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•• دبي-وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  رعاه �هلل ير�فقه �شمو 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي ع�شر �م�س معر�س دبي 
�لدويل للقو�رب و�ليخوت يف �ليوم �لأول من �فتتاحه 

على �شاطيء جمري� يف �ملينا �ل�شياحي يف دبي.
من جهة �خرى �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل قيمة �لإب���د�ع يف جمال 
�ل��ف��ن��ون ك��و���ش��ي��ط ر�ق ي��ع��زز ج�����ش��ور �ل��ت��و����ش��ل بني 
�ل�شعوب ويوجد م�شاحة م�شرتكة للتفاهم و�لتقارب 

بني �لنا�س على �ختالف ثقافاتهم. 
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �شموه �إىل مقر 
�ملقابلة  بييت�س  ذ�  مبنطقة  كانف�س  دب���ي  م��ه��رج��ان 

جلمري� بييت�س ريزيدن�س يف دبي
)�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة مبجل�س �شموه يف ق�شر �لبحر �م�س �شمو 
�لذي  لوك�شمبورغ  دوقية  �لأم��ري غييوم ويل عهد 

يزور �لبالد حاليا.
بزيارة  �أبوظبي  عهد  ويل  �ل�شمو  �شاحب  ورح��ب 
للدولة  له  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  لوك�شمبورغ  عهد  ويل 

بالنجاح  �ل��زي��ارة  لهذه  متنياته  ع��ن  �شموه  معربا 
و�لتوفيق.                     )�لتفا�شيل �س2(

م��ن ج��ه��ة �خ����رى �أ����ش���در ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�شعادة  بتعيني  ق���ر�ر�  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �لتنفيذي 
حمد علي حممد �لظاهري مدير� تنفيذيا لقطاع 
�ملد�ر�س �خلا�شة و�شمان �جلودة مبجل�س �أبوظبي 

للتعليم.

   

جلنة مبادر�ت رئي�س �لدولة تعتمد �إن�شاء و�إجناز عدد 
من �لطرق وم�شاكن للمو�طنني ونادي لذوي �لإعاقة

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ومتابعة  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
.. �عتمدت جلنة متابعة تنفيذ مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�لعديد  و�إجن��از  و�إن�شاء  للمو�طنني  �لإ�شكانية  �مل�شاريع  جمموعة من 
من �لطرق وتطوير بع�شها يف خمتلف مناطق �لدولة. فقد �عتمدت 
�للجنة - خالل �جتماعها �لذي عقدته يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة برئا�شة 
معايل �أحمد جمعة �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س �للجنة - 
م�شروع �إن�شاء و�إجناز طرق د�خلية يف منطقة �ل�شيوح يف �إمارة �ل�شارقة 

�لذي ي�شمل تنفيذ طرق د�خلية بطول 17.3 كيلومرت.
)�لتفا�شيل �س3(

�لرتبية تلزم مدر�شة خا�شة رد زيادة 
يف �لر�شوم 4 �آلف ح�شلتها دون وجه حق

•• دبي – حم�شن را�شد

�ملد�ر�س  �إح���دى  على  مالية  خمالفة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  فر�شت 
�خل��ا���ش��ة �ل��ت��ي تتبع �مل��ن��ه��اج �لأم��ري��ك��ي و�ل��ري��ط��اين يف �ل�����ش��ارق��ة و�أم 
عن  زي���ادة  ر���ش��وم  بتح�شيل  قامت  �أن��ه��ا  ل��ل��وز�رة  ثبت  بعدما  �لقيوين، 
�لتي  �ل�شكاوى  وف��ق  �ل���وز�رة،  قبل  من  لها  �ملعتمدة  �لدر��شية  �لر�شوم 
تلقتها من �أولياء �لأم��ور تقدر ب�  4 �لألف درهم مت حت�شيلها عن كل 
�أو  �ل���وز�رة  على مو�فقة  دون �حل�شول   ، �مل�شروفات  على  زي��ادة  طالب 
�ملناطق �لتعليمية ويتبني �أن �ملو�فقة �ملمنوحة لها لفرعها باأم �لقيوين 
)�لتفا�شيل  �لأم����ور.  �أول��ي��اء  �شكاوى  �شحة  ل��ل��وز�رة  وت��اأك��د   ، مبدئية 

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله �لأمري غييوم ويل عهد دوقية لوك�شمبورغ   )و�م( حممد بن ر��شد خالل زيارته مهرجان  )دبي كانف�س(  )و�م(

زار معر�س دبي الدويل للقوارب واليخوت.. ومهرجان )دبي كانف�س( 
حممد بن ر��شد يوؤكد قيمة �لإبد�ع �لفني
 يف تعزيز ج�شور �لتو��شل بني �ل�شعوب 

اأ�صدر قرارا بتعيني مدير تنفيذي مبجل�س اأبوظبي للتعليم
حممد بن ز�يد يبحث مع ويل عهد 

دوقية لوك�شمبورغ تعزيز عالقات �لتعاون
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�ملوقع �للكرتوين�لريد �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

قو�ت حفرت تق�شف �مللي�شيات مبطار معيتيقة
•• طرابل�س-رويرتز:

�لليبية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ت��اب��ع��ة  ق�����ش��ف��ت ط���ائ���رة ح��رب��ي��ة 
�لعا�شمة  ���ش��رق  �ل���دويل  معيتيقة  م��ط��ار  �ل�شرعية 
م�شر�تة  يف  ملطار  �شربات  توجيه  وتعتزم  طر�بل�س، 
�لعا�شمة  على  ت�شيطر  مللي�شيات  هجمات  على  رد� 

�لليبية بح�شب م�شوؤول �أمني.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة روي����رتز ع��ن �شقر �جل��رو���ش��ي قائد 
�شالح �جلو بقو�ت حفرت تاأكيده �شن �شربات جوية 
يف  مطار  ل�شرب  و�لتخطيط  معيتيقة  مطار  على 
م�شر�تة رد� على هجمات على مطار �لزنتان )جنوب 
�ملوؤمتر  مع  متحالفة  ق��و�ت  نفذتها  غرب طر�بل�س( 

�لوطني �لعام يف طر�بل�س.
و�أ�شافت �لوكالة نقال عن م�شدر يف مطار معيتيقة 
�أن �ل�شربات �أ�شابت منطقة قرب مدرج �إقالع وهبوط 

�لطائر�ت، ولكن مل ت�شبب �أي �أ�شر�ر كبرية.
من ناحية �أخرى، قال م�شوؤول �أمني �إن طائرة حربية 
نفذت  ت�شيطر على طر�بل�س  �لتي  للملي�شيات  تابعة 
�شربات جوية على ميناءي ر��س لنوف و�ل�شدر �م�س 
و�أوقعت �أ�شر�ر� طفيفة. وقال علي �حلا�شي �ملتحدث 
�إن �لطائرة  �مل��ي��ن��اءي��ن  �ل��ت��ي حت��ر���س  �ل��ق��و�ت  ب��ا���ش��م 
و�شهاريج  لن���وف  ر�����س  �مل���دين يف  �مل��ط��ار  ��شتهدفت 
قرب  �شقطت  �ل�شو�ريخ  �أن  م�شيفا  �ل�شدر  يف  نفط 

�ل�شهاريج مما ت�شبب يف �أ�شر�ر طفيفة فقط.

قو�ت عر�قية يف طريقها لقتال د�ع�س �شمايل بغد�د  )رويرتز(

�لرئي�س �ليمني خالل موؤمتره �ل�شحفي يف عدن  )رويرتز(

•• �شنعاء-وكاالت:

عبدربه  �ليمني  �لرئي�س  ط��ال��ب 
�أم�س بنقل �حلو�ر  من�شور هادي 
�ليمني، �ىل مقر جمل�س �لتعاون 
د�عياً  �ل���ري���ا����س،  يف  �خل��ل��ي��ج��ي 
�ل�������دول �ل���د�ئ���م���ة �ل��ع�����ش��وي��ة يف 
جمل�س �لأمن �إىل ��شتئناف عمل 
�شفار�تها يف مدينة عدن �جلنوبية 
، يف وقت لقي 12 حوثياً حتفهم 
�لقاعدة  تنظيم  �شنها  يف هجمات 
و�شط  �ل���ب���ي�������ش���اء  حم���اف���ظ���ة  يف 

�ليمن.
�أن   ، رئ��ا���ش��ي ميني  و�أف����اد م�شدر 
ه������ادي ط���ل���ب ن���ق���ل �حل��������و�ر �ىل 
ملجل�س  �ل���ع���ام���ة  �لم�����ان�����ة  م���ق���ر 
�لريا�س  يف  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون 
�لقبائل  �لع�شر�ت من �شيوخ  �أمام 

�لذين �تو� لزيارته يف عدن
�مل�شدر :مبا  ه��ادي بح�شب  وق��ال 
مقبولتني  غ���ري  وت���ع���ز  ع����دن  �أن 
�دعو �ىل نقل  �لبع�س فانني  من 
�لتعاون  �حل��و�ر �ىل مقر جمل�س 
يكون  و�ن  �لريا�س  يف  �خلليجي 

مقتل 12 حوثيًا يف هجمات للقاعدة بالبي�صاء

هادي يطلب نقل �حلو�ر �ليمني �ىل �لريا�س

•• بغداد-وكاالت:

عر�قية  �أم���ن���ي���ة  م�������ش���ادر  ق���ال���ت 
�ل���ق���و�ت  �أف��������ر�د  م����ن  ���ش��ب��ع��ة  �إن 
�حلكومية قتلو� يف معارك �شر�شة 
ت��ك��ري��ت مبحافظة  ق���رب م��دي��ن��ة 
�أكر  �شالح �لدين، وذلك خالل 
�حلكومية  �ل��ق��و�ت  ت�شنه  ه��ج��وم 
لطرد تنظيم د�ع�س �لإرهابي من 
يعيق  عنيف  قتال  و�شط  �ملدينة، 

تقدمها.
و�أفادت �مل�شادر باأن قتلى �جلي�س 
��شتباكات  يف  ���ش��ق��ط��و�  �ل��ع��ر�ق��ي 
حمرين  ب���ل���دة  يف  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  م���ع 
ج���ن���وب ����ش���رق ت���ك���ري���ت، م���وؤك���دة 
ب�شيطرة  �نتهت  �ل�شتباكات  �أن 
�لقو�ت �حلكومية على �لبلدة �إثر 

�ن�شحاب تنظيم د�ع�س منها.
ي�شار �إىل �أن حمرين تقع على ُبعد 
ث��م��ان��ني ك��ي��ل��وم��رت� ج��ن��وب �شرق 
تكريت وكان �لتنظيم ي�شتخدمها 

نقطة عبور لإمد�د قو�ته.
نحو  للتقدم  �مل��ح��اول��ة  �إط���ار  ويف 
ت���ك���ري���ت، ن��ق��ل��ت وك����ال����ة �لأن����ب����اء 
�لعر�قي  �جل��ي�����س  ع���ن  �لأمل���ان���ي���ة 

ز�لو�  ما  �لذين  �لتنظيم  مقاتلي 
يتح�شنون د�خل �ملدينة.

�أحياء  جميع  �أن  �مل�شادر  و�أك���دت 
�مل��دي��ن��ة ت��ت��ع��ر���س ح��ال��ي��ا لق�شف 
�شديد باملدفعية �لثقيلة ور�جمات 
�ل�شو�ريخ وغار�ت ت�شنها طائر�ت 

عر�قية.

يوقف  �مل�����ش��ري  �ل��ق�����ش��اء 
�لربملانية �لنتخابات  �إجر�ء 

•• القاهرة-رويرتز:

قالت م�شادر ق�شائية �إن حمكمة 
�لق�شاء �لإد�ري بالقاهرة ق�شت، 
�م�������س �ل���ث���الث���اء، ب���وق���ف �إج�����ر�ء 
م�شر  يف  �لت�شريعية  �لنتخابات 
�أن تبد�أ هذ�  �ملقرر  �لتي كان من 

�ل�شهر وت�شتكمل �ل�شهر �ملقبل.
�أ�شدرته  و�شدر �حلكم بعد حكم 
�ملحكمة �لد�شتورية �لعليا �لأحد 
ن�����س يف قانون  د���ش��ت��وري��ة  ب��ع��دم 

تق�شيم �لدو�ئر �لنتخابية.
�لإد�ري  �لق�شاء  حمكمة  وكانت 
ق�شائية  دع����وى  �أور�ق  �أح���ال���ت 
�أم���ام���ه���ا ت��ط��ال��ب بوقف  �أق��ي��م��ت 
�لنو�ب  جمل�س  �نتخابات  �إج���ر�ء 
�لعليا  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ملحكمة  �إىل 
طالبة بيان مدى د�شتورية �لن�س 

�خلا�س بتق�شيم �لدو�ئر.
�مل��ح��ك��م��ة �ل��د���ش��ت��وري��ة �ل��ع��ل��ي��ا يف 
�ل��ن�����س قد  ذل���ك  �أ���ش��ب��اب حكمها 
�أ�شو�ت  ع���دد  يف  �ل��ت��ك��اف��وؤ  �أه�����در 
�لنائب  ميثلهم  �لذين  �لناخبني 
�ل��و�ح��د ب��ني د�ئ����رة و�أخ����رى من 
�ملخ�ش�شة  �لنتخابية  �ل��دو�ئ��ر 

لنظام �لنتخاب �لفردي.

م����ن حترير  �إن�������ه مت���ك���ن  ق����ول����ه 
ق��ري��ت��ي م��ب��ارك �ل��ف��رح��ان و�لبو 
�لدين،  �شالح  مبحافظة  �شعيد 

وقتل 13 من عنا�شر �لتنظيم.
و�أفادت م�شادر �أمنية باأن �لقو�ت 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة ���ش��ي��ط��رت �أي�����ش��ا على 
�لعظيم  نهر  على  �ل��زرك��ة  ج�شر 

�ل������ذي ي���رب���ط حم���اف���ظ���ة دي����اىل 
وبد�أت  �لدين،  �شالح  مبحافظة 
طريق  نحو  �شمال  منه  بالتقدم 

ق�شاء طوزخوماتو-تكريت.
ويف مدينة تكريت، ذكرت م�شادر 
�حلكومية  �ل���ق���و�ت  �أن  حم��ل��ي��ة 
ت�����و�ج�����ه م����ق����اوم����ة ع���ن���ي���ف���ة من 

�ملجل�س ر�عيا له.
�لتعاون  جم��ل�����س  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�لرئي�شي  �ل����ر�ع����ي   ، �خل��ل��ي��ج��ي 
�لتي  �ل�شيا�شي  �لن��ت��ق��ال  خلطة 
�ل�شابق  �لرئي�س  مبوجبها  تخلى 
�ل�شلطة  عن  �شالح  عبد�هلل  علي 
من  �شنة  بعد   2012 فر�ير  يف 

�لحتجاجات على حكمه .
م��ب��ع��وث �لأمم  وي���دي���ر �حل������و�ر 
�مل���ت���ح���دة ج���م���ال ب���ن ع��م��ر �ل���ذي 

�كد �لثنني �ن �لفرقاء �ليمنيني 
�حلو�ر  ��شتئناف  على  م��و�ف��ق��ون 
�ملكان  �شخ�شيا  هو  يقرر  �ن  على 

�لذي �شتعقد فيه �جلل�شات.
قبلية  م�����ش��ادر  ذك�����رت  م��ي��د�ن��ي��اً 
حوثيا  م�����ش��ل��ح��ا   12 �أن  مي��ن��ي��ة 
���ش��ّن��ه��ا تنظيم  ق��ت��ل��و� يف ه��ج��م��ات 
�أن�شار �ل�شريعة �لتابع للقاعدة يف 

حمافظة �لبي�شاء و�شط �لبالد.
عنا�شر  �أن  �مل�����ش��ادر  و�أو����ش���ح���ت 

متاأخر  وقت  يف  هاجمو�  �لقاعدة 
من م�شاء �أم�س �لأول مو�قع عدة 
منطقة  يف  �حلوثيني  للم�شلحني 
�لبي�شاء،  مب��ح��اف��ظ��ة  �مل��ن��ا���ش��ح 
حوثيا،   12 مقتل  �إىل  �أدى  مم��ا 
�أ�شلحة  �ل��ه��ج��وم  يف  و��شتخدمت 

خفيفة ومتو�شطة.
�أخرى  ��شتباكات  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
ب����ني �ل���ط���رف���ني عقب  �ن���دل���ع���ت 
وق���وع  م��ع��رف��ة  دون  �ل���ه���ج���م���ات، 

�شحايا من عدمه جر�ء ذلك.
ومل يتنب تنظيم �أن�شار �ل�شريعة 
ب�شكل ر�شمي هذه �لهجمات، كما 
�أي تعقيب من جماعة  مل ي�شدر 

�حلوثي عن ذلك.
��شتباكات  �ل���ب���ي�������ش���اء  وت�������ش���ه���د 
�لقاعدة  م�شلحي  ب��ني  م��ت��ف��رق��ة 
�مل�����دع�����وم�����ني ب���ال���ق���ب���ائ���ل وب����ني 
�شيطرة  منذ  حوثيني  م�شلحني 
�حلوثيني على �ملدينة قبل �أربعة 

�أ�شهر.
وّجه  �أن  �لقاعدة  لتنظيم  و�شبق 
يف  للحوثيني  ع��دي��دة  ت��ه��دي��د�ت 
�أكرث من بيان، موؤكد� �أن يف جعبته 

معارك �شر�شة بني �لقو�ت �لعر�قية ود�ع�س يف تكريت

فر�س عقوبات دولية على 
�لأطر�ف �ملتحاربة جنوب �ل�شود�ن 

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

ق��ر�ر� بفر�س عقوبات  �لثالثاء  �ل��دويل بالجماع  تبنى جمل�س �لمن 
على �لطر�ف �ملتحاربة يف جنوب �ل�شود�ن ما يزيد �ل�شغط عليها مع 

�قرت�ب �ملهلة �لنهائية للتو�شل �ىل �تفاق �شالم يف 5 �ذ�ر مار�س.
وين�س �لقر�ر �لذي طرحته �لوليات �ملتحدة على �ن�شاء جلنة عقوبات 
و�لذين  �ل�شالم  جهود  عرقلة  عن  �مل�شوؤولني  ��شماء  �ملجل�س  �ىل  تقدم 
وجتميد  �لعامل  �نحاء  يف  �شفرهم  على  حظر  بفر�س  معاقبتهم  يجب 

�ر�شدتهم.
و�لتقى رئي�س جنوب �ل�شود�ن �شلفا كري وخ�شمه زعيم �ملتمردين ريك 
م�شار وجها لوجه �لثالثاء يف جولة جديدة من حمادثات �ل�شالم �لتي 
تهدف �ىل �نهاء 14 �شهر� من �لنز�ع قبل 48 �شاعة من �نتهاء �ملهلة 

�لنهائية للتو�شل �ىل �تفاق.

األربعاء -  4  مارس  2015 م -  13 جمادى األولى 1436  العدد  11349    
Wednesday  4  March   2015  -  Issue No   11349

وزير الرتبية التون�صي يعرتف:
موؤ�ش�شاتنا �لرتبوية �أ�شبحت 

مد�ر�س )للدو�ع�س(..!
•• الفجر – تون�س - حا�س

�لتون�شية  �مل��د�ر���س  �أزم���ة  تو��شلت 
�لأ�شاتذة  �إ�شر�ب  �لثاين بعد  لليوم 
بفرو�س  �ل��ق��ي��ام  ع���ن  و�م��ت��ن��اع��ه��م 
حركات  و����ش���ط  �ل����ث����اين  �ل���ث���الث���ي 
و��شتياء  �ح���ت���ج���اج���ي���ة  ت���ل���م���ذي���ة 

�لأولياء.
�لتون�شي  �لرتبية  وزي���ر  �أق���ر  وق���د  
ناجى جلول يف ت�شريح �إذ�عي، بحق 
�ل��ت��ن��دي��د مب��ا و�شلت  �لأ���ش��ات��ذة يف 
مظاهر  من  و�ملعاهد  �ملد�ر�س  �إليه 
و�لعنف  و�لن�����ح�����ر�ف  �لن����ح����الل 
ي�شكون  م��در���ش��ني  وج�����ود  م���وؤك���د� 

نق�س �لتكوين ب�شبب �نتد�بهم ب�شكل ع�شو�ئي.
و�أ�شار وزير �لرتبية �إىل �أن �لتلميذ �لذي يتخرج من مد�ر�شنا ل ميلك 

ز�د� لغويا بعد �أن �أ�شبح �لتدري�س عالقة جتارية ح�شب تعبريه.
وقال �لوزير �إن مد�ر�شنا �أ�شبحت مد�ر�س لالإرهاب و�لدو�ع�س،  م�شري� 
�إىل �أن لديه حالت عن �أ�شخا�س ذهبو� ملا ي�شمى باجلهاد يف �شوريا ومل 
ت��ط��اأ �أق��د�م��ه��م ي��وم��ا ج�������ام�������ع�������ا.                                         )�لتفا�شيل 

بدء �لتمرين �لبحري �مل�شرتك 
�لتعاون  دول  بني   17 �حت��اد 

 •• ابوظبي-وام: 
فعاليات  �لول  �أم���������س  ب��������د�أت 
�لبحري  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ل��ت��م��ري��ن 
مب�شاركة   17 �حت����اد  �مل�����ش��رتك 
جمل�س  ل���دول  �لبحرية  �ل��ق��و�ت 
تقام  و�ل����ذي  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
فعاليته على �أر�س �لدولة خالل 
مار�س   12 �إىل   2 م���ن  �ل���ف���رتة 
�لتمرين  ه���ذ�  وي���اأت���ي  �جل�����اري. 
�ل�شنوية  �لتمارين  �شل�شلة  �شمن 
جمل�س  دول  ب�����ني  �مل���������ش����رتك����ة 
لرفع  وذل���ك  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
وروح  �لقتالية  �ل��ك��ف��اءة  م�شتوى 
�مل�شرتك يف قيادة و�إد�رة  �لتعاون 
�مل�����ش��رتك��ة يف �حلرب  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�أي  ملو�جهة  �حلقيقية  �لبحرية 
جمل�س  دول  ت����و�ج����ه  حت����دي����ات 
�ل��ت��ع��اون. وي��ه��دف ه��ذ� �لتمرين 
�لعملياتية  �ملفاهيم  توحيد  �إىل 
وحت��ق��ي��ق �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ك��ام��ل يف 
ب�شكل  �مل�شرتكة  �لعمليات  تنفيذ 

عام و�لبحرية ب�شكل خا�س.

