفن  وتاأهيل  �لإي��و�ء  دور  ومهام  و�خت�شا�شات  �لأ�شري  �لعنف  جر�ئم 
يف  �لعاملة  �ل��ك��و�در  وتدريب  وتاأهيل  وتو�شيف  �لأ���ش��ري  �لعنف  ومرتكبي 
�لوقوف  �ل��زي��ار�ت  �إن��ه يتم خالل هذه  �لأ���ش��ري.. م�شيفا  �لعنف  مكافحة 
عن قرب على حقيقة �ملو�شوعات �لتي يتم مناق�شتها و�ل�شتماع بعناية لكل 
�آر�ء ومقرتحات و�أفكار �ملو�طنن وم�شوؤويل �جلهات �ملعنية وذوي �خلربة 

و�لخت�شا�س و�ل�شتعانة بالدر��شات �لعلمية و�لفنية. 

اأجرى مباحثات مع العاهل ال�صعودي واأكد على خ�صو�صية العالقات بني البلدين

حممد بن زايد وامللك �ضلمان يبحثان اأو�ضاع املنطقة وي�ؤكدان على اأهمية التن�ضيق املكثف يف اإطار خليجي جامع 
•• الريا�ض-وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ول  �ل��ف��ري��ق  �أج�����رى 
ن���ه���ي���ان ويل  �ل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد 
خادم  مع  مباحثات  �مل�شلحة  للقو�ت 
�شلمان  �مل��ل��ك  �ل�شريفن  �حل��رم��ن 
���ش��ع��ود عاهل  �ل  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب���ن 
�ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�لعالقات  دع���م  �شبل  ح���ول  ت��رك��زت 
�لخ���وي���ة �مل��ت��ي��ن��ة �ل��ت��ي جت��م��ع دولة 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت 
�ل�شقيقه  �ل�������ش���ع���ودي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�مل�شالح  يخدم  مبا  تنميتها  و�آل��ي��ات 
�مل�شرتكة ��شافة �ىل ��شتعر��س �آخر 
�ملنطقة  يف  و�مل�شتجد�ت  �ل��ت��ط��ور�ت 
�مل�شرتك.  �لهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا 
ج����اء ذل����ك خ����الل ����ش��ت��ق��ب��ال �مللك 
�ل��ع��زي��ز �ل �شعود  ب��ن ع��ب��د  ���ش��ل��م��ان 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل 
بق�شره يف منطقة �لعرقه بالريا�س 
للفريق �ول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�بوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �ل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�ملباحثات  وعك�شت  �مل��ر�ف��ق.  و�لوفد 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ح�شرها  �لتي 
�ل مكتوم ويل  ر��شد  بن  بن حممد 
ع��ه��د دب���ي و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �مللكي 
�لم����ري م��ق��رن ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل 
�لول  �ل���ن���ائ���ب  �ل��ع��ه��د  ويل  ���ش��ع��ود 
ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ع��م��ق ما 
ي���رب���ط �ل���ب���ل���دي���ن �ل�����ش��ق��ي��ق��ن من 
ت�شتند  و���ش��ل��ب��ة  �خ����وي����ة  ع����الق����ات 
للدفع  وم�����ش��رتك��ة  ق��وي��ة  �ر�دة  �ىل 
�لتعاون  م���ن  �و����ش���ع  �ف����اق  �ىل  ب��ه��ا 
خري  فيه  م��ا  لكل  �مل�شرتك  و�لعمل 
جمل�س  م�شرية  وم�شلحة  �لبلدين 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون 
�منها  حفظ  على  ق��در�ت��ه��ا  وتعزيز 

منجز�تها  وح��م��اي��ة  و����ش��ت��ق��ر�ره��ا 
وم�شاحلها. و�تفق �جلانبان على �ن 
�ملرحلة �لتي متر بها �ملنطقة تتطلب 
�لتن�شيق �ملكثف و�لت�شاور �مل�شتمر يف 
�لمن  ي�شمن  جامع  خليجي  �ط��ار 

و�ل�شتقر�ر و�لزدهار �مل�شرتك. 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ونقل 
�ل��ل��ق��اء حتيات  ب��د�ي��ة  ن��ه��ي��ان يف  �ل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�حل���رم���ن  خ��������ادم  �خ����ي����ه  �ىل  �هلل 
�ل�����ش��ري��ف��ن �مل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب���ن عبد 
للمملكة  ومتنياته  �شعود  �ل  �لعزيز 
قيادة  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية 
و�لنماء.  �لتقدم  م��ن  �مل��زي��د  و�شعبا 
ورحب �لعاهل �ل�شعودي بزيارة �شمو 
ب��ن ز�ي����د �ل نهيان  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�رتياحه  ع��ن  �مل��رف��ق معربا  و�ل��وف��د 
�لخوية  �ل��ع��الق��ات  �ل��ي��ه  و�شلت  مل��ا 
رفيع  م�شتوى  من  �لثنائي  �لتعاون 
�لعمل  م����ن  م����زي����د  �ىل  م��ت��ط��ل��ع��ا 
�لبلدين  م�شلحة  فيه  مل��ا  �مل�شرتك 

�شمو  و�ك���د  �ل�شقيقن.  و�ل�شعبن 
ب��ن ز�ي����د �ل نهيان  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  �ن 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي����د  ب��ن 
دع���م  ع���ل���ى  ح���ف���ظ���ه �هلل حت����ر�����س 
�لتي  �ل��ع��الق��ة  خ�شو�شية  وت��ع��زي��ز 
�ل�شعودية  �لعربية  باململكة  تربطها 
و�لتي متثل �لعمود �لفقري للتعاون 
�لذي  و�ل�شا�س  و�لتكامل �خلليجي 
ي��ق��وم ع��ل��ي��ه �م���ن و�زده�����ار �ملنطقة 
و�ل���دف���ع ب��ه��ا ن��ح��و �لف�����ش��ل يف ظل 
�حلرمن  خل���ادم  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة 
�ل�����ش��ري��ف��ن �مل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب���ن عبد 
�شموه  م�����ش��ي��د�  ���ش��ع��ود  �ل  �ل���ع���زي���ز 
بالروؤية �لو�عية �لتي يحملها �مللك 
�شلمان بن عبد�لعزيز يف �لتعامل مع 
�مل�شتجد�ت �لر�هنة وحر�شه �لكبري 
على متا�شك ووحدة �ل�شف �لعربي 
ع��ل��ى متكينه  �ل��ع��م��ل  و  وت�����ش��ام��ن��ه 
�ملنطقة  �م�����ن  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  م����ن 
و����ش��ت��ق��ر�ره��ا ب��ل��د�ن��ه��ا. وق���ال �شمو 

�ململكة  �ن  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
ب��اأي��د �مينة يف ظ��ل خربة  و�خل��ل��ي��ج 
�ل�شريفن  �حل��رم��ن  خ���ادم  وحنكة 

و�لقيادة �ل�شعودية �لكرمية.
وتناولت �ملباحثات تطور�ت �لأو�شاع 
مقدمتها  ويف  �ملنطقة  يف  �ل��ر�ه��ن��ة 
�لتطور�ت يف �ليمن و�شوريا و�لعر�ق 
وليبيا و�أهمية تن�شيق ودعم �جلهود 
�لعمل  وتفعيل  و�لدولية  �لقليمية 
�مل�شرتك ملو�جهة خمتلف �لتحديات 
�لعنف  خم����اط����ر  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف 
�لتنظيمات  و�أع�����م�����ال  و�ل���ت���ط���رف 
�لمن  لدعائم  �ملقو�شة  �لره��اب��ي��ة 
و�ل����ش���ت���ق���ر�ر �لق��ل��ي��م��ي و�ل�����دويل 
لها  و�لت�شدي  مو�جهتها  و�أه��م��ي��ة 

بكل حزم وح�شم. 
�ملخاطر  �ن  ع��ل��ى  �جل��ان��ب��ان  و�ت��ف��ق 
ت��و�ج��ه �ملنطقة  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ه��دي��د�ت 
�ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا من  م�����ش��رتك��ة و�ن 
خالل �لتن�شيق و�لتعاون هو �ل�شبيل 
�مل���ن���ج���ز�ت و�مل��ك��ا���ش��ب �لتي  حل��ف��ظ 
حتققت لدول �خلليج �لعربية. كما 

ب�شاأن  �لنظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  ج��رى 
و�لدولية  �لق��ل��ي��م��ي��ة  �ل���ت���ط���ور�ت 
و�ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
وخا�شة �ملت�شلة منها بتعزيز فر�س 
و�ل�شتقر�ر  و�لأم���ن  �ل�شلم  �إح���الل 
�حلرمن  خ��ادم  وحمل  �ملنطقة.  يف 
�ل�����ش��ري��ف��ن �مل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب���ن عبد 
�لعزيز �ل �شعود �شمو �ل�شيخ حممد 
�ىل  نقل حتياته  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �خيه 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي����د  ب��ن 
مبوفور  ل���ه  ومت��ن��ي��ات��ه  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�لمار�ت  ولدولة  و�لعافية  �ل�شحة 
قيادة و�شعبا دو�م �لرقي و�لزدهار. 

هز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �ملباحثات  ح�شر 
�لمن  م�شت�شار  نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن 
�ملجل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  �ل����وط����ن����ي 
و�لفريق  �بوظبي  لم��ارة  �لتنفيذي 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �ل نهيان 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
�ل�شيخ طحنون بن  �لد�خلية و�شمو 
ز�يد �ل نهيان نائب م�شت�شار �لمن 

بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لوطني 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �ل  ز�ي��د 
�لرئا�شة و�شمو  �لوزر�ء وزير �شوؤون 
خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل 
�لدكتور  وم���ع���ايل  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�أن��������ور ب����ن حم���م���د ق���رق���ا����س وزي����ر 
ومعايل  �خلارجية  لل�شوؤون  �لدولة 
�شلطان  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور 
�جل��اب��ر وزي���ر دول���ة وم��ع��ايل �حمد 
�شوؤون  وزي���ر  ن��ائ��ب  �ل��زع��اب��ي  جمعة 
و����ش���ع���ادة حم��م��د مبارك  �ل��رئ��ا���ش��ة 
دي������و�ن ويل عهد  وك���ي���ل  �مل����زروع����ي 
�ل���رك���ن جمعة  �ب��وظ��ب��ي و�ل���ف���ري���ق 
�حمد �لبو�ردي م�شت�شار ع�شكري يف 
للقو�ت  �لعلى  �لقائد  نائب  مكتب 
�شعيد  حم���م���د  و����ش���ع���ادة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�لظاهري �شفري �لدولة لدى �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية. كما ح�شرها من 
�ل�شمو  �شاحب  �ل�����ش��ع��ودي  �جل��ان��ب 
ن��اي��ف بن  ب��ن  �مللكي �لم���ري حممد 
�لنائب  �لعهد  ويل  ويل  عبد�لعزيز 

�ل���ث���اين ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر 
�مل��ل��ك��ي �لم���ري في�شل ب��ن ب��ن��در بن 
�لريا�س  منطقة  �م��ري  عبد�لعزيز 
و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لمري متعب 
ب���ن ع���ب���د�هلل ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز وزير 
�ل��وط��ن��ي و���ش��اح��ب �ل�شمو  �حل��ر���س 
�شلمان  ب���ن  �لم�����ري حم��م��د  �مل��ل��ك��ي 
وزي��ر �ل��دف��اع رئي�س �ل��دي��و�ن �مللكي 
وع���دد م��ن �مل�����ش��ئ��ول��ن. و�ق����ام خادم 
�شلمان  �مل��ل��ك  �ل�شريفن  �حل��رم��ن 
بن عبد�لعزيز �ل �شعود ماأدبة غد�ء 
ت��ك��رمي��ا ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�بوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �ل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة 
ح�شرها �لوفد �ملر�فق ل�شموه وعدد 
�لمر�ء  �مللكي  �ل�شمو  ��شحاب  من 
و�م������ر�ء �مل��ن��اط��ق و�مل���ع���ايل �ل�����وزر�ء 
وكبار �ل�شخ�شيات و �مل�شوؤولن. وقد 
غادر �شموه و�لوفد �ملر�فق �لريا�س 
مودعيه  م���ق���دم���ة  يف  ك������ان  ح���ي���ث 
�شاحب �ل�شمو �مللكي �لمري حممد 

ويل  ويل  عبد�لعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن 
�لعهد �لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية.
وك���ان ق��د و���ش��ل �ل��ف��ري��ق �ول �شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان ويل 
�لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة على ر�أ�س وفد رفيع 
�ىل �لريا�س �م�س يف زيارة للمملكة 
�لعربية �ل�شعودية . وكان يف مقدمة 
و�شوله  ل�����دى  ����ش���م���وه  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي 
م��ط��ار �مل��ل��ك خ��ال��د �ل����دويل ..خ���ادم 
�شلمان  �مل��ل��ك  �ل�شريفن  �حل��رم��ن 
عاهل  ���ش��ع��ود  �ل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب���ن 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة. 
و�لوفد  �شموه  ��شتقبال  يف  كان  كما 
�ملر�فق �شاحب �ل�شمو �مللكي �لمري 
�شعود  �ل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب���ن  م���ق���رن 
لرئي�س  �لول  �ل��ن��ائ��ب  �ل��ع��ه��د  ويل 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 
ن��اي��ف بن  ب��ن  �مللكي �لم���ري حممد 
�لنائب  �لعهد  ويل  ويل  عبد�لعزيز 
�ل���ث���اين ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر 
�مل��ل��ك��ي �لم���ري في�شل ب��ن ب��ن��در بن 
�لريا�س.  منطقة  �مري  عبد�لعزيز 
عهد  ويل  ل�������ش���م���و  �أج�����ري�����ت  وق������د 
ر�شمية  ��شتقبال  م��ر����ش��م  �ب��وظ��ب��ي 
�ل�شالمان  ع����زف  ح��ي��ث  �مل���ط���ار  يف 
��شتعر�س  ث��م  للبلدين  �ل��وط��ن��ي��ان 
�ل�شرف  ح����ر�����س  م����ن  ث���ل���ة  ����ش���م���وه 
�شافح  ب��ع��ده��ا  ل���ه.  حت��ي��ة  ��شطفت 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �ل 
��شحاب  من  م�شتقبليه  كبار  نهيان 
و�أ�شحاب  �لم������ر�ء  �مل��ل��ك��ي  �ل�����ش��م��و 
�ملعايل �لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولن من 
�شافح  فيما   . وع�شكرين  مدنين 
خ����ادم �حل���رم���ن �ل�����ش��ري��ف��ن �مللك 
�شلمان بن عبد�لعزيز �لوفد �ملر�فق 

ل�شمو ويل عهد �بوظبي.
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اختتام اأعمال اجتماعات املكتب التنفيذي ملنظمة وكالت اأوانا مب�ضاركة وكالة اأنباء الإمارات
•• كواالملبور-وام:

�لتنفيذي  للمكتب   38 �ل�  �أعمال �لجتماع  �ملا�شية  �لليلة قبل  �ختتمت 
�أو�نا ..�لذي ��شت�شافته  �آ�شيا و�ملحيط �لهادئ  �أنباء دول  ملنظمة وكالت 
�لتي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �لجتماعية  �لإع����الم  و���ش��ائ��ل  �شعار  ك��و�لمل��ب��ور حت��ت 
 . و�م  �لإم���ار�ت  �أنباء  وكالة  وذل��ك مب�شاركة   .. �لأنباء  وك��الت  تو�جهها 
مثل وفد �لوكالة..�شعادة جمال نا�شر �ل�شويدر �ملدير �لتنفيذي لوكالة 
�أنباء �لإمار�ت و �ملهند�س �أحمد جنيب من �إد�رة تقنية �ملعلومات. وبحث 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  �لأنباء مع  وكالت  تعامل  كيفية  �لجتماع 
�ملعلومات  نقل  و  �جل��م��ه��ور  م��ع  �لتو��شل  �شرعة  يف  منها  �ل���ش��ت��ف��ادة  و 
�ل��ت��ط��ور�ت يف  �أه��م��ي��ة م��و�ك��ب��ة  ��شتعر��س  �إىل  ب��دق��ة وح��ي��ادي��ة..�إ���ش��اف��ة 
دعوة  تلبية  �ملجتمعون  و�أك��د  �لت�شال.  وو�شائل  �لتكنولوجيا  جم��الت 

وكالت  �حت��ادي  بن  �مل�شرتك  �لجتماع  لعقد  بنا  �لبحرين  �أنباء  وكالة 
�لبحرينية  �لعا�شمة  يف  فانا  �لعربية  �لأنباء  ووك��الت  �لآ�شيوية  �لأنباء 
�لفنية  �للجنة  �إليها  خل�شت  �لتي  �لتو�شيات  �لجتماع  و�أق���ر  �ملنامة. 
�إيجاد  يف  مهامها  ترتكز  و�لتي  �لتنفيذي  �ملكتب  عن  �ملنبثقة  و�لتقنية 
�حل��ل��ول �ل��ف��ن��ي��ة �ل��ت��ي ت��خ��دم وك����الت �لأن���ب���اء يف عملها وت��ع��زز �أد�ءه����ا 
�لتطور�ت  �أح��دث  �لتنفيذي حول  للمكتب  �شنوي  بجانب تقدمي تقرير 
�جتماعات  هام�س  وعلى  �لت�شال.  و�شائل  ت�شهدها  �لتي  و�مل�شتجد�ت 
�أو�نا بحثت وكالة �أنباء �لإمار�ت مع نظري�تها وكالت �لأنباء �لآ�شيوية..

�مكانات �لتعاون �مل�شرتك يف عدد من �ملجالت من خالل تبادل �لأخبار 
�إ�شافة  �لوكالت..  �مل�شتحدثة يف هذه  �لرب�مج  و�ل�شور و�ل�شتفادة من 
زين  زوكيمان حممد  �أحمد  وك��ان  �ملربمة معها.  �لتفاقيات  تفعيل  �إىل 
برناما  �ملاليزية  �لأن��ب��اء  وكالة  يف  �لدولية  �لأخ��ب��ار  حترير  رئي�س  نائب 

عدد  �لأنباء يف  لوكالت  40 ممثال  �لجتماع  ي�شارك يف  �شرح..�إنه  قد 
وكبار  �لتنفيذيون  �ملديرون  فيهم  مبن  �لهادئ  و�ملحيط  �آ�شيا  دول  من 
�مل�شوؤولن يف �لوكالت. و�أ�شاف حممد زين �أن �لجتماع - �لذي ��شتمر 
�ل��دول �لأع�شاء يف  �أو����ش��ر �لتعاون بن  �إىل توثيق  �أي��ام - ه��دف  ثالثة 
م�شوؤوليها  على  و�لتعرف  �لر�شمية  �أنبائها  وك��الت  خ��الل  من  �ملنظمة 
بجانب تعزيز تبادل �لأخبار و�ملعلومات. و�عترب منظمة وكالت �لأنباء 
دول �آ�شيا و�ملحيط �لهادئ �أو�نا من�شة للو�شول �إىل �لعامل حيث �أن�شئت 
لتمكن �لتدفق �لإخباري �حلر وتبادله بن دول �لأع�شاء حتى ل يكون 
�عتمادها يف �أخبارها كليا على وكالت �لأنباء يف �لدول �لغربية. و�أو�شح 
�أنباء كل من �لإم��ار�ت و�م و�لبحرينية  �أنه ي�شارك يف �لجتماع وك��الت 
بنا و �لرو�شية تا�س و�ل�شينية �شينخو� و�لكورية يونهاب و�لإندوني�شية 
�أنتار� و�لفيتنامية فنا بجانب �لإير�نية �إيرنا و�لأنا�شول �لرتكية ومهر 

�ل�شرت�لية  بر�س  ��شو�شيتد  وك���الت  �إىل  �إ�شافة  و�ملنغولية  �لإي��ر�ن��ي��ة 
و�لأذربيجانية و�لكاز�خ�شتانية. يذكر �أن �أو�نا تاأ�ش�شت خالل عام 1961 
�ليون�شكو  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  من  مببادرة 
لتاأمن �لتبادل �ملبا�شر و�حلر لالأخبار بن وكالت �لأنباء يف منطقة دول 
�آ�شيا و�ملحيط �لهادئ و�لتي يوجد فيها �أكرث من ن�شف �شكان �لعامل .. 
يف  �ملالية  �لحتياطات  �أك��رب  �لهادئ  و�ملحيط  �آ�شيا  منطقة  متتلك  فيما 
�لعامل ولديها زخم كبري يف جمال �لعلوم �لتكنولوجية. ومتثل �ملنطقة 
ن�شبة 56 يف �ملائة من �لناجت �لإجمايل �لعاملي وحو�يل 50 يف �ملائة من 
قيمة �لتد�ول �لتجاري �لدويل و 60 يف �ملائة من حجم �لنقل �لبحري 
�لعاملي و 25 يف �ملائة من �لنقل �جلوي �لعاملي. و ت�شم منظمة �أو�نا .. 
44 وكالة �أنباء ر�شمية يف �ملنطقة متثل 35 دولة حتمل م�شوؤولية ن�شر 

ما يقارب ثلثي �لأخبار و�ملعلومات يف جميع �أنحاء �لعامل.

حامد بن زايد يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش اأمناء جامعة خليفة

وفد جمل�ش اإدارة الهالل الأحمر يتفقد م�ضاريع الهيئة اخلدمية يف خميمات الالجئني يف كرد�ضتان العراق

•• اأبوظبي-وام: 

ز�يد  ب��ن  حامد  �ل�شيخ  �شمو  �طلع 
عهد  ويل  دي���و�ن  رئي�س  نهيان  �آل 
�أمناء  �أبوظبي نائب رئي�س جمل�س 
جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا 
�أم�س  ت���روؤ����ش���ه  خ����الل  و�ل���ب���ح���وث 
جدول  على  �ملجل�س  �جتماع  �لول 
يت�شمن  �ل���ذي  �جل��ام��ع��ة  فعاليات 
حفل �لتخرج عام 2016 و�لتو�شع 
�لبحوث  ��شرت�تيجية  مناق�شة  يف 
ح�شر  �جل���ام���ع���ة.  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�لجتماع �أع�شاء جمل�س �لأمناء .. 

م��دي��ر �جل��ام��ع��ة و�ل��دك��ت��ور حممد 
�ملعال نائب �لرئي�س �لأول للبحوث 
نائب  �لكثريي  وم�شلم  و�لتطوير 
�لرئي�س للمو�رد �لب�شرية و�إبر�هيم 
لل�شوؤون  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �لأح���م���د 
�لإد�ري�����ة و�مل��ال��ي��ة. وو�ف���ق �ملجل�س 
�لعامة  �لتنظيمية  �ملخططات  على 
�لعام  ميز�نية  وناق�س  للموظفن 
�حلايل وملحة عامة عن �لتخطيط 
�شمان  وم�شتجد�ت  �ل�شرت�تيجي 
�ملجل�س  و�����ش���ت���ع���ر����س  �جل����������ودة. 
طلبات  ب��ق��ب��ول  �ملتعلقة  �مل��و����ش��ي��ع 
للف�شل  �جل���ام���ع���ة  يف  �لل���ت���ح���اق 

معايل ح�شن بن �إبر�هيم �حلمادي 
�ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م ومعايل  وزي����ر 
�خلييلي  خ��م��ي�����س  م��غ��ري  �ل��دك��ت��ور 
رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �ل�������ش���ح���ة وم���ع���ايل 
�لرميثي  خ��ل��ف��ان  حم��م��د  �ل����ل����و�ء 
نائب �لقائد �لعام ل�شرطة �أبوظبي 
وم����ع����ايل حم���م���د ح�������ش���ن ع���م���ر�ن 
�لنوي�س  ج��ا���ش��م  ح�����ش��ن  و����ش���ع���ادة 
و�لدكتور �إليا�س زرهوين و�لدكتور 
ماو كوين وو. كما ح�شر �لجتماع 
 .. خليفة  ج��ام��ع��ة  �إد�رة  ق��ب��ل  م��ن 
�لدكتور تود لر�شن رئي�س �جلامعة 
�حلمادي  �شلطان  ع��ارف  و�لدكتور 

�ل�����ث�����اين م�����ن �ل�����ع�����ام �لأك������ادمي������ي 
طلبة  ��شتقطاب  وب��ي��ان��ات  �حل���ايل 
�لدر��شات �لعليا ومر�جعة �لرب�مج 
�لأك���ادمي���ي���ة �جل���دي���دة و�ل���ت���ي يتم 
�لإع�������د�د ل��ه��ا ح��ال��ي��ا و�ط���ل���ع على 
�جلامعة  ت��ع��ت��زم  �ل��ت��ي  �مل����وؤمت����ر�ت 
�ل�شنو�ت  خ������الل  �����ش���ت�������ش���اف���ت���ه���ا 
تو�شعة  وم�شتجد�ت  �ملقبلة  �لقليلة 
�حل���رم �جل��ام��ع��ي. و�ط��ل��ع �شموه و 
�أع�����ش��اء جم��ل�����س �لأم���ن���اء يف حرم 
�جلامعة على م�شاريع �لطلبة �لتي 
�لإمار�ت  جائزة  يف  موؤخر�  �شاركت 
ب�����دون ط���ي���ار خلدمة  ل���ل���ط���ائ���ر�ت 

•• اأربيل-وام: 

هيئة  �إد�رة  جم��ل�����س  وف����د  �ط���ل���ع 
�ل������ه������الل �لأح�������م�������ر �لإم�������ار�ت�������ي 
�ل���ع���م���ل يف ع������دد من  ����ش���ري  ع���ل���ى 
�ل��ت��ي تنفذها  �مل�����ش��اري��ع �خل��دم��ي��ة 
�لنازحن  خميمات  د�خ���ل  �لهيئة 
�ل�شورين  و�لالجئن  �لعر�قين 
�لو�شع  وعلى  �لعر�ق  كرد�شتان  يف 
للنازحن  �ل�����ر�ه�����ن  �لإن���������ش����اين 
موجة  من  و�ملتاأثرين  و�لالجئن 
�ل��ربد �لأخ���رية يف �لإق��ل��ي��م . ووزع 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل���وف���د 
رئي�س  �مل����زروع����ي  م�����ش��ل��م  ح���م���د�ن 
وع�شوية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لحبابي  م�شلح  ب��ن  ع��ل��ى  ���ش��ع��ادة 
وحميد  �لإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
ر��شد �ل�شام�شي نائب �لأمن �لعام 
�لهيئة  يف  �ل��دول��ي��ة  ل��ل��م�����ش��اع��د�ت 
�شعيد �حلفيدي  �لدكتور  و�ملتطوع 
م���دي���ر مكتب  ور������ش����د �حل����م����ادي 
رئي�س �ملجل�س ير�فقه ر��شد حممد 
�ملن�شوري �لقن�شل �لعام للدولة يف 
�أرب��ي��ل .. م�����ش��اع��د�ت �إغ��اث��ي��ة على 
�ملخيمات  م���ن  ع���دد  يف  �ل��ن��ازح��ن 
�لغذ�ئية و�مل�شتلزمات  �ملو�د  �شملت 
�ل�����ش��ت��وي��ة م���ن �أغ���ط���ي���ة ودف���اي���ات 

�حلرمان  وط�����اأة  ع���ن  وي��ع��و���ش��ه��م 
و�ل������ن������زوح . ك���م���ا ت����ع����رف �ل���وف���د 
يحتاجها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��روري��ات  على 
�ل��ن��ازح��ون ووع���د ب��ت��وف��ريه��ا فور� 
�مل�شتمرة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب���ر�م���ج  ���ش��م��ن 
 . و�ل��ن��ازح��ن  بالالجئن  للعناية 
�ملزروعي  ح��م��د�ن  �ل��دك��ت��ور  و�أك����د 
�إطار توجيهات  تاأتي يف  �لزيارة  �أن 
بالهتمام  �ل���ر����ش���ي���دة  �ل����ق����ي����ادة 
باملت�شررين من �لأحد�ث يف �شوريا 
و �لعر�ق و �ملتاأثرين من �لعا�شفة 
�ل�شام  ب��الد  �شربت  �لتي  �لثلجية 
�ل�شتجابة  �أوجه  تعزيز  و  و�لعر�ق 
�لوقوف  و  �لإن�شانية  لأو���ش��اع��ه��م 

بجانبهم يف ظروفهم �لر�هنة .
جتلى  �له����ت����م����ام  ه�����ذ�  �إن  وق������ال 
ب��و���ش��وح يف ح��م��ل��ة ت��ر�ح��م��و� �لتي 
�نطلقت تنفيذ� لتوجيهات �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل��دول��ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ومب��ت��اب��ع��ة 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لإغاثة 
�ملناخية  �ل��ظ��روف  م��ن  �مل��ت��اأث��ري��ن 
�لأخ����رية . و�أك���د �مل��زروع��ي حر�س 
�خلدمات  حت�����ش��ن  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة 

و�لطفولة.  �لأم��وم��ة  و�حتياجات 
�ملو�قع  على  ميد�نيا  �لوفد  ووق��ف 
�ل��ت��ي مت حت��دي��ده��ا لإن�����ش��اء �أرب���ع 
ع���ي���اد�ت وث���الث ���ش��ي��دل��ي��ات د�خل 
�لهيئة  ت��ن��ف��ذه��ا  و�ل��ت��ي  �مل��خ��ي��م��ات 
وتوفري  �لطبية  �خلدمات  لتعزيز 
تلك  ل�����ش��ك��ان  �أك���رب  رع��اي��ة �شحية 
�ملخيمات . وتفقد �لوفد عدد� من 
�أربيل  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل�شت�شفيات 
و�طلع على �خلدمات �لتي تقدمها 
لل�شكان �ملحلين يف �لإقليم بجانب 
رعايتها لعدد كبري من �لنازحن و 
�مل�شوؤولن  م��ن  وت��ع��رف  �لالجئن 
�ملو�د  م��ن  �حتياجاتها  ع��ل��ى  فيها 
�لوفد  و�طلع  �لأج��ه��زة.  و  �لطبية 
تو�جهه  �ل��ذي  �ل�شغط  على حجم 
�أعد�د  ل��زي��ادة  نتيجة  �مل�شت�شفيات 
و�لتحديات  و�لالجئن  �لنازحن 
�ل���ت���ي ت��ع��ان��ي��ه��ا ل���ل���ق���ي���ام ب���دوره���ا 
�ل�شحي على �لوجه �لأف�شل . ويف 
خميم �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف 
�لتقى  �أرب��ي��ل  ب��ه يف  منطقة دو���ش��ه 
وفد جمل�س �إد�رة �لهيئة بالنازحن 
�لناجمة  �أو���ش��اع��ه��م  على  وت��ع��رف 
عن تد�عيات �لأحد�ث يف مناطقهم 
بحثا عن  للنزوح  بهم  و�لتي حدت 
�لت�شرد  م���ن  ي��ق��ي��ه��م  �آم����ن  م�����اأوى 

د�خل �ملخيمات خا�شة يف �ملجالت 
�لإيو�ئية  و  �ل�شحية  و  �ملعي�شية 
�خلدمات  تعزيز  �أن  �إىل  م�شري�   ..
�لطبية ياأتي يف مقدمة �لأولويات 
حاليا  تعمل  �لهيئة  �أن  و�أ���ش��اف   .
بدعم من �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة وم��ت��اب��ع��ة �شمو 
�آل نهيان  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن 
�لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
�لأح��م��ر على  �ل��ه��الل  هيئة  رئي�س 
�إن�����ش��اء ع���دد م���ن �ل���ع���ي���اد�ت د�خل 
�ملخيمات لتكون قريبة من �شكانها 
رع���اي���ة �شحية  ت���وف���ري  وب���ال���ت���ايل 
�لتخ�ش�شات  من  عدد  يف  متكاملة 
تكثف  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن  وق����ال  �ل��ط��ب��ي��ة. 
و�لإغاثية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ب��ر�جم��ه��ا 
�حلياة  وحت�شن  �ملعاناة  لتخفيف 
كرد�شتان  يف  �ملنت�شرة  �ملخيمات  يف 
رئ���ي�������س جمل�س  و�أك��������د  �ل�����ع�����ر�ق. 
تدفقات  تر�قب  �لهيئة  �أن  �لإد�رة 
�لنازحن وحتركاتهم على �ل�شاحة 
ن�شبة  �أع��د�ده��م  و�زدي���اد  �لعر�قية 
ل��ت�����ش��اع��د وت����رية �لأح������د�ث هناك 
�مل�شتجد�ت  مو�كبة  على  وحتر�س 
م����ن خ������الل ت��ن�����ش��ي��ق �مل����زي����د من 

�جلامعة  ك���ان���ت  ح���ي���ث  �لإن���������ش����ان 
�لوحيدة �لتي بلغت �لدور �لنهائي 
�مل�شاركات  ف���ئ���ة  يف  �ل����دول����ة  م����ن 

�لطائرة  �لدولية وذلك يف م�شروع 
ب����دون ط��ي��ار ل��ت��ب��دي��د �ل�����ش��ب��اب .. 
بدون  �لطائرة  م�شروع  ج��اء  بينما 

�أحد  �لبناء يف  ملر�قبة مو�قع  طيار 
فئة  يف  �لأوىل  �خل��م�����ش��ة  �مل����ر�ك����ز 

�مل�شاركات �لوطنية. 

ظروفهم  ت���ر�ع���ي  �ل��ت��ي  �ل���رب�م���ج 
 . �لأ�شا�شية  �حتياجاتهم  ت��وف��ر  و 
�لأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  �أن  و�أو���ش��ح 
�أهمية  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة  ت����ويل 
حتديات  ت����و�ج����ه  لأن����ه����ا  ق�������ش���وى 
تز�يد  يف  تتمثل  مزدوجة  �إن�شانية 
�شوريا  من  �إليها  �لالجئن  �أع��د�د 
�ل��ن��ازح��ن د�خ��ل��ي��ا ب�شبب  ب��ج��ان��ب 
ت�شاعد وترية �لأح��د�ث يف �لعر�ق 
�مل���ع���ان���اة  ح���ج���م  �إىل  م�������ش���ري�   ..
�لنازحون  يو�جهها  �لتي  �لكبرية 
�ل����ظ����روف  و�ل�����الج�����ئ�����ون يف ظ�����ل 
�ملناخية �ل�شيئة . و�أ�شاف �أن �لهيئة 
�لتد�عيات  هذه  �عتبارها  يف  ت�شع 
على  تاأثريها  من  للحد  وتتحرك 

�لذين  �لأط��ف��ال  خا�شة  �لنازحن 
مثل  يف  �لأ���ش��ع��ف  �حللقة  ميثلون 
يذكر   . �ل�شتثنائية  �لظروف  هذه 
نازحة  �أ���ش��ر   108 و  �أل��ف��ا   94 �أن 
�ل���ع���ر�ق  ك���رد����ش���ت���ان  و لج���ئ���ة يف 
����ش��ت��ف��ادت م��ن م�����ش��اع��د�ت �لهالل 
�لأح����م����ر �لإم�����ار�ت�����ي م��ن��ذ مطلع 
وذل���ك  �لآن  �مل��ا���ش��ي ح��ت��ى  ي��ن��اي��ر 
تر�حمو�  ح��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
�لتي تتعزز بر�جمها يف بالد �ل�شام 
�ملتاأثرين من موجة �لربد  ل�شالح 
توزيع  ومت  �ملنطقة.  �شربت  �لتي 
130 �ألف �شلة غذ�ئية يف �ملخيمات 
�ملنت�شرة يف كرد�شتان �لعر�ق بجانب 
على  �شلة حتتوى  �أل��ف   40 توزيع 

�آلف  و�شتة  �لأط��ف��ال  م�شتلزمات 
طائرة  ت�شيري  �إىل  �إ�شافة  بطانية 
40 طنا  �أرب��ي��ل حملت  �إىل  �إغ��اث��ة 
و�فتتحت   . �مل��ت��ن��وع��ة  �مل������و�د  م���ن 
خميم  يف  للخياطة  معمال  �لهيئة 
يوميا  ينتج  �لإقليم  يف  �شكر�ن  د�ر 
250 قطعة مالب�س باأيدي �شكان 
فر�س  لهم  ووف��ر  �أنف�شهم  �ملخيم 
ي�شاعدهم  �إ���ش��اف��ي��ا  ودخ����ال  ع��م��ل 
على ت�شيري �أمور حياتهم . كما مت 
�لو�حد  ينتج  خمابز  ثالثة  �فتتاح 
منهم �شتة �آلف رغيف خبز يوميا 
توزع على �لنازحن ووفرت �ملخابز 
�أي�شا فر�س عمل للن�شاء و �لرجال 

يف �ملخيمات .

عبداهلل بن زايد يدين جرمية داع�ش الإرهابية بحق 21 م�اطنا م�ضريا يف ليبيا 

وا�صلت التن�صيق مع املتقدمني واإجراء املقابالت لختيار املوؤهلني

جناح دائرة ال�ض�ؤون البلدية وبلدية مدينة اأب�ظبي ي�ضتلم 1059 طلب ت�ظيف من م�اطني الدولة خالل معر�ش ت�ظيف 2015

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أد�ن 
�قرتفها  �ل��ت��ي  �لب�شعة  �جل��رمي��ة  ب�شدة  �خل��ارج��ي��ة 
21 مو�طنا م�شريا  �لتنظيم �لرهابي د�ع�س بحق 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �إن  �شموه  وق���ال  ليبيا.  يف 

�ملتحدة ت�شع كل �مكانياتها لدعم جهود جمهورية 
م�شر �لعربية �ل�شقيقة ل�شتئ�شال �لإرهاب و�لعنف 
جانبها  �إىل  وقوفها  توؤكد  و  مو�طنيها  �شد  �ملوجه 
وت�شامنها �لتام معها. و�أ�شاف �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
توؤكد  �لب�شعة  �جلرمية  ه��ذه  �أن  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
وجهودها  �ل�شرعية  �لليبية  �حلكومة  دعم  �شرورة 

لب�شط �شيادتها على �شائر �لرت�ب �لليبي..د�عيا �إىل 
�شرورة وقوف �لدول �لعربية و�لأ�شرة �لدولية �إىل 
�ل�شقيق  �لليبي  و�ل�شعب  �ل�شرعية  �حلكومة  جانب 
�لتي  و�حل��ك��وم��ة  �ملنتخب  �لليبي  �ل��ربمل��ان  ب��ق��ي��ادة 
�نبثقت عنه .. م�شدد� �شموه على �أن ��شتقر�ر ليبيا 
و�لإره��اب ميثل �شرورة عربية  �لتطرف  بعيد� عن 

�أم���ن دول ج��و�ره��ا. و�أك���د �شموه �أن  ودول��ي��ة وي��ع��زز 
ه��ذه �جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة ومثيالتها وم��ن خالل 
�أفعالها �ل�شنيعة وجر�ئمها �لوح�شية ل متت ب�شلة 
�إىل �أي دين من �لأديان وهي نفو�س مري�شة و�شاذة 
تعيث يف �لأر�س ف�شاد� تقتل وت�شفك دماء �لنفو�س 
�أن  ���ش��رورة  على  �شموه  ح��ق..م�����ش��دد�  دون  �لربيئة 

ينال �ملجرمون ق�شا�شهم �لذي ي�شتحقونه بال تردد 
عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  وت��ق��دم  وح���زم.  ق��وة  وباأق�شى 
�لإم���ار�ت  و�شعب  حكومة  با�شم  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�مل�شرية  �ل��ق��ي��ادة  �ىل  وم��و����ش��ات��ه  ت��ع��ازي��ه  بخال�س 
و�ل�شعب �مل�شري و�أهايل �شحايا �جلرمية �لإرهابية 

د�عيا لهم بال�شرب و�ل�شلو�ن.

•• اأبوظبي-الفجر:  

��شتقبل جناح د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية 
وب���ل���دي���ة م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي خالل 
توظيف  م��ع��ر���س  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا 
2015 �لذي عقد موؤخر� يف �أر�س 
 , توظيف  طلب   1059 �مل��ع��ار���س 
�لإناث  فئة  م��ن  طلب   663 منها 
�لذكور. من  و396 طلبا من فئة 
ج��ان��ب��ه �أك����د ���ش��ع��ادة ر�����ش���د خليفة 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لرميثي 
بالإنابة  و�مل�شاندة  �لدعم  خدمات 
�لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئرة  م�شاركة  �أن 
�أب��وظ��ب��ي �شجلت  وب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
جناحا كبري� من خالل ��شتقطابها 
لأع����د�د ك��ب��رية م��ن �ل����زو�ر ل�شباب 
�إىل  بالن�شمام  �لر�غبن  �لإمار�ت 

فريق عمل بلدية مدينة �أبوظبي.
وبلدية  �ل���د�ئ���رة  ج��ن��اح  �أن  و�أ����ش���ار 
باهتمام  ح��ظ��ي  �أب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
�ل�����دورة م��ن �ملعر�س  ل��ه��ذه  مم��ي��ز 
�لتي  و�لو�شائل  للت�شهيالت  نظر� 
�ملتقدمن  �أم�����ام  �جل���ن���اح  �أت���اح���ه���ا 
و�لفنية  �لإد�ري���ة  �لوظائف  ل�شغل 
م�شاركة  �أن  مو�شحاً  و�لهند�شية, 
�ل���ب���ل���دي���ة ب���امل���ع���ر����س ج�������اءت من 
م��ن��ط��ل��ق �ل�����ش��ف��اف��ي��ة ب��ع��ر���س �أكرث 
ب���امل���ع���ر����س  �����ش����اغ����ر   200 م������ن 
�ملتاحة  بالفر�س  �ملجتمع  وتعريف 
وتوجيههم �إىل �مل�شار�ت �لوظيفية 

موؤهالتهم  م����ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب  �ل���ت���ي 
وكذلك   , وخ����رب�ت����ه����م  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
مدينة  بلدية  م��ب��ادرة  �شمن  ي��اأت��ي 
ت�شجيع  و  ل���ش��ت��ق��ط��اب  �أب���وظ���ب���ي 
ك���ادر  �إىل  ل��الن�����ش��م��ام  �مل���و�ط���ن���ن 
�لزو�ر  تعريف  مت   حيث  �لبلدية, 
و�لمتياز�ت  �لبلدي  �لنظام  على 
للمو�طنن  �لبلدية  تقدمها  �لتي 
ع����ن عمل  �ل���ب���اح���ث���ن  وت���ع���ري���ف   ,
�لوظائف  على  �لتقدم  ط��رق  على 
�ل�شاغرة يف �لبلدية, و �شرح طبيعة 
 , �لعمل لهم ب�شكل مب�شط وهادف 
ل �شيما �أن �لبلدية ت�شعى د�ئماً �ىل 

�أبوظبي  مدينة  ببلدية  و�مل�شاندة 
�ملعر�س  خ��الل  جنحت  �لبلدية  �أن 
مهمة  ����ش��ت��ق��ط��اب  ن�شبة  بتحقيق 
ح��ي��ث �رت����اد �جل��ن��اح م��ئ��ات �ل����زو�ر 
و�ل��ب��اح��ث��ن ع��ن �ل��ع��م��ل م��ن حملة 
وقد   , �ملتفاوتة  �لعلمية  �مل��وؤه��الت 
باملعر�س  �ل��ب��ل��دي��ة  من�شة  �أت��اح��ت 
طلبات  ت���ق���دمي  ���ش��ه��ول��ة  ل����ل����زو�ر 
�لبلدية  وف����رت  ك��م��ا   , �ل��ت��وظ��ي��ف 
ل�شتقبال  متخ�ش�شاً  عمل  فريق 
وتقدمي  و�مل����و�ط����ن����ات  �مل���و�ط���ن���ن 
للمتقدمن   �ل���و�ف���ي���ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لوظيفية  ب���امل���ز�ي���ا  وت���ع���ري���ف���ه���م 

تكللت  وق����د  م��ق��اب��ل��ت��ه��م.  ب��غ��ر���س 
تلك �لإج��ر�ء�ت و�لت�شهيالت بفوز 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  وب��ل��دي��ة  �ل���د�ئ���رة 
�ملوؤ�ش�شات  كاأف�شل  �ل��ث��اين  باملركز 
�مل���ق���اب���الت �لتي  م����ن ح���ي���ث ع�����دد 
�أجريت مع �ملر�شحن باملعر�س وقد 
مت تكرمي فريق �لعمل من قبل �إد�رة 
�ملعر�س تقدير� جلهودهم �ملبذولة 
و��شتيعاب  ل���ش��ت��ق��ط��اب  و�ل��ه��ادف��ة 
�لكفاء�ت �ملو�طنة و�شمها �إىل فرق 
�لعمل يف �لد�ئرة ويف بلدية مدينة 

�أبوظبي.
�أبوظبي  مدينة  بلدية  �أن  و�أ���ش��اف 

�لوظيفي  �ل��ت��ط��وي��ر  ف��ر���س  زي����ادة 
بيئة  وت��وف��ري  للمو�طنن  و�مل��ه��ن��ي 
وتعزيز  منا�شبة  �ح��رت�ف��ي��ة  ع��م��ل 
�لقدرة  وتنمي  ترعى  عمل  ثقافة 
�لإبد�عية و�لقيادية لدى �ملو�طنن 
�إىل  تهدف  ��شرت�تيجيات  وتبني   ,
�ملو�طنة  �مل��و�ه��ب  ت��وظ��ي��ف  ت��اأم��ن 
تدريبية  ب��ر�م��ج  وت��ط��وي��ر  �مل��اه��رة 
للموظفن و�إتباع �أف�شل �ملمار�شات 

يف �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية.
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د ذ�ت�����ه �أك�����د حممد 
�إد�رة �ملو�رد  خلفان �لرميثي مدير 
�لدعم  خدمات  قطاع  يف  �لب�شرية 

�لتو��شل مع  , وط��رق  و�ل��و�ج��ب��ات 
�لبلدية ملتابعة طلباتهم.

قامت  �لبلدية  �أن  �لرميثي  و�أ���ش��ار 
خ������الل �أي��������ام �مل����ع����ر�����س  ب����اإج����ر�ء 
بلغ  حيث  �ملتقدمن  م��ع  مقابالت 
مقابلة   252 �ملقابالت  ه��ذه  ع��دد 
�لوظائف  ع���ل���ى  �مل���ر����ش���ح���ن  م����ع 
عر�شها  مت  �ل�����ت�����ي  �ل�����������ش�����اغ�����رة 
�لتو��شل  �شيتم  ح��ي��ث  ب��امل��ع��ر���س, 
�ملقابالت  بنتائج  معهم لإخطارهم 
حيث �شيتم حتويل من �جتاز منهم 
�ملقابلة �ملبدئية بنجاح �إىل �لإد�ر�ت 
موؤهالتهم  ع���ل���ى  ب����ن����اًء  �مل���ع���ن���ي���ة 

بالتعاون   2013 ع���ام  يف  �ط��ل��ق��ت 
مع �شركة م�شاندة ومركز �بوظبي 
و�ملعلومات  �للكرتونية  لالأنظمة 
لإد�رة  جديد�ً  �إلكرتونياً  برناجما 
مدينة  بلدية  يف  �لتوظيف  عملية 
�أب����وظ����ب����ي و�ل��������ذي مت رب����ط����ه مع 
وموقع  للتوطن  �بوظبي  جمل�س 
وظائف �بوظبي , بهدف ��شتقطاب 
�ل��ك��ف��اء�ت م��ن د�خ���ل �ل��دول��ة يبد�أ 
وينتهي  �ل��وظ��ي��ف��ة  ب��ت��ق��دمي ط��ل��ب 
م��ن خالل  وذل����ك  �مل��ر���ش��ح  بتعين 
www. ملوقع �لإلكرتوين �لتايل�

 adm.gov.ae
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العدد 11336 بتاريخ 2015/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شمايا للب�شريات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1897560 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شالح �حمد �شالح �مل�شعبي من 50% �ىل %26
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �من �شالح علي �ل �شليم %24
مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11336 بتاريخ 2015/2/17

اعالن الغاء رخ�صة قبل �صدور الرتخي�ش
بهذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية 
بان �لرخ�شة �لتجارية رقم CN 1050226 بال�شم �لتجاري 
: �ملا�شة للخط و�لر�شم وميلكها �ل�شيدة/ فاطمة �شعيد ر��شد 
�عاله  �ملذكورة  �بدت  حيث  �جلن�شية.  �مار�ت  �لنقبي  باحلاي 

رغبتها يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:
�لغاء �لرتخي�س

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

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

العدد 11336 بتاريخ 2015/2/17

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �لرتبة  لفح�س  �ل�ش�����ادة/�لر�شا�شي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1728430 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 60*40 �ىل 1*4.5

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري:من/�لر�شا�شي لفح�س �لرتبة ذ.م.م

AL RASSASI SOIL TESTING LLC
�ىل/�لر�شا�شي لعمال �لتكييف ذ.م.م

AL RASSASI AIT CONDITIONER WORKS LLC
تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 43 ق 31 مكتب 3 �ملالك/ حممد 
خلفان حممد �شيف �ملزروعي �ىل �بوظبي م�شفح م 36 ق 56 , 55 حمل 7 �ملالك/ 

�شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان
تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و��شالح نظم �لتدفئة وتكييف �لهو�ء )4322005(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات فح�س �لرتبة )7120001(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11336 بتاريخ 2015/2/17

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

CN 1045727:لبابة لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب: 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
منور  مغ�شلة  �لتجاري  بال�شم   CN  1103843 رقم 
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

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

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

العدد 11336 بتاريخ 2015/2/17

اإعــــــــــالن
�لتخ�ش�شية  �لعناية  �ل�ش�����ادة/عيادة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبيطرية رخ�شة رقم:CN 1379065 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/عيادة �لعناية �لتخ�ش�شية �لبيطرية 
SPECIALIZED CARE VETERINARY CLINIC

�ىل/عيادة �لعناية �لبيطرية
CARE VETERINARY CLINIC

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيبرييا لتجارة 

CN 1194569:حليو�نات �لليفة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان عبيد مر�شد �خلو�ر �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شعل عبد�هلل حمد عقيف �ل�شام�شي

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز جتميل وحمام �جلمال �ملغربي  

رخ�شة رقم:CN 1131398 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�بت�شام �مل�شطفى عبد�هلل لعطيه من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �بت�شام �مل�شطفى عبد�هلل لعطيه من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�لهام زكر�ين من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �لهام زكر�ين من 100% �ىل %49
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

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

تعديل ��شم جتاري:من/مركز جتميل وحمام �جلمال �ملغربي 
AL MAGHREBI JAMAL BEAUTY CENTER & MOROOCAN BATH

�ىل/مركز جتميل وحمام �جلمال �ملغربي ذ.م.م
AL MAGHREBI JAMAL BEAUTY CENTER & MOROOCAN BATH LLC

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ملعة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1369697:جنم للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب: 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مور� �شيتي للمقاولت �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1167061 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �شعيد فار�س �شعيد �ملزروعي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �شعيد فار�س �شعيد �ملزروعي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بيكلو �شنغا ر�جنيت �شينغا %14

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�جلبار �س ك منري �لدين %20
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد مر�شد عامل نور عامل %15

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 60*40 �ىل 60*40

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

MORA CITY GEN. CONT
�ىل/مور� �شيتي للمقاولت �لعامة ذ.م.م

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

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة جيل �لناقة لعمال 

�لديكور رخ�شة رقم:CN 1011128 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شلطان جميل ح�شن حممد بن رفيع من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 �شلطان جميل ح�شن حممد بن رفيع من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعـــــــــالن
�ل�شادة/  باأن  و�لثقافة  لل�شياحة  ظبي  �أبو  هيئة  تعلن 
قد   TL13902 رقم  �شياحية  رخ�شة  لل�شفر  �أرنون 

�بدو رغبتهم يف �لغاء �لرخ�شة.
و على كل من له �حلق يف �لإعرت��س على هذ� �لإجر�ء 
من  ميالدي  �أ�شبوع  خالل  �لهيئة  ومر�جعة  �لتقدم 
تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن  و�إل فاإن �لهيئة غري م�شئولة 
عن �أي حقوق �أو دعاوي بعد �إنق�شاء هذه �ملدة, حيث 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملذكورة �أعاله.
 اإدارة املعايري والتنظيم والرتاخي�ص
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اإعـــــــــالن
تعلن هيئة �أبو ظبي لل�شياحة و�لثقافة باأن �ل�شادة/ �شعيد �شاملن 

حممد بن ��شحاق �مار�تي �جلن�شية قد �بد� رغبته يف �لتنازل عن 

و�مل�شجلة   TL07122 رقم  �ل�شياحية  �لرخ�شة  يف  ح�شته  كامل 

حتت �ل�شم �لتجاري/ �لهدف لل�شفر ذ.م.م لل�شيد/ عامر عبد�هلل 

عزيز مكتوم �ل�شريفي �مار�تي �جلن�شية.

�لتقدم  �لإجر�ء  �لإعرت��س على هذ�  له �حلق يف  و على كل من 

ومر�جعة �لهيئة خالل �أ�شبوع ميالدي من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن  

و�إل فاإن �لهيئة غري م�شئولة عن �أي حقوق �أو دعاوي بعد �إنق�شاء 

هذه �ملدة, حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملذكورة �أعاله.

اإدارة العالمات التجارية اإدارة املعايري والتنظيم والرتاخي�ص

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

 
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لال�شت�شار�ت

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 222782          بتاريخ :2014/12/8م    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: /  نا�شر ��شعدي للتجارة �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س  ب: 125504 . دبي  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.  هاتف: 042295602  فاك�س:   042295604 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�شل�شة بندورة, �شل�شات تو�بل,مو�د متا�شك �ل�شجق , و�شائر �ملنتجات �لتي ي�شتمل يف �لفئة 30.  

و�شف �لعالمة: 30
باحلروف  �ل���ش��ود  باللون  �لجنليزية  باللغة  مكتوبتن  كلمتن  عن  عبارة  MEGA GLORYهي   

�لكبري.  
�ل�ش��رت�طات: 

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

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

ق�سم العالمات التجارية
 الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لال�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 224208          بتاريخ :2014/12/28م    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: /  خمزن �جلابر للتحف )�س.ذ.م.م.( 
وعنو�نه: �س  ب: 1940  . دبي  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.  هاتف: 042667700    فاك�س: 042622676 

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

عيد �مليالد   و�شائر �ملنتجات �لتي ت�شتمل يف �لفئة 28.  
و�شف �لعالمة: 28

�لحمر  باللونن  �لجنليزية  باللغة  مكتوبتن  كلمتن  عن  عبارة  DISCOVER  DUBAIهي   
و�ل�شفر باخللفية �ل�شود بطريقة مميزة يف �شكل �مل�شتطيل.ويوجد كلمة "DISCOVER" مكتوبة يف 
و  �لكبري  بلحجم  "D" مكتوبة  حرف  مميزة.ويوجد  �لحمروبطريقة  �أعلي �لكلمة "DUBAI"باللون 

بطريقة مميزة.ويوجد كلمة "DUBAI" مكتوبة حتت �لكلمة "DISCOVER" باللون �ل�شفر.  
�ل�ش��رت�طات: 

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

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

ق�سم العالمات التجارية
 الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لال�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 219168          بتاريخ :2014/10/7م    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: عناية �لقطع لقطع غيار �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: �س  ب:  380231. دبي  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   هاتف: 2223027 04 -  فاك�س: 04-2223028 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�إطار�ت �شيار�ت, مرتكز�ت حماور, حماور دو�ليب �ملركبات, بطانات مكابح �ملركبات, قطع مكابح تامركبات, 
قارنة  و�شالت  �ل��ربي��ة,  للمركبات  )قات�شات(  قاب�شات  لل�شيار�ت,  �شدمات  و�ق��ي��ات  �ملركبات,  مكابح  لقم 
�لربية,  للمركبات  مطلقة  عجالت  �لربية,  للمركبات  مكائن  �ملركبات,  ملقاعد  �أغطية  �لربية,  للمركبات 
�أبو�ق للمركبات, حمركات كهربائية للمركبات  �أغطية ملكئن �ملركبات,  �شناديق م�شننات للمركبات �لربية, 
للمركبات,  )ل��و�زم  هو�ئية  م�شحات  �لربية(,  �ملركبات  من  خلفية�لية)�أجز�ء  �أب��و�ب  وحل,  و�قيات  �لربية, 
مقاعد للمركبات, قطع مكابح �ملركبات, خممد�ت �ل�شدمات لل�شيار�ت, نو�ب�س خممدة لل�شدمات للمركبات, 
عجالت توجيه �ملركبات, نو�ب�س تعليق للمركبات, ق�شبان �شعاعية لعجالت �ملركبات �لو�قعة �شمن, حماور 

عجالت �ملركبات, �إطار�ت عجالت �ملركبات, عربات يدوية, م�شابك �لق�شبان �ل�شعاعية للعجالت �لفئة 12.
و�شف �لعالمة:12

   zو B هي عبارة عن كلمة و�حدة مكتوبة باللغة �لإجنليزية باحلروف �ل�شغري �إل حروف BEELITZ 
باللون �لزرق �لفاحت .ويوجد حروف B وz مكتوبة باحلروف �لكبري باللون �لأزرق �لفاحت و�ل�شفر بطريقة 

.   .BEELITZ  مميزة. هنالك خط باللون �ل�شفر حتت �لكلمة
�ل�ش��رت�طات: 

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

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

ق�سم العالمات التجارية
 الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لال�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 224207          بتاريخ :2014/12/28م    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: /  �شركة ��شبيك للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه: �س  ب: 50531 . دبي  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.  هاتف: 042254325  فاك�س:  042265373 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
معاطف  معاطف,  مالب�س  لل�شدر,  م�شد�ت  لل�شاطى,  مالب�س  �إ�شتحمام,  �أث��و�ب  �ملقلد,  �جللد  من  مالب�س 
خفيفة, مالب�س للحفالت �لتنكرية, لبا�س �لقدم, عباء�ت, �شالت من �لفرو, فرو )مالب�س(, مباذل, مالب�س 
�أردية �شرو�لية, معاطف خارجية,  , ربطات عنق,  �ل�شوف, مالب�س جلدية,  �ثو�ب من  حمبوكت, جاكيتات, 
�أخفاف,  تنانري,  �أح��ذي��ة,  �لقم�شان,  ه��ن��دي(,  )لبا�س  �شاري  ج��اه��زة,  �ملالب�س  بيجامات,  د�خلية,  �شر�ويل 
جو�رب طويلة, بذلت, �أثو�ب �شباحة, قم�شان ن�شف كم, بنطلونات, مالب�س د�خلية, بذ�ت نظامية, �شدر�ت, 

�شدريات يف �لفئة 25 .
و�شف �لعالمة: 25

�لجنليلزية باحلروف �ل�شغري ما  باللغة  مكتوبة  و�حدة  كلمة  عن   عبارة  هي   :"AQUASOFT"
عد� حرف A باللون �لأبي�س بطريقة مميزة يف �شكل �مل�شتطيل باخللفية �للونن �لبي�س و�لخ�شر �لفاحت.