ت�شكيل قوة عربية م�شرتكة على 
�لعربية  �لقمة  �أعمال  جدول 

•• القاهرة-اأ ف ب:

للجامعة  �لعام  �لمني  نائب  �أكد 
�لثنني  حلي  ب��ن  �حمد  �لعربية 
بت�شكيل قوة  �ن �قرت�حا م�شريا 
ع��رب��ي��ة م�����ش��رتك��ة ل��ال���ش��ه��ام يف 
�لعربي  �ل��ق��وم��ي  �لم����ن  ح��م��اي��ة 
�شيكون على جدول �عمال �لقمة 

�ملقبلة نهاية �ل�شهر �جلاري.
�ن  لل�شحافيني  ح��ل��ي  ب��ن  وق���ال 
�شد�رة  يف  �شيكون  �مل��ق��رتح  ه���ذ� 
جدول �عمال �لقمة �لعربية �لتي 
مار�س  �ذ�ر  و29   28 يف  ت��ع��ق��د 
�ل�شيخ  ���ش��رم  منتجع  يف  �جل���اري 

�مل�شري على �لبحر �لحمر.
و�����ش���اف ب���ن ح��ل��ي �ن �لق����رت�ح 
مرجعيات  م��ن  ينطلق  �مل�����ش��ري 
معاهدة  من  ب��دء�  عديدة  عربية 
وميثاق  �مل�شرتك  �لعربي  �لدفاع 
و�تفاقية  �ل���ع���رب���ي���ة  �جل���ام���ع���ة 
�لق�شائي  ل���ل���ت���ع���اون  �ل���ري���ا����س 
�لعربية  �لتفاقية  �ىل  بال�شافة 

ملكافحة �لرهاب.
وت���اب���ع ه���ن���اك ق�����و�ت مم��اث��ل��ة مت 
�لحتاد  �ليها  و�شبقنا  ت�شكيلها 

�لفريقي و�لأمم �ملتحدة.

م��ق��ت��ل ج���ن���دي وم��ت��ط��رف 
ل���ب���ن���ان �����ش����م����ايل  يف 

•• بريوت-وكاالت:

ومتطرف  ل��ب��ن��اين  ج��ن��دي  ق��ت��ل 
مطلوب يف تبادل لإط��الق نار يف 
ذكرته  م��ا  بح�شب  لبنان،  �شمال 

م�شادر �أمنية.
ويدعى  �للبناين،  �ملت�شدد  وك��ان 
مطلوبا  ت���ام���ر،  �ل���رح���م���ن  ع��ب��د 
ل�����ش��ل��ت��ه ب��ا���ش��ت��ب��اك��ات د�م���ي���ة مع 
�أكتوبر ت�شرين  �جلي�س وقعت يف 

�لأول يف �شمال لبنان.
ووقع تبادل �إطالق �لنار �لثالثاء 
�شرقي  ���ش��م��ال  ب��ح��ن��ني  ب���ل���دة  يف 

مدينة طر�بل�س.
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•• دبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
�لإب������د�ع يف جمال  ق��ي��م��ة  رع����اه �هلل 
ي��ع��زز ج�شور  ر�ق  ك��و���ش��ي��ط  �ل��ف��ن��ون 
ويوجد  �ل�������ش���ع���وب  ب����ني  �ل���ت���و�����ش���ل 
م�شاحة م�شرتكة للتفاهم و�لتقارب 
بني �لنا�س على �ختالف ثقافاتهم ما 
لذلك من �أثر يف �إف�شاء روح �ل�شالم 
�شموه  وو���ش��ف  و�ل��وئ��ام.  و�لتعاي�س 
�لإبد�ع باملطلب �ملهم لكل من ين�شد 
�لتميز يف �حلياة.. موؤكد� �شموه �أنه 
م����د�د ل غ��ن��ى ع��ن��ه يف رح��ل��ت��ن��ا نحو 
�مل�شتقبل و��شعني ن�شب �أعيننا هدفا 
�لقمة  �إىل  �ل��و���ش��ول  وه���و  و����ش��ح��ا 
ويوؤكد  �ل�شعادة  ل�شعبنا  ي�شمن  مبا 
�لتفوق د�ئما.. د�عيا �شموه  لدولتنا 
كو�شيلة  �لإب�����د�ع  ن��ه��ج  ت��اأ���ش��ي��ل  �إىل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م����زي����د م����ن �لجن��������از�ت 

�لنوعية �لفريدة �لتي حتفظ لدولة 
�شبل  لها  وت�شمن  ريادتها  �لإم��ار�ت 
�لرفعة و�لتقدم و�لزدهار. جاء ذلك 
خالل �لزيارة �لتي قام بها �شموه �إىل 

كانف�س مبنطقة  دبي  مقر مهرجان 
بييت�س  جل��م��ري�  �ملقابلة  بييت�س  ذ� 
�شمو  ي���ر�ف���ق���ه  دب����ي  ري���زي���دن�������س يف 
ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 

�آل مكتوم ويل عهد دبي حيث تعرف 
�لذي  �ملهرجان  �شموه على تفا�شيل 
�لإبد�عية  �ل��ذر�ع  ينظمه بر�ند دبي 
ل��ل��م��ك��ت��ب �لإع���الم���ي حل��ك��وم��ة دبي 

و�ل���ذي ي��رك��ز يف دورت���ه �لأوىل على 
قالب فني جديد وهو �لر�شم ثالثي 
�لأبعاد و�لذي يعد من �أحدث �أ�شكال 
�لت�شكيلية على  �لفنون  �لإب��د�ع بني 
�شموه  و����ش��ت��م��ع  �ل���ع���امل.  م�����ش��ت��وى 
منى  ���ش��ع��ادة  م��ن  مف�شل  ���ش��رح  �إىل 
للمكتب  �لعامة  �ملديرة  �مل��ري  غ��امن 
�لإع��الم��ي حلكومة دب��ي ح��ول فكرة 
�ل��ت��ي ي�شعى  �مل��ه��رج��ان و�لأه�������د�ف 
�شموه  دع���وة  ���ش��وء  يف  حتقيقها  �إىل 
مفتوح  متحف  �إىل  دب��ي  حتويل  �إىل 
�ملهرجان  يوجهها  �ل��ت��ي  و�ل��ر���ش��ال��ة 
�لإبد�عية  �ل��روح  م��رز�  �لعامل  �إىل 
دبي  بها  متيزت  طاملا  �لتي  �لفريدة 
بني �أ�شرع مدن �لعامل منو� وتطور�. 
�شموه  ح����ر�����س  �جل�����ول�����ة  وخ��������الل 
يف  �مل�شاركة  �لأع��م��ال  م�شاهدة  على 
بتنفيذها نخبة  �ملهرجان و�لتي قام 
من �أهم فناين �لر�شم ثالثي �لأبعاد 
يف �لعامل ويف مقدمتهم كريت ويرن 
�لفن �حلديث ومب�شاركة  ه��ذ�  ر�ئ��د 

عدد من �لفنانني �لإمار�تيني �لذي 
�للوحات  ت��ل��ك  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ���ش��اه��م��و� 
�مل���ب���دع���ة ح���ي���ث �أع�������رب ����ش���م���وه عن 
�لإمار�تي  �ل�شباب  �شعادته مب�شاركة 
خا�شة  �ل��ع��امل��ي  �ملحفل  ه��ذ�  مثل  يف 
فيها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل����رة  و�أن���ه���ا 
�لح���ت���ف���اء ب���ه���ذ� �ل���ف���ن ع��ل��ى نطاق 
م���وؤك���د� �شموه  �مل��ن��ط��ق��ة..  و����ش��ع يف 
�أهمية تو�جد �لكو�در �ملحلية ل�شيما 
�ل�شباب منهم يف مثل تلك �ملنا�شبات 
لك��ت�����ش��اب �مل���ه���ار�ت و�خل����ر�ت �لتي 

و�إث����ر�ء  م��و�ه��ب��ه��م  �شقل  يف  ت�شاهم 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أع�����رب  �أف���ك���اره���م. 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم عن 
و�لنجاح  بالتوفيق  �أمنياته  خال�س 
�ل�شابة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لفنية  ل��ل��ك��و�در 
يتمكنو�  حتى  �ملهرجان  يف  �مل�شاركة 
م��ن �ل��ق��ي��ام ب��و�ج��ب��ه��م ن��ح��و �لوطن 
ك�شفر�ء  ل�شيما  �لأمثل  �لوجه  على 
��شم  له يف �خل��ارج ي�شهمون يف رف��ع 
�لإمار�ت عاليا يف خمتلف �ملنا�شبات 
و�أ�شاد  �لدولية.  �لإبد�عية  و�ملحافل 

�شموه بفكرة �ملهرجان وما ي�شعى �إىل 
حتقيقه من �أهد�ف موجها ب�شرورة 
�لهتمام بتنظيم مثل تلك �لفعاليات 
عام  كل  مبتكرة  �أفكار  على  �لقائمة 
�لإب��د�ع��ي��ة ومينح  �لبيئة  ي��رثي  مبا 
لالحتكاك  فر�شة  �لوطنية  �لكو�در 
و�لتفاعل �لإيجابي مع �أهم �خلر�ء 
�نحاء  خم��ت��ل��ف  م��ن  و�ملتخ�ش�شني 
�حلفاظ  لدولتنا  يكفل  مب��ا  �ل��ع��امل 
تلك  م��ث��ل  تطبيق  ري��ادت��ه��ا يف  ع��ل��ى 

�لأفكار �ملتميزة. 

•• ال�شارقة – حم�شن را�شد 

�أ�شتاذ  ري���ت�������ش���ارد،  �ل���دك���ت���ور  ت�����ويف 
�لدولية  �ل��در����ش��ات  بق�شم  �ل��ت��اري��خ 
بكلية �لآد�ب يف �جلامعية �لأمريكية 
�جلن�شية  ي���ح���م���ل  ب����ال���������ش����ارق����ة، 
�لأم��ري��ك��ي��ة، و���ش��دي��ق��ه م��ن جن�شية 
�إف��ري��ق��ي��ا، يف ح���ادث مروري  ج��ن��وب 
م�شاء �أم�س �لأول يف منطقة �لبديع 
توجهما  خ����الل  وذل�����ك  ب��ال�����ش��ارق��ة 
�لهو�ئية  �لدر�جات  ريا�شة  ملمار�شة 

�شيارة  �شدمتهما  �أن  بعد  باملنطقة، 
يقودها  كان  �خللف  من  رباعي  دفع 

خليجي.
ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  و�أك�������دت 
�ل�شارقة و�لتقرير �لطبي للحالتني 
�أن  ب��الإم��ارة،  �لكويت  م�شت�شفى  من 
�حلادث  موقع  يف  توفيا  �ل�شخ�شان 
توفى  ح��ي��ث  باإ�شابتهما  م��ت��اأث��ري��ن 
�لدكتور �جلامعي ويدعي ) ريت�شارد 
(، نتيجة  52 عاماً  غ�شان هارديل . 
توفى  بينما  د�خلي،  لنزيف  تعر�شه 

 ( ويدعى  �إفريقي  �جلنوب  �شديقه 
56 جنوب   . د�ميل  �أ�شلي  ديزموند 
�إ�شابات  ب��ع��دة  م��ت��اأث��ر�ً   ،) �إف��ري��ق��ي 
�جلمجمة  ع���ظ���ام  يف  ل���ه���ا  ت���ع���ر����س 
و�لقف�س �ل�شدري، و�حلو�س وك�شر 
يف �ل�������ش���اق وج�����رح ق��ط��ع��ي ك��ب��ري يف 
�لإ�شابات  وبع�س  �لأمي����ن،  �لفخذ 

�لأخرى.
ونعت �جلامعة �لأمريكية بال�شارقة 
�أ�شتاذ  �ل��دك��ت��ور  ل��ط��الب��ه��ا،  ب��ي��ان  يف 
�لدولية  �ل��در����ش��ات  بق�شم  �ل��ت��اري��خ 

�لأليم،  �حل�����ادث  يف  �لآد�ب  ب��ك��ل��ي��ة 
�لريا�شة  مي�����ار������س  ك������ان  ع���ن���دم���ا 
ب��در�ج��ت��ه �ل��ه��و�ئ��ي��ة ب���ج���و�ر �حلرم 
م�شت�شفى  �إد�رة  و�أك����دت  �جل��ام��ع��ي. 
�لوطني  �لإ�شعاف  �شيارة  �أن  �لكويت 
�ل�شاعة  ن��ح��و  �حل��ال��ت��ني  �أح�������ش���رت 
�أم�س  م�شاء  م��ن  و�لن�شف  �ل�شابعة 
�أنهما  ت��ب��ني  وب��ف��ح�����ش��ه��م��ا  �لأول، 
�ل�شخ�س  �أن  �إىل  لفتني  متوفيني، 
�لأم����ري����ك����ي ل ت���وج���د ع��ل��ي��ه �آث�����ار 
�إ���ش��اب��ات مم��ا ي��رج��ح وف��ات��ه بنزيف 

د�خلي ، بينما �ل�شخ�س �لذي يحمل 
جن�شية جنوب �إفريقيا تعر�س لعدة 
�إ�شابات بليغة يف �أماكن متفرقة من 

ج�شده، �أدت للوفاة.
�إحالة �جلثتني  �أن��ه مت  �إىل  و�أ���ش��ارو� 
للمختر للتعرف على �لأ�شباب �لتي 
ملف  حتويل  مت  كما  لوفاتهما،  �أدت 
�ملخت�س  �ل�����ش��رط��ة  مل��رك��ز  �ل��و�ق��ع��ة 
و�لتعرف  ف��ي��ه  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  لتحديد 
وكيفية  �حل������ادث  م��الب�����ش��ات  ع��ل��ى 

وقوعه.

�شندوق �لزو�ج يعتمد �أ�شماء 372 م�شتفيد� من �لدفعة �لأوىل ملنحة �لزو�ج لعام 2015
•• اأبوظبي-وام:

�عتمدت معايل �لدكتورة ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي وزيرة دولة رئي�شة 
جمل�س �إد�رة �شندوق �لزو�ج �أ�شماء 372 م�شتفيد� من �لدفعة �لأوىل 
لعام 2015 من منحة �لزو�ج باإجمايل 13 مليونا و 240 �ألف درهم 
مت حتويلها للم�شتفيدين عن طريق ح�شاباتهم �لبنكية. و�أكدت معايل 
�لدكتورة ميثاء �ل�شام�شي .. �أن بناء �لأ�شرة و�حلفاظ على متا�شكها هي 
�لأ�شا�س يف بناء �ملجتمع وتعزيز تالحمه و�أنه ل يعلو �شاأن �أمة من �لأمم 
�إل ببناء �أ�شري متمتع بقيم ومبادئ �شامية ول يرقى وطن من �لأوطان 
�إل بعلو �لأ�شرة و�رتقائها . وقالت �أنه و�شمن هذ� �لتوجه د�أبت موؤ�ش�شة 

�شندوق �لزو�ج يف �حلفاظ على هذ� �لبناء �لأ�شري يف �لدولة و�إمد�ده 
متما�شكا  جتعله  �ل��ت��ي  �ل�شبل  جميع  وت�شهيل  �ل��الزم��ة  �مل��ه��ار�ت  بكل 
�لكثري  مو�جهة  ظ��ل  يف  خا�شة  م�شتجد�ت  �أو  حت��دي��ات  �أي  �أم���ام  قويا 
�لجتماعية  �لتن�شئة  بق�شايا  تتعلق  لتحديات متجددة  �ملجتمعات  من 
و�ل���زو�ج وب��ن��اء و�إع���د�د �ل�شباب . و�أك���دت �أن دول��ة �لإم����ار�ت تعمل من 
خالل تعزيز �لهوية و�لولء �إىل �حلفاظ على �لقيم و�ملبادئ �لتي من 
�شاأنها �أن ت�شكل �شياجا قويا حلماية �ل�شباب من �ملنزلقات �خلارجة على 
و�لأ�شرة جل  �ل�شباب  �لر�شيدة تويل  �لقيادة  �أن  قيمنا وعاد�تنا خا�شة 
�حلفاظ  �أج��ل  من  و�خل��دم��ات  �لدعم  تقدمي  على  وحتر�س  �هتمامها 
على قيمهم وبناء �شلوكيات تتنا�شب وتقاليد وعاد�ت جمتمع �لإمار�ت 

. وتقدم موؤ�ش�شة �شندوق �لزو�ج عدد� من �خلدمات �ملتطورة �شو�ء من 
ثقافة  ببناء  �ملتعلقة  �ل�شباب  وح��و�ر�ت  �لعائلي  �مللتقى  مبادر�ت  خالل 
�لأ�شرة و�حلفاظ على تقاليد وعاد�ت �ملجتمع يف تعزيز �شبكة �لعالقات 
�لجتماعية و�لأ�شرية . كما تعمل موؤ�ش�شة �شندوق �لزو�ج على تطوير 
هذه �خلدمات ب�شكل متو��شل مع تبني و�شع بر�مج و�أن�شطة من �شاأنها 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  حيث  �مل�شتفيدين  وجمهور  �ل�شباب  �إليه  يحتاج  ما  تقدمي 
�مل�شتفيدين  �لعالقة بني جمهور  على تو��شل د�ئم يهدف �ىل توطيد 
وم�شاركات  باقرت�حات  �لأخ��ذ  �أهمية  �ملوؤ�ش�شة  ت��درك  كما   . و�ملوؤ�ش�شة 
�ل�شباب و�جلمهور �لر�مية �إىل تطوير �خلدمات وتقدميها على �لوجه 

�لأمثل. 

مليون  �شندوق �لزكاة ي�شرف 28 
درهم �شمن م�شروع �أجر وعافية 

•• اأبوظبي-وام: 

للم�شتحقني من  �ل��زك��اة  ���ش��ن��دوق  �ل��ت��ي قدمها  �مل�����ش��روف��ات  �إج��م��ايل  بلغ 
م�شروع �أجر وعافية �خلا�س باملر�شى منذ بد�ية عام 2011 وحتى �لعام 
�ملا�شي 28 مليونا و 69 �ألفا و311 درهما .وفقا لالأمني �لعام لل�شندوق 
رئي�س جلنة �شرف �لزكاة عبد�هلل بن عقيدة �ملهريي. وقال حممد �شليمان 
�أطلق  �لزكاة  �شندوق  �إن  �لزكاة  م�شتحقي  خدمات  �إد�رة  مدير  �لبلو�شي 
م�شروع �أجر وعافية حتت م�شرف �لفقر�ء و�مل�شاكني بهدف مد يد �لعون 

�إىل �ملر�شى �ملحتاجني �لذين يجدون �شعوبة يف حتمل تكاليف �لعالج.

زار معر�س دبي الدويل للقوارب واليخوت

حممد بن ر��شد: �لريا�شات �لبحرية و�شناعة �لقو�رب و�ليخوت جزء من تر�ثنا �لوطني 

زار )دبي كانف�س( واأ�صاد بفكرته واأهدافه

حممد بن ر��شد يوؤكد قيمة �لإبد�ع يف تعزيز ج�شور �لتو��شل بني �ل�شعوب 

حممد بن ز�يد يبحث مع ويل عهد دوقية لوك�شمبورغ تعزيز عالقات �لتعاون 

•• دبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ير�فقه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي ع�شر �م�س معر�س دبي �لدويل 
للقو�رب و�ليخوت يف �ليوم �لأول من �فتتاحه على �شاطيء جمري� يف �ملينا 

�ل�شياحي يف دبي.
للغو��شة  معر�س  ي�شاحبه  �ل��ذي  �ملعر�س  �أن��ح��اء  يف  �شموهما  جت��ول  وق��د 
و�ليخوت  �ل�شريعة  �ل��ق��و�رب  وجتميع  ت�شنيع  �شركات  جديد  على  و�طلعا 

�لفخمة من خمتلف دول �لعامل مبا فيها دولة �لإمار�ت.

�آل مكتوم عند �لعديد من  وتوقف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
غلف  �شركة  يخوت  �أح��د  وتفقد  م��رة  لأول  تعر�س  �لتي  �لفارهة  �ليخوت 
�لت�شاميم  حول  �ل�شركة  م�شوؤويل  من  �شرح  �إىل  و��شتمع  �لوطنية  كر�فت 
ع�شاق  من  �ل�شخ�شيات  لكبار  �ملعد  �ليخت  متري  �لتي  �جلديدة  �لد�خلية 

�ل�شياحية �لبحرية.
يف  �ملعر�س  بها  يحظى  �لتي  �لطيبة  لل�شمعة  �رت��ي��اح��ه  �شموه  �أب���دى  وق��د 
23 عاما من عمر �ملعر�س �لذي ينمو عاما  �لأو�شاط �لدولية على مدى 
ع�شرة  بن�شبة  �حلالية منو�  و�لع�شرين  �لثالثة  �ل��دورة  يف  وي�شهد  عام  بعد 
باملائة عن �لدورة �ل�شابقة ما يعك�س �هتمام �ل�شركات �لوطنية و�خلليجية 
�لريا�شي  بهذ� �حلدث  وم�شتلزماتها  و�ليخوت  للقو�رب  �مل�شنفة  و�لعاملية 

�ل�شياحي �لتجاري �لدويل �لذي ينظمه مركز دبي �لتجاري �لعاملي بالتعاون 
مع نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية.

من  ج��زء�  و�ليخوت  �لقو�رب  و�شناعة  �لبحرية  �لريا�شات  �شموه  و�عتر 
نويل  �أن  مبكان  �لأهمية  فمن  �ملنطقة  دول  وت��ر�ث  �لوطني  دولتنا  ت��ر�ث 
تاريخي  ك��اإرث  عليها  ونحافظ  ت�شتحقها  رعاية  و�ل�شناعة  �لريا�شة  هذه 
�أبناء وبنات �شعبنا  وح�شاري ليظل ر��شخا يف ثقافة �لأجيال �ملتعاقبة من 

و�شعوب �ملنطقة.
لها  و�ل��رتوي��ج  وتنويعها  �لبحرية  �لريا�شات  تطوير  �شرورة  �شموه  و�أك��د 
حمليا ودوليا وت�شجيعها وتنظيم �ل�شباقات و�ملهرجانات �خلا�شة بها كونها 
ت�شكل ج�شور� وعبار�ت لل�شباب من و�إىل دولة �لإمار�ت وت�شاهم يف �إزدهار 

قطاع �ل�شياحة يف بالدنا.
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  كان �شاحب 
طو�ل جولته يف �أرجاء �ملعر�س �لذي تعر�س فيه نحو 420 يختا وقاربا من 
�أربع وخم�شني دولة حمل ترحيب �لعار�شني و�لزو�ر �لذين بادلهم �شموه 

�لتحية مرحبا بهم يف دولة �لإمار�ت ومتمنيا لهم �إقامة �شعيدة يف دبي.
د�ئرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة  ���ش��ع��ادة  �جل��ول��ة  يف  ���ش��م��وه  ر�ف���ق 
�لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي و�شعادة هالل �شعيد �ملري �لرئي�س �لتنفيذي 
ملركز دبي �لتجاري �لعاملي مدير عام د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري يف 
دبي و�شعادة �شعيد حممد حارب �ملدير �لتنفيذي ع�شو جمل�س �إد�رة نادي 

دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�شموه  مبجل�س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
يف ق�شر �لبحر �م�س �شمو �لأمري 
غييوم ويل عهد دوقية لوك�شمبورغ 

�لذي يزور �لبالد حاليا.
ورح���������ب �����ش����اح����ب �ل�������ش���م���و ويل 
ب���زي���ارة ويل عهد  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 

�مل��ج��ت��م��ع وم��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ حمد�ن 
�آل نهيان وزير �لتعليم  بن مبارك 
�ل���ع���ايل و�ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ي وع���دد 
�مل�شوؤولني..  وك��ب��ار  �ل�����ش��ي��وخ  م��ن 
�شامل  ح���ام���د  ���ش��ل��ي��م��ان  ����ش���ع���ادة  و 
�ملزروعي رئي�س بعثة �لدولة لدى 
�لدولة  �شفري  �لأوروب�����ي  �لحت����اد 
�ل�شفري   - �لبلجيكية  �ململكة  لدى 
غري �ملقيم لدى دوقة لوك�شمبورج 
بيتنترن  ن��ي��ك��ول  ���ش��ع��ادة  و����ش���ع���ادة 

�شفرية دوقة لوك�شمبورج.

تهم �جلانبني.
�شمو   .. ����ش���م���وه  جم��ل�����س  ح�����ش��ر 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  و�شمو 
�أبوظبي و�شمو  نهيان ممثل حاكم 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
لالأعمل  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
و�لفريق  و�لإن�������ش���ان���ي���ة  �خل���ريي���ة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 

ل��وك�����ش��م��ب��ورغ و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق له 
متنياته  عن  �شموه  معربا  للدولة 
لهذه �لزيارة بالنجاح و�لتوفيق و�أن 
عالقات  وتطوير  تنمية  يف  ت�شهم 
�ل�شد�قة و�لتعاون بني �جلانبني. 
تعزيز  بحث  �للقاء  خ��الل  وج��رى 
�لتي  �ملجالت  يف  �لتعاون  عالقات 
وت�شهم  �مل�شرتكة  �مل�شالح  ت��خ��دم 
�لثنائي  للعمل  �أو�شع  �آف��اق  فتح  يف 
وت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر ح��ول عدد 
م��ن �ل��ق�����ش��اي��ا و�مل��و���ش��وع��ات �لتي 

نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ حامد 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ديو�ن  �آل  ب��ن ز�ي���د 
�ل�شيخ  و�شمو  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
و�شمو  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ذي����اب 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
وذوي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  للرعاية  �لعليا 
ومعايل  �خل���ا����ش���ة  �لح���ت���ي���اج���ات 
�آل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�����ش��ب��اب وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 

يف حادث مروري اأودى بحياة �صخ�صني

�أ�شتاذ باأمريكية �ل�شارقة و�شديقه يلقيان حتفيهما �أثناء ممار�شتهما ريا�شة �لدر�جات
نعي اجلامعة االمريكية 

ريت�شارد  �لروف�شري  فقيدها  بال�شارقة  �لأمريكية  �جلامعة  ونعت 
غ�شان �أ�شتاذ �لتاريخ بق�شم �لدر��شات �لدولية بكلية �لآد�ب 

�شريفيه   بيورن   �لروف�شري   وع��ر   ، �لر�شمي   بيان على موقعها  يف 
�أف�شل  �أحد  و�لأ�شى لفقد  بالغ �حلزن  �لأمريكية عن  مدير �جلامعة 
عنا�شر �لهيئة �لتدري�شية باجلامعة م�شيفا �أن كل �لعاملني و�لطالب 
باجلامعة �لأمريكية ي�شهدون للفقيد  بالتفاين يف �لعمل و�لجتهاد ، 
وقام �أع�شاء هيئة �لتدري�س وطالب �جلامعة بالوقوف حد�د� يف مبنى 

�جلامعة �لرئي�شي �أم�س تاأبينا لروح فقيد �جلامعة
و�أ�شاف مدير �جلامعة �لأمريكية �نه تلقى مكاملة هاتفي من �شاحب 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة ورئي�س �جلامعة �لأمريكية عر فيها عن تعازيه 

ملجتمع �جلامعة �لمريكيه ولأ�شرة �لفقيد يف هد� �حلادث �ملاأ�شاوي.
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اأخبار الإمارات

هيئة �لهالل �لأحمر تعزز ��شتجابتها �لإن�شانية ل�شالح �لنازحني �لعر�قيني يف �ربيل
•• ابوظبي-وام:

ل�شالح  �لإن�شانية  ��شتجابتها  تعزيز  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  و����ش��ل��ت 
�لعر�ق لتخفيف معاناتهم وحت�شني  �لعر�قيني يف كرد�شتان  �لنازحني 
�أو�شاعهم �ملعي�شية �ل�شعبة ..كما ت�شطلع �لهيئة بدور فاعل يف تلبية 
و�ليو�ء  و�ل���دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  جم��ال  يف  وخا�شة  لهم  �لأ�شا�شية  �ملتطلبات 
�ملزيد  �لأزم��ة  �مل�شتمرة منذ بد�ية  �إط��ار بر�جمها  �لهيئة يف  . ووزع��ت 
�لإي��و�ء وخميمات  �أماكن  يف  �لنازحني  على  �ل�شرورية  �مل�شاعد�ت  من 
برنامج  بتنفيذ  �لهيئة  وف���د  ..وق����ام  ك��رد���ش��ت��ان  يف  �ل��ن��زوح  وجت��م��ع��ات 
�إغاثي ت�شمن توزيع كميات كبرية من �لطرود �لغذ�ئية و�لحتياجات 
�آلف  �ل��رن��ام��ج  و�شمل   . و�لأم��وم��ة  �لطفولة  وم�شتلزمات  �ل�شتوية 

�ربيل  �إىل حمافظة  �لذين و�شلو� موؤخر�  �لعر�قيني �جلدد  �لنازحني 
يف  �ملنت�شرة  �ملخيمات  خارج  حاليا  ويقيمون  �شعبة  �إن�شانية  ظروف  يف 
�ملخيمات  تلك  د�خ��ل  لهم  �أم��اك��ن  توفر  ع��دم  ب�شبب  �ملحافظة  �أط���ر�ف 
�لتي �كتظت بالنازحني خا�شة �لن�شاء و�لأطفال �إذ حر�شت �لهيئة على 
�لو�شول �إىل �لقادمني �جلدد من �ملحافظات �ملجاورة لربيل هربا من 
�لأحد�ث �جلارية يف مناطقهم حيث ز�دت تدفقات �لنازحني يف �لفرتة 
�ملخيمات  طاقة  جعل  ما  �لتوقعات  كل  وفاقت  كبرية  بدرجة  �لأخ��رية 
لالإقامة  جل���اأو�  ..ل��ذل��ك  ��شتيعابهم  دون  حائال  تقف  حاليا  �لقائمة 
�ملوؤقتة يف بع�س �ملد�ر�س و�مل�شاجد وتكد�شو� يف مناطق ل ت�شلح لل�شكن 
و�لإقامة يف ظروف تعتر بكل �ملقايي�س غري �شحية . وتدر�س �لهيئة 
حاليا مع �شركائها �لإن�شانيني يف كرد�شتان �لعر�ق �إيجاد بد�ئل منا�شبة 

قد  �لتي  �لأمر��س  من  وحمايتهم  لكر�متهم  �شونا  �لنازحني  لإقامة 
تنجم ب�شبب �لإقامة يف مثل هذه �لأماكن . كما كثفت �لهيئة جهودها 
�ملناطق �جلبلية  �لنازحني يف  مل�شاندة  �ملا�شية  �لفرتة  �لإن�شانية خالل 
�لأيام  ه��ذه  يف  طق�شها  ب���رودة  ت�شتهر  و�ل��ت��ي  �ل�شمالية  �حل���دود  على 
�ملتاأثرين  �إىل  �لو�شول  �لأحمر من  �ل�شنة . ومتكنت فرق �لهالل  من 
�ملو�د �لإغاثية عليهم  �ربيل وقامت بتوزيع  �ملناطق �شمال  يف عدد من 
�شور�ن يف  �لعبادة يف ق�شاء  ودور  �ملد�ر�س  �ملوؤقتة يف  �لإي��و�ء  يف مر�كز 
ظروف مناخية يف غاية �ل�شعوبة . و�شمن جولت وفد هيئة �لهالل 
تفقد  �لعر�ق  كرد�شتان  يف  �لنازحني  تو�جد  لأماكن  �مليد�نية  �لأحمر 
�لوفد جتمعا للنازحني باأحد �مل�شاجد يف منطقة ديبكة يف �ريبل حيث 
�لوفد  ور�أى   . دوري��ة  ب�شورة  �لغذ�ئية  �حتياجاتهم  �لهيئة  لهم  توفر 

�لرجال و�لن�شاء و�لأطفال د�خل  نازح من   700 �أكرث من  كيف يقيم 
�مل�شجد �لذي يتكون من طابقني .. حيث تقيم �لن�شاء بالطابق �لأر�شي 
و�لرجال بالطابق �لعلوي مع نق�س كبري يف �حلمامات ودور�ت �ملياه . 
و��شتمع �لوفد �إىل طلبات �لنازحني ومعاناتهم �لناجمة عن تكد�شهم يف 
مكان ل ي�شع كل هذ� �لعدد �لكبري من �لأ�شخا�س . ويف نف�س �ملنطقة 
ولي�س ببعيد عن د�ر �لعبادة �لذي �تخذ ماأوى للنازحني تفقد �لوفد 
�لن�شاء  م��ن  معظمهم  �شخ�شا   140 م��ن  �أك��رث  فيه  يقيم  �آخ��ر  موقعا 
�لدو�جن  لرتبية  ت�شتخدم  كانت  مزرعة  عن  عبارة  ..وه��و  و�لأط��ف��ال 
ومت تخ�شي�شها للنازحني علها تقيهم من برد �ل�شتاء �لقار�س ..لكنها 
بالتاأكيد ل ت�شلح لل�شكن �لآدمي وقد يكون لها تد�عيات �شحية على 

�لنازحني م�شتقبال .
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جلنة مبادر�ت رئي�س �لدولة تعتمد �إن�شاء و�إجناز عدد من �لطرق وم�شاكن للمو�طنني وناد لذوي �لإعاقة
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�لدولة حفظه �هلل ومتابعة  رئي�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
متابعة  جلنة  �عتمدت   .. �مل�شلحة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادر�ت  ت��ن��ف��ي��ذ 
رئ���ي�������س �ل�����دول�����ة جم���م���وع���ة من 
للمو�طنني  �لإ���ش��ك��ان��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع 
و�إن�شاء و�إجناز �لعديد من �لطرق 
وتطوير بع�شها يف خمتلف مناطق 
�للجنة -  �ع��ت��م��دت  ف��ق��د  �ل���دول���ة. 
عقدته  �ل�����ذي  �ج��ت��م��اع��ه��ا  خ����الل 
برئا�شة  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  يف 
�لزعابي  ج��م��ع��ة  �أح����م����د  م���ع���ايل 
رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  نائب 
و�إجن���از  �إن�����ش��اء  م�����ش��روع   - �للجنة 
�ل�شيوح  منطقة  يف  د�خ��ل��ي��ة  ط���رق 
ي�شمل  �ل����ذي  �ل�����ش��ارق��ة  �إم������ارة  يف 

 17.3 د�خلية بطول  تنفيذ طرق 
على  �للجنة  و���ش��ادق��ت  كيلومرت. 
د�خلية  طرق  �إن�شاء  �أعمال  تر�شية 
مناطق  يف  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  �إم�����ارة  يف 
و�ملهذب  و�مل�شلى  و�لنيفة  �لرملة 
و�مل�شروع �لثاين عبارة عن تطوير 
ورف���ع ك��ف��اءة ط��ري��ق �مل��ل��ك في�شل 
�للجنة  و�عتمدت  �لقيوين.  �أم  يف 
�لتغيري�ت يف م�شروع �إن�شاء و�إجناز 
ورفع كفاءة طريق �ل�شيخ �أحمد بن 
ر��شد يف �أم �لقيوين على �أن ي�شمل 
�إن�������ش���اء و�إح��������الل و�����ش����الت طرق 
�ل�شيخ  �شارع  عن  متفرعة  جديدة 
�أحمد بن ر��شد بطول حو�يل 2.2 
كيلومرت و�شيانة طرق يف منطقة 
 2.45 ح������و�يل  ب���ط���ول  �مل�������ش���روع 
تر�شية  �ع��ت��م��دت  ك��م��ا   . ك��ي��ل��وم��رت 
م�����ش��روع �إن�����ش��اء و�إجن�����از ع���دد 24 
م�شكنا يف منطقتي �أذن و �لغيل يف 
ر�أ�س �خليمة بو�قع 12 م�شكنا لكل 
�أو�م��ر �شاحب  منطقة. وبناء على 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

مياه  �شخ  وحم��ط��ة  �شحي  ���ش��رف 
�إن�شاء  مل�����ش��روع  �ل�����ش��ح��ي  �ل�����ش��رف 
يف منطقة  ���ش��ك��ن��ي��ة  ب��ن��اي��ات  �أرب�����ع 
دبا �حل�شن يف  �جلزيرة يف مدينة 
�ل�شارقة. وقال معايل �أحمد جمعة 
�لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة 
رئي�س جلنة تنفيذ مبادر�ت �شاحب 
هذه  �إن   .. �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  �ل�شمو 
�لقيادة  حر�س  من  تنبع  �مل�شاريع 
�لكرمية  �حلياة  لتوفري  �لر�شيدة 
للمو�طنني من خالل بناء �مل�شاكن 
�لتحتية  �لبنية  وتعزيز  �حلديثة 
�لتي ت�شهل �حلياة و�إقامة �مل�شاريع 
مبتابعة  معاليه  و�أ���ش��اد  �لتجارية. 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �شوؤون �لرئا�شة لهذه �ملبادر�ت 
وتوجيهات �شموه ب�شرورة �إجنازها 
ووف����ق معايري  �مل���ح���دد  �ل���وق���ت  يف 
معاليه  و�أ�شاف  �لعاملية.  �ل�شالمة 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  مبادر�ت  �أن 
جميعها  �لإم��������ار�ت  ت��ع��م  �ل����دول����ة 

وحتر�س �أن تقدم خدماتها جلميع 
�شر�ئح �ملجتمع مبا فيها فئة ذوي 
�لإع��اق��ة م��ن خ��الل �إن�����ش��اء �ملر�فق 
�لرتفيهية  و�لأن����دي����ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
و�لتاأهيلية. ح�شر �لجتماع �شعادة 
كل من..جر �ل�شويدي مدير عام 
وحممد  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن 
عبد�هلل �لرميثي وكيل وز�رة �شوؤون 
�ملالية  �ل�����ش��وؤون  ل��ق��ط��اع  �ل��رئ��ا���ش��ة 
و�مل�شرتيات ور��شد �شعيد �لعامري 
وكيل وز�رة �شوؤون �لرئا�شة لقطاع 
�لتن�شيق �حلكومي و�شعيد �ملقبايل 
وكيل �لوز�رة لقطاع �شوؤون �ملجتمع 
�ل���ظ���اه���ري مدير  وف����ار�����س ع��ب��ي��د 
�أبوظبي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  ع��ام هيئة 
عام  م��دي��ر  �شالح  حممد  وحم��م��د 
و�ملياه  للكهرباء  �لحتادية  �لهيئة 
و�مل��ه��ن��د���س حم��م��د �إب��ر�ه��ي��م �مليل 
�لإ�شكان  ل��ق��ط��اع  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل 
وز�رة  يف  �حل�����ش��ري  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
حممد  و�ملهند�س  �لعامة  �لأ�شغال 

�ملعيني.

م�شروع   .. �للجنة  �عتمدت  نهيان 
�إن�����ش��اء و�إجن�����از ط���رق م��ت��ف��رق��ة يف 
�ل��رف��اع��ة يف �جل��زي��رة �حل��م��ر�ء يف 
�إم������ارة ر�أ������س �خل��ي��م��ة ب��ط��ول 42 
تر�شية  �للجنة  و�أق��رت  كيلومرت�. 

مناق�شة تقدمي خدمات ��شت�شارية 
ه��ن��د���ش��ي��ة مب����ا ف��ي��ه��ا �ل���در�����ش���ات 
مل�شروع  و�لإ������ش�����ر�ف  و�ل��ت�����ش��م��ي��م 
نادي عجمان لذوي  و�إجن��از  �إن�شاء 
يف  �ملنتزي1  منطقة  يف  �لإع���اق���ة 

�إمارة عجمان مع مر�عاة �حلد�ثة 
ليتالءم  �لت�شميم  يف  و�مل��ع��ا���ش��رة 
م����ع ظ�������روف �ل���ب���ي���ئ���ة و�لل�����ت�����ز�م 
كما  �خل�����ش��ر�ء.  �ل��ع��م��ارة  مبعايري 
�عتمدت ر�شوم وتكلفة �إن�شاء �شبكة 

بعد تلقي �صكاوى اأولياء االأمور وثبوت �صحتها االإنذار فالغرامة فاالإغالق يف حال التكرار

�لرتبية تلزم مدر�شة خا�شة رد زيادة يف �لر�شوم 4 �آلف ح�شلتها دون وجه حق

�ل�شوؤون �لإ�شالمية يف دبي تقدم مليون درهم دعما لربنامج م�شاعدة 

•• دبي – حم�شن را�شد

و�لتعليم خمالفة  �لرتبية  وز�رة  فر�شت 
مالية على �إحدى �ملد�ر�س �خلا�شة �لتي 
و�لريطاين  �لأم���ري���ك���ي  �مل��ن��ه��اج  ت��ت��ب��ع 
ثبت  بعدما   ، �لقيوين  و�أم  �ل�����ش��ارق��ة  يف 
�أنها قامت بتح�شيل ر�شوم زيادة  للوز�رة 
من  لها  �ملعتمدة  �لدر��شية  �لر�شوم  عن 
�لتي  �ل�شكاوى  ، وفق  قبل وز�رة �لرتبية 
ت��ل��ق��ت��ه��ا م���ن �أول����ي����اء �لأم������ور ت��ق��در ب���� 4 
�لألف درهم مت حت�شيلها عن كل طالب 
دون   ، �لدر��شية  �مل�شروفات  على  زي���ادة 
�حل�شول على مو�فقة �لوز�رة �أو �ملناطق 
�ملمنوحة  �ملو�فقة  �أن  ويتبني  �لتعليمية 
لها لفرعها باأم �لقيوين مبدئية ، وتاأكد 

للوز�رة �شحة ما تلقته من �شكاوى �أولياء 
�لأمور . 