ويوجد د�ئرة �شغرية يف �أماكن خمتلفة يف هد� �مل�شتطيل.
�ل�ش��رت�طات: 

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336
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اأخبار الإمارات

مبادرة اأطلقها اأحمد بن حمدان اآل نهيان

حملة لتنظيف �ضاطئ جزيرة احلديريات يف اأب�ظبي

اآيدك�ش يحقق جناحات مت�ا�ضلة مر�ضخا مكانته ك�احد من اأكرب معار�ش الدفاع يف العامل
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شنو�ت  �آي���دك�������س خ����الل  �ل�����دويل  �ل���دف���اع  جن���ح م��ع��ر���س 
�أكرب معار�س  �لقليلة �ملا�شية يف تر�شيخ مكانته كو�حد من 
�أحدث  لعر�س  دولية  نافذة  ميثل  و�أ�شبح  �لعامل  يف  �لدفاع 
وبات  �ل��ع��امل  يف  �ل��دف��اع  وتكنولوجيا  �لأ���ش��ل��ح��ة  م�شتجد�ت 
يلعب دور� حموريا يف تعزيز �لعالقات مع �لإد�ر�ت �حلكومية 
�ملنطقة ما ي�شهم  �مل�شلحة على م�شتوى  و�ل�شركات و�لقو�ت 
يف حتقيق م�شالح جميع دول �ملنطقة و�لعامل. تز�يدت �لثقة 
 1993 ع��ام  له  معر�س  �أول  عقد  منذ  �آيدك�س  يف  �لدولية 
�أن  �آي��دك�����س  ����ش��ت��ط��اع  �ل�شابقة  �مل��ع��ر���س  دور�ت  م���د�ر  فعلى 
يحقق جناحات متو��شلة �شو�ء من حيث �لزيادة �مل�شطردة 
�أو فيما يتعلق بتز�يد  يف حجم �مل�شاحة �ملخ�ش�شة للعرو�س 
�أع������د�د �ل�����دول و�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ع��ار���ش��ة لأح�����دث ما 
�لأ�ش��لحة  �ش�ناعة  يف  �لع�شكرية  �لتكنولوجيا  �إليه  تو�شلت 
�آيدك�س  معار�س  متيزت  كما  �حلديثة.  و�لبحرية  �لربي��ة 
�ملعار�س  خريطة  على  ح�شورها  تثبت  �أن  ��شتطاعت  �لتي 
بعرو�شها  �ملماثلة  �لدولية  �ملعار�س  �لعاملية عن غريها من 
�لأ�شلحة  �شناعة  يف  �لتكنولوجية  �لتطور�ت  لأح��دث  �حلية 
�مل�����ش��ان��دة و�إ�شافة  �ل��دف��اع��ي��ة �ل��ربي��ة و�ل��ب��ح��ري��ة و�جل���وي���ة 
�لدورة  و�شتكون  عامن.  كل  تقام  �لتي  معار�شه  يف  �جلديد 
�لثانية ع�شر لآيدك�س 2015 �إحدى �أكرث �لدور�ت متيز� يف 
تاريخ �ملعر�س كونها حتت�شن �لن�شخة �لأوىل ملعر�س �أنظمة 

�لدفاع غري �ملاأهولة يومك�س �لذي ي�شلط �ل�شوء على �أحدث 
ولعل  �لعامل.  م�شتوى  على  �لدفاع  �شناعة  �إليه  تو�شلت  ما 
ومتيزه  �آيدك�س  ملعر�س  �لن�شبية  �لأهمية  من  ي�شاعف  ما 
�لذهنية  �ل�شورة  فقط  لي�س  �لعاملية  �ملعار�س  خريطة  على 
�ل��دور�ت �ل�شابقة �لتي كر�شت موقع  �لإيجابية �لناجتة عن 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على خريطة تنظيم �ملعار�س 
�لدولية و�إمنا �أي�شا لأن �ملعر�س بات �شهادة د�مغة على تفوق 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وو�جهة ملا ت�شهده من تطور 
�لتي  �ل�شاملة  �مل�شتويات كافة ومر�آة للنه�شة  متو��شل على 

ت�شهدها يف جميع �ملجالت.
حتقيقها  �آيدك�س  معر�س  ��شتطاع  �لتي  �لنجاحات  تاأت  ومل 
�ل��دورة من  1993 وحتى ه��ذه  ع��ام  منذ �نطالقته �لأوىل 
فر�غ و�إمنا نتيجة ت�شافر جمموعة من �لعو�مل و�ملقومات 
�لتنظيمية و�لب�شرية ميكن �لإ�شارة �إليها على �لنحو �لتايل: 
�لر�شيدة  �لقيادة  جانب  من  و�لالحمدود  �ملطلق  -1�لدعم 
حيث ينظم معر�س �آيدك�س حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�لد�ئمة  �شموه  توجيهات  ظل  يف  وياأتي  �هلل  حفظه  �مل�شلحة 
�ملعار�س يف  �لعمل على تعظيم �ل�شتفادة من هذه  ب�شرورة 
تطوير وحتديث قو�تنا �مل�شلحة.. كما يحظى �ملعر�س باهتمام 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �لذي يرى 
يف �ملعر�س من�شة لتطوير جيو�شنا معرفيا وتقنيا يف �شناعة 

كما يحظى  �خل��رب�ت  وتبادل  للتعاون  عامليا  وملتقى  �لدفاع 
�لفريق  جانب  من  دقيقة  ومتابعة  متز�يد  باهتمام  �ملعر�س 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �لذي يحر�س دوما على 
�حل�شارية  �لنه�شة  تعك�س  �لتي  بال�شورة  �ملعر�س  �إظ��ه��ار 
لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�ل�شهرة �لتي �كت�شبتها يف 
�أن  فاإن �شموه يحر�س على  �ملعار�س.. ولهذ�  جمال �شناعة 
�نعقاده  �أي��ام  على مدى  �ملعر�س  فعاليات  متو�جد� يف  يكون 
وعقد لقاء�ت مبا�شرة مع ممثلي �ل�شركات �لعاملية �لعار�شة 
يف  �شك  ول  باملعر�س.  �مل�شاركة  �ل��دول  من  �لكثري  وممثلي 
�آيدك�س  ملعر�س  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  تقدمه  �ل���ذي  �ل��دع��م  �أن 
�مل�شتويات  لتوفري فر�س جناحه على  �مل�شتمرة  وتوجيهاتها 
�لإمار�ت  دول��ة  مكانة  تعزيز  على  حر�شها  يوؤكد  �إمن��ا  كافة 
وتطوير قو�تها �مل�شلحة من ناحية و�إظهار �ملعر�س بال�شورة 
�لتي تعزز �ل�شهرة �لتي �كت�شبتها �لإمار�ت يف جمال �شناعة 
�ملتميزة  �لتنظيمية  �لقدر�ت   2- ثانية.  ناحية  �ملعار�س من 
�لأث��ر يف  لها عظيم  ك��ان  و�لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة  للقو�ت 
خرب�ت  من  متتلكه  ملا  بالنظر  �شو�ء  �آيدك�س  معر�س  جن��اح 
لقدر�تها  �أو  و�لتنظيم  و�لإع�����د�د  �لتح�شري  يف  تنظيمية 
�ملنظمة  للجان  �لنوعي  �لدعم  تقدم  �لتي  و�لفنية  �لب�شرية 
للمعر�س �أو من خالل م�شاركاتها يف كل فعاليات �ملعر�س.. 
كما حتر�س �لقو�ت �مل�شلحة على �لتعاون مع �شركة �أبوظبي 
لهذ�  �ملعر�س..  لإجن��اح  �لظروف  كافة  توفري  يف  للمعار�س 

فاإن �لقو�ت �مل�شلحة باتت تقوم بدور متميز يف تنظيم وجناح 
م��ع��ر���س �آي��دك�����س ح��ت��ى �أ���ش��ب��ح و�ح����د� م��ن �أف�����ش��ل �ملعار�س 
�أن  و�ل��و�ق��ع  �ل��دف��اع��ي��ة.  و�مل��ع��د�ت  �لنظم  �لعاملية يف جم��ال 
ي�شكل تطبيقا  �إمن���ا  �مل��ج��ال  ه��ذ�  �مل�شلحة يف  �ل��ق��و�ت  ت��ع��اون 
ل�شرت�تيجية �لقيادة �لعامة �لد�عية لو�شع �لقو�ت �مل�شلحة 
�لعاملة  �لإمل��ام و�مل�شا�س بفكر �لقطاعات �حليوية  يف مو�شع 
يف �لدولة وليكون �لقادة و�ل�شباط و�شباط �ل�شف و�جلنود 
على وعي د�ئم بدورهم يف �حلفاظ على مكت�شبات �لتنمية. 
�لرت�كمية �لحرت�فية  �خلربة  و�متالك  �لتنظيم  دقة   3-
ووجود �لكو�در �لب�شرية �ملوؤهلة �لالزمة لنجاح هذه �لنوعية 
م��ن �مل��ع��ار���س �ل��دول��ي��ة يف حتقيق �لأغ���ر�����س �مل��ن��وط��ة بها.. 
ولعل من �جلو�نب �لتنظيمية و�لفنية �لتي �شت�شهم يف جناح 
�لقائمن  2015 هو تعاون  �لثانية ع�شرة لآيدك�س  �ل��دورة 
على �ملعر�س مع �شركة ميديا كيوبد لتطوير تطبيق �لهاتف 
�ملتحرك �جلديد �خلا�س باملعر�س.. ويهدف �لتطبيق �لذي 
تتعاون يف تنفيذه هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة �إىل تزويد 
مدينة  ع��ن  مفيدة  ومعلومات  بن�شائح  و�لعار�شن  �ل���زو�ر 
من�شة  وتوفري  �آيدك�س  وم��وؤمت��ر  معر�س  وم��ي��ز�ت  �أبوظبي 
وتفا�شيل  جمريات  بكافة  �طالع  على  للبقاء  للزو�ر  رقمية 
�مل��ت��ح��رك �خل��ا���س ب�  �مل��ع��ر���س.. وت�����ش��م��ن تطبيق �ل��ه��ات��ف 
�آيدك�س ميز�ت ووظائف متعددة مثل تقنية �ملالحة �لد�خلية 
�حلديثة وعر�س ح�شابات جميع �لعار�شن بطريقة ثالثية 
�لأبعاد مع معر�س للفيديو .. وهذ� �لتطبيق �أتاح للعار�شن 

��شتعر��س �أحدث �ملعلومات عن �ل�شركة و�ملنتجات و�خلدمات 
خالل  و�لت�شفح  �لتنقل  ع��ل��ى  و�ل���وف���ود  �ل����زو�ر  ���ش��اع��د  ك��م��ا 
زيارتهم للمعر�س بكل �شهولة و�لقيام بطلبات �لجتماعات 
و�ل�شتفادة من جولتهم د�خل �ملعر�س . -4 �لبنية �لتحتية 
�ملتقدمة �لتي تتمتع بها �لإمار�ت هي �لعامل �لآخر يف جناح 
�أن تز�يد �لثقة �لدولية يف  �إيدك�س وتعزيز مكانته .. و �شك 
�ملعر�س وتناف�س �ل�شركات �لعاملية �لكربى لعر�س منتجاتها 
�إدر�ك���ه���ا وثقتها يف  �إىل  ي��رج��ع  �إمن���ا  �مل��ع��ر���س  �ل��دف��اع��ي��ة يف 
قدرة �لإم��ار�ت على �إجناحه خا�شة �أنها تتمتع ببنية حتتية 
متقدمة ت�شاهي �إن مل تكن تتفوق على مثيالتها يف �لدول 
�مل��ت��ق��دم��ة وخ��ا���ش��ة يف ق��ط��اع��ات �ل��ط��اق��ة و�ل��ن��ق��ل و�ملطار�ت 
و�مل���و�ن���ئ �ل��دول��ي��ة و���ش��رك��ات �ل��ط��ري�ن �ل��وط��ن��ي��ة وم�شاريع 
�ل�شكك �حلديدية و/�ملرتو/ و�ملو��شالت و�لطرق �خلارجية 
�لبنية  م�شاريع  من  وغريها  و�لأن��ف��اق  و�جل�شور  و�لد�خلية 
�لأ�شا�شية �ملتكاملة و�لتي تقدم �إ�شناد� نوعيا ملعر�س �آيدك�س 
وغ���ريه م��ن �مل��ع��ار���س �ل��ت��ي ت��ق��ام على �أر����س دول���ة �لإم����ار�ت 
تعي�شه  �ل��ذي  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  -5مناخ  �ملتحدة.  �لعربية 
�أن جن��اح معر�س  �شك  كافة.. فال  �مل�شتويات  على  �لإم���ار�ت 
يف  تعود  مكانته  وتر�شيخ  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل  �آي��دك�����س 
جانب منها �إىل ما تتمتع به �لدولة من �أمن و��شتقر�ر ولهذ� 
هذ�  يف  �لعاملية  �ل�شركات  جانب  من  �ملتز�يدة  �مل�شاركة  ف��اإن 
�ملعر�س �إمن��ا هي �ع��رت�ف كامل ب��اأن �لإم��ار�ت و�ح��ة لالأمن 

و�لأمان يف �ملنطقة و�لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

�أط��ل��ق �ل�����ش��ي��خ �أح��م��د ب��ن حمد�ن 
بيئية  �آل نهيان مبادرة  بن حممد 
لتنظيف �شاطئ جزيرة �حلديريات 
�أب���وظ���ب���ي ح��ي��ث جت�����اوب معها  يف 
ع�����دد ك���ب���ري م����ن �مل���ت���ط���وع���ن من 
�لعمرية..وذلك  �ل��ف��ئ��ات  خمتلف 
يف �إطار حر�شه على ن�شر �لتوعية 
�ملجتمعية باأهمية �لبيئة �لبحرية 
. و��شتمر  �ملحلية و�حلفاظ عليها 
�شاعات  �أرب�����ع  م���ن  �ل��ع��م��ل لأك����رث 
�مل�شاركون  خاللها  جنح  متو��شلة 
يف تنظيف �جلزيرة وجمع �ملخلفات 
وعن  بالبيئة.  �ل�شارة  و�لعنا�شر 
بن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �أو���ش��ح  �مل���ب���ادرة 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د �آل ن��ه��ي��ان .. 
هذ�  م�شاركة  يتوقع  يكن  مل  �أن���ه 
�ملتطوعن  م����ن  �ل���ك���ب���ري  �ل����ع����دد 
بامل�شاركة يف �حلملة  بادرو�  �لذين 
�شعادته  م���وؤك���د�  �أط���ل���ق���ه���ا..  م��ن��ذ 
�أفر�د  �لوعي لدى  �لكبرية بحجم 
�ملختلفة  �لعمرية  بفئاته  �ملجتمع 
باأهمية �لبيئة و�أي�شا قدر �ل�شعور 
ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة جت���اه �مل��ج��ت��م��ع �لذي 

�جل��زء �لأ���ش��ل��ي م��ن �جل��زي��رة �إىل 
حممية طبيعية حيث �أن �جلزيرة 
ناجت  ق�����ش��م  ق�����ش��م��ن  �إىل  ت��ن��ق�����ش��م 
طبيعي  وق�����ش��م  �ل����ردم  عملية  ع��ن 
�حلديريات  ج���زي���رة  �أ����ش���ل  مي��ث��ل 
�أ�شجار  بع�س  ي�شم  �لق�شم  وه��ذ� 
�لنادرة  �لأ���ش��ج��ار  وب��ع�����س  �ل��ق��رم 
�إ�شافة  �لبي�شاء  برماله  ويتميز 
�أو  �لفالمنجو  طيور  �نت�شار  �إىل 
طيور �لفنتري كما ت�شمي باللهجة 
�مل��ح��ل��ي��ة لأن �جل���زي���رة ج����زء من 
ت��ر�ث دول��ة �لإم���ار�ت �لنادر �لذي 
وحمايته  ع��ل��ي��ه  �مل��ح��اف��ظ��ة  ي��ج��ب 
. وح��������ول ج�����زي�����رة �حل����دي����ري����ات 
� وه���و �أحد  ي��ق��ول ع��ل��ي �ل��ه��ام��ل��ي 
�أن جزيرة   � ق��دمي��ا  �جل��زي��رة  رو�د 
�أرب��ع جزر  �حلديريات و�ح��دة من 
جزيرة  هي  �أبوظبي  حتيط  مهمة 
و�لفطي�شي  و�أبوك�شي�شة  �حل��ال��ة 
يف  �أبوظبي  لأه��ل  �ملتنف�س  وتعترب 
�ملو�شم  وق�����ش��اء  و�ل�����ش��ي��د  �ل��رع��ي 
�ل�����ش��ت��وي ن��ت��ي��ج��ة ق��ل��ة �ل��ع�����ش��ب يف 
جزيرتا  خ��ا���ش��ة  وب�شفة  �لإم�����ارة 
حيث  و�حل�������دي�������ري�������ات  �حل������ال������ة 
�لرملية  �لطبيعة  عليهما  تغلب 

�لزو�حف �لبحرية مثل �ل�شحالف 
�ل��ب��ح��ر منذ  �أن  �ل��ه��ام��ل��ي  وق����ال   .
ملئ  ك��ان  بالبعيدة  لي�شت  �شنو�ت 
بالأ�شماك رغم �أن عدد �ل�شيادين 
�لأن فقد تر�جعت  �أم��ا  ك��ان قليال 
كمية �ل�شماك �ملوجودة يف �لبحر 
بن�شبة ل تقل عن 80 يف �ملائة يف 
�رتفع  �أن عدد �ل�شيادين قد  حن 
ت�شمية  وح�����ول   . ك���ب���رية  ب�����ش��ورة 
�لهاملي  �ل�شياييف قال  �أبو  ق�شار 
�ملياة  ك���ان���ت  ع���ن���دم���ا  ق���دمي���ا  �إن������ه 
و�ل�شياديون  �لبحارة  كان  �شحلة 
ي��ج��ف��ف��ون �لأ�����ش����م����اك ف�����وق جبل 
�ل�����ش��رق��ي من  �جل���ن���وب  ت���ل يف  �أو 
ج��زي��رة �حل��دي��ري��ات وك���ان معظم 
على  جتفيفها  يتم  �لتي  �لأ�شماك 
�جلبل كانت من نوع �شمكة ��شمها 
���ش��ي��اف��ة �أو �أب����و م��ن�����ش��ار ل��ذل��ك مع 
�لتل  �أو  �جل��ب��ل  ه��ذ�  �شمي  �ل��وق��ت 
�أب�����و �ل�����ش��ي��اي��ي��ف �أم�����ا ق�����ش��ار فهو 
�أو تل د�خل جزيرة  �أي جبل  يعني 
�لت�شمية  ف��ك��ان��ت  م��ي��اه  د�خ����ل  �أو 
يتوقع  . ومل  �ل�شياييف  �أبو  ق�شار 
�مل�شاركن يف  �أحد   � علي �حلو�شني 
وم�شاركة  ت��ف��اع��ل  ح��ج��م   � �مل���ب���ادرة 

هذ�  مثل  �أن  و�عترب   . فيه  نعي�س 
�لنوع من �ملبادر�ت �شروري لتعزيز 
وم�شوؤولية  دور  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��وع��ي 
�ل��ف��رد جت���اه �ل��ب��ي��ئ��ة و�مل��ج��ت��م��ع ل 
مبخاطر  �لوعي  تنمي  �أنها  �شيما 
�لبحرية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  �ل���ت���ل���وث 
�لبحرية  �ل��ك��ائ��ن��ات  ع��ل��ى  وك��ذل��ك 
و�ل��ذي ب��دوره ينعك�س على �حلياة 
�ملبادرة  ن��ت��ائ��ج  وع���ن   . و�مل��ج��ت��م��ع 
�أن  �أح��م��د ب��ن ح��م��د�ن  �أك���د �ل�شيخ 
�أثمرت  جهود �مل�شاركن يف �ملبادرة 
من  �جل��زي��رة  �شاطئ  تنظيف  ع��ن 
�ملخلفات �لتي ل ز�ل بع�س �لنا�س 
خالل  م�����ش��وؤول��ي��ة  دون  ي��ل��ق��ون��ه��ا 
�رتيادهم  �أو  �ل�شو�طئ  �رت��ي��اده��م 
لل�شاطئ  �لأم���و�ج  وتنقلها  �لبحر 
�ملياه  وقناين  �أطعمة  بقايا  ومنها 
�مل�شروبات  وع��ب��و�ت  �لبال�شتيكية 
�لورقية  و�مل����ن����ادي����ل  و�لأك����ي����ا�����س 
�خلا�شة  �مل���ع���دن���ي���ة  و�لأغ����ط����ي����ة 
وحتى  �لغازية  �مل�شروبات  بقناين 
�ل��ق��دمي��ة �لتي  �ل���ق���ر�ق���ري  ب��ق��اي��ا 
�شيد  يف  �ل�����ش��ي��ادون  ي�شتخدمها 
�ل�شيخ  �لأ���ش��م��اك وغ��ريه��ا. ودع���ا 
حتويل  �إىل  ح����م����د�ن  ب����ن  �أح����م����د 

و�لطينية وتنمو فيهما جميع �أنو�ع 
ينمو  ك��ان  �لفجع  حتى  �لأع�����ش��اب 
�أو  �أبوك�شي�شة  �أم���ا  ب��ك��رثة  فيهما 
�لأريام و�لفطي�شي فتغلب عليهما 
�ل��ط��ب��ي��ع��ة �ل�����ش��خ��ري��ة. و�أ����ش���اف 
�أك����رث م���ا مييز  ل��ع��ل  �أن  �ل��ه��ام��ل��ي 
جزيرة �حلديريات هو مال�شقتها 
خمزون  على  و�حتو�ئها  لأبوظبي 
�لغربية  �شو�طئها  يف  كبري  �شمكي 
�أنو�ع  بها  تكرث  حيث  و�جل��ن��وب��ي��ة 
خمتلفة من �لأ�شماك منها �لبدح 
و�ل��ب��ي��اح و�ل�����ش��ايف �إ���ش��اف��ة �إىل �أن 
ب��ه��ا م�����ش��ي��د� ك��ب��ري� ل��ل��روب��ي��ان �أو 
ف��ي��ه��ا كميات  م���از�ل���ت  �جل���م���ربي 
ك��ب��رية م���ن �جل���م���ربي ح��ت��ى �لآن 
�لطينية  ت��رب��ت��ه��ا  لطبيعة  ن��ظ��ر� 
�لروبيان.  يعي�س  حيث  و�لرملية 
جزيرة  �أن  �إىل  �ل��ه��ام��ل��ي  و�أ����ش���ار 
بالتيار�ت  ت��ت��اأث��ر  ل  �حل��دي��ري��ات 
وبطنا  ظ��ه��ر�  ل��ه��ا  لأن  �ل��ه��و�ئ��ي��ة 
ي��ح��م��ي��ان��ه��ا م���ن �ل���ري���اح و�ل���ه���و�ء 
�لأم�����و�ج وت�شكن  ب��ه��دوء  وت��ت��م��ي��ز 
فيها �لطيور �لبحرية مثل �لنور�س 
و�لغو�ي و�ل�شر خالل �لفرتة من 
���ش��ه��ر م��ار���س ح��ت��ى م��اي��و وكذلك 

�ل�����ش��ب��اب م��ع ت��ل��ك �مل���ب���ادرة خا�شة 
من  لي�شت  �حلديريات  جزيرة  �أن 
�جل�����زر �ل�����ش��ه��رية .. م����وؤك����د� �أن���ه 
ع��ن��دم��ا �أط���ل���ق �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
تكون  �أن  ت��وق��ع  �مل���ب���ادرة  ح���م���د�ن 
�ملو�طنن  على  مق�شورة  �مل�شاركة 
يعلمون  م���ن  �أن���ه���م  �ع���ت���ب���ار  ع��ل��ى 
�حلديريات  جزيرة  و�أهمية  قيمة 
كانت  ول��ك��ن  ل���الإم���ار�ت  بالن�شبة 
�مل���ف���اج���اأة �لأخ�����رى م�����ش��ارك��ة عدد 
م���ن �جل��ن�����ش��ي��ات �ل��ع��رب��ي��ة وغري 
و�جنلرت�  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  م��ن  �لعربية 
�ل����������دول . وق�����ال  وغ�����ريه�����ا م�����ن 
يف  �شاهمت  �مل��ب��ادرة  �أن  �حلو�شني 

ت��ع��ري��ف �مل���و�ط���ن���ن و�ل���و�ف���دي���ن 
�مل�شاركة  ب��اأه��م��ي��ة  ���ش��و�ء  ع��ل��ى ح��د 
�شالح  ف���ي���ه  م����ا  ك����ل  يف  �ل���ف���اع���ل���ة 
فيه  نعي�س  �ل��ذي  و�ملجتمع  �لبيئة 
جليل  �لر�شالة  تلك  نقل  و�أهمية 
�ل�شباب مثلما تو�رثناها نحن عن 
�أو�شونا  �ل��ذي��ن  و�أج���د�دن���ا  �آب��ائ��ن��ا 
باحلفاظ على �لبيئة . �أما تري�شي 
و�أحد  �جلن�شية  ��شرت�يل  ويل�شون 
حملة  يف  �مل�����ش��ارك��ن  �مل��ت��ط��وع��ن 
فقد  �حل��دي��ري��ات  ج��زي��رة  تنظيف 
وجد �شالته يف �حلملة �لتي د�شنها 
�ل�شيخ �أحمد بن حمد�ن حيث كان 
يت�شاءل قبل �أيام قليلة عن كيفية 

�جلزيرة  ل��ت��ن��ظ��ي��ف  ي����وم  ت��ن��ظ��ي��م 
��شرت�ليا  يف  �أن��ه��م  �إىل  م�شري�   ..
لتنظيف  �ل�شنة  يف  �أياما  يحددون 
�ملدن حيث ي�شارك يف تلك �ملبادر�ت 
حر�س  وق��د  �ل�شكان.  م��ن  �لآلف 
�بنتيه  ����ش��ط��ح��اب  ع��ل��ى  وي��ل�����ش��ون 
معه لتتعلما �أهمية �مل�شاركة يف مثل 
هذه �لأن�شطة �لتي تعزز �لرتباط 
بدور  وت�شاهم  و�لطبيعة  بالبيئة 
�ل�����ش��ع��ور لدى  ت��ر���ش��ي��خ  ف���اع���ل يف 
�لطبيعية  �لبيئة  حماية  �أن  �لفرد 
و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ظ��اف��ت��ه��ا يجب 
ل  يوميا  حياتيا  �شلوكا  ي��ك��ون  �أن 

يرتبط بوقت �أو مو�شم معن.

بدعم من بلدية املنطقة الغربية

م�ؤ�ض�ضة زايد للرعاية الن�ضانية تفتتح ور�ش تاأهيل  جديدة لطالبها مبدينة زايد
•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر

�مل�شت�شار  �مل����زروع����ي  ���ش��ه��ي��ل  ح�����ش��ن  �أف���ت���ت���ح 
ور�س  �أم�����س  �شباح  �لغربية  �ملنطقة  ببلدية 
وتاأهيل  لرعاية  ز�ي��د  مدينة  مبركز  �لتاأهيل 
�شم�شة  بح�شور  �خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
�ملحريبي �مل�شرفة �لإد�ري��ة باملركز �إىل جانب 
ع���دد م���ن م�����ش��وؤويل �ل��ب��ل��دي��ة وط��ل��ب��ة �ملركز 

و�أولياء �لأمور .
و�بان �ملزروعي �أن دعم بلدية �ملنطقة �لغربية 
لفئة ذوي �لحتياجات �خلا�شة ياأتي �نطالقاُ 
ت��وج��ه��ات ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة ب��ق��ي��ادة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل و�هتمام �لفريق �أول �شمو 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
وحر�س  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
لهذه  �لكاملة  �لرعاية  توفري  على  �شموهم 
�ملزروعي  و�أ���ش��ار  قلوبنا..  على  �لغالية  �لفئة 
�إىل �أن بلدية �ملنطقة �لغربية تدعم وت�شارك 
تنظمها  �لتي  و�لفعاليات  �لأن�شطة  جميع  يف 
مر�كز ذوي �لحتياجات �خلا�شة باملنطقة يف 
كل من مدينة ز�يد, و�ملرفاأ, وغياثي, و�ل�شلع, 

ودملا.
من جانبها �أ�شادت �شم�شة �ملحريبي يف �لكلمة 
�لتي قدمتها �إنابة عن مديرة �ملركز رمي �شعيد 
بلدية  تقدمه  �لذي  �لكبري  بالدعم  �ملزروعي 
لرعاية  ز�ي��د  مدينة  ملركز  �لغربية  �ملنطقة 
وحر�س  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  وتاأهيل 

وفعاليات  �أن�����ش��ط��ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل��ب��ل��دي��ة 
�لدو�ئر  جميع  ت�����ش��اه��م  �أن  متمنية  �مل���رك���ز, 
�لحتياجات  ذوي  دع��م  يف  �لغربية  باملنطقة 
�خلا�شة لتحقيق �لأهد�ف �ملن�شودة يف عملية 
دجمهم يف �ملجتمع و�ملد�ر�س. ووجهت �شكرها 
وتقديرها لبلدية �ملنطقة �لغربية على دعمها 
�لور�س  دعمت  �لبلدية  �أن  وقالت  �ملتو��شل, 
وتقدمي  �لن�شيج  ور�شة  ��شتحد�ث  خالل  من 
ماكينات لتعليم طالبات �ملركز �أعمال �لن�شيج 
و�نتاج �أعمال يدوية مثل " �ل�شالت و�لقبعات 
و�ل�شجاد�ت". بالإ�شافة �إىل دعم ور�شة �لطبخ 

باأجهزة طبخ وثالجات حلفظ �لأطعمة.
ه���ذ� وق���د ���ش��ارك��ت �ل��ب��ل��دي��ة يف �ل��ي��وم �ملفتوح 
�لور�س,  �ملركز مبنا�شبة حتديث  �لذي نظمه 
عطرة  �آي���ات  وت���الوة  �لوطني  بال�شالم  وب���د�أ 

�لحتفال  وت�����ش��م��ن  �حل���ك���ي���م.  �ل���ذك���ر  م���ن 
�لعديد من �لفقر�ت و�مل�شابقات �ملتنوعة �لتي 
�شارك فيها �لطلبة و�أولياء �لأمور وموظفي 
جو  يف  �لأ�شيوية,  �ملدر�شة  وطالبات  �لبلدية 
نفو�س  �لفرح يف  �أدخ��ل  و�ل�شرور  �لبهجة  من 
�ملزروعي  �شهيل  وتفقد ح�شن  �ملركز.    طلبة 
و�حل�شور ور�س �لتاأهيل و�طلع على �لأعمال 
�مل����رك����ز يف جمال  ت���ن���ف���ذه���ا ط���ال���ب���ات  �ل���ت���ي 
باأعمال  �جلميع  و�أ�شاد  و�ملاأكولت  �ملن�شوجات 
كما  �لعالية,  باجلودة  متيزت  �لتي  �لطالبات 
�ط��ل��ع ع��ل��ى م��ع��ر���س �ل�����ش��ور ب��امل��رك��ز. وكان 
خدمات  بقطاع  و�لأن�شطة  �لفعاليات  لق�شم 
�ل��دور �لكبري  �مل��دن و�شو�حيها مبدينة ز�ي��د 
مركز  م��ع  �لبلدية  وم�شاركة  دع��م  �جن���اح  يف 

مدينة ز�يد للرعاية و�لتاأهيل.

مركز العناية ب�ضحة الثدي مب�ضت�ضفى 
ت�ام يح�ضل على العتماد الدويل 

•• العني - الفجر

م����رك����ز �ل���ع���ن���اي���ة ب�������ش���ح���ة �ل���ث���دي 
مع  ب���ال����ش���رت�ك  ت�����و�م,  مب�شت�شفى 
يعد  و�ل���ذي  �لطبية  هوبكنز  ج��ون��ز 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  م���ن  ج���زء 
�لوحيد  م����رك����زو  �أول  "�شحة", 
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  خ���ارج 
�ل��ت��ي ي��ت��م �ع��ت��م��اده م��ن ق��ب��ل �لكلية 
وبرنامج  ل��ل��ج��ر�ح��ن,  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�لثدي  مل���ر�ك���ز  �ل���وط���ن���ي  �لع���ت���م���اد 
�شنو�ت.   ث��الث  مل��دة   )NAPBC(
لتخ�ش�شات  ت����وف����ريه  ي����وؤك����د  مم����ا 
ترتكز  ورع���اي���ة  ج����ودة  ذ�ت  م��ت��ع��ددة 

على �حتياجات �ملر�شى.
مع هذ� �لإجنازفان �لكلية �لأمريكية 
بالتز�م  ر�شمياً  ت��ع��رتف  للجر�حن 
م�شت�شفى تو�م  بتوفري �أعلى �جلودة 
ي��ع��ان��ون من  �ل��ذي��ن  �مل��ر���ش��ى  و�إد�رة 
�أم��ر����س �ل��ث��دي. �لجن���از دليل �آخر 
على �للتز�م بتقدمي �لرعاية �ملمتازة 
ي�شلط  �ن���ه  �ىل  ����ش��اف��ة  ل��ل��م��ر���ش��ى, 
فريق  خ��رب�ت  م�شتوى  على  �ل�شوء 
�لعامل �لذي يو�زي �مل�شتوى �لعاملي 
وقال �ل�شيد جريجوري �شافر, �ملدير 

�لتنفيذي مل�شت�شفى تو�م.
�لثدي  ب�����ش��ح��ة  �ل��ع��ن��اي��ة  م���رك���ز  �ن 
خدمات  ي����وف����ر  ت�������و�م  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�ل�شاملة  �ل���ث���دي  ب�����ش��ح��ة  �ل���رع���اي���ة 
�لت�شخي�س,  و  �لت�شوير  �أجهزة  من 
بعد  م����ا  و  �جل����ر�ح����ي����ة,  و�ل����رع����اي����ة 
�جلر�حة. حيث يتم �إجر�ء �أكرث من 

3000 ت�شوير رقمي ) �ملاموغر�م( 
م���ع م��ت��و���ش��ط ل��ع��دد �مل��ر���ش��ى يفوق 
حالة   200 م���ن  �أك����رث  و   4000
عيادة  يف  �جل���ر�ح���ي  �ل��ع��الج  تتلقى 
�ملركز على وحدة  �لثدي.  و ي�شتمل 
مُت��ك��ن من  ل��ل��ث��دي  ت�����ش��وي��ر متنقلة 
�لأماكن  يف  للن�شاء  �خلدمة  �إي�شال 

�لدكتور  عرب  جانبه,  ومن  �لنائية.  
�لعناية  مركز  �لب�شريمدير  حممد 
على  �حلا�شل  وه��و   , �ل��ث��دي  ب�شحة 
�لبورد �لأمريكي للجر�حة:"�ن مركز 
مب�شت�شفى  �ل��ث��دي  ب�شحة  �ل��ع��ن��اي��ة 
تو�م يتعرب �أحد �أهم �ملر�كز �ملتوفرة 
و  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة 
�لدويل  �لعتماد  و  �لأو�شط,  �ل�شرق 
ه���و �شمان  و  ب��امل��رك��ز  �ل��ث��ق��ة  ي���ع���زز 
�شيح�شلون  ب��اأن��ه��م  للمر�شى  ك��ب��ري 
ع��ل��ى �أف�����ش��ل رع���اي���ة مم��ك��ن��ة. يذكر 
من  ج���زء�ً  ي�شكل  ت��و�م  م�شت�شفى  �أن 
�ملنظومة �ل�شحية �لتي ت�شرف عليها 
"�شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية" 
�مل�شت�شفى  مت��ت��ل��ك  �ل��ت��ي  )���ش��ح��ة(, 
عن  �مل�شوؤولة  �جلهة  وتعد  وت�شغلها 
توفرها  �لتي  �لعالجية  �لن�شاطات 
�لعامة  و�مل�شت�شفيات  �لعياد�ت  كافة 

يف �إمارة �أبوظبي. 

•• العني -وام:

نهيان ممثل �شاحب  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�ل�شمو رئي�س �لدولة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 
�ل�شيخ حممد بن حمد  و�شمو  �ملالية  وزي��ر  دبي  نائب حاكم 
بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
بن ر��شد �ملعال نائب حاكم �أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ طحنون 
�ل�شرقية  �مل��ن��ط��ق��ة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف  �آل  ب��ن حم��م��د 
و�شمو �ل�شيخ �شرور بن حممد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ نهيان 
بن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لحتفال  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان 

�لذي �قيم م�شاء �م�س بقاعة �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س يف مدينة 
�لعن مبنا�شبة زفاف �ل�شيخ خالد بن خليفة بن �شلطان بن 
�آل  طحنون  بن  حمد  �ل�شيخ  كرمية  �ىل  نهيان  �آل  �شخبوط 
نهيان. كما ح�شر �حلفل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع ومعايل �ل�شيخ 
�شلطان بن طحنون �آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنقل رئي�س هيئة 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة و�للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد 
بن طحنون بن حممد �آل نهيان رئي�س هيئة �خلدمة �لوطنية 
و�لحتياطية و�ل�شيخ هز�ع بن طحنون �ل نهيان وكيل ديو�ن 
ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية و�ل�شيخ ذياب بن طحنون 

�ل نهيان و�ل�شيخ حممد بن خليفة بن ز�يد �آل نهيان. 

�ضلطان بن زايد وحمدان بن را�ضد وطحن�ن بن حممد وال�ضي�خ ي�ضهدون اأفراح اآل نهيان يف العني



الثالثاء  -  17  فبراير    2015 م   -   العـدد    11336 
Tuesday  17  February   2015  -  Issue No   1133606

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/387  عقاري كلي                
�ىل �ملدعى عليهما/1- �شركة فال�س للعقار�ت 2- �شركة �لختيار �حلقيقي 
�بر�هيم   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �لعقارية   للو�شاطة 
�لعو�د وميثله: حممود ح�شن علي �حمد  نعلنكم  �بر�هيم  عبد�للطيف 
�لدعوى  يف   2015/2/15 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  ب��ان 
�ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى 
�شباحا   9.30 �ل�شاعة   2015/3/1 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�شة  حت��ددت  وقد 

بالقاعة ch1.A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/812  جتاري جزئي                  
�ىل �ملدعى عليه/1- بريناديت بو�شتري �لكالجمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر 
عبد�هلل ح�شن   نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  
تقرير  ب���ورود  �خطاركم  �ع���اله.  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  2015/2/11 يف 
�ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لربعاء 
 ch2.D.19 بالقاعة  �شباحا   8.30 �ل�شاعة   2015/2/25 �ملو�فق 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/256 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- هامب�شتيد �ند مايفري للو�شاطة �لعقارية جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ولودوتون �دي�شوجي فا�شانيا وميثله: ح�شن 
 2009/73 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنكم  ل��وت��اه  عبد�لرحمن  علي 
عقاري كلي يوم �لثنن بتاريخ 2010/10/25 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك: 1- 
بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )564532( درهم و�لفائدة بو�قع 5% وت�شليمه �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/995 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- بن بليلة للمقاولت ذ م م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ دبي للخر�شانة �جلاهزة �س ذم م وميثله: 
ح�شن علي عبد�لرحمن لوتاه قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1396436.3( 
�ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1826 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- عبد�مللك فريد عبد�مللك حممد �حمد  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �مل�شرق ) �س م  ع( وميثله: 
ح�شن علي عبد�لرحمن لوتاه قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )368733.03( 
�ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/954 تنفيذ جتاري
�ن  ذ م م جمهول حمل �لقامة مبا  �ملبا�شر  �لعقل  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ كلر ميك�س �س ذم م وميثله: م��رو�ن حممد �حمد نور 
�ملازم  قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5786( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
.وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1453 تنفيذ جتاري
ذ م م جمهول  �مل��رب��ع �لح��م��ر للدعاية و�لع���الن  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ كلر ميك�س �س ذم م وميثله: مرو�ن 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق���ام  ق��د  �مل���ازم   ن��ور  �حمد  حممد 
�عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8179.00( درهم �ىل طالب 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1762 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شركة فكرت� للتجارة �لعام ذ م م 2- ديبا كري�شنان كوجنو 
�ن طالب  �لقامة مبا  ب��الن  جمهويل حمل  �نيل كومار  ب��الن   -3 كري�شنان 
�لتنفيذ/ بنك �مل�شرق ) �س م  ع( وميثله: ح�شن علي عبد�لرحمن لوتاه قد 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق��ام 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان  به وق��دره )609552( درهم �ىل طالب 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2009/565 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- عبد�لنا�شر عبد�هلل �شالح بن حنظل  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �مل�شرق ) �س م  ع( وميثله: ح�شن 
علي عبد�لرحمن لوتاه قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2012/9/3 
�خطاركم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )592025.18 درهم( خالل �شهر 
�لوحيدة- مقد�رها  810- منطقة   ( �لعقار  بيع  و�ل  �لتبليغ  تاريخ  من 
99017 مرت مربع( و�لعائد لكم بطريق �ملز�يدة وفقاملقت�شيات ن�س �ملادة 

295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/185   جتاري كلي                                
�ىل �ملحكوم عليه/1 -�ي مان لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة �س ذم م جمهول حمل 
�لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/6/26 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ �شوبر بر�ي�س لتاجري �ل�شيار�ت ذ م م بالز�م �ملدعى عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 122.252.36 درهم )مائتان �ثنان وع�شرون �لف ومائتن 
�ثنن وخم�شون درهما و 36 فل�س( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ  2013/8/11 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.     
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثن  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  .حكما 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/1556   جتاري كلي                                

�ىل �ملحكوم عليه /1 -مطعم �شرب كلوب �س م ح   جمهول حمل �لقامة  نعلنكم بان 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2014/12/16 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�شالح/ لوتاه برمييام فودز بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية  مبلغ 109.204.73 
�لقانونية  و�لفائدة  فل�شا  و�شبعون  وثالثة  و�ربعة  ومائتن  �لف  وت�شعون  مائة  درهم 
و�لزمتها  �ل�شد�د  متام  وحتى   2014/8/25 يف  �حلا�شل  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع 
بامل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من  طلبات.     
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثن  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  .حكما 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/465   مدين كلي                                
�ىل �ملدعى عليه   /1 -ع�شام �ل�شيد علي عبد�لوني�س   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: 
�شياء �لدين حممد حممد فريد وجدي ب�شفته �لويل �ل�شرعي للطفل حمدي بايلون وجدي 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  ع��رب   ب��ن  علي  ع��ب��د�هلل  وميثله:ر��شد 
وجدي  فريد  حممد  حممد  �لدين  �شياء  ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/12/23
ب�شفته �لويل �ل�شرعي للطفل حمدي بايلون وجدي: بالز�م �ملدعى عليهما بان يوؤديا للمدعين 
�لول ب�شفته �لويل �ل�شرعي على �بنه حمدي بايلون وجدي تعوي�شا قدره )40.000 ()�ربعون 
 ) يوؤديا للمدعين عن نف�شهما ) 20.000  بان  ��شر�ر, وبالز�مهما  ��شابه من  �لف دره��م( عما 
�ملبلغن من  �لفائدة 9% عن  �دبيا عما ��شابهما من ��شر�ر, مع  )ع�شرون �لف درهم( تعوي�شا 
تاريخ �شريورة �حلكم �لنهائي وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما �مل�شاريف ومبلغ 500 درهم مقابل 
�عتبار� من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثن  .حكما مبثابة �حل�شوري  �ملحاماة.    �تعاب 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2014/39 طعن جتاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ جتارة عبد�لرز�ق يعقوب وميثله: ر��شد حممد �شعيد بوج�شيم    
باعالن �ملطعون �شدهم/1- حاجي جان حممد حاجي يعقوب 2- حاجي 
 -4 يعقوب  حاجى  ع��ب��د�ل��روؤوف  حاجي   -3 يعقوب  حاجي  ع��ب��د�ل��رز�ق 
حممد �قبال حاجي يعقوب جمهويل حمل �لقامة. نعلنكم بان �لطاعن 
�قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم �حل�شور �ىل حمكمة 

�لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم.
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
         اعادة اعالن  بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/37  مدين كلي                                      
حمل  جمهول  �كادتيل   ر�مي�س   -2 جاناردهان  �لمبار�  بر�مود  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
ب�شركة  �شريك  وب�شفته  نف�شه  عن  �ل�شيخ  عبد�هلل  جا�شم  نبيل  �ملدعى:  �ن  مبا  �لقامة 
�قام  �ل�شحن �س ذم م وميثله: حممود ح�شن علي �حمد قد  �لعاملية خلدمات  كومبا�س 
و�لت�شامم مببلغ  بالت�شامن  �ملدعى عليهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   3227707.08( وق��دره 
12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شم ملف �لنز�ع رقم 2014/6 نز�ع مدين 
 ch2.E.21 وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2015/3/1 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
         اعادة اعالن  بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/998  جتاري جزئي                                        
حمل  جم��ه��ول  م   ذم  ���س  �لعامة  للتجارة  جلوبال  تر�شت  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
��شماعيل  م م وميثله: علي  ذ  للتجارة  �ل�شري�وي  �شركة  �ملدعى:  �ن  �لقامة مبا 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ل��زرع��وين  عبد�هلل  حممد 
�ملدعى عليها مببلغ وقدره )79.414 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تا ريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2015/2/25  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ملعجل بالكفالة.  
8.30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     

اعالن حكم بالن�سر
فى الدعوى رقم 2014/3180 جتاري جزئي     

�ملحكوم  - �شد  م  ذم  �س  كوميونيكي�شن  �آند  لوناد ميديا  �ملدعي/  �ملرفوعة من 
عليه/ �خلط �ل�شريع للمالحة وحزم �لب�شائع ذ م م  بانه قد �شدر بحقك يف 
�لدعوى �مل�شار �ليها: حكمت �ملحكمة ح�شوريا �عتباريا: بالز�م �ملدعى عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 10.970 درهم ع�شرة �لف وت�شعمائة و�شبعون درهم 
�لدعوى  قيد  تاريخ  من  �عتبار�  �شنويا   %4 بو�قع  �لب�شيطة  �لقانونية  فو�ئدة 
وحتى  متام �ل�شد�د ومبا ل يجاوز ��شل �ملبلغ �ملق�شي به و�لزمتها �مل�شروفات 
طلبات.   من  ذلك  ماعد�  ورف�شت  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ 

حكما غري قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية.
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17    
    يف الدعوى رقم 2013/222 ا�ستئناف مدين

 �خلبري �ملنتدب: يو�شف طاهر �خلاجة  �مل�شتاأنف : �شعيد عبد�هلل �حمد عبد�هلل 
�خلتال-  �مل�شتاأنف �شده �لول: عبد�حلليم �كرب �نفر�دي  �مل�شتاأنف �شده �لثاين: 
بنك دبي �لتجاري  مت ندبنا خبري� م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �ملرفوعة من 
وعبد�حلليم  �لتجاري  دبي  بنك  �شد  �خلتال(  عبد�هلل  �حمد  عبد�هلل  )�شعيد 
قانونا  ميثلكم  من  �و  �خلربة  �جتماع  حل�شور  ندعوكم  وعليه  �نفر�دي  �كرب 
و�لذي �شيقعد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم �لحد �ملو�فق 
2015/2/22 يف متام �ل�شاعة 12.00 ظهر� ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت 

�ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.  
 : هاتف   -17B1 رقم  مكتب  �لول  �لطابق   4 رقم  بو�بة  حمرعن  مركز  دبي- 

2681400-04 فاك�س : 04-2681300

اعالن اجتماع خربة
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/444   

 �ملنذر/حممد �شيف �ل�شعاىل وميثله حمم ر�شاد حممد
 �ملنذر �ليها: �شركة / بن ��شغر للمقاولت

�ملرجتعة )22800  �ل�شيكات  �شد�د قيمة  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
درهم( و�شد�د مبلغ �ليجار �مل�شتحق عليه من فرتة 2014/10/31 وحتى 
�لن يف مدة �ق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر و�ل �شوف ي�شطر 
�ملنذر �ىل �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه مبا فيه �قامة 
�لدعوى �لق�شائية و�لدعوى �ليجارية مع حتميله بالر�شوم و�مل�شاريف 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     

     اعالن مدعى عليه بالن�سر 
يف الق�سية املدنية  رقم 2013/5603 جتاري كلي  

�ىل �ملدعى عليه: /�شركة طيف �لمار�ت ملقاولت �لبناء ذ م م �ل�شارقة 
�قام عليكم لدى  م  ذم  �ر�بيا �س  �شي  �ر  �شركة بي   : �ملدعي  بان  نعلمكم 
لذ�  �لتقرير.  بورود  ونعلمك  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  هذه  �ملحكمة 
�لثامنة و�لن�شف  �ل�شاعة  �مام هذه �ملحكمة يف متام  يقت�شي ح�شورك 
من يوم 2015/2/23   وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف 
�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حترير� يف 

2015/2/16
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/583  ا�ستئناف  عقاري    
جمهول  ك��وم��ار  ر�ج  �شريينيفا�س  �شنغانالور   /  �ىل �مل�شتاأنف �شده 
�شن جوبتا وميثله: مرو�ن  /�ويندريال  �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا  حمل 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �مل���ازم  ن��ور  �حمد  حممد 
جل�شه  لها  وح���ددت   .2014/8/7 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2013/1151 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2015/2/17 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

باأن  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  م   ذم  �س  لالن�شاء�ت-  عليه/�شي�شتم  �ملدعي  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة يف �لدعاوي �ملذكورة ل�شالح �ملدعين بالز�م �ملدعى 

عليها بان توؤدي.

 و�لزمتها بتذكرة عودتهم �ىل موطنهم �و مبا يقابلها نقد� ما مل يكن- عند تنفيذ �حلكم- ملتحقا بخدمة 
رب عمل �آخر و�لزمت �لطرفن باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعن من ن�شيبهم منها و�مرت باملقا�شة 
يف �تعاب, ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 

ق�سم الق�سايا العمالية�عبتار� من �ليوم �لتايل ن�شر هذ� �لعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
 2014/1182 عمايل كلي
2014/1183 عمايل كلي
2015/1186 عمايل كلي
2014/5717 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
  عبد�لقادر خ�شر �لأيوبي

هيثم ب�شري كريديه
ربيع �ح�شان جاظه

�يدنا تر�قوينا بريليجري�

 تاريخ احلكم
2015/1/25  
2015/1/13 
2015/1/13 
2015/1/25 

 تاريخ احلكم
 77697 درهم �شامل تذكرة �لعودة
7236.1 درهم �شامل تذكرة �لعودة
144072.36 درهم + تذكرة �لعودة

36057 درهم + تذكرة �لعودة
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مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

�ملحكمة  ب��اأن  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  م   ذم  �س  لالن�شاء�ت-  عليه/�شي�شتم  �ملدعي  �ىل 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة يف �لدعاوي �ملذكورة ل�شالح �ملدعين بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي.

 و�لزمتها بتذكرة عودتهم �ىل موطنهم �و مبا يقابلها نقد� ما مل يكن- عند تنفيذ �حلكم- ملتحقا بخدمة 
رب عمل �آخر و�لزمت �لطرفن باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعن من ن�شيبهم منها و�مرت باملقا�شة 
يف �تعاب, ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 

�عبتار� من �ليوم �لتايل ن�شر هذ� �لعالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
5694/2014/13

 5704/2014/13
 49/2015/13
 50/2015/13
 25/2015/13

 5709/2014/13
 5640/2014/13
5706/2014/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8

��شم �ملدعي
 رولندو بوندوق كاند�دو

عمار �شاكر مهدي
�جيت جورج تانيكوت جو�شف جورج تانيكوت

جافيد علي حممد علي حممد
د�يفاد��شان �شوريندر� بابو
�نيل كومار فاد�كاى فيتيل

غيثاء �شليمان �ليو�شف
�شوجاثا فيجايا جبال

تاريخ �حلكم
2015/1/25 
2015/1/25
2015/1/25
2015/1/25
2015/1/25
2015/1/20
2015/1/25
2015/1/20

�ملبلغ �ملحكوم له  
 47004 درهم
59454 درهم
23081 درهم
20786 درهم
16858 درهم
26818 درهم
38180 درهم
36695 درهم
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مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

باأن  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  م   ذم  ���س  لالن�شاء�ت-  عليه/�شي�شتم  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة يف �لدعاوي �ملذكورة ل�شالح �ملدعين بالز�م �ملدعى 

عليها بان توؤدي.