�لرتبية  وز�رة  وك���ي���ل  �أك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
و�لتعليم �مل�شاعد ل�شوؤون �لتعليم �خلا�س 
هذه  مثل  يف  �أن   ، �ل�شويدي  ميحد  على 
�حلالت يتم توجيه �إنذ�ر� لتلك �ملد�ر�س، 
بعد تغرميها وذلك لعدم تكر�ر مثل هذه 
�إغالق  يتم  �لتكر�ر  ح��ال  ويف  �ملخالفات، 
، لفتا  م��وؤق��ت  ب�شكل  �مل��خ��ال��ف��ة  �مل��در���ش��ة 
�إىل �أن وز�رة �لرتبية �ألزمت �ملد�ر�س برد 
�لزياد�ت �ملالية �لتي ح�شلتها من �أولياء 
�لأمور يف �مل�شروفات �لدر��شية دون وجه 
�ملد�ر�س  م��ن  ع���دد�  ه��ن��اك  �أن  فيما  ح��ق، 
لزيادة  بطلبات  للوز�رة  تقدمت  �خلا�شة 
م�شروفاتها �لدر��شية، ور�شوم حافالتها 

�ملدر�شية.
�ملخ�ش�شة  �للجان  ب��اأن  �ل�شويدي  و�أف���اد 
ل��ف��ح�����س ت���ل���ك �ل���ط���ل���ب���ات و�ف����ق����ت على 
�ل��ط��ل��ب��ات �ل��ت��ي ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا �شروط 
�ل����زي����ادة، ورف�����ش��ت م���ا ل ت��ن��ط��ب��ق عليه 
�أن تلك �للجان �أجرت  �ل�شروط، م�شيفاً 
تقدمت  �لتي  للمد�ر�س  ميد�نية  زي��ار�ت 
�لدر��شية  م�شروفاتها  ل��زي��ادة  بطلبات 
ل����الط����الع ع��م��ل��ي��اً ع���ل���ى م�������رر�ت تلك 
�لزياد�ت ، حمذر� جميع �ملد�ر�س �خلا�شة 
دون  �ل��در����ش��ي��ة  م�شروفاتها  زي����ادة  م��ن 
�ل���وز�رة و�لل��ت��ز�م باللو�ئح  �إىل  �ل��رج��وع 
ل��ذل��ك، م��وؤك��د�ً على  �ملنظمة  و�ل��ق��و�ن��ني 
�أنه يف حال ثبوت زيادة �ملدر�شة لر�شومها 
�لدر��شية تلقائياً دون مو�فقة �لوز�رة �أو 

�ل���وز�رة  تتخذ  فقد  �لتعليمية،  �ملنطقة 
قر�ر�ً باإغالقها.

�لرتبية  وز�رة  وكيل  ل�  كتاب  وف��ق  وتبني 
و�لتعليم �مل�شاعد ل�شوؤون �لتعليم �خلا�س 
�ملدر�شة  ب�����ش��اأن   ، �ل�����ش��وي��دي  ميحد  على 
�ألف   4 ب���  ر�شومها  ز�دت  �لتي  �خلا�شة 
درهم دون مو�فقتها ، حددت فيه �لوز�رة 
�لكتب  �ل��در����ش��ي��ة ور����ش���وم  �مل�����ش��روف��ات 
وز�رة  حددت  للكتاب  ،ووفقاً  و�ملو��شالت 
�لدر�شية  �مل�شروفات  و�لتعليم  �لرتبية 
تلك  يف  و�لثانية  �لأوىل  �لرو�شة  لطلبة 
�إىل  �إ�شافة  دره��م،  �ل��ف   14 ب�  �ملدر�شة 
و400  �مل��در���ش��ي��ة  للكتب  دره���م   850
ر�شوم  �مل���در����ش���ي.وب���ل���غ���ت  ل���ل���زي  دره������م 
للطلبة  دره��م  �لف   4000 �ملو��شالت 

�ملقيمني يف �ل�شارقة و 3500 للمقيمني 
مبنطقة  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ويف  ع��ج��م��ان  يف 
�حل��م��ري��ة و�ل���رف���اع وف��ل��ج �مل���ع���ال، بينما 
حددت 3000 درهم للطلبة �ملقيمني يف 

�أم �لقيوين مبنطقة �ل�شلمه و�ملدينة.   
لطلبة  �لدر��شية  �مل�شروفات  بلغت  كما 
 16000 �ل��ث��ال��ث  وح��ت��ى  �لول  �ل�����ش��ف 
1700 درهم كر�شوم  �إىل  �إ�شافة  درهم، 
حني  يف  �مل��در���ش��ي،  ل��ل��زي  و400  للكتب 
ب��ل��غ��ت �ل���ر����ش���وم �ل��در���ش��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة من 
 18000 �ل�شاد�س  �لر�بع وحتى  �ل�شف 
للكتب  دره������م   1900 ب���ج���ان���ب  دره������م 
�ل����ر�ب����ع  �ل�������ش���ف  ط���ل���ب���ة  ل�����زي   400 و 
و�خلام�س فقط، لرتتفع �إىل 600 درهم 
�مل�شرو�ت  �ل�شاد�س.وز�دت  �ل�شف  لطلبة 

�ل�شابع  م��ن  �ل�شفوف  لطلبة  �لدر��شية 
دره����م،   21000 �إىل  �ل��ت��ا���ش��ع  وح���ت���ى 
2300 درهم للكتب و600  �إىل  خالفاً 
�مل�شروفات  بلغت  بينما  �مل��در���ش��ي،  للزي 
�لعا�شر  من  �ل�شفوف  لطلبة  �لدر��شية 
درهم   25000 �إىل  ع�شر  �لثاين  وحتى 
للزي  و600  ل��ل��ك��ت��ب  دره������م   2500

�ملدر�شي.
و�����ش���رتط���ت �ل�������وز�رة ع��ل��ى �مل���در����ش���ة �أن 
�لتاأمني  ر�شوم  �لدر�شية  �لر�شوم  ت�شمل 
�ملدر�شة  ت��ل��ت��زم  و�أن  ل��ل��ط��ل��ب��ة،  �ل�����ش��ح��ي 
يجوز  ل  �أن��ه  م��وؤك��دة  �ملعتمدة،  بالر�شوم 
عليها  �لزيادة  �أو  �أخ��رى  بنود  �إ�شافة  لها 
بدون �حل�شول على �ملو�فقة �مل�شبقة من 

�لوز�رة.

•• دبي-وام:

قدمت د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي يف دبي مليون درهم 
�ملر�شى  مل�شاعدة  دب��ي  يف  �ل�شحة  هيئة  يف  م�شاعدة  لرنامج  دع��م��ا 
�ملحتاجني يف م�شت�شفيات �لهيئة. وقال �شامل بن لحج رئي�س مكتب 
�خلدمات �لإن�شانية و�ملجتمع مدير برنامج م�شاعدة .. �إن هذ� �لدعم 

ياأتي �شمن �تفاقية �ل�شر�كة �ملجتمعية �لتي وقعتها �لهيئة مع د�ئرة 
�ل�شوؤون �ل�شالمية و�لعمل �خلريي لتعزيز �لدور �لن�شاين �لذي يقوم 
�لهيئة.  مب�شت�شفيات  �ملع�شرين  �ملر�شى  خلدمة  �لتكافل  �شندوق  به 
�حلالت  مل�شاعدة  �ملبلغ  هذ�  بتخ�شي�س  �شيقوم  �لرنامج  �أن  و�أو�شح 
�ملر�شية غري �لقادرة على ت�شديد تكاليف �لعالج مب�شت�شفيات �لهيئة 
بعد  لها  �ملحتاجني  �ملر�شى  لبع�س  �لطبية  و�ملعد�ت  �لأجهزة  و�شر�ء 

لل�شندوق  تتقدم  �لتي  �ملر�شية  �حلالت  لكافة  �لجتماعية  �لدر��شة 
بالتعاون  �جل��دد  �مل�شلمني  م�شاعدة  �إىل  �إ�شافة  �لغاية  لهذه  بطلب 
مع �جلهات �ملعنية. من جانبه قال علي �ملرزوقي مدير مكتب �شوؤون 
 .. �خل��ريي  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  يف  و�ل�شدقات  �لزكاة 
�إن هذ� �لدعم ياأتي يف �إطار �لتعاون و�لدعم �لإن�شاين �لذي تنتهجه 
�لد�ئرة للتاأكيد على قيم �لدولة �لر��شخة يف �لعناية بالإن�شان كعن�شر 

رئي�شي يف �لتنمية على �لأ�شعدة كافة ..م�شتعر�شا �جلهود �لتي تقوم 
�مل�شاعد�ت  وتقدمي  و�لإن�شانية  �ملر�شية  �حل��الت  لدعم  �لد�ئرة  بها 
�لالزمة لها بالتعاون مع �جلهات �ملعنية. وثمن �جلهود �لتي يقوم بها 
م�شت�شفيات  يف  �ملعوزين  للمر�شى  �لعون  تقدمي  يف  م�شاعدة  برنامج 
�لهيئة وتاأمني و�حتياجاتهم من �لأدوية و�لأجهزة و�ملعد�ت �لطبية 
�لتي ت�شاعدهم يف �لتخفيف من �لأعباء �ملالية و�لتعاي�س مع �ملر�س.

تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية – د�ئرة �لتنفيذ – عن بيع �ل�شيار�ت �لتالية 
عن طريق �شركة �لإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م يف متام �ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاء�ً يوم 
�لحد �ملو�فق 2015/3/8 و على من يرغب مبعاينة �ل�شيار�ت بزيارة موقع �ملز�د 
�أو بزيارة �ملوقع �للكرتوين WWW.EmiratesAuction.AE و يف حالة �لعرت��س 

مر�جعة ق�شم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�شمي.

�إع��������������الن

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل������دع������و/ ه����الل 
�يطاليا      - رح������م������اين    
�شفره  ج��و�ز   - �جلن�شية  
  )1846142( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   055/4944641

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد مقيم 
خليل ر�نا حممد خليل       - 
باك�شتان    �جلن�شية  - جو�ز 
�شفره رقم )4115412(   
عليه  ي���ع���رث  مم�����ن  ي����رج����ى 
ت�شليمه ب�شفارة �لباك�شتانية  
�شرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت.  

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ���ش��ي��ف علي 
باك�شتان      - ع����ل����ي   �ك������ر 
�شفره  - ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة  
   )1793332( رق���������م 
عليه  ي���ع���رث  مم�����ن  ي����رج����ى 
ت�شليمه ب�شفارة �لباك�شتانية  
�شرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت.  
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اإعــــــــــالن
�لجهزة  لتجارة  باور  �ل�ش�����ادة/كنج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكهربائية رخ�شة رقم:CN 1076505 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عبد�هلل علي حممد علي �ملزروعي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�هلل علي حممد علي �ملزروعي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف كونهي حممد حيدر

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 )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بينونة للتنظيفات 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1048076 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شالح �شلطان عبد�هلل �شالح �ل�شام�شي من 50% �ىل %70
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جلمود �شالح �شلطان عبد�هلل �ل�شام�شي %30
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد غريب عبد�هلل حمد �ل�شام�شي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

اإعــــــــــالن
للمفرو�شات  ديز�ين  �شتايل  �ل�ش�����ادة/ماي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1085617 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة منى ح�شن علي حممد �حل�شرمي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شامل جمعه �لغيالين �جلنيبي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل خمي�س �شامل عيد �لعرميي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/ماي �شتايل ديز�ين للمفرو�شات 

MY STYLE DESIGN FURNITURE
�ىل/م�شبغة بي و�يت د�ري كلني ذ.م.م

BE WHITE DRY CLEAN LAUNDRY LLC
تعديل ن�شاط/��شافة كي �ملالب�س )9601001(

تعديل ن�شاط/��شافة غ�شيل �ملالب�س )9601002(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لثاث �ملنزيل - بالتجزئة )4759001(

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(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلليج �لفنية لالن�شاء�ت و�لعمال 

�للكرتوميكانيكية رخ�شة رقم:CN 1019452 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.20*0.50

تعديل ��شم جتاري:من/�خلليج �لفنية لالن�شاء�ت و�لعمال �للكرتوميكانيكية 
GULF TECHNICAL CONSTRUCTION & ELECTROMECHANICAL WORKS

�ىل/�خلليج �لفنية لعمال �لتكييف
GULF TECHNICAL CENTRAL AIR

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �مليكانيكية )4220903(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية )4220904(

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(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ديز�ين 

 CN 1123494-2:للمفرو�شات - فرع رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب: 

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

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

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط �لو�شام �لذهبي للرجال ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1130560 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حت�شام �حل�شن خو�جه غالم ح�شني من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حت�شام �حل�شن خو�جه غالم ح�شني من 49% �ىل %100
تعديل وكيل خدمات/��شافة مبارك علي حلي�س مطر �لنيادي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفة عبد�هلل �شعيد �لدرعي
تعديل ر�أ�س �ملال/من 150000 �ىل 50000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/خياط �لو�شام �لذهبي للرجال ذ.م.م 
AL WESAM AL THAHABI GENTS TAILORING LLC

�ىل/خياط �لو�شام �لذهبي للرجال
AL WESAM AL THAHABI GENTS TAILORING

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(

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موبيل بروجيكت للمقاولت 

و�لنقليات �لعامة رخ�شة رقم:CN 1665122 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موبيل بروجيكت للمقاولت و�لنقليات �لعامة 
MOBIL PROJECT GENERAL CONTRACTING & TRANSPORT EST

�ىل/�حلكيم للمقاولت و�لنقليات �لعامة
ALHAKEEM GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORT

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

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

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

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

�لعامة و�لبال�شرت رخ�شة رقم:CN 1130424 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شيف خويدم لل�شيانة �لعامة و�لبال�شرت 
SAIF KHUWADEM GENERAL MAINTENANCE & PLASTER

�ىل/موؤ�ش�شة �شيف خويدم للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
SAIF KHUWADEM GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE EST

تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شرت( )4330009(

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(

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شكر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1265124-1:حلو للحلويات - فرع 1 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(

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري حماية خلدمات  بال�شم   CN  1076599 رقم 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �ملعلومات  نظم 

و�عادة �لو�شع كما كان 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 )ابوظبي(

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

اإعــــــــــالن
لتن�شيق  �لزرقاء  �ل�ش�����ادة/�لوردة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حلد�ئق رخ�شة رقم:CN 1772097 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �بر�هيم حممد يو�شف �حلمادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بدر �شالح فرج �شعيد عبد�لعزيز �لكثريي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 0.40*0.60 �ىل 1*1

بلدية  �ملالك  ليو�  �لغربية  �ملنطقة  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�ملنطقة �لغربية يثي ق 27 مكتب 84 �ىل �بوظبي م�شفح م 13 ق 17 ميز�نني 

مكتب 25 بناية عتيق حممد خلف �ملزروعي )موؤ�ش�شة �بوظبي �لهند�شية(
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 )ابوظبي(

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �ليمينت�س 
للرجال رخ�شة رقم:CN 1438451 قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف �شامل �شيف �لكبي�شي �ل علي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف زهره عي�شى حممد 

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

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

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

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

 CN 1142938-1:لق�شيم - فرع 1 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(

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

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

�لكهربائية رخ�شة رقم:CN 1045070 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عادل �شيف عامر �جلابري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف دروي�س مبارك قمر �لنوفلي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع �لفالح بناية حميد مبارك بالر�شا�س 
�ملن�شوري �ىل �بوظبي �بوظبي �شارع ز�يد �لول حو�س a بناية �شينما �لدور�دو 

�لطابق 7 مكتب رقم 401 �ملالك/موؤ�ش�شة �لباز للعقار�ت / بنات بطي �لعتيبة
تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و��شالح �لدو�ت و�لتمديد�ت �ل�شحية )4322002(

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 )ابوظبي(

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شفوة �لعاملية لد�رة 

�لعقار�ت رخ�شة رقم:CN 1011374 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل لوحة �لعالن /�جمايل من م�شاحة 20*50 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شفوة �لعاملية لد�رة �لعقار�ت 
CLARITY INTERNATIONAL PROPERTY MANAGEMENT

�ىل/�ل�شفوة �لعاملية لد�رة �لعقار�ت
ALSAFWA INTERNATIONAL PROPERTY MANAGMENT

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
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 11349 بتاريخ 2015/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فاييت لال�شت�شار�ت و�د�رة 

�مل�شاريع رخ�شة رقم:CN 1049242 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �ليا�س جورج �شنر %100
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شناء �شعد حممد �لعامر
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �ل�شيد خليفة حممد �شامل ح�شن �ل ح�شن �خلزرجي
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 11349 بتاريخ 2015/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبو�بة 
 CN 1169892:لذهبية لالثاث �مل�شتعمل 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 

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

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

ركن �لزهور للخياطة �لن�شائية و�لقم�شة - فرع 1 
رخ�شة رقم:CN 1013649-1 قد تقدمو� �لينا بطلب: 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يفيان لتجارة معد�ت تنقية �ملياه 

رخ�شة رقم:CN 1192643 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل وكيل خدمات/��شافة ر��شد عقيف حممد عقيف �ل�شام�شي

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد جابر �شحمي جابر مفرح �لحبابي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 6*4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�يفيان لتجارة معد�ت تنقية �ملياه 
EVIAN WATER DESALLINATION EQUIPMENTS TRADING

�ىل/�يفيان لرتكيب و�شيانة م�شخات �ملياه
EVIAN WATER PUMPS LNSTALLATION AND MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� جفن قطعة 30 حمل 28 �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� 
�جلبانة د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية بلدية �ملنطقة �لغربية �ر�س رقم 13 - 22 مكتب رقم 2

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و�شيانة م�شخات �ملياه )3320007(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �شمعات )مر�شحات مياه( بالتجزئة )4752040(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11349 بتاريخ 2015/3/4

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

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1511263 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �بر�هيم علي �حمد ح�شن �لغرى %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبار الإمارات

�جتماع م�شرتك بني طبية عجمان و�شركة �أدنوك للتوزيع لبحث �لتعاون و�ل�شر�كة
•• عجمان ـ الفجر 

�أكد حمد ترمي �ل�شام�شي مدير منطقة عجمان �لطبية على �أن �لتوجهات 
�ل�شرت�تيجية لطبية عجمان ومر�كزها �ل�شحية تقوم على بناء �شر�كات 
فاعلة مع قطاعات �ملجتمع ، و�لعمل على توفري كافة �خلدمات �لطبية 
�لتي يحتاجها �لعاملون يف هذه �لقطاعات وفق معايري عاملية ت�شهم يف 
تعزيز �شحة �أفر�د �ملجتمع ، وتعمل على حتقيق تنمية م�شتد�مة يف �ملجال 
�ل�شحي ، مو�شحا �أن �ملنطقة تقوم بالتن�شيق و�لتو��شل مع �لعديد من 
عنه  ينتج  و�ل���ذي   ، �ل��ه��دف  ه��ذ�  لتحقيق  و�خلا�شة  �جل��ه��ات �حلكومية 
ينعم  �لقائمة على �شحة م�شتد�مة ملجتمع  �ل�شحة  روؤي��ة وز�رة  تطبيق 

برعاية �شاملة ، وحياة مديدة ب�شورة و��شحة.
جاء ذلك خالل �لجتماع �مل�شرتك �لذي عقدته منطقة عجمان �لطبية 

�لطب  جممع  يف  �ل�شمالية  ب��الإم��ار�ت  للتوزيع  �أدن���وك  �شركة  وف��د  م��ع 
�لوقائي مبنطقة �حلميدية ، بح�شور عبد�لعزيز �لوحيدي نائب مدير 
عجمان  جممع  مدير  �لها�شمي  عبيد  و�أح��م��د  �لطبية  عجمان  منطقة 
للطب �لوقائي ، و�لدكتور ح�شن عبد�ملنعم مدير �لطب �لوقائي ، وليلى 
م�شوؤول  عبد�هلل  وخمي�س   ، �ملجمع  يف  و�لد�ري  �مل��ايل  �ملدير  �لزرعوين 
�لعالم �ل�شحي بطبية عجمان ، فيما ح�شره من جانب �أدنوك للتوزيع 
يف  �لعامة  �خل��دم��ات  �شابطا  �ل��ك��و�ري  وعبد�لعزيز  �ملعال  خالد  �ل�شيخ 

�أدنوك للتوزيع.
وقال مدير طبية عجمان �أن �لجتماع �مل�شرتك جاء ملناق�شة �شبل �لتعاون 
�مل�شرتك بني �د�رة جممع عجمان للطب �لوقائي و �شركة �أدنوك للتوزيع 
للتوزيع  �أدن����وك  �شركة  ق��ام��ت  مبوجبه  و�ل���ذي   ، �ل�شمالية  ب���الإم���ار�ت 
بالإمار�ت �ل�شمالية باختيار جممع عجمان للطب �لوقائي ليكون مركز 

حمطات  موظفي  لكافة  �لطبية  �للياقة  فحو�شات  يف  ومعتمد�  موحد� 
�أدنوك للتوزيع يف �لمار�ت �ل�شمالية بغر�س ��شد�ر �لقامات �جلديدة 
وكذلك جتديد �لقامات ، بحيث ي�شتفيد من هذه �خلدمة نحو 8000 
�شركة  قيام  �ن  عبد�ملنعم  ح�شن  �ل��دك��ت��ور  �أف���اد  ب���دوره  وم��وظ��ف.  عامل 
للطب  عجمان  جممع  باختيار  �ل�شمالية  ب���الإم���ار�ت  للتوزيع  �أدن����وك 
�لمار�ت  يف  للتوزيع  �أدن���وك  ملوظفي  �لطبي  �لفح�س  لج��ر�ء  �لوقائي 
�أدنوك  �ل�شمالية نتيجة �لتن�شيق �مل�شرتك بني �لطرفني حيث قام وفد 
يقدمها جممع  �لتي  ق��رب على �خلدمات  و�لط��الع عن  �ملجمع  بزيارة 
 ، �ملتعلقة بالعمالة �لو�فدة  �لطب �لوقائي يف جمال �جر�ء �لفحو�شات 
وكذلك �لطالع على �لنظم �ملتطورة �لتي يتبعها �ملجمع يف هذ� �ملجال 
�أن �ملجمع يقوم على توفري موظفني خمت�شني يف �لعالقات  ، مو�شحا 
 24 ، وت�شليم نتائج �لفح�س �لطبي خالل  �لعامة لت�شهيل �لج��ر�ء�ت 

�شاعة �شو�ء يف �ملجمع �أو �مكانية �ر�شالها عر �لريد �ل�شريع �مبو�شت 
ت�شهيل  VIP يف  �ل���  �ل��ه��ام��ة  �ل�شخ�شيات  فئة  ت��خ��دم  ع��ي��ادة  وت��وف��ري   ،
للرجال  �نتظار  م�شاحة  توفر  م��ع   ، �ملطلوبة  �خل��دم��ات  على  �حل�شول 
ت�شع �أكرث من 100 �شخ�س ، وم�شاحة مماثلة للن�شاء ، ومو�قف كافية 
لل�شيار�ت ، كما يوفر �ملجمع 5 عياد�ت للفح�س �لطبي ، و2 وحدة �أ�شعة 

، و4 عياد�ت ل�شحب �لدم ، وخمتر مركز لل�شحة �لعامة.
كما �أ�شار مدير �لطب �لوقائي �ىل توفر مكاتب للطباعة و��شد�ر �لهوية 
�شارع  طريق  عن  �ليه  �لو�شول  ي�شهل  �ل��ذي  �ملجمع  موقع  جانب  �ىل   ،
�ل�شحي  �ل�شمان  بطاقة  �عتماد  �مكانية  مع   ، ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�أن  �ل��وق��ائ��ي  �لطب  مدير  و�أ���ش��ار   ، لهم  �لفحو�شات  �ج���ر�ء  يتم  للذين 
�لجتماع �لذي عقد مع وقد �أدنوك �أقر �أن يتم هذ� �لتعاون خالل �لفرتة 

�لق�شرية �لقادمة.

حميد �لنعيمي ي�شتقبل عدد� من �مل�شاركني يف �لدورة �ل�شابعة ملوؤمتر عجمان للتخطيط �لعمر�ين

تنفيذي عجمان يطلق �ملرحلة �لأوىل من برنامج عجمان لإعد�د حمللي �ل�شيا�شات �حلكومية

حما�شرة توعوية حول �شحة �ملر�أة يف جامعة عجمان

وفقًا ملا اأقرته االأجندة الوطنية

 �لرتبية و�شركاوؤها يحددون موجهات تاأ�شي�س �لبتكار يف �لتعليم
توقيع مذكرة تفاهم بني �لإد�رة �ملركزية للمو�ر �لب�شرية وهيئة تنمية 

•• عجمان -وام: 

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لأعلى حاكم عجمان عدد� من كبار �مل�شاركني يف �لدورة �ل�شابعة ملوؤمتر 
من  �م�س  �لأم���ريي  �ل��دي��و�ن  يف  مكتبه  يف  �لعمر�ين  للتخطيط  عجمان 
و�للورد  �لأ�شرت�لية  ب��ريث  مدينة  وح��اك��م  عمدة  �شكافيدي  ليز�  بينهم 
�إري�شو  و�يبون  �ل�شكتلندية  �أدن��ره  مدينة  وحاكم  عمدة  ول�شن  دونالد 
كبار  من  ع��دد  بجانب  �أكادمييني  وخ��ر�ء  �لإ�شبانية  بلبار  مدينة  عمدة 
مب�شاركتهم  �ل��ل��ق��اء  ب��د�ي��ة  يف  �شموه  ورح���ب  و�مل�����ش��وؤول��ني.  �ل�شخ�شيات 
�إيجابية  نتائج  �إىل  و�لتو�شل  و�لنجاح  �لتوفيق  لهم  متمنيا  �مل��وؤمت��ر  يف 
لتطوير  �مل�شتقبلية  �خلطط  و�شع  يف  منها  �ل�شتفادة  ميكن  وتو�شيات 
كافة �مل�شاريع �خلا�شة بالتخطيط �لعمر�ين و�ملدن �حلديثة جلذب مزيد 
من �ل�شتثمار�ت لتنفيذ م�شاريع جديدة ومتنوعة �شو�ء كانت عمر�نية �أو 
�جتماعية �أو ثقافية �أو �شحية �أو ريا�شية وغريها . وتبادل �شاحب �ل�شمو 
�ملو�شوعات  م��ن  �لعديد  ح��ول  �لنظر  وج��ه��ات  و�حل�����ش��ور  عجمان  حاكم 
ودعا   . م�شاريعهم  وت��ط��وي��ر  وتنفيذ  و�خل��دم��ي��ة  و�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة  �لتنموية 

�أن تعقد مثل هذه �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت �شنويا لال�شتفادة من  �إىل  �شموه 
�لدر��شات و�لبحوث و�لأور�ق وخا�شة �لتي يقدمها �مل�شاركون بهدف و�شع 
��شرت�تيجيات �لتنمية يف كافة �ملجالت �لعمر�نية منها وتبادل �خلر�ت 
يف  �مل�شاركني  ونظر�ئهم  �لإم��ار�ت��ي��ني  و�مل�شتثمرين  �لأع��م��ال  رج��ال  ب��ني 
�ملوؤمتر من كافة دول �لعامل . و�أ�شاد �مل�شاركون يف �للقاء مبا ت�شهده دولة 
�لإمار�ت عامة وعجمان خا�شة يف �ملجال �لعمر�ين و�لتي تعتر منوذجا 
يحتذى به يف توفري �ل�شبل و�حلو�فز كافة. و�أطلع �مل�شاركون �شموه على 
�إليها  �لتطرق  �شيتم  �لتي  �مل��وؤمت��ر  وحم���اور  و�أه���د�ف  وفعاليات  برنامج 
عمد�ء  م��ن  تذكارية  ه��د�ي��ا  �شموه  تلقى  �للقاء  نهاية  ويف   . ومناق�شتها 
�ملنا�شبة . ح�شر  وحكام �ملدن فيما قدم �شموه هد�ية تذكارية لهم بهذه 
�للقاء �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  بن حميد  ر��شد  و�ل�شيخ  و�ملالية  �لإد�ري��ة  لل�شوؤون 
مدير  �لنعيمي  ر��شد  حمد  و�شعادة  �ملوؤمتر  ورئي�س  و�لتخطيط  �لبلدية 
ديو�ن حاكم عجمان و�شعادة يو�شف حممد �لنعيمي مدير عام �لت�شريفات 
كبار  م��ن  وع���دد  للموؤمتر  �ملنظمة  �للجنة  و�أع�����ش��اء  ورئي�س  و�ل�شيافة 

�مل�شوؤولني .

•• عجمان : الفجر

�ل�������ش���ي���ا����ش���ات  �إد�رة  �أط�����ل�����ق�����ت 
�لعامة  ب��الأم��ان��ة  و�ل�شرت�تيجية 
للمجل�س �لتنفيذي �ملرحلة �لأوىل 
م�����ن  ب���رن���ام���ج ع���ج���م���ان لإع�������د�د 
حم��ل��ل��ي �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة ، 
�لتي  و�لتحليلية،  �لقيادية  للفئة 
�لوطنية  �ل����ك����ف����اء�ت  ت�����ش��ت��ه��دف 
�ملميزين  �مل��وظ��ف��ني  م���ن  �ل�����ش��اب��ة 
�لدو�ئر  يف  �لإد�ري���ني  و�مل�شوؤولني 
و�لحتادية  �مل��ح��ل��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
يف �لإم����ارة، وذل���ك يف �إط���ار جهود 
جاذبة  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ه��ي��ئ��ة  �حل���ك���وم���ة 
يف  ل��ي�����ش��ارك��و�  م��ه��ار�ت��ه��م  لتطوير 

بالعنا�شر  ب�����الإم�����ارة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
كافة  يف  و�ملوؤهلة  �ملحللة  �لقيادية 

�مل�شتويات ل�شن �ل�شيا�شات.
يهدف  �ل���رن���ام���ج  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�ملختلفة  �ل��ق��ط��اع��ات  ت���زوي���د  �إىل 
ب��ال��ع��ن��ا���ش��ر �مل��ح��ل��ل��ة و�مل���وؤه���ل���ة يف 
�ل�شيا�شات،  ل�شن  �مل�شتويات  كافة 
من خالل تقدمي برنامج متكامل 
وحما�شر�ت  ع��م��ل  ور������س  ت��ت��ب��ع��ه 
معنية  ج����ه����ات  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
مب����ج����ال �ل�����رن�����ام�����ج، و�أ�����ش����اف����ت 
لرعايتهم  ي�����ش��ع��ى  �ل���رن���ام���ج  �أن 
وتاأهيلهم  وت�شجيعهم  وحتفيزهم 
�أ�ش�س  على  تدريبية  منهجية  عر 
حمللني  م���ن���ه���م  جت���ع���ل  ع���ل���م���ي���ة 

لتحقيق  م��ه��ار�ت��ه  و�شقل  ق��در�ت��ه 
رفاهية �لفرد و�ملجتمع من خالل 
�لوطنية  �لكو�در  بتقوية  �مل�شاهمة 
كيان  و متكني  خ��الل تطوير  م��ن 
ت�شليحة  و  �حل���ك���وم���ي  �مل����وظ����ف 
باملعرفة �لعلمية و�لعملية ملمار�شة 

مهارة �شنع �ل�شيا�شة وحتليلها .
�لغفلي  م��وزة  �أ�شارت  جانبها  ومن 
�أن�������ش���اأت���ه حكومة  �ل���رن���ام���ج  ب�����اأن 
بهدف   2015 ل����ع����ام  ع���ج���م���ان 
وتطوير  و����ش��ت��ق��ط��اب  �ك��ت�����ش��اف 
�لب�شرية  و�ل�����ق�����در�ت  �ل���ط���اق���ات 
و�إع���������د�د ك����ف����اء�ت ح��ك��وم��ي��ة من 
�لعاملة  �لو�عدة  �لوطنية  �لكو�در 
و�لدو�ئر  �لحت���ادي���ة  �جل���ه���ات  يف 

ت���ع���زي���ز �ل���ع���م���ل �حل���ك���وم���ي ودف����ع 
روؤية  �لتطور نحو حتقيق  م�شرية 

عجمان 2021
�إد�رة  ���ش��ط��اف م��دي��ر  �أح���م���د  �أك����د 
�ل�شيا�شات و �ل�شرت�تيجية بالأمانة 
�أن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة 
و�لتحليلية  �لقيادية  �لفئة  �إ�شافة 
لإعد�د  عجمان  برنامج  فئات  �إىل 
�حلكومية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  حم��ل��ل��ي 
�ل�شابة  �ل��ق��ي��اد�ت  ي�شتهدف  �ل��ذي 
توجيهات  �إطار  تاأتي يف  و�لو�عدة، 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ر�����ش���د 
لالهتمام  عجمان،  حاكم  �لأع��ل��ى 
وتطوير  �ل���ب�������ش���ري  ب���ال���ع���ن�������ش���ر 

�مل��ح��ل��ي��ة و�ل���ق���ط���اع �خل���ا����س ممن 
ولديهم  ق��ي��ادي��ة  ب�شمات  مي��ت��ازو� 
�أفكار �إبد�عية قابلة للتطبيق، مبا 
ي�شمن تطوير �لتنمية �لقت�شادية 
و�لتنمية �مل�شتد�مة لتحقيق �أهد�ف 
لالإمارة.   �ل�شرت�تيجية  �ل��روؤي��ة 
كما �أ�شارت �لغفلي �إىل �أن دور �إد�رة 
تتوىل  و�ل�شرت�تيجية  �ل�شيا�شات 
�لنو�حي  م���ن  �ل��ك��ام��ل  �لإ�����ش����ر�ف 
�لإد�ري���������ة و�مل���ال���ي���ة و�لأك���ادمي���ي���ة 
�حلكومة،  يف  ل��ت��ط��ب��ي��ق  �ل��ق��اب��ل��ة 
لإعد�د وتطوير �ملحللني بالتن�شيق 
وتعديل  وو���ش��ع  �لعمل  جهات  م��ع 
�خلا�شة  و�لإج��������������ر�ء�ت  �ل���ن���ظ���م 
�لقطاعات  وت���زوي���د  ب��ال��رن��ام��ج، 

•• دبي-الفجر:

وكيل  �ل�شو�لح  م���رو�ن  �شعادة  ق��ال 
�لوز�رة  �إن  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة 
مقبلة على جمموعة من �لتحولت 
تطوير  �شت�شمل  �لتي  �ل�شتثنائية، 
�ملنظومة  م����ك����ون����ات  و  ع���ن���ا����ش���ر 
�لتعليمية كافة، وفق �لأهد�ف �لتي 
�لوطنية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ح��ددت��ه��ا 
�لرئي�س  �ملحور  �شوء  ويف  لالبتكار، 
 2015  ( �لتعليم  ت��ط��وي��ر  خل��ط��ة 
(، وما �أقرته روؤية �لإمار�ت   2021
) 2021 ( يف �شاأن �لتعليم و�لبتكار 

وجمتمع �قت�شاد �ملعرفة .
و�أكد �شعادته �أن �لتحولت �شتجرى 
ب��ت��ع��اون م��ث��م��ر و���ش��ر�ك��ة ب���ن���اءة بني 
وهيئاته  �لتعليم  وجمال�س  �ل���وز�رة 
وجميع  �مل���خ���ت�������ش���ة،  وم���وؤ����ش�������ش���ات���ه 
�لأطر�ف �ملعنية، �لتي ت�شكل ع�شب 
�ل��دول��ة، مبا يف  �لتعليمي يف  �لنظام 

ذلك قطاع �لتعليم �خلا�س .
�شعادته  ت����روؤ�����س  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
�ل�شرت�تيجية  ع����ر�����س  �ج���ت���م���اع 
�ل����ذي نظمته  ل��الب��ت��ك��ار،  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ملوجهات  ل��ب��ح��ث  م���وؤخ���ر�ً  �ل������وز�رة 
�لعامة لتاأ�شي�س �لبتكار يف �لتعليم، 
�ملنوطة  و�لأدو�ر  و�مل�������ش���وؤول���ي���ات 
تنفيذ  ع���ن  �مل�����ش��وؤول��ة  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لذي  �لتعليم  يف  �مل��ه��م  �مل��ح��ور  ه���ذ� 
ت�����ش��م��ن��ت��ه �لأج����ن����دة �مل��ع��ت��م��دة من 

جمل�س �لوزر�ء �ملوقر .
�أن  �ل�شو�لح  م��رو�ن  �شعادة  و�أو���ش��ح 
�لجتماع ��شتعر�س جممل �لعنا�شر 
�شي�شملها  �لتي  �لتعليمية  و�ملكونات 

•• عجمان : الفجر

�أكد ر��شد عبد �لرحمن بن جر�ن 
جاء  تنمية  م��ع  �مل��ذك��رة  توقيع  �أن 
�لإمار�ت  دول��ة  روؤي��ة  من  �نطالقاً 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
�لب�شرية  للمو�رد  �لكامل  �لتمكني 
باملعرفة  �مل��ت�����ش��ل��ح��ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
تناف�شي،  �قت�شاد  لبناء  و�لإب����د�ع 
حكومة  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وت��ن��ف��ي��ذ� 
�أك����دت ع��ل��ى �أهمية  ع��ج��م��ان �ل��ت��ي 
�ملوؤ�ش�شات  بني  و�لتعاون  �لتن�شيق 
�حلكومية يف �إر�شاء قو�عد �لتنمية 
و�لتطوير  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�مل��ه��ن��ي ل��ل��ك��ادر �ل��وط��ن��ي، و�إدر�ك�����ا 
�ملركزية  و�لإد�رة  تنمية  هيئة  من 
جمال  يف  �ل�شرت�تيجي  لدورهما 
�لب�شرية  �مل����و�رد  وت��ط��وي��ر  ت��اأه��ي��ل 
عجمان،  �إم�������ارة  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ولتعزيز م�شاركتها يف �شوق �لعمل، 
�لإد�رة  ت��وق��ي��ع  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
�لب�شرية  �مل���و�رد  لتنمية  �مل��رك��زي��ة 
حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان م��ذك��رة تفاهم 
�ملو�رد  وتوظيف  تنمية  هيئة  م��ع 
�شمن  تنمية  �ل��وط��ن��ي��ة  �لب�شرية 
�لقدر�ت  ل��ب��ن��اء  �ل��ط��رف��ني  ���ش��ع��ي 
�لوطنية يف جمال �ملو�رد �لب�شرية 
وت���وف���ري �مل���ع���ل���وم���ات و�مل���وؤ����ش���ر�ت 
عجمان  روؤي���ة  حتقيق  م��ع  متا�شيا 

.2021
وق����������د وق����������ع �مل���������ذك���������رة ر�������ش�����د 
عبد�لرحمن بن جر�ن �ل�شويدى 
�ملركزية  ل��الإد�رة  �لتنفيذي  �ملدير 

ب�����ش��وق �ل��ع��م��ل يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة، وتوفري �لتقارير 
�لطلب،  ح�����ش��ب  و�لح�������ش���ائ���ي���ات 
و�لل�������ت�������ز�م ب���ت���ق���دمي �ل���ب���ي���ان���ات 
و�ملتعلقة  �مل��ط��ل��وب��ة  و�مل���ع���ل���وم���ات 
�لإمارة  يف  �لعاملة  �لقوى  باأعد�د 
ح�شب  �لوطنية  �ملوؤ�شر�ت  لتنفيذ 
�لوطنية،  �لأج��ن��دة  يف  و�رد  هو  ما 
و�مل���������ش����ارك����ة و�ل���ت���ن�������ش���ي���ق م����ا بني 
توظيف  معار�س  �أي  يف  �لطرفني 
�ل���ت���ي تنظم  �مل��ه��ن��ي��ة  و�مل����ع����ار�����س 
و�لتن�شيق  م��ن��ه��م��ا،  �أي  ق��ب��ل  م���ن 
�لربط  عمليات  ت�شهيل  يف  بينهما 
لكل  �لبيانات  لقو�عد  �للكرتوين 

منهما.
ع��ل��ى تقدمي  �ل���ط���رف���ان  و�ت���ت���ف���ق 
خدمات �لتوظيف �ملتكاملة ح�شب 
�ل�شو�غر �ملتاحة يف �إمارة عجمان، 
وت���وف���ري ف���ر����س وظ��ي��ف��ي��ة ل���ذوي 
قدر�تهم  م���ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب  �لإع����اق����ة 
و�لعمل على تطوير  و�إمكانياتهم، 
ومتابعة �لر�مج �لتدريبية بكافة 
�أن���و�ع���ه���ا ل�����ش��د ث���غ���ر�ت �ل���ق���در�ت 
�ملر�شحني، وتوفري  و�ملهار�ت لدى 
�ملهني  و�لتوجيه  �لر�شاد  خدمات 
�ملهنية  �مل��ي��ول  تقييم  و�خ��ت��ب��ار�ت 
�ملر�شحني  �جل�������دد  ل���ل���م���وظ���ف���ني 
مع  عجمان،  حكومة  ل��دى  للعمل 
ت���وف���ري ����ش���الح���ي���ات دخ������ول على 
�للكرتوين  �لب�شرية  �مل��و�رد  نظام 
لهيئة تنمية بهدف �ل�شتفادة من 
�لبيانات �ملتوفرة عن �لباحثني عن 

عمل من �إمارة عجمان. 

و حم��م��د م��ط��ر �مل����ري م��دي��ر عام 
من  �أع�شاء  بح�شور  تنمية،  هيئة 
�إىل  �ل�شويدي  و����ش��ار  �ل��ط��رف��ني.  
�أن �ملذكرة جاءت ل�شت�شعار كل من 
منهما  ك��ل  دور  لأهمية  �لطرفني 
وعلى  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأج���ن���دة  لتنفيذ 
دفع عملية �لتنمية يف �لدولة من 
�ل��ت��ع��اون و�ل��ف��ه��م �مل�شرتك  خ��الل 
و�لأولويات �لتنموية، مبا ين�شجم 
و�لدور �لتنموي للطرفني، م�شري� 
ب����اأن �مل���ذك���رة ت��ه��دف �إىل �إح����د�ث 
�لتكامل و�لتنا�شق بني كل من هيئة 
لتنمية  �مل��رك��زي��ة  �لإد�رة  و  تنمية 
�ملو�رد �لب�شرية فيما يتعلق بتوفري 
معلومات وبيانات دقيقة يف جمال 
لأو��شر  وتعزيز�ً  �لتوطني،  تعزيز 
�لتعاون و�لتن�شيق من �أجل حتقيق 
�لأه������د�ف �ل��وط��ن��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة يف 

جمال �ملو�رد �لب�شرية.