�تعاب,  يف  باملقا�شة  و�م��رت  منها  ن�شيبهم  من  �ملدعن  و�عفت  �مل�شاريف  من  باملنا�شب  �لطرفن  و�لزمت   
ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  

 حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عبتار� من �ليوم �لتايل ن�شر هذ� �لعالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2014/5845عمايل جزئي
2014/5730عمايل جزئي 
2014/5734عمايل جزئي 
2014/5854عمايل جزئي 
2014/5739عمايل جزئي 

2014/1233عمايل كلي

م
1
2
3
4
5
6

��شم �ملدعي
 �شوين فارغي�س

بر�ي�شي �نتو ذ�تيلماندي
ر�جي�س بورور كانديل

�نتو جون كونات �شيتيالبيلى كونات لونابات
غيليغيلد� دور�ن تاندوق

�من عمر �ملكاري

تاريخ �حلكم
2015/1/21 
2015/1/21
2015/1/21
2015/1/21
2015/1/21
2015/1/20

�ملبلغ �ملحكوم له  
 34474 درهم
30105 درهم
71467 درهم
39543 درهم
36511 درهم

  185108.30
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اىل من يهمه الأمر

نحن/�شتار جيت فيلمز منطقة حرة -  ذ م م �شركة منطقة حرة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت 
)قانون   2003 و�لعالم  للتكنولوجيا  �حلرة  دبي  منطقة  يف  �خلا�شة  �ل�شركات  لقانون  وفقا 
�خلا�شة,  �ل�شركات  قانون  من   9 رقم  �لبند  ومبوجب  بانه  �لخطار  نود  �خلا�شة(  �ل�شركات 

قررنا تغيري ��شم �ل�شركة �ىل:
كريو فيلمز منطقة حرة-ذ م م

على من يرغب بالعرت��س على هذ� �لتغيري �ن يقدم �عرت��شه كتابة خالل �ربعة ع�شر )14( 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �ل�شعار على �لعنو�ن �لتايل:

د�ئرة �لت�شجيل و�لرت�خي�س
�شلطة منطقة دبي �حلرة للتكنولوجيا و�لعالم

�س ب :  73000 - دبي- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
فاك�س :  97143688992+

لعناية مدير الت�صجيل والرتاخي�ش

اإ�سعار  تغيري ا�سم �سركة منطقة
حرة ذات م�سوؤولية حمدودة 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  دع��ت 
�ل�����ش��ي��خ��ة جو�هر  ���ش��م��و  �ل�����ش��ارق��ة, 
-�لرئي�س  �ل��ق��ا���ش��م��ي,  حم��م��د  ب��ن��ت 
مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جلمعية  �ملوؤ�ش�س 
�لدويل  �لحت��اد  �شفرية  �ل�شرطان, 
�لعاملي  لالإعالن  �ل�شرطان  ملكافحة 
�لدويل  �لحت��اد  �شفرية  لل�شرطان, 
ل�شرطانات  �ل�������ش���رط���ان  مل��ك��اف��ح��ة 
�لأطفال-, �ملجتمع �لدويل للوقوف 
�أكرث عند ظاهرة تز�يد عدد �لوفيات 
�ل�شرطان  مبر�س  �لإ���ش��اب��ة  نتيجة 

و�شط �لأطفال حول �لعامل.
�ليوم  ���ش��م��وه��ا مب��ن��ا���ش��ب��ة  ون���وه���ت 
�ل��ع��امل��ي ل�����ش��رط��ان �لأط���ف���ال �لذي 
�شادف يوم 15 فرب�ير, �إىل �شرورة 
م�شوؤوليته  �ل���دويل  �ملجتمع  حتمل 
�لأطفال,  ه����وؤلء  جت���اه  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
وحتديد�ً ممن ل يتوفر يف بلد�نهم 
�أو مناطق �شكنهم عياد�ت متخ�ش�شة 
�لعالج  ل��ت��ق��دمي  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  �أو 
�أن���ه ووفقاً  �ل����الزم ل��ه��م, خ�����ش��و���ش��اً 
�لعاملية  �ل�شحة  لإح�شاء�ت منظمة 
هنالك نحو )%80( من �لأطفال 
�مل�����ش��اب��ن ب��ال�����ش��رط��ان ي��ع��ي�����ش��ون يف 

�لدول �لنامية, موؤكدة على �شرورة 
��شرت�تيجيات  و���ش��ع  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 
�أرو�ح  حل��م��اي��ة  م�����ش��رتك��ة,  دول���ي���ة 
من  �ل���ع���امل  ح����ول  �لأط����ف����ال  �آلف 
�ل�����ش��رط��ان, وم���ا ينجم عنه  م��ر���س 
�لأطفال  على  �شلبية  تد�عيات  م��ن 

وعائالتهم و�ملجتمع باأكمله.
�لقا�شمي  جو�هر  �ل�شيخة  و���ش��ددت 
لالأ�شرة  �ل���ك���ب���رية  �لأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
�مل����ر�����ش����ى  �لأط���������ف���������ال  ع���������الج  يف 
�لعامل  دول  ع��ل��ى  و�أن  ب��ال�����ش��رط��ان, 
بتبني  و�ملعنية  �ملخت�شة  و�جل��ه��ات 
�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات ل���ت���وع���ي���ة �لأ�����ش����ر 
لالأطفال,  �لنف�شي  �لعالج  باأهمية 
لالأطفال  تاأهيلية  ب��ر�م��ج  وت��وف��ري 
�ل��ع��الج وتخطي  مل�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى 
يف  �لعالج  م��دة  لطول  نظر�ً  �ملر�س 
معظم �حلالت وحاجة �لأطفال �إىل 
�إجر�ء �لكثري من �لفحو�شات وتلقي 
�لعديد من جل�شات �لعالج, م�شرية 
�إىل �أنه رغم عدم ثبوت طرق موؤكدة 
�إىل  �لأطفال,  متنع حدوث �شرطان 
�أنه ن�شبة �ل�شفاء منه ت�شل �إىل نحو 
�إذ� ما مت عالجه بال�شكل   )70%(

�ل�شحيح طبياً ونف�شياً.
جتاه  قلقها  ع��ن  ���ش��م��وه��ا  و�أع���رب���ت 

�لوفيات  ح��الت  يف  �مل�شتمر  �لتز�يد 
�لناجمة عن مر�س �شرطان �لأطفال 
وحتديد�ً يف �لدول �لنامية, حيث �أن 
هنالك  �أن��ه  �إىل  ت�شري  �لإح�شائيات 
�شنوياً  �إ�شابة  �أل��ف   200 �أك��رث من 
ب��ال�����ش��رط��ان, وي�شل  ب��ن �لأط���ف���ال 
معدل �لوفيات فيها نحو 96000 
منهم   )80%( �شنوًيا,  وف��اة  حالة 
�أنه  �إىل  منوهة  �لنامية,  �ل���دول  يف 
وحتديد�ً  �ل��دويل,  للمجتمع  ميكن 
ب�شكل  ي�شاهمو�  �أن  �ملتقدمة  �ل��دول 
ك���ب���ري يف خ���ف�������س ه������ذه �لأع���������د�د, 
�للذين  �لأط����ف����ال  �أرو�ح  وح��م��اي��ة 
توفر  ع��دم  نتيجة  حتفهم  ي��الق��ون 
و�لنف�شي,  �لطبي  �ل�شحيح  �لعالج 
و�لوقائية  �ل���ت���وع���وي���ة  و�ل����رب�م����ج 

لالأهايل.
و�أكدت �ل�شيخة جو�هر بنت حممد 
لكل طفل يف هذ�  �أن  �لقا�شمي على 
بحياة  ي��ن��ع��م  �أن  يف  �حل����ق  �ل���ع���امل, 
�ملقومات  ل���ه  ت��ت��وف��ر  و�أن  ���ش��ح��ي��ة, 
�أن  �إىل  ل��ذل��ك, م��ن��وه��ة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ه��ذ� �حل��ق ه��و و�ج���ب �إن�����ش��اين على 
وق���ي���اد�ت���ه كافة,  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع 
و�لعرق  �جلن�شية  عن  �لنظر  بغ�س 
�إىل  �شت�شعى  م��ا  ه��ذ�  و�أن  و�ل��دي��ن, 

�شفرية  ب�شفتها  �أج��ل��ه  م��ن  �ل��ع��م��ل 
�ل�شرطان  ملكافحة  �ل��دويل  �لحت��اد 

ل�شرطانات �لأطفال.
�لدويل  �إد�رة �لحت��اد  وك��ان جمل�س 
�ل�����ذي يتخذ  �ل�������ش���رط���ان,  مل��ك��اف��ح��ة 
م���ن ج��ن��ي��ف ب�����ش��وي�����ش��ر� م���ق���ر�ً له, 
�لعام  م��ن  �شهر يونيو  �خ��ت��ار يف  ق��د 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة   2013
دولية  ����ش���ف���رية  �ل�������ش���ارق���ة,  ح���اك���م 
و�أول  لل�شرطان,  �لعاملي  ل��الإع��الن 
�لأطفال  ل�����ش��رط��ان  دول��ي��ة  ���ش��ف��رية 
�لإع���الن  ب��رن��ام��ج  �ل��ع��امل �شمن  يف 
�ختيار  وج����اء  ل��ل�����ش��رط��ان.  �ل��ع��امل��ي 
تتويجاً  �مل���ن�������ش���ب  ل���ه���ذ�  ����ش���م���وه���ا 
�مل�شتوين  على  �لكبرية  ملجهود�تها 
�ل�شيا�شات  دع��م  يف  و�ل���دويل  �ملحلي 
�إىل تعزيز �جلهود ملكافحة  �لر�مية 
�ملختلفة,  باأ�شكاله  �ل�شرطان  مر�س 
و�إطالق �ملبادر�ت لرفع �لوعي �لعام 
�ملر�س  �ملجتمع بخطورة  �أف��ر�د  بن 
و�شرورة �لك�شف �ملبكر عنه, و�لعمل 
ع��ل��ى ت��اأم��ن �أف�����ش��ل �ل�����ش��ب��ل لعالج 

�ملر�شى و�لعناية بهم وبعائالتهم. 
و�مل�شاهمات  �مل����ج����ه����ود�ت  وح������ول 
�لكبرية �لتي تقوم بها �شمو �ل�شيخة 
ج��و�ه��ر ي��ق��ول ك���اري �آدم���ز �لرئي�س 

ملكافحة  �لدويل  لالحتاد  �لتنفيذي 
�ل�شيخة  �شمو  قامت  لقد  �ل�شرطان 
فريق  جانب  �إىل  �لقا�شمي  ج��و�ه��ر 
�أ�شدقاء  )جمعية  موؤ�ش�شتها  عمل 
مب�شاهمات  �ل�������ش���رط���ان(  م��ر���ش��ى 
�مل�شتوين  ع���ل���ى  وف���ع���ال���ة  ك����ب����رية 
�لقليمي و�لدويل, ولقد كنا بحاجة 
وموؤثرة  فعالة  �شخ�شية  �إىل  ما�شة 
مثل �شمو �ل�شيخة جو�هر �لقا�شمي, 
�لتوعية  �ل���ق���در�ت يف جم���ال  ل��ب��ن��اء 
وم����ر�ق����ب����ة �ل�������ش���رط���ان و����ش���رط���ان 

�لأطفال على م�شتوى �لعامل.
من  جمموعة  �ملا�شي  �ل��ع��ام  و�شهد 
بها  �لتي قامت  و�لزيار�ت  �لأن�شطة 
حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
�لأطفال  وم�شاندة  لدعم  �لقا�شمي 
�لعامل,  ح��ول  بال�شرطان  �مل�شابن 
ح��ي��ث ���ش��ارك��ت ���ش��م��وه��ا ر���ش��م��ي��اً يف 
�حلادي  �لأفريقي  �ملوؤمتر  فعاليات 
ملكافحة  �ل��دول��ي��ة  للجمعية  ع�����ش��ر 
�أور�م �لأطفال �لذي �أقيم بالعا�شمة 
مع  بالتعاون  �ل�شالم  د�ر  �لتنز�نية 
�ل�شرطان,  �ل��دويل ملكافحة  �لحت��اد 
�أطباء  ل��ر�ب��ط��ة  �ل�����دويل  و�لحت������اد 
�شرطانات �لأطفال  يف �أبريل �ملا�شي, 
و�أطلقت يف تلك �مل�شاركة دعوتها �إىل 

�ل�شرت�تيجيات  ت��ك��ون  �أن  ���ش��رورة 
�ل����وط����ن����ي����ة مل����و�ج����ه����ة ����ش���رط���ان���ات 
جميع  م��ن  �أ�شا�شياً  ج���زء�ً  �لأط��ف��ال 
�لرب�مج �لوطنية ملكافحة �ل�شرطان 
و�لأم��ر����س غري �ملعدية يف خمتلف 
�ل����دول  يف  ���ش��ي��م��ا  ول  �ل���ع���امل,  دول 

�لفقرية و�ملتو�شطة �لدخل. 
�شمو  ق��ام��ت  �مل��ا���ش��ي  ���ش��ب��ت��م��رب  ويف 
لق�شم  ب����زي����ارة  ج����و�ه����ر  �ل�����ش��ي��خ��ة 
نيويورك  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى  �لأط�����ف�����ال 
بنيويورك,  لل�شرطان  بر�شبيرتيان 
بجامعة  �ل��ط��ب��ي  ل��ل��م��رك��ز  �ل���ت���اب���ع 
�ملبادرة  خاللها  و�أطلقت  كولومبيا, 
�لعاملية �جلديدة لالأطفال �مل�شابن 
»حقيبة  �����ش���م  حت����ت  ب���ال�������ش���رط���ان 
وهد�يا  ك��ت��ب��اً  وت��ت�����ش��م��ن  �لأب����ط����ال 

متنوعة, تهدف �إىل �إدخال �ملرح �إىل 
و�لتخفيف  �ملر�شى  �لأط��ف��ال  قلوب 
�شموها  ت�شارك  كما  معاناتهم.  من 
يف معظم فعاليات ون�شاطات �لحتاد  
�ل����دويل مل��ك��اف��ح��ة �ل�����ش��رط��ان خالل 
 2013 �ل��ع��ام  ز�رت يف  ك��م��ا  �ل��ع��ام. 
يف  ل��ل�����ش��رط��ان  �لأط���ف���ال  م�شت�شفى 
جود  �شانت  مل�شت�شفى  و�لتابع  لبنان 
لبحوث �لأطفال بالوليات �ملتحدة, 
من  �ل��ع��دي��د  ت�شم  مكتبة  وق��دم��ت 
للم�شت�شفى,  ه��دي��ة  �لأط���ف���ال  ك��ت��ب 
خالل  من  تعمل  ذل��ك  �إىل  و�إ�شافة 
�ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية 
ع���ل���ى رب������ط ب����رن����ام����ج ����ش���رط���ان���ات 
�لأط���ف���ال �ل��ت��اب��ع ل��الحت��اد �ل���دويل 
ملكافحة �ل�شرطان مع مبادرة مهمة 

�أخرى برئا�شتها حتت م�شمى »�شالم 
يا �شغار«, وهو �شندوق مت �إطالقه 
�مل�شتوى  لتح�شن   2010 �لعام  يف 
و�ملعي�شي  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �ل�������ش���ح���ي 

لالأطفال يف فل�شطن.
ل�شرطان  �ل���ع���امل���ي  �ل���ي���وم  وي��ع��ت��رب 
عاملية,  ح��م��ل��ة  مب���ث���اب���ة  �لأط�����ف�����ال 
ت�شارك يف رفع �لوعي حول �شرطان 
�لدعم  ع����ن  و�ل���ت���ع���ب���ري  �لأط�����ف�����ال 
�مل�شابن  و�مل���ر�ه���ق���ن  ل���الأط���ف���ال 
�لناجن  �إىل  بالإ�شافة  بال�شرطان, 
�إطالق  مت  وق��د  وعائالتهم.  منهم 
�لعام  يف  م�����رة  لأول  �ل����ي����وم  ه�����ذ� 
عاملياً  دع��م��اً  لق���ى  ح��ي��ث   2002
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شبكات  خمتلف  م��ن 

�لر�ئدة يف �لعامل.

مبنا�صبة اليوم العاملي ل�صرطان الأطفال

ج�اهر القا�ضمي تدع� املجتمع الدويل لل�ق�ف اإىل جانب الأطفال 
امل�ضابني بال�ضرطان ح�ل العامل

•• ابوظبي-الفجر:

�أقيم موؤخر�ً يف م�شت�شفى �لنور فرع �شارع �ملطار حملة 
توعوية �شحية مبنا�شبة �ليوم �لعاملي لل�شرطان لدعم 
�ملبادرة �لعاملية �لتي تهدف �ىل رفع �لوعي حول مر�س 

�ل�شرطان.
�ملخ�ش�شة  بالألو�ن  �مل�شت�شفى  يف  �لرئي�شي  �لبهو  زين 
للتوعية باأنو�ع �ل�شرطانات �ملختلفة. قام �ل�شت�شاريون 
و�لخ�شائيون و�ملثقفون �ل�شحيون من م�شت�شفى �لنور 
ون�شائح  ��شت�شار�ت  بتقدمي  ل����الأور�م  �خلليج  وم��رك��ز 

منها  و�لوقاية  و�أ�شبابها  �ل�شرطانات  �أن��و�ع  عن  طبية 
و�أهمية �لك�شف �ملبكر. كما ت�شمنت �حلملة فحو�شات 
جمانية ل�شغط �لدم وقيا�س كتلة �جل�شم وتوزيع �ملو�د 

�لتعليمية على �حل�شور و�مل�شاركن. 
مت��ي��زت ه����ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ة مب�����ش��ارك��ة ق�����ش��م �ل��ت��غ��ذي��ة يف 
ع��ر���س جم��م��وع��ة من  ع��ل��ى  ح��ر���س  �ل����ذي  �مل�شت�شفى 
على  ت�شاعد  �لتي  �لغذ�ئية  بالعنا�شر  �لغنية  �لأطعمة 
ومنها  عنها  مف�شل  �شرح  وتقدمي  �ل�شرطان  حماربة 
�لطماطم و�لتوت و�لكيوي و�لبقوليات و�ل�شاي وبذور 
�مل�شاركن  ت�شجيع  مت  ك��م��ا  �ل��ك��ث��ري.  وغ��ريه��ا  �ل��ك��ت��ان 

�لغذ�ئي  نظامهم  م��ن  ج���زء�ً  �لأطعمة  ه��ذه  جعل  على 
لال�شتفادة منها. 

�لنور  م�شت�شفى  �أول  �بر�هيم مدير  �لدكتور طه  وقال 
�لتي  �حلمالت  يف  ن�شارك  �ن  ي�شرنا  �ملطار  �شارع  ف��رع 
مر�س  ح��ول  �ل�شحي  �لوعي  م�شتوى  رف��ع  �ىل  تهدف 
�إن �جلزء �لأكرب من حالت  �ل�شرطان و�لوقاية منه.  
�لإ�شابة بال�شرطان يرجع �إىل منط �حلياة و�ل�شلوكيات 
�ل�شخ�شية و�لتي ميكن تغيريها مبجرد �تباع منط حياة 
�شحي وممار�شة �لريا�شة و�إجر�ء فحو�شات دورية مما 

ي�شاعد يف عملية �لت�شخي�س �ملبكر و�لعالج .

حملة ت�ع�ية مبنا�ضبة الي�م العاملي لل�ضرطان

•• دبي – حم�صن را�صد 

��شتجابة ملا تناوله مقال �أول �أم�س �لحد �ش��ح �ل�كالم  
من يدفع ثمن غياب �لتن�شيق ؟! , حيث �أ�شار �ملقال يف 
�إحدى فقر�ته �ىل جمل�س �لقياد�ت �ملدر�شية �ملكون من 
ع�شرة مدير ومديرة مدر�شة من كل منطقة تعليمية 
مناق�شاتهم  تتطرق  مل  و�إطالقه  تكوينه  ومنذ  و�أن��ه   ,
�أيا  , �ىل  بينهم  �لتو��شل فيما  وحو�ر�تهم عرب قنو�ت 
�مل��ي��د�ن �ل��رتب��وي ,  �ل��ت��ي تهم  م��ن �لق�شايا �ل��رتب��وي��ة 
�لطالب  �لتعليمية  �ملنظومة  �أع�شاء  هموم  وتالم�س 
و�ملعلم وويل �لمر  , و�قت�شرت حو�ر�تهم على ما دون 
ب��وز�رة �لرتبية و�لتعليم  , ف�شارع م�شوؤول قيادي  ذلك 
من  �ملعنين  ع��ل��ى  بالتنبيه  بالتوجيه   , �لول  �أم�����س 
باحلر�س   , باملجل�س  �ملدر�شية  �لقياد�ت  ف��رق   مديري 
ع��ل��ى �ل���ش��ت��ف��ادة �ل��ق�����ش��وى م��ن ت��و�ج��ده��م باملجل�س , 
ملناق�شة ق�شايا تطوير �لتعليم و�لتحديات �لتي تو�جه 
تقت�شر  �أن  عليهم  موؤكد�   , �لتعليمي  و�لنظام  �ملد�ر�س 
�مل�شاركات يف �ملجل�س عرب قنو�ت �لتو��شل على ق�شايا 
تو�جه  �لتي  �مل�شاكل  و  �لتحديات  ومعاجلة   , �لتطوير 
�مل�����ش��ارك��ات و  �أن ك��رثة  , م�شري� �ىل  �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن 
تنوعها يف جمالت خمتلفة يجعل من �ل�شعب متابعة 
كل �لآر�ء �ملطروحة في�شيع بذلك  �ملهم و �لأ�شا�شي من 

بن �مل�شاركات �لخرى .
و�مل�شئولن  �ل��رتب��وي��ن  م��ن  ع���دد  �أج��م��ع  جهتهم  م��ن 
للقياد�ت  جم��ل�����س  ت��ك��وي��ن  ف��ك��رة  �أن  ع��ل��ى   , ب����ال����وز�رة 
�لوزير  معايل  قبل  من  موفقة  كانت  بالفعل  �ملدر�شية 
, وكان �لهدف منها �أن يتم من خالله طرح ومناق�شة 
معاجلة  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  وم��ق��رتح��ات  �ل��رتب��وي��ة  �لق�شايا 
ق�شايا �مليد�ن , بهدف تطوير وحت�شن �لأد�ء �لتعليمي 
و �ل��رتب��وي يف �مل��د�ر���س , و نقل �لتجارب و �ل��رب�م��ج و 
�مل�شروعات �لرتبوية �لناجحة بن مد�ر�س يف كل �إمارة,  
�إم��ار�ت �لدولة  خا�شة و�أن م�شاركات �ملجل�س من كافة 

بالنفع على  يعود  �خل��رب�ت مبا  تدوير  وه��و مبثابة    ,
�إيجابية عالية  و مبا يحقق خمرجات  �لتعليم  جتويد 
, �إل  �أن ما ح��دث ك��ان عك�س ذل��ك متاما , لفتن �ىل 
�أنه  مل يتم توجيههم منذ �لبد�ية مبا ينبغي مناق�شته 
عرب  جمموعات �لتو��شل �لتي مت تكوينها , كذلك كان 
خم�ش�س  وق��ت  هناك  يكون  �أن  عليهم  �لتاأكيد  ينبغي 
ل��ل��ت��و����ش��ل ب��ع��ي��د� ع���ن وق���ت �ل������دو�م , ح��ت��ى ل يخرج 
�أكرث  فيجد   , دو�م���ه  �ن��ت��ه��اء  بعد  مدر�شته  م��ن  م��دي��ر 
�مل�شاركن  �لع�شاء  من  هاتفه  على  ر�شالة   200 من 
للر�شائل  وت��ف��رغ��و�  مهامهم  ت��رك��و�  �أن��ه��م  يعني  مم��ا   ,
�شاعة  بتحديد  مطالبن    , بالأهمية  وليتها  �ملتبادلة 
�أو �أكرث لهذ� �لتو��شل ولي�س على مدى �شاعات �ليوم 
بطوله - تنطلق �شفار�ت �لر�شائل - , حتى يت�شنى لهم 

�ل�شتفادة و�مل�شاركة جميعا فيما يطرح .
و�أك�����دو� ع��ل��ى �أن م��ا ج���اء ب��امل��ق��ال م��ن ط���رح و�ف���ق ر�أي 
�لتي  �ل��ر���ش��ال��ة  ذل��ك  و�ل��دل��ي��ل على  �ل�����وز�رة,  م�شئويل 
ينبغي  وك��ان  �مل�شار  بت�شحيح  �لفور  على  توجيهها  مت 
�لمثل  بال�شتغالل  �لبع�س  لتوجيه  قبل  �لتدخل من 
ي��د�ر من حو�ر�ت  ك��ان  و�ل���ش��ح لهذ� �ملجل�س , لن ما 
 , �مل�شتوى  ق��در  على  يكن  مل  �لبع�س  م��ن  ومناق�شات 
موؤكدين �ىل �أن بع�س من �ملديرين �مل�شاركن �أنف�شهم 
�ىل  م�شريين   , ح���و�ر  م��ن  ي���د�ر  م�شتائن مم��ا  ك��ان��و� 
يعلن  �أح��ده��م  فتجد   , يحدث  ك��ان  مما  �لمثلة  بع�س 
�لفرحة  �لف��ر�ح  ت�شوده  �ليوم  باملجل�س  �مل�شاركن  على 
برتقية �أع�شاء من �ملجل�س وفرحة �أعياد ميالد �أخرين   
مديرين  قيام  كذلك    , و�لتربيكات  �لتهاين  وتنهال 
مبد�ر�شهم  �لم���ت���ح���ان���ات  ق���اع���ات  ب��ت�����ش��وي��ر  �أخ���ري���ن 
و�لطلبة �أثناء �أد�ئهم لالمتحانات , بهدف �لتاأكيد على 
�أن �لمتحانات جترى مبد�ر�شهم بهدوء تام , فما وجه 
�ل�شتفادة هنا لهذه �لطروحات , لفتن �ىل �أن كافة ما 
كان يتد�ول فيما بن �لبع�س  ل يرقى مل�شتوى كونهم 

مدر�ء مد�ر�س ولكل منهم باع طويل يف �مليد�ن 

•• دبي-وام:

�مل�������وؤ�زرة �لإم���ار�ت���ي���ة مل�شابي  ت��ن��ظ��م ج��م��ع��ي��ة 
للرعاية  رو���س  �شركة  مع  بالتعاون  �ل�شرطان 
�ل�����ش��ح��ي��ة ن����دوة ح���ول �مل��ع��اف��اة م���ن �شرطان 
�جل����اري  ف���رب�ي���ر   21 و   20 ي���وم���ي  �ل���ث���دي 
�مل�شتوين  على  �خل��رب�ء  من  نخبة  مب�شاركة 
�ل����دويل و�لإق��ل��ي��م��ي مل�����ش��اع��دة �مل��ت��ع��اف��ي��ات من 
�لتحديات  على  �لتغلب  على  �لثدي  �شرطان 
�لتي يو�جهنها و�لرتكيز على �حلياة ما بعد 
رعاية  حتت  �ل��ن��دوة  وتقام  �ل�شرطان.  مر�س 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن��ت  �ل�����ش��ي��خ��ة رو����ش���ة  ���ش��م��و 
وذل��ك للمرة �لأوىل يف دول��ة �لإم���ار�ت وذلك 
�ل��ع��ن حيث  ب���و�دي يف مدينة  �أي���ال  يف ف��ن��دق 
�أخ�شائي  دي���زون  دون  �ل��دك��ت��ور  �شت�شت�شيف 
�ل�شرطان  م��رك��ز  يف  �لن�شائية  �لأور�م  ط��ب 
بالوليات  �لعام  ما�شا�شو�شت�س  م�شت�شفى  يف 

�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة - �مل��ت��ح��دث �ل��رئ��ي�����س يف 
�ل�شوء على  �شي�شلط  و�ل��ذي   - �لفعالية  هذه 
مفهوم خطة رعاية �ملعافاة من مر�س �شرطان 
�لثدي. ويف هذ� �لإطار قالت �لدكتورة عفر�ء 
�لإمار�تية  �مل��������وؤ�زرة  ج��م��ع��ي��ة  م���دي���رة  �مل�����ري 
�أحد �لأهد�ف �لأ�شا�شية  �إن  مل�شابي �ل�شرطان 
يف جمعية �ملوؤ�زرة �لإمار�تية مل�شابي �ل�شرطان 
يكمن يف م�شاعدة ودعم �أي مري�س بال�شرطان 
بحاجة للم�شاعدة حيث تعلمنا مبرور �ل�شنن 
�ن عملية ت�شخي�س �لإ�شابة مبر�س �ل�شرطان 
�أن  �لنهائي ميكن  و�ل�شفاء  للعالج  و�خل�شوع 
قا�شية  لتجارب  وعائالتهم  �ملر�شى  يعر�س 
وغالبا ما تكون موؤملة وتتطلب دعما وتوجيها 
من �أجل �لعودة �إىل �حلياة �لطبيعية ..لفتة 
�إىل �ن هذه �لندوة تعد باكورة جهود �جلمعية 
يف م�شاعدة �ملتعافن من �ملر�س. من جانبها 
�لت�شالت  مديرة  رميكيفيت�شت  �أوديتا  قالت 

�لثدي  �شرطان  �ن  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  رو���س  يف 
�ملنطقة  ه��ذه  يف  للن�شاء  كبري�  تهديد�  ي�شكل 
�مل�شمار �للتز�م  حيث تعك�س جهودنا يف هذ� 
�ملر�س  ع���ل���ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب  �ل���ن�������ش���اء  مب�������ش���اع���دة 
منرب�  �شت�شكل  �ل���ن���دوة  ه���ذه  �ن  ..م��و���ش��ح��ة 
�ملر�س مبا ميكنهن من  للمتعافيات من هذ� 
�لتو��شل و�لتعلم من خرب�ت بع�شن �لبع�س 
ويف نف�س �لوقت �شيح�شلن على م�شاعدة من 
�خل���رب�ء مل��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ميكن �أن 
حممد  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  جهته  م��ن  تعرت�شهن. 
�لعامة  �جل��ر�ح��ة  ق�شم  م��دي��ر  �لب�شري  فهيم 
�ل��ذي مت  �ن��ه نظر� للتقدم  ت��و�م  يف م�شت�شفى 
�ل��ث��دي فاإن  �إح����ر�زه يف جم��ال ع��الج �شرطان 
�ملر�س  م��ن  يتعافن  �ل��ل��و�ت��ي  �ل��ن�����ش��اء  �أع����د�د 
حان  ح��ي��ث  م�شتمر  ت��ز�ي��د  يف  عليه  ويتغلنب 
�لتي  �مل�شكالت  على  ن��رك��ز  لكي  �لآن  �ل��وق��ت 
��شتئناف حياتهن  يو�جهنها ون�شاعدهن على 

�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة. وت���ق���ام ه����ذه �ل���ن���دوة ب��دع��م من 
ج��م��ع��ي��ة �أ����ش���دق���اء م��ر���ش��ى �ل�����ش��رط��ان حيث 
�لأمينة  م��ا���ش��ي  ���ش��و���ش��ن  �ل���دك���ت���ورة  �شتلقي 
�ل�شرطان  مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جلمعية  �لعامة 
�ل�شوء عن جانب من جتارب �ملر�شى. وتهدف 
�إىل  �لتفاعلي  بالأ�شلوب  �شتت�شم  �لتي  �لندوة 
�حلديث  على  �ملر�س  من  �ملتعافيات  ت�شجيع 
ع���ن �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ن وف��ت��ح باب 
�مل��ن��اق�����ش��ة م���ع �خل�����رب�ء ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى بع�س 
جمعية  �ن  ي��ذك��ر  للتعايف.  �ل��ف��ردي��ة  �خل��ط��ط 
�لإم������ار�ت ل��دع��م �ل�����ش��رط��ان ت��اأ���ش�����ش��ت يف عام 
�لدعم  لتوفري  ربحية  كمنظمة غري   2013
�ل�شرطان حيث تدعم  و�ملعنوي ملر�شى  �ملادي 
�جلمعية �لتي يقع مقرها �لرئي�شي يف مدينة 
و�ملبادر�ت  �لتوعية  حمالت  باأبوظبي  �لعن 
يف  �ملجتمع  ت�شاعد  �أن  ميكن  �لتي  و�لأن�شطة 

مكافحة �ل�شرطان.

•• عجمان-وام:

لالأمن  �لد�ئمتان  �للجنتان  �أعلنت 
و�ل�شالمة وللتنمية �لجتماعية يف 
عجمان ��شتخر�جهما خم�س �شهاد�ت 
لأ�شخا�س  و���ش��ل��وك  ����ش���رية  ح�����ش��ن 
مالية  ق�شايا  يف  ق�شائيا  م��د�ن��ن 
وذلك  �لإم������ارة  �أب���ن���اء  م���ن  ب�شيطة 
تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ عمار 
بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 
�لر�مية  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�إىل معاجلة �أمور هذه �لفئة وحلها 
لتو��شل بناء حياتها وم�شرية عملها 
لتكون �شمن �أبناء �لدولة �لعاملن 
. ج��اء ذلك  و�زده��اره��ا  على منوها 
�م�س  ع��ق��د  م��وؤمت��ر �شحفي  خ���الل 
وحتدث فيه كل من .. �ل�شيخة عزة 
بنت عبد�هلل �لنعيمي رئي�شة �للجنة 
يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  �ل��د�ئ��م��ة 
�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  و�ل��ع��م��ي��د  ع��ج��م��ان 
�للجنة  رئي�س  �لنعيمي  عبد�هلل  بن 
�لد�ئمة لالأمن و�ل�شالمة قائد عام 
�شرطة عجمان حول �جلانب �لأمني 
للمد�نن ق�شائيا يف ق�شايا مالية . 
عبد�هلل  بنت  ع��زة  �ل�شيخة  و�أك����دت 
��شتخرجت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لد�ئمة  �ل��ل��ج��ن��ة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�شهاد�ت  خم�س  و�ل�شالمة  ل��الأم��ن 
لأ�شخا�س  و���ش��ل��وك  ����ش���رية  ح�����ش��ن 
�ملو�طنن  م���ن  ق�����ش��ائ��ي��ا  م���د�ن���ن 
ب�����ش��ي��ط��ة من  م���ال���ي���ة  ق�������ش���اي���ا  يف 

�نطبقت  مم��ن  �شخ�شا   22 �شمن 
هذه  على  �حل�شول  �شروط  عليهم 
�ملجل�س  جل��ان  �إن  وقالت   . �ل�شهادة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ه��دف��ه��ا حت���وي���ل روؤي����ة 
ملمو�س  و�ق��ع  �إىل   2021 عجمان 
���ش��ع��ي��د ي�شهم  م���ن خ����الل جم��ت��م��ع 
�أخ�����ش��ر وحكومة  �ق��ت�����ش��اد  ب��ن��اء  يف 
متميزة للو�شول �إىل معيار �ل�شعادة 
على  ل��ل��ت��ع��رف  �أن����ه  �إىل  م�����ش��رية   ..
�لرجوع  من  لب��د  �ل�شعادة  مقيا�س 
على  و�لتعرف  �أنف�شهم  �لأف��ر�د  �إىل 
�ملطلوب  و�حتياجاتها  �لأ�شرة  و�شع 
ورعايتهم  ومتابعتهم  لهم  توفرها 
�ل��ت��ط��رق �إىل  �أن����ه مت  . و�أ����ش���اف���ت 
م���ال���ي���ا لدعم  �مل����د�ن����ن  م���و����ش���وع 
ه���ذه �ل��ف��ئ��ة �مل��و�ط��ن��ة �ل��ت��ي لديها 
�أ����ش���ر و م�����ش��وؤول��ي��ات و�أع����ب����اء ول 
ق�شايا  ب�������ش���ب���ب  دخ������ال  مت���ت���ل���ك 
مل�شاعدتهم  وذل���ك  ���ش��اب��ق��ة  م��ال��ي��ة 
�شرية  ���ش��ه��ادة ح�شن  ����ش��ت��خ��ر�ج  يف 
و�شلوك لبدء حياة جديدة لإعالة 
�للجنة  رئي�شة  و�أ���ش��ارت  �أ���ش��ره��م. 
�إىل  �لجتماعية  للتنمية  �لد�ئمة 
�مليد�ين  �ل��ب��ح��ث  م���ن خ����الل  �أن����ه 
�مل�شتمر مت مالحظة  و�لجتماعي 
�مل���ح���ت���اج���ة مل  �لأ�����ش����ر  ب��ع�����س  �أن 
�للجنة  م���ع  �ل���ت���و�����ش���ل  ت�����ش��ت��ط��ع 
ل���ذ� ن��ط��ال��ب ه���ذه �ل��ف��ئ��ات �ملد�نة 
�لد�ئمة  �للجنة  مب��ر�ج��ع��ة  ماليا 
للتنمية �لجتماعية وجلنة �لأمن 
و�ل�شالمة ل�شتخر�ج �شهادة ح�شن 

م��ن جهته قال   . ���ش��ل��وك  و  ���ش��رية 
�لعميد �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل 
بعن  تنظر  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن  �لنعيمي 
�لهتمام �إىل �لفئات �ملد�نة ق�شائيا 
�ملالية  �لق�شايا  يف  �ملو�طنن  م��ن 
�حل�شول  يف  وت�شاعدها  �لب�شيطة 
و�شلوك  ���ش��رية  ح�شن  �شهادة  على 
وذل����ك ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �شمو 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ 
�أوقعت  كثرية  �أ�شبابا  �أن  و�أو�شح   .
�ل��ق�����ش��اي��ا منها  �مل���د�ن���ن يف ه���ذه 
يدر�شوها  مل  ���ش��رك��ة  يف  �ل�����ش��ر�ك��ة 
ب�������ش���ورة ���ش��ح��ي��ح��ة و�ل����دخ����ول يف 
م�شاريع فا�شلة مل يتم �إجر�ء در��شة 
جدوى لها وغريها .. م�شري� �إىل 
�أن جلان �ملجل�س �لتنفيذي جتتمع 
بالتن�شيق فيما بينها ملعاجلة هذه 
�مل��و���ش��وع��ات و�إي���ج���اد �حل��ل��ول لها 

�لقانونية  �لإج������ر�ء�ت  �أن  وب���ن   .
ح�شن  �شهادة  ل�شتخر�ج  بالن�شبة 
�ملدة  مب�شي  يكون  و�شلوك  �شرية 
 .. �لع��ت��ب��ار  ب���رد  �أو  ب��ال��ت��ق��ادم  �أي 
�لعتبار  رد  يف  �مل�شرع  �أن  مو�شحا 
حدد �شنو�ت معينة ففي �جلنح �شنة 
وبعد  �شنتان  �جلنايات  و�ح��دة ويف 
�نق�شاء �لعقوبة يقدم للنيابة �إىل 
�أن ي�شدر �لقا�شي رد �لعتبار �أما 
يف جلنة �لأمن و�ل�شالمة فنتجاوز 
هذه �لإجر�ء�ت وخا�شة يف �لق�شايا 
�مل���ال���ي���ة �ل��ب�����ش��ي��ط��ة ل��ت��ذل��ي��ل هذه 
�ل�شعوبات حتى يتوفر للمد�ن باب 
�للجنة  و�أ�شار رئي�س   . للعمل  �أمل 
�أن  �إىل  و�ل�شالمة  �لد�ئمة لالأمن 
�للجنة تعمل بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية 
ومع جهات خريية �أخرى لت�شديد 

�لق�شايا  يف  �لأ�شخا�س  مديونيات 
�مل��ال��ي��ة ح��ت��ى ل ي�����ش��ل ب��ه��م �لأمر 
�لإد�رة  �أن  و�أ���ش��اف   . �ل�شجن  �إىل 
�أطلقت  ع��ج��م��ان  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
�لق�شايا  حل���ل  �ل���ف���رج  ����ش���ن���دوق 
�شمنهم  وم��ن  للمديونن  �مل��ال��ي��ة 
لالأ�شخا�س  �ل�شفر  ت��ذ�ك��ر  ���ش��ر�ء 
�ملطلوب مغادرتهم �لدولة .. لفتا 
�إىل ج��ه��ود �أه���ل �خل���ري يف م��د يد 
�ملد�نن  لتخلي�س  ب��امل��ال  �مل��ع��ون��ة 
خا�شة  دي���ة  عليهم  م��ن  �أو  م��ال��ي��ا 
ختام  ويف  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر  خ����الل 
�ملوؤمتر قدم �لعميد �ل�شيخ �شلطان 
بن عبد�هلل �لنعيمي رئي�س �للجنة 
�لدرع  و�ل�شالمة  لالأمن  �لد�ئمة 
�لتذكاري لرئي�شة �للجنة �لد�ئمة 
للتنمية �لجتماعية و�لتي بدورها 

قدمت له درعا تذكاريا �آخر .

ا�صتجابة ملا جاء باملقال ال�صبوعي �صح الكالم 

الرتبية ت�جه اأع�ضاء جمل�ش القيادات املدر�ضية 
باقت�ضار م�ضاركتهم على الق�ضايا الرتب�ية

جمعية امل�ؤازرة الإماراتية مل�ضابي ال�ضرطان تنظم ندوة 
ح�ل املعافاة من �ضرطان الثدي 

جلنتا الأمن والتنمية الجتماعية يف عجمان ت�ضتخرجان خم�ش �ضهادات ح�ضن �ضرية و�ضل�ك للمدانني ماليا

فقرة من املقال الذي تناول جمل�ش القيادات املدر�صية

فقدان جواز �سفرت
مار�ي�شل  �مل���دع���وة/  ف��ق��دت 
فلبينية   ب���وله���ان-  ب���اب���ري� 
�شفرها  ج���و�ز    - �جلن�شية  
)10727(�ل�شادر  رق����م 
م��ن �ل��ف��ل��ب��ن     م��ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/5222225

  اعالن فقدان جواز �سفر
فقد  �ملدعو/ عمرو ثروت عبد�لغفار علي- م�شري 
 )A03609291( رق��م  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية 
�ل�شادر من م�شر �لرجاء من يجده ي�شلمه لإقرب 
مركز �شرطة بالدولة �و �لقن�شلية �مل�شرية بدبي 

م�شكور�ً.
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العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/5639   عمايل جزئي                                  
�ىل �ملحكوم عليه /1 -تاله لين لالأعمال �لفنية �س ذم م  جمهول حمل �لقامة  
�ملنعقدة بتاريخ 2015/1/27 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
توؤدي  بان  �ملدعى عليها  بالز�م  �بو عرب  ر�شد  ل�شالح/ حممد  �عاله  �ملذكورة 
درهم  و�شتون  وثالثمائة  �لف  و�شتون  ثمانية  درهم   68360.60 مبلغ  للمدعى 
و�شتون فل�شا و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعى من ن�شيبه فيها 
ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  خالل ثالثن 
وتلى  دب��ي  حاكم  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/5851   عمايل جزئي                                  
�ىل �ملحكوم عليه /1 -�شي�شتم لالن�شاء�ت �س ذم م جمهول حمل �لقامة  نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2015/1/21 يف �لدعوى �ملذكورة 
توؤدى  �ن  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حمد  ريا�س  ر�ن��ا  ريا�س  بالل  ل�شالح/  �ع��اله 
للمدعى مبلغ )23894 (ثالثة وع�شرون �لفا وثمامنائة و�ربعة وت�شعون درهم 
و�لزمت �ملدعى عليها بامل�شاريف.    حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  خالل ثالثن 
وتلى  دب��ي  حاكم  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
         اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/617  مدين كلي                                      
�ن  ب��او�ين جمهول  حمل �لق��ام��ة مبا  �مل��دخ��ل  /1- �شلمان روؤوف  �ىل �خل�شم 
�ملدعى: مارتينو جيوفاين بيكوتي وميثله: مرو�ن حممد �حمد نور �ملازم قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )876.000 
لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �لز�مها  م��ع  دره���م( 
 ch2.D.18 جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2015/2/26 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
.ويف حالة  �لقل  �يام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
         مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/5861  عمايل جزئي                                        
م  جم��ه��ول  حمل  م  ���س   �لفنية-  �ل��ت��ل للخدمات  �مل��دع��ى عليه /1-  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى: حممد نقا�س حممد �كرم قد �قام عليك �لدعوى 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )1.165 دره����م(  وم��و���ش��وع��ه��ا 
�ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
 2015/2/17 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2014/193329(
�و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة 
م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا العمالية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     

         مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/87  عمايل كلي                                        

�ىل �ملدعى عليه /1- روؤية �ملحور للتجارة �لعامة �س ذم م   جمهول  حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى: ح�شام �شمري خليل �شالح قد �قام عليك �لدعوى 
درهم(   105164( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
�ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
 2015/2/23 �مل��و�ف��ق  �لثنن  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2015/197373(
�و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.A.2 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة 
م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا العمالية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     

         مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/19  عمايل كلي                                        

�ىل �ملدعى عليه /1- �شتايرو لتجارة �ملو�د �لعازلة �س ذم م  جمهول  حمل 
�ق��ام عليك  �لدين  قد  دي��ب �شهاب  �ملدعى: ط��ارق حممد  �ن  �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )125134 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
 2015/2/18 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2014/191769(
�و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.A.2 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة 
م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا العمالية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
         اعادة  اعالن  بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4717  عمايل جزئي                                        
�لعامة �س ذم م  جمهول  حمل �لقامة  �ل�شفاف للتجارة  �ىل �ملدعى عليه /1- 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  م��ع��ر�ج  قد  �لرحمن  �مل��دع��ى: حمبوب  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19646 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
لها جل�شة  �ل�شكوى )2014/179172(. وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  ���س   8.30 �ل�شاعة   2015/2/22 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2053  ا�ستئناف  عمايل    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ مطعم �شرب كلوب �س  م ح   جمهول   حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف /�شعاد �دبويا�شن وميثله: من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين  
مبا �ن �مل�شتاأنف: �شعاد �دبويا�شن قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2015/1/15 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: قررت �ملحكمة 
�لتاجيل جلل�شة 2015/2/19 لعالن �مل�شتاأنف �شدها باحلكم �لتمهيدي بالن�شر 
و�شماع �شهود �مل�شتانفة �ل�شاعة 12    وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �خلمي�س 

ch2.D.19  ملو�فق 2015/2/19 �ل�شاعة 10.00 �شباحا يف �لقاعة�
القا�سي                             

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/670 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- فلوتر� لل�شياحة و�ل�شحن  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�حلمادي   حممد  �بر�هيم  علي  وميثله:  �لعاملية  دبي  مو�نىء  �لتنفيذ/  طالب 
ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بن �ملوؤجرين 
و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)29247 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �لع��الن.  هذ�  ن�شر  تاريخ 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/673 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- كيدر للتجارة �لعامة ) �س ذم م(   جمهول حمل �لقامة 
حممد  �بر�هيم  علي  وميثله:  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ىء  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا 
�حلمادي  ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بن 
�ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وق��دره )45887 دره��م( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذل��ك خالل 
15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لع��الن. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/677 تنفيذ ايجارات
جاويد  �جمد  مديرها  م-  ذم  �س  للمالحة  �نرتنا�شيونال  د�ن  �شدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
فقري 2- د�ن �نرتنا�شيونال للم�شابيح جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
مو�نىء دبي �لعاملية وميثله: علي �بر�هيم حممد �حلمادي  ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر 
من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بن �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك 
مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )213753 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/676 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ت�س بي �م �شيينج- ل�شاحبها �ل�شيخ ح�شن بن حممد علي  
�لعبد�هلل �آل ثاين جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مو�نىء دبي 
�بر�هيم حممد �حلمادي  ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من  �لعاملية وميثله: علي 
دبي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بن  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة 
فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )23880 درهم( �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/667 تنفيذ ايجارات
بن  بن حمد  ط��الل  ل�شاحبها  لل�شحن-  �ل�شحر�ء  ���ش��ده/1- منك  �ملنفذ  �ىل 
عبد�هلل �حلارثي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مو�نىء دبي 
�بر�هيم حممد �حلمادي  ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من  �لعاملية وميثله: علي 
دبي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بن  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة 
فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )25027 درهم( �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/741  جتاري كلي                  

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- عائ�شة م��ب��ارك زوج��ة حمد ر����ش��د �شامل ر����ش��د بن 
�لدويل  �لتجاري  �لبنك   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  عوقد  
�س م ع وميثله: عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي نعلنكم 
�لدعوى  يف   2015/1/19 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  ب��ان 
�ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى 
وقد حتددت جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2015/2/19 �ل�شاعة 9.30 �شباحا 

بالقاعة ch2.E.21 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2549  ا�ستئناف  عمايل    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ ر�د وم�شاركوه )فرع ل�شركة �لهند( جمهول حمل   
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /جويل �ن �ولي �ريز قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
 .2014/12/25 بتاريخ  كلي  عمايل   2014/1110 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم �لثنن �ملو�فق 2015/3/2 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/2548  ا�ستئناف  عمايل    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ ر�د وم�شاركوه )فرع ل�شركة �لهند( جمهول حمل   
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /ر�شا بخاري �شيد حيدر علي �شاه  قد ��شتاأنف 
بتاريخ  كلي  عمايل   2014/1111 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2014/12/25. وحددت لها جل�شه يوم �لثنن �ملو�فق 2015/3/2 �ل�شاعة 
�و  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17    
    يف الق�سية رقم 2014/502 ا�سئناف عقاري

يف  دبي  حماكم  قبل  من  و�ملعن  فرحات  علي  حممد  �ملحا�شبي  �خلبري  يعلن   
�لق�شية رقم 2014/502 ��شتئناف عقاري و�ملقامة من �ملدعية: �شركة �لربج ريل 
��شتيت ليمتد- وتنفيذ� للمهمة فاإن �ملدعى عليها �شركة زيرو فايف زيرو ليمتد ) 
بي يف �ي( مدعوه حل�شور �جتماع �خلربة �حل�شابية ب�شخ�شها �و بو��شطة وكيال 
�لر�بعة  �ل�شاعة   2015/2/25 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  عقده  و�ملقرر  منها  معتمد� 
ع�شر� مبكتب �خلبري �لكائن يف دبي- ديرة- �شارع �لرقة- مركز �لرقة لالأعمال 
بناية فندق �يب�س �لطابق �خلام�س مكتب رقم )5001( ت: 04/2500251 متحرك 

.050-6466748 :
اخلبري املحا�سبي: حممد علي فرحات

اعالن ح�سور اجتماع خربةح�سابية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     �ىل �ملدعي عليه/توتال هوليديز- �س ذم م جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�أدن��اه وحددت �ملحكمة لها  �ملذكورة  �لعمالية  باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي 

جل�شة 2015/2/23 يوم �لثنن �ل�شاعة 8.30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث �يام على �لقل ويف حالة تخلفك 
فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول 

�ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
 2015/373 عمايل جزئي
2015/374 عمايل جزئي

م
1
2

��شم �ملدعي
 ن�شيبة ��شخاكي

عرفان �شيخ

مبلغ �ملطالبة
60224 درهم

 23620 درهم + تذكرة �لعودة

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1938 جتاري كلي                                    
�ىل �ملدعى عليه   /1 -�شفاد حمي �لدين فالبايل بيديكايل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى : �لبنك 
�لعربي �ملتحد �س م ع وميثله: موزة عبيد ربيع �خلظر نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
2014/12/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �لبنك �لعربي �ملتحد �س م ع  �ول: بالز�م �ملدعى عليه 
بان يوؤدي للبنك �ملدعى مبلغ  979.720.25 درهم فقط وقدره ت�شعمائة و�شبعون �لف و�شبعمائة وع�شرون 
درهم وخم�شة وع�شرون فل�س و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا على ذلك �ملبلغ �عتبار� من تاريخ 2014/4/28 
وحتى �ل�شد�د �لتام ف�شال عن �مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ثانيا: بعدم �خت�شا�س 
�لدعوى  �شند  باملبالغ �ملرت�شدة عن بطاقة �لئتمان  �ل�شقق �خلا�س  �لدعوى عن  �ملحكمة قيميا بنظر 
ون�شخ �شورة من �لور�ق تخ�ش�س عنهما و�ر�شالها �ىل �لد�ئرة �لتجارية �جلزئية �ملخت�شة لالخت�شا�س 
�لقيمي و�رجات �لبت يف م�شاريف هذ� �ل�شق وعلى قلم �لكتاب حتديد جل�شة و�عالن �خل�شوم بها. حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1937 جتاري كلي                                    
�ىل �ملدعى عليه   /1 -�شماز حمي �لدين فالبيل بيديكاييل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعى : �لبنك �لعربي �ملتحد �س م ع وميثله: موزة عبيد ربيع �خلظر نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/12/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �لبنك 
�لعربي �ملتحد �س م ع  1/ بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 1.105.436.00 
درهم ) مليون ومائة وخم�شة �لف و�ربعمائة و�شتة وثالثون درهما( و�لفائدة عنه بو�قع 
9% من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2014/8/19 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
اخطار للح�سور امام حمكمة ال�سارقة البتدائية املدنية 

يف الدعوى رقم  2013/4134 جتاري )كلي( 
اعالن بورود التقرير      

بناًء على طلب �ملدعي: م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي �س م ع موطنه: دبي- بر دبي- مدينة 
دبي �لطبية- �ملبنى رقم 16- بوكالة �ملحامي: عبد�هلل حمد عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي- 
/ �قامته   �و  عمله  م حم��ل  م  ذ  �لتجارية  للوكالت  �لم���ار�ت  �شركة  عليه:  �ىل�مل��دع��ى 

هاتف  �لثاين-  �لطابق  هاو�س-  �شتار  تي  �ي  بناية  �لدين-  �شالح  �شارع  دي��رة-   - دب��ي 
047073266 �عالن بالن�شر- نعلمكم بورود �لتقرير �نت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لكلية �لتجارية �لوىل مبحكمة �ل�شارقة �ملدنية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك 
يف �ل�شاعة 8.00 من يوم 23 �شهر 2 �شنة 2015 وذلك للنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعي 

عليه. رقم قاعة �ملحكمة: قاعة �ملحكمة  139 حرر بتاريخ : 2015/2/9.
           رئي�ص قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ال�سارقة البتدائية املدنية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
اخطار للح�سور امام حمكمة ال�سارقة البتدائية املدنية 

يف الدعوى رقم  2013/4134 جتاري )كلي( 
اعالن بورود التقرير      

دبي-  بر  دب��ي-  ع موطنه:  م  �س  �ل�شالمي  �لم���ار�ت  �مل��دع��ي: م�شرف  بناًء على طلب 
�لعمر�ن  عمر�ن  حمد  عبد�هلل  �ملحامي:  بوكالة   -16 رق��م  �ملبنى  �لطبية-  دب��ي  مدينة 
�قامته   �و  م ح حمل عمله  ��شيت منجمنت �س  �شتار  �ي��رو  �ل�شام�شي- �ىل�ملدعى عليه: 
هاتف    A2- 59 رق��م  زون مكتب  �شيف  �ل�����ش��ارق��ة-  مل��ط��ار  �حل���رة  �ملنطقة  /�ل�����ش��ارق��ة- 
065573574 �عالن بالن�شر- نعلمكم بورود �لتقرير �نت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لكلية �لتجارية �لوىل مبحكمة �ل�شارقة �ملدنية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك 
يف �ل�شاعة 8.00 من يوم 23 �شهر 2 �شنة 2015 وذلك للنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعي 

عليه.رقم قاعة �ملحكمة: قاعة �ملحكمة 139 حرر بتاريخ : 2015/2/9.
           رئي�ص قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ال�سارقة البتدائية املدنية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1080  مدين جزئي 
�ىل �ملدعى علية / مودرن �شتايل و�ى للديكور ذ م م وميثلها : حممد توحيد كازمى

جمهول حمل �لقامة    مبا �أن �ملدعى/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكامله )�س.م.ع(
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �أبوجريدة   وميثلة:  حممود حجاج عزب 
�أتعاب  و  �مل�شاريف  و  �لر�شوم  و  دره��م(   11.302.59 ( وق��دره  علي�ه مببلغ  �ملدعي  ب��اإل��ز�م 
�لتام  وحددت لها جل�شة  �ملحاماة و �لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د 
يوم �لثنن  �ملو�فق 16 / 3 /2015  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي مالديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث �أيام على �لأقل .
رئي�ص الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/101   بيع عقار مرهون

للمادتن  وفقا  �لعلني  باملز�د  لبيعه  متهيد�  عقار  علي  �حلجز  طلب  �لق�شية:  مو�شوع 
�مارة  يف  �لتاأميني  �لرهن  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )14( رق��م  �لقانون  من   )26( و   )25( رق��م 
دب��ي.    طالب �لع��الن: طالب �لتنفيذ : �شتاندرد ت�شارترد بنك  �ملطلوب �عالنه �ملنفذ 
�شده: �شركة بيت �لقمر للتجارة �لعامة ) ذ م م( 2- قمر �لدين مندليكار  جمهول حمل 

�لقامة
�مو�لكم �خلا�شة وهى عبارة عن فيال-  بانه مت �حلجز على  مو�شوع �لع��الن: نعلنكم 
�مل�شاحة   -328  : �ل��ع��ق��ار  3296-رق����م  �لر�����س-  رق��م  �لثالثة-  �لم����ار�ت  ت��الل   : �ملنطقة 
للعلم مبا  دره��م( وذلك  به )1.936.859.41  �ملطالب  للمبلغ  وف��اًء  1.765.19 قدم مربع 

جاء  ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

جل�صة الع�صف الذهني لوزارة الرتبية تخرج بتو�صيات مهمة

منهجي���ة عم����ل يف م����دار�ش ال���دول���ة لتع���زي���ز اللغ���ة الع���ربي����ة ب���ني الن�����شء

•• دبي – حم�صن را�صد 

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
موؤخر� عن تفا�شيل نظام �لتقومي 
�مل�شتمر , و�متحانات نهاية �لف�شل 
�جلاري  �ل��در����ش��ي  للعام  �ل��در����ش��ي 
من  وذل����ك   ,  2015  2014-
للميد�ن  نظمتها  ل���ق���اء�ت  خ���الل 
م���ن خاللها   ي��ع��ر���س   , �ل���رتب���وي 
�ل���ع���م���ل و�ل����ت����ي ك���ان���ت �شبه  �آل����ي����ة 
حيث   , ب��امل��ي��د�ن  ل��ل��ع��ام��ن  مبهمة 
�ل��وز�رة عن �ملالمح �لعامة  ك�شفت 
ل��الم��ت��ح��ان��ات , م���ن ح��ي��ث درج���ة 
�لمتحان , و�آلية �لختبار �لق�شري 
�لف�شل  �م���ت���ح���ان  م���ق���رر  ووزن   ,
�ل��در����ش��ي �ل��ث��ال��ث , وم��ع��اي��ري بناء 
�ملفردة �لختبارية , و�وز�ن �لتقييم 
نوعن  �إط���ار  يف   , �مل�شتمر  �ل�شفي 
�خ��ت��ب��ار �لق�شري  م��ن �لخ��ت��ب��ار�ت 
 , مبا�شرة  �مل��د�ر���س  وت��ن��ف��ذه  �لول 
و�ختبار ق�شري ثاين وتعده �لوز�رة 
وذلك  �ل��در����ش��ي��ة,  �مل����و�د  بع�س  يف 
�لتي  �لعامة  �ملوجهات  يف عدد من 
ع��ل��ى مناطقها  �ل������وز�رة  �أع��ل��ن��ت��ه��ا  

�لتعليمية. 
�ل�������وز�رة يف م��ق��دم��ة عدد  و�أك������دت 
�لتقومي  �متحانات  موجهات  م��ن 
لنظام  تف�شيلي  وعر�س   , �مل�شتمر 
ح�شلت  و�ل��ت��ي  و�مل�شتمر  �لتقومي 
)�ل��ف��ج��ر( ع��ل��ى ن�����ش��خ��ة م��ن��ه��ا, �أن 
�إع������د�د �لخ���ت���ب���ار �ل��ق�����ش��ري �لول 
�لثاين  فيما   , �مل��در���ش��ة  م��ه��ام  م��ن 
�لرتبية  وز�رة  م���ن  م��رك��زي��ا  ي��ع��د 
�ملو�عيد  ح�شب  وتنفذ   , و�لتعليم 
�ملحددة يف �لقر�ر �لذي مت تعميمه 

ي��خ�����س تقدير  , وف��ي��م��ا  م���ن ق��ب��ل 
�لق�شري  ف���الخ���ت���ب���ار  �ل�����درج�����ات 
و�متحان   , فردي  ت�شحيح  �شيكون 
جماعي,  ت�شحيح  �لف�شل  ن��ه��اي��ة 
لفتة �ىل �أن زمن �لختبار لختبار 
ق�شري و�حد �شيكون ح�شة در��شية 
�لدر��شي  �ل��ي��وم  ب��د�ي��ة  يف  و�ح����دة 
وذل���ك  �ل��ث��ان��ي��ة  �أو  �لوىل  ����ش���و�ء 

ح�شب برنامج �ملدر�شة.
ووج��ه��ت �ل�����وز�رة ب�����ش��رورة �عد�د 
�ختبار  ل���ك���ل  �ح���ت���ي���اط���ي  من������وذج 
�لغائبن  ل��ل��ط��ل��ب��ة  وذل����ك  ق�����ش��ري 
�شرورة  على  موؤكدة  مقبول,  بعذر 
�لق�شري  �لختبار  مقرر  ي�شمل  �أن 
�لتي مت تدري�شها  �لول, �لوحد�ت 
يف �لفرتة �ملمتدة من بدية �لف�شل 
تطبيق  زم�����ن  وح���ت���ى  �ل����در������ش����ي 