وت���ت�������ش���م���ن م������ذك������رة �ل���ت���ف���اه���م 
ق��ي��ام ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة ب��ت��ق��دمي كافة 
�ملتوفرة  و�مل���ع���ل���وم���ات  �خل�������ر�ت 
ل��دي��ه��ا ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، ودعم 
لتنمية  �مل���رك���زي���ة  �لإد�رة  ج��ه��ود 
عجمان  حلكومة  �لب�شرية  �مل���و�رد 
�شامله  و�شيا�شة  خطة  تطوير  يف 
ل��ت��وط��ني وت��اأه��ي��ل و�ر����ش���اد �مل���و�رد 
�ل��ب�����ش��ري��ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�إمارة عجمان، مع دعم جهود هيئة 
�لكو�در  وتاأهيل  توظيف  يف  تنمية 
قاعدة  ف���ى  �مل�����ش��ج��ل��ني  �ل��وط��ن��ي��ة 
بيانات �لهيئة، و�ل�شتمر�ر يف دعم 
مبا  �لل���ك���رتوين  �ل��رب��ط  عمليات 
يلبي توقعات وطموحات �حلكومة 
�لج��ر�ئ��ي بني  �لتكامل  يف جم��ال 

موؤ�ش�شاتها.
�لدر��شات  ت���ب���ادل  ت��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
و�ملتعلقة  �لطرفني  بني  و�لأبحاث 

ويف  �لب��ت��ك��ار،  على  �لقائم  �لتطوير 
�لتدري�س  و�أ�شاليب  طرق  مقدمتها 
وتطوير  وت�شميم  �ل��ذك��ي،  و�لتعلم 
�لطلبة  وت��زوي��د  �ل��در����ش��ي��ة،  �ملناهج 
ومتكينهم   ،  21 �ل���ق���رن  مب���ه���ار�ت 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  �أدو�ت  م���ن 
جانب  �إىل  و�لريا�شيات،  و�لهند�شة 
�أعمال �لتطوير �لتي �شتمتد لت�شمل 
بينها  للتعليم، ومن  �لتحتية  �لبنية 
�ملحفزة  �ملبتكرة  �لعلمية  �ملختر�ت 
�لبحثية  و�مل����ر�ك����ز  �لإب���������د�ع،  ع��ل��ى 
�أمورها  �شتتوىل  �ل��ت��ي  �ملتخ�ش�شة 

�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية ذ�ت �لعالقة .
و�أ�شار �إىل �أن �لجتماع بد�أ من حيث 
ما �نتهت �إليه �لقمة �حلكومية �لتي 
�إليه  م���وؤخ���ر�ً، ومم��ا خل�شت  ع��ق��دت 
من توجهات ر�شمية، تق�شي بتحويل 
ل���الإب���د�ع  ح��ا���ش��ن��ات  �إىل  �مل����د�ر�����س 
و�مل����وه����ب����ة، و�ل����ش���ت���ع���ان���ة ب���اأح���دث 
�لتقنيات و�أف�شلها، وخا�شة �ملت�شلة 
بات  حيث  �ل��روب��وت،  تقنية  مب��ج��ال 
و��شحاً �أهمية تكاتف جميع �جلهات 

�لدولة،  يف  �لتعليم  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة 
ظهرت  كما  �ملقبلة،  �مل��رح��ل��ة  خ��الل 
�حلاجة �إىل تن�شيق �جلهود وتكوين 
�ل�شر�كات، من �أجل حتقيق �لأهد�ف 
�خلا�شة مبحور �لتعليم �لتي �أقرتها 
و�شوًل  لالبتكار،  �لوطنية  �لأجندة 
�أن  وه��و  لالأجندة  �لعام  �لهدف  �إىل 
تكون دولة �لإمار�ت يف طليعة �لدول 
�لعامل  م�شتوى  على  �بتكار�ً  �لأك��رث 

خالل �ل�شنو�ت �ل�شبع �لقادمة .
ح�������ش���ر �لج�����ت�����م�����اع م�����ن �ل����������وز�رة 
ع��ل��ي ميحد   : �ل�������ش���ع���ادة  �أ����ش���ح���اب 
�مل�شاعد  �ل��رتب��ي��ة  وك��ي��ل  �ل�����ش��وي��دي 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �خل���ا����س، و خولة  ل��ق��ط��اع 
لل�شيا�شات  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل  �مل��ع��ال 
�لوكيل  ح�����ش��ن  ف���وزي���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
و�أمل  �لرتبوية،  للعمليات  �مل�شاعد 
لالأن�شطة  �مل�شاعد  �لوكيل  �لكو�س 
تي�شري  و�لدكتور  �ملدر�شية،  و�لبيئة 
�ل��ن��ع��ي��م��ي �مل�����ش��ت�����ش��ار �ل����رتب����وي يف 
ع��ب��ا���س مديرة  وف��اط��م��ة  �ل��������وز�رة، 
�ل�شرت�تيجي،  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  �إد�رة 

�لتميز  �إد�رة  مدير  �ملرزوقي  وع��ادل 
�ملوؤ�ش�شي .

�شامل  حممد  �لج��ت��م��اع  ح�شر  كما 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري 
جمل�س  يف  �مل���در����ش���ي���ة  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، وح����م����د علي  �أب����وظ����ب����ي 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري 
�مل���د�ر����س �خل��ا���ش��ة و���ش��م��ان �جلودة 
و�شعيد  للتعليم،  �أب��وظ��ب��ي  مبجل�س 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ك��ع��ب��ي 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، وع��ائ�����ش��ة ���ش��ي��ف �لأم����ني 
رئي�س  �ملعال  وهند  للمجل�س،  �لعام 
�ملعرفة  هيئة  يف  �ملجتمعية  �مل�شاركة 
وت��ن��م��ي��ة �مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة ) دب���ي (، 
نائب  �ل�������ش���وي���دي  �ل��ب��ا���ش��ط  وع���ب���د 
رئي�س �ملجموعة لل�شوؤون �حلكومية 
يف جيم�س للتعليم، وعلياء �لعبيديل 
رئي�س ق�شم بر�مج �لتميز يف جائزة 
لالأد�ء  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
�لتعليمي �ملتميز، وفاطمة �لها�شمي 
يف  و�لت�شميم  �لقيا�س  ق�شم  رئي�س 

جائزة �لتميز �لرتبوي .

•• عجمان ـ الفجر 

و�لعلوم  �ل�����ش��ي��دل��ة  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
�ل�شحية يف جامعة عجمان للعلوم 
و�لتكنولوجيا يوما تعليميا توعويا 
لطالبات �جلامعة حتت �شعار �ليوم 
�لأول للمر�أة تناول �ل�شحة �لعامة 
للمر�أة. وقد ��شتملت �لفعالية على 
�أطباء  قدمها  علمية  حم��ا���ش��ر�ت 
كما  متخ�ش�شني.  و����ش��ت�����ش��اري��ني 
�ل�شتف�شار  �لطالبات  ��شتطاعت 

�ملعاجلة  ط�����رق  ح�����ول  �حل�������ش���ور 
�ل�شحيحة مل�شكلة حب �ل�شباب.

و�لعلوم  �ل�����ش��ي��دل��ة  كلية  وت�شعى 
تنظيم  �إىل  د�ئ�����م�����ا  �ل�������ش���ح���ي���ة 
�لتي  �ملختلفة  �ل�شحية  �لفعاليات 
تهتم بالتوعية �ل�شحية للطالبات 
على خمتلف �لأ�شعدة، مبا ي�شاهم 
يف دع���م �ل��ت��ث��ق��ي��ف �ل�����ش��ح��ي جتاه 
�ل�شحية  و�مل�شاكل  �لأمر��س  كافة 
�ل��ت��ي ق��د ت��و�ج��ه��ه��ا �ل��ف��ت��اة، �شو�ء 

كانت طالبة متزوجة �أو �أم.

�لغذ�ئية  �جل�شم  متطلبات  ماهية 
خالل  توفريها  �ل��الزم  �لأ�شا�شية 
 25-18 م���ن  �ل��ع��م��ري��ة  �ل���ف���رتة 
�أهم  د�نة  �لدكتورة  وتناولت  �شنة. 
�إىل  للو�شول  �ل�شحية  �خل��ط��و�ت 
جمموعة  وق��دم��ت  �شحية،  ح��ي��اة 
م���ن �ل��ن�����ش��ائ��ح �ل��ع��ام��ة م���ن �أجل 

تعزيز �شحة �أف�شل.
وحت������دث �ل���دك���ت���ور ���ش��ع��د �أ�����ش����ود، 
��شت�شاري �أمر��س ن�شائية وتوليد، 
�لن�شائي  �ل����ط����ب  ق�������ش���م  رئ���ي�������س 

�لخت�شا�س  �أه���ل  م��ع  و�ل��ت��ح��دث 
�لتي  �ل�شحية  �مل�شاكل  �أب��رز  ح��ول 
فعاليات  �أن  علما  ل��ه��ا،  يتعر�شن 
�ليوم �لأول للمر�أة �شهدت م�شاركة 
وت��ف��اع��ل �ل��ط��ال��ب��ات م���ن خمتلف 

كليات �جلامعة.
د�ن���ة �حلموي،  �ل��دك��ت��ورة  ق��دم��ت 
�لعياد�ت  �أحد  يف  تغدية  �أخ�شائية 
�خلا�شة يف دبي، حما�شرة بعنو�ن 
�لعاد�ت �لغذ�ئية �ل�شليمة من �أجل 
عن  فيها  حت��دث��ت   ، �شحية  ح��ي��اة 

و�لولدة يف م�شت�شفى تو�م بالعني، 
ع�����ن ������ش����ط����ر�ب �حل���ي�������س ل���دى 
�ملر�هقات. �أما يف جمال �لأمر��س 
�لدكتورة  �أل���ق���ت  ف��ق��د  �جل���ل���دي���ة، 
�لأمر��س  �أخ�����ش��ائ��ي��ة  ���ش��ي��خ،  ه��ال 
�مل��ر�ك��ز �لطبية  �أح���د  �جل��ل��دي��ة يف 
�لعناية  ب��ع��ن��و�ن  ب��دب��ي، حم��ا���ش��رة 
لذو�تي  �ملر�هقة  �شن  يف  بالب�شرة 
�لب�شرة �حل�شا�شة ، ركزت فيها على 
ما يجب على �لفتاة �أن تعرفه عن 
حب �ل�شباب، بالإ�شافة �إىل تثقيف 

وت��ط��ل��ع��ات ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان، كما 
ت��ع��اون وق��ن��و�ت تفاعل  �آف���اق  يفتح 
�إمار�تية  قيادية  خ���ر�ت  م��ع  لهم 

مبا  ع��م��ل��ه��م  م���و�ق���ع  يف  لل�شيا�شة 
�أه����د�ف حكومة �لإم����ار�ت  ي��و�ك��ب 
�لوطني  برناجمها  م��ع  وين�شجم 

لروؤية  تهيئهم  متمر�شة  ودول��ي��ة 
قيادية م�شتقبلية لتطوير مهار�ت 

�شن وحتليل �ل�شيا�شات.
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العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2127 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- جلف جيت �س ذم م 2-ح�شني حممد �شامل حممد �مليزة 3- خالد 
م  ���س   ( لالعمال  �مل��ال  جمموعة   -5 �مل��ال  �شعيد  حممد  خلف   -4 �مل��ال  �شعيد  حممد 
طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  م(  ذم  �س   ( �لعاملية  �لطري�ن  جمموعة   -6 ح( 
�لتنفيذ/ بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س م ح وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )19158337.219(
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/2451 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شدهما/1- موؤ�ش�شة �لتقنية للحلول �لمنية ل�شاحبها جمعه حممد عبيد 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة   -2 �لفال�شي  ��شبيح 
وميثلها �د�رة �ل�شئون �لقانونية بديو�ن �شمو �حلاكم  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ م�شرف �لم��ار�ت �ل�شالمي �س م ع وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم 
�ملبلغ  �مل��ذك��ورة �ع��اله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق��ام عليكم  �جل��رم��ن   قد 
�ملنفذ به وقدره )1618772.36( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/262 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �شمارت لين خلدمات رجال �لعمال �س ذم 
خ��ان حممد  �لتنفيذ/ م�شريه  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  م جمهول حم��ل 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك  ر��شد خان  قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10333( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )631( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة .وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2015/37 ا�سكالت عمالية
�لجر�ء�ت  لوقف  عمايل   2015/146 رقم  �لتنفيذ  يف  ��شكال  �لق�شية:  مو�شوع 
-�ملطلوب  م   ذم  ���س  للمقاولت  �ل�شدة  م�شت�شكل:  �لع���الن:  طالب  �لتنفيذية 
�عالنه �مل�شت�شكل �شده/1- �شاجد ح�شني جولز�ر ح�شني  جمهول حمل �لقامة. 
مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2015/3/9 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف �ل�شكال �عاله و�لتي يتوجب 
عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ 

�ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/120 ا�سكالت عقارية

�ىل �مل�شت�شكل �شده/ م�شطفى حممد ز�ده جمهول حمل �لقامة  مبا �ن 
�مل�شت�شكل/ مارتني برونو و�ندفلوه وميثله: �حمد �حلاج خادم بطي �مليدور 
�ملو�فق 2015/3/22  �لح��د  يوم  بانه قد حت��ددت جل�شة  نعلنكم  �ملهريي  
�ل�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف �ل�شكال �عاله و�لتي 
يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف 

غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/874  مدين كلي             
�ىل �ملدعى عليه/1- رعد ح�شن �عرج- ب�شفته مدير �شر�فه �لنبال �لعاملية   جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ى: ول��ي��د حممد �ح��م��د ح�شن �ل��ك��ن��دري  ق��د �ق���ام عليك 
مببلغ  و�لت�شامم  بالت�شامن  علهيم  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
وقدره )2500000 درهم( بال�شافة �ىل �لتعوي�س و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لق�شاء وطلب �شحه وثبوت 
�حلجز وباقي �لطلبات و�رده يف لئحة �لدعوى.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2015/3/15
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2015/99  احوال نف�س م�سلمني               

�ل��رف��اع��ى  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �مل��دع��ى عليه/1- حممد �حمد  �ىل 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �لقي�شيه   �شليمان  علي  م��رمي  �مل��دع��ى: 
�ل�شد�ق  وم��وؤخ��ر  �شاملة  �ولد  ونفقة  ع��دة  ونفقة  لل�شرر  بالطالق  �ملطالبة 
وم�شكن �شرعي وتقرير �حل�شانة و�جرة حا�شنة و�لر�شوم �لدر��شية و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2015/3/17 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
خدمات الحوال ال�سخ�سية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2015/6  مدين كلي                   

�لقامة  حمل  جمهول  �شينغ   جارنايل  �شينغ  �شامكاور  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
بوكالة/عزيز جر عبد�هلل  �ملدعى: زهرة علي حممد �حليد وميثلها  �ن  مبا 
�لعوي�شي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما 
بالت�شامن مببلغ وقدره )100001 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2015/3/18 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/1041  مدين جزئي                   
�ىل �ملدعى عليه/1- بلدنق �نفلوب �شي�شتم- جي �ل تى جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعى: عبد�لروؤف �شبري جهاديايل قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )7500 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف  �ملطالبة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل  . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2015/3/9 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/1081  مدين جزئي                   

�ىل �مل���دع���ى ع��ل��ي��ه/1- ع��ل��وي حم��م��د ع��ل��وي �ل���غ���ز�يل  جم��ه��ول حمل 
�ق��ام عليك  قد  ��شماعيل   �حمد عبده  �مل��دع��ى: مكتوم  �ن  �لق��ام��ة مبا 
�ملدعى عليه مببلغ وقدره )7810  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف   . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف  بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �س   2015/3/31
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
    اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/1234  احوال نف�س م�سلمني               
�ىل �ملدعى عليه/1- جولنار زهو جمازينا جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لدعوى  �ق��ام عليك  �لغفار حممد قد  يا�شر عبد  �لدين  �شيف  �ملدعى: 
. وح��ددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  باإثبات طالق   �ملطالبة  ومو�شوعها 
ch1.C.12 لذ� فانت  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2015/3/12 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
خدمات الحوال ال�سخ�سية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
         اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/175  عمايل جزئي             
�لفاخرة �س ذم م  جمهول حمل  �ملدعى عليه/1- ر�جا و�يز للمو��شالت  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى: �متل نو�ز مق�شود �حمد وميثله: �حلجية �شامل �شعيد 
�لنوبي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
�لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   30.250(
   .)2014/193796( �ل�شكوى  رقم  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2015/3/10 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب 
�لقا�شي  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  11349 بتاريخ 2015/3/4     

         مذكرة اعالن مدعى عليه   بالن�سر         
   يف  الدعوى 2015/281  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعى عليه/1- �فاق تدمر ملقاولت �لبناء �س ذم م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى: �كهيل �شابودهر بي�شو��س   قد �قام عليك �لدعوى 
درهم(   23343( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى )2015/196505(. وحددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2015/3/10 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي  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 العمالية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/904  ا�ستئناف  مدين    
 �ىل �مل�شتاأنف �شدهما/ 1-�لقرية �لعاملية 2- �شاجد حممود نور ح�شني    
جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة ذي نيو �نديا �ن�شورن�س 
��شتاأنف  ق��د  �ل�شحي   ع��ب��د�هلل  عقيل  عي�شى  ومي��ث��ل��ه:  ليمتد  ك��وم��ب��اين 
بتاريخ  جزئي  مدين   2014/386 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/ 
 2015/3/18 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   .2014/10/20
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1973  ا�ستئناف  عمايل    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة ن�شرة �لتجارية �س ذم م وميثلها مديرها/
عبد�لعزيز حبيب حممد �لر�شا جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /
خان جول زين خان وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر �هلي قد ��شتاأنف 
بتاريخ  كلي    2014/549 عمايل  رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2014/10/8. وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2015/3/19 �ل�شاعة 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 بالقاعة  �شباحا   10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

مذكرة   اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/151  ا�ستئناف  عمايل    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-فريدم لند للو�شاطة  �لعقارية جمهول  حمل   
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شاره تريفى  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2014/5261 عمايل جزئي   بتاريخ 2015/1/22. وحددت 
لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2015/3/9 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/152 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شالون حيات للرجال  جمهول حمل �لقامة مبا 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ن طالب �لتنفيذ/ حممد �مني حممد نويد   قد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12340( 
�و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )741(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/3107   عمايل جزئي                                

�لفنية جمهول حمل �لقامة  نعلنكم  �ملحكوم عليه /1 -و�دي �لركة للخدمات  �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2015/2/2 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
ل�شالح/ حممد نو�س مياه حممد �و�ل ح�شني بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي 
درهم(  وثمانون  و�شتة  و�شبعمائة  �ل��ف  ع�شر  )ثالثة  دره��م(   13.786( وق��دره  مبلغا 
وتذكرة عودة �ىل �لدرجة �ل�شياحية �و قيمتها مامل يلتحق بخدمة �شاحب عمل �آخر 
وباملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدع مين ن�شيبه من ن�شيبه منها ورف�شت ماعد� 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  .حكما  طلبات.  م��ن  ذل��ك 
�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 العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2015/39 ا�سكالت عمالية
�لجر�ء�ت  لوقف  عمايل   2015/148 رقم  �لتنفيذ  يف  ��شكال  �لق�شية:  مو�شوع 
-�ملطلوب  م   ذم  ���س  للمقاولت  �ل�شدة  م�شت�شكل:  �لع���الن:  طالب  �لتنفيذية 
�عالنه �مل�شت�شكل �شده/1- كامر�ن ��شغر حممد ��شغر جمهول حمل �لقامة. 
مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2015/3/9 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف �ل�شكال �عاله و�لتي يتوجب 
عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ 

�ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2015/26  مدين كلي                   

و�ل��ل��ح��ام- موؤ�ش�شة فردية-  �حل���د�دة  ب���ارون خل��دم��ات  �شويتزر  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
وميثلها مالكها/فاروق عبد�هلل قمر �لعو�شي   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: 
�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ م م  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�خالئها   597-961 رقم  �لر���س  لقطعة  �لمد  �ليجار طويلة  �تفاقية  و�نهاء  بف�شخ 
وت�شليمها للمدعية خالية من كافة �ل�شو�غل، و�عمال كافة �لآثار �ملرتتبة على ذلك 
من ر�شوم وغر�مات وخالفه حتى متام  �لخالء وت�شليم �ملاجور و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2015/3/10  �لثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  . وح��ددت  و�لت��ع��اب.  
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. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
         مذكرة اعالن مدعى عليه   بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/2  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1- مب�شر علي للخدمات �لفنية �س ذم م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى: حممد ��شف �شديق حممد �شديق جاويد قد 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
)53651 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1.000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
رقم �ل�شكوى )2015/191654(. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2015/2/25 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي  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 العمالية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
مذكرة  اعادة اعالن بالن�سر

   يف  ال�ستئنافات ارقام  19+2015/20  ا�ستئناف  عمايل    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-مطعم ومقهى مر�د  جمهول  حمل �لقامة مبا 
باجتاخان ميندوز�     �مل�شتاأنفتني /دولوري�س دولي تومباجا وكارمني  �ن 
�رقام 4066+4065 عمايل  بالدعاوي  �ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  قد 
�ملو�فق  �خل��م��ي�����س  ي���وم  جل�شه  ل��ه��ا  وح����ددت   2015/1/5 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي 
2015/3/12 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2.D.19 وعليه يقت�شي 
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم  ح�شوركم 

غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

 مذكرة اعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                     �ىل �ملدعي عليه/مقهى عيون �ل��رمي    جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�شة     2015/3/9  

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
 2015/279 عمايل جزئي
2015/280 عمايل جزئي

م
1
2

��شم �ملدعي
 حامد بن رحيم �لتاغوتي

يا�شر بن نور �لدين �شاحلى

مبلغ �ملطالبة
69431 درهم + تذكرة �لعودة 

5115 درهم + تذكرة �لعودة

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 مذكرة اعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     �ىل �ملدعي عليه/د�ر �لدهم لالن�شاء�ت �س ذم م  جمهول حمل �لقامة 
وحددت  �أدن���اه  �مل��ذك��ورة  �لعمالية  �ل��دع��اوي  عليكم  �ق��ام��و�  ق��د  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم 

�ملحكمة لها جل�شة 2015/3/17  

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
 2015/247 عمايل جزئي
2015/257 عمايل جزئي

م
1
2

��شم �ملدعي
 جمدي فتحي عو�س فرج
��شحاق �مني غطا�س قلته

مبلغ �ملطالبة
21648 درهم �شامل تذكرة �لعودة 
21648 درهم �شامل تذكرة �لعودة
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اأخبـار الإمـارات
دبي �لتعليمية ت�شع خطوطا عري�شة للتوجيه �لفني

•• دبي-وام:

نظمت منطقة دبي �لتعليمية ور�شة عمل مو�شعة ملناق�شة خطة عمل �لتوجيه �لفني يف �مليد�ن �لرتبوي و�لآليات 
و�لطالب  و�ملعلم  �لتعليمية  �لعملية  على  بالنفع  تعود  �لتي  �لعملية  �لنتائج  �أف�شل  حتقيق  بغية  �إتباعها  �لو�جب 
حتديد� ..وذلك �ن�شجاما مع توجهات وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�خلطط �لرتبوية �لتي تتبعها منطقة دبي �لتعليمية 

للنهو�س بامليد�ن �لرتبوي يف جو�نبه كافة ول�شيما يف �ملعرفة و�لبتكار.
 ومتحورت �لنقا�شات حول جملة من �ملهام و�لطموحات وما ينبغي �أن يكون يف �ل�شنو�ت �ملقبلة على �شعيد تقدمي 
�ملن�شوري مدير  �أحمد عيد  �لدكتور  �لور�شة  �مليد�ن �لرتبوي. ح�شر  �لعمل يف  �لفني و�لتوجيهي خلطط  �لدعم 
منطقة دبي �لتعليمية وغاية �ملهريي رئي�س ق�شم �لعمليات �لرتبوية ��شافة �ىل موجهي �لإد�رة �ملدر�شية و�ملو�د 

�لدر��شية وموجهي �خلدمة �لجتماعية و�لرتبية �خلا�شة يف �ملنطقة �لتعليمية . 