�لمتحان �لق�شري.
�لف�شل  م���ق���رر  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
�أدو�ت  بعدة  قيا�شه  يتم  �ل��در����ش��ي 
�لختبار  �د�ة  �شمنها  م��ن  ت��ق��ومي 
متابعة  ف��ري��ق  وي��ع��م��ل  �ل��ق�����ش��ري, 
ت��ط��ب��ي��ق �لم��ت��ح��ان��ات �مل���رك���زي يف 
مناذج  بتجميع  �لتعليمية  �ملنطقة 
ب���غ���ر����س در�������ش�����ة تلك  �لخ����ت����ب����ار 
�ل��ن��م��اذج. و����ش��رتط��ت �ل�����وز�رة �ل 
ي���زي���د ع����دد ����ش��ئ��ل��ة �لخ���ت���ب���ار عن 
���ش��ف��ح��ت��ن و�لج����اب����ة ع��ل��ى نف�س 
�أن  ع��ل��ى  ك��اف��ي��ة,  مب�شاحة  �ل��ورق��ة 
يحدد زمن منا�شب لتطبيق منوج 
للطلبة  �لح���ت���ي���اط���ي  �لخ����ت����ب����ار 

�لغائبن عن �لختبار �ل�شا�شي.
�لختبار  يطبق  مت�شل  �شياق  ويف 
�حلكومية  �مل������د�ر�������س  يف  �لول 
م���ن ب��ن��ك �ل���ش��ئ��ل��ة يف ك��اف��ة �مل���و�د 

�لعربية  ك���ال���ل���غ���ة  �مل�������ش���ت���ه���دف���ة 
و�لعلوم  و�لريا�شيات  و�لجنليزية 
�لجنليزية  �ل��ل��غ��ة  معلم  ي��ل��ت��زم  و 
على  لالختبار,  �مل��ح��ددة  ب��امل��ه��ار�ت 
�أن تر�شد درجات �لختبار �لق�شري 

يف نظام بنك �ل�شئلة.
�أن���ه يف حال  �إىل  �ل�����وز�رة  و�����ش���ارت 
ع����دم ت���و�ف���ر �مل��ع��ل��م �ل����ش���ا����ش���ي يف 
�لبديل  �مل���ع���ل���م  ي���ع���د  �مل�����در������ش�����ة, 
�إع���د�ده  ي��وك��ل  �و  بنف�شه  �لخ��ت��ب��ار 
ميكن  �أو  ب��امل��در���ش��ة,  ��شا�شي  ملعلم 
توحيد �لمتحان مع �شعبة �خرى 
لل�شعبة  �لخ��ت��ب��ار  درج���ة  وت��ر���ش��د 

مبا�شرة يف نظام ) ��س �آي ��س(.
�ملعلم  يقوم  �خلا�شة  �مل��د�ر���س  ويف 
وتر�شد  �لق�شري  �لختبار  باإعد�د 
��س(  �آي  ������س   ( ن���ظ���ام  يف  درج���ت���ه 
�للغة  يلتزم معلم  �أن  مبا�شرة على 
�لجنليزية باملوجهات �ملحددة من 

قبل وز�رة �لرتبية و�لتعليم. 
�شياق مت�شل متثلت موجهات  ويف 
�متحانات �لختبار �لق�شري �لثاين 
�ملناطق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �مل����وح����دة 
�لتعليمية لل�شفوف �لدر��شية من 
�لثالث وحتى �لثاين ع�شر, يف �عد�د 
�لوز�رة لالختبار ومنوذج �لجابة, 
�ملدر�شة  لإد�رة  ت�شليمه  و��شرتطت 

عن طريق �ملنطقة �لتعليمية.
ب�شكل  �ل��ط��ل��ب��ة  �ج����اب����ات  وت����ق����در 
ج��م��اع��ي يف �مل��در���ش��ة وي��ط��ب��ق على 
�لختبار  ع���ن  �ل��غ��ائ��ب��ون  �ل��ط��ل��ب��ة 
بعذر مقبول, �لختبار �لحتياطي 

يف بد�ية �لف�شل �لدر��شي �لثالث.
�أن تعد �ملدر�شة منوذج  ومن �ملقرر 
�ملنهجية  وف��ق  �لق�شري  لالختبار 

�ذ�  �لثاين  �لختبار  يف  �مل�شتخدمة 
�لنموذج  عن  �لطلبة  غياب  ��شتمر 

�لحتياطي.
�ملركزية  غ��ري  ل��ل��م��و�د  ويخ�ش�س 
�ملحددة  �أيام ل تتعار�س مع �ليام 
ل����الم����ت����ح����ان �مل�������رك�������زي, وحت�����دد 
�ملقرر�ت  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
�لق�شري  �لخ��ت��ب��ار  يف  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة 
يف  �مل��د�ر���س  على  وتعميمها  �لثاين 

وقت لحق, علماً باأن مقرر �لف�شل 
م  ت��ق��ومي  �دو�ت  ب��ع��دة  قيا�شه  ي��ت��م 

�شمنها �د�ة �لختبار �لق�شري.
�خلا�شة  �ل��رتب��ي��ة  ف��ئ��ات  وت��ق��ي��ي��م 
�لفردية  �ل��رتب��وي��ة  �خل��ط��ة  وف���ق 
ل��ك��ل ط���ال���ب  �مل��ع��ت��م��دة م���ن جهة 
�لخ��ت�����ش��ا���س, ب��ي��ن��م��ا ي��ط��ب��ق على 
فئة �لدمج �لذين لي�س لهم خطط 

فردية �لختبار �ملركزي

•• دبي-الفجر:

تو�شل �مل�شاركون يف جل�شة �لع�شف 
�للغة  م���ه���ار�ت  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��ذه��ن��ي 
�ل��ت��ي نظمتها  و�ل���ق���ر�ءة  �ل��ع��رب��ي��ة 
بالتعاون  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
للتعليم  �ل�������ش���ارق���ة  جم��ل�����س  م����ع 
�لجر�ء�ت  من  حزمة  �إىل  �أخ���ري�ً, 
و�ل���ت���و����ش���ي���ات �ل��ك��ف��ي��ل��ة ب���اإح���د�ث 
�ل��ت��غ��ي��ري �مل���ط���ل���وب مب���ا ي�����ش��ب يف 
نفو�س  يف  �لأم  لغتنا  تعزيز  خ��ان��ة 
عمل  منهجية  طريق  عن  �لطلبة, 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ع���دة حم����اور لإع���الء 
قيمة و�شاأن �للغة �لعربية, متهيد�ً 
لت����خ����اذه����ا ك���خ���ارط���ة ط����ري����ق يف 
وتتمحور هذه  �ل��دول��ة.   م��د�ر���س 
�لتو�شيات يف و�شع ت�شور عام عن 
�أف�شل �ملمار�شات يف حتفيز �لطلبة 
�لأن�شطة  ع����رب  �ل������ق������ر�ءة,  ع���ل���ى 
م�شادر  م���ر�ك���ز  ودع����م  �مل��ت��ن��وع��ة, 
�ملد�ر�س,  مديري  قبل  من  �لتعلم 
منا�شبتها  وم���دى  �لكتب  ون��وع��ي��ة 
و�لعمرية  �ل���در�����ش���ي���ة  و�مل���رح���ل���ة 
م�شادر  �خت�شا�شي  ودور  للطلبة, 
�ل����ق����ر�ءة لدى  ت��ع��زي��ز  �ل��ت��ع��ل��م يف 
�مل�����و�د  م��ع��ل��م��ي  و�أدو�ر  �ل���ط���ل���ب���ة, 
مهارة  دع��م  يف  �ملختلفة  �لدر��شية 

�لقر�ءة.  
�ل�شر�كات  �ل��ث��اين فهو  �مل��ح��ور  �أم��ا 
��شتقطاب  حول  ويدور  �ملجتمعية, 
�لقر�ءة,  م��ه��ارة  وتنمية  �لطلبة, 
وم�����ع�����ار������س �ل����ك����ت����اب و�لأن������دي������ة 
فيما  �ملتعددة,  و�أدو�ره����ا  �لثقافية 
�ل��ث��ال��ث ) تطوير  �مل��ح��ور  ي��ت��ن��اول 
بيئة �لطالب (, مو�شوعات, �لقدوة 
يف �مل���ن���زل و�مل���در����ش���ة و�مل��ج��ت��م��ع , 
�لر�بع  و�مل��ح��ور  �ملنزلية,  و�ملكتبة 
و�ملقروء  �مل��رئ��ي  �لإع����الم  يف  يعنى 
و�مل�شموع, و�ملحور �خلام�س يت�شل 

و�أ�شاليب حتفيزه على  �لطالب  يف 
�شعادة  �أكدت  �لقر�ءة. من جانبها, 
�أمل �لكو�س �لوكيل �مل�شاعد لقطاع 
�لبيئة و�لأن�شطة �ملدر�شية يف وز�رة 
�لرتبية, �أن جل�شة �لع�شف �لذهني 
بالتعاون  �ل������وز�رة  نظمتها  �ل��ت��ي 
�ل�شرت�تيجين,  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
لتعزيز  �لعامة  �لأطر  لو�شع  تاأتي 
نفو�س  يف  �لعربية  �للغة  م��ه��ار�ت 
�ل���ق���ر�ءة,  �ل��ن�����سء ويف م��ق��دم��ت��ه��ا 
�لزخم  �ل���ت���وج���ه  ه�����ذ�  و�ك���������ش����اب 
�ملطلوب يف ظ��ل وج��ود كوكبة من 
و�لتي  بفاعلية  �مل�����ش��ارك��ة  �جل��ه��ات 
ترتبط مع �ل��وز�رة باأهد�ف وروؤى 

موحدة يف دعم هذ� �لتوجه.
ت�شع  �لرتبية  وز�رة  �أن  و�أو�شحت 
دعائم  �ر�شاء  �ولوياتها  مقدمة  يف 
�لدولة  م��د�ر���س  يف  �لعربية  �للغة 
مبجموعة  �لطلبة  ��شتهد�ف  عرب 
من �لج��ر�ء�ت �لتي حتث �خلطى 
ن��ح��و زي����ادة �له��ت��م��ام ب��ه��ا وغر�س 
�ملتعاقبة,  �لأج���ي���ال  يف  م��ه��ار�ت��ه��ا 
�ل������وز�رة  ج���ه���ود  �أن  �إىل  م�����ش��رية 
�ل�شياق  ه��ذ�  يف  متو��شلة  �شتظل 

حتى حتقيق �لأهد�ف �ملطلوبة.
�لتو�شيات  �أن  �ل��ك��و���س  و�ع���ت���ربت 
�لتي خرج بها �مل�شاركون يف جل�شة 
و�حدة  تعد  �لتي  �لذهني  �لع�شف 
�لعديدة  �ل��������وز�رة  م����ب����ادر�ت  م���ن 
�ل��ع��رب��ي��ة, ذ�ت قيمة  �ل��ل��غ��ة  ل��دع��م 

مل��رح��ل��ة مهمة  ك���ب���رية, وت��وؤ���ش�����س 
ك��ف��ي��ل��ة ب����اإح����د�ث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
�ل��وز�رة نحو �عالء قيمة  توجهات 
�شفوف  بن  �لعربية  �للغة  و���ش��اأن 
�ل���ط���ل���ب���ة.    ب������دوره, �أ����ش���اد �شعيد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ك��ع��ب��ي  م�����ش��ب��ح 
�ل�شارقة للتعليم, بالتعاون �لوثيق 
و�ملثمر بن �ملجل�س ووز�رة �لرتبية, 
�للغة  م��ه��ار�ت  تعزيز  يخ�س  فيما 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ن��ه��و���س ب��ال��ل��غ��ة �لأم, 
عرب تنظيم جل�شة �لع�شف �لذهني 
�للغة  �أه��م��ي��ة  �إىل  ت��ط��رق��ت  �ل��ت��ي 
�لأمام  نحو  دفعها  و�شبل  �لعربية, 
�شك  ب��ال  وتو�شيات  خ��ط��و�ت  ع��رب 

�شت�شهم يف حتقيق هذ� �ملق�شد.
وذكر �أن جمل�س �ل�شارقة ي�شطلع 
وي�شاند  يعزز  طابع  ذ�ت  مببادر�ت 
�للغة  �لتوجهات �خلا�شة يف �يالء 
�لأم مزيد�ً من �لهتمام, موؤكد�ً �أن 
�ملجل�س يعي متاماً �لأدو�ر �ملطلوبة 
�لغاية,  هذه  لتحقيق  �جلميع  من 
جل�شة  يف  م�شاركته  ف��اإن  وبالتايل 
�إىل  ه��ذه, ما هي  �لذهني  �لع�شف 
تكاتف  ���ش��رورة  م��ن  نابعة  خ��ط��وة 
جميع �لأط��ر�ف �ملعنية يف �لتعليم 
لالإ�شهام يف توجهات وز�رة �لرتبية 
بركائز  �لعربية  �للغة  �إم���د�د  نحو 
�لوقت  يف  و�أك��د  تدعيمها.  و�أ�ش�س 

ذ�ت����ه �أن��ه��ا روؤي����ة ���ش��دي��دة وخطوة 
للو�شول  �ل�شحيح  �لطريق  على 
وتعميمها  �لآل����ي����ات  �أف�������ش���ل  �إىل 
�لفائدة  لتحقيق  م��د�ر���ش��ن��ا  ع��ل��ى 
�أن �جلل�شة خرجت  �ملرجوة, مبيناً 
يعول  مهمة  وت�شور�ت  بتو�شيات 
ع��ل��ي��ه��ا ك���ث���ري�ً يف رف���د �ل��ل��غ��ة �لأم 
ب��امل��زي��د م���ن �ل��ن��ج��اح ع��ل��ى �شعيد 
يف  وجمالياتها  �أ�شا�شياتها  غر�س 

طلبة مد�ر�شنا.
�لدكتورة  �أو���ش��ح��ت  ج��ه��ت��ه��ا,  م���ن 
�إد�رة  يف  �خل���ب���رية  ط��ي��ب��ي  ���ش��ن��اء 
�للغة  �أن  �ل��رتب��ي��ة,  ب���وز�رة  �ملناهج 
�لعربية تعد �شمام �لأمان للطفل 

ل��ت��ك��وي��ن ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه وم���ه���ار�ت���ه 
�لأهمية,  ب��ال��غ��ة  وه����ي  �ل��ع��ل��م��ي��ة, 
قدر�ت  ك��ان��ت  �إذ�  �أن���ه  �إىل  م�شرية 
يتم  ومل  متدنية  �لقر�ئية  �لطفل 
متابعة �لطفل مبكر�ً, فاإن �لفجوة 
�شلباً  �ل��ت��اأث��ري  وب��ال��ت��ايل  �شتت�شع, 
على قدرته على �لتعلم, ومو��شلة 

م�شو�ره �لدر��شي.
�لطفل  �أن  ���ش��رورة  ع��ل��ى  و���ش��ددت 
�لتحاقه  ع����ن����د  �أن  ل�����ه  ي���ن���ب���غ���ي 
بالرو�شة �أن يكون لديه زخماً من 
كلمة,   300 �إىل  ت�شل  �مل���ف���رد�ت 
وي���ت���م ذل�����ك ع����رب �ل���ت���ف���اع���ل معه 
�أن  م��وؤك��دة  ل���ه,  �لق�ش�س  وق����ر�ءة 

�أ�شا�شيات �لقر�ءة يف �للغة �لعربية 
�لوعي  وهما  �أم��ري��ن,  على  تعتمد 
�ل�شوتي, و�لوعي بال�شرف مبعنى 
�لتمييز بن �لكلمات. ور�أت طيبي 
�ملحك  ه���و  ب��ال�����ش��رف  �ل���وع���ي  �أن 
�للغة  يغلف  �شيء  و�ه��م  �لأ�شا�شي, 
�ل��ع��رب��ي��ة ول���ه �رت���ب���اط وث��ي��ق وذو 
�لوعي  عالية بن  �ح�شائية  دلل��ة 
جميع  يف  و�ل������ق������ر�ءة  ب���ال�������ش���رف 
ثمة  �أن  حن  يف  �لعمرية,  �ملر�حل 
خطاأ ل يدركه �لكثريون, وهو �أننا 
نركز يف مناهجنا وطرق �لتدري�س 
�ل�شوتي  ب��ال��وع��ي  �له��ت��م��ام  ع��ل��ى 
�لأجنبية,  �لثانية  باللغات  �أ���ش��وة 

وه����و �لأم������ر �ل�����ذي ي��ت��ع��ار���س مع 
طبيعة لغتنا �لأم.

�لهتمام  �����ش����رورة  �إىل  ون����وه����ت 
ب���اإخ���ر�ج �ل��ك��ت��اب م��ن ح��ي��ث �ملتعة 
و�جل���ان���ب �ل��ب�����ش��ري ب��ح��ي��ث يكون 
�ل��ك��ت��اب �مل��در���ش��ي مم��ت��ع وج����ذ�ب, 
وقائم على �أ�ش�س علمية, من حيث 
�لدر�ك �لب�شري, وهو �لأمر �لذي 
ي��ت��ط��ل��ب م���زي���د�ً م���ن �ل��ع��م��ل نحو 
يتو�ءم مع هذه  �ملناهج مبا  تغيري 
�ل��غ��اي��ات.   و�أك����دت �أن ك��ل معرفة 
قائمة على �لقر�ءة, وهي �أ�شا�س كل 
تطور عقلي ومعريف للطفل علمياً, 
�أنه  �أن ما مييز �لعربية  �إىل  لفتة 
�لبدء  �ل�����ش��ه��ول��ة مي��ك��ن  مب��ن��ت��ه��ى 
ب���ال���ق���ر�ءة �ل��ت��ح��ل��ي��ل و�ل���رتك���ي���ب , 
�حلروف  �لطفل  تعليم  يتعن  لذ� 
و�أ�شكالها و�أ�شو�تها بهدف تركيب 
�أو  م��ن مقطعن  ك��ل��م��ات  وحت��ل��ي��ل 
ثالثة مقاطع, وهو ما �شي�شهم يف 

ت�شريع عملية �لقر�ءة للطفل.

احلمادي ي�صدر ثالثة قرارات بت�صنيف املوارد الب�صرية 
املري لال�ضتقطاب وبن فار�ش للتدريب وب�قفل ل�ض�ؤون امل�ظفني

•• دبي – حم�صن را�صد 

�أ������ش�����در م����ع����ايل ح�������ش���ن �ب���ر�ه���ي���م 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي����ر  �حل���م���ادي 
�أم�����س , ثالثة ق���ر�ر�ت وز�ري���ة ب�شاأن 
و�لتي  بالوز�رة  �لب�شرية  �ملو�رد  �إد�رة 
�ل�شتقطاب   , ل��ث��الث  تق�شيمها  مت 
و�لتدريب و�شئون �ملوظفن , وخ�س 
�ل��وزي��ر ث��الث م��ن �لكفاء�ت  م��ع��ايل 
بالكفاءة  ل���ه���م  �مل�������ش���ه���ود  �مل���و�ط���ن���ة 

و�خل��ربة يف ذ�ت �ملجال , حيث توىل 
م���ه���ام  �ل���ش��ت��ق��ط��اب ل���� ن�����ورة �مل���ري 
�ل�شارقة  منطقة  �إد�رة  تتوىل  و�لتي 
�لتدريب  م��ه��ام  وت���وىل   , �لتعليمية 
جمال بن فار�س و�لذي يتوىل حاليا 
و�لتطوير  �ل���ت���دري���ب  �إد�رة  م���دي���ر 
�ملهني يف �لوز�رة , وتوىل مهام �شئون 
�مل��وظ��ف��ن خ��ال��د �ب��ر�ه��ي��م ر����ش��د بو 
ق�شم  رئي�س  يتوىل  ك��ان  و�ل��ذي  قفل 
�لتوجيه  ب����اإد�رة  و�ل��رق��اب��ة  �لتوجيه 

بالوز�رة , وتاأتي تلك �لقر�ر�ت برت�أ�س  
فيما  كل   , �ملختارة  �لثالثة  �ل�شماء 
�ل��ق��ر�ر , تر�أ�س  �أ���ش��ار له  يخ�شه وم��ا 
و�شئون  و�لتدريب  �ل�شتقطاب  جلنة 
بكل  �ملنوطة  �ملهام  و�إد�ء   , �ملوظفن 
جلنة , حلن تعديل �لهيكل �لوز�ري 
تثبيت  ثم  وم��ن   , و�عتماده  للرتبية 
ت��ل��ك �ل����ش���م���اء ع��ل��ى م�����ش��م��ي��ات تلك 
�جلديد  �ل�����وز�رة  هيكل  يف  �لد�ر�ت 
بالفعل  ب��ا���ش��ر  وق���د   , �ع��ت��م��اده  ب��ع��د 

ج��م��ال ب��ن ف��ار���س , وخ��ال��د ب��و قفل 
من  قليلة  �شاعات  بعد  عملهما  مهام 
�إ�شد�ر �لقر�ر�ت , فيما تبقى �ل�شورة 
�إد�رة  باأعمال  غري و��شحة للقائمن 

�ملو�رد �لب�شرية من قبل .

الرتبية تو�صح اآلية العمل بالختبارات ق�صرية 1 ، 2 

 ال�زارة ت�ضع املقررات امل�ضتهدفة لالختبار الثاين وتعممه على املدار�ش لحقا 

•• دبي-وام:

�طلع وفد من �لإد�رة �لعامة خلدمة �ملجتمع بالقيادة �لعامة ل�شرطة دبي على جتربة د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لعمل �خلريي بدبي و�إجر�ء�تها �ملتبعة يف تنظيم بعثة �حلج �لر�شمية �ل�شنوية حلكومة دبي وتعزيز �ل�شر�كة 
�أحمد  و�لتو��شل بن �لطرفن . جاء ذلك خالل زيارة وفد �شرطة دبي مقر �لد�ئرة برئا�شة �لدكتور �ملقدم 
حممد �آل علي رئي�س ق�شم �لتوعية �لدينية و�ملكتبات يف �لإد�رة �لعامة خلدمة �ملجتمع بالقيادة �لعامة ل�شرطة 
دبي . و�لتقى �آل علي خالل زيارته �لد�ئرة كال من �أحمد �شعيد مدير �إد�رة �لتوجيه و�لإر�شاد بالإنابة وعي�شى 
�أحمد �ملال رئي�س ق�شم �شوؤون �حلج و�لعمرة و�لدكتور قطب عبد �حلميد م�شت�شار �لوعظ و�لإر�شاد بالد�ئرة 
�لآليات و�لإجر�ء�ت  �لتن�شيق يف تنظيم  و�أك��د �جلانبان �شرورة   . �ملجال  �لطرفان �خل��رب�ت يف هذ�  .. وتبادل 

وتطوير �خلرب�ت بينهما وتبادل �لأفكار وتقييم �لتجارب للو�شول �إىل �أف�شل �لنتائج . 

وفد �ضرطة دبي يطلع على اإجراءات تنظيم 
بعثة احلج الر�ضمية يف اإ�ضالمية دبي 

الرتكيـــز على تعميـــم اأف�صــل املمار�صـــات لتحفيــــز الطلبــــة علــــى القــــــراءة
   اأمل الكو�ش: الع�صف الذهني و�صيلة لو�صع الأطر العامة لتعزيز مهارات اللغة العربية يف نفو�ش الن�شء 
 �صعيد الكعبي: اجلل�صة خطوة على الطريق ال�صحيح للو�صول اإىل اأف�صل الآليات وتعميمها على مدار�صنا 
  �صناء طيبي: اللغة العربية �صمام الأمان للطفل وتوؤ�ص�صه عقليًا ومعرفيًا وتنمي مهاراته العلمية

•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شدرت �إد�رة �لبعثات و�لعالقات �لثقافية �خلارجية يف 
�إلكرتونيا  دليال  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
�لبالغ   2014 ل��ل��ع��ام  �ل��در����ش��ي��ة  �ل��ب��ع��ث��ات  خل��ري��ج��ي 
75 م��ن �لإن���اث  277 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة منهم  ع��دده��م 
�لوز�رة  �لدليل على موقع  �ملائة. وي�شم  27 يف  بو�قع 
�أك��ت��وب��ر عام  �أ���ش��م��اء �خلريجن م��ن �شهر  �لإل��ك��رتوين 
�لعلمية  ودرجاتهم   2014 عام  �أكتوبر  �إىل   2013
17 دول���ة عربية و�أج��ن��ب��ي��ة در���ش��و� فيها  م��ن ج��ام��ع��ات 
�جلينات  وعلوم  �لطبية  ت�شمل..�لعلوم  تخ�ش�شا   13
و�لعلوم �لهند�شية و�مل�شرفية و�لإد�رية و�لبيئية وعلوم 
�ل�شيا�شية  و�ل��ع��ل��وم  و�ل��ع��ل��وم  و�ل��رتب��ي��ة  �لآيل  �حلا�شب 
و�لإع���الم.  و�ل��ق��ان��ون  و�ل�شريعة  و�لفندقة  و�ل�شياحة 

�خلريجن  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   3.9 �أن  �إىل  �لدليل  وي�شري 
يف   0.36 و  �لدكتور�ة  درج��ة  ح�شلو�على  و�خلريجات 
�ملائة على درجة �لزمالة و 0.36 يف �ملائة على �لبورد 
ح�شل  بينما  �ملاج�شتري  درج��ة  على  �مل��ائ��ة  يف   14.8 و 
80.5 يف �ملائة منهم على درجة �لبكالوريو�س. و��شتمل 
�آل  مبارك  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ملعايل  كلمة  على  �لدليل 
نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي بارك فيها 
دو�م  لهم  ومتمنيا  �لعلمي  �إجن��ازه��م  على  �خلريجن 
�لثمينة  �جلهود  ثمار  ميثلون  �أنهم  موؤكد�   .. �لتوفيق 
�لتي بذلتها �لدولة و�أن عليهم دور� كبري� لرد �جلميل 
لدولتهم و�مل�شاهمة �لفاعلة يف �لبناء وحتقيق �لتنمية 
�أن �لدولة تبدي �هتماما ملحوظا  �أكد  �مل�شتد�مة. كما 
باملو�طنن عرب توفري �لفر�س �لتعليمية لهم �شو�ء من 
خالل �إن�شاء �جلامعات يف �لدولة �أو من خالل �بتعاثهم 

 وزارة التعليم العايل ت�ضدر دليل خريجي 
بعثات 2014 على م�قعها الإلكرتوين 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د �مل�����دع�����و/ و�ول����ي����ال 
�ثيوبيا   - دم��ي�����ش��ي  ���ش��ف��و 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
     )1038355( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/4775564

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ ك�������ارل 
بريطانيا   - بالك  �نثوين 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
     )504275066( رق��م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/9419691

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ ���ش��ي��د مظهر 
م�شطفى ح�شن جفري     - 
جو�ز    - �جلن�شية   باك�شتان 
رقم )8523091(      �شفره 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/5318592

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ حممد �شالح 
�ليمن  ع�����م�����ر-  حم����م����د 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
     )3193516( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/9955586

فقدان جواز �سفرت
جي�شو�شا  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
ريكوريدو �ي�شبينيد�       - 
جو�ز    - �جلن�شية   �لفلبن 
رقم )0211870(      �شفره 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   055/4684028

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د �مل�����دع�����و/ رود�ل�������ن 
ب��الك��و  - �لفلبن  ب��ات��اك 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
      )9280718( رق�������م 
�لت�شال  عليه  يجده  من 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ف��ل��ب��ي��ة لدى 

�لدولة.
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•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

علو�ن  ب����ن  �هلل  ع���ب���د  ع���ل���ي  �ل����ل����و�ء  ت��ف��ق��د 
�لنعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة, �إد�رة 
�خلدمات �لإلكرتونية و�لت�شالت بالقيادة 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة, بح�شور  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
�لعقيد طارق حممد بن �شيف مدير مكتب 
�ل�شباط, وذلك  ع��دد م��ن  و  �ل��ع��ام,  �ل��ق��ائ��د 
�لتي  و�لتفتي�شية  �لتفقدية  زيار�ته  �إطار  يف 
مبختلف  �لعمل  �شري  على  للوقوف  تهدف 
�لإد�ر�ت �ل�شرطية, بهدف توجيه �شري �لأد�ء 
مبا يحقق �إ�شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية من 

خالل �لوقوف ميد�نياً لبحث ودر��شة جميع 
�ل��ع��و�ئ��ق و�ل�����ش��ع��وب��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �لعمل 
و�إيجاد  ت��ذل��ي��ل��ه��ا  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل�����ش��رط��ي, 

�حللول �لالزمة لها.
و����ش��ت��م��ع ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خليمة, 
عبد  �مل��ق��دم حممد  م��ن  تف�شيلي  ���ش��رح  �إىل 
�خلدمات  �إد�رة  م��دي��ر  �لأح���م���د  �ل��رح��م��ن 
�لإل��ك��رتون��ي��ة و�لت�����ش��الت, خ���الل �جلولة 
باإد�رة  و�لأف����رع  �لأق�����ش��ام  جلميع  �لتفقدية 
مطلعاً  و�لت�شالت,  �لإلكرتونية  �خلدمات 
�لبيانات  ع��رب  �ل��ع��ام  �لأد�ء  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
وموجهاً  �لإلكرتونية,  للبيانات  �لإح�شائية 

ب��ت��ف��ع��ي��ل �خل���ط���ط �لأم���ن���ي���ة ل��ل��و���ش��ول �إىل 
�ملزيد من �لتقدم و�لتطور �لتقني يف جمال 
�ملهم  بالدور  م�شيد�ً  �ل�شرطية,  �لت�شالت 
�خلدمات  �إد�رة  ب���ه  ت��ق��وم  �ل����ذي  و�ل���ف���ّع���ال 
�لإل��ك��رتون��ي��ة و�لت�������ش���الت ب�����ش��رط��ة ر�أ����س 
فر�س  �أ�شهم يف  �ل��ذي  �لأم���ر  وه��و  �خليمة, 
���ش��ل��ط��ة �ل���ق���ان���ون ب���احل���ف���اظ ع���ل���ى �لأم�����ن 
�أن هذه �جلولة �لتفقدية  �ملجتمعي, موؤكد�ً 
من  �ملنبثقة  �لأم��ن��ي��ة  �خل��ط��ة  �شمن  ت��اأت��ي 
�أهد�ف وز�رة �لد�خلية, كما قام مدير �إد�رة 
بتقدمي  �لإلكرتونية و�لت�شالت  �خلدمات 
تطوير  و  �إن�شاء  مر�حل  ح��ول  مف�شل  �شرح 

�خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �للكرتونية  �لبو�بة 
وبر�جمها و �خلدمات �للكرتونية �ملقدمة 
تطور�ت  م��ن  �شاحبها  وم��ا  �إط��الق��ه��ا,  منذ 
تتما�شي مع متطلبات و �حتياجات �ملتعاملن 

ومقرتحاتهم و تطلعاتهم �مل�شتقبلية. 
يف ختام �لزيارة توجه قائد عام �شرطة ر�أ�س 
لإد�رة  و�لتقدير  �ل�شكر  بخال�س  �خليمة, 
�خلدمات �للكرتونية و�لت�شالت ب�شرطة 
ر�أ����س �خل��ي��م��ة, مل��ا �أب����دوه م��ن ت��ع��اون �شادق 
ودعم متو��شل وملحوظ لتطوير وحت�شن 
�خلدمات �ملقدمة للعمل �لأمني يف خمتلف 

�ملجالت �لأمنية و�ل�شرطية. 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر:

�أكد �ل�شيخ �لأ�شتاذ د. �شليمان �لرحيلي, �أ�شتاذ كر�شي �لفتوى 
و�شو�بطها يف �جلامعة �لإ�شالمية باملدينة �ملنورة, �ملدر�س يف 
بالأمن  ينعمون  �لإم���ار�ت  �أبناء  �أن  �ل�شريف,  �لنبوي  �مل�شجد 
و�لزدهار  �لجتماعي و�خلدمي  و�لرفاه  و�ل�شتقر�ر  و�لأم��ان 
قيادتهم  حول  و�لتفافهم  كلمتهم  �جتماع  بف�شل  �لقت�شادي 
�لر�شيدة, معترب� �أن �للحمة بن �لر�عي و�لرعية يف �لإمار�ت 
قل نظريها على م�شتوى �لعامل, وهي من نعم �ملوىل, تبارك 
وت��ع��اىل, ع��ل��ى �ل��دول��ة و�أب��ن��ائ��ه��ا, م��ا ي��ت��وج��ب �مل��ح��اف��ظ��ة عليه 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��زه.  ج���اء ذل���ك, خ���الل �ل��ربن��ام��ج �لديني 
للقر�آن  �خليمة  ر�أ����س  ج��ائ��زة  نظمته  �ل��ذي  �ملتكامل,  �لعلمي 
�لكرمي, �خلمي�س �ملا�شي, يف م�شجد �ل�شيخ ز�يد بر�أ�س �خليمة, 
من  ع�شرة  �خلام�شة  ل��ل��دورة  �خلتامية  �لفعاليات  ب��اك��ورة  يف 
�لقا�شمي,  بن حميد  بن خالد  �ل�شيخ �شقر  �جلائزة, بح�شور 
�لكرمي  ل��ل��ق��ر�آن  �خليمة  ر�أ����س  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

وعلومه, �لتي تنظم �جلائزة, و�أحمد �إبر�هيم �شبيعان, �لأمن 
�لعام ورئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة, بجانب نحو �ألفي �شخ�س 

من �لأهايل, من �لرجال و�لن�شاء.
�إن  �لعلمي:  �ل��ربن��ام��ج  فعاليات  خ��الل  �لرحيلي  د.  �أ.  وق���ال 
طريق �ل�شالمة من �لفنت �ملعا�شرة هو لزوم جماعة �مل�شلمن 
�لدنيا و�لآخ��رة ونيل رحمة �هلل,  �شعادة  �أن  و�إمامهم, يف حن 
�شبحانه, ور�شو�نه وبيا�س �لوجوه يوم �لقيامة هي جميعا من 

ثمر�ت �لتز�م �جلماعة ووحدة �ل�شف وطاعة �أويل �لأمر.
��شتمل برنامج �لأ�شتاذ �لدكتور �لرحيلي, �لذي تو��شل يومن, 
حتت  متخ�ش�شة  علمية  دورة  على  �ملا�شية,  �جلمعة  و�ختتم 
�خلمي�س  يومي  بدورها  ��شتمرت  �ل�شريعة(,  )مقا�شد  عنو�ن 
و�جلمعة, وحما�شرتن �ألقاهما د. �لرحيلي, متحورت �لأوىل 
ح���ول )ح����الوة �ل���ق���ر�آن(, �أق��ي��م��ت ب��ع��د ���ش��الة �مل��غ��رب م��ن يوم 
�خلمي�س �ملا�شي, وحملت �لثانية, �لتي نظمت �جلمعة, عنو�ن 
�جل��ائ��زة خطبة �شالة  �إل��ق��اء �شيف  بجانب  �ملتقن(,  )م��ن��ازل 

�جلمعة �ملا�شية.

�ل�شالمة  ط��ري��ق  �جلمعة,  خطبة  يف  �لرحيلي,  د.  �أ.  وت��ن��اول 
و�لعامل  �ملنطقة  ت�شهد  �ل��ت��ي  �مل��ع��ا���ش��رة,  ل�شيما  �ل��ف��نت,  م��ن 
�لعاقل  �أن  �إىل  م�شري�  حاليا,  منها  وموؤ�شفة  خمتلفة  من��اذج 
�ملوفق ينظر �إىل �خلري �لعميم وحالة �لرفاهية, �لتي يعي�شها 
مو�طنو �لإمار�ت و�ملقيمون على �أر�شها �لطيبة, فيحمد �هلل, 
ويعمل  عليها  �حلفاظ  �إىل  و�إخ��ال���س  ب�شدق  وي�شعى  تعاىل, 

على ��شتمر�ريتها.
ونهار�  ليال  �ل��ف��نت مي��ك��رون  �أه���ل  �أن  م��ن  �لرحيلي  د.  وح���ذر 
�ل�شمل  وتفريق  و�ل�شتقر�ر,  �لأم��ن  وزعزعة  �لألفة  خللخلة 
�ل�شالمة  �أن  على  م�شدد�   , �ل��و�ح��دة  و�لكلمة  �ل�شف  ومتزيق 
تكمن يف �لبتعاد عن �لفنت, وكلما كان �ملوؤمن عنها �أبعد كان 

له ذلك �أ�شلم .
و�أخذ  �لعتبار  �إىل  �ل�شريف  �لنبوي  �مل�شجد  يف  �ملدر�س  ودع��ا 
بالعديد من  وم��ا حلق  �لأح���و�ل  وقائع  و�لعظة من  �ل��درو���س 
�أن  بعد  �ملا�شية,  �ل�شنو�ت  خ��الل  �ملنطقة  يف  و�شعوبها  �ل��دول 
ت�شلل �إليها �أهل �لفتنة, فانقلب �لأمن خوفا و�لجتماع فرقة.

•• اأم القيوين-وام:

�لإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  نظمت 
�لقيوين  �أم  ومنطقتي  دب��ي  يف  �ل��رب�ح��ة  م�شت�شفى  م��ع  بالتعاون 
�لطبية و�لتعليمية ووز�رة �لرتبية و�لتعليم .. حما�شرة توعوية 
�لأوىل  �حل��ل��ق��ة  �لأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  �لأب�����رق  م��در���ش��ة  ل��ط��ال��ب��ات 
و�لنظافة  �لإفطار  وجبة  و�أهمية  �ل�شليمة  �لتغذية  عنو�ن  حتت 
�ل�شخ�شية . ونظمت حما�شر�ت توعوية يف عدد من �ملد�ر�س �لتي 
ت�شرف �ملوؤ�ش�شة عليها �شمن م�شروع �ملقا�شف �ملدر�شية و�لوجبات 
و�أم  وع��ج��م��ان  �خل��ي��م��ة  ور�أ�����س  دب���ي  م��ن  ك��ل  للطلبة يف  �ل�شحية 
�لقيوين و�لفجرية. وت�شمنت �ملحا�شر�ت �شرحا و�فيا عن �شالمة 

ونظافة �لغذ�ء و�لتاأكد من �أن �لأغذية �ملقدمة ل ت�شبب �أ�شر�ر� 
�لغذ�ئي  �لت�شمم  وم�����ش��ادر  خم��اط��ر  وبينت  للم�شتهلك  �شحية 
�لتح�شري  وبعد  و�أث��ن��اء  قبل  �ل��غ��ذ�ء  وحماية  �ل�شيطرة  وع��و�م��ل 
ول��ف��ت��ت �إىل م���ا ي��ج��ب ع��ل��ى �مل��ت��ع��ام��ل��ن م���ع �ل���غ���ذ�ء �لل���ت���ز�م به 
وكيفية �لتعامل مع �لأغذية يف �ملقا�شف �ملدر�شية ودور �مل�شرفن 
�آل  ز�ي��د  بن  موؤ�ش�شة خليفة  م�شوؤول يف  و�أك��د م�شدر  �ل�شحين. 
�أف�شل  تقدمي  على  �ملوؤ�ش�شة  حر�س  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان 
�ملو�د �لغذ�ئية لطالب �ملد�ر�س يف �ملقا�شف �ملدر�شية �لتي تتوىل 
�لإ�شر�ف على �لأطعمة فيها .. مو�شحا �أن �لهدف من �ملحا�شر�ت 
�ل�شلمية  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  باتباع  �لأم��ور  و�أول��ي��اء  �لطلبة  توعية 
و�ل�شحية . ويف مدر�شة �لأبرق للتعليم �لأ�شا�شي .. �شرحت مرمي 

ر��شد بن ح�شن �خ�شائية �لتغذية يف م�شت�شفى �أم �لقيوين للطلبة 
من خالل �شريط فيديو يحتوي على ر�شوم كاريكاتريية .. �أهمية 
مكوناتها  حت��ت��وي  �أن  و����ش���رورة  �ل�شحي  �لإف���ط���ار  وج��ب��ة  ت��ن��اول 
وذهنيا.  ج�شديا  للنمو  �مل�شاعدة  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  جميع  على 
ت�شاعد  �ل�شحية  �لوجبات  هذه  �أن  �لتغذية  �أخ�شائية  و�أو�شحت 
على �كت�شاب �ملزيد من �لطاقة وحت�شن من �شحة �لقلب وت�شاعد 
على حرق  وت�شاعد  للطلبة  �ملناعي  �جلهاز  وتقوية  �لرتكيز  على 
�لوجبات  عن  �لبتعاد  �شرورة  �إىل  و�أ���ش��ارت   . �جل�شم  يف  �لدهون 
و�مل�شروبات  بالدهون  و�مل�شبعة  �شحية  و�ل��غ��ري  للج�شم  �ل�شارة 
�لغازية وم�شروبات �لطاقة لنتائجها �ل�شلبية على �شحة �جل�شم 

وعلى �نخفا�س �مل�شتوى �لتح�شيلي للطالب. 

•• اأبو ظبي –الفجر:

حكومة  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�أب����وظ����ب����ي �ل����ت����ي ت����وؤك����د �����ش����رورة 
�حلكومية  �جل��ه��ات  ب��ن  �لتن�شيق 
لتحقيق  و�مل���ح���ل���ي���ة  �لحت������ادي������ة 
�لإج������ر�ء�ت وحت�شن  �ل��ت��ك��ام��ل يف 
وت���������ش����ري����ع �خل������دم������ات �مل���ق���دم���ة 

للمو�طنن.  
ق�������ام�������ت  م����وؤ�����ش���������ش����ة �ل�����رع�����اي�����ة 
ر  �لُق�شَّ و������ش�����وؤون  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
بتوقيع �تفاقية �شر�كة وتعاون  مع  
�شندوق معا�شات ومكافاآت �لتقاعد  
لإم��ارة  �أبوظبي و ذلك يف مقرها 
. و يهدف  �أب��وظ��ب��ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي يف 
تعزيز  �إىل  �لتفاقية  ه��ذه  توقيع 
�جلهتن  ب��ن  و�ل��ت��ع��اون  �لتو��شل 
�مل�شرتكة  �أه���د�ف���ه���م���ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ذ�ت  و�لدر��شات  �ملعلومات  وتبادل 
�لعالقة بطبيعة عملهما . 

كما تق�شي �لتفاقية بالتن�شيق بن 
�جلهتن لتنفيذ �مل�شاريع �مل�شرتكة 

وحت�شن  ت�شهيل  �إىل  تهدف  �لتي 
�أد�ئهما و�شرعة �إجنازهما ملهامهما 
من  �مل�شلحة  �أ���ش��ح��اب  خ��دم��ة  يف 
�مل���ت���ع���ام���ل���ن و�مل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن من 

خدمات �ملوؤ�ش�شتن. 
و �أكد  �شعادة ر��شد عتيق �لهاملي, 
ملوؤ�ش�شة  ب���الإن���اب���ة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 
�ل���رع���اي���ة �لج��ت��م��اع��ي��ة و����ش���وؤون 

�ل��ق�����ش��ر, ح���ر����س �مل��وؤ���ش�����ش��ة على 
ع��م��ل��ه��ا وحت�شن  �آل����ي����ات  ت��ط��وي��ر 
للق�شر  �ملقدمة  خلدماتها  �أد�ئ��ه��ا 
م������ن خ����الل  وم��������ن يف ح���ك���م���ه���م 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع خم��ت��ل��ف �ل���دو�ئ���ر 
هذه  مب�شالح  �ملعنية  �حل��ك��وم��ي��ة 
وعلى  �مل��ه��م��ة,  �لجتماعية  �لفئة 
ومكافاآت  معا�شات  �شندوق  ر�أ�شها 

�لتقاعد.
عبد  خلف  �شعادة  �أك��د  جانبه,  من 
�لعام  �ملدير   , �هلل رحمه �حلمادي 
�إننا  للمعا�شات   �أبوظبي  ل�شندوق 
�لتفاقية  ه����ذه  ب��ت��وق��ي��ع  ���ش��ع��د�ء 
تعزيز  ل��ل�����ش��ن��دوق  ���ش��ت��ت��ي��ح  �ل���ت���ي 
خدماته  وحت�شن  بياناته  ق��اع��دة 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن  م���ن خ����الل تبادل 
�لرعاية  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع  �مل��ع��ل��وم��ات 

�لجتماعية و�شوؤون �لق�شر .

الهالل الحمر تنظم ندوة ح�ل دور العالم خالل النزاعات امل�ضلحة�ضرطة عجمان ت�عي طلبة املدار�ش بال�ضتخدام الآمن لالإنرتنت
•• عجمان-وام: 

عجمان  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  نظمت 
منطقة  مد�ر�س  طلبة  لتوعية  حما�شر�ت 
عن  �لناجمة  باملخاطر  �لتعليمية  عجمان 
�ل�شتخد�م �خلاطئ لالإنرتنت .. وذلك يف 
�إطار فعاليات حملة معا لنجعل �لإنرتنت 
وتناول   . ��شتخد�ما  �أف�����ش��ل  �لإم�����ار�ت  يف 
ق�شم  م��ن  �ل�شحي  حمد  علي  �أول  �مل���الزم 
�لإع����الم و�ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة و�مل����الزم �أول 
�ملجتمعية  �ل�شرطة  ق�شم  م��ن  خليل  وف��اء 

�ل�شتخد�م  كيفية   .. �مل��ح��ا���ش��ر�ت  خ���الل 
على  �ملرتتبة  و�لعو�قب  لالإنرتنت  �لآم��ن 
و�مل�شاكل  له  و�خلاطئ  �ل�شلبي  �ل�شتخد�م 
جهلهم  نتيجة  �لطلبة  فيها  يقع  قد  �لتي 
دون  غ��رب��اء  �أ�شخا�س  م��ع  تو��شلهم  �أث��ن��اء 
وع��ي��ه��م ب��ن��و�ي��اه��م �ل�����ش��ي��ئ��ة و�ل��دن��ي��ئ��ة يف 
�بتز�زهم حتى وقوعهم يف �شباك ع�شابات 
جمرمي �ل�شبكة �لعنكبوتية �لإنرتنت. ومت 
عر�س فيلما كرتونيا عن م�شاوئ ��شتخد�م 
و�ملدر�شة  �لأ����ش���رة  وم�����ش��وؤول��ي��ة  �لإن���رتن���ت 
ثقافة  ن�����ش��ر  يف  ودوره��������م  �لأب�����ن�����اء  جت�����اه 

ونا�شد   . ل��الإن��رتن��ت  �لآم�����ن  �ل���ش��ت��خ��د�م 
مع  �لتحدث  ب�شرورة  �لطلبة  �ملحا�شرون 
يف  �ملدر�شة  يف  ومعلميهم  �أم��وره��م  �أول��ي��اء 
�أن��و�ع �لبتز�ز  حالة تعر�شو� لأي نوع من 
ليتخذو�  �لإن����رتن����ت  جم���رم���ي  ق��ب��ل  م���ن 
�ل�شليم يف خماطبة رج��ال �لأمن  �لإج��ر�ء 
�إجر�ء�تهم  �تخاذ  يف  للمبا�شرة  و�ل�شرطة 
قبل  �مل�شكلة  لتلك  ح��د  وو���ش��ع  �لقانونية 
لهم  متمنن   .. حلها  وي�شعب  تتفاقم  �أن 
و�ل��ت��وف��ي��ق يف حياتهم  و�ل�����ش��الم��ة  �لأم����ن 

�لدر��شية.

•• ابوظبي-وام: 

تنظم هيئة �لهالل �لأحمر غد� بفندق �شنغريال 
و�لنز�عات  �لإع�������الم  ب���ع���ن���و�ن  ن�����دوة  �أب���وظ���ب���ي 
�لوطني  �ملجل�س  م��ع  بالتعاون  وذل���ك  �مل�شلحة 
ل����الإع����الم وج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ح��ف��ي��ن يف �ل���دول���ة 
وتناق�س  �لأح��م��ر.  لل�شليب  �ل��دول��ي��ة  و�للجنة 
�لندوة عدد� من �ملحاور �لأ�شا�شية للوقوف على 
و�شائل  عمل  تو�جه  �لتي  و�ملعوقات  �لتحديات 
�لإعالم خالل �لنز�عات و�ملخاطر �لتي يتعر�س 
لها �ل�شحفيون من خالل ��شتهد�فهم من قبل 

�أطر�ف �لنز�ع. وتبحث �لندوة عدد� من �ملحاور 
�لتي تتناول تعزيز �لوعي مببادئ �لقانون �لدويل 
�لإن�شاين لدى �لإعالمين و�لتعريف مبفهومه 
و�لفئات  ع��م��ل��ه  ون���ط���اق  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  وق����و�ع����ده 
�مل�����ش��م��ول��ة ب��ح��م��اي��ت��ه وع��الق��ت��ه ب��ق��ان��ون حقوق 
�لنز�عات  �أنو�ع  ��شتعر��س  ..�إىل جانب  �لإن�شان 
�ل�شحفين وقت �حلرب ودور  �مل�شلحة وحماية 
وم�شاعدة  حماية  يف  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل 
�لطبيعية  و�ل��ك��و�رث  �مل�شلحة  �لنز�عات  �شحايا 
و�لعالقة بن مكونات �حلركة �لدولية للهالل 
دور  �إىل  ..�إ���ش��اف��ة  �لأح��م��ر  و�ل�شليب  �لأح��م��ر 

�لنز�عات.  يف  �لأحمر  لل�شليب  �لدولية  �للجنة 
وتاأتي هذه �لندوة �شمن جهود �لهالل �لأحمر 
�ل��ع��م��ل �لإن�شاين  ب��اآل��ي��ات  ل��الرت��ق��اء  �لإم���ار�ت���ي 
وتطوير �ملهار�ت وتعزيز �لقدر�ت يف و�حدة من 
�أهم �ملجالت و�أكرثها حيوية ومناق�شة �لق�شايا 
�لإن�����ش��اين من  �لعاملن يف �حل��ق��ل  �ل��ت��ي متكن 
�أد�ء دورهم على �لوجه �لأف�شل وتعزيز قدر�ت 
تغطياتهم  خ���الل  و�ل�����ش��ح��ف��ي��ن  �لإع���الم���ي���ن 
�مليد�نية للنز�عات و�إك�شابهم مهار�ت �إ�شافية يف 
�لقانون  بنود  �لتي توفرها لهم  جمال �حلماية 

�لدويل �لإن�شاين. 

قائد عام �ضرطة راأ�ش اخليمة يتفقد ادارة اخلدمات اللكرتونية 

يف حما�صرة جائزة راأ�ش اخليمة للقراآن الكرمي 

مدر�ش امل�ضجد النب�ي: اللحمة بني الراعي والرعية يف الإمارات قل نظريها 

خليفة لالأعمال الإن�ضانية حتر�ش على ت�عية طلبة املدار�ش يف خمتلف مناطق الدولة

�ض�ؤون الق�ضر و �ضندوق اأب�ظبي للمعا�ضات  ي�قعان اتفاقية لتح�ضني وت�ضهيل خدماتهما

•• عجمان-وام: 

بحثت جلنة تطوير �ملنطقة �لأمنية �ملتميزة يف عجمان 
�أم�������س �لول �لإج�������ر�ء�ت  خ����الل �ج��ت��م��اع��ه��ا �ل���ث���اين 
يتنا�شب  مبا  �لأمنية  �ملنطقة  ملف  لتجهيز  �خلا�شة 
لتطوير  �لتنفيذي  و�مل��ج��ل�����س  �ملحلية  �حل��ك��وم��ة  م��ع 
�لذي  �لجتماع  ح�شر  و�ملحلية.  �لحتادية  �ملوؤ�ش�شات 
�لعميد  ���ش��ع��ادة   .. عجمان  كمبن�شكي  ف��ن��دق  يف  عقد 
�شرطة  �لنعيمي قائد عام  �شلطان بن عبد�هلل  �ل�شيخ 

عجمان و�شعادة �لعميد �شالح �شعيد �ملطرو�شي مدير 
�لعميد  و���ش��ع��ادة  �مل���دين  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ع���ام 
حم��م��د ع��ب��د�هلل ع��ل��و�ن م��دي��ر ع���ام �لإق���ام���ة و�شوؤون 
و�أع�شاء فرق  روؤ���ش��اء  �لأج��ان��ب يف عجمان وع��دد من 
و�أ�شاد  �لد�خلية.  وزير  �شمو  بجائزة  �ملعايري �خلا�شة 
وروؤ�شاء  �للجنة  بجهود  �شلطان  �ل�شيخ  �لعميد  �شعادة 
�مل�شاركة وطالبهم مب�شاعفة �جلهود  �لفرق  و�أع�شاء 
و��شتكمال ماتبقى من �إج��ر�ء�ت جتهيز ملف �ملنطقه 

�لأمنية . 

•• اأم القيوين ـ الفجر 

�أع��ل��ن��ت ج��ائ��زة ر����ش��د ب��ن �أح��م��د �مل��ع��ال ل��ل��ق��ر�آن �لكرمي 
�ملتاأهلن  نتائج  عن  �لقيوين  ب��اأم  �ل�شالمية  و�لثقافة 
�لكرمي  �لقر�ن  حفظ  م�شابقة  يف  �لنهائية  للت�شفيات 

�لدورة �لثامنة لعام )1436 ه� - 2015 م(. 
طلبة  �ختبار  من  �لتحكيم  جلان  �نتهاء  بعد  ذلك  جاء 
 73 �ملتاأهلن  �لطلبة  عدد  بلغ  بحيث  �لإم��ارة  مد�ر�س 
بلغ  كما  طالبة   33 و  طالبا   40 منهم  وطالبة  طالبا 
24 مدر�شة  �ل�����دورة  �مل�����ش��ارك��ة يف ه���ذه  �مل���د�ر����س  ع���دد 

يف  ت��ب��د�أ  �لنهائية  �لت�شفيات  ب���اأن  ب��الإ���ش��ارة  ي��ج��در  و   ,
22-02-2015 م وحتى  �مل��و�ف��ق  �ل��ق��ادم  ي��وم �لأح��د 

�خلمي�س 26-02-2015 م.
وتهدف �مل�شابقة �ىل ت�شجيع �لطلبة و �لهتمام بكتاب 
و�إب��ر�ز ف�شل  و�لعناية بحفظة وجتويده وتالوته,  �هلل 
�لقر�آن �لكرمي وتكرمي �أهله �إجاللهم وتن�شيط مر�كز 
حتفيظ �لقر�آن بالإمارة و�لعمل على خلق روح �لتناف�س 
�لنا�شئة لالإقبال على حفظ كتاب  ودف��ع   , �لطلبة  بن 
على  �أبنائهم  تربية  على  �لم���ور  �ول��ي��اء  وت�شجيع  �هلل 

حفظ �لقر�آن �لكرمي.

•• دبي-الفجر: 

�لتميمي وم�شاركوه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت  �أعلنت �شركة 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة, �إح���دى ك��ربي��ات ���ش��رك��ات �مل��ح��ام��اة �ل��ر�ئ��دة يف 
�لتوثيق  خ��دم��ات  ت��وف��ري  ع��ن  �لأو����ش���ط,  �ل�����ش��رق  منطقة 
�خلا�شة لت�شبح و�حدة من �أوىل �ل�شركات يف دولة �لإمار�ت 
�أعقاب مر�شوم �شادر  �لتي توفر هذه �خلدمات, وذلك يف 
قامت  �لقانون �جلديد,  �ملا�شي. ومبوجب  �لعام  نهاية  يف 
لتوفري  وم�شاركوه  �لتميمي  �شركة  بتعين  دب��ي  حكومة 
�ل�����ش��رك��ة تفوي�شاً  �ل��ت��وث��ي��ق �خل��ا���ش��ة, وم��ن��ح��ت  خ��دم��ات 
للم�شادقة على كافة �لوثائق مبا يف ذلك عقود �لتاأ�شي�س 
�شركة  تاأ�شي�س  وعقود  �ملحدودة,  �مل�شوؤولية  ذ�ت  لل�شركات 
�أعمال مدنية, وعقود تعين وكيل خدمات حملي, وعرو�س 
�لعمل, و�إقر�ر�ت �عتماد �لتو�قيع, و�إقر�ر�ت �ل�شكن وعدم 
بالعالمات  �خلا�شة  �لتوكيالت  على  و�لت�شديق  �لعمل, 

�لتجارية, و�لتوكيالت �خلا�شة باملنازعات �لإيجارية.
ويف �ل�شابق, كانت مهمه توثيق �ملعامالت لأغر��س ر�شمية 
�ملباين  يف  يتو�جدون  معنين  موظفن  عاتق  على  ملقاة 
�أ�شبح باإمكان بع�س �ملحامن  �أنه  �حلكومية يف دبي, غري 
�ملحددين توفري خدمات كاتب �لعدل لكافة �أفر�د �ملجتمع 
يف دبي. وتعترب مبادرة توفري خدمات �لتوثيق و�حدة من 

م��وؤخ��ر�ً, و�لتي تهدف  دب��ي  �إم���ارة  �أطلقتها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
�أكرث  خ��دم��ات  لتوفري  �ل��ق��ط��اع��ات  بع�س  خ�شخ�شة  �إىل 
�أعد�د  تنامي  �ل�شكان, وذلك يف ظل  مع �حتياجات  تنا�شباً 
�لذكية  �ملدينة  مبادر�ت  مع  ومتا�شياً  �لإم���ارة.  يف  �ل�شكان 
�خلدمات  ه��ذه  توفري  �شيتم  دب��ي,  حكومة  �أطلقتها  �لتي 
�إلكرتونياً من خالل موقع �إلكرتوين يتم ربطه مع �ملوقع 
�خلا�س مبحاكم دبي. و�شيتوىل ع�شام �لتميمي, �ل�شريك 
�ملوؤ�ش�س ل�شركة �لتميمي وم�شاركوه, مهمة �لإ�شر�ف على 
مكتب خدمات �لتوثيق �خلا�شة �لتابع لل�شركة, و�شي�شانده 
فريق من �ملحامن �لإمار�تين ي�شم كل من طيبة �ل�شفار, 

م�شاعد �أول يف �ل�شركة, وفاطمة مو�شى, م�شاعد.
وتعليقاً على هذه �خلطوة, قال ع�شام �لتميمي:

 نحن يف �شركة �لتميمي نفخر بخربتنا �لعريقة ومعرفتنا 
�ملتجذرة, وقدرتنا على تقدمي خدمات متميزة لعمالئنا. 
�إن توفري خدمات �لتوثيق �خلا�شة �شي�شهم يف توفري حلول 
�لأعمال  بقطاع  �خلا�شة  �ملعامالت  لإمت��ام  وفعالة  �شهلة 
هذ�  وفعالة.  دقيقة  بطريقة  �إمتامها  عن  ف�شاًل  دب��ي,  يف 
يف  �حلكومة  �لتز�م  على  دليل  �إل  هو  ما  �جلديد  �لقانون 
�شبل  لإي��ج��اد  جهودنا  و�شنو��شل  فعالة,  خ��دم��ات  ت��وف��ري 
من  لكل  نقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  م��ن  لال�شتفادة  ج��دي��دة 

عمالئنا و�ملجتمع من حولنا. 

جلنة تط�ير املنطقة الأمنية املتميزة يف عجمان تعقد اجتماعها الثاين

بجائزة  النهائية  بالت�ضفيات  وطالبة  طالبا   73
را�ضد بن اأحمد املعال للقراآن الكرمي

التميمي وم�ضارك�ه تعلن عن تقدمي خدمات 
الت�ثيق اخلا�ضة لعمالئها يف الإمارات
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عربي ودويل

نعى معايل �أحمد بن حممد �جلرو�ن رئي�س �لربملان �لعربي - مبزيد 
21 مو�طنا م�شريا يف ليبيا �لذين قتلو�  �ل�  من �لأ�شف و�لأ�شى - 
على يد تنظيم د�ع�س �لإرهابي. و�أكد �جلرو�ن يف بيان له �لليلة قبل 
�ملا�شية..�أن و�جب دول �لعامل �حلر كافة و خا�شة �لدول �لأع�شاء يف 
جمل�س �لأمن �لدويل �أن تقف بقوة وت�شامن معا وتتخذ �لإجر�ء�ت 
�لفاعلة �لتي تكفل �لق�شاء على تلك �جلماعات �لإرهابية �ملجرمة..

م�شري� �إىل �أنه ل تكفي كلمات �ل�شجب �أو �لإد�نة و�إمنا يجب �لتعامل 
�أو  �أو م�شاندة  �أن��ه ور�ء دع��م  بكل ح��زم و���ش��ر�م��ة م��ع ك��ل م��ن يثبت 
و�أعرب  �لع�شر �حلديث.  بتتار  �لتي و�شفها  تلك �جلماعات  متويل 
معايل رئي�س �لربملان �لعربي عن ده�شته لعدم قدرة �لقوى �لدولية 
يوم  ك��ل  تنت�شر  �ل��ت��ي  �لإره��اب��ي��ة  �جل��م��اع��ات  تلك  �لق�شاء على  م��ن 
وتزد�د �أفعالها �لإجر�مية يف �لعديد من دول �لعامل خا�شة �ملنطقة 
طاقاتنا  بكل  م�شر  م�شاندة  ���ش��رورة  �إىل  �جل���رو�ن  ودع��ا  �لعربية. 
�لذين  �لتطرف  �أ�شحاب  ذوي  من  �لإره���اب  ه��ذ�  ل�شرب  وقدر�تنا 
�ل�شماوية.  و�لأدي��ان  �لإن�شانية  وقو�عد  مبادئ  �أب�شط  ل يحرتمون 
وحذر رئي�س �لربملان �لعربي �لذين يتقاع�شون عن �شرب �لإرهاب..

�لإج����ر�ء�ت  م��ا مل يتخذو�  ع��اج��ال �شيطولهم  �أو  �آج���ال  �أن���ه  م��وؤك��د� 
�جلماعية مع دول �لعامل �حلر مبا يكفل حتطيم �لهجمة �لإرهابية 
قيادة  مل�شر  �لعز�ء  خال�س  �جل��رو�ن  �أحمد  معايل  ووج��ه  �ل�شر�شة. 
�لثاين  تو��شرو�س  �لبابا  وقد��شة  �ل�شهد�ء  و�أ�شر  و�شعبا  وحكومة 
عز  �مل��وىل  �مل�شرين..�شائال  �إخو�ننا  من  �ل�شحايا  ه��وؤلء  ل�شقوط 

وجل �أن يتغمدهم بو��شع رحمته.

�لرئي�س نور  ل��ه  �ل���ذي ينتمي  ق��از�خ�����ش��ت��ان  ق��ال �حل���زب �حل��اك��م يف 
�أن ميدد �لرئي�س فرتة وليته يف  �إنه يريد  �شلطان نز�رباييف �م�س 
�لبالد  �أن  �إىل  �إ�شارة  يف  �لعام  هذ�  �شتجري  �لتي  �ملبكرة  �لنتخابات 
�لغنية بالنفط ل ترى خليفة و��شحا لنز�رباييف �لذي �أم�شى 26 
�لتي يبلغ عدد  74 عاما �لبالد  �ل�شلطة. وحكم نز�رباييف  عاما يف 
�شكانها 17 مليون ن�شمة بقب�شة من حديد منذ عام 1989 عندما 
بيانا  �أوت��ان  نور  ون�شر حزبه  �ملحلي.  �ل�شيوعي  للحزب  رئي�شا  �أ�شبح 
يدعم فيه مبادرة �ل�شعب �لتي �أعلنتها جمعية �شعب قاز�خ�شتان �لتي 
متثل �جلماعات �لعرقية �ملختلفة يف �لبالد وير�أ�شها نز�رباييف �أي�شا 
باإجر�ء �نتخابات مبكرة هذ� �لعام ومتديد فرتة حكمه خم�شة �أعو�م 
�أخرى. وقال حزب نور �أوتان يف بيان ن�شر على موقعه على �لنرتنت 
�أكرث �لقر�ر�ت  �نتخابات رئا�شية مبكرة هي  �إجر�ء  �أن مبادرة  نعتقد 
يت�شن  ومل  و�ل�����ش��ع��ب.  �ل��ب��الد  م�شلحة  م��ع  مت��ام��ا  وتتما�شى  �شحة 
�حل�شول على تعليق فوري من مكتب �لرئي�س. ومبقت�شى �لقانون 
�إجر�ء  تاريخ  يحدد  مر�شوما  نز�رباييف  ي�شدر  �أن  �لآن  �ملتوقع  من 

�نتخابات مبكرة وبعد ذلك جتري �لنتخابات يف غ�شون �شهرين.

مع  �حلدودية  �لبورمية  كوكانغ  منطقة  يف  �ملتمردين  ع�شر�ت  قتل 
ف���ر�ر نحو  �ل��ب��ورم��ي م��ا �دى �ىل  �ل�شن يف م��و�ج��ه��ات م��ع �جلي�س 
�لف مدين, وفق و�شائل �لع��الم �لر�شمية. وفر �لق�شم �لأك��رب من 
�لالجئن �ىل و�شط �لبالد لكن ق�شما منهم عرب �حلدود �ىل �ل�شن 
هربا من �ملعارك �مل�شتعرة منذ 9 فرب�ير بعد �حياء نز�ع قدمي كان 

يف حالة �شبات منذ قر�بة �شت �شنو�ت.
�ل��ق��ت��ال ك��م��ا ي�شعب �حل�����ش��ول على  ����ش��ت��ئ��ن��اف  ����ش��ب��اب  ومل ت��ع��رف 

معلومات عن �ملعارك يف تلك �ملنطقة �لبعيدة �شمال �شرق بورما.
خم�شن  نحو  مبقتل  �ل��ب��ورم��ي  �جلي�س  �ع���رتف  �ملا�شي  و�ل���ش��ب��وع 
�جلي�س  �ن  مر�قبون  ويقول  �ملتمردين,  مع  معارك  يف  جنوده  من 
�شد  د�مية  قمع  حملة  ل�شن  �لع�شكرين  مع  �لتعاطف  �غتنام  �ر�د 

�ملتمردين.
و�علنت �ل�شن �نها تامل يف �شبط �لنف�س من جانب �لطرفن حتى 
ل يزد�د �لو�شع خطورة على �حلدود بن �لبلدين, و�نها �شتلعب دور� 
بناء يف عملية �ل�شالم وفق �ملتحدثة با�شم وز�رة �خلارجية �ل�شينية. 
ووعدت حكومة بورما �لتي تولت �حلكم يف 2011 خلفا للمجل�س 

�لع�شكري بانهاء �حلروب �لأهلية د�خل �لبالد.

عوا�صم

القاهرة

رانغون

املا اتا

البي�ضمركة تنفي تبادل الأ�ضرى مع داع�ش
•• بغداد-وكاالت:

�لعر�ق جبار  كرد�شتان  �إقليم  �لبي�شمركة يف حكومة  وز�رة  عام  �أم��ن  نفى 
ما  �أن  موؤكد�ً  �ملا�شية,  �لأي��ام  د�ع�س خالل  تنظيم  مع  �أ�شرى  تبادل  ي��اور, 
تناقلته بع�س �مل�شادر و�لذي يفيد باإطالق �شر�ح 106 من عنا�شر تنظيم 
�لبي�شمركة,  من  مقاتاًل   17 مقابل  �لكردية,  �ل�شلطات  ل��دى  “د�ع�س” 

جمرد �إ�شاعة ول �شحة لها.
وقال ياور بح�شب ت�شريح لتلفزيون حكومة �إقليم كرد�شتان, �إنه مل يطلق 
�أي من مقاتلي �لبي�شمركة ول من عنا�شر د�ع�س ر�شمياً, و�أن هذه  �شر�ح 

�لأخبار عارية عن �ل�شحة, وهي دعايات ل �أكرث.
و�أ�شيع يف كركوك �أم�س خرب عن تبادل �أ�شرى بن قو�ت �لبي�شمركة وتنظيم 
د�ع�س, و�شهدت �ملدينة �إطالق نار �حتفاًل باخلرب و�بتهاجاً به, دون �إعالن 

ر�شمي من وز�رة �لبي�شمركة �أو �أية جهة ر�شمية يف �إقليم كرد�شتان.
ومن جهته قال �ملتحدث با�شم جهاز �لأمن يف كرد�شتان “�آ�شاي�س” فرهاد 
حمة علي �إن ما �أ�شيع من خرب عن تبادل �لأ�شرى عاٍر عن �ل�شحة ول وجود 
ملثل هذه �ملفاو�شات. ويف �شياق مت�شل, ك�شف نائب كرد�شتاين دلري ماوتي, 
لدى  �ملعتقلن  د�ع�س  وعنا�شر  د�ع�س,  لدى  �لبي�شمركة  �أ�شرى  عدد  عن 
�لبي�شمركة  �أ�شرى  �لإقليم م�شتعد لتبادل  �أن  �إىل  �إقليم كرد�شتان, م�شرًي� 
بعنا�شر د�ع�س �ملعتلقن لديها. وقال دلري ماوتي �إن حكومة �لإقليم كثفت 
جهودها بعد مقطع �لفيديو �لذي بثه د�ع�س, و�لذي ُيظهر فيه ��شتعر��س 
�أبدى  �لإقليم  �أن  مو�شح�ًا  �حلويجة,  يف  حديدية  �أقفا�س  �شمن  �لأ�شرى 
تبادل  �أو  �لبي�شمركة,  رهائن  لتحرير  مالية  فدية  لدفع  �لتام  ��شتعد�ده 
هوؤلء �لأ�شرى بامل�شلحن �ملعتقلن من عنا�شر تنظيم د�ع�س. ومل يذكر 
�لنائب �لكرد�شتاين �لأرقام �لدقيقة عن عدد �أ�شرى �لبي�شمركة ومعتقلي 
د�ع�س, �إل �أنه �أ�شار �إىل وجود نحو 50 مقاتل من �لبي�شمركة لدى �لتنظيم, 

و�شعف ذلك �لعدد من معتقلي �لتنظيم يف �إقليم كرد�شتان.

م�صر وفرن�صا يدعوان جمل�ش الأمن لالنعقاد ب�صاأن ليبيا 

اإدانة عربية ودولية جلرمية ذبح داع�ش للرهائن الأقباط

تركيا واليابان تغلقان �صفارتيهما يف اليمن 

جمل�ش الأمن يدين احل�ثيني ويهددهم بعق�بات

ذبح امل�ضريني يف ليبيا ي�ؤ�ض�ش لتحالف جديد

اجلامعة توؤكد حق م�صر ال�صرعي يف الدفاع عن نف�صها

العربي يطالب ب�ضرورة تفعيل معاهدة الدفاع العربي امل�ضرتك
 جمل�ش التعاون لدول اخلليج 

العربية يدين قتل امل�ضريني يف ليبيا 
•• الريا�ض-وام:

�خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  �أد�ن 
�لعربية ب�شدة قتل �لرهائن �مل�شرين 
 . د�ع�����س  ميلي�شيات  ي��د  على  ليبيا  يف 
�م�����س هذ�  ب��ي��ان��ه  �ملجل�س يف  وو���ش��ف 
�لعمل باأنه جرمية �إرهابية نكر�ء تدل 
وخروجهم  مرتكبيها  وح�����ش��ي��ة  ع��ل��ى 
ع���ل���ى ����ش���ح���ي���ح �ل�����دي�����ن �لإ�����ش����الم����ي 
�حلنيف وقيمه �لنبيلة . ودعا �لدكتور 
عبد �للطيف بن ر��شد �لزياين �لأمن 
ل���دول �خلليج  �ل��ت��ع��اون  ملجل�س  �ل��ع��ام 
�لعربية .. �ملجتمع �لدويل �إىل تكثيف 
ج���ه���وده مل���ح���ارب���ة ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س يف 
�لإرهابية  �حلركات  من  وغ��ريه  ليبيا 
�أن  ق��ب��ل  عليهم  و�ل��ق�����ش��اء  �ملتع�شبة 
جر�ئمهم  وت����زد�د  �أم��ره��م  ي�شتفحل 

�لإرهابية .

•• عوا�صم-وكاالت:

فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  دع��ا 
�أول����ون����د ون���ظ���ريه �مل�������ش���ري عبد 
عقد  �إىل  �م�����س  �ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح 
ج��ل�����ش��ة مل��ج��ل�����س �لأم�������ن �ل�����دويل 
و�تخاذ  ليبيا  يف  �ل��و���ش��ع  ملناق�شة 
�إج�������ر�ء�ت ج���دي���دة ب��ع��دم��ا ق�شف 
لتنظيم  �أهد�فا  �مل�شري  �لطري�ن 

د�ع�س �لإرهابي هناك.
وق����ال م��ك��ت��ب �أول���ون���د يف ب��ي��ان �إن 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي حت����دث مع 
�ل�شي�شي عرب �لهاتف بعد يوم من 
مقاتلي  يظهر  فيديو  مقطع  ب��ث 
�ل���ت���ن���ظ���ي���م وه������م ي����ذب����ح����ون 21 
�لبيان  و�أ���ش��اف  ليبيا.  يف  م�شريا 
�أهمية  على  “�أكد�  �لزعيمن  �أن 
�ن���ع���ق���اد جم��ل�����س �لأم�������ن �ل�����دويل 
�إجر�ء�ت  �ل��دويل  �ملجتمع  و�تخاذ 

جديدة ملو�جهة خطر”د�ع�س.
و�أد�ن جمل�س �لنو�ب �لليبي باأ�شد 
ب�اجلرمية  و���ش��ف��ه��ا  م��ا  �ل��ع��ب��ار�ت 
�رت��ك��ب��ه��ا عنا�شر  �ل��ت��ي  �لإره��اب��ي��ة 
�شحيتها  ر�ح  و�لتي  د�ع�س  تنظيم 
21 قبطيا م�شريا مت �ختطافهم 
يف وقت �شابق, معلنا �حلد�د ثالثة 

�أيام.
يتقدم  �إن��ه  بيانه  يف  �ملجل�س  وق��ال 
عبد  �مل�����ش��ري  للرئي�س  ب��ال��ت��ع��ازي 
وكافة  و�حلكومة  �ل�شي�شي  �لفتاح 
�أفر�د �ل�شعب �مل�شري و�أ�شر �ملغدور 
بهم, موؤكد� على �أن جمل�س �لنو�ب 
�لبالد  يف  �ل�شرعية  �ل�شلطة  وه��و 
يت�شامن ت�شامنا تاما مع �أ�شقائه 

�مل�شرين.
�لعملية  ه��ذه  �أن  �ملجل�س  و�أ���ش��اف 
�لإره���اب���ي���ة ل���ن ت���وؤث���ر ع��ل��ى م�شار 
بن  �لتاريخية  �لثنائية  �لعالقات 

�لبلدين و�ل�شعبن �ل�شقيقن.

�ل�شود�نية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أم���ا 
�لأقباط  �مل�����ش��ري��ن  ذب���ح  ف���د�ن���ت 
ي��د د�ع�����س, وو���ش��ف �ملتحدث  على 
�ل�شود�نية يو�شف  با�شم �خلارجية 
باجلرمية  �حل���ادث���ة  �ل���ك���ردف���اين 

�لب�شعة و�لوح�شية.
�حلادثة  �لعربية  �جلامعة  ود�ن��ت 
وطالب �لأمن �لعام للجامعة نبيل 
�لدفاع  م��ع��اه��دة  بتفعيل  �ل��ع��رب��ي 
�لعربي �مل�شرتك للت�شدي لظاهرة 
�لعبار�ت  باأ�شد  �لإره��اب, م�شتنكر� 
�لتي  و�ملروعة  �لهمجية  �جلرمية 
�لإرهابي  د�ع�����س  تنظيم  �رت��ك��ب��ه��ا 
م�شر  �أب��ن��اء  م��ن  م�شريا   21 �شد 

�لأبرياء يف ليبيا.
و�ل�شحايا عمال �شافرو� �إىل ليبيا 
�أرز�قهم رغم حتذير�ت  �شعيا ور�ء 
�ل�شفر,  من  للم�شرين  �حلكومة 
قرى   5 �إىل  �ل�شحايا  ينتمي  �إذ 
�لقاهرة  جنوبي  �ملنيا  مبحافظة 
�ل���ع���ور  ق����ري����ة  م����ن   13 وم���ن���ه���م 

وحدها.
�لأبي�س  �ل��ب��ي��ت  د�ن  ج��ه��ت��ه  وم���ن 
�مل�شرين  �لأق���ب���اط  ق��ت��ل  ب��ي��ان  يف 
ع����ل����ى �أي����������دي ت���ن���ظ���ي���م د�ع�����������س , 
�خل�شي�س  بالقتل  �حلادثة  و��شفا 

و�جلبان.
ود�نت بعثة �لأمم �ملتحدة يف ليبيا 
ب�شدة مقتل �مل�شرين يف ليبيا على 

�أيدي �لتنظيم �ملتطرف.
�شحاته  �إ���ش��ط��ف��ان��و���س  �لأب  وق���ال 
وكيل مطر�نية �شمالوط لالأقباط 
�لقرى  تتبعها  �ل��ت��ي  �لأرث��وذك�����س 
ت��اأك��دت من  “ �مل��ط��ر�ن��ي��ة  �خلم�س 
م�شيحيا  م�شريا   21 مقتل  خرب 
�أ�شقف  بفنتيو�س  �لأن��ب��ا  وي��در���س 
�شلو�ت  �إق��ام��ة  �إمكانية  �شمالوط 
وجود  ع��دم  من  بالرغم  لذكر�هم 

جثامن«.

�أن ي��ك��ون ب��ق��و�ت ب��ري��ة ب��ل تدخاًل 
جوًيا ل يطال �لأر���س, موؤكًد� �أنه 
�مل�شري  �لتعاون  يكون  �أن  يرغب 

و��شًحا و�شريًعا.
�حلادثة,  �ل�����ش��ري��ف  �لأزه�����ر  ود�ن 
�لعمل  “هذ�  �إن  ب���ي���ان  يف  ق���ائ���ال 
�إىل  �ل��ه��م��ج��ي ل مي���ت  �ل����ربب����ري 
دي����ن م���ن �لأدي�������ان ول ع����رف من 
�لأعر�ف �لإن�شانية ول ينم �إل عن 
قلوبها  حت��ج��رت  مري�شة  ن��ف��و���س 
ف�شاد�  �لأر������س  ت��ع��ي��ث يف  ف��ذه��ب��ت 
�لربيئة  �ل��ن��ف��و���س  وت�����ش��ف��ك  تقتل 

دون حق«.
للبابا  �ل������ع������ز�ء  �ل����ب����ي����ان  وق��������دم 
�لكني�شة  ب��اب��ا  �ل��ث��اين  ت��و����ش��رو���س 
�مل�������ش���ري���ة �لأرث���وذك�������ش���ي���ة, ودع����ا 
“تعقب قوى  �ل��دويل �إىل  �ملجتمع 

�للو�ء  �أع�����رب  ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت  ويف 
خليفة حفرت قائد عملية �لكر�مة 
ع��ن ����ش��ت��ع��د�د ب���الده ل��ل��ت��ع��اون مع 
م�شر يف توجيه �شربات �إىل د�ع�س 

يف ليبيا.
�إن قتل تنظيم د�ع�س  وقال حفرت 
جرمية  م�شريا,  ل�21  �لإره��اب��ي 
�لذى  �خلطر  حجم  تك�شف  ب�شعة 

يو�جهه �ل�شعب �لعربي.
�ل��ب�����ش��ع �شد  �أن �حل����ادث  و�أ����ش���اف 
�مل�شرين ل يعد �إل تنبيها جديًد� 
ومفزعاً يهدد كل �ل�شعوب �لعربية, 
عليهم  و�لق�شاء  مو�جهته  ويجب 
تهدد  �ل���ت���ي  �ل����ظ����اه����رة  مل��ك��اف��ح��ة 

�لإ�شالم.
�لع�شكري  �لتدخل  حفرت:  وت��اب��ع 
�ملحبذ  من  لي�س  ليبيا  يف  �مل�شري 

وتقدميهم  و �لإره��������اب  �ل��ت��ط��رف 
�لعاجل  و�ل���ق�������ش���ا����س  ل���ل���ع���د�ل���ة 
منهم«. من جانبها, د�نت �لكني�شة 
�لأقباط  ذبح  لها  بيان  �مل�شرية يف 
ت�شتودع  �ل��ب��ي��ان:  وق���ال  ليبيا,  يف 
�لأرثوذك�شية  �لقبطية  �لكني�شة 
تو��شرو�س  �ل��ب��اب��ا  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
�لثاين يف هذه �للحظات �لع�شيبة 
�شهد�ءها �لأبر�ر و�ثقن �أن وطنهم 
�لعظيم لن يهد�أ له بال حتى ينال 
�جل��ن��اة �لأ����ش���ر�ر ج��ز�وؤه��م �لعادل 

�إز�ء جرميتهم �لنكر�ء.
دور  ن���ث���ق يف  �ل����ب����ي����ان:  و�أ������ش�����اف 
و�هتمام  موؤ�ش�شاتها  بكافة  �لدولة 
�مل�شوؤولن, و�لذي ظهر منذ بد�ية 
�لد�خل  يف  مو�طنيها  بكل  �لأزم��ة 
�لبحرين  عاهل  بعث  و  و�خل����ارج. 

خليفة  �آل  عي�شى  ب��ن  ح��م��د  �مل��ل��ك 
برقية تعزية ومو��شاة �إىل �لرئي�س 

�مل�شري عبد�لفتاح �ل�شي�شي.
ووف����ق����ا مل����ا ن��ق��ل��ت��ه وك����ال����ة �أن����ب����اء 
�ل��ب��ح��ري��ن ف��ق��د �أع�����رب �مل��ل��ك عن 
و�إد�نتها  �لبحرين  مملكة  ��شتنكار 
�لإجر�مي  �لعمل  ل��ه��ذ�  �ل�شديدة 
�ل��������ذي ق������ام ب�����ه ت���ن���ظ���ي���م د�ع�������س 

�لإرهابي .
و�أكد �مللك موقف مملكة �لبحرين 
�ل��ث��اب��ت يف رف�����س �لإره�����اب بكافة 
وم�شاركتها  و�أ����ش���ك���ال���ه  �����ش����وره 
�ملجتمع �لدويل يف �ل�شعي للق�شاء 

عليه و�جتثاث جذوره.
�لبحرين  مملكة  وق���وف  �أك���د  كما 
م�شر  ج����م����ه����وري����ة  ج����ان����ب  �إىل 
�لعربية قيادة و�شعبا وعلى دعمها 
يف  �ل�شقيقة  م�شر  مع  وت�شامنها 
�ت��خ��اذ م��ا ت���ر�ه م��ن �إج����ر�ء�ت �إز�ء 
�لإره��اب��ي وجرميته  �لتنظيم  ه��ذ� 

�لنكر�ء.
�لرئي�س  �أع�����ل�����ن  ج����ان����ب����ه,  وم������ن 
�أبو  ع��ب��ا���س  حم��م��ود  �لفل�شطيني 
م��ازن �حل���د�د 3 �أي���ام يف فل�شطن 
وت��ن��ك��ي�����س �لأع��������الم ح�������د�د� على 

�لقتلى �مل�شرين �ل�21 يف ليبيا. 
�لفل�شطينية  �لأنباء  وكالة  ونقلت 
�ل��ر���ش��م��ي��ة ع���ن ع��ب��ا���س ق���ول���ه �إن 
�حلادثة توؤكد طبيعة هذ� �لتنظيم 
ي���ف���رق بن  �ل������ذي ل  �لإره������اب������ي 
ديننا  وي�شوه  و�مل�شيحية,  �لإ�شالم 

�لإ�شالمي �حلنيف �ل�شمح.
و�أعرب عبا�س عن ت�شامنه ودعمه 
�لفتاح  ع���ب���د  �مل�������ش���ري  ل��ل��رئ��ي�����س 
�ل�شي�شي و�ل�شعب �مل�شري �ل�شقيق, 
م�شدد� على �أن تكر�ر هذه �جلر�ئم 
يوؤكد �أنه ل بد من ت�شكيل حتالف 
�لتنظيم  ه���ذ�  مل��و�ج��ه��ة  م�����ش��رتك 

�لإرهابي يف �أ�شرع وقت ممكن.

�أطر�ف �لأزمة �لليبية �شو�ء تلك �لتي متت يف �خلارج �أو يف �لد�خل ما 
تز�ل تر�وح مكانها, و�أنها باإطارها �حلايل, �خلا�س بنوعية �مل�شاركن �أو 
طبيعة مو�شوعات �لنقا�س, لن ت�شل �إىل �أي مكان, و�أن جل ما ميكن �أن 
ينتج عنها توفري غطاء �شيا�شي ولوج�شتي وحا�شنة فكرية للملي�شات 
�أهد�ف �شيا�شية  �مل�شلحة و�شرعنة �ل�شتقو�ء بال�شالح من �أجل حتقيق 
وحزبية . و�أ�شارت �مل�شادر �أن مثل هذ� �ملناخ هو �لذي ي�شمح بنمو �لأفكار 
لظهور  ومهد  و�لعر�ق,  �شوريا  يف  حدث  ما  وهو  �ملتطرفة  و�لجتاهات 

تنظيم د�ع�س.
�مللي�شيات  بع�س  مع  للتفاهم  �جلارية  �ملحاولت  �مل�شادر  تلك  وو�شفت 
�مل�شلحة يف �لغرب �لليبي باأنها م�شيعة للوقت, و�أنها لن توؤدي �إل �إىل 
�جلماعات  خطر  ��شتفحال  و�إىل  �لليبي  و�لتمزق  �لنفالت  من  مزيد 

�مل�شلحة على دول �جلو�ر �لإفريقي وعلى دول �شمال �ملتو�شط .

•• عوا�صم-وكاالت:

تر�جعت �إمكانيات �حلل �ل�شيا�شي يف ليبيا, مع تز�يد �لدعو�ت �إىل عمل 
ع�شكري �إنتقامي �شد �لن�شخة �لليبية من تنظيم د�ع�س �لإرهابي, �إثر 

�إقد�مه على ذبح 21 مو�طنا م�شريا باإعتبارهم �أعد�ء �شليبن .
وقالت م�شادر عربية مطلعة �إن ما �أقدم عليه �لتنظيم يوؤكد ما كانت 
د�ع�س  تنظيم  و���ش��ول  �أن  وه��و  �لعربية,  �لفعاليات  بع�س  منه,  حت��ذر 
�مل�شلحة  �مللي�شيات  مو�جهة  يف  �ل���رتدد  ب�شبب  ج��اء  �لليبية,  لل�شاحة 
�شيا�شية  ت�شوية  �إىل  �ل��و���ش��ول  حم���اولت  يف  �ل��وق��ت  و�إ���ش��اع��ة  �لليبية, 
م�شتحيلة مع تلك �مللي�شيات, �لتي جتد يف حالة �لنفالت �لأمني وغياب 

�لدولة ما يربر وجودها و��شتمر�رها. 
توقعات بف�شل حو�ر غد�م�س و�أو�شحت تلك �مل�شادر �أن �ملفاو�شات بن 

 حترك لبناء حتالف دويل يف ليبيا
وقالت تلك �مل�شادر �إن فكرة بناء حتالف دويل لالإقت�شا�س من تنظيم 
د�ع�س �لليبي, �أ�شبحت �لآن على �شفيح �شاخن, لكن تلك �مل�شادر قالت 
�أكرب من جمرد  �ملنتظر �شي�شنفذ مهماما �شتكون  �إن �لتحالف �لدويل 
على  دول  ث��الث  �أن  �إىل  �مل�شادر  تلك  و�أ���ش��ارت  حم��دود.  �إنتقامي  عمل 
�ملكلومة  م�شر  ر�أ�شها  وعلى  �لتحالف,  هذ�  لبناء  حاليا  تتحرك  �لأق��ل 
مبقتل �أبنائها, و�إيطاليا وفرن�شا, ف�شال عن دول �لغرب �لإفريقي �لتي 
باتت يف مرمى �لنار �لليبية. ومع ��شتبعاد �مل�شادر �شن حرب برية على 
ع�شكريون  خ��رب�ء  ف��اإن  �ملتطرفة,  �مل�شلحة  �جلماعات  لإجتثاث  ليبيا 
يقولون �أن هناك �إمكانيات “لن�شر قو�عد ع�شكرية متحركة تعمل على 
توفري �لدعم و�ل�شناد لعمليات ت�شنها قو�ت �لكوماندوز, �لتي قد تقوم 
بعمليات مطاردة ومالحقة للعنا�شر �لإرهابية يف بع�س �ملناطق �لليبية 

�لتي تتو�جد فيها قو�عد �ملنظمات �ملتطرفة.
معوقات امام حترك م�صر الع�صكري

يف  حمتمل  ع�شكري  تدخل  �أي  يف  وحت��دي��ات  �إ�شكاليات  م�شر  وت��و�ج��ه 
ليبيا. ومن �أبرز هذه �لتحديات �لعدد �لكبري للجالية �مل�شرية �لذين 
يتوزعون يف خمتلف �ملناطق �لليبية مبا يف ذلك �ملناطق �لغربية �لتي 
ت�شيطر عليها �جلماعات �ملتطرفة بقيادة فجر ليبيا �لتي تعد مو�لية 
لالإخو�ن �مل�شلمن �ملحظورة يف م�شر. وتخ�شى �لدو�ئر �لأمنية �مل�شرية 
�ملتطرفة  �ملجموعات  مناطق  بع�س  يف  �مل�شرية  �جلالية  تتعر�س  �أن 
مبا  ليبيا  يف  �مل�شرين  ع��دد  ويقدر  �إنتقامية.  �إج���ر�ء�ت  �أو  لت�شفيات 
يزيد على مليون ن�شمة علما باأن �لعدد قد ي�شل �إىل مليونن �إذ� �أخذ 
بعن �لعتبار �لذين يدخلون ليبيا بطرق غري م�شروعة وعرب منافذ 

�لتهريب.

�ل�شرعي ملو�جهة هذه  ��شتخد�م حقها يف �لدفاع  لها كل �حلق يف 
لل�شحفين  ت�شريحات  يف  وطالب  �لنكر�ء.  �لجر�مية  �لعمال 
�م�س �لدول �لعربية جميعا مب�شاندة �ملوقف �مل�شري يف مو�جهة 
يف  حقها  ت�شتخدم  م�شر  و�أن  خا�شة  �لره��اب��ي��ة  �جل��م��اع��ات  ه��ذه 
�لعمل �لرهابي �لأخري  �ن  �لنف�س.. معترب�  �ل�شرعي عن  �لدفاع 
م�شري.  ك��ل  على  �ع��ت��د�ء  ه��و  ليبيا  يف  �مل�شرين  �ملو�طنن  �شد 
و��شاد بالتعاون �مل�شري مع �حلكومة �ل�شرعية �ملعرتف بها دوليا 
�أخرى.  م��رة  ت��ك��ر�ره  وع���دم  �لره����اب �خل�شي�س  مل��ح��ارب��ة  ليبيا  يف 
و��شار �ىل �نه كتب ر�شائل ر�شمية �ىل وزر�ء �خلارجية �لعرب يف 
�شبتمرب  يف7  �لعربية  �جلامعة  جمل�س  عن  �ل�شادر  �لقر�ر  �شوء 
ومكافحة  �ل��ع��رب��ي  �ل��ق��وم��ي  �لأم���ن  �شيانة  كيفية  ب�����ش��اأن  �مل��ا���ش��ي 
�لرهاب و�جلماعات �ملتطرفة طالبهم فيها ب�شرورة �عادة �لنظر 
يف تفعيل معاهدة �لدفاع �لعربي �مل�شرتك.. م�شدد� على �شرورة 
ليبيا  �لره��اب يف  ملكافحة  لي�س فقط  �لعربية معا  �ل��دول  تكاتف 

•• القاهرة - وام:

�أكد �لمن �لعام جلامعة �لدول �لعربية �لدكتور نبيل �لعربي حق 
م�شر �ل�شرعي يف �لدفاع عن نف�شها. وقال �لعربي يف رده على �شوؤ�ل 
ب�شاأن موقف �جلامعة �لعربية 
�شربات  م�����ش��ر  ت��وج��ي��ه  م���ن 
ج��وي��ة ���ش��د تنظيم د�ع�����س يف 
��شتخدمت  م�شر  �إن  ليبيا.. 
�مل�شموح  �ل�شرعي  �لدفاع  حق 
به يف �لقانون �لدويل وميثاق 
�ل�  م��ادت��ه  وف��ق  �ملتحدة  �لأمم 
�جلامعة  ميثاق  وك��ذل��ك   51
�ل���ع���رب���ي���ة ي����وؤك����د ع���ل���ى ذل����ك. 
�مل�شرية  �أن �حلكومة  و�أ�شاف 

بل يف جميع �ملناطق �لتي تتو�جد فيها هذه �لتننظيمات �لرهابية 
وعلى ر�أ�شها تنظيم د�ع�س . وطالب �لأمن �لعام للجامعة �لعربية 
ملو�جهة خطر  معا  �مكاناتها  بو�شع  كافة  �لعربية  �ل��دول  جمدد� 
�مل�شرين  بحق  ليبيا  يف  �لأخ����رية  �جل��رمي��ة  �أن  و�أك���د  �لإره�����اب. 
عملية مد�نة باأق�شى عبار�ت �لإد�نة �ملمكنة و�أنها عملية �جر�مية 
خ�شي�شة تتنافى متاما مع كل �لأعر�ف و�لأخالق �لدولية وت�شكل 
حتديا غري م�شبوق للمجتمع �لدويل..وو�شف �لعملية �لرهابية 
و�علن  �حلجرية.  �لع�شور  �إىل  يعود  خ�شي�س  عمل  باأنها  ليبيا  يف 
�ل�شحايا. ورد�  �أرو�ح  �لعربية حد�د� على  �أعالم �جلامعة  تنكي�س 
�لعدل  ل��وزر�ء  عاجل  �جتماع  بعقد  م�شر  طلب  ح��ول  �شوؤ�ل  على 
�لرهاب  ملكافحة  �لعربية  �لتفاقية  لتفعيل  �ل��ع��رب  و�لد�خلية 
تفعيل  �لعرب  و�لد�خلية  �لعدل  وزر�ء  �إن��ه طلب من  �لعربي  قال 
هذ� �ملطلب وعقد �جتماع للنظر يف تفعيل هذه �لتفاقية و�تخاذ 

�لجر�ء�ت �لالزمة ملكافحة �لإرهاب.

جميعا حتت �لقامة �جلربية منذ �ن ��شتوىل �حلوثيون 
على �ل�شلطة. كذلك يدعو �لقر�ر جميع �طر�ف �لزمة 
��شتفتاء  لج��ر�ء  موعد  وحتديد  �ملفاو�شات  ت�شريع  �ىل 
�لمن  جمل�س  �ن  �لقر�ر  وي�شيف  و�نتخابات.  د�شتوري 
بلغة  يعني  م��ا  ��شافية  ت��د�ب��ري  ����ش��ت��ع��د�ده لخ��ذ  ي��ب��دي 
�لمم �ملتحدة فر�س عقوبات, لكن من دون �ن يذهب �ىل 
يجيز  �ل��ذي  �ل�شابع  �لف�شل  لقر�ر حتت  �ل�شتجابة  حد 
�لتنفيذ.  �ملجل�س مو�شع  �لقوة لو�شع قر�ر�ت  ��شتخد�م 
ويف حال تقرر فر�س عقوبات فان تطبيقها ي�شتلزم قر�ر� 

•• عوا�صم-وكاالت:

�ن�شمت تركيا و�ليابان �أم�س �ىل �لدول �لعربية و�لعاملية 
�ل��ت��ي �أغ��ل��ق��ت ���ش��ف��ار�ت��ه��ا يف �ل��ي��م��ن ورح��ل��ت �ل��ع��دي��د من 
بعد  �مل���رتدي  �لأم��ن��ي  �لو�شع  م��ن  تخوفاً  دبلوما�شييها 

�شيطرة �لإنقالبين �حلوثين على �شنعاء .
بيانن  يف  و�ليابانية  �لرتكية  �خلارجية  وز�ت��ي  و�أف���ادت 
منف�شلن �أن �لد�فع �ىل هذ� �لقر�ر يعود لتدهو �لو�شع 
�لرتكية   �خلارجية  وز�رة  و�أو�شحت   . �لبالد  يف  �لأمني 
“ناأمل �ن تعود �شلطة �لدولة �ىل �ليمن بغية �لتمكن من 
��شتئناف خدماتنا �لدبلوما�شية يف هذ� �لبلد �ل�شديق«. 
وكانت �نقرة �أو�شت رعاياها خالل عطلة نهاية �ل�شبوع 
مبغادرة �ليمن. بدورها ذكرت وز�رة �خلارجية �لياباين 
�ىل  �ىل  غ��ادر  �ليابان  ل�شفارة  �لدبلوما�شي  �لطاقم  �أن 
كما   . �مل��ه��ام  ببع�س  �لقيام  بامكانه  �شيكون  حيث  قطر 
مغادرة  �ىل  �لآخ��ري��ن  �ليابانين  �لرعايا  طوكيو  دع��ت 
�ل��دويل قر�ر�  �لم��ن  �أ�شدر جمل�س  �ل�شياق  �ليمن. ويف 
يدعو �حلوثين �لذين ي�شيطرون على �ل�شلطة يف �شنعاء 
�ىل �لتخلي عنها و�لفر�ج عن �لرئي�س عبد ربه من�شور 
هادي �ملو�شوع حتت �لقامة �جلربية و�لتفاو�س “بح�شن 
وم�شروع  �لزم��ة.  للخروج من  �شيا�شي  ح��ول حل  نية” 
�لقر�ر �لذي �عدته بريطانيا و�لردن �أقر باجماع �ع�شاء 
ليال  م��ارك  �لربيطاين  �ل�شفري  ورح��ب  �ل15.  �ملجل�س 

�ملجل�س  �ر�شلها  �لتي  و�ملوحدة  �لقوية  بالر�شالة  غر�نت 
�لردنية  نظريته  �عربت  حن  يف  �لقر�ر,  هذ�  با�شد�ره 
دينا قعو�ر عن �أملها يف �ن يلتزم جميع �لطر�ف �ليمنين 
بقر�ر �ملجل�س ملنع �لبلد من �لنزلق �ىل �لهاوية. ولكن 
�حلوثين �ك��دو� قبيل �شدور ق��ر�ر جمل�س �لم��ن �نهم 
ما�شون يف فر�س �شيطرتهم ولن يركعو� �مام �ي تهديد, 
وذلك رغم �ل�شغوط �لتي ميار�شها عليهم كل من �لمم 
�لعربية.  و�جلامعة  �خلليجي  �لتعاون  وجمل�س  �ملتحدة 
�لربعاء  طارئا  �جتماعا  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  ويعقد 
بدعوة من �جلامعة �لعربية للتباحث يف �لزمة �ليمنية. 
بالن�شحاب  �مليلي�شيا  �لم����ن  جم��ل�����س  ق����ر�ر  وي��ط��ال��ب 
�لتي  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  ���ش��روط  دون  وم��ن  ف��ور� 
ي�شيطرون عليها و�لفر�ج عن �لرئي�س عبد ربه من�شور 
�مل��و���ش��وع��ن حت���ت �لقامة  ه����ادي و�ع�������ش���اء ح��ك��وم��ت��ه 
�جل���ربي���ة, و�ل���ع���ودة ب��ح�����ش��ن ن��ي��ة �ىل �مل��ف��او���ش��ات �لتي 
يرعاها �ملبعوث �خلا�س لالمم �ملتحدة �ىل �ليمن جمال 
بن عمر. وجاء يف ن�س �لقر�ر �ن جمل�س �لمن يطالب 
�حلوثين باأن يعمدو� ب�شورة فورية وغري م�شروطة, �ىل 
�مل�شاركة بح�شن نية يف �ملفاو�شات �جلارية برعاية �لمم 
ورفع  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  من  قو�تهم  و�شحب  �ملتحدة 
يطالب  كما  و�لم��ن��ي��ة.  �لج��ه��زة �حلكومية  ع��ن  ي��ده��م 
ربه من�شور  �لرئي�س عبد  بالفر�ج عن  �مليلي�شيا  �لقر�ر 
ه���ادي ورئ��ي�����س وزر�ئ����ه و�ع�����ش��اء �حل��ك��وم��ة �ملو�شوعن 

جديد� من جمل�س �لمن. وكان جمل�س �لمن فر�س يف 
نوفمرب عقوبات على �لرئي�س �ل�شابق علي عبد�هلل �شالح 
�لبالد,  يف  �ل�شلم  لتهديد  �حلوثين  �لقادة  من  و�ثنن 

بدون �ن ياتي �لمر بنتيجة. 
�لت�شويت  ع���ن  رو���ش��ي��ا مت��ت��ن��ع  �ن  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  وق����ال 
عقوبات  نف�شها  هي  عليها  فر�شت  بعدما  عقوبات  على 
وتعترب  �وكر�نيا  �لزم��ة يف  �شياق  و�وروب��ي��ة يف  �مريكية 
م��و���ش��ك��و �ن �حل��وث��ي��ن ل��ي�����ش��و� وح��ده��م م�����ش��وؤول��ن عن 

�لفو�شى يف �ليمن.
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العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1586   جتاري كلي                                
�ىل �ملحكوم   عليه /1 -�شفو�ن �حمد �شعيد عبد�هلل �لعبيد   جمهول 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة    حمل 
2015/1/13 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �بر�هيم ح�شن �لناطور 
بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 6000000 �شتة مليون 
درهم و�لزمته �مل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   
.حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر  �ليوم  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
         اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/1932  جتاري كلي                                      
�ىل �ملدعى عليهما/1- و�شتا للتجارة �لعامة �س ذم م  2- م�شعود من�شور �شديفي 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: بنك �شادر�ت �ير�ن قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما مببلغ وقدره )3.555.325.66 درهم( 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %15 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�مل��ح��ام��اة.  وح���ددت لها جل�شة يوم  �ل��ت��ام و�ل��ر���ش��وم و�مل�شاريف و�ت��ع��اب  �ل�����ش��د�د 
�خلمي�س �ملو�فق 2015/3/19 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1560  ا�ستئناف  جتاري    

 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ �من مر�شي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /
�شركة �لرو�د لالور�ق �ملالية �س ذم م   وميثله: عبد�لكرمي جودت عبد�هلل 
��شتيتيه   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/1443 
جتاري كلي بتاريخ 2014/10/21. وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 
وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2015/2/18
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/663 تنفيذ ايجارات
�ملنفذ �شده/1- ر�فايلو للمالحة �س ذم م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل 
�حلمادي   حممد  �بر�هيم  علي  وميثله:  �لعاملية  دبي  مو�نىء  �لتنفيذ/  طالب 
ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بن �ملوؤجرين 
و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)18317 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �لع��الن.  هذ�  ن�شر  تاريخ 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/678 تنفيذ ايجارات
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  �ل��ع��ام��ة  جمهول حم��ل  للتجارة  �لعابر  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�حلمادي   حممد  �بر�هيم  علي  وميثله:  �لعاملية  دبي  مو�نىء  �لتنفيذ/  طالب 
ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بن �ملوؤجرين 
و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)113516 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �لع��الن.  هذ�  ن�شر  تاريخ 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/671 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- تريكاديرو �لم��ار�ت للتجارة �لعامة ) �س ذم م(  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مو�نىء دبي �لعاملية وميثله: علي �بر�هيم 
�خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة  م��ن  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  ومب��وج��ب  �حل��م��ادي   حممد 
بالف�شل بن �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م(   22153( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15  �لج��ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        �ىل �ملدعي عليه/مطعم فر�ن�شي�شكو للبيتز� جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة 2015/2/23  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث �يام على �لقل ويف حالة تخلفك 
فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول 

�ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
444/2015/13 
445/2015/13

م
1
2

��شم �ملدعي
مالو ديبي �شان�شريز ديلفن

مبارك مالك �شفيق �لرحمن

مبلغ �ملطالبة
7644 درهم + تذكرة �لعودة 
17616 درهم + تذكرة �لعودة

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/71  عمايل كلي                                        
�ىل �مل��دع��ى عليه /1- �ي��دي��ب��ل ب��ر�ن��دز ج��ي �ل ت���ي   ف��رع جم��ه��ول  حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى: �شما حممد   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )149149 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)3000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف   وحددت لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.A.2 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2015/2/23
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/21  عمايل كلي                                        
�لقامة مبا  �بر�هيم عبد�حلميد   جمهول  حمل  �حمد   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لدكتور  وميثلها  و�لعمال  �لقانون  يف  لال�شت�شار�ت  �ملنت�شر  مركز  �ملدعى:  �ن 
�ملنت�شر حلمي فتيح وميثله: �شلمان لطفي علي ح�شن قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �لغاء بطاقة وت�شريح عمل �ملدعى عليه لدى�ملدعى ومتكن �ملدعى 
و�لر�شوم  �لل��غ��اء  �ج����ر�ء�ت  ل�شتكمال  �ملعنية  �لر�شمية  �جل��ه��ات  م��ر�ج��ع��ة  م��ن 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. رقم �ل�شكوى )2014/195607(. وحددت لها جل�شة 
ch1.A.2 لذ� فانت  بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2015/2/23  يوم �لثنن 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     

         اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/5288  عمايل جزئي                                        

�ىل �ملدعى عليه /1- �لو�ن لالعمال �لفنية �س ذم م جمهول  حمل �لقامة مبا 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  غومه  ح�شن  بن  �لدين  �شالح  �ملدعى:  �ن 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )48630 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 
لها جل�شة  �ل�شكوى )2014/190729(. وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2015/2/24 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: بن �صهيل للنقليات  )�ش.ذ.م.م(- رقم �لرخ�شة 559384 عنو�نها: 
حمل رقم 13 ملك حممد �شعيد حارب- بر دبي- �لكر�مة   �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
د�ئرة  �لتجاري: 68874 مبوجب هذ� تعلن  بال�شجل  �لقيد  م�شئولية حمدودة رقم 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�لعمومية  م��ن �جلمعية  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  وذل��ك مبوجب  �ع���اله,  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة 
بتاريخ    )2015/1/5566( رق��م  حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�ملوثق  لل�شركاء 
�ملعن  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  �و مطالبة  �عرت��س  �ي  لديه  وعلى من   )2015/1/11(
يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقم �لبطن-  )2226266-04( فاك�س 
)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .            
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات 
 عنو�نه: مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقم �لبطن 

�ل�شجل  يف  �لتا�شري  مت  قد  بانه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
للنقليات   �صهيل  بن  بت�شفية  للقيام  �ع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  بتعين  لديها  �لتجاري 
)�ش.ذ.م.م(-  وعنو�نها: حمل رقم 13 ملك حممد �شعيد حارب- بر دبي- �لكر�مة  
�ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب  وذل��ك 
لديه  من  وعلى   )2015/1/11( بتاريخ   .)2015/1/5566( رق��م  حتت  �لعدل  �لكاتب 
�ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعن يف مكتب )10-9( ملك مركز منت 
لالعمال- رقة �لبطن- هاتف   )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه 
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .           
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/301  عمايل جزئي                                        
�ىل �ملدعى عليه /1- �لقرقاوي لل�شر�فه- �س ذم م  جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعى: حممد هادى عبا�س  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )42398 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 .)2015/194111( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   2000(
�س   8.30 �ل�شاعة   2015/2/23 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ن  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

  فقدان جواز �سفر
دينو  �هلل  ماج�شي  �ولد  �مل��دع��و/  ف��ق��د  
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية  باك�شتان   -
)917161(    من يجده عليه �لت�شال 

بال�شفارة �لباك�شتانية لدى �لدولة.

 
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لال�شت�شار�ت

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 218480          بتاريخ :2014/9/24م    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: /  �شركة  �دري�س عبد�هلل �لتجارية )ذ.م.م( 
وعنو�نه: �س  ب: 116230 . دبي  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.  هاتف: 2352341 -04  فاك�س: 04-2352342

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س �أثو�ب �إ�شتحمام, مالب�س لل�شاطى, م�شد�ت لل�شدر, مالب�س معاطف, 
�لفرو, فرو )مالب�س(, مباذل, مالب�س  , عباء�ت, �شالت من  �لتنكرية,  معاطف خفيفة, مالب�س للحفالت 
�أردية  عنق,  ربطات  �ملقلد,  �جللد  من  مالب�س  جلدية,  مالب�س  �ل�شوف,  من  �ث��و�ب  جاكيتات,  حمبوكت, 
�لقم�شان,  )لبا�س هندي(,  �شاري  �ملالب�س جاهزة,  بيجامات,  د�خلية,  �شر�ويل  �شرو�لية, معاطف خارجية, 
�أحذية, تنانري, �أخفاف, جو�رب طويلة, بذلت, �أثو�ب �شباحة, قم�شان ن�شف كم, بنطلونات, مالب�س د�خلية, 

بذ�ت نظامية, �شدر�ت, �شدريات يف �لفئة 25.  
و�شف �لعالمة: 25

"S" باللون  �إل حرف  �ل�شغري  باللغة �لإجنليزية باحلروف  SAFI هي عبارة عن كلمة و�ح��دة مكتوبة   
�لبي�س يف د�خل �شكل �ملربع باخللفية �للون �لحمر. ويوجد كلمة "�شايف" مكتوبة باللغة �لعربية باللون 

�لحمر يف جانب �لمين �لكلمة "SAFI" بطريقة مميزة باخللفية �لد�كن �لفاحت.  
�ل�ش��رت�طات: 

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2014/12/11 �ملودعة حتت رقم :  223052 
 با�ش��م : : �شركة �أورينتال �لتجارية ذ م م  

 وعنو�نه: �س ب 12553, دبي, �أ ع م
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى, �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد
�لو�ق�عة بالفئة   :24

  Design by Belleboo عبارة  بد�خله  مكتوب  م�شتطيل  �شكل  عن  عبارة  هي   : �لعالمة    و�شف   
بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود ويوجد �إىل جانبها �لأمين �شكل �شتة روؤو�س �أر�نب باللون 

�لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات   : دون �شرط 

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2013/03/21 �ملودعة حتت رقم :  188843 
 با�ش��م : ملك �لأحذية للتجارة

 وعنو�نه: �س ب 30937,  �ل�شارقة , �أ ع م                         
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
 �لو�ق�عة بالفئة   :25

 و�شف �لعالمة    : هي عبارة عن كلمة  Beira Rio  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لاللتينية وباللون 
�لأ�شود

�ل�ش��رت�طات   : دون �شرط 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة , 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه,وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2014/09/24 �ملودعة حتت رقم :  218436 
 با�ش��م : كيد�س فا�شن للتجارة )�س ذ م م(   

 وعنو�نه: �س ب 13874, دبي, �أ ع م    - هاتف:    04 2254823
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�لو�ق�عة بالفئة   :25

 و�شف �لعالمة    : هي عبارة عن �شكل م�شتطيل باللون �ل�شود حماط من جهاته �لأربعة ب�شكال معينية 
�شغرية �حلجم يوجد بها نقاط �شود�ء ويوجد يف زو�ياه �لد�خلية ر�شومات زخرفية باللون �لأ�شود و�لأبي�س 
يف  ويوجد  �للون  �شود�ء  �شغرية  باأ�شهم  �لد�خل  من  وحم��اط  �لأبي�س  باللون  قلب  �شكل  بد�خله  ومر�شوم 
منت�شفه خط عري�س باللون  �لأ�شود ويوحج على جانبي �خلط ر�شم ل�شخ�شن ياللون �ل�شود يحمالن قو�س 

ومكتوب حتتها كلمة JOGGER  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود
 �ل�ش��رت�طات   : دون �شرط 

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2014/12/22 �ملودعة حتت رقم :  223726 
 با�ش��م : ر�أ�س �جلبل لتجارة �لأدو�ت �حلديدية �س ذ م  م                                              

 وعنو�نه: : �س ب 95214, �ل�شارقة, �أ ع م
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خلطوط  معدنية  م��و�د  معدنية,  متنقلة  مباين  معدنية,  بناء  م��و�د  منها,  خليط  وك��ل  نفي�شة  غري  معادن 
�ل�شكك �حلديدية, حبال و�أ�شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة, م�شنوعات حد�دة, خردو�ت معدنية 
�شغرية, مو��شري و�أنابيب معدنية, خز�ئن حفظ �لوثائق و�لأ�شياء �لثمينة, منتجات م�شنوعة من معادن 

غري نفي�شة غري و�ردة يف فئات �أخرى, خامات معادن
�لو�ق�عة بالفئة   :6

و�شف �لعالمة    :  هي عبارة عن كلمة Horizon  مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود
 �ل�ش��رت�طات   : دون �شرط 

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2014/12/22 �ملودعة حتت رقم :  223725 
 با�ش��م : كيد�س فا�شن للتجارة )�س ذ م م(   

 وعنو�نه: �س ب 13874, دبي, �أ ع م    - هاتف:    04 2254823
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
 �لو�ق�عة بالفئة   :25

 و�شف �لعالمة    : هي عبارة عنROYAL KIDS  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون 
�لأ�شود

�ل�ش��رت�طات   : دون �شرط 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة , 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه,وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2014/09/24 �ملودعة حتت رقم :  218438 
 با�ش��م : مهر �ند ردميا �س. م. ح

 وعنو�نه: �س ب 17090, جبل علي, دبي, �أ ع م     
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
 �لو�ق�عة بالفئة   :25

و�شف �لعالمة    : هي عبارة عن كلمة  M & R مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود 
�لأ�شود. وباللون  �لالتينية  باللغة  مكتوبة   MEHER & RIDDHIMA    وحتتها مكتوب عبارة

�ل�ش��رت�طات   : دون �شرط 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة , 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه,وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2014/09/24 �ملودعة حتت رقم :  218437  
 با�ش��م : جالل مريز� �أبو �حل�شن �شعادت

 وعنو�نه : �س ب : 3428 دبي
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملعلومات يف قو�عد  , جتميع  �ملكتبي  �لن�شاط  وتفعيل  �لعمال  و�د�رة وتوجيه  و�لع��الن  �لدعاية   خدمات 
بيانات �لكمبيوتر , تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر , �لعالن بالربيد �ملبا�شر , ترويج �ملبيعات 

يف �لفئة
�لو�ق�عة بالفئة   : 35

و�شف �لعالمة    :  هي عبارة عن كلمةHyper Sale.com    مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود 
باللون  م�شتطيل  د�خل  �لأبي�س  وباللون  �لالتينية  باللغة  مكتوبة   Sو حرف Hyper �لكلمة  با�شتثناء 

�لأ�شود و بجانب  �ليمن مكتوب كلمة    .com   مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات   : دون �شرط

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  17  فرباير 2015 العدد 11336



الثالثاء  -  17  فبراير    2015 م   -   العـدد    11336 
Tuesday  17  February   2015  -  Issue No   11336

13

عربي ودويل
جتنيد اأطفال جدد يف معارك جن�ب ال�ض�دانزعيمة املعار�ضة يف تاي�ان ترت�ضح 

•• تايبه-رويرتز:

��شمها  وي��ن  �ينج  ت�شاي  �لتايو�نية  �ملعار�شة  زعيمة  �شجلت 
خلو�س �نتخابات �لرئا�شة �لتمهيدية يف مار�س �آذ�ر على وعد 
�ل�شعبي من حزب  ببد�ية جديدة و�شط موجة من �ل�شتياء 

كومينتاجن �حلاكم �ملقرب من �ل�شن.
�لآونة  يف  �أب��رم��ت  �لتي  �ل�شفقات  �إن  �حلاكم  �حل��زب  ويقول 
�شت�شاعد  لتايو�ن  جت��اري  �شريك  �أك��رب  �ل�شن  مع  �لأخ���رية 
�قت�شاد �جلزيرة لكنه مني بهزمية يف �لنتخابات �لتي جرت 
يف نوفمرب ت�شرين �لثاين ب�شبب عدم �لرتياح لوترية �لتقارب 
ربيع  �لربملان يف  و�لن�شطاء  �لطالب  و�حتل مئات  بكن.  مع 

�لتجارة  لتحرير  قانون  �حتجاجا على م�شروع  �ملا�شي  �لعام 
ت�����ش��اي زع��ي��م��ة �حل����زب �لدميقر�طي  �ل�����ش��ن. وت���دع���و  م���ع 
جديد  �شيا�شي  مناخ  �إىل  �لبالد  ل�شتقالل  �مل��وؤي��د  �لتقدمي 

لكنها تفادت �لتطرق مل�شاألة �لعالقات بن تايو�ن و�ل�شن.
وكتبت ت�شاي يف �شفحتها على موقع في�شبوك بعدما �شجلت 
��شمها كمر�شحة رئا�شية �أم�س �لول �لأحد “ �أمتنى �أن �أعطي 

تايو�ن �شيا�شة جديدة ونظاما جديد� وبد�ية جديدة.«
2016. ويتوقع على  �ملقبل مطلع  تايو�ن رئي�شها  وتنتخب 
نطاق و��شع �أن تخو�س ت�شاي �لنتخابات �لتمهيدية للحزب 
�لدميقر�طي �لتقدمي لختيار مر�شح �حلزب يف �لنتخابات 

�لرئا�شية للعام �لقادم دون مناف�شة.