وفد من هيئة �أمن �ملنافذ و�حلدود يزور �لطري�ن �ملدين بال�شارقة 
•• ال�شارقة -وام:

ز�ر وفد من �لهيئة �لعامة لأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق 
�حلرة �م�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين بال�شارقة بهدف تعزيز 

�ل�شر�كة و�لتعاون مع �شركائها �ل�شرت�جتيني.
�لهيئة  حر�س  �لهيئة  مدير  �لزعابي  جا�شم  �شعادة  و�أك��د 
�لعامة لأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة على تنفيذ 
�أهد�فها �ل�شرت�تيجية و�ملتمثلة يف تعزيز �إمكانيات �لدولة 
�لأمنية باملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة وجتميع جهود 
�لإجر�ء�ت  بينها وتوحيد  فيما  و�لتن�شيق  �ملعنية  �جلهات 

على  و�لتدقيق  تنفيذها  و�آل��ي��ات  �لأمنية  و�ل���ش��رت�ط��ات 
يتو�فق  و�لب�شائع مبا  �لأ�شخا�س  عمليات دخول وخروج 
م��ع �مل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة و�مل��ت��ط��ل��ب��ات �لأم��ن��ي��ة ورف���ع كفاءة 
وجاهزية �ملنافذ و�ملناطق �حلرة ودعم �لر�مج �لتدريبية 
�ل��زع��اب��ي خالل  و�أ����ش���اد  ب��امل��ن��اف��ذ.  للعاملني  و�ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
�ملختلفة  �لعمل  ف��رق  قبل  من  �ملبذولة  باجلهود  �ل��زي��ارة 
�لطري�ن  جم��ال  يف  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  وتطبيق  ب��امل��ط��ار 
ملطار�ت  �لعاملية  �لتناف�شية  تعزيز  يف  ت�شاهم  �لتي  �مل��دين 
�لدولة وتدعم جهودها �لتطويرية �لتي ت�شب يف خدمة 
�لقت�شاد �لوطني للدولة وت�شهم يف توفري فر�س �لعمل 

و�لنمو و�لرتقاء باملو�رد �لب�شرية �ملو�طنة. وقدمت �لهيئة 
و�أهد�فها  ن�شاأتها  ح��ول  تعريفيا  عر�شا  �ل��زي��ارة  خ��الل 
و�خت�شا�شاتها و�أهم �مل�شاريع �لتي تعمل عليها يف �لفرتة 
ملطار  �مل�شتقبلية  �مل�شاريع  على  �لإط��الع  مت  كما  �حلالية 
�ل�شارقة و�لتي ت�شهم يف تطوير �آلية �لعمل و تعزيز �لأمن 
و�ل�شالمة. ويف ختام �لزيارة مت تبادل �لدروع �لتذكارية. 
�لقا�شمي  ع�شام  بن  خالد  �ل�شيخ  �لوفد  ��شتقبال  يف  كان 
عبد  ب��ن  �شلطان  و�ل�شيخ  �مل���دين  �ل��ط��ري�ن  د�ئ���رة  رئي�س 
�هلل �آل ثاين مدير د�ئرة �لطري�ن �ملدين و�لعقيد يون�س 

�لهاجري رئي�س مركز �شرطة �ملطار . 

جت�صيدًا لروؤية حممد بن زايد يف القمة احلكومية 

 جمل���س �أب��وظبي لل��تعليم ي��طلق م��نظومة ت���شم 8 مب��ادر�ت ل�البتكار
 �مل �لقبي�شي : �لإمار�ت ت�شعى لآفاق جديدة لتحويل �ملعارف و�لبتكار�ت �إىل مورد �قت�شادي 

•• ابوظبي-الفجر: 

مالكي  �بوظبي  بلدية مدينة  دعت 
خمتلف  يف  م��ه��ج��ور�  م��ب��ن��ى   25
للتعاون  �ب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  م��ن��اط��ق 
للح�شول  ومر�جعتها  �لبلدية  مع 
ع���ل���ى �ل���رت�خ���ي�������س �ل����الزم����ة من 
�أ�شرع  يف  وه��دم��ه��ا  �إز�ل���ت���ه���ا  �أج�����ل 
وق����ت مم���ك���ن، وذل�����ك ���ش��م��ن �إط����ار 
�ملتو��شلة  �لبلدي  �لنظام  م�شاعي 
�لقدمية  و�لبنايات  �مل�شاكن  لإز�ل��ة 
�لعام  �ملظهر  وم�شوهات  و�ملهجورة 
و �ل�شعي نحو �حلفاظ على مظهر 
�مل���دي���ن���ة ك��ون��ه��ا ج�����زء� م���ن توجه 
�لنظام �لبلدي ويف قمة �أولوياته . 

�أنها  �أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أك��دت 
�ملهجورة  �مل��ب��اين  �أ���ش��ح��اب  �أم��ه��ل��ت 
�إجر�ء�ت  �إمتام  �أجل  يوما من   15
و�لبدء  �ل��ه��دم  ع��م��ل��ي��ات  ت��رخ��ي�����س 
�ملخت�شون  ق���ام  ح��ي��ث   ، فعليا  ب��ه��ا 
�ملهجورة  �ملباين  بدر��شة  بالبلدية 
عدم  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �مل�شغولة  وغ��ري 
و�إب��الغ مالكها  لل�شكن  �شالحيتها 
�لبلدية  �لتز�م  تاأكيد� على  ، وذلك 
�لف�شل  �حل��ي��اة  م�شتوى  ب�شمان 
مدينة  ل�شكان  �مل�شتد�مة  و�لبيئة 

�مل��ت��ب��ع��ة يف م��ث��ل هذه  �لإج���������ر�ء�ت 
�حلالت، كما تقوم �لبلدية مبتابعة 
�لإج���ر�ء�ت ح�شب �شالحيات  ه��ذه 
�مل��ب��ن��ى �ملهجور  ك���ل م��رك��ز ووق�����وع 

�شمن نطاق عملها.
در�شت  �أن���ه���ا  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أو����ش���ح���ت 
�مل�شروع من جميع جو�نبه �ل�شحية 
و�لج����ت����م����اع����ي����ة و�لق����ت���������ش����ادي����ة 
لالأ�شر�ر  وب��ال��ق��ي��ا���س  و�جل��م��ال��ي��ة 
�ل��ن��اجت��ة ع��ن ����ش��ت��م��ر�ر وج���ود هذه 
�ملباين و�مل�شاكن �ملهجورة جاء قر�ر 
�أ�شا�شيني  هدفني  لتحقيق  �إز�لتها 
بتخلي�س  م���ن���ه���ا  �لأول  ي��ت��م��ث��ل 
�ل�����ش��و�رع م��ن �مل��ظ��ه��ر غ��ري �لالئق 
و�لثاين  و�مل�����ش��اك��ن  �مل���ب���اين  ل���ه���ذه 
�مل�شاحات  ه��ذه  با�شتثمار  يتج�شد 
��شتثماري  عائد  �أي  دون  �ملوقوفة 
�شو�ء بالن�شبة للمدينة �أو لأ�شحاب 

ومالك هذه �ملباين .
و�أك���������دت �ل���ب���ل���دي���ة �أن����ه����ا ح���اول���ت 
�ملباين  �أ����ش���ح���اب  م����ع  �ل���ت���و�����ش���ل 
�لتعاون  بهدف  �ملهجورة  و�مل�شاكن 
لت�شحيح �أو�شاع هذه �ملباين.. وقد 
مت ن�شر �إعالن بال�شحف �لر�شمية 
�لبلدية  مبر�جعة  �مل���الك  ملطالبة 
م��ن �أج��ل ذل��ك ، م�شرية �أن��ه �شوف 

لهدم  خ��ا���ش��ة  ���ش��رك��ات  تكليف  ي��ت��م 
�أ�شحابها  وحت��م��ي��ل  �مل�����ش��اك��ن  ه���ذه 
�لتكاليف �ملالية �ملرتتبة على عملية 
�ل���ه���دم و�إز�ل������ة �لأن���ق���ا����س يف حال 
لند�ء  بال�شتجابة  �مل��الك  يقم  مل 
�لبلدية.. موؤكدة �أن تنفيذ عمليات 
�ملوؤ�ش�شات  بالتن�شيق مع  تتم  �لهدم 
و�لبنية  ب��اخل��دم��ات  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة ب���ن���اء ع���ل���ى �لج��������ر�ء�ت 

�لقانونية ح�شب �لأ�شول �ملتبعة.
قدما  مت�شي  �إنها  �لبلدية  وقالت 
�ملباين  �إز�ل�������ة  م�������ش���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
�مل��ه��ج��ورة وب���وت���رية م��درو���ش��ة عن 
طريق جلنة تتوىل متابعة عمليات 
�لأنقا�س  وترحيل  و�لإز�ل���ة  �لهدم 
�أي  �ل�شكان  يجنب  �ل���ذي  بال�شكل 
�إزعاج وتاليف تلويث �لبيئة �ملحيطة 
�لبيوت  �أ�شحاب  وخا�شة  بال�شاكن 

و�لفلل �ملجاورة ملو�قع �لهدم.
باإز�لة  �ل��ب��ل��دي��ة  ق����ر�ر  �أن  و�أك������دت 
جهودها  من  نابع  �ملهجورة  �ملباين 
ع���ل���ى مظهر  ل��ل��ح��ف��اظ  �حل��ث��ي��ث��ة 
�ل�شحية  ل����الآث����ار  ن���ظ���ر�  �مل���دي���ن���ة 
�ل�شيئة �لتي ميكن �أن ت�شكلها هذه 
ت�شويه  ب��ه يف  ت�شاهم  ومل��ا  �مل��ب��اين.. 

�ملظهر �لعام للمدينة.

ع���ل���ى �شحة  �ب���وظ���ب���ي و�حل����ف����اظ 
و�شالمة �ل�شكان.

و�أ�شافت �أن عدد �ملباين �مل�شتهدفة 
ب��ح��م��ل��ة �لإز�ل������ة و���ش��ل ح��ت��ى �لآن 
عن  ع���ب���ارة  وه���ي  م��ب��ن��ى   25 �إىل 
طويلة  ل���ف���رت�ت  م���ه���ج���ورة  م���ب���ان 
�لأم������ر �ل�����ذي خ��ل��ف م��ن��ظ��ر� غري 
ح�����ش��اري يف �لأح��ي��اء و�ل�����ش��و�رع ل 
�لعمر�نية  �لنه�شة  م��ع  يتنا�شب 

�لتي  و�ل�������ش���ي���اح���ي���ة  و�جل���م���ال���ي���ة 
�أن  كما   .. �أبوظبي  ت�شهدها مدينة 
عبئا  ت�شكل  �أ�شبحت  �مل��ب��اين  ه��ذه 
ن��ظ��ر� لرت�كم  ل��ل�����ش��ك��ان  و�إزع����اج����ا 
�لأع�شاب  ومن��و  و�لنفايات  �لأت��رب��ة 
�حل�شر�ت  و�ن���ت�������ش���ار  �ل��ع�����ش��و�ئ��ي��ة 
و�لقو�ر�س مبا يهدد �شحة �ل�شكان 

ور�حتهم.
و�أ�شارت �أنه يف حال مر�جعة مالك 

معها  و�ل��ت��و����ش��ل  للبلدية  �ل��ب��ي��وت 
�لفور  على  �لبلدية  ت��ق��وم  ف�شوف 
بحذف ��شماءهم من قائمة �ملنذرين 
و�ملطلوب  �ملهجورة  �ملباين  وك�شف 
�إز�لتها ومن ثم يتم حتويل �شاحب 
�ملبنى �إىل �إد�رة تر�خي�س �ملباين يف 
بلدية مدينة �أبوظبي، وهي �شاحبة 
�لخت�شا�س للح�شول على رخ�شة 
�لهدم و�لإز�لة ب�شكل ر�شمي ح�شب 

••  تغطية- رم�شان عطا: 

�أعلن جمل�س �أبوظبي للتعليم، عن 
�طالق منظومة متكاملة لالبتكار 
�كت�شاف  م���ن  ت���ب���د�أ  �أب���وظ���ب���ي  يف 
�ملبكرة  �ل���ط���ف���ول���ة  م����ن  �مل����و�ه����ب 
وخالل �لتعليم �لأ�شا�شي و�لعايل، 
�خلا�س  �ل��ق��ط��اع  �إ���ش��ر�ك  وت�شمل 
و�ل�شناعات و�ل�شركاء �حلكوميني 
�ملعرفة،  و�ملجتمع يف دعم جمتمع 
�أوىل  كحزمة  م��ب��ادر�ت   8 وت�شم 
م��ت��ك��ام��ل��ة تعتمد  م��ق��ارب��ة  ���ش��م��ن 
�ملتقدمة  �ل�شناعات  �إ���ش��ر�ك  على 
�لبتكار،  ثقافة  وتر�شخ  و�ملجتمع، 
تبجل  جمتمعية  ث��ق��اف��ة  وت��اأ���ش�����س 
�شاأن  من  وتعلي  و�ملبتكر،  �ملخرتع 
كو�شيلة  �ل��ع��ل��م��ي  �مل��ن��ط��ق  ق��ي��م��ة 
لتحليل �مل�شكالت و�إيجاد �حللول، 
�أبوظبي  �إم�����ارة  م���د�ر����س  وجت��ع��ل 

حا�شنة لالبتكار و�ملبتكرين. 

االقت�صاد املبني على املعرفة
و�أك��������دت م���ع���ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
ع�����ام جمل�س  م���دي���ر  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي، 
�ملوؤمتر  خ��الل  للتعليم،  �أب��وظ��ب��ي 
�أم�س  �شباح  عقد  �ل��ذي  �ل�شحفي 
للتعليم،  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ،�أن 
يرتجم نهج قيادة �لدولة �لر�شيدة 
�لتي  �خل��الق��ة  �مل���ب���ادر�ت  تبني  يف 
على  �لطالب  �أن حتفز  �شاأنها  من 
�لتميز و�لإبد�ع و�مل�شاركة باإيجابية 
يف تعزيز م�شرية �لتنمية �ل�شاملة 
�لدولة  بها  ت��زخ��ر  �ل��ت��ي  �مل��ت��و�زن��ة 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �لأ����ش���ع���دة، م�شرية 
�إىل �أن �لبتكار بيئة متكاملة تبد�أ 
�لرو�شة  قبل  �ملو�هب  حتديد  من 
�لأ�شا�شي  �لتعليم  �شنو�ت  وخ��الل 
ومتتد  ع�شر  �ل��ث��اين  �ل�شف  حتى 

�ملتقدمة يف �لدولة وتوفري �لفر�س 
�ملنا�شبة لكت�شاف �ملو�هب وحتقيق 
�لربط بني �لدر��شة �لنظرية وبني 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ع��م��ل��ي��ة، وم���ب���ادرة 
�ل��رجم��ة لأج���ل �حل��ي��اة، وتهدف 
كجزء  �ل���رجم���ة  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل 
م��ن �آل��ي��ات �ن��ت��اج �مل��ع��رف��ة ل�شمان 
�حلا�شوبي  �لتفكري  من��ط  تر�شيخ 
ل����دى �ل����ط����الب، ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
وهي   ، ع��ل��م��اوؤن��ا  م�شابقة  م���ب���ادرة 
لت�شجيع  ت��ه��دف  وطنية  م�شابقة 
و�لطالب  �مل��د�ر���س  ب��ني  �لتناف�س 
و�ملخرتعات  �لب���ت���ك���ار  جم����ال  يف 
�لبتكار  ل��رب��ط  وت��ه��دف  �لتقنية 
�لطالب  ورب��ط  �ملجتمع  بحاجات 
حتتاج  �لتي  و�لق�شايا  بالتحديات 

لتفكري مبدع.
�ملنظومة  تت�شمن  معاليها  وقالت 
�أبوظبي  ح��م��ل��ة  م����ب����ادرة  �ي�������ش���اً 
من  �لعديد  ت�شمل  و�ل��ت��ي  تبتكر، 
بالعلوم  حتتفل  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
بجانب  و�ل���ه���ن���د����ش���ة،  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة 
و�بتكار�ت  ب��اخ��رت�ع��ات  �لح��ت��ف��اء 
جميع �لطالب و�لعاملني يف �شلك 
وتكرميهم،  و�لعايل  �لعام  �لتعليم 
�فكار  ل��ع��ر���س  �ل��ف��ر���ش��ة  وت���وف���ري 
�ملخرتعني على �ل�شركات �لكرى، 
�لبتكار،�خلا�شة  �أن��دي��ة  وم��ب��ادرة 
جميع  يف  �ب��ت��ك��ار  �ن��دي��ة  بتاأ�شي�س 
للطالب  لتوفر  �أبوظبي  م��د�ر���س 
م�شاريع  يف  ل��ال���ش��رت�ك  �لفر�شة 
�لتجارب  يف  و�مل�������ش���ارك���ة  ع��ل��م��ي��ة 
و�لأبحاث د�خل �ملختر�ت �لعلمية 
�لبتكار  م��ر�ك��ز  يف  �أو  �مل��د�ر���س  يف 

�لكرى. 
�شننفذ  ق��ائ��ل��ة  �لقبي�شي  و�أع��ل��ن��ت 
�لعلوم،  ����ش���ف���ري  م�����ب�����ادرة  �ي�������ش���اً 
�ملجتمع  لأف���ر�د  �لفر�شة  لتوفري 
�لعلمية  �ملجالت  يف  �لعاملني  من 

لدعم  وتوجيهها  �لتعليم  �شيا�شات 
�لبتكار ول�شك �أنها �شتدعم جهود 
مركز  �إىل  �ل��ت��ح��ول  يف  �لإم�������ار�ت 

�أ�شا�شي للمعرفة و�لبتكار.
تطوير  �أن  ع��ل��ى  معاليها  و�أك����دت 
يتطلب  �لب��ت��ك��ار  يحفزه  �قت�شاد 
متكاملة  م����ن����ظ����وم����ة  ت����ط����وي����ر 
�لأدو�ر بني  لالبتكار تتكامل فيها 
كل من رو�د �ل�شناعات و�حلكومة 
و�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�لأهم من 
�لبتكار  و�أن  �ملجتمع، خا�شة  ذلك 
�لقت�شاد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���ش��ب��ي��ل��ن��ا  ه���و 
وم�شاهمة  �مل���ع���رف���ة،  ع��ل��ى  �مل��ب��ن��ي 
�مل����ع����ريف  �لن������ت������اج  �لإم��������������ار�ت يف 
تعتمد على قدرتنا على  �لإن�شاين 
حتقيق  �أن  �إىل  م�����ش��رية  �لب��ت��ك��ار، 
متكاملة  بيئة  �إىل  يحتاج  �لبتكار 
�إىل  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لتعليم  م��ن  مت��ت��د 
�لتعليم �لعايل ثم م�شاركة �لقطاع 
و�ملجتمع  و�ل�������ش���ن���اع���ي  �خل����ا�����س 
�لوطنية  �ل�������ش���ي���ا����ش���ات  وت�����وف�����ر 

�لد�عمة لالبتكار.
و�أ�شارت �لقبي�شي، �إىل �أن توجيهات 
ق����ي����ادة دول������ة �لإم����������ار�ت و�إم�������ارة 
�أبوظبي كانت ور�ء تقدمي �لعديد 
ل��ت��ط��وي��ر منظومة  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 
ركزت  و�ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لتعليم 
على  �مل��ح��ف��زة  �لبيئة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
�أن  �لبتكار و�لإب��د�ع، م�شددة على 
�لأ���ش��ا���س خل��ل��ق ج��ي��ل م��ب��دع يبد�أ 
من �لتعليم ولكنه ل يقت�شر فقط 
عليه. م�شرية �إىل �أن دور موؤ�ش�شات 
�لتعليم من مد�ر�س وجامعات هو 
�لأ�شا�شية  �ملهار�ت  وتنمية  تدعيم 
�ل��ط��ل��ب��ة، كمهار�ت  ل���دى  ل���الإب���د�ع 
�مل�شكالت  وح����ل  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
و�لتحليل  �ل����ن����اق����د  و�ل���ت���ف���ك���ري 
و�لتعليم  �ل���ت���و�����ش���ل  وم�����ه�����ار�ت 
�ل��ذك��ي، ولكن ذل��ك �ل��دور ل يقف 

�ملعريف  و�لن��ت��اج  �لبتكار  بت�شجيع 
ك���ان ه��دف��ا �أ���ش��ا���ش��ي��ا م��ن م��ن ور�ء 
�أبوظبي  م��د�ر���س  ط��الب  ت�شجيع 
على �مل�شاركة يف م�شابقات �لروبوت 
�ل��دول��ي��ة و�ل���ت���ي ب�����د�أت م���ن �لعام 
طالب وو�شلت هذ�   9 ب�   2009
�لعام �ىل �كرث من 1500 طالبا 

وطالبة، م�شرية �إىل 
�لروبوت  �أومل��ب��ي��اد  م�����ش��اب��ق��ات  �أن   
�لتي  �مل�������ش���اري���ع  �أب��������رز  ت���ع���د م����ن 
�لطلبة  لت�شجيع  �ملجل�س  يتبناها 
ع��ل��ى �لب��ت��ك��ار و�مل��ن��اف�����ش��ة لتقدمي 
�حل��ل��ول �مل��ب��ت��ك��رة ع��ل��ى ق���دم �شو�ء 
مع �أقر�نهم حول �لعامل. و�شيقوم 
�ملجل�س بافتتاح نو�دي للروبوت يف 
�ملد�ر�س يبد�أها مبدر�شة  عدد من 
�أبوظبي  �لغز�يل ومدر�شة �لرم يف 

ومدر�شة خليفة يف �لعني.

منظومة البيانات اجلغرافية
�لقبي�شي،  �مل  �لدكتورة  و�أ�شارت   
قام  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  �ن 
�مل�شاريع  م����ن  �ل���ع���دي���د  ب���ت���ق���دمي 
�ل����ت����ي حت��������اول �ل�����ش����ت����ف����ادة من 
وربط  �جلغر�فية  �لبيانات  �أنظمة 
مثل  من�شات  با�شتخد�م  �لطلبة 
يف  �لعاملية  �مل��و�ق��ع  حتديد  �أنظمة 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ف��ع��ل��ي��ة ك��ال�����ش��ر�ك��ة مع 
�مل��ج��ل�����س �ل������دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
�حل��ب��ارى و�ل��ت��ي يتم م��ن خاللها 
�ملو�قع  حت���دي���د  ن��ظ��م  �����ش���ت���خ���د�م 
�لدولية لدر��شة �حلبارى و�أمناط 
�نت�شارها وتكاثرها مبا يربط بني 
�ل��ع��ل��وم �ل��ت��ق��ن��ي��ة �حل��دي��ث��ة وبني 
�لوطنية.  وهويتها  �ل��دول��ة  ت��ر�ث 
تقنيات نظم  ��شتخد�م  �إىل  �إ�شافة 
در��شة  م�شاريع  يف  �مل��و�ق��ع  حتديد 
�ل�شاد�س  �ل�����ش��ف  يف  �جل��غ��ر�ف��ي��ا 
ر�شالة  م��ن  كجزء  وذل��ك  و�ل�شابع 

م�شاركة  ث��م  �ل��ع��ايل  �لتعليم  �إىل 
وهم  و�ل�شناعي  �خل��ا���س  �لقطاع 
خمرجات  م��ن  �مل�شتفيدين  �أب����رز 
ت�شارك  �أنها  كما  �لتعلم  منظومة 
�قت�شاد  ب���ن���اء  ل��ت��ح��ف��ي��ز  �مل��ج��ت��م��ع 

يعتمد على �لنتاج �ملعريف. 
�ملُلهم،  �لقائد  �إن  معاليها  وقالت 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�أبوظبي  جمل�س  رئي�س  �مل�شلحة، 
للتعليم، هو من ر�شم لنا خريطة 
�مل�شتقبل وحثنا على �لعمل ملجابهة 
�ل���ت���ح���دي���ات �ل���ت���ي ت��و�ج��ه��ن��ا بعد 
خم�شني �شنة، وهو ما �كده �شموه 
�فتتاح  يف  �مل��ل��ه��م��ة  ك��ل��م��ت��ه  خ����الل 
فيها  �أك��د  و�لتي  �حلكومية  �لقمة 
ذلك  نحقق  �أن  ن�شتطيع  ل��ن  �إن��ن��ا 
دون �ل�شتثمار يف �لإن�شان ل�شيما 
يفتح  و�ل����ذي  �لتعليم  خ���الل  م��ن 
�أبو�ب �مل�شتقبل للطالب ويربطهم 
مبا�شيهم وتر�ثهم �لذي يجب �أل 

ين�شوه. 
�لقبي�شي  �أم��ل  �لدكتورة  و��شافت 
لقد �ثبت �شموه للعامل كله �أن دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�شري يف 
ظل روؤية و��شحة وحمددة لتحقيق 
ملو�طنيها  و�ل���رف���اه���ي���ة  �ل�����ش��ع��ادة 
�جلهد  يف  للم�شاهمة  ت�شعى  و�أنها 
جديدة  �آف���اق  لكت�شاف  �لإن�����ش��اين 
�إىل  �مل��ع��ارف و�لب��ت��ك��ار�ت  وحتويل 
م���ورد �ق��ت�����ش��ادي ل��ل��دول��ة ي�شمن 
فال�شبيل  �لتنمية  ����ش��ت��د�م��ة  ل��ه��ا 
ه��و من  �ل��رخ��اء  �ل��وح��ي��د ل�شمان 
وت��اب��ع��ت معاليها  �لب��ت��ك��ار  خ���الل 
�ل�شبعة  �لب��ت��ك��ار  حم����اور  �أن  ك��م��ا 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ق���دم���ه���ا  �ل����ت����ي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
لتطوير  �أ�شا�شية  مرتكز�ت  متثل 

ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف رف���ع  و�ل���ت���ق���ن���ي���ة 
�لعلوم  ب��اأه��م��ي��ة  �ل���وع���ي  م�����ش��ت��وى 
و�لريا�شيات  و�لهند�شة  و�لتقنية 
يف �حلياة �ليومية، حيث �شي�شارك 
و�ملبتكرين  و�مل��ه��ن��د���ش��ني  �ل��ع��ل��م��اء 
�لطلبة  م��ع  م�شاريع  يف  �لتقنيني 
�أب����وظ����ب����ي وت���ق���دمي  يف م�����د�ر������س 
�لدعم و�لتوجيه للطلبة، ومبادرة 
ب����اروم����رت �لب���ت���ك���ار، ح��ي��ث يعمل 
تطوير  على  خاللها  م��ن  �ملجل�س 
مقيا�س لالبتكار يتم تطبيقه على 
كافة �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة 
تقييم  م��ن��ظ��وم��ة  وي��ت��م دجم���ه يف 
�ملد�ر�س يف �أبوظبي، بالإ�شافة �إىل 
مبادرة قادة �لبتكار و�لتي تقت�شي 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
مدير  بتعيني  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 

تنفيذي لالبتكار.
جمل�س  �أن  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�و����ش���ح���ت 
لتحفيز  �شيقوم  للتعليم  �أبوظبي 
قائد  بتعيني  �ملبادر�ت  هذه  جميع 
ك���ل م���در����ش���ة، حيث  ل��الب��ت��ك��ار يف 
�ملد�ر�س  يف  �لب��ت��ك��ار  ق���ادة  �شيمثل 
لتن�شيق  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  �ت�����ش��ال  ن��ق��ط��ة 
جهود دعم �لبتكار وتنفيذ جميع 
�ملد�ر�س  م���ع  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �مل����ب����ادر�ت 
�لأخ�����������رى وت���ن�������ش���ي���ق �مل������ب������ادر�ت 
�لوطنية لالبتكار وحتفيز �لطلبة 

و�لعاملني على �مل�شاركة فيها.
�أمل  �لدكتورة  �أ���ش��ارت معايل  وق��د 
�لقبي�شي �أن �لبتكار يف قلب عملية 
�لتعلم يف جمل�س �أبوظبي للتعليم 
�ملبادر�ت  م���ن  ع���دد  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
�لتي مت تطبيقها يف �ملجل�س لدعم 

�لبتكار وحلول �مل�شكالت.

الروبوت
 �أك��������دت م���ع���ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�ملجل�س  �ل��ت��ز�م  �أن  على  �لقبي�شي، 

عند �لتعليم بل يتعد�ه �إىل م�شاركة 
و�ل�شناعي  �خل�����ا������س  �ل����ق����ط����اع 
ومر�كز �لبحث �لعلمي يف ��شتثمار 
بتحديات  �لتعليم  ورب��ط  ذل��ك  كل 
متكاملة  منظومة  خللق  �مل�شتقبل 
�لتناف�س  م���ن  مت��ك��ن��ن��ا  ل��الب��ت��ك��ار 
�لعاملي يف خمتلف �ملجالت. وقالت 
�إن  �لقبي�شي  �أمل  �لدكتورة  معايل 
�لبتكار  ي��ح��ف��زه  �ق��ت�����ش��اد  ت��ط��وي��ر 
متكاملة  تطوير منظومة  يتطلب 
�لأدو�ر بني  لالبتكار تتكامل فيها 
كل من رو�د �ل�شناعات و�حلكومة 
و�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�لأهم من 

ذلك �ملجتمع. 
موؤ�ش�شات  دور  �أن  �إىل   ، و�أ���ش��اف��ت 
�لتعليم من مد�ر�س وجامعات هو 
�لأ�شا�شية  �ملهار�ت  وتنمية  تدعيم 
�ل��ط��ل��ب��ة، كمهار�ت  ل���دى  ل���الإب���د�ع 
�مل�شكالت  وح����ل  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
و�ل��ت��ح��ل��ي��ل �ل���ن���اق���د، وه����ذ� �ل����دور 
�لقطاع  م�������ش���ارك���ة  م����ع  ي���ت���ك���ام���ل 
�خل����ا�����س و�ل�������ش���ن���اع���ي وم����ر�ك����ز 
�لبحث �لعلمي يف ��شتثمار كل ذلك 
خللق  �مل�شتقبل  بتحديات  ورب��ط��ه 
منظومة متكاملة لالبتكار متكننا 
م�شددة  �ل���ع���امل���ي،  �ل��ت��ن��اف�����س  م���ن 
متكاملة  ب��ي��ئ��ة  �لب��ت��ك��ار  �أن  ع��ل��ى 
�إىل  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لتعليم  م��ن  مت��ت��د 
�لتعليم �لعايل ثم م�شاركة �لقطاع 
وم�شاركة  و�ل�����ش��ن��اع��ي  �خل���ا����س 
�ملجتمع وتوفر �ل�شيا�شات �لوطنية 

�لد�عمة لالبتكار.
�لثماين  �مل��ب��ادر�ت  �أن  عن  وك�شفت 
تنفيذها  يف  �ملجل�س  �شيبد�أ  �ل��ت��ي 
�لبتكار،  م��ر�ك��ز  م��ب��ادرة  تت�شمن 
و�لتي ت�شم خمتر�ت متخ�ش�شة 
�ل�شناعية  �ل�شركات  مع  بالتعاون 
�لرت�بط  خللق  �لكرى  و�لتقنية 
�ل�شناعات  وب������ني  �ل���ت���ع���ل���م  ب����ني 

مناحي  ج��م��ي��ع  رب����ط  يف  �مل��ج��ل�����س 
�ملعرفة بالتقنية �حلديثة. 

و��شارت �إىل �أن �لعنا�شر �لأ�شا�شية 
�أبوظبي  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ل���ت���ط���وي���ر 
مدر�شية  بيئة  خلق  على  ��شتملت 
جمهزة باأحدث �لو�شائل �لتعليمية 
و�مل���ب���اين �مل��در���ش��ي��ة �مل��ح��ف��زة على 
و�كت�شاف  و�ل���ت���ق�������ش���ي  �ل���ب���ح���ث 
وقدر�ت  م��ه��ار�ت  وتنمية  �مل��ع��ارف، 
على  تاأتي  �لتي  �ملتميزين  �لطلبة 
ق��م��ة ه����رم �مل����ح����اور �ل��رئ��ي�����ش��ة يف 
��شرت�تيجية �لتعليم �لتي ينفذها 

�ملجل�س.
�أبوظبي  جم��ل�����س  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
يف  �لتعلم  رب��ط  على  رك��ز  للتعليم 
�مل���د�ر����س ب��ت��ح��دي��ات �ل��ع�����ش��ر، من 
�لتي  �لأن�شطة  من  �لعديد  خ��الل 
�كت�شاف  رح��ل��ة  م���ب���ادرة  ت�شمنت 
باعتباره  �لتعليم  مفهوم  لتعزيز 
وحتديد  �لقدر�ت  لكت�شاف  رحلة 
�لطلبة  �أ���ش��رك  �مل�شتقبل،  وج��ه��ة 
كعر�س  دول��ي��ة  تقنية  م��ب��ادر�ت  يف 
لنقل  خم�ش�شة  ف�شائية  مركبة 
بوينج(  )م��ع  �لف�شائية  �لطو�قم 
�لطائرة  �إط������الق  يف  و�مل�������ش���ارك���ة 
تعمل  �ل���ت���ي   2 �إم���ب���ل�������س  �����ش����ولر 

بالطاقة �ل�شم�شية.
على  بالتاأكيد  معاليها  و�ختتمت   
�أن �ملعرفة و�لبتكار يجب �أن يكون 
لهما نظرة �إن�شانية �شاملة، �شاربة 
�ملثل باحللول �لتي خلقتها �أبوظبي 
لق�شية �شح �ملياه و�لتي باتت تفيد 
�ملاليني يف �فريقيا، م�شرية �إىل �أن 
جمعاء  �إن�شانية  �شيغته  �لب��ت��ك��ار 

و�لتناف�س فيه �أ�شبح عامليا.

�بوظبي ت�شت�شيف غد� �خلمي�س 
موؤمتر �لد�رة يف �لرعاية �ل�شحية 

حفاظًا على املظهر احل�صاري للمدينة و�صحة و�صالمة ال�صكان  

بلدية مدينة �بوظبي تدعو مالكي 25 مبنى مهجور� �لتعاون من �أجل �إز�لتها باأ�شرع وقت 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�لعا�شمة  يف  �خلمي�س  غ��د�  تنطلق 
�بوظبي فعاليات موؤمتر �لنور �لدويل 
�لثاين يف �لإد�رة  و�لذي يعقد حتت 
رعاية معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع ومب�����ش��ارك��ة �كرث 
روؤ�شاء  م���ن  متخ�ش�س   200 م���ن 
ت��ن��ف��ي��ذي��ني و�إد�ري��������ني وم������در�ء من 
بالدولة  �ل�شحية  �ملن�شاآت  خمتلف 
ويعقد �ملوؤمتر حتت �شعار �إعد�د قادة 
�مل�شتقبل يف �لرعاية �ل�شحية . وقال 
�لتنفيذي  �لرئي�س  لف��ات��ري  رون��ال��د 
ورئي�س  �لنور  م�شت�شفيات  ملجموعة 
�ل�شحية  �لرعاية  قطاع  �ن  �مل��وؤمت��ر 
و�لقيادة  م�شتمرين  ومن��و  تطور  يف 
جد�  خا�شة  جمموعة  تتطلب  فيه 
للتغلب على  �ل��الزم��ة  �مل��ه��ار�ت  م��ن 
و��شاف  و�ل���ت���ح���دي���ات  �ل�����ش��ع��وب��ات 
من�شة  �شيوفر  �مل��وؤمت��ر  �ن  لف��ات��ري 
لال�شتماع  ل���ل���م�������ش���ارك���ني  م���ث���ال���ي���ة 
�لرعاية  يف  ت��ن��ف��ي��ذي��ني  م�����در�ء  �ىل 
لتبادل  ف��ر���ش��ة  وم��ن��ح��ه��م  �ل�شحية 
�ف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات و�لف����ك����ار.  من 
ج��ان��ب��ه ق���ال �ل��دك��ت��ور ���ش��ام��ي �لعوم 

رئ��ي�����س �ل�����ش��وؤون �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
ومدير  �لنور  م�شت�شفيات  جمموعة 
�مل��وؤمت��ر مناق�شة  �أه���د�ف  �إن  �مل��وؤمت��ر 
�لقطاعات  م����ن  �ل���ت���ن���ف���ذي���ني  �ر�ء 
�لأخ�������������رى ع������ن ت���ع���ل���ي���م وت���ط���وي���ر 
يف  تطبيقها  ميكن  وكيف  �ملوظفني 
وتقييم  �ل�����ش��ح��ي��ة،  �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
�لروؤ�شاء  �ت��خ��ذه��ا  �ل��ل��ت��ي  �مل�������ش���ار�ت 
�ل�شحية،  �ل��رع��اي��ة  يف  �ل��ت��ن��ف��ذي��ون 
يحتاجها  �ل��ت��ي  �مل���ه���ار�ت  وتلخي�س 
�ل�شحية  �لرعاية  يف  �مل�شتقبل  ق��ادة 
دولة  مو�طني  ��شتقطاب  ومناق�شة 
قطاع  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 

�لرعاية �ل�شحية.  
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 اإعـــالن �سطب قيد
�آند  تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة ميدوجن �جنينريجن 
كون�شرتك�شن كو ليمتد )�جلن�شية: كوريا ، جمهورية( قد تقدمت 
بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة �بوظبي و�ملقيدة حتت رقم 
وتنفيذ� لحكام  �لوز�رة.  �لجنبية يف  �ل�شركات  �شجل  )2070( يف 
�لقانون �لحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة 
�عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة 
باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق 
ل  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز خدمات �يفي�س

 رخ�شة رقم:CN 1036219 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �حمد حارب حممد �لعتيبة %10.4167
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ميثاء �حمد حارب حممد �لعتيبة %5.2083

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد حارب حممد حارب �لعتيبة %21.875
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مزنة حارب حممد حارب �لعتيبة %10.9375

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالمة حارب حممد حارب �لعتيبة %10.9375
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة حارب حممد حارب �لعتيبة %10.9375
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مرية حارب حممد حارب �لعتيبة %10.9375

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ميثاء فا�شل �حمد �ملزروعي %16.1458
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عائ�شة حممد حمد خريطان �ملري %2.6042

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة/حارب حممدحارب �لعتيبة
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 384000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/مركز خدمات �يفي�س 
AVIS SERVICE CENTRE

�ىل/بر�يت �شبارك ل�شالح �ملركبات ذ.م.م
BRIGHT SPARK AUTO BEPAIRING LLC

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

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

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/7  مدين جزئي                         
�لعامة ) �س ذم م( وميثلها قانونا:  �م للتجارة  �يه جي  �ملدعى عليه /1-  �ىل 
�بوبكر �شديق دومبويا جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: �شركة �لمار�ت 
�ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة   قد  لالت�شالت 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
من   %12 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   7437.39(
تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د  �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2015/3/22 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/197  مدين جزئي                         
حمل  جم��ه��ول  �لبلو�شي  ب��الل  ح�شن  �ب��ر�ه��ي��م  في�شل   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى: �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: 
حممود حجاج عزب �بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )3433.40 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د  �لتام.  وحددت 
 ch1.A.1 لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2015/3/22 �ل�شاعة 8.30 �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.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/180  مدين جزئي                         
�ميد  قانونا:  وميثلها  م  ذم  �س  �ل�شيار�ت  لتاجري  هري   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
عبد�لو�حد غالم �شخي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: �شركة �لمار�ت 
�ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة   قد  لالت�شالت 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
من   %12 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   8923.73(
تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د  �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2015/3/15 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/184  مدين جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه /1- �حمد ناجح رفيق مفلح   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعى: �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود حجاج 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �بوجريدة   قد  عزب 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   11537.94( وق��دره  مببلغ  عليه 
و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د  �لتام.  وحددت لها جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 2015/3/15 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شند عي�شى 
�لردن      - �شعاده    توفيق 
�شفره  ج��و�ز   - �جلن�شية  
  )544190( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/5082349

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �شاكور 
باك�شتان     عبد�حلكيم     - 
�جل��ن�����ش��ي��ة  - ج���و�ز �شفره 
  )5169771( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   056/9652763

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
�ف�����ش��ال �م���ان���ات ع���ل���ي     - 
باك�شتان    �جلن�شية  - جو�ز 
�شفره رقم )1517521(   
عليه  ي���ع���رث  مم�����ن  ي����رج����ى 
ت�شليمه ب�شفارة �لباك�شتانية  
�شرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت.  

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ غدير جمال 
حم����م����ود �ب������و ل����ي����ل����ى   - 
�لردن    �جلن�شية  - جو�ز 
�شفره رقم )544182(  
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/5082349

فقدان جواز �سفرت
عمر  �مل���������دع���������و/  ف������ق������د  
ف���اروق رفيق �ل���ش��الم    - 
�جلن�شية   ب���ن���غ���الدي�������س    
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)2354033(  من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/4155200   

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ ملك عي�شى 
توفيق �شعاده    - �لردن    
�شفره  ج��و�ز   - �جلن�شية  
  )162808( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/5082349

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ برويج عامل 
هندي      - �حل��������ق    ري�������از 
�شفره  ج��و�ز   - �جلن�شية  
  )2240308( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/6914510

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ فرح عي�شى    
�لردن      - �شعاده    توفيق 
�شفره  ج��و�ز   - �جلن�شية  
  )813956( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     050/5082349   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/694   

 �ملنذر/يو�شف حممد �مل�شوتي �شوري �جلن�شية ، بطاقة هوية رقم )1964-3690427-8-
784( �لعنو�ن: دبي- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. متحرك: 0504425441

عبيد  علي  عبد�لعزيز  نا�شر  �ل�شيد:  وميثلها  للعقار