•• نريوبي-اأ ف ب:

�ل�شود�ن  �لنز�ع يف جنوب  �أن �طر�ف  �أم�س  ر�يت�س ووت�س  ذكرت منظمة هيومن 
يف  �مل�شتعرة  �لهلية  �حل��رب  يف  جنود�  ل�شتخد�مهم  �لأطفال  جتنيد  يو��شلون 

جنوب �ل�شود�ن منذ دي�شمرب 2013.
�لنفطية  �لنيل  �أع��ايل  ولي��ة  يف  �أجرته  حتقيق  بعد  �حلقوقية  �ملنظمة  و�تهمت 
�لبع�س  يبلغ عمر  بالكاد  �لأطفال  بتجنيد عدد من  للحكومة  ملي�شيا مو�لية   ,

منهم 13 عاماً يف مدينة ملكال �خلا�شعة ل�شيطرة �لقو�ت �حلكومية .
�لوعود  بيان, على رغم  بيكيلي يف  د�نيال  ر�يت�س ووت�س  �فريقيا يف  وق��ال مدير 
�جلنود,  �لأطفال  ��شتخد�م  عن  بالتوقف  و�ملعار�شة  �حلكومية  للقو�ت  �ملتكررة 

يو��شل �لطرفان جتنيد �طفال و��شتخد�مهم يف �ملعركة.

للبحث  ملكال  �ىل  تاأتي  �حلكومية  �ل��ق��و�ت  �ن  �حلكومية  غري  �ملنظمة  و�أك���دت 
عن �طفال �أمام جممع �لأمم �ملتحدة بال�شبط. وذكرت �أن �لقو�ت �حلكومية يف 
جنوب �ل�شود�ن تن�شط يف جتنيد �ل�شبيان �لذين بالكاد يبلغ �لبع�س منهم 13 
عاما وبالقوة �حيانا. يف �ملقابل نفى وزير �لعالم يف جنوب �ل�شود�ن هذ� �لتقرير. 
مت�شائاًل “ ملاذ� جنند �طفاًل جنود�, فيما يتو�فر لدينا �لعدد �لكايف من �جلنود؟ 

وقال لي�س لدينا جنود� �أطفال .
ي�شار �ىل �أنه �ن�شم عدد كبري من �لأطفال من تلقاء �نف�شهم �ىل �شفوف �مليلي�شيا 
�ملحلية �لتي يتزعمها جون�شون �ولوتي زعيم �حلرب �لذي �لتحق بالرئي�س �شلفا 
كري. وتقول منظمة يوني�شيف �ن 12 �لف طفل ي�شكل �ل�شبيان �لق�شم �لكرب 
قو�ت  �و  �ل�����ش��ود�ن  ج��ن��وب  جي�س  �شفوف  يف  �ملا�شي  �ل��ع��ام  جتنيدهم  مت  منهم, 

متمردة وكذلك يف �شفوف ميلي�شيات متحالفة معهما.

•• الفجر – تون�ض - خا�ض
  ت�شاعدت �خلالفات د�خل حزب 
�لأكرثية �لنيابية يف تون�س, وقرر 
عدد من قياديي حزب ند�ء تون�س 
لتعطيل  �ل��ق�����ش��اء  �إىل  �ل���ل���ج���وء 
ب��ع�����س �ل�����ق�����ر�ر�ت �ل�������ش���ادرة عن 
�لتي  للحزب,  �لتاأ�شي�شية  �لهيئة 
ع�شوية  جت��م��ي��د  ب����دوره����ا  ن���ف���ت 
ب��ع�����س �لأع�������ش���اء �ل���ذي���ن �أ����ش���اوؤو� 
��شرتطت  لكنها   , �حل��زب  ل�شورة 
قبل  �لع��ت��ذ�ر  تقدميهم  باملقابل 
�شيا�شية  مهمات  باأي  ��شطالعهم 

د�خل �حلزب.
   و�أك����د �ل��ق��ي��ادي يف �حل���زب عبد 
�ل�����ش��ت��ار �مل�����ش��ع��ودي, �أن����ه ق���رر مع 
للق�شاء  �ل��ل��ج��وء  زم��الئ��ه  ب��ع�����س 
لإيقاف �أ�شغال �لجتماع �لنتخابي 
�أ�شبوع,  بعد  عقده  �ملقرر  للحزب, 
�لتاأ�شي�شية  �لهيئة  ق��ر�ر  و�إب��ط��ال 
ل�شورة  �أ�شاء  دع��ا كل ع�شو  �ل��ذي 
�حلزب �أو �أحد قيادييه �إىل �لعتذ�ر 
للرت�شح  ���ش��روري  ك�شرط  كتابيا 
�لذي  �ل�شيا�شي  �ملكتب  و�ن��ت��خ��اب 
يفرت�س �لإعالن عنه خالل �أيام, 
معترب� يف ت�شريحات �شحافية �أن 
�لأخرية  �لتاأ�شي�شية  �لهيئة  ق��ر�ر 
م��ق��دم��ة ل��ت��ج��م��ي��د ع�����ش��وي��ة بعد 

�لقيادين يف �حلزب.
   و�ع��ت��رب �مل�شعودي �أن��ه م��ن غري 
قياديا   12 ي�����ش��ت��اأث��ر  �أن  �مل��ع��ق��ول 
تعبريه,  ح��ّد  على  �ل��ن��د�ء  بت�شيري 
�ل�شتئنا�س  �إىل  ح���زب���ه  د�ع����ي����ا 
بتجربة �لنه�شة �لتي تتخذ, ح�شب 
ر�أيه, كل قر�ر�تها بالت�شاور خالل 
وت�شرّي  ���ش��ور�ه��ا,  جمل�س  �ن��ع��ق��اد 
م�شتغربا  �ل�شندوق,  عرب  �حل��زب 
�أ���ش��خ��ا���س يف  �أرب��ع��ة  �أن يعمد  م��ن 
و�شفهم  مّم��ن  تون�س  ن���د�ء  ح��زب 
�ل�شتئثار  �إىل  �لق�شر  جماعة  ب 
�لتنفيذية  �ل�شلطة  يف  ب��احل��ك��م, 

ود�خل �حلزب ح�شب قوله.
  وك��ان �مل�شعودي �أك��د قبل �أي��ام �أن 
قائد  �ل��ب��اج��ي  �لتون�شي  �لرئي�س 
قبل  م��ن  ب��ات حم��ا���ش��ر�  �ل�شب�شي 
ثالثي مكون من م�شت�شاريه يدير 
�أم����ور �حل���زب و�ل���ب���الد م��ن ق�شر 
قرطاج, وه��و ما �أث��ار ج��دل كبري� 

د�خل ند�ء تون�س.

دول�����ة م�����ش��ن��ف��ة يف ن�����ادي �ل����دول 
�مل��ت��ق��دم��ة م��ث��ل��م��ا ُي���ف���رت����س, فال 

�عتقد ذلك .
   كما بن �ملتحدث �أن �حلكومات 
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  �ل���ت���ي 
ح�شاري وطني, و�أن تنجز تغيري� 
ن��وع��ي��ا يف و�ق����ع �أمم���ه���ا ه���ي �لتي 
�أو مغايرة  حتمل مالمح خمتلفة 
ع��ل��ي��ه م��الم��ح �حلكومة  ب����دت  مل���ا 

�لر�هنة, ح�شب ت�شوره.
�أمن  ك�شف  �مل��ق��اب��ل��ة,  �جل��ه��ة    يف 
عام حركة �لنه�شة علي �لعري�س, 
م�شاركة  ور�ء  �حلقيقية  �لأ�شباب 
�حلبيب  ح���ك���وم���ة  يف  �ل���ن���ه�������ش���ة 
�أّن م�شاركة �حلركة  و�أكد  �ل�شيد, 
ب�شورة  ول��و  �حلالية  �حلكومة  يف 
رمزية, كانت بهدف تكري�س مبد�أ 
�ل���ت���و�ف���ق وم����ن ب����اب �ح������رت�م ما 

�أفرزته �شناديق �لقرت�ع.
�لنه�شة  �أّن   , �ل��ع��ري�����س  وب����ّن    
�ملعار�شة, من  تكون يف  �أل  خ��رّيت 
�أج���ل �حل��ي��ل��ول��ة دون م��ا �أ���ش��م��اه ب� 
�لتغول و�لرجوع �ىل حكم �حلزب 
�حلريات  عن  �لرت�جع  �أو  �لو�حد 
وح���ق���وق �لإن�������ش���ان و�ل���ع���دي���د من 
�ملكا�شب �لأخرى �لتي حتققت بعد 

�لثورة .
  و�شّدد على �أّن �لبالد حتتاج �ليوم 
كل  ق���وي ي�شم  و���ش��ط��ي  ت��ي��ار  �إىل 
�ل�شيا�شية  و�لأل����و�ن  �حل�شا�شيات 
مب���ا ف��ي��ه��ا ح��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة, �لتي 
ق�����ال �إن����ه����ا ���ش��ت��ع��م��ل ع���ل���ى �إجن�����اح 
موؤكد�  �ل�شيد,  �حلبيب  حكومة 
جت�شيم  ه��و  ذل��ك  يف  �لفي�شل  �أّن 
هذه  عنه  �أعلنت  �ل��ذي  �ل��ربن��ام��ج 

�حلكومة.

�حلزب  يف  �لقيادي  �نتقد  فيما     
�لهيئة  ق��ر�ر  �حلذيري,  �لها�شمي 
�أن  م��ع��ت��رب�  �لأخ�����ري,  �لتاأ�شي�شية 
�لقر�ر غري قانوين ومل يعد للهيئة 
�لتاأ�شي�شية �أّي دور بعد �تخاذ قر�ر 

بت�شكيل �ملكتب �ل�شيا�شي .
  ويذكر �أّن �ملدير �لتنفيذي حلزب 
ند�ء تون�س بوجمعة �لرميلي, كان 
�لتاأ�شي�شية  �لهيئة  �تخاذ  نفى  قد 
�أّي قر�ر بتجميد ع�شوية  للحزب 
حا  عدد من قياد�ت �حلركة, مو�شّ
�أن �لهيئة �رتاأت على �إثر �جتماعها 
�ملعنية  �لقياد�ت  على  ت�شرتط  �أن 
وقياد�ته  �حل����زب  �إىل  ب���الإ����ش���اءة 
للرت�شح  ك��ت��اب��ي  �ع���ت���ذ�ر  ت���ق���دمي 

لنتخابات �ملكتب �ل�شيا�شي.
�أك��د �لقيادي يف ند�ء    من جهته, 
�مل�شاكل  �أّن  �للومي,  ف��وزي  تون�س 
و�ل�شرخ  تون�س  ند�ء  يعي�شها  �لتي 
و�لتهامات  قياد�ته  بن  �حلا�شل 
خالفات  م��رده��ا  بينها,  �مل��ت��ب��ادل��ة 
باحلزب  ل��ه��ا  ع��الق��ة  ل  �شخ�شية 

ول متثل مو�قفه.
   وب��ّن �للومي يف ح��و�ر �شحفي 
�ل�شريح  ج�����ري�����دة  م�����ع  �أج����������ر�ه 
�ل�شادر  ع����دده����ا  يف  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�أم�����س �لث��ن��ن, �أّن �خل��الف��ات بن 
بالباجي  �مل��ح��ي��ط��ن  �ل��ن��د�ئ��ي��ن 
قرطاج  ق�����ش��ر  يف  �ل�شب�شي  ق��ائ��د 
�ملر�بطة  �ل��ن��ي��اب��ي��ة  �ل��ن��د�ء  وك��ت��ل��ة 
�ل��ربمل��ان, و�ل���ذي و�شل ببع�س  يف 
�لنو�ب منهم �إىل رف�س �لت�شويت 
�لأ�شل  �أ�شبابها يف  على �حلكومة, 
�شخ�شية, م�شري� �إىل �أّن �لند�ئين 
�ل���ذي���ن رف�����ش��و� �ل��ت�����ش��وي��ت على 
د�خل  ت��ي��ار�  ميثلون  ل  �حل��ك��وم��ة 

�حلزب.
�لأب�������رز لند�ء  �مل���م���ول  وك�����ش��ف     
تون�س, �أّن �مل�شكل �لأ�شا�شي �ملوجود 
�لقياد�ت  ب���ن  و�مل���ث���ار  �حل����زب  يف 
يكمن يف �أّن ن�شيب وزر�ء �لند�ء يف 
متثيلية  مع  يتما�شى  ل  �حلكومة 
�ل����ربمل����ان, ح��ي��ث كان  �حل�����زب يف 
 80 للند�ء  يحق  �أن  �ملنطقي  من 
�حلكومية,  �مل��ن��ا���ش��ب  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
غري �أّن �حلزب حت�شل فقط على 
ما ن�شبته 18 باملائة من �ملنا�شب, 
وه�����و م���ا����ش���اه���م يف م����ا و����ش���ف���ه ب� 
�ل��ت��م��ل��م��ل ب���ن �ل��ن��د�ئ��ي��ن, لفتا 

�ل�����ش��ب�����ش��ي لتويل  ق���ائ���د  �ل���ب���اج���ي 
ق����رط����اج, ومن  م��ه��م��ت��ه يف ق�����ش��ر 
�لطبيعي �أن يكون خروج �شخ�شية 
�إ�شافة   , م��وؤث��ر�  مثله  ��شتثنائية 
�إىل تاأثري طبيعة �حلزب كم�شروع 

يقوم على �لتنوع, وفق تقديره.
  وتوقع �شوكات, قدرة ند�ء تون�س 
على �خل��روج من �لأزم��ة �حلالية 
�ل�شابق  يف  �مل�شاكل  جت���اوز  مثلما 
وخ��رج منها �أق��وى و�أع��ت��ى, معول 
عدم  ب�شرورة  �لقياد�ت  وعي  على 
عليه,  هو  ما  على  �لو�شع  تو��شل 
نافيا فكرة �أن �لند�ء �نتهى بدليل 
��شتقالته  �أعلن  ند�ئي  من  ما  �أن 
�لكتلة  �أو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ك��ت��ب  م��ن 

�لربملانية...
�ل�����ش��ع��ب خالد  ن���ائ���ب    وو�����ش����ف 
�أول  ب�  تون�س  ن��د�ء  حركة  �شوكات 
ح�������زب م�������دين ودمي�����ق�����ر�ط�����ي يف 
�لعامل �لعربي ينت�شر يف �نتخابات 
م�شيفا   , و���ش��ف��اف��ة  دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����س حلالة  ب�����ش��دد  ن��ح��ن 
تاأ�شي�س  ماألوفة عربيا, وهي  غري 
وج���وده  يف  يعتمد  ل  ك��ب��ري  ح���زب 
�أو  ع�شاها  �أو  �ل�شلطة  ج��زرة  على 
ل�شيخ  �أع�شائه  رقبة  بيعة يف  على 

�جلماعة .
�أم��ا عن حكومة �حلبيب �ل�شيد    
�أن  يت�شور  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح  وم���دى 
�أن  �أعتقد  �شوكات:  فقال  حتققه, 
�لنجاح  على  ق��ادرة  �حلكومة  هذه 
يف �أم����ر و�ح����د وه����و �إط���ال���ة عمر 
�مل�����ش��ار �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ع��ام��ا يزيد 
�حلكومة  ك��ون��ه��ا  �أّم����ا  ي��ن��ق�����س,  �أو 
�ملنتظرة �لتي �شتنقل تون�س فعليا 
�إىل  ثالث  عامل  كدولة  حالها  من 

�ل��ن��ه�����ش��ة يف  ت�����ش��ري��ك ح���رك���ة  �أّن 
و�أّن  ب��الأ���ش��ا���س,  �حلكم ه��و رم��زي 
�إل��ي��ه��ا يف جم��ل�����س نو�ب  �حل���اج���ة 
وما  �ل��وف��اق  و�ل��رغ��ب��ة يف  �ل�شعب, 
يكفله من جناح يف �مل�شار هو �لذي 
حركة  ت�شريك  ���ش��رورة  �إىل  دف��ع 
تون�س,  ن���د�ء  حكومة  يف  �لنه�شة 

�أّن��ه كان من �لأج��در �أن يوؤول  �إىل 
ون�شف  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  من�شب 
�أن  �أو  ت��ون�����س,  ل���ن���د�ء  ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا 
�لذين مكنوه  �إر�دة ناخبيه  تعك�س 
م��ن �أن ي��ك��ون �حل���زب �لغ��ل��ب��ي يف 

�لنتخابات �لت�شريعية �ملا�شيّة.
  ومن جهة �أخرى, �أو�شح �للومي 

�لرغبة يف �إق�شاء ما يناهز �ملليون 
تون�شي �شّوتو� للنه�شة.

  يف حن �عترب �لقيادي يف حركة 
ن�����د�ء ت��ون�����س خ���ال���د ����ش���وك���ات, �أن 
�حلركة  �شهدتها  �لتي  �خل��الف��ات 
قائال  ومتوقعة,  طبيعية  م��وؤخ��ر� 
�إنها تعود يف �ملقام �لأول �إىل خروج 

يعني  ل  ذل����ك  �أّن  ع��ل��ى  م�������ش���ّدد� 
ح�����ش��ول حت��ال��ف م��ع��ه��ا, ن��اف��ي��ا �أّن 
قر�ر ت�شريكها يف �مل�شار �حلكومي 
رف�س  ب�شبب  للجميل  رد�  لي�س 
�حل���رك���ة مت��ري��ر ق���ان���ون حت�شن 
�لثورة, �إمنا لتال�شي �ملخاوف من 
تغيري منط حياة �لتون�شين وعدم 

ال�صراع ي�صتعر يف اأروقة النداء: 

ت�ن�ش: قيادات يف حزب الرئي�ش ت�ضتجري بالق�ضاء..!

كلثوم كنو

�ملرزوقي يقدم تر�شحه

هل يتد�عى �شقف بيت ند�ء تون�س

النه�صة تك�صف �صّر م�صاركتها يف احلكومة اجلديدة

تون�ش تدين عملية اإعدام مواطنني م�صريني:

تعزيزات ع�ضكرية على ال�ضريط احلدودي مع ليبيا
•• الفجر - تون�ض

�لتون�شية  �ل��دف��اع  وز�رة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  �أك��د 
�لع�شكرية  �ل��وح��د�ت  ب��اأن  �لو�شالتي,  بلح�شن  �ملقدم 
مدعومة بوحد�ت �لدرك و�جلمارك منت�شرة برتتيبة 
دفاعية متكاملة على كامل �ل�شريط �حلدودي �لربي 
و�لبحري مع ليبيا من �أجل تاأمينه ومنع �أي تهديد 
لإدخال  حم��اول��ة  �أّي  �أو  �لتون�شي  �ل���رت�ب  ل�شالمة 
�أ�شلحة �أو ت�شلل عنا�شر �إرهابية للبالد مع �لت�شدي 
يف �ملدة �لأخرية لكل حماولت تهريب �ل�شلع �ملدعمة 

�إىل ليبيا. 

�أم�س  ت�شريح  يف  �لو�شالتى  بلح�شن  �مل��ق��دم  وق���ال    
�أّن �لو�شع يف ليبيا حمل متابعة دقيقة من  �لثنن, 
جوية  طلعات  �أن  �إىل  م�شري�  �لتون�شية,  �ل�شلطات 
مل��ر�ق��ب��ة �مل��ج��ال �جل���وي و�حل����دود �ل��ربي��ة و�لبحرية 
تابعة  حربية  وط��ائ��ر�ت  م��روح��ي��ات  توؤمنها  لتون�س 

للجي�س �لتون�شي. 
  وتاأتي هذه �لتطور�ت على �ثر �لتطور�ت �لإرهابية 
�لبالغة  �إد�نتها  عن  تون�س  �أعربت  وق��د  ليبيا.  د�خ��ل 
للجرمية �لإرهابية �لتي �قرتفتها جمموعة �إرهابية 
�أبرياء,  م�شريون  مو�طنون  �شحيتها  ور�ح  ليبيا  يف 

وفق ما جاء يف بيان لوز�رة �ل�شوؤون �خلارجية. 

  كما عربت تون�س عن ��شتنكارها �ل�شديد لهذ� �لعمل 
�لإرهاب  �أن  يوؤ�شر جمدد� على  �لذي  �ملروع  �لهمجي 
�لدولية  �لأع���ر�ف  جميع  مع  متاما  يتنافى  �لأع��م��ى 

و�ملبادئ �لإن�شانية ويخالف كل �ل�شر�ئع �ل�شماوية. 
  وبعد �أن تقدمت بخال�س �لتعازي للحكومة و�ل�شعب 
�لتام  �مل�شرين عربت �خلارجية عن ت�شامن تون�س 
هذ�  يف  ج��ان��ب��ه��ا  �إىل  ووق��وف��ه��ا  �ل�شقيقة  م�����ش��ر  م��ع 
ت�شافر  �شرورة  على  جمدد�  موؤكدة  �لأليم,  �لظرف 
جهود �ملجموعة �لدولية من �أجل �تخاذ موقف حازم 
و�إجر�ء�ت عملية للت�شدي لآفة �لإرهاب �لتي �أ�شحت 

متثل تهديد� لل�شلم و�لأمن �لدولين. 

بوجمعة �لرميلي ينفي �لتجميد وي�شرتط �لعتذ�ر�لها�شمي �حلذيري.. قر�ر غري قانوين فوزي �للومي خالفات �شخ�شية ل عالقة لها باحلزب

علي �لعري�س يك�شف ��شباب م�شاركة �لنه�شة يف �حلكومة

عبد �ل�شتار �مل�شعودي يلجا �ىل �لق�شاء

�نت�شار �لوحد�ت �لتون�شية على حدود ليبيا
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عربي ودويل
اإغالق مطار احلديدة غرب اليمن

••�صنعاء-وكاالت:
وجهت �شلطات �لنقل �جلوي �ليمنية باإغالق مطار 
�حل��دي��دة �ل����دويل, �ب��ت��د�ًء م��ن �م�����س �لث��ن��ن حتى 
�لدكتور مازن  ر�شمية, قال  �آخر. ويف مذكرة  �إ�شعار 
�إغالق  �إن قر�ر  �ليمني,  �لنقل �جلوي  غامن, مدير 
�إن�شاء  باأعمال  �لقيام  نتيجة  ياأتي  �حل��دي��دة  مطار 
�شور حول �ملطار وحر�شاً على �شالمة و�أمن �ملطار 

و�لطائر�ت.
�لعتد�ء�ت  م��ن  ل�شل�شلة  تعر�س  ق��د  �مل��ط��ار  وك���ان 
�لأمنية  باللجنة  ح��د�  ما  �ملطار,  �أر����ش��ي  ح��رم  على 

باملحافظة �إىل تنفيذ حملة �أمنية لإيقاف �عتد�ء�ت 
�إيقافها, وقامت  �أر��شي �ملطار ل�شرعة  نافذين على 
مد�خل  مبحا�شرة  �لع�شكرية  �ل�شرطة  م��ن  ق��و�ت 
�ل�شيار�ت  ملنع  �ملدرعات  م�شتخدمة  �ملطار,  وخمارج 
�شكلت  ق��د  �ملحافظة  وك��ان��ت  بحرمه.  �لتحرك  م��ن 
�لف�شاد  مكافحة  جل��ن��ة  وم���ن  ع�شكرية  جل���ان  ع���دة 
ع�شكريون  وي�شر  �ملطار,  حرم  �أر��شي  م�شكلة  حلل 
�أنها خارجة عن حرم �ملطار  �لأر��شي  ��شتولو� على 
فيما يوؤكد �ملجل�س �ملحلي �أنها جزء منه. ومن ناحية 
�أخرى, ربطت م�شادر مينية بن قر�ر �إغالق مطار 
�أم��ام �حلركة  �فتتاح مطار �شعدة  وق��رب  �حل��دي��دة 

�أي����ام, و�أك����دت �أن �ل��ق��ر�ر ج���اء باأو�مر  �جل��وي��ة ب��ع��د 
�أن�شار  حتكم  م��ن  �مل�شادر  وح���ذرت  �حلوثين.  م��ن 
�هلل �حلوثين يف مطار خا�س بهم مما ي�شهل لهم 
�حل�شول على �أ�شلحة من �لدول �لتي تتحالف معه 

خا�شة يف ظل غياب �لدولة �ليمنية.
وع�شكري,  م��دين  دويل  مطار  هو  �حلديدة  ومطار 
وي��ع��د �مل��ط��ار �لح��ت��ي��اط��ي مل��ط��ار �شنعاء وب��ه مركز 
م�����ش��اع��د مل��رك��ز �حل���رك���ة �جل��زئ��ي��ة مب��ط��ار �شنعاء 
�خلا�شة  �ليمنية  �ل���ط���ري�ن  ���ش��رك��ات  وت�شتخدمه 
ويقع يف حمافظة �حلديدة غرب �ليمن على �لبحر 

�لأحمر.

احل�ثي�ن يدفع�ن اليه�د للهجرة اإىل فل�ضطني

•• الفجر - اريك لو بو�صيه 
– ترجمة خرية ال�صيباين

�ل����ي����وم  ل����ع����امل  �لأوىل  �ل�������ش���م���ة 
ه����ي ت���ع���ق���ي���ده, و�ل���ث���ان���ي���ة ه����ي �أن 
ق�شمة  يف  ت�����ش��ب��ب  �ل��ت��ع��ق��ي��د  ه����ذ� 
�أول���ئ���ك �لذين  ع��ل��ى �ث���ن���ن: ب���ن 
ي���ع���رتف���ون ب���ذل���ك وي�����ش��ع��ون �إىل 
و�ىل  و�مل��ف�����ش��ل  �ل��دق��ي��ق  �لتحليل 
و�لتو��شع,  و�ل��ت�����ش��وي��ات  �ل��ت��و�ف��ق 
ويعبئون  ينكرونه  �لذين  و�أولئك 
 . تب�شيطي  بخطاب  �ل��ع��ام  �ل����ر�أي 
وه�����وؤلء ي��ج��دون رو�ج����ا �ل��ي��وم يف 
�أثينا  �أوروب�������ا, وب�����ش��ك��ل ك��ب��ري م���ن 
�إىل مو�شكو.. هنا, ُتتهم �لرتويكا, 

وهناك موؤ�مرة �أمريكية .

�لقت�شاد �لرو�شي
 خارج �لقرن 21

�إذ� كان  م���ا  �مل���ع���روف     م���ن غ���ري 
بوتن �شيكتفي ب�شبه جزيرة �لقرم 
بتقدمه  �شيدفع  �أن��ه  �أم  ودونبا�س, 
�لف�شاء  يعتربه  ما  د�ئ��رة  لتو�شيع 
�ل��رو���ش��ي . ويف ك��ل �لأح������و�ل, �نه 
يدفع ثمنا باهظا ملك�شبه �جلغر�يف 
�مل��ت��و����ش��ع: �ل��رك��ود, وه���روب ر�أ�س 
وب�شكل  �ل�شتثمار,  و�نهيار  �مل���ال, 
�لقت�شاد  �إ����ش���الح  ت��اأج��ي��ل  �أع�����م, 
متنوعا  �قت�شاد�  وجعله  �لرو�شي 
لحق,  وق��ت  �إىل  وجم���دد�  وناجعا 
ب����الده حد�ثة  ب��اخ��ت�����ش��ار, دخ����ول 

�لقرن �حلادي و�لع�شرين.
�أوكر�نيا  يف  �حل�����رب  ره�����ان  �إّن    

•• دم�صق –وكاالت:

�إلقاء  ج���ّر�ء  وطفلة  �م��ر�أت��ان  ُقتلت 
�لطائر�ت �ملروحية برمياًل متفجر�ً 
على قرية جب �أبي�س يف ريف حلب 
ما  بح�شب  ���ش��وري��ا,  �شمال  �جلنوبي 
�جلبهة  �أعلنت  فيما  نا�شطون,  �أف��اد 
�ل�ّشامّية �أبرز �لت�شكيالت �لع�شكرية 
�ملقاتلة بال�شمال �ل�شوري عن مقتل 
�أربعة عنا�شر من قّو�ت �لّنظام جّر�ء 
��شتهد�فهم يف جبهة حندر�ت بريف 

�ملدينة �ل�شمايل.
�إلقاء  ج������ّر�ء  �م�������ر�أة  ق��ت��ل��ت  ك���ذل���ك 
برمياًل  �مل���روح���ي  �ل���ّن���ظ���ام  ط����ري�ن 
متفجر�ً على مدينة تلبي�شة يف ريف 
حم�س �ل�شمايل و�شط �لبالد, بينما 
�ملعار�شة  ف�شائل  من  عن�شر  ق�شى 
�شابقاً  ب��ه��ا  �أ���ش��ي��ب  ب��ج��ر�ح  م��ت��اأث��ر� 
خالل ��شتباكات مع قو�ت �لنظام, يف 
حي  بالهاون  �لأخ���رية  ق�شفت  حن 
مدينة  غرب  �شمال  �ملحا�شر  �لوعر 

حم�س.
��شتباكات  وقعت  �لبالد,  جنوب  ويف 
بن ف�شائل �ملعار�شة وقّو�ت �لّنظام 
�لبلد  �ملن�شية بدرعا  �أط��ر�ف حي  يف 
�لأخرية  بينما ق�شفت  �ليوم,  �شباح 
�إنخل  ���ش��م�����س وم���دي���ن���ة  ك��ف��ر  ب���ل���دة 

باملدفعّية �لثقيلة.
ويف �لعا�شمة دم�شق, ق�شى عن�شر�ن 
من ف�شائل �ملعار�شة خالل ��شتباكات 
مع قّو�ت �لّنظام يف مدينة كفربطنا 
�م���ر�أة  ُق��ت��ل��ت  �مل��دي��ن��ة, بينما  ب��ري��ف 
ج����ّر�ء ق�����ش��ف م��دف��ع��ي ع��ل��ى مدينة 

•• �صنعاء-رويرتز:

ب�شع  ����ش���وى  �ل���ي���م���ن  يف  ي��ت��ب��ق  مل 
�لطائفة  من  بالقلق  ت�شعر  عائالت 
�أفر�دها  �أن  غري  �لقدمية  �ليهودية 
ق��د ي��ف��رون م��ن �ل��ب��الد ق��ري��ب��ا بعد 
على  �ل�شيعة  �حل��وث��ي��ون  �شيطر  �أن 

�ل�شلطة يف �لبالد.
�حلوثين  حركة  م�شايقات  وكانت 
قد دفعت غالبية �ليهود يف �ل�شنو�ت 
�ملناطق  ع�����ن  ل���ل���رح���ي���ل  �لأخ����������رية 
�لتي ظلو�  �ليمن  �شمال  �جلبلية يف 
�ل�شنن  م��ئ��ات  م��ن��ذ  ف��ي��ه��ا  يعي�شون 

�خلطاب �ل�شعبوي هو �أّن: ممار�شة 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة ت��دع��و �إىل �حل���ذر من 
�لتب�شيط, وبدل من ذلك, �لدر��شة 

�لرب�غماتية لأدّق �لتفا�شيل.
ت�شيرب��س  �أليك�شي�س  يخطئ  مل    
من حيث �ملبد�أ, يف رغبته �لقا�شية 
�لتي  �لتق�شف  �شيا�شات  مبر�جعة 
و�ملطالبة  �ل���رتوي���ك���ا,  و���ش��ع��ت��ه��ا 
ب����اإع����ادة �ل��ن��ظ��ر يف دي�����ون ب����الده, 
باأّن  �أول,  ولكن كان عليه �لإق��ر�ر, 
�ليونان  تلقتها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اع��د�ت 
باملائة من   100 تاريخية,  �شابقة 
عزم  و�أن  �لإجمايل,  �ملحلي  �لناجت 
�لد�ئنن مر�قبة حكومة يونانية, 
م�شالة   , �ل��غ�����س  تقليديا  �ع��ت��ادت 
�لغو�س  �شرعية.    لقد كان عليه 
�أكرث يف ح�شاد �شيا�شات �لإ�شالح, 
)�لنمو  ف�����ش��ل  م���ا  ب���ن  و�ل��ف�����ش��ل 
�لت�شحيات,  وت���وزي���ع  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل, 
و�نخفا�س �لدين( وبن ما جنح ) 

��شتعادة �لقدرة �لتناف�شية(.
ر�ديكالية  حقيقية  �شيا�شة  �إّن    
على  ت����ق����وم  �أن  ي���ج���ب  ل���ل���ي�������ش���ار, 
ت�شحيح �أو�شاع �ملالية �لعامة بقدر 
�لإ�شالحات  و�شع  على  �رت��ك��ازه��ا 
�ل�شياق,  ه��ذ�  ويف  للنمو.  �ملحّفزة 
من حق �شرييزيا �لتباهي باأنه قلب 
�لطاولة �ل�شيا�شية و�خرج �لأحز�ب 
�لتقليدية �لتي نخرتها �ملح�شوبية 
و�نعد�م �ل�شجاعة ... ولكن ب�شرط 

�أن ي�شرع يف �لعمل..!

ح��م��ورّي��ة يف �ل��غ��وط��ة �ل�����ّش��رق��ّي��ة, يف 
مري  حن ق�شى مدينٌّ من بلدة �ل�شّ
�لّنظام  معتقالت  يف  �لّتعذيب  حتت 

بدم�شق.
�آخ��ر من مدينة  رج��ل  ق�شى  و�أي�شاً 
�ل�ّشلمّية يف ريف حماة حتت �لّتعذيب 

يف �ملعتقالت �لأمنّية.
�شبعة  �أ����ش���ي���ب  �لأث�����ن�����اء,  ه����ذه  ويف 
م���دن���ي���ّن ج������ّر�ء ق�����ش��ف م���ن ق����ّو�ت 
�ل���ّن���ظ���ام ب���ق���ذ�ئ���ف ه�����اون ع��ل��ى حي 

�لقابون �شرق �لعا�شمة.
ويف �ل�شاحل �ل�شوري, �شن �لطري�ن 

�لنظام يف  �رتكبها  �لتي  �ملجازر  على 
و�لتي  �لناجية  وقرية  دوم��ا  مدينة 

ر�ح �شحيتها حو�يل 20 �شخ�شاً.
�ل�شام”  �أح�������ر�ر   “ ح���رك���ة  وك���ان���ت 
�أ�شمتها  حملة  �أطلقت  �لإ���ش��الم��ي��ة, 
�إىل ق�شف  “ تهدف  ن�شرة دوم��ا   “
مو�قع �لنظام يف جميع �أنحاء �شوريا 
ق�شفت  حيث  خ�شو�شاً,  و�لالذقية 
�مل��ا���ش��ي��ن مدينة  �ل��ي��وم��ن  خ����الل 
�لقرد�حة م�شقط ر�أ�س �لرئي�س ب�شار 
�لأ�شد, وعدد من �لقرى و�ملناطق يف 

�لالذقية. 

�حل���رب���ي غ�����ار�ت ج���وي���ة ع��ل��ى قرى 
و�ل��رتك��م��ان يف ريف  �لأك����ر�د  جبلي 
�لالذقية, حيث �ألقى نحو 4 بر�ميل 
 3 متفجرة على قرى جبل �لأك��ر�د 
و�إحد�ها  �شلمى  م�شيف  على  منها 
�أنباء عن وقوع  مل ينفجر, ومل ترد 

�إ�شابات.
ق���ي���ام �شرية  ن��ا���ش��ط��ون ع���ن  و�أف�������اد 
�ل�شو�ريخ �لتابعة ملا ت�شمى باجلبهة 
�لإ�شالمية - قطاع �ل�شاحل بق�شف 
مر�كز تابعة لقو�ت �لنظام ب�شو�ريخ 
�لغر�د يف قرية �لبهلولية وذلك رد�ً 

�خلالفات  �أن  غ��ري   . �مل�شلمن  م��ع 
لليهود  ي��ك��ن  مل  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�شبتمرب  يف  ت�شاعدت  دور  �أي  فيها 
بدخول  ذروتها  لتبلغ  �ملا�شي  �يلول 
�شنعاء  �لعا�شمة  �حلوثين  مقاتلي 
�ليهودية  �لطائفة  �عتربتها  �ل��ت��ي 
�مل���الذ �لأخ����ري ل��ه��ا و�أ���ش��ب��ح��ت تفكر 
يف �خل��روج نهائيا من �لبالد. وقال 
�أع�شاء يف �لطائفة �ليهودية �إن نحو 
�أف��ر�د من يهود �ليمن ينتمون  �شتة 
��شر�ئيل  �إىل  و�شلو�  و�ح��دة  لعائلة 
ي���وم �جل��م��ع��ة. وق����ال ي��ح��ي��ى يو�شف 
مبجمع  �شقته  يف  �حلاخامن  كبري 

ع�����دد �ل���ي���ه���ود �ل����ذي����ن رح����ل����و� من 
�حلوثين  معقل  ���ش��ع��دة  حم��اف��ظ��ة 
�ل����ذي  �مل���ج���م���ع  �إىل   2009 ع�����ام 
 76 من  �حلكومية  �لقو�ت  حتر�شه 
وتعي�س  �شخ�شا.   45 �إىل  �شخ�شا 
جم��م��وع��ة �أخ����رى م��ن 26 ف���رد� يف 
�لعا�شمة  م��ن  �ل�شمال  �إىل  مدينة 

�شنعاء.
�ليهود  �أع��و�م كان عدد  وقبل ب�شعة 
فرد  و300   200 ب����ن  ي�������رت�وح 
 19 �لبالغ  �ل�شكان  مقارنة مع عدد 
 1949 ع��ام  وح��ت��ى  ن�شمة.  مليون 
�ليهودية  �لطائفة  �أف���ر�د  ع��دد  ك��ان 
��شر�ئيل  ونظمت  �ألفا.   40 يتجاوز 
ويقول  �إليها.  �لطائفة  �أع�شاء  نقل 
م��ن ب��ق��و� يف �ليمن �إن��ه��م ع��ا���ش��و� يف 

�شالم مع جري�نهم �مل�شلمن.
�حلكومة  با�شم  متحدثون  و�متنع 
هذه  على  �لتعليق  عن  �ل�شر�ئيلية 
�ليهود  �مل�شاألة خ�شية تعري�س حياة 
بالربط  للخطر  �ليمن  يف  �لباقن 
وي�شود  �����ش���ر�ئ���ي���ل.  وب�����ن  ب��ي��ن��ه��م 
بيوت  و�ل���ع���زل���ة يف  ب��امل��ل��ل  �ل�����ش��ع��ور 
�ليهود يف حيهم �لو�قع يف جيب ر�ق 
يطلق عليه ��شم “ �ملدينة �ل�شياحية 
“ ق���رب �ل�����ش��ف��ارة �لأم��ري��ك��ي��ة �لتي 
�لعاملن  �لدبلوما�شين  �إج��الء  مت 
فيها. ولبتعادهم عن ور�س �لنجارة 
و�حلد�دة �لتي ��شتهرو� بالعمل فيها 
على مر �لقرون �أ�شبح �أفر�د �لطائفة 
يعي�شون �لن على م�شاعد�ت �شغرية 
�إن��ه��ا تكفي  وي��ق��ول��ون  م��ن �حلكومة 

بالكاد لتغطية م�شروفات �ملعي�شة.

�لدفاع  وز�رة  ب���ج���و�ر  ي��ق��ع  م�����ش��ور 
�أ�شبحت  �مل��ا���ش��ي  ���ش��ب��ت��م��رب  “منذ 
ح��رك��ت��ن��ا حم�����دودة ج����د� خ��وف��ا من 
�لو�شع �لأمني كما �أن بع�س �أع�شاء 
�ليمن.«  م���غ���ادرة  ف�����ش��ل��و�  �ل��ط��ائ��ف��ة 
يتحدث  �لعربية  �للغة  جانب  و�إىل 
�حلاخام يحيى �للغة �لعربية ويقدر 
ويخ�شى  �ملحلية  و�ل��ع��اد�ت  �لتقاليد 
�لوطن.  �أر������س  ع���ن  ب��ع��ي��د�  �حل���ي���اة 
�ملري�س يرقد يف  و�ل��ده  ك��ان  وبينما 
ق��ال يحيى ل  �مل��ن��زل  �ل�شم�س خ��ارج 
نريد �أن ن��رح��ل. ل��و �أن��ن��ا �أردن���ا ذلك 
لفعلناه منذ وقت طويل. و�نخف�س 

ه����و �أي�������ش���ا م���ن���ع ه�����ذ� �ل���ب���ل���د من 
�لقطع  �أوروب�������ي,  ب��دع��م  حت��ق��ي��ق, 
�لف�شاد  ومن�����وذج  �مل��ح�����ش��وب��ي��ة  م���ع 
�شقوط  م��ن��ذ  و�ل��ق��ائ��م  �مل�شت�شري 
ج������د�ر ب���رل���ن يف ج��م��ي��ع �أرج������اء 
�لثورة  جنحت  م��ا  ف���اإذ�   . �ملنطقة 
�لأوروبية يف كييف, كما جنحت يف 
ميكن  �أنها  �لو��شح,  فمن  و�ر���ش��و, 
�أن ُتغوي �لرو�س وت�شتهويهم ب�شكل 
خطري ...    ومن ح�شن �حلظ, �أّن 
حربا,  لي�شت  �ل��ي��ون��ان,  يف  �مل�شالة 

ولكنها مو�جهة قا�شية و�شعبة.
بقلب  ������ش�����ريي�����ز�  وع��������د  ل����ق����د     
�ل��ط��اول��ة, وب��اأّن��ن��ا ���ش��رى م��ا نحن 

�نتخابه  بعد  مبا�شرة  ت�شيرب��س 
هيكلة  �إع���ادة  �لأول:  مطلبه  على 
�ل���ي���ون���ان���ي���ة م����ن خالل  �ل�����دي�����ون 
�إ�شقاط ن�شف �لديون.    فهل كان 
�أّن �لّديون مل تكن  �شرييز� يجهل 
و�إمنا   , �مل�شاربن  �أ�شر�ر  ح��وزة  يف 
�لدويل,  �لنقد  �شندوق  ع��ه��دة  يف 
تخفيف  ق���و�ن���ي���ن���ه  حت���ظ���ر  �ل���ت���ي 
�أوروبية  دول  ولدى  �لديون,  عبء 
�أخرى, من خالل �آليات �لت�شامن 
مل�شاعدة  خ�شي�شا  و���ش��ع��ت  �ل��ت��ي 
�شورة  يف  ف��ال��ن��ت��ي��ج��ة:  �ل���ي���ون���ان؟ 
د�فعي  �أّن  ه���ي  �ل����دي����ون,  ���ش��ط��ب 
و�لإ�شبان,  �لفرن�شين,  �ل�شر�ئب 

ويكفي  ي��ج��ب,  م�شاهدته,  ب�شدد 
�لقدمية  �ل�شيا�شية  �لطبقة  ط��رد 
و�ل���ي���م���ن, وحتطيم  �ل��ي�����ش��ار  م���ن 
وفر�س   , �ل��ل��ي��رب�ل��ّي��ة  �مل��ح��رم��ات 
قّوة �ل�شعب على �إمالء�ت �لتق�شف 
�ل�شادرة عن بروك�شل وفر�نكفورت 
وو����ش��ن��ط��ن, و ك��ان ك��ل ه��ذ� ُيقال, 
حّد  ت�شل  بلهجة عدو�نية  �أحيانا, 

�لهانة و�ل�شتيمة.

�ليونانيون ومو�جهة �لو�قع
و�لتب�شيطي,  �حل��اد  �خلطاب  ه��ذ� 
بتعقيد�ت  ����ش��ط��دم  م���ا  ���ش��رع��ان 
�أليك�شي�س  ت��خ��ل��ى  وق����د  �ل����و�ق����ع. 

مت��وي��ل �ن��ت��ق��ايل, و�حل�����ش��ول على 
قرو�س موؤقتة حلن �لتو�شل �إىل 
ولكنها   , �لت�شديد  �أق�شاط  مترير 
�لرتويكا  ب��رن��ام��ج  خ����ارج  ق��رو���س 
و�لبنك  �لأوروب�����ي�����ة,  )�مل��ف��و���ش��ي��ة 
و�شندوق  �لأوروب�����������ي,  �مل����رك����زي 
�ل��ن��ق��د �ل�����دويل( , وب��و���ش��وح, من 
يرف�شه  م���ا  وه����و  �����ش����روط,  دون 
�ل�شركاء, بطبيعة �حلال.    ياني�س 
ف���اروف���اك���ي�������س ي���ج���د ����ش���ع���وب���ة يف 
حتديد �ملعنى �لعام ملا يريده �ليوم 
وخا�شة  ك��م��ق��اب��ل,  �شيعطيه  وم���ا 
فيما يتعلق بالإ�شالحات. وتعّطل 
ذ�ت خطاب  ح��ك��وم��ة  ب��ن  �حل����و�ر 

للتطبيق,  ق���اب���ل  غ���ري  �ن��ت��خ��اب��ي 
من  منزعجن  �أوروب��ي��ن  و�شركاء 
�نزعاجهم  بقدر  ع���دو�ين,  خطاب 
�مللمو�س  �ل����ش���ت���ع���د�د  ع�����دم  م����ن 
ل�شرييز� , �لذي �شرعان ما تفككت 
�أ�شاد  �ل���ت���ي  �جل�������اّدة  م��ق��رتح��ات��ه 
�لوليات  و  �أوروب����ا  يف  �لي�شار  بها 
مت�شّرع.    ب�شكل  �لأمريكية  �ملتحدة 
�أثينا,  �إىل  �ل��ت��و�ف��ق  روح  ���ش��ت��ع��ود 
�لتو�شل  و�شيتم  ن��اأم��ل��ه,  م��ا  وه���ذ� 
بالن�شبة  و�إيجابي  �إىل حل مقبول 

لليونانين.
   ول��ك��ن �ل���در����س �ل����ذي ي��ج��ب �أن 
ي�شتهويهم  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  يتاأّمله 

فاتورة  �شيدفعون  �لبلطيق,  ودول 
�ل�شر�ئب  د�ف��ع��ي  م��ن  �مل��ح��ت��ال��ن 
�ل��ي��ون��ان��ي��ن. وق��د �ع���رتف �ل�شيد 
م�شتحيل,  ذل����ك  �أّن  ت�����ش��ي��رب����س 
�لأ�شا�شي  �لبند  ه��ذ�  على  وتخلى 

من برناجمه �لنتخابي.
للبقية:  بالن�شبة  �ل�����ش��يء  نف�س    
فاروفاكي�س,  ياني�س  �ملالية  وزي��ر 
�أخرج بع�س �لأفكار �خلاطئة )مثل 
�لنمو  على  �مل�شمونة  �لل��ت��ز�م��ات 
ليكت�شف   ) �ل��د�ئ��م��ة  �ل���دي���ون  �أو 
�ليوم,  مل�شاكل  ح��ال  ت�شكل  ل  �أن��ه��ا 
�أ�شهر  ب�شتة  مهلة  يطلب  وه��اه��و 
وبرنامج  ج��دي��دة  خ��ط��ة  ل��ت��ق��دمي 

رو�صيا واليونان: ال�صعبوية يف مواجهة تعقيدات العامل..!

ممار�ضة امل�ض�ؤولية تدع� اإىل احلذر من التب�ضيط واىل الدرا�ضة الرباغماتية لأدّق التفا�ضيل

مقتل مدنيني يف ق�ضف بالرباميل املتفجرة ب�ض�ريا

امل�ؤمتر الإ�ضالمي الأوروبي يف فرن�ضا يدين قتل 21 م�ضريا يف ليبيا 
•• باري�ض-وام: 

ندد �ملوؤمتر �لإ�شالمي �لأوروبي بقتل 21 م�شريا يف ليبيا على يد تنظيم د�ع�س �لإرهابي . وقال بيان �شادر عن �ملوؤمتر �لإ�شالمي 
� �م�س لقد هالنا ما قامت به ع�شابات �لإج��ر�م �لإرهابية �مل�شماة د�ع�س فقتلت بخ�شة وجنب يندى له  � ومقره باري�س  �لأوروب��ي 
�جلبن 21 من �أهلنا �مل�شرين يف ليبيا �لذين كانو� يبحثون عن �أرز�قهم .. وبطريقة ب�شعة حترمها كل �ل�شر�ئع �ل�شماوية �لتي 
�أكدت حرمة �لدماء ورهبت من �إر�قتها . و�أكد �لبيان �إننا على يقن �أن ما فعلته د�ع�س �شد �مل�شرين يف ليبيا لن يزيد م�شر �إل قوة 
ومتا�شكا . و�أ�شاف �إن ما يقوم به هوؤلء من قتل وترويع ما هو �ل حر�بة ينطبق عليهم قول �هلل تعاىل: �إمنا جز�ء �لذين يحاربون 
�هلل ور�شوله وي�شعون يف �لأر�س ف�شاد� �أن يقتلو� �أو ي�شلبو� �أو تقطع �أيديهم و�أرجلهم من خالف �أو ينفو� من �لأر�س ذلك لهم خزي 
يف �لدنيا ولهم يف �لآخرة عذ�ب عظيم . ودعا �لبيان �لأمة �لعربية و�لإ�شالمية للت�شدى لهوؤلء �لإرهابين بكل قوة وحزم .. موؤكد� 
�أن هوؤلء �ل�شرذمة تترب�أ من �أمثالهم كل �لأديان �ل�شماوية .. ونوؤكد �أن �لإرهاب ل دين له ول ملة له . و�أكد �ملوؤمتر �لإ�شالمي 
�لأوروبي على وقوفه وموؤ�زرته وتعازيه مل�شر �شد هذ� �ل�شرطان �لإرهابي �لفكري �لد�هم �لذي يهدد �لبالد و�لعباد . ودعا �ملوؤمتر 

دول �لعامل �إىل �لتحرك �لعاجل ملو�جهة جماعات �لقتل �ملتاأ�شلمة .

حتليل اإخباري

هل يطيح �لقت�شاد بالرئي�س �لرو�شي؟

وزير �ملالية ياني�س 
فاروفاكي�س �لرقام ��شد 

ق�شوة من �لتنظري

�شجن �لر�ي �لعام بخطاب تب�شيطي ل ي�شنع ربيعا�أليك�شي�س ت�شيرب��س من �شعبوية �خلطاب �ىل حقائق �لو�قع
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العدد  11336 بتاريخ 2015/2/17     
    اعادة اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر

 رقم الدعوى  7301 ل�سنة 2014     
�ىل  �ملدعى عليهما /1- �شركة حمزة عبد�هلل باركيتو عبد�هلل لتجارة �ملالب�س 

�جلاهزة- 2- حمزة عبد�هلل باركيتو عبد�هلل  جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ موؤ�ش�شة �لبفتة �لعقارية ) موؤ�ش�شة فردية(

قد �قام �شدكم �لدعوى 7301 ل�شنة 2014 �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 
باخالء �ملاجور وت�شليمه للمدعية خاليا من �ل�شو�غل مع �شد�د بدلت �ليجار 
�لبالغ قدرها مبلغ 10000 درهم قيمة �ل�شيكات �ملرجتعة بال�شافة ملا ي�شتجد 
حتى تاريخ �لخالء �لفعلي و�شد�د فو�تري �ملياه ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وقررت 
�للجنة �لق�شائية �عادة �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 
بالد�ئرة  )�خلام�شة(  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  4.15م   �ل�شاعة   2015/2/23
�مر  وق��د  �لدعوى  لنظر  دب��ي  بلدية  مببنى  �ملركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لبتد�ئية 
بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر.  فانت مكلف باحل�شور  

�ومن ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية    

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

�لنهائي  رب��ع  �ل��دور  �إىل  �ملتاأهلة  �لفرق  عقد  �كتمل 
كاأ�س مد�ر�س  �لثالثة من بطولة  مع نهاية �جلولة 
و�شركة  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ينظمها  �ل��ت��ي  دب��ي 
طالب  �لفي  من  �أك��رث  فيها  وي�شارك  �ن�شبايريت�س 
�ن  بعد  55 مدر�شة حكومية وخا�شة,  �ىل  ينتمون 
�شهدت �جلولة �إثارة كبرية وتناف�شاً قوياً بن �لفرق 

وقدم خاللها �لالعبون م�شتويات متميزة.
�ملفاجاآت  م��ن  للبنن  �شنة   12 حت��ت  بطولة  خلت 
بعد �ن ت�شدر فريقا مدر�شة دبي �لدولية �لرب�شاء 
�مل��در���ش��ت��ان يف  �ملجموعتن وجن��ح��ت  وم��در���ش��ة حتا 
لفتة  ب�شورة  وت��األ��ق  �ملقبلة,   �ملرحلة  �ىل  �ل��ت��اأه��ل 
من  نا�شر  حممد  نا�شر  �لبطولة  هذه  يف  لالنظار 

مدر�شة دبي �لدولية وقدم م�شتوى �ده�س �ملتابعن 
�ربعة  و�شناعة  �ه��د�ف  ثالثة  ت�شجيل  من  ومتكن 
�هد�ف لفريقه يف �ملبار�ة �لتي جمعته مبدر�شة جي 

��س ��س �خلا�شة.
ويف فئة حتت 14 �شنة جنح فريق مدر�شة وين�ش�شرت 
ليحول خ�شارته  �جتياز كل �حلو�جز  عود ميثاء يف 
فوز  �ىل  نظيفن  بهدفن  �ل�شويفات  مدر�شة  �م��ام 
كا�شح بعد ت�شجيله خلم�شة �هد�ف متتالية و�شعته 
�ن��ت��ز�ع موقعه يف  م��ن  ومكنته  �ملجموعة  ر�أ����س  على 

قائمة �لفرق �ملتاأهلة �ىل مرحلة ثمن �لنهائي.
مدر�شة  فريقه  �ل���ب���دو�وي  حممد  �لم���ار�ت���ي  وق���اد 
�ملو�كب  ر��شد بن �شعيد �ىل فوز كبري على مدر�شة 

�لذي  �ل��ب��دو�وي  �ه��د�ف دون رد �شجل منها  بت�شعة 
خم�شة  نيمار  �لرب�زيلي  بالنجم  �جلماهري  �شبهته 
ح�شاب  على  �ل��ت��اأه��ل  بطاقة  فريقه  منحت  �ه���د�ف 
مناف�شه, و��شتحقت مدر�شة �شعيد بن ر��شد �ل�شادة 
��شتمرت  �مللعب بعد رحلة  �ن و�شلت �ىل �ر�س  بعد 
�ل��ذي عانى منه  ل�شاعتن م��ن حتا ورغ��م �لره���اق 
ف��وز كبري  م��ن حتقيق  �ن��ه��م متكنو�  �ل  �ل��الع��ب��ون 

و�لتاأهل �ىل ثمن �لنهائي.
مناف�شة  للبنن  ���ش��ن��ة   16 حت��ت  ب��ط��ول��ة  و���ش��ه��دت 
�مل�شتوى وحر�شها  ن�شبة لتقارب  �لفرق  حامية بن 
جميعاً على �ل�شتمر�ر يف �لبطولة,  و�شمنت مدر�شتا 
�شلمان �لفار�شي وماري كاثوليك �لتاأهل �إىل �لدور 

�ملتناف�شة  �مل���د�ر����س  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م  �ل��ن��ه��ائ��ي,  ث��م��ن 
�لدولية, وو�شيف  لي�شيه فر�ن�شي�س  �ل�شابق  �لبطل 
دبي  �لدولية  �ل�شويفات  مدر�شة  �ل�شابقة  �لن�شخة 
و�ملدر�شة  من�شرت  و�شت  ومدر�شة  �لقرهود  و�ملو�كب 
�خل��ريي��ة �ل��دول��ي��ة. ومت��ك��ن��ت �ل��ط��ال��ب��ات يف بطولة 
يف  ه��دف��اً   30 ت�شجيل  م��ن  للبنات  �شنة   17 حت��ت 
مدر�شة  �ل�شابق  �لبطل  و�شيكون  �لثالثة,  �جل��ول��ة 
يف  فر�ن�شي�س  لي�شيه  و�ل��و���ش��ي��ف  ك��اث��ول��ي��ك  م���اري 
حاجة ما�شة �ىل م�شاعفة �جلهود يف �ملرحلة �ملقبلة 
ل�شمان �ل�شتمر�ر يف �ملناف�شة يف مو�جهة �لقادمن 
وهما مدر�شة  �ملقبلة  للمرحلة  تاأهال  �لذين  �جلدد 
�لدولية,   �لمل��ان��ي��ة  و�مل��در���ش��ة  �ل��دول��ي��ة  ولينغنتون 

مدر�شة  لالعبة  لف��ت��اً  تاألقاً  �جل��ول��ة  ه��ذه  و�شهدت 
ولينغنتون �لدولية جورجيا جيب�شون �لتي �ظهرت 
وق��دم��ت م�شتوى  �مللعب  و���ش��ط  ك��ب��رية يف  م��ق��در�ت 
�لعديد  �لبطولة  و�شهدت  �ملباريات.  خالل  متميز�ً 
من �لفعاليات �مل�شاحبة �ملوجهة لفر�د �ل�شرة ومن 
بينها  مباريات �لآب��اء �لتي جمعت �ولياء �لمور يف 
جتربة  على  فيها  �ل��ف��ائ��ز  يح�شل  ق��وي��ة  مناف�شات 
م�شابقة  �ىل  ����ش��اف��ة  �شيفروليه,  م��ع  ر�ئ��ع��ة  ق��ي��ادة 
من  وغ��ريه��ا  ريا�شية  بحقيبة  للفوز  �لن�����ش��ت��غ��ر�م 
�فر�د  م��ن  ك��ب��رية  م�شاركة  ت�شهد  �ل��ت��ي  �لفعاليات 
من  بالبطولة.  �ل��ع��ائ��الت  رب��ط  يف  وت�شهم  �ل���ش��رة 
جهته �و�شح ح�شن مر�د �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 

�ن�شبايريت�س �ن �لبطولة منحت طالب �ملد�ر�س يف 
�مارة دبي فر�شة جيدة لظهار مهار�تهم و�لتناف�س 
يف �جو�ء ريا�شية ر�ئعة, متوقعا �ن تك�شب �مل�شاركة 
كرة  ��شافية مبناف�شات  �لطالب خربة  �لبطولة  يف 
�ل�شحية  �حلياة  منط  تعزيز  يف  ت�شهم  كما  �ل��ق��دم, 
مب��م��ار���ش��ة ن�����ش��اط ب���دين ي��رف��ع م��ن م��ع��دل �للياقة 

�لبدنية وي�شاعد يف بناء �ج�شامهم.
�ل��ت��ي ق��دم��ه��ا �لطالب  �مل��ت��م��ي��زة  �مل�����ش��ت��وي��ات  وقال” 
نتابع  وكاأننا  ن�شعر  جعلتنا  �لثالثة  �جل��ول��ة  خ��الل 
�ندية  م��ن  �شنية  ف��رق  فيها  ت�شارك  ك��ب��رية  بطولة 
�لنهائية  �ملر�حل  �ن تكون  كبرية ومعروفة, و�توقع 

�كرث �ثارة و�ف�شل م�شتوى«.

�ملنظمة  �ل��ري��ا���ش��ي, �جل��ه��ة  �أب��وظ��ب��ي  �أع��ل��ن جمل�س 
�أبوظبي  ل��ل��رت�ي��ث��ل��ون  �ل������دويل  �لحت������اد  ل��ب��ط��ول��ة 
مبادرة »حت��ّدي مد�ر�س  �إط��الق  �ليوم عن   ,2015
�أب��وظ��ب��ي«, �ل��ت��ي ت��ق��ّدم ل��ط��الب وم��وظ��ف��ي �ملد�ر�س 
�حلكومية و�خلا�شة يف �إمارة �أبوظبي خ�شم 30% 
�لثالث  �لتناف�شية   �لفئات  يف  �لت�شجيل  ر�شوم  على 
كورني�س  على  �ملقبل  م��ار���س   7 يف  �ملقامة  للبطولة 
تخو�س  �ن  �مل���ب���ادرة  تتيح  ك��م��ا  �أب��وظ��ب��ي.  �لعا�شمة 
�مل�����ش��ارك��ة ���ش��م��ن ف���رق م��ن��اف�����ش��ة �ملد�ر�س  �مل���د�ر����س 
�ملدر�شية«. وبغية تقدمي  �لفرق  �لأخ��رى يف »حتدي 
�لريا�شة  هذه  لتنمية  و�لت�شجيع  �لدعم  من  �ملزيد 
يف �شفوف �ل�شباب, �شوف يقوم �ل�شريك �مل�شت�شيف 
للحدث, جمل�س �أبوظبي �لريا�شي, بتوفري �لتمويل 
هذ�  يف  ي�شارك  فريق   100 لأول  �لت�شجيل  لر�شوم 
�ملبادرة يف خطوة يحر�س من  �لتحدي. وتاأتي هذه 
خاللها جمل�س �أبوظبي �لريا�شي على ن�شر �لثقافة 
�لريا�شية بن �لأجيال �لو�عدة و�لتاأكيد على �أهمية 
�ملجتمع, وتنمية ح�شور طلبة  �لريا�شة يف  ممار�شة 

�لريا�شية  �لفعاليات و�لأح��د�ث  �ملد�ر�س يف خمتلف 
باأكرب  ل��ل��خ��روج  �أب��وظ��ب��ي,  حتت�شنها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
تلك  من  �لإيجابية  و�ملخرجات  �ملكت�شبات  من  ق��در 
�ملبادرة لإع��الء خطط جمل�س  �مل�شاركة. كما تطمح 
لن�شر  �مل��ح��دود   غ��ري  و�هتمامه  �لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي 
ثقافة �لرت�يثلون ودعم �أ�شاليب ممار�شتها على نطاق 
�أو�شع من قبل �شريحة �لنا�شئن يف مد�ر�س �أبوظبي, 
وت�شجيعهم على خو�س غمار �لتجربة �مل�شوقة . من 
جهته �أكد �ل�شيد طالل �لها�شمي مدير �إد�رة �ل�شوؤون 
�لفنية مبجل�س �أبوظبي �لريا�شي, على �أهمية هذه 
مبد�ر�س  و�ل�����ش��ب��اب  �لنا�شئن  فئة  دع��م  يف  �مل��ب��ادرة 
�أبوظبي: »يقع هدف دعم �أجيال �مل�شتقبل على قمة 
�أولويات �ملجل�س, وترتجم هذه �لأه��د�ف على �أر�س 
�لو�قع من خالل بر�مج تعزز من �لتوعية �لريا�شية 
و�ل�شحية �شمن �شريحة �لنا�شئن بالأخ�س. م�شيفاً 
�أبوظبي هي  �ل��دويل للرت�يثلون  �إن بطولة �لحت��اد 
�أكرث من جمرد �شباق لنخبة ريا�شيي �لعامل؛ �إذ تعد 
من  يهدف  جمتمعياً  ريا�شياً  حدثاً  ذ�ت��ه  �لوقت  يف 

خالله لإ�شر�ك خمتلف �ملر�حل �لعمرية يف �ملجتمع, 
�لتو��شل  �ل��ري��ا���ش��ي��ة وحت��ق��ي��ق  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  لإث�����ر�ء 
�لريا�شي ودعم �لأجو�ء �لتناف�شية للحدث بح�شور 

جماهريي ميثل خمتلف �شر�ئح �ملجتمع.«  
�ل�شباق و  �ن��ط��الق  �أق���ل م��ن �شهر على م��وع��د  وم��ع 
�أكرث من 1000 م�شرتك حتى �لآن, ت�شهد بطولة 
�أبوظبي �لفتتاحية ملو�شم �شل�شلة �شباقات �لرت�يثلون 
�لعاملية لهذ� �لعام �إقباًل لفتاً يف �أعد�د �لت�شجيل من 
خمتلف دول �لعامل, حيث �أ�شار مدير عمليات �ل�شباق, 
�ل�شيد )باول فن( بالقول: »�لرت�يثلون هي من �أكرث 
�أن ندعم هذ�  �أردن��ا  �لريا�شات منّو�ً يف �ملنطقة, و�إن 
�لنمو فعلينا �أن ن�شّل �إىل �أكرب �شريحة من �ملجتمع 
�ل��ب��ط��ول��ة م��ث��ال��ي��ة للتعريف  ���ش��غ��ار�ً وك���ب���ار�ً. ه���ذه 
ب��ال��رت�ي��ث��ل��ون؛ ف��امل�����ش��اف��ات ���ش��ه��ل��ة و���ش��م��ن طاقات 
�مل�شاركن لأول مرة, كما �أن فكرة �ملناف�شة جنباً �إىل 
للحما�س  مثرية  هي  �لريا�شة  ه��ذه  نخبة  مع  جنب 
�مل�شافة  �أن  �ل�شباق على  و�أّك��د مدير عمليات  حقاً.«  
يرغب  ملن  �ملثالية  �لفئة  هي  �ل�شباق  من  �ل�شريعة 

باأن  ق��ال  م��رة, حيث  لأول  �لريا�شة  ه��ذه  يف جتربة 
م�شار هذه �لفئة مت ت�شميمها بهدف �مل�شاركة ولي�س 
�لتناف�س على �جلائزة, فجميع �مل�شاركن هم ر�بحون 
يف �لنهاية.  و�أ�شاف: »�إنهاء �مل�شافة �ل�شريعة ممكنة 
و�أي�شاً �شهلة ن�شبياً ملن قام بال�شتعد�د قبيل �ل�شباق 
بفرتة منا�شبة, خ�شو�شاً للم�شاركن يف فئة �لفرق. 
مرت   500 ل���  �ل�شباحة  م�شافة  بتق�شري  قمنا  لقد 
للمرة  �مل�شاركن  على  �لأ�شعب  تكون  ما  ع��ادة  لأنها 
�لأوىل.«  وتنطلق م�شابقات بطولة �لحتاد �لدويل 
�شبعة  �مل��و�ف��ق  �ل�شبت  ي��وم  �أب��وظ��ب��ي  يف  للرت�يثلون 
وهي:  �ختيارية  م�����ش��ار�ت  ث��الث��ة  وتت�شمن  م��ار���س, 
�ل�شباق �ل�شريع )�ل�شباحة 0,5 كم, ركوب �لدر�جات 
�لأوملبي  و�ل�شباق  ك��م(   5 �جل��ري  ك��م,   20 �لهو�ئية 
 40 �لهو�ئية  �لدر�جات  رك��وب  كم,   1,5 )�ل�شباحة 
كم, �جلري 10 كم( و�ل�شباق �لأق�شى )�ل�شباحة 2 
 20 80 كم, �جلري  �لهو�ئية  �لدر�جات  كم, ركوب 
�شمن  �مل�����ش��ار�ت  جميع  يف  �مل�شاركة  ميكن  كما  ك��م(. 

فرق ت�شم �لأ�شدقاء و�أفر�د �لعائلة. 

�لزعابي رئي�س  �شكر  �أحمد بن  �شعادة حممد  �فتتح 
مبنى  �خليمة  ب��ر�أ���س  �لإم����ار�ت  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
�أك��ادمي��ي��ة ك��رة �ل��ق��دم �جل��دي��د , و�ل���ذي �شيخ�ش�س 
ل��الع��ب��ي �مل���ر�ح���ل �ل�����ش��ن��ي��ة ك��م��ا مت �ف��ت��ت��اح �أح����دث 
�لريا�شي  �ل��ط��ب  يف  �ملتخ�ش�شة  �لطبية  �ل��ع��ي��اد�ت 
لعالج  لت�شخريها  �لطبية  �لأج��ه��زة  �أح��دث  وت�شم 
,  وجاء ت�شييد هذ� �ملبنى بهدف  وتاأهيل �لالعبن 
ت�شجيع كرة �لقدم وزيادة �أعد�د �لذين ميار�شونها. 

ح�شر �لفتتاح عدد كبري من �لقائمن على �حلركة 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��ن ممثلي  �ل���دول���ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
لكرة  �لإم����ار�ت  و�حت���اد  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية 
وعدد  �لإم���ار�ت  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  و�أع�شاء  �لقدم 
كبري من �مل�شوؤولن يف �إمارة ر�أ�س �خليمة , وممثلي 
�إعالمي  ح�شور  و�شط  �لنعيمي  �شركات  جمموعة 
كبري قام بتغطية �حلدث من ممثلي و�شائل �لإعالم 

�ملختلفة بالدولة كما قامت �إذ�عة ر�أ�س �خليمة بنقل 
�لحتفالية على �لهو�ء مبا�شرة. و�أكد حممد �أحمد 
�إ�شافة  ه��و  �لريا�شي  �مل��رف��ق  ه��ذ�  �أن  على  �شكر  ب��ن 
هامة لكرة �لقدم يف �لنادي من �شاأنها زيادة �لإقبال 
�للعبة من قبل حمبيها وكذلك  على ممار�شة هذه 
تعزيز مكانة �لإمارة كوجهة ر�ئدة يف ممار�شة هذه 
�لطبية  �لعيادة  ب��اأن  و�و���ش��ح  �ملنطقة,  يف  �لريا�شة 
�حل��دي��ث��ة ���ش��ت��ك��ون م��ت��اح��ة جل��م��ي��ع �ل��الع��ب��ن من 
�أرج����اء �ل��دول��ة �ل��ر�غ��ب��ن يف �ل��ع��الج عرب  خمتلف 
عيادة �لنادي. و�أو�شح بن �شكر �أن مر�فق �لأكادميية 
من  �أج��ي��ال  لإع���د�د  �لأ�شا�شية  �للبنة  ه��ي  �حلديثه 
�إن�شاء  �إن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل��ق��دم,  ك��رة  يف  �لريا�شين 
�أكادميية لكرة �لقدم �شمن من�شات �لنادي هو خطوة 
�شنية حتقق  ف��رق مر�حل  �إع��د�د  جيدة على طريق 
�لأهد�ف �ملن�شودة.  م�شري�ً �إىل �أن �لأكادميية تهدف 

�أجيال  لإي��ج��اد  وريا�شية  تربوية  ب��ر�م��ج  و�شع  �إىل 
�لريا�شي  باخللق  �ملتمتعن  �لقدم  ك��رة  لعبي  من 
مع  �لأ�شا�شية  باملهار�ت  وميتازون  �لبدنية  و�للياقة 
�إىل  �لو�شول  بغر�س  �لأد�ء �جلماعي لديهم  تنمية 

م�شتوى �لالعبن �ملحرتفن , 
�لقدم  ك��رة  �أك��ادمي��ي��ة  �أن��ه مت ت�شييد مبنى  و�أو���ش��ح 
م��ن خ���الل �إ���ش��ت��غ��الل �مل�����ش��اح��ة �مل��ت��وف��رة يف �لنادي 
للمالب�س  ت���ب���دي���ل  غ�����رف   5 �مل���ب���ن���ى  ي�����ش��م  ح���ي���ث 
�لفنية و�لإد�ري��ة وكذلك �حلكام  ومكاتب لالأجهزة 
و�ملعد�ت  �لتجهيز�ت  ك��اف��ة  تت�شمن  طبية  وع��ي��ادة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �مل���ت���ط���ورة, ك��م��ا ي��وج��د غ��رف��ة لل�شالة 
�ألعابهم  �ل��الع��ب��ن  فيها  مي��ار���س  ك��ب��رية  و���ش��ال��ة   ,
جادة  خ��ط��و�ت  ت��وج��د  كما  �لرتفيهية,  و�أن�شطتهم 
�لعد�د  لتو�كب  بالنادي  �خلا�شة  �ملن�شاآت  لتطوير 
�مل��ت��ز�ي��دة م��ن �ل��الع��ب��ن. م��ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح عبد 

م�شرف  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل��ط��وي��ل  �هلل 
�ل��ق��دم : نحن ل زلنا يف  �ل�شنية لكرة  �مل��ر�ح��ل  ع��ام 
م�شوؤولية  و�أمامنا  نهايته,  يف  ولي�س  �مل�شو�ر  بد�ية 
�أعلى  �إىل  بها  �لقدم, و�لو�شول  كبرية لتطوير كرة 
�لر�شيدة,  حكومتنا  �إىل  يرجع  و�لف�شل  �مل�شتويات, 
�مل�شروع  ه����ذ�  دع����م  ���ش��اه��م��و� يف  �ل���ذي���ن  و�ل����رع����اة 
�أحمد  بن  �هلل  �لأعمال عبد  برجل  �ل�شخم, ممثاًل 
�لنعيمي رئي�س جمموعة �شركات �لنعيمي مل�شاهمته 
�لد�ئمة �مل�شكورة مع �لنادي وتوفريه لعيادة �لنادي 
�أحدث �لأجهزة �لطبية على م�شتوى �لدولة. وقال 
�لطويل : كما لنن�شى �أن �لنادي تعاقد مع ��شت�شاري 
�ملفا�شل و�لعظام �لدكتور خالد �أبو عبيد لالإ�شر�ف 
على �لعيادة �لطبية يف �لأكادميية بوجود جمموعة 
�ملمر�شن �لأكفاء و�إخ�شائيي �لعالج �لطبيعي  من 
�ل��ع��ام��ل��ن م��ع ف���رق �مل���ر�ح���ل �ل�����ش��ن��ي��ة, ول���ن نن�شى 

�لإع���الم �ل��ذي ي��ربز د�ئ��م��ا جهود �ل��ن��ادي �ملختلفة, 
كما �أن عملنا لن ي�شل �إىل �جلماهري �إل من خالل 
�لإع��الم لأننا يف �لنهاية هدفنا و�ح��د, وهو تطوير 
�أحمد غامن ع�شو  و�أ�شاد غامن  �لإم���ار�ت.  �لكرة يف 
�لإمار�ت  ن��ادي  �لقدم بجهود  لكرة  �لإم���ار�ت  �حت��اد 

و�أكد  �ل���ن���ادي,  يف  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  ق��ط��اع  لتطوير 
و�لتفاين  �لح��رت�ف��ي��ة  تعك�س  �لأك��ادمي��ي��ة  ه��ذه  �أن 
لدى جمل�س �لإد�رة و�لعاملن بالنادي, من خالل 
تطوير وتاأهيل �ل�شباب و�لأخذ بيدهم نحو حتقيق 

طموحاتهم و�أهد�فهم .

و�صط ح�صور كوكبة كبرية من الريا�صيني على م�صتوى الدولة

افتتاح مبنى اأكادميية نادي الإمارات لكرة القدم

رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �عتمد 
عبد  حممد  تعين  ق���ر�ر  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن���ادي 
للريا�شات  �لدويل  دبي  لنادي  تنفيذيا  �لفالحي مدير�  �هلل حارب 

�لبحرية �عتبار من �لأول من �شهر فرب�ير �جلاري.
وياأتي قر�ر �شمو رئي�س �لنادي بناء على �لنجاح �لكبري �لذي حققه 
بالوكالة  �ملا�شية  �لفرتة  للمهمة يف  ت�شديه  �إب��ان  �لتنفيذي  �ملدير 
حيث منحه �لثقة كاملة ليتويل مهما �لعمل يف هذ� �ملن�شب خالل 
مو��شلة  �إىل  �ل��ن��ادي  خاللها  م��ن  ي�شعي  و�ل��ت��ي  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ف��رتة 

م�شريته �ملتميزة و�لتي ح�شد فيها �لنجاح يف �لكثري من �لتحديات 
و�لتي ر�شمت خارطة �لريا�شات �لبحرية لي�س على �ل�شعيد �ملحلي 

بل على �ل�شعيد �لعاملي.
وي��ع��ت��رب حم��م��د ع��ب��د �هلل ح����ارب م��ن �ل��ك��ف��اء�ت �ل�����ش��اب��ة يف جمال 
�لريا�شات �لبحرية �لتي �أثبتت قدر�تها حيث من�شب ع�شو جمل�س 
�ىل  ��شافة  �أم-  �ي  -ي��و  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل���دويل  �لحت���اد  �إد�رة 
�شمن  �لأخ���ري  �ختياره  ع��ن  ف�شال  �لدولية  �لبيئة  جلنة  ع�شوية 

�أع�شاء جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية

�لتنفيذي لنادي دبي �لدويل  و�ب��دي حممد عبد �هلل ح��ارب �ملدير 
منحها  �لتي  �لغالية  بالثقة  و�عتز�زه  �شعادته  �لبحرية  للريا�شات 
لتويل هذ�  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ من�شور بن حممد  �شمو  له 

�ملن�شب وحتمل �مل�شئولية خالل �لفرتة �ملقبلة.
و�أكد �أن �لعمل يف �ملجال �لذي يحبه �لإن�شان بالتاأكيد ميثل �لد�فع 
�أ�شهمت  �لأكرب من �لإبد�ع و�لتميز م�شيد� بدور �ل�شخ�شيات �لتي 
يف بناء هذ� �ل�شرح �لعمالق نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 

و�لذي �أ�شبح �ليوم منارة ريا�شية ر�ئدة يف �ملنطقة و�لعامل.

من�صور بن حممد اعتمد القرار

حممد حارب مديرا تنفيذيا لنادي دبي البحري 

اكتمال عقد الفرق املتاأهلة اإىل الدور ثمن النهائي يف بط�لة كاأ�ش مدار�ش دبي 

دعمًا لنجوم م�صتقبل الرتايثلون 

جمل�ش اأب�ظبي الريا�ضي يطلق مبادرة »حتّدي مدار�ش اأب�ظبي« يف بط�لة الحتاد الدويل للرتايثل�ن اأب�ظبي 2015
اإقبال عاملي لفت للم�صاركة يف جولة اأبوظبي 7 مار�ش املقبل 
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حتر�س  �لتي  للغولف  �لر�بعة  �ل�شنوية  �لبطولة  �أبوظبي  مو�نئ  تقيم 
�مل�شلحة  و�أ�شحاب  �شركائها  ��شت�شافتها كل عام وتدعو عدد�ً من  على 
�لق�شايا  ومناق�شة  لاللتقاء  �مل��ف��ت��وح  �ل��ي��وم  يف  للم�شاركة  وعمالئها 
نطاق  خ��ارج  مريحة  �أج���و�ء  يف  �حلالية  �لأع��م��ال  وحت��دي��ات  �ل�شناعية 

�ملكاتب.
وتتوقع �ل�شركة ح�شور �أكرث من �شبعن لعباً للم�شاركة يف هذ� �حلدث 
�ل�شنوي من �أ�شحاب �مل�شلحة و�لعمالء �لذي يوفر فر�شة كبرية لبناء 
عالقات م�شتد�مة تعزز من �لإنتاجية جلميع �لأطر�ف. وت�شمل �لدعوة 
وكالء �ل�شحن من �شركات خمتلفة وممثلي �جلهات �حلكومية �ملحلية 

وعمالء ومدر�ء من عدد من �لإد�ر�ت �ملختلفة يف مو�نئ �أبوظبي.
�ل��ك��اب��نت حم��م��د جمعة  �أب��وظ��ب��ي,  مل��و�ن��ئ  �ل��رئ��ي�����س �لتنفيذي  ي��ح��ر���س 
مع  ليلتقي  �شنوياً  �ملفتوح  �ل��ي��وم  فعاليات  يف  �مل�شاركة  على  �ل�شام�شي 
�مل�شاركن وليتفح�س عن كثب �أهم �لتحديات �لتي تو�جه �لأعمال �شمن 
�ملر�فق �لعديدة �لتي متلكها وتديرها �ل�شركة. ويوؤكد �ل�شام�شي �أهمية 
م�شاركته يف مثل هذه �لأحد�ث فيقول: �أ�شبح هذ� �ليوم و�حد�ً من �أهم 
فر�شة  من  يوفره  ملا  ح�شورها  على  �أحر�س  �لتي  �ل�شنوية  �لفعاليات 
مثالية للتو��شل مع عمالئنا و�شركائنا يف ظروف موؤ�تية للتخل�س من 

�شغوط �لعمل. 
وتقوم �ل�شركة بتوزيع �جلو�ئز على �لفائزين �لثالثة �لأو�ئل يف نهاية 
�ليوم خالل حفل ع�شاء يقام خ�شي�شاً لتكرمي �لفائزين وتعزيز فر�س 

�لتو��شل بن �مل�شاركن.

�لبولينج  بطولة  مناف�شات  عن  �ل�شتار  �أ�شدل 
جلنة  نظمتها  و�لتي  �ل�شمعية  لالإعاقة  لذوي 
�لإم�������ار�ت ل��ري��ا���ش��ة �ل�����ش��م ب���اإحت���اد �لإم�����ار�ت 
للبولينج  دب�����ي  مب���رك���ز  �مل���ع���اق���ن  ل���ري���ا����ش���ة 
م�شابقة  يف  ت��ن��اف�����ش��و�  لع����ب   50 مب�����ش��ارك��ة 
�للقاء  بعد  مناف�شاتها  �إنتهت  و�لتي  �خلما�شي 
�ل��ق��وي ب��ن �ل��الع��ب��ون �إ���ش��ت��ط��اع م��ن خاللها 
نادي دبي للمعاقن �إنتز�ع �ملركز �لأول و�لثاين 
حيث ت�شدر خما�شي �ملركز �لأول كل من وليد 
حممد حممود وعلي ح�شن �جلابري وح�شن 

�أح��م��د ل���وب���اري وط����ارق ���ش��ه��اب م���ر�د وعدنان 
ع��ل��ي ويف �مل��رك��ز �ل��ث��اين حم��م��د ح��اف��ظ خلف 
وعامر  عزيز  ويو�شف  علي  �آل  حممد  و�شعود 
�شهاب مر�د و�شادي نعيم ليحتل �ملركز �لثالث 
�أب��وظ��ب��ي ل����ذوي �لإح��ت��ي��اج��ات �خلا�شة  ن����ادي 
�لرميثي  علي  وم��ط��ر  �جل��اب��ري  �شيف  ع��دن��ان 
�ل��ب��ل��و���ش��ي وم���ه���دي عي�شة  و���ش��ع��ي��د ع���ب���د�هلل 
نادي  �إحت�شن  كما   , علي  �آل  يو�شف  وحم��م��د 
�لري�شة  لكرة  �لثانية  �لبطولة  للمعاقن  دبي 
و�لتي  �إن��اث  �ل�شمعية  �لإع��اق��ة  ل��ذوي  �لطائرة 

�لزوجي  م�شابقة  يف  لعبة   20 فيها  �شاركت 
وعديلة  �ملا�س  �شبيل  فاطمة  باإنتز�ع  �إختتمت 
يا�شن �ملركز �لأول لتحظى باملركز �لثاين ندى 
�ل�شيد و�شرين �لطويل ويف �ملركز �لثالث عنود 

عزيز ومروة �شهاب 
عبداهلل اأهلي  : املناف�صة قوية وبطولة 

ممتعه  
�أ�شار عبد�هلل خليل �أهلي رئي�س جلنة �لإمار�ت 
ل��ري��ا���ش��ة �ل�����ش��م ب���اأن ه���ذه �ل��ب��ط��ولت �أك�شبت 
لع��ب��ي��ن��ا �ل��ع��دي��د م���ن �خل�����رب�ت �ل��ف��ن��ي��ة و�أن 

فر�غ  م��ن  ت��اأت��ي  مل  لأبطالنا  �ملحققة  �لنتائج 
و�إمنا نتاج جهد كبري خالل �لفرتة �لتي ت�شبق 
�ل��ب��ط��ول��ة م��ن خ���الل �إع����د�د �ل��الع��ب��ن ب�شكل 
لأع�شاء  و�لتقدير  �ل�شكر  بكل  متوجها  جيد, 
�إد�رة �إحتاد �لإم��ار�ت لريا�شة �ملعاقن  جمل�س 
وتذليل  �إمكاناتهم  كل  بت�شخري  قامو�  �لذين 
�لأجو�ء  �أن  قال  �لبطولة  وعن  �لعقبات   كافة 
مما  �ملناف�شة  حيث  م��ن  و�شيقه  ممتعه  ك��ان��ت 
ج��ع��ل ل��ه��ا ط��ع��م خ��ا���س و�أك����د �أن �ل��ب��ط��ول��ة قد 

جنحت بكل �ملقايي�س 

ختام بطعم الإثارة يف بطولة البولينج لل�صم  
خم���ا�ض���ي دب���ي يت�ض���در امل���رك����ز الأول والث����ان����ي 

�ملعال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
�ل�شيخ  �شمو  �شهد  �لقيوين  �م  حاكم  �لعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�شباق  �لقيوين  �م  �ملعال ويل عهد  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد 
�لقيوين  �م  وذلك �شمن مهرجان  �ل�شيلة  �لعربية  �لهجن 
�حل����ادي ع�����ش��ر ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ه��ج��ن �ل��ع��رب��ي��ة �ل���ش��ي��ل��ة �لذى 
�قيم �شباح �م�س يف ميد�ن �للب�شة. كما �شهد �ل�شباق �لذى 
ت�شمن 17 �شوطا ) لقايا للجماعة وبكار حمليات ومهجنات 
وجعد�ن مفتوح وجعد�ن حمليات ومهجنات( مل�شافة 5 كيلو 
مرت�ت �ل�شيخ حممد بن �شعود بن ر��شد �ملعال رئي�س جمل�س 
�مناء جائزة ر��شد بن �حمد �ملعال للقر�ن �لكرمي و�لثقافة 
و�ملو�طنن  �لقبائل  و�ب��ن��اء  �ل�شيوخ  م��ن  وع���دد  �ل�شالمية 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م��ن  �لقيوين  �م  و���ش��ي��وف 
ومن حمبي هذة �لريا�شة �لعربية �ل�شيلة. و��شفرت نتائج 
��شو�ط �لفرتة �ل�شباحية عن فوز.. �ل�شوط �لول : زعفر�نة 

 : �لثانى  �ل�شوط  �ل�شام�شى.  مبارك  �لدوي�س حممد  لل�شيد 
�لثالث  �ل�شوط  �ملهريى.  �لزفن  �شيف  �حمد  لل�شيد  �جن��از 
 : �لر�بع  �ل�شوط  �لغفلى.  جر�س  حمد  على  لل�شيد  خ��وف   :
م�شرفة لل�شيد حممد بن جابر بن عبد�هلل. �ل�شوط �خلام�س 
: �ملايدة لل�شيد حمد على م�شبح باخل�شم �لكتبى. �ل�شوط 
�ل�شوط  �ملهريى.  ك��ر�ز  بن  �حمد  لل�شيد  ن�شنا�س  �ل�شاد�س: 
�ل�شابع : جمد لل�شيد نا�شر عبد�هلل �شعيد �لدرعى. �ل�شوط 
�ملن�شورى.  �شعيد  بن  من�شور  لل�شيد  �ل�شاهينية   : �لثامن 
�مل�شافرى.  ه��زمي  بن  على  لل�شيد  مرموم   : �لتا�شع  �ل�شوط 
�لعريانى.  �شيف  ���ش��امل  لل�شيد  م�شغل   : �ل��ع��ا���ش��ر  �ل�����ش��وط 
�شعيد  ب���ن  ح��م��د  لل�شيد  �دن�����وك   : ع�����ش��ر  �حل�����ادى  �ل�����ش��وط 
بن  �شعيد  لل�شيد  �لظبيعة   : ع�شر  �لثانى  �ل�شوط  �لعفارى. 
ع�شن �لعامرى. �ل�شوط �لثالث ع�شر : �حلذرة لل�شيد حممد 
ر��شد بالعامرى �لكتبى. �ل�شوط �لر�بع ع�شر: هجري لل�شيد 

�مليا�شة  ع�شر:  �خلام�س  �ل�شوط  �مل�شغونى.  �شيف  ع��ب��د�هلل 
�ل�شاد�س ع�شر  �ل�شوط  لل�شيد عبد�لعزيز �شلطان بن ترمي. 
�ل�شوط  �مل�شافرى.  كا�شب  بن  �شامل خليفة  لل�شيد  : هملول 
�ل�شابع ع�شر : �لذئب لل�شيد �شامل بن كا�شب �مل�شافرى. وقام 
�لفائزين  بتتويج  �ملعال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
باملركز �لول من كل �شوط وت�شليمهم مفاتيح �ل�شيار�ت �لتى 
مت ر�شدها للفائزين وتكرمي ممن ��شهمو� ودعمو� مهرجان 

�م �لقيوين للهجن.
كما �شهد �ل�شيخ �حمد بن �شعود بن ر��شد �ملعال نائب رئي�س 
�ل�شيوخ  م��ن  وع���دد  �لقيوين  �م  لم���ارة  �لتنفيذى  �ملجل�س 
و�بناء �لقبائل وحمبى هذة �لريا�شة �شباق �لهجن �لعربية 
�ل�شيلة للفرتة �مل�شائية و�لتى ت�شمنت 11 �شوطا خم�ش�شة 
ل���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��وخ ل��ق��اي��ا ل��ل�����ش��ي��وخ وب��ك��ار حمليات 
وم��ه��ج��ن��ات وج���ع���د�ن م��ف��ت��وح وج���ع���د�ن حم��ل��ي��ات ومهجنات 

ن��ت��ائ��ج �ل�����ش��ب��اق للفرتة  5 كيلو م����رت�ت. و����ش��ف��رت  ومل�����ش��اف��ة 
�ل�شيخ  ل�شمو  �ل��ف��ائ��زة   : �لول  �ل�شوط  ف���وز..  ع��ن  �مل�شائية 
خلفان  �حمد  �ل�شيد  و�مل�شمر  نهيان..  �ل  ز�ي��د  بن  �شلطان 
بال�شايغ �ملزروعى. �ل�شوط �لثانى : �ل�شرود لل�شيخ �لدكتور 
�ل�شيد �حمد  نهيان..و�مل�شمر  �ل  ز�ي��د  �شلطان بن  ه��ز�ع بن 
لل�شيخ  م�شغل   : �لثالث  �ل�شوط  �مل��زروع��ى.  بال�شايغ  خلفان 
�ل�شيد جمعة  نهيان..و�مل�شمر  �ل  ز�ي��د  بن  ز�ي��د بن حمد�ن 
لل�شيخ  ي��ودة   : �لر�بع  �ل�شوط  �لرميثى.  ك�شلة  بن  بن عتيق 
�شامل  �ل�شيد  ثانى..و�مل�شمر  �ل  جا�شم  بن  حمد  بن  في�شل 
�ل�شيخ  ل�شمو  ��شتبيان  �خلام�س:  �ل�شوط  �ملدهو�شى.  عامر 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �ل مكتوم..و�مل�شمر �شعيد ر��شد 
�ل�شيخ  ل�شمو  �ملبا�شر  �ل�شاد�س:  �ل�شوط  �لكتبى.  غدير  بن 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �ل مكتوم..و�مل�شمر �ل�شيد �شعيد 
ر��شد بن غدير �لكتبى. �ل�شوط �ل�شابع : �ل�شد لل�شيخ ماجد 

بن عبد�لرحمن بن �حمد �ملعال ..و�مل�شمر �ل�شيد على مهري 
بن بلي�شة �لكتبى. �ل�شوط �لثامن : هملولة لل�شيخ ز�يد بن 
�ل�شيد جمعة عتيق بن  حمد�ن بن ز�يد �ل نهيان..و�مل�شمر 
ك�شلة �لرميثى. �ل�شوط �لتا�شع : �خلو�رة لل�شيخ مكتوم بن 
�شامل  بن  نايع  �ل�شيد  �ل مكتوم..و�مل�شمر  ر��شد  بن  حمد�ن 
حمد�ن  بن  ر��شد  لل�شيخ  �شاهن   : �لعا�شر  �ل�شوط  �لغفلى. 
�حلمريى.  بالعرطى  م�شرى  مكتوم..و�مل�شمر  �ل  ر��شد  بن 
�ل�شوط �حلادى ع�شر: �ل�شعال لل�شيخ مكتوم بن حمد�ن بن 
ر��شد �ل مكتوم..و�مل�شمر �ل�شيد �شعيد �حلمريى. وفى نهاية 
�ل�شباق �شلم �ل�شيخ �حمد بن �شعود بن ر��شد �ملعال نائب رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذى لمارة �م �لقيوين �لفائزين �جلو�ئز �لتى 
ر�شدت لهذ� �ل�شباق وهى عبارة عن �شيار�ت وجو�ئز نقدية 
قيمة وخناجر ذهبية وكرم من ��شهمو� ودعمو� مهرجان �م 

�لقيوين ل�شباقات �لهجن �لعربية �ل�شيلة.

ويل عهد ام القي�ين ي�ضهد فعاليات مهرجان ام القي�ين احلادى ع�ضر للهجن مبيدان اللب�ضة

ت��ر�ث �لم��ار�ت حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان  ن��ادي  ينظم 
�آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س  بن ز�يد 
�لتا�شعة من مهرجان �شلطان  �لن�شخة  ت��ر�ث �لم��ار�ت  ن��ادي 
ب��ن ز�ي��د �ل���دويل للفرو�شية 2015 يف �ل��ف��رتة م��ا ب��ن 24 
ف��رب�ي��ر �حل���ايل وح��ت��ى 14 م��ار���س �ل��ق��ادم . ج��اء ذل��ك �م�س 
�لأن�شطة  �إد�رة  م�شرح  يف  عقد  �ل���ذي  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  يف 
بابوظبي لالعالن عن تفا�شيل برنامج �لن�شخة �لتا�شعة من 
للمهرجان �لذي يقام بالتعاون مع �إحتاد �لمار�ت للفرو�شية 
�لعربي  �لعربية ومنظمة �جل��و�د  للخيول  �لم��ار�ت  وجمعية 
يف قرية بوذيب �لعاملية للقدرة مبدينة �خلتم. ح�شر �ملوؤمتر 
مهري  وحم��م��د  �لأن�����ش��ط��ة  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ن��اع��ي  ع��ل��ي  �شعيد 
�لرز�ق  عبد  و�أحمد  للفرو�شية  بوذيب  قرية  مدير  �ملزروعي 
ه��اي��د م�شوؤولة  ودي����دري  �ل��ع��رب��ي  �جل���و�د  ع��ن منظمة  ممثل 
�ل���ش��ط��ب��الت ور����ش���ان وم�����ش��ط��ف��ى �مل��ف��و���ش��ي �مل��ن�����ش��ق �لفني 
للمهرجان. ووجه �شعيد علي �ملناعي يف كلمة �ألقاها نيابة عن 
يف  لالأن�شطة  �لتنفيذي  �ملدير  �لرميثي  �هلل  عبد  علي  �شعادة 
نادي تر�ث �لمار�ت �ل�شكر و�لتقدير ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
ز�يد �آل نهيان على دعم �شموه للريا�شات �لرت�ثية بوجه عام 
�لأث��ر �ليجابي  له  �لفرو�شية بوجه خا�س مما كان  وريا�شة 
يف �لجن������از�ت �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت ل��ف��رو���ش��ي��ة �لم�����ار�ت 
بف�شل  �ن��ه  وق��ال  و�ل���دويل.  و�لقليمي  �ملحلي  �مل�شتوى  على 
�لكرمية  رعايته  وحت��ت  ودع��م��ه  �ل��ن��ادي  رئي�س  �شمو  �هتمام 
بتطوره  ي��زه��و  وه���و  �لتا�شعة  دورت����ه  يف  �مل��ه��رج��ان  �شينطلق 
ومنوه و�ت�شاع �مل�شاركن فيه مبا يخدم �لأهد�ف �لتي �نطلق 
�إىل  �للجنة �ملنظمة للمهرجان ت�شعى  �أجلها. و��شاف �ن  من 
�إثر�ء �ملهرجان مبجالت تطور كثرية يف كل عام كي يحافظ 
�شمن  �حتلها  �لتي  و�لدولية  �ملحلية  مكانته  على  �ملهرجان 
�إىل  ون�شعى  بها  نعتز  و�لتي  �لدولية  �لفرو�شية  مهرجانات 
�ل�شمو بها مبا يرتقي �إىل طموحات ر�عي �ملهرجان �لذي �أر�د 
يكون  �أن  �ملنوعة  �لريا�شية  بطولته  جانب  �إىل  للمهرجان 
و�ملهتمن  �ملعنين  كل  بن  ثقافية  ون��اف��ذة  ح�شاريا  حمفال 
ثانية  ناحية  من  �جلميع.  يخدم  �ل��ذي  بالتو��شل  و�ملوؤمنن 
وجه �أحمد عبد �لرز�ق �ل�شكر و�لتقدير ل�شمو �ل�شيخ �شلطان 
�لعربي  �جل���و�د  منظمة  ن�شاطات  لدعمه  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لتي ت�شارك وتدعم لل�شنة �لثالثة على �لتو�يل م�شابقة جمال 
�خليول �لعربية �لأ�شيلة وكافة �لن�شاطات ذ�ت �ل�شلة مبربي 
�خليول �لعرب حيث يتيح لهم هذ� �ملهرجان دخول �ملناف�شات 

و�إبر�ز قيمة ما �أنتجوه من خيول. 
من جانبه �و�شح حممد مهري �ملزروعي �ن �ملهرجان يت�شمن 
�أكرث من 15 فعالية تفتتح مب�شابقة جمال �خليول �لعربية 

و�ملربي  �لعربي  )�خليل  بعنو�ن  ون��دوة  �لركوب  فئة  �لأ�شيلة 
بعنو�ن   و�خ��رى   ) �مل�شتقبل  وره��ان��ات  تاريخي  تعاقد  �لعربي 
�لثقايف  �جل��ان��ب  لتعزيز   ) �لعربية  �خل��ي��ول  �شباقات  ن��ادي   (
و�ل��ف��ك��ري يف �مل��ه��رج��ان وف��ق روؤي���ة و����ش��ح��ة د�ع��م��ة للح�شان 
م�شابقة  �ي�شا  يت�شمن  �حل��دث  برنامج  �ن  و��شاف  �لعربي. 
�لفرو�شية  و�ألعاب  �إلتقاط �لأوتاد  تروي�س �خليول وم�شابقة 
�ل�شيخ  �شمو  وبطولة  �حل��و�ج��ز  قفز  وبطولة  �ل�شغار  لفئة 
�شلطان بن ز�يد �آل نهيان للمربن �لعرب.. يلي ذلك برنامج 
�ل�شيخ  �شمو  كاأ�س  �شباق  يت�شدره  �لقدرة  لريا�شة  خم�ش�س 
وي�شتمل  كم   240 مل�شافة  للقدرة  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شلطان 
ع��ل��ى ج��م��ل��ة م��ن �ل�����ش��ب��اق��ات ه��ي ���ش��ب��اق �خل��ي��ول ذ�ت �مللكية 
�خلا�شة مل�شافة 120 كم .. و�شباق �ل�شباب و�لنا�شئن للقدرة 
�ملحلي  �لن�شائي  �لقدرة  و�شباق   .. جنمتان  كم   120 مل�شافة 
�ملفتوح مل�شافة 120 كم .. و�شباق �لقدرة �لدويل مل�شافة 80 
كم بالإ�شافة �إىل �ل�شباقات �لتاأهيلية مل�شافة 40 كم و80 كم. 
�ل�شطبالت  دي��دري هايد م�شوؤولة  ثانية حتدثت  ناحية  من 
م�شرية  �ملهرجان  يف  �خل��ي��ول  تروي�س  م�شابقة  ع��ن  ور���ش��ان  
�ملهمة  �لعاملية  �لريا�شات  ��شبحت من  �لريا�شة  �ن هذه  �ىل 
�ليوم و�شتحظى ومعها ريا�شة قفز �حلو�جز وم�شابقة جمال 
�خليول �لعربية مب�شاركات و��شعة من فرق من �ملغرب وم�شر 
و قطر و�ل�شعودية و�لمار�ت ت�شل �إىل 362 خيال . ووجهت 
جلهوده  �مل��ه��رج��ان  ر�ع���ي  �شمو  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  ه��اي��د 
تطور�  ت��ط��ورت  �ل��ت��ي  �لفرو�شية  لريا�شة  �مل��ت��و����ش��ل  ودع��م��ه 
�شريعا ونوعيا بف�شل �إهتمامه �ل�شخ�شي . وحتدث م�شطفى 
�مل��ف��و���ش��ي �مل��ن�����ش��ق �ل��ف��ن��ي ل��ل��م��ه��رج��ان ع���ن �أه����م �لجن�����از�ت 
بف�شل  �لفرو�شية  لريا�شة  �ملهرجان  �لتي قدمها  و�ل�شافات 
مع  �لوثيق  �ل��ت��ع��اون  ومنها  �مل��ه��رج��ان  ر�ع���ي  �شمو  توجيهات 
�لعرب  �ملربن  كاأ�س  بطولة  وتنظيم  �لعربي  �جل��و�د  منظمة 
�أن  وق��ال  �ل��ن��دو�ت.  �لفكري من خ��الل عقد  وتعزيز �جلانب 
�لم�����ار�ت ومنها  لفرو�شية  ك��ث��رية  ب��ر�م��ج  �أ���ش��اف  �مل��ه��رج��ان 
م�شابقة جمال �خليول �لعربية �لأ�شيلة و�لهتمام بتخ�ش�س 
ركوب �خليل وريا�شة �إلتقاط �لأوتاد و�إعادتها �إىل �حلياة من 
جديد وجذب �ل�شباب و�لهو�ة و�شغار �ل�شن من �أعمار 10 �ىل 
�ن �لمار�ت  �ملهرجان.. م�شري� �ىل  14 عاما ملمار�شتها عرب 
هي �لدولة �لوحيدة على م�شتوى �ملنطقة �ملهتمة بهذ� �لنوع 
من �لريا�شات. و��شاف �أن �ملهرجان هو �لوحيد �لذي ينظم 
مل�شافة  للقدرة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  كاأ�س 
240 كم ثالث جنوم بال�شافة �ىل تنظيم �ل�شباق �لتاأهيلي 
�لدولة  فر�شان  �أم��ام  �ملجال  لفتح   - و�ح��دة  �ل��دويل - جنمة 
ريا�شة  يف  �لدولية  �ملناف�شات  ودخ��ول  �ملر�حل  وح��رق  للتاأهل 

�لأربعاء  غد  ي��وم  و�لبولو  �خليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  ي�شت�شيف 
�حلو�جز  لقفز  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  مناف�شات    ..
فئة  �لرفيعة  �لفئة  من  لالأوملبياد  �ملوؤهلة  �لأمم  وكاأ�س   2015
 21 ل��غ��اي��ة  ت�شتمر  و�ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ع��ة   ن�شختها  �خل��م�����س جن���وم يف 
�ل��ع��ل��ي �لأم����ن �لعام  م��ن ���ش��ه��ر ف��رب�ي��ر �جل�����اري. وق����ال في�شل 
�لبطولة   �ملناف�شات يف  للفرو�شية مدير  �لإم��ار�ت  �مل�شاعد لحتاد 
�لبطولة حتظى  �أن  �ل��ن��ادي  م��وؤمت��ر �شحفي عقد يف مقر  خ��الل 
24 دولة  121 ج��و�د� ميثلون  65 فار�شا على �شهوة  مب�شاركة 
و�لأخرون  �لأمم  كاأ�س  على  يتناف�شون  فريقا   12 ي�شكلون  فيما 
يتناف�شون ب�شكل فردي على كاأ�س رئي�س �لدولة يف ن�شخته �لر�بعة 
�لأملبية  لالألعاب  و�ملعتمدة  �ملوؤهلة  �لوحيدة  �جلولة  ه��ذه  وتعد 
�إىل  و�أ���ش��ار   .  2016 �ل��رب�زي��ل  ج��ان��ريو  ري��و  �لعربية يف  للفرق 
وبريمود�  و�لبحرين  �أ�شرت�ليا  ميثلون  �مل�شاركون  �لفر�شان  �أن 
و�يرلند�  و�لعر�ق  و�أملانيا  وفرن�شا  وم�شر  و�لدمنارك  و�لرب�زيل 
وقطر  و�ل��روي��ج  وهولند�  و�ملغربية  و�لكويت  و�لأردن  و�إيطاليا 
ورومانيا ورو�شيا و�ل�شعودية و�شوريا وتركيا و�أوكر�نيا و�لإمار�ت 
�ل�شمو  �إىل �شاحب  �لبلد �مل�شيف . وقدم �لعلي �ل�شكر و�لتقدير 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و�إىل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�شموهما  دعم  �مل�شلحة على  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
لريا�شة �لفرو�شية . كما �أكد حر�س �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س 
�حتاد �لإمار�ت للفرو�شية على �لرتقاء بريا�شة �لفرو�شية منوها 

�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ فالح بن  �ل��ذي يقدمه �شمو  بالدعم  �أي�شا 
�لفخري  �لرئي�س  و�ل��ب��ول��و  �خل��ي��ل  ل�شباق  غنتوت  ن���ادي  رئي�س 
�لنجاح  كل مقومات  لتوفريها  �لنادي  �إد�رة  �شكر  كما   . للبطولة 
وكال من جمل�س �أبوظبي �لريا�شي و�شركة لوجنن و�إعمار على 
دعمهم وم�شاندتهم للحدث . ولفت مدير �ملناف�شات يف �لبطولة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  �هتمام  �إىل 
نهيان بت�شجيع كافة فئات و�شر�ئح �ملجتمع �لإمار�تي من مو�طنن 
بتعدد  �لفرو�شية  ريا�شة  يف  للم�شاركة  �شو�ء  حد  على  ومقيمن 
�لت�شهيالت  وكافة  �لدعم  وتقدمي  �حلو�جز  قفز  ومنها  �ألو�نها 
�ملمكنة �لتي من �شاأنها جذب �ل�شباب و�ل�شابات �شمن �أجو�ء عائلية 
لي�س ملعرفة نوعية ريا�شة �لفرو�شية فح�شب بل �لتفرد و�لتميز يف 
�شناعة �حلدث و�لفوز يف �لبطولة وهي و�حدة من �أهد�ف بطولة 
�لعلي  وذكر   . �حلو�جز  لقفز  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  كاأ�س �شاحب 
�أن��ه مت �لن��ت��ه��اء م��ن كافة �لأع��م��ال و�ل���ش��ت��ع��د�د�ت و�لتجهيز�ت 
لإنطالق �لبطولة يف دورتها �حلالية �لتي ينظمها �حتاد �لإمار�ت 
ويدعمها  للفرو�شية  �ل��دويل  �لحت��اد  عليها  وي�شرف  للفرو�شية 
و�لبولو  �خليل  ل�شباق  غنتوت  ون��ادي  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 
�لإد�رة  م�شتوى  على  تطور�  �شت�شهد  �لبطولة  ب��اأن  �لعلي  ون��وه   .
و�لتنظيم و�لفعاليات وحجم �جلو�ئز حيث مت �إ�شافة �لعديد من 
�لفعاليات لإثر�ء �لبطولة . من جهته قال �أحمد خمي�س �لنعيمي 
��شت�شافة  �إن   .. و�لبولو  �خليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  ع��ام  مدير 
�لنادي للمناف�شات تاأتي �شمن توجيهات �شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد 
�آل نهيان و�لتي ت�شتهدف دعم �أن�شطة �لفرو�شية بالنادي .. موؤكد� 

حر�س �إد�رة �لنادي على م�شاندة ودعم فرو�شية �لقفز وفر�شانها 
ورحب بالتعاون مع �حتاد �لإم��ار�ت للفرو�شية يف �شبيل �لرتقاء 
بقفز �حلو�جز بالدولة. بدوره �أكد فا�شل �ملن�شوري ممثل جمل�س 
�أبوظبي �لريا�شي يف �لبطولة �أن �ملجل�س يعمل وفقا للتوجيهات 
�ملبا�شرة ل�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي و�ل��ت��ي ت��ن�����س ع��ل��ى �شرورة 
�لفعاليات  ���ش��و�ء  �ل��ع��م��وم  وج��ه  على  �ل��ري��ا���ش��ة  بقطاع  �له��ت��م��ام 
و�لأحد�ث �ملحلية �أو تلك �لتي تاأخذ طابعا دوليا وتقدمي �لدعم 
�لكايف لإجناحها مبا يتو�فق مع ما حتقق يف �لدولة من مناء يف 
كافة �ل�شعد. وقد ر�شدت �للجنة �لعليا �ملنظمة للبطولة جو�ئز 
�أ�شو�ط على مد�ر  �ألف يورو تتوزع على �شتة   650 مالية بقيمة 
�لأيام �لثالثة للبطولة . ح�شر �ملوؤمتر �ل�شحفي عدد كبري من 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  و�أع�شاء  �ملختلفة  �لإع��الم  و�شائل  ممثلي 
للبطولة �إىل جانب ممثلن عن �أبرز �لرعاة و�لد�عمن . وير�أ�س 
جلنة �لتحكيم �حلكم �لدويل خليل �بر�هيم من �لإمار�ت و�حلكم 
�لأجنبي �شتيفان �لينبريج من �أملانيا ع�شو جلنة قفز �حلو�جز يف 
�لحتاد �لدويل للفرو�شية �إىل جانب عدد من �لكو�در �لتحكيمية 
من  �لدولة  وخ��ارج  د�خ��ل  من  وم�شاعديهم  و�لفنين  و�مل�شرفن 
نقدية قيمة  �للجنة جو�ئز  . وكما ر�شدت  و�لكفاءة  �أهل �خلربة 
�حلدث  �أي���ام  ط��و�ل  �شيار�ت  على  �ل�شحب  �إىل  �إ�شافة  للجمهور 
ف�شال عن �لأجو�ء �لعائلية و�لفعاليات �ملتنوعة و�لقرية �لرت�ثية 

�مل�شاحبة ملناف�شات �لبطولة .

نادي تراث المارات يعلن عن تفا�ضيل الن�ضخة التا�ضعة 
ملهرجان �ضلطان بن زايد الدويل للفرو�ضية

مناف�ضات كاأ�ضي رئي�ش الدولة لقفز احل�اجز والأمم امل�ؤهلة لالملبياد تنطلق غدا

لل�صنة الرابعة على التوايل

م�انئ اأب�ظبي ت�ضت�ضيف الي�م املفت�ح لبط�لة الغ�لف
مناف�صات على لقب البطولة بني موظفي موانئ اأبوظبي وعمالئها واأ�صحاب امل�صلحة
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الفجر الريا�ضي

عاد مربط دبي للخيول �لعربية �إىل �شد�رة تقدير 
ك��ب��ار �خل�����رب�ء و�مل��ع��ن��ي��ن ب�����ش��وؤون خ��ي��ل �جلمال, 
�ل��ت��ي حققها خالل  �جل��ي��دة  �ل�����ش��ورة  �أن  م���وؤك���د� 
�حلايل,  �ملو�شم  ب��ط��ولت  حتى  �لأخ���رية  �ل�شنو�ت 
ل ت�����ز�ل لم���ع���ة وم���ت���ع���ددة �حل�������ش���ور م���ن خالل 
�نطلقت  �لتي  �لو�عدة  �خليول  �أ�شماء  من  �لعديد 
�أنو�ع  �أف�شل  �أ�شو�ر �ملربط نحو مز�حمة  من خلف 
�خليول �لعربية �لأ�شيلة �لأجمل �لتي ��شتقطبتها 
�مل���ر�ب���ط �ل��ع��رب��ي��ة م��ن �خل�����ارج, و�ل��ت��ي جعلت من 
�لعربية  �ل��دول��ي��ة جل��م��ال �خل��ي��ل  �أب��وظ��ب��ي  بطولة 
ه����ذ� �ل���ع���ام م���ن �أق������وى �ل���ب���ط���ولت ح��ي��ث جت���اوز 
و�جلودة  و�ملناف�شة  �مل�شاركة  حيث  م��ن  م�شتو�ها 
كان  وق��د  لها.  �ملعتمد  �لف�شي  �لت�شنيف  م�شتوى 
�لعربية  للخيول  دب��ي  ملربط  �ملحلي  �لإن��ت��اج  ت��األ��ق 
�ملربط  به  يقوم  �ل��ذي  �لعمل  لغز�رة  نظر�  متوقعا 
يف هذ� �لإطار منذ �شنو�ت �أثمرت روؤو�س خيل بلغت 
�لأ�شيلة.  �لعربية  بنية �خليل  �لكتمال يف  منتهى 
�أن �خليول  �أولهما  ل�شببن  ومل يكن ذلك مفاجئا 
و�أجمل  �أ�شهر  �إىل  دم��اوؤه��ا  تعود  �ملربط  يف  �ملنتجة 
�إىل  وثانيهما  �لأم��ه��ات  و�لأف��ر����س  �لآب���اء  �لفحول 
�ملربط  �إد�رة  تنتهجها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �خل��ل��ف��ي��ة 
�لإنتاج  عملية  م��ك��ون��ات  بكافة  �لفائقة  و�ل��ع��ن��اي��ة 
من  �خليل  ومتكن  و�لتدريبية  �ل�شحية  و�ملتابعة 
�لنمو يف بيئة منا�شبة. وف�شال عما حققته �لعديد 
�لدولية  �أبوظبي  بطولة  �ل�شغرية يف  �خليول  من 
�لعربية من مر�كز متقدمة, وكلها  جلمال �خليل 
�شكل  فقد  �لعربية,  للخيول  دبي  مربط  �إنتاج  من 
�لفوز �لذهبي للفلوة �لو�عدة مبزيد من �لبطولت 
�ملهرة دي رمي  وبرونزية �ملهرة دي �شفانا  وبرونزية 

�ملهر دي عا�شف  ب�شمة لمعة يف �لبطولة, ليوؤكد 
�ملتقدمة  و�ملر�كز  �لألقاب  عدد  �إىل  بالنظر  �ملربط 
�ل��دول��ي��ة, ومب��ا ل يدع  �ل��ب��ط��ولت  �لتي يحتلها يف 
�أن��ه �لأق���وى يف �ملنطقة و�ل��ع��امل يف  جم��ال لل�شك, 

�لإنتاج �ملحلي للخيل �لعربية �لأ�شيلة.

باإجناز  العرب  لفار�ش  تهانينا  التوحيدي: 
فرو�صي يف القوة واجلمال

و�ملدير  �مل�شرف  �لتوحيدي  حممد  �ملهند�س  �أع��رب 
�ل��ع��ام مل��رب��ط دب���ي ل��ل��خ��ي��ول �ل��ع��رب��ي��ة ع��ن �شعادته 
ب��الإجن��از �ل��ذه��ب��ي مل��رب��ط دب��ي وب��امل��ر�ك��ز �ملتقدمة 
�لتي حققها خالل بطولة �أبوظبي �لدولية جلمال 
�خليول  �أج��م��ل  ��شتقطبت  و�ل��ت��ي  �لعربية,  �خليل 

�لعربية �لأ�شيلة يف مناف�شة حامية ت�شدرتها �أقوى 
�مل��ر�ب��ط م��ن �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�ململكة 
�لعربية �ل�شعودية, حيث ناف�س مربط دبي ببع�س 
من خمزون �إنتاجه �ملحلي �جلديد. و�أكد �لتوحيدي 
�أن �لع�شر �لذهبي لالإنتاج �ملحلي يف مربط دبي ل 
يز�ل م�شتمر� بف�شل �هلل و�لدعم �لالحمدود �لتي 
تنعم به �لقيادة �ل�شامية على �خليل �لعربية �لتي 
باملحافظة  �لكفيلة  �ل�شروط  �أ�شبحت تتمتع بكافة 
عليها وتطويرها ومتتيعها باأعلى م�شتويات �لعناية 
يف موطنها. وق��ال �لتوحيدي:  نحمد �هلل على ما 
وبلغناه من مر�حل متطورة يف �إنتاج �خليل �لعربية 
ومربط  دوليا.  �لو�ثقة  و�ملناف�شة  حمليا,  �لأ�شيلة 
دبي �ليوم ومن خالل هذ� �لإنتاج �ملحلي من �أجمل 

�خليول, ل ير�شى �إل يظل بن �ل�شفوة من �ملر�بط 
�ملنتجة للخيل �لعربية يف �لعامل, ول يعود من كل 
�أن يزيد يف ر�شيد  �لبطولت �لعاملية و�ملحلية دون 
من �ملعادن �لنفي�شة ما ي�شجع على �مل�شي قدما يف 

�لنهج �لإنتاجي �لذي يطبقه د�خل �أ�شو�ر �ملربط .
�ليوم كانت  �لفرحة  �إن  �لتوحيدي قوله:   و�أ�شاف 
م�شاعفة وقد جمعت بن �لقوة و�لتحدي و�جلمال, 
ففي �لوقت �لذي كانت �ملهرة دي رمي  تتوج بذهبية 
مربط  يف  حمليا  و�ملنتج  �لأ�شيل  �لعربي  �جلمال 
دب����ي ب��ب��ط��ول��ة �أب���وظ���ب���ي �ل���دول���ي���ة جل���م���ال �خليل 
�لعربية, كان �جلو�د  مرعب  من �إ�شطبالت �إم �آر �إم  
و�لتحدي.  للقدرة  �لدولة  رئي�س  كاأ�س  بلقب  يتوج 
و�شعها  �لتي  �لثقة  جن��اح  بو�شوح  يرتجم  ما  وه��و 

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�أ�ش�س  على  ج��اءت  �لتي  �لنتائج  دب��ي حفظه �هلل يف 
بها  تتمتع  �لتي  �لكرمية  و�لرعاية  �لو��شع  �لدعم 
�خليل عموما و�لعربية بوجه خا�س. ولذلك نعرب 
�شاحب  �شيدي  �لعرب  لفار�س  �لكبري  �متناننا  عن 
ونتقدم  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ل�شموه بالتهاين على �لإجناز�ت �لتي جمعت �ليوم 

بن قوة �خليل وجمالها .
�شمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  �لتوحيدي  توجه  كما 
�ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئي�س 
جم��ل�����س �ل�������وزر�ء وزي�����ر ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة رئي�س 
ودعمة  �ه��ت��م��ام��ه  ع��ل��ى  للفرو�شية  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي 

باجلهود  و�أ���ش��اد  �لفرو�شية.  لريا�شة  �ل��الحم��دود 
�ل�شيد  ب��اإد�رة  للبطولة  �ملنظمة  للجنة  �لتنظيمية 
ع�شام عبد�هلل مدير عام جمعية �لإمار�ت للخيول 
�لبطولة  �إخ���ر�ج  يف  �للجنة  جنحت  حيث  �لعربية, 

ب�شورة جيدة.

املرازيق: واثقون باأن الإنتاج املحلي �صيظل 
يف القمة

من جهته, �أ�شاد عبد�لعزيز �ملر�زيق بامل�شتوى �جليد 
�لعربية,  �خليل  جلمال  �لدولية  �أبوظبي  لبطولة 
ما  وهو  قيا�شيا,  رقما  م�شاركاتها  حجم  بلغ  و�لتي 
�لعربية  باخليل  �لهتمام  جم��ال  �ت�شاع  ع��ن  يعرب 
�لأ���ش��ي��ل��ة يف �ل���ع���امل, ك��م��ا ي���وؤك���د م���دى م���ا تبذله 

�ملر�بط �لعربية من جهود يف �ل�شنو�ت �لأخرية. 
حققتها  �ل��ت��ي  بالنتائج  ���ش��ع��ادت��ه  �مل���ر�زي���ق  و�أب����دى 
�خل���ي���ول �مل�����ش��ارك��ة يف �ل��ب��ط��ول��ة م���ن م��رب��ط دبي 
معترب� �أنها نتائج تدعو للفخر و�لعتز�ز ما د�مت 
�لعربية,  ل��ل��خ��ي��ول  دب���ي  م��رب��ط  يف  منتجة  خ��ي��ول 
وماد�مت ناف�شت �أجمل �خليول �لأ�شيلة �لتي بذلت 
جهود� كبرية يف ��شتقطابها �إىل موطنها, وماد�مت, 
من  ن�شيبها  على  �حل�شول  ��شتطاعت  وكعادتها, 

�لذهب و�ملر�كز �ملتقدمة.
باأن  �لعمل متم�شكن  �شنو��شل  �مل��ر�زي��ق:   و�أ�شاف 
�لعامل,  يف  م��ك��ان  ك��ل  يف  �مل��ح��ل��ي  ب��اإن��ت��اج��ن��ا  نناف�س 
ونحن على ثقة باأن هذ� �لإنتاج �شيظل يف �لقمة ملا 
يتمتع به مربط دبي للخيول �لعربية من �إمكانيات 
جيدة و�أ�شول طيبة يف ظل دعم لحمدود يرتجم 
و�لإن�شان  �لعربي  �خليل  بها  يتمتع  �لتي  �لعناية 

�لعربي يف موطنهما .

�ملنا�شب قبل  �لوقت  �أنه عاد لقمة م�شتو�ه يف  بايرن ميونخ  يثق 
�أب��ط��ال �أوروب���ا لكرة  م��ب��ار�ة �ل��ذه��اب يف دور �ل�شتة ع�شر ل��دوري 
�أكرب  بعدما حقق  �لثالثاء,  �ليوم  دونيت�شك  �شاختار  �لقدم �شد 
يوم  31 عاما  �لأمل��اين منذ  �لأوىل  �لدرجة  له يف دوري  �نت�شار 
�ل�شبت �ملا�شي . و�شهدت �آخر مباريات بطل �أملانيا قبل رحلته �إىل 
�أوكر�نيا �نت�شار� مدويا, �إذ �شحق هامبورج 8-0 بعد �أد�ء مثايل 
بت�شجيله  �ل��ر�ئ��ع  مل�شتو�ه  روب��ن  �آري��ن  �لهولندي  مو��شلة  �شهد 
�ل��ذي ف��از م��رة و�ح���دة فقط يف  ب��اي��رن  ه��دف��ن. و�أ�شعد �نت�شار 
مبارياته �لثالث �ل�شابقة للقاء هامبورج �ملدرب بيب جو�رديول 

بعد �لعودة �ملتعرثة لفريقه من �لعطلة �ل�شتوية.
مبار�ة  �أول  على  �لرتكيز  ن�شتطيع  �لآن  �لإ�شباين  �مل��درب  وق��ال 
لعبنا.  �أ�شلوب  بعودة  �شعيد  �أن��ا  �لعام.  هذ�  �لأبطال  دوري  لنا يف 

بالتاأكيد �ملز�ج �لعام يف �لفريق �لآن �أف�شل كثري�.
يف  لت�شكيلته  �ألون�شو  ت�شابي  �لو�شط  لعب  ج��و�ردي��ول  و�شيعيد 
�ملا�شي,  �ل�شبت  يوم  �أر�ح��ه  �أن  بعد  لفيف  �شتقام يف  �لتي  �ملبار�ة 
كما �أ�شبح �جلناح فر�نك ريربي و�ملد�فع ر�فينيا متاحن عقب 
تعافيهما من �لإ�شابة يف �لوقت �ملنا�شب لي�شاركا �شد هامبورج. 
و�شي�شافر �ملد�فع جريوم بو�تنج مع بايرن لأوكر�نيا عقب غيابه 

عن �آخر مبار�تن ب�شبب �لإيقاف يف �أملانيا.
وجود  ب�شبب  لفيف  يف  بايرن  �شي�شت�شيف  �ل��ذي  �شاختار  وك��ان 
يف  ي��اأم��ل  �أوك��ر�ن��ي��ا  ���ش��رق  يف  ع�شكري  ���ش��ر�ع  قلب  يف  دونيت�شك 
�ل�شتوية  �لعطلة  �لر�شمية عقب  �أوىل مبارياته  �أ�شهل يف  �ختبار 
�أول  ع��ن  �شيبحث  �ل���ذي  �شاختار  لكن  �شهرين.  ��شتمرت  �ل��ت��ي 
�نت�شار على �أر�شه �شد فريق �أملاين منذ ما يزيد على 35 عاما 

مالأ �لفر�غ �ملحلي باملر�ن يف �لرب�زيل خالل يناير.
ويوؤمن �ملهاجم �لرب�زيلي لويز �أدريانو �لذي �شجل 9 �أهد�ف يف 

دور �ملجموعات باأن �شاختار م�شتعد جيد� لزيارة بايرن.
وق���ال وج��ه��ن��ا �ه��ت��م��ام��ا ك��ب��ري� لك��ت�����ش��اف ن��ق��اط �شعفهم. نريد 
معرفة كل �شيء حول مناف�شنا حتى ل يكون هناك مفاجاآت �أثناء 
�لأوىل هي  و�أ�شاف مهمتنا  د�ئما.  �شعيدة  تكون  لأنها ل  �ملبار�ة 
حتقيق �لفوز. لن نر�شى �أبد� بالتعادل حتى �أمام بايرن. و�شيلعب 
�شاختار بدون لعب �لو�شط �ملد�فع تار��س �شتيبانينكو �ملوقوف, 
بينما حتوم �شكوك حول م�شاركة �ملهاجم برنارد ب�شبب �إلتهاب يف 
�لأربطة. وقال �أدريانو �إنهم يف و�شع خمتلف.. يخو�شون مباريات 
ر�شمية كل 3 �أو 4 �أيام. لكننا ل نز�ل يف حالة بدنية ر�ئعة. هناك 

عدة ح�ش�س تدريبية متبقية لذلك �شنكون م�شتعدين متاما.

�ضاختار يت�عد بايرن املنت�ضي با�ضتعادة م�ضت�اه

مربط دبي ير�صم بالإنتاج املحلي لوحة م�صرفة بني اأجمل اخليول

 دي ري����م ولي����دة امل���رب���ط تغن����م ذه����ب بط���ل����ة اأب�ظب�����ي ال���دولي�������ة

على  �حل��ائ��زة  هينغ�س  مارتينا  �لتن�س  �أ���ش��ط��ورة  ت��ع��ود 
�إىل بطولة  �ألقاب خم�س بطولت جر�ند �شالم جم��دد�ً 
�شنو�ت,   8 د�م  للتن�س بعد غياب عنها  �شوق دبي �حلرة 
ر�ئ��ع��ة  عن  ب��ذك��ري��ات  ع��ام��اً-  وحتتفظ هينغي�س -34 
دولية دبي كونها �أول من ُتوج بلقب ن�شختها �لفتتاحية 
توزيا  ناتايل  بالفرن�شية  �لهزمية  �إنز�لها  �إثر  لل�شيد�ت 
تربعت  �لتي  �ل�شوي�شرية,  وو��شلت   .2001 نهائي  يف 
على قمة �لت�شنيف �لعاملي ملدة 209 �أ�شبوعاً, م�شريتها 
قبل  م��رت��ن  �لبطولة  نهائي  رب��ع  وبلغت  دب��ي  تن�س  يف 
�لعودة جمدد�ً  ثم  ومن  �للعبة,  �عتز�ل  �آخ��ري�ً  تقرر  �أن 
تعزيز  يف  جن��ح��ت  ح��ي��ث  �ل���زوج���ي,  ف��ئ��ة  �شمن  لتناف�س 
�لع�شر  �مل�شنفات  من  و�أ�شبحت  �لكوؤو�س  من  ر�شيدها 
جناحات  هينغ�س  وحققت  �ل�شيد�ت.   ل��زوج��ي  �لأو�ئ���ل 
قادتها  �ل��زوج��ي  مناف�شات  يف  م�شاركاتها  خ��الل  كبرية 
�لعاملي  �لت�شنيف  لت�شدر  �مل��ر�ح��ل  �إح����دى  يف  ل��ل��رتب��ع 
�ألقاب  �إىل ر�شيدها �حلافل  لزوجي �ل�شيد�ت, و�أ�شافت 
ت�شع بطولت غر�ند �شالم �إ�شافة �إىل لقبن يف �لزوجي 
مع  ن��اج��ح  ثنائي  �ل��ع��ام  ه��ذ�  هينغ�س  و�شكلت  �ملختلط. 
بطولة  لقب  �نتز�ع  يف  وجنحتا  ليزيكي  �شابن  �لأملانية 
ب��ري�����ش��نب, وب��ع��د ذل���ك ُت��وج��ت��ا ب��ك��اأ���س ب��ط��ول��ة م��ي��ام��ي يف 
�شبع  منذ  لها  لقب  �أول  مارتينا  منح  و�ل���ذي   ,2014
�إىل  دبي  ق��ررت خو�س بطولة  �أن هينغ�س  �شنو�ت. غري 

جانب �شديقتها �ملف�شلة فالفيا بينيتا من �إيطاليا, 
و�هان  بطولتي  �أل��ق��اب  ح�شد  لهما  �شبق  �إذ 

�إىل  معاً  وو�شلتا  �ملا�شي,  �ملو�شم  ومو�شكو 
نهائي بطولة �لوليات �ملتحدة �ملفتوحة 

بثالث  تخ�شر�  �أن  قبل  للتن�س 
جم���م���وع���ات �أم�������ام �ل���زوج���ي 

�مل������وؤل������ف م�����ن �إي���ك���ات���ري���ن���ا 
ف�شنينا,  ويلينا  ماكاروفا 

ب���ط���ول���ة دبي  م�����ش��ن��ف 
�حلالية �لثاين. 

هينغ�س:  وق��ال��ت 
�شابقاً  �عتدت 

�ل������ل������ع������ب 
�أجل  م��ن 

�شخ�س 
م���������������������������ا- 

و�ل���������دت���������ي 
�ل�����ت�����ي ك���ان���ت 

و�أردت  م��درب��ت��ي, 
دوم���������اً  �أق�������������دم  �أن 

ع�����رو������ش�����ا ط����ي����ب����ة من 
�لنجاح  وح��ق��ق��ت  �أج���ل���ه���ا, 

وكان مزيجاً ر�ئعا..و�شعرت 
يف �ملرة �لثانية �أنني على ما 

�ملناف�شة  �شاأخو�س  و�أين  ي��ر�م, 
�لآن لنف�شي, لأرى �أين �شيو�شلني 

ذلك, وكان �لأمر خمتلفاً.  
�لأول  �ل��زوج��ي  م�شنف  و�ن��ت��ق��ل 

�شيا  و�ي  ����ش���و  �ل���ب���ط���ول���ة,  يف 
�لثاين  �ل��دور  �إىل  و�شانيا مريز� 

بينغ  ���ش��و�ي  جانب  �إىل  مبا�شرة, 
وكفيتا بي�شك -39 عاماً-.

و قال كومل ماكلوكلن �لنائب �لتنفيذي 
لرئي�س جمل�س �إد�رة �شوق دبي �حلرة, �جلهة 

هينغي�س  مارتينا  تعود  للبطولة:  و�ملنظمة  �ملالكة 
للتن�س بد�فع حبها لهذه  �شوق دبي �حلرة  �إىل بطولة 

�للعبة بعد 15 عاماً من خو�شها �ملناف�شة �أول مرة هنا, 

وفوزها بلقب �لبطولة �لفتتاحية لتن�س �ل�شيد�ت, ومل 
�إمتاع  وتو��شل  وتفوز,  تناف�س  كيف  �لبطلة  هذه  تن�شى 
�لزوجي  مناف�شات  وت�شفي  �ل��ع��امل.   ح��ول  جمهورها 
�أجو�ء ر�ئعة من �لإثارة و�لت�شويق على بطولة دبي �لتي 
ت�شارك فيها معظم �مل�شنفات �لع�شرة �لأو�ئل يف �لعامل, 

�إ�شافة �إىل 7 من م�شنفات �لزوجي �لع�شر �لأو�ئل.
مو�جهات  تت�شم  �لبطولة:   مدير  تهلك  �شالح  وق��ال 
�لزوجي د�ئماً باحلما�شة, ومع م�شاركة �أ�شطورة �لتن�س 
�لكرة  ع�شاق  �شي�شتمتع  �ملناف�شة  يف  هينغي�س  مارتينا 
ب��ال��ب��ط��ول��ة, ويف ح���ال جنحت  �أك���رث مبتابعة  �ل�����ش��ف��ر�ء 
فالفيا  ج��ان��ب  �إىل  �للقب  ح�شد  يف  هينغي�س  مارتينا 
بينيتا بعد 15 عاماً من فوزها �لأول هنا, �شيكون �إجناز�ً 
�شتقدمه  ما  لروؤية  ونتطلع  مفاجئاً,  لي�س  ولكن  ر�ئعاً, 

هذه �لنجمة �لعاملية.  
دب���ي �حل���رة للتن�س خ���الل �لفرتة  ���ش��وق  ب��ط��ول��ة  ت��ق��ام 
�لتن�س  �أه���م لع��ب��ات  ف��رب�ي��ر مب�����ش��ارك��ة   21-15 م��ن 
�للقب,  حاملة  ويليامز,  فينو�س  �أم��ث��ال:  من  �لعامل  يف 
دبي  لقب  وح��ام��ل��ة  ومي��ب��ل��دون  بطلة  كفيتوفا,  وب��ي��رت� 
�ملفتوحة  فرن�شا  و�شيفة  ه��ال��ي��ب,  و�شيمونا   ,2013
�لعاملية,  �لتن�س  حمرتفات  جلولة  �خلتامية  و�لبطولة 
وكارولن  ر�دف��ن�����ش��ك��ا  �أن��ي��ازك��ا  �ل�شابقتن  دب���ي  وبطلتا 
بري�شنب,  بطولة  و�شيفة  �إيفانوفيت�س,  و�آن��ا  فوزنياكي, 
ن�شف  بلغت  �لتي  م��اك��اروف��ا,  ترينا  و�إي��ك��ا 
نهائي �أ�شرت�ليا �ملفتوحة, و�أجنليك 
ن�شف  و�شلت  �لتي  كيرببر, 
�شيدين  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي 

موؤخر�ً.
ت��������ق��������ام ب�������ط�������ولت 
����ش���وق دب����ي �حل���رة 
�ملفتوحة للتن�س, 
متلكها  �ل���ت���ي 
وت����ن����ظ����م����ه����ا 
������ش�����وق دب����ي 
�حل��������������������رة, 
حتت رعاية 
�����ش����اح����ب 
�ل���������ش����م����و 
�ل���������ش����ي����خ 
حم�������م�������د 
ر��شد  ب���ن 
�آل مكتوم, 
ن������������ائ������������ب 
رئ�������ي���������������س 
�ل�����������دول�����������ة 
رئ����������ي���������������������س 
جم���������ل�������������������س 
�ل���وزر�ء حاكم 

دبي.

قاد �لرجنتيني ليونيل مي�شي و�لرب�زيلي نيمار و�لوروغوياين لوي�س �شو�ريز بر�شلونة �ىل فوز �شاحق على 
ليفانتي يف “ كامب نو” بخما�شية نظيفة يف �ملرحلة �لثالثة و�لع�شرين من �لدوري �ل�شباين لكرة �لقدم.

�لفوز هو �حلادي ع�شر على �لتو�يل للفريق �لكاتالوين يف جميع �مل�شابقات فاأعاد �لفارق مع غرميه �لتقليدي 
ريال مدريد �ملت�شدر �ىل نقطة و�حدة بو�قع 56 نقطة مقابل 57.

وفاز ريال مدريد على �شيفه ديبورتيفو لكورونيا 2-�شفر  �ل�شبت �ملا�شي.
�فتتح نيمار �لت�شجيل يف �لدقيقة 17, ثم �شنع ركلة جز�ء �شجل منها مي�شي هدفه �لثالث يف �لدقيقة 66, 
بعد �ن كان �لرجنتيني �شجل هدفن يف �لدقيقتن 38 و59. و��شاف �ملهاجم �لروغوياين لوي�س �شو�ريز 
بديل نيمار �لهدف �خلام�س بطريقة ر�ئعة عندما تابع كرة عالية من �جلهة �لي�شرى بطريقة �كروباتية يف 

�لز�وية �ليمنى )73(.
�لهدف هو �ل�شاد�س و�لع�شرون ملي�شي يف �لدوري هذ� �ملو�شم حيث يحتل �ملركز �لثاين يف ترتيب 
�لهد�فن خلف �لربتغايل كري�شتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد )28 

هدفا(.
جميع  يف  فريقه  م��ع  لالرجنتيني   31 رق��م  �ل��ه��ات��ري��ك  �ن��ه  كما 
300 يف  �ن��ه ك��ان يخو�س م��ب��ار�ت��ه رق��م  �مل�����ش��اب��ق��ات, ف�شال ع��ن 

�لدوري �ل�شباين.
حيث  �لعام  ه��ذ�  �لقوية  عرو�شه  بالتايل  بر�شلونة  ويو��شل 
�مل��ف��اج��ىء مطلع  ر�ئ��ع��ة م��ن��ذ �شقوطه  ن��ت��ائ��ج  ح��ق��ق 
�لتي  �خلالفات  مبدد�  �شو�شييد�د,  ريال  �مام  �لعام 
ظهرت د�خل �روقة �لنادي خ�شو�شا تلك �ملتعلقة 
وبخ�شارته  �نريكي,  لوي�س  �مل��درب  مع  مبي�شي 
حمكمة  �م�������ام  �مل�����ق�����دم  �ل����ش���ت���ئ���ن���اف 
ب�شاأن  )كا�س(  �لريا�شي  �لتحكيم 
�لتعاقد  م�����ن  م���ن���ع���ه  ق�������ر�ر 
و�شفقة  �ل���الع���ب���ن,  م���ع 
وما  نيمار  م��ع  �لتعاقد 
�لتهرب  ر�فقها من تهم 
تبن  حيث  �ل�شر�ئب  من 
�ن �لرقم �لفعلي للعقد يفوق 

ما �علن بكثري.
مدريد  �تلتيكو  على  لفتا  ف��وز�  فيغو  �شلتا  وحقق 
ركلة جز�ء(  لنوليتو )59 من  بهدفن  �للقب  حامل 

و�لت�شيلي فابيان �ريانا )71(.
متتالية,  �ن��ت�����ش��ار�ت  �رب��ع��ة  بعد  �تلتيكو  خ�����ش��ارة  وت��اأت��ي 
�لثالث,  �ملركز  يف  نقطة   50 عند  ر�شيده  بالتايل  فتجمد 
�ملركز  28 نقطة يف  �ملقابل ر�شيده �ىل  ورف��ع �شلتا فيغو يف 

�لتا�شع.
و��شتعاد فالن�شيا �ملركز �لر�بع يف �لدوري بفوزه على �شيفه خيتايف 

1-�شفر.
وكان هدف �لفوز من ن�شيف نيغريدو من ركلة جز�ء يف �لدقيقة 71.

رفع فالن�شيا ر�شيده �ىل 47 نقطة بفارق نقطتن �مام ��شبيلية �لذي كان 
�نتزع �ملركز �لر�بع موؤقتا �م�س بفوزه على قرطبة 3-�شفر.

وجتمد ر�شيد خيتايف عند 23 نقطة يف �ملركز �خلام�س ع�شر.
 51 لبوينو  بهدفن  فياريال  �شيفه  على  فايكانو  ر�ي��و  ف��از  ثالثة,  م��ب��ار�ة  ويف 
�ملركز �حل��ادي ع�شر, يف حن  26 نقطة يف  ر�فعا ر�شيده �ىل   ,  69 وكاكوتا 

جتمد ر�شيد فياريال عند 41 نقطة يف �ملركز �ل�شاد�س.
- ترتيب فرق �ل�شد�رة:

-1 ريال مدريد 57 نقطة من 23 مبار�ة
بر�شلونة 56  2-

�تلتيكو مدريد 50  3-
فالن�شيا 47  4-

مارتينا هينغي�ش تع�د اإىل بط�لة �ض�ق دبي احلرة للتن�ش بر�ضل�نة ي�ضحق ليفانتي ويط�ق ريال املدريد

ي��ت��ج��دد �مل��وع��د ب��ن ب��اري�����س �شان 
وت�شل�شي  �ل���ف���رن�������ش���ي  ج����رم����ان 
�ليوم  يلتقيان  عندما  �لنكليزي 
�ل��ث��الث��اء ع��ل��ى ملعب )ب����ارك دي 
�ل������دور ثمن  ب���ر�ن�������س( يف ذه�����اب 
�لنهائي من م�شابقة دوري �بطال 
�ملو�جهة  ه����ذه  .وت��ع��ت��رب  �وروب������ا 
�لب��رز يف �ل��دور رب��ع �لنهائي �ىل 
جانب تلك �لتي �شتجمع بر�شلونة 
�شيتي  مب��ان�����ش�����ش��رت  �ل�����ش����ب����اين 
���ش��ان جرمان  ي���اأم���ل  �لن��ك��ل��ي��زي, 
جتاوز �ل�شابات �لتي يعاين منها 
من �جل تكر�ر نتيجة �ملبار�ة �لتي 
�لنادي  مع  �ملا�شي  �ملو�شم  جمعته 
ربع  �ل�������دور  ذه������اب  �ل���ل���ن���دين يف 

�لنهائي.
وخ���رج ف��ري��ق �مل���درب ل���ور�ن بالن 
 1-3 بنتيجة  ملعبه  م��ن  ف��ائ��ز� 
�لرجنتينين  من  هدفن  بف�شل 
وخافيري  لف���ي���ت���زي  �إي���زي���ك���ي���ي���ل 
با�شتوري و�خر بهدية من مد�فعه 
�حل����ايل �ل���رب�زي���ل���ي د�ف���ي���د لويز 

�ملو�شم  ه���ذ�  �ن��ت��ق��ل  �ل����ذي 
�لعا�شمة  ن��������ادي  �ىل 

لكن  �ل����ف����رن���������ش����ي����ة. 
�ل����ذي حققه  �ل���ف���وز 
ح��ي��ن��ه��ا رج�����ال بالن 

لبلوغ  ك��اف��ي��ا  ي��ك��ن  مل 
�لنهائي  ن�شف  �ل���دور 

من  ت�شل�شي  مت��ك��ن  �ذ 
بفوزه  �ل���ب���ط���اق���ة  خ���ط���ف 

نظيفن  ب���ه���دف���ن  �ي�����اب�����ا 
�لملاين  �ل��ب��دي��الن  �شجلهما 

و�ل�شنغايل  ����ش���ورل���ه  �ن������دري 
�ف�شلية  من  م�شتفيد�  با,  دميبا 

�لهدف �لذي �شجله يف “بارك دي 
هاز�ر  �دي���ن  �لبلجيكي  برين�س” 
من ركلة جز�ء. ويدخل �لفريقان 
�لثالثة,  �لقارية  مو�جهتهما  �ىل 
�ملجموعات  دور  جمعهما  �ن  بعد 

 2005-2004 ن�شخة  خ��الل 
)فاز ت�شل�شي 3-�شفر يف بارك 
�شفر- وت���ع���ادل  ب��ري��ن�����س  دي 
بريدج(,  �شتامفورد  يف  �شفر 
يف ظروف متناق�شة متاما �ذ 
للر�حة  ت�شل�شي  لعبو  خلد 
�ل�شبوع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  يف 
تاأهلهم  ع��دم  ب�شبب  �ملا�شي 

�لنهائي من  �ل��دور ثمن  �ىل 
بعد  �ملحلية  �ل��ك��اأ���س  م�شابقة 
�ل�شهر  �مل��ف��اج��ئ��ة  خ�����ش��ارت��ه��م 

�شيتي  ب����ر�دف����ورد  �م�����ام  �مل��ا���ش��ي 
�شان  عانى  فيما  ثانية(,  )درج���ة 

ج����رم����ان �لم����ري����ن يف م���ب���ار�ة 
�ل�����ش��ب��ت م����ع ك���اي���ن يف �ل�����دور 

�ملحلي حيث ��شطر لكمال �للقاء 
��شابة  ب�����ش��ب��ب  لع���ب���ن  ب��ت�����ش��ع��ة 
و�لرب�زيلي  �ورييه  �شريج  �لعاجي 
��شتخدم  ب����الن  وك�����ان  ل���وك���ا����س. 
��شابة  ب�شبب  �ل��ث��الث  تبديالته 
و�لرب�زيلي  كاباي  يوهان  من  كل 
ماتويدي,  وب��الي��ز  م��ارك��ي��ن��ي��و���س 
�كمال  �ىل  ف���ري���ق���ه  �����ش���ط���ر  م����ا 
��شابة  بعد  لعبن  بت�شعة  �للقاء 
�وري����ي����ه ول���وك���ا����س وه������ذ� �لم����ر 
ت�شبب يف �لنهاية باكتفائه بنقطة 
2-�شفر  م��ت��ق��دم��ا  ك����ان  �ن  ب��ع��د 
�نه  88.»�عتقد  �ل��دق��ي��ق��ة  ح��ت��ى 
ك���ان ب��ام��ك��ان ر�ب���ط���ة �ل�����دوري �ن 
هذ� ما قاله قائد �شان  حتمينا”, 
�شيلفا  تياغو  �ل��رب�زي��ل��ي  ج��رم��ان 
كان  �ن��ه  عن و�شع فريقه معترب� 
ت��اأج��ل��ت مبار�ة  ل���و  م���ن �لف�����ش��ل 
نهاية �ل�شبوع من �جل �لتح�شري 
�ف�شل,  ب�����ش��ك��ل  �لب���ط���ال  ل�����دوري 
م�شيفا على �ل�شلطات )�لكروية( 
�ف�شل  ب�شكل  �لتفكري  �لفرن�شية 
بباري�س �شان جرمان وموناكو 
�ي���������ش����ا ي�����و�ج�����ه �ر�����ش����ن����ال 
�مل�شابقة  يف  �لن���ك���ل���ي���زي 

عينها.

�ضان جرمان يف مهمة �ضعبة 
اأمام ت�ضي�ضلي الق�ي
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�ضاب ينف�ضل عن حبيبته لق�ض�تها مع قطته 
�نف�شل �شاب �أ�شرت�ىل )30 عاما(, عن حبيبته, بعد 7 �أ�شابيع فقط من �رتباطهما, وقام باإر�شال ر�شالة ن�شية, 
و�شفتها �لفتاة بانها تبعث �ل�شحك, يخربها عن �أ�شباب �نف�شاله عنها؛ و�لتى كانت �أبرزها ق�شاوتها مع قطته. 
وت�شمنت �لر�شالة, �لتى قامت �لفتاة باإر�شالها ملوقع Ninesms �شتة �أ�شباب قال فيها �أعلن �أنف�شاىل عنك 
لالأ�شباب �لأتية: لقد رف�شتى حتديث حالتك �لأجتماعية على في�س بوك مل تدعنى للذهاب معك �إىل حفل 

زفاف �شديقتك, كنتى قا�شية مع قطتى وهذ� يجعلنى �أ�شعر بعدم �لأرتياح.
و�أ�شاف مل �أكن باأولوياتك, وتق�شمن بطريقة غري ر�قية, مل تخربينى بعدد من ر�فقتيهم قبلى, وهذ� يجعلنى 

�أ�شعر �أنهم �أكرث من 3 �أ�شخا�س, وهذ� �أمر مرفو�س بالن�شبة ىل.
و�أختتم ر�شالته قائال �شوف يكون من �ل�شعب علي �أن �أجعلك تتغريين لت�شبحن �لفتاة �لتى �حلم بها, �أمتنى 

لك حظا موفقا.
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اأغرب عملية ن�ضب
�لن�شب  �أغ��رب جر�ئم  و�ح��دة من  �لكويتية, عن  �ل�شرطة  ك�شفت 
للن�شب من  �لكويتين  �أحد  تعر�س  �لبالد, عندما  �شهدتها  �لتي 

�شديقه بحجة ت�شنيع طائرة وبيعها لوز�رة �لدفاع.
وقالت تقارير حملية ون�شطاء على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي, 
 150 مببلغ  �شديقه  قبل  من  للن�شب  تعر�س  كويتياً  مو�طناً  �إن 
�لفرو�نية  �ل��ف��ردو���س يف حم��اف��ظ��ة  �إىل خم��ف��ر  دي��ن��ار, جل���اأ  �أل���ف 

لت�شجيل ق�شية �شده.
�ألف   150 مبلغ  منه  طلب  �شديقه  �إن  لل�شرطة,  �ل�شحية  وق��ال 
باأنه يعمل على �شنع طائرة من دون طيار,  �أوهمه  �أن  بعد  دينار 

ليبيعها �إىل وز�رة �لدفاع.
و�أ�شاف �أنه �كت�شف عملية �لن�شب بعد �أن �شلم �ملبلغ �ملطلوب على 
�ألف دينار يف مار�س �ملا�شي, و�لثانية   79 دفعتن, �لأوىل قيمتها 

قيمتها 71 �ألف دينار يف يوليو �ملا�شي.

قرد يبت�ضم لعد�ضات الكامريا
هذ� �لقرد كان حري�شاً و على ��شتعد�د للح�شول على لقطة �أمام 
ميل  د�يلي  �شحيفة  و�شفت  �لعبارة  بهذه  �شعيد,  وه��و  �لكامري� 
�لربيطانية �شورة قرد يبت�شم حلظة ت�شويره. حيث متكن �مل�شور 
بوب هادفيلد متكن ت�شجيل �مل�شهد بعد�شاته خالل زيارة حلديقة 
حيو�ن �شي�شرت �لربيطانية, معترب�ً �أنه قد يكون مفتوناً بانعكا�س 

�شورته يف عد�شة �لكامري�.
ولفتت �شحيفة �لربيطانية �إىل �أن ف�شيلة قردة "�ملكاك �ل�شود�ء" 
وبر�عتها,  بذكائها  ومعروفة  �أ�شلع  وجه  لها  �ل�شود�ء,  �لقردة  �أو 
ويوجد  �جلائر,  �ل�شيد  عمليات  ب�شبب  بالنقر��س  مهددة  وهي 

منها �ثنان فقط بجزر �إندوني�شيا.

عقرب يل�ضع م�ضافرة يف اجل�
ل�شع عقرب م�شافرة على منت طائرة تابعة ل�شركة �ل�شكا �يرلينز 
ب��ولي��ة �وري��ج��ون مم��ا ت�شبب يف  ب��ورت��الن��د  وه��ي يف طريقها �إىل 
كو�شجروف  كويل  وق��ال  �ملك�شيك.  من  �أقلعت  �لتي  �لرحلة  تاأخر 
�ملتحدث با�شم �ل�شركة �إن �لرحلة رقم 567 �لتي بد�أت من لو�س 
كابو�س يف �ملك�شيك كانت ت�شري على �ملدرج ��شتعد�د� لالإقالع يوم 
�ل�شبت �ملا�شي يف مطار لو�س �جنلي�س �لدويل عندما ل�شع �لعقرب 

�ل�شيدة.
�ل�شيدة  �لبو�بة حيث عالج م�شعفون  �إىل  �لطائرة عادت  �إن  وقال 
وعر�شو� عالجا طبيا ��شافيا لكنها رف�شته م�شيفا �نها مل تعد 

للطائرة بينما بقي �لركاب على متنها.
و�أز�حت �ل�شيدة �لعقرب فور تعر�شها لل�شع وده�شته بقدمها على 
�ر�س �لطائرة. وقال �ملتحدث �إن �لطاقم فت�س �لطائرة بحثا عن 

�ي عقارب �أخرى و�إن �لطائرة �قلعت بعد نحو 50 دقيقة.
وقال كو�شجروف ل نعرف بال�شبط كيف متكن �لعقرب من دخول 
�لطائرة لكن �لرحلة بد�أت يف لو�س كابو�س باملك�شيك حيث تنت�شر 

�لعقارب.
و�أو�شح �أن �ل�شركة �ت�شلت بال�شيدة يوم �لأحد فيما يخ�س �حتمال 

دفع تعوي�س لها وللوقوف على حالتها.
م��ن بن  30 فقط  �إن  �لن��رتن��ت  كلينك على  مايو  وي��ق��ول موقع 
ل�شعات  �ملوقع  فتاكة. وجاء يف  ل�شعاتها  للعقارب  نوع   1500 نحو 

�لعقارب رغم �أنها موؤملة فاإن �أغلبها غري �شار.

»فيفتي �ضيدز اأوف جريه« يت�ضدر الإيرادات 
جريه" �إي����ر�د�ت  �وف  ���ش��ي��دز  " فيفتي  �جل��دي��د  �ل���در�م���ي  �لفيلم  ت�����ش��در 
 81.7 وح�شد  �ملا�شية  �لثالثة  �لأي���ام  خ��الل  �ل�شمالية  باأمريكا  �ل�شينما 

مليون دولر.
ود�كوتا  دورن��ان  ببطولته جامي  وق��ام  تايلور جون�شون  �شام  �لفيلم  �أخ��رج 

جون�شون.
وجاء فيلم �حلركة �جلديد " كينج�شمان: ذ� �شكريت �شريفي�س" يف �ملركز 
وتارون  ف��ريث  كولن  بطولة  �لفيلم  دولر.  مليون   35.6 حمققا  �لثاين 

�إيجرتون و�شمويل جاك�شون من �إخر�ج ماثيو فون.
�لثالث  �ملركز  ليحتل  �ل�شد�رة  مويف" عن  بوب  �شبوجن  "ذ�  فيلم  وتر�جع 

باإير�د�ت قدرها 30.5 مليون دولر.
يعتمد �لفيلم على تقنيات �لبعد �لثالث وميزج بن �شخ�شيات عادية و�أخرى 

كارتونية. �لفيلم بطولة �نطونيو باندير��س ومن �خر�ج بول تيبت.
كما تر�جع فيلم "�أمريكان �شنايرب" من �ملركز �لثاين �إىل �لر�بع م�شجال 

16.4 مليون دولر.
ويخرجه  جالر  وكايل  ميلر  و�شيينا  كوبر  ب��ر�ديل  �لفيلم  ببطولة  يقوم 

كلينت �ي�شتوود.
 9.4 قدرها  ب��اإي��ر�د�ت  �خلام�س  �ملركز  ��شيندجن" يف  "جوبيتار  فيلم  وحل 
مليون دولر. يقوم ببطولة �لفيلم ت�شاننج تاتوم وميال كوني�س ويخرجه 

�ندي وت�شاو�شكي ولنا وت�شاو�شكي.

قذيفة تعّطل ت�ض�ير »اأهلني جارتنا«
توقف  بعد  �لعمل  " ت�شوير  ج��ارت��ن��ا  " �أه��ل��ن  م�شل�شل  عمل  ف��ري��ق  ت��اب��ع 
ليوم و�حد �إثر �شقوط قذيفة هاون يف مكان �لت�شوير مبنطقة �لطلياين 
تاأليف  من  و�لعمل  خطرية.  �إ�شابات  �لإنتاج  منفذ  �أ�شيب  حيث  بدم�شق. 
�أكثم علي ديب و�إخر�ج معت�شم مارتيني و�إنتاج �شركة �شدى �ل�شام لالإنتاج 

و�لتوزيع �لفني.
�أحد�ثه �شمن  �لعمل �لذي �شارف على مر�حله �لأخرية للت�شوير  ويقدم 
�ملو�قف  لبع�س  ن��اق��د�ً  عمقاً  يحمل  �ملمتنع,  �ل�شهل  م��ن  كوميدي  ق��ال��ب 
�حلياتية �لتي يعي�شها �ملو�طن ينتقدها ب�شكل م�شت�شاغ بعيد�ً عن �لتكّلف 
و�لتطريز. وتقع حلقات �لعمل �لثالثون �شمن �شتن عنو�ناً منف�شاًل يف 
�لعزيز  �لفنانتن تولي ه��ارون ورمي عبد  حلقات مت�شلة تلعب بطولتها 
�للتان تكونان متجاورتان يف �ل�شكن حت�شل بينهما مو�قف خمتلفة ب�شبب 
�ختالف �لطباع �إحد�هما تكون �شاحبة مقالب, و�لأخرى ب�شيطة وطيبة 

حيث يو�شل �لكاتب �لفكرة بب�شاطة مت�شمنة كوميديا �ملوقف.

كامرببات�ش يتزوج 
�ض�يف هانرت 

كامرببات�س  بنديكت  �ملمثل  ت��زوج 
�أو����ش���ك���ار وبطل  �مل���ر����ش���ح جل���ائ���زة 
�ملخرجة  م���ن  )����ش���رل���وك(  ف��ي��ل��م 
جزيرة  يف  هانرت  �شويف  �مل�شرحية 
)و�يت( يف عيد �حلب. وقال وكيله 
بيان  كارون ما�شكيل يف  �لإعالمي 
و����ش���ويف و�شط  ب��ن��دي��ك��ت  ت����زوج   "
و�لعائلة.  �مل��ق��رب��ن  �أ���ش��دق��ائ��ه��م 
كان يوما �شاحر�." و�أعلن �لثنان 
مولودهما  �ن��ت��ظ��اره��م��ا  ي��ن��اي��ر  يف 
 38 ك��ام��ربب��ات�����س  و�أع���ل���ن  �لأول. 
خطبتهما  عاما   36 وهانرت  عاما 
تاميز(  )ذ�  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ر���ش��م��ي��ا 
�ملا�شي.  ن��وف��م��رب  يف  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
له  تر�شيح  �أول  كامرببات�س  ون��ال 
جل��و�ئ��ز �لأو���ش��ك��ار جل��ائ��زة �أف�شل 
عامل  دور  جت�����ش��ي��ده  ع����ن  مم���ث���ل 
فيلم  ت���ورجن يف  �آلن  �ل��ري��ا���ش��ي��ات 
)ذ� �مييتي�شن جيم( و�ملر�شح �أي�شا 
لأو�شكار �أف�شل فيلم. وفاز يف �لعام 
دوره يف  �إمي��ي عن  بجائزة  �ملا�شي 
�لربيطاين  �لتلفزيوين  �مل�شل�شل 
للمثل  ح���ق���ق  �ل������ذي  )�����ش����رل����وك( 

�لجنليزي �شعبية بن �لن�شاء.

عزيزة جالل تظهر 
بعد غياب 30 عاما

�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  �ن��ت�����ش��رت 
تظهر  فيديو  لقطات  �لجتماعي 
�ملعتزلة  �مل��غ��رب��ي��ة  �مل���ط���رب���ة  ف��ي��ه��ا 

عزيزة جالل, يف حفل زفاف.
�لتو��شل  م���و�ق���ع  رو�د  وت�������د�ول 
�لذي  �لفيديو  باملغرب  �لجتماعي 
ظ���ه���رت ف��ي��ه ع���زي���زة ج����الل �لتي 
ت�����و�رت ع���ن �لأن���ظ���ار م��ن��ذ �شنو�ت 
على  �لأ���ش��ري  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  وف�شلت 
�ل���ف���ن. وظ���ه���رت ع���زي���زة ج����الل يف 
يوؤكد  غ��ري حمجبة مم��ا  �ل��ف��ي��دي��و 
�ن���ه���ا مل ت���ع���ت���زل �ل���ف���ن م����ن �أج����ل 
�ل�شنو�ت مل  وب��دت وك��اأن  �حلجاب, 
م��رور نحو  رغ��م  تاأثر عليها كثري� 

30 عاما على �آخر ظهورها.
جالل  ب��ع��زي��زة  �ملعجبات  و�أح��اط��ت 
لعر�س,  حت�شر  وه��ي  ظهرت  �لتي 
ح���ي���ث �أح���ي���ط���ت ب���ه���ا �ل���ع���دي���د من 
لأخذ  ت�شارعن  �ل��ل��و�ت��ي  �ملعجبات 
حممد  عزيزة  وول��دت  معها.  �شور 
مكنا�س  مبدينة   1958 عام  جالل 
�ملو�هب وحققت  و�شاركت بربنامج 
جناحا كبري�, ويف عام 1975 قدمت 

جمموعة من �لأعمال �ملتميزة. 

رانيا فريد �ض�قي: م�ضل�ضالت 
ال�ضري الذاتية خطرة

�أو  فنانة  �أي  حياة  ق�شة  تقدمي  يف  تفكر  ل  �أنها  �شوقي  فريد  ر�نيا  �لفنانة  �أك��دت 
�شخ�شية م�شهورة, لأن م�شل�شالت �ل�شري �لذ�تية حتمل قدر� كبري� من �خلطورة, 

لفتة �إىل �أنه مل ينجح منها �شوى م�شل�شل " �أم كلثوم".
و�لدها  بعيدة متاما عن م�شروع تقدمي ق�شة حياة  �إنها  �مل�شرية  �لفنانة  وقالت 

م�شوؤولية  و�ل��ده��ا  حياة  �شرية  �أن  مو�شحة  فني,  عمل  يف  �شوقي  فريد  �لنجم 
�ملنتجة ناهد فريد �شوقي, �لتي �شتقوم باإنتاج �لعمل و�لإ�شر�ف عليه.

�لقادمة,  �أعمال �شينمائية خالل �لفرتة  �أي  �أنها لن ت�شرتك يف  �إىل  و�أ�شارت 
م�شيفة �أنها بعيدة عن �ل�شينما متاما, وتف�شل �لدر�ما �لتلفزيوينة �أكرث.

و�أج���ان���ب ج��ان��ب��ا من  ف��ن��ان��ن فل�شطينين  ع�����ش��رة  �أع����اد 
�مللك  �لأم��وي ه�شام بن عبد  �إىل ق�شر �خلليفة  �حلياة 
يف مدينة �أريحا من خالل �أعمال فنية �ن�شجمت مع روح 
و�لنحت  �لر�شم  �لفنية ما بن  �لأعمال  وتعددت  �ملكان. 
�لتي  �لق�شر  �شاحات  يف  �ل�شوتية  �مل��وؤث��ر�ت  و��شتخد�م 
�لفنان  �أج��ز�ء كبرية منها ماثلة للعيان. وق��ال  ت��ز�ل  ل 
�لت�شكيلي �لفل�شطيني خالد �حلور�ين �أحد �مل�شاركن يف 
�جناز هذ� �لعمل لرويرتز خالل وجوده يف �ملعر�س �لذي 
�فتتح م�شاء �م�س �لأول " �لقيام بعر�س �أعمال فنية يف 
هذ� �ملكان �لتاريخي حتد كبري جد� للفنانن." و�أ�شاف 
"قبل �لبدء يف �جناز �لأعمال �لفنية ��شتمع �مل�شاركون يف 
�ملعر�س �إىل �شرح عن طبيعة �ملكان من �لدكتور حمد�ن 
طه �خلبري يف �ملوقع و�لذي �أ�شرف على �أعمال �لرتميم 
و�لتنقيب �لتي جرت فيه كما قدمت �لفنانة فري� متاري 
�ملكان."  ه��ذ�  �شكنو�  �ل��ذي��ن  �ل��ن��ا���س  طبيعة  ع��ن  �شرحا 
ما  �ل��ف��رتة  �شيد يف  �أن��ه  �ىل  �لق�شر  ح��ول  ن�شرة  وت�شري 
�شتوي  ق�شر  عن  عبارة  وك��ان  ميالدية   744-743 بن 
للر�حة و�ل�شتجمام على �أطر�ف بادية �ل�شام وقد دمر 
 749 ع��ام  �ملنطقة  �شرب  عنيف  زل���ز�ل  يف  �لق�شر  ه��ذ� 

بلوحات  يتميز  �ل��ذي  �لأث���ري  �مل��وق��ع  م��ي��الدي��ة. وي�شم 
�لف�شيف�شاء يف �أر�شيته �لق�شر و�حلمام �لكبري و�مل�شجد 
وح��و���س �مل���اء �مل��زخ��رف ويحيط ب��ه ���ش��ور خ��ارج��ي غري 
معر�س  �إق��ام��ة  �شعوبة  �أن  �حل���ور�ين  و�أو���ش��ح  مكتمل. 
�أي تغيري  �ح��د�ث  �ملكان تنطوي على ع��دم  فني يف ه��ذ� 
�أو  �أو �إ�شافة �أي �شيء ميكن �أن يوؤثر على جماليته  فيه 
يتعار�س معها لذلك حاولت �لأعمال �لفنية بث �حلياة 
رومية  ع��و�ط��ف  �لفل�شطيينة  �ل��ف��ن��ان��ة  و�خ���ت���ارت  ف��ي��ه. 
�مل�شاركة بعمل فني يعيد �حلياة �إىل نافورة �ملياه و�شوت 
دبيب �أرجل �لد�خلن �إىل �لق�شر. وقالت عو�طف خالل 
�ل�شتماع  على  "عملت  �لفني  عملها  جانب  �إىل  وقوفها 
�إىل �شوت نافور�ت �ملياه �لقدمية وقمت بت�شجيل �شوتها 
جانب  �إىل  خمفية  بطريقة  �لت�شجيل  ب��و���ش��ع  وق��م��ت 
�لنافورة  ج��ان��ب  م��ن  �شخ�س  م��ر  كلما  بحيث  �ل��ن��اف��ورة 
بت�شجيل  ك��ذل��ك  ق��م��ت  و�أ���ش��اف��ت  �لت�شجيل."  ����ش��ت��غ��ل 
�أ�شو�ت �لأرج��ل وهي ت�شري على �لر�س وو�شعتها على 
تتدفق  كانت  �ل��ذي  �ملكان  تاريخ  و�شكل  �لق�شر.  مدخل 
للفنانة  �إلهاما  �ملجاورة  �جلبال  من  �لينابيع  مياه  فيه 

�ل�شربية متار� �شنيك يف تنفيذ عملها �لفني.

اإحياء ق�ضر ه�ضام بن عبد امللك يف اأريحا  مهرجان  يف  فيلما   16
ال�ضينما املغربية

�ل�شينما  م��ه��رج��ان  �مل���غ���رب  ي��ن��ظ��م 
�لفرتة  يف   16 دورت����ه  يف  �مل��غ��رب��ي��ة 
م��ا ب��ن 20 و 28 ف��رب�ي��ر �جلاري, 
مب�شاركة نحو 30 فيلما )15 فيلما 
وتتناف�س  ق�����ش��ري�(,  و15  ط��وي��ال, 
جائزة,   12 على  �لطويلة  �لأف���الم 
�ألف   440 �لإجمالية  قيمتها  تبلغ 
دره�����م, يف ح���ن ت��ت��ن��اف�����س �لأف����الم 
تبلغ  ج��و�ئ��ز,  ث��الث  على  �لق�شرية 
وكانت  دره����م.  �أل����ف   100 قيمتها 
�ملا�شية قد عرفت م�شاركة  �ل��دورة 
�لدورة  ه��ذه  لكن  فيلما,   43 نحو 
نتيجة  �مل�شاركة  يف  تقلي�شا  عرفت 
لالنتقاء  �لطويلة  �لأف��الم  خ�شوع 
من طرف جلنة متخ�ش�شة, يف �إطار 
�شعي �ملركز �ل�شينمائي �ملغربي �إىل 

�لرتكيز على �لكيف بدل �لكم.

يتلقى اإهانة قا�ضية على طلب وظيفة
قا�شياً من  �أمريكي ب�شدمة كبرية بعد تلقيه رد�ً  �أ�شيب 
وظيفة  على  �حل�شول  بطلب  تقدمه  �إث��ر  �لعمل  مديرة 
"ديلي  �لتي تديرها, وفق ما ذكرت �شحيفة  �ملوؤ�ش�شة  يف 
�لر�شالة  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة.   ميل" 
�ملنا�شبة,  وغ��ري  �لقا�شية  �لكلمات  م��ن  �لكثري  ت�شمنت 
�أ���ش��ن��ان, وبطيء  �ل�����ش��ن, وب���ال  م��ن قبيل رج���ل ك��ب��ري يف 
�لفهم, م�شرية �إىل �أن �لر�شالة و�شلته بعد لقائه مديرة 
ها�شلر  ���ش��اره  و�شفت  ر�شالتها,  ويف  �شخ�شياً.   �ل�شركة 
�أكرث �لنا�س وقاحة وبغ�شاً  �أحد  �ألن باأنه  �ل�شيد جيم�س 

وغطر�شة, معتربة �أنها �شيئة �حلظ ب�شبب لقائها به. 
ويف معر�س تربيرها �لر�شالة �لتي و�شلت �إىل �ألن, قالت 
�أر�دت بعث  �أر�شلتها عن طريق �خلطاأ, و�أنها  �إنها  ها�شلر 

ر�شالة �أخرى خالية من جميع �لكلمات �لقا�شية. 
�أما �لرجل �مل�شدوم �لبالغ من �لعمر 48 عاماً, لفت �إىل 
�أن �للقاء �ل�شخ�شي مع ها�شلر كان ممتاز�ً, و�أنها وعدته 
بالت�شال به يف �ليوم نف�شه, لكنها مل تفعل ذلك, فبعث 
تلقى  �أن��ه  بيد  ب��الأم��ر,  لتذكريها  �إلكرتونيا  ب��ري��د�ً  ليها 

�لر�شالة �ملليئة بالتعابري و�لكلمات �لقا�شية.

طالبة �ضتينية حتلم بالعمل حمامية
�أنها  فرغم  حكمت,  ماما  با�شم  �لطلبة  جميع  يعرفونها 
�إل  �لقاهرة,  �ملفتوح بجامعة  �لتعليم  زميلة در��شة لهم يف 
�لطالبة حكمت  �إن��ه��ا  ع��ام��ا.   40 ب��اأك��رث م��ن  �أن��ه��ا تكربهم 
�أن  �جلامعة  لزمالء  يحلو  كما  حكمت  ماما  �أو  �إب��ر�ه��ي��م, 
�أكرب طالبة يف جامعة  ينادونها. تقول ماما حكمت, وهي 
�لقاهرة 62 عاما, �إنها جلاأت للدر��شة �جلامعية بعد مرور 
�شنو�ت طويلة, حيث كانت تدر�س يف �ل�شبعينيات من �لقرن 
در��شتها  ��شتكمال  ع��ن  �نقطعت  ث��م  باجلامعة  باملا�شي, 
ب�شبب زو�جها و�إجنابها �أطفال. وقالت ماما حكمت : �إنها 
وت�شتكمل  تعود  �أن  �ل�شنو�ت  ه��ذه  كل  بعد  تتخيل  تكن  مل 
دفعها  �لثالثة,  �أبنائها  وهجرة  زوجها  وفاة  لكن  تعليمها, 
�إىل  حكمت,  و�أ���ش��ارت  تعليمها.  ��شتكمال  يف  �لتفكري  �إىل 
�أنها رف�شت �لهجرة مع �أبنائها, �أو �جللو�س يف �ملنزل لأنها 
در��شتها يف  ��شتكمال  ق��ر�ر  ". جاء  " �م��ر�أة عجوز�  �شارت 
�ل�شنة  �لآن يف  ت��در���س  ح��ي��ث  ع��ام��ن,  ق��ب��ل  �حل��ق��وق  كلية 
تقدير  على  �ملا�شي  �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  يف  وح�شلت  �لثالثة, 
جيد� جد�. وتغلبت ماما حكمت على �خلجل نظر� للفارق 
�لعمري �لكبري بينها وبن زمالء �لدر��شة يف �جلامعة, بل 
قر�ر  �تخذت  عندما  و�لفخر  بال�شعادة  ت�شعر  �لعك�س  على 
�ل�شنو�ت.  ه��ذه  م���رور  بعد  �جلامعية  در����ش��ت��ه��ا  ��شتكمال 
مبهنة  وتعمل  �جل��ام��ع��ة,  م��ن  تتخرج  ب���اأن  حكمت  وحت��ل��م 

�ملحاماة, موؤكدة �أن �لعمل باملحاماة حلم تاأخر كثري�.

يتفاجاأ ب� " اأ�ضد " يف بيته
�أ�شابت �ملو�طن �ملك�شيكي ميجويل مارتينز )32 �شنة( �شدمة 
كبرية, عندما عاد من �لعمل ليجد �أ�شد�ً يف بيته. ووجد �لرجل 
�لأ�شد �أمام �لباحة �لأمامية لبيته قبالة �لباب, حيث كان يحاول 
�لدخول للمنزل. وو��شل ميجويل طريقه وظن �أنه يرى �أمامه 
دمية, حتى بد�أ �لأ�شد يف �لزئري, رك�س �لرجل و�نتابه �ملخاوف 
و��شتدعى  �شيارته  يف  جل�س  ثم  لأطفاله,  �لأ�شد  مهاجمة  من 
�لتي و�شلت يف �حلال مع قوة من حديقة �حليو�ن,  �ل�شرطة, 

حيث مت ��شطياد �لأ�شد �لبالغ من �لعمر 7 �شهور. املحتفلون من مدر�صة ال�صامبا فيال ايزابيل ي�صاركون يف موكب الكرنفال ال�صنوي يف ريو دي جانريو.  )رويرتز(


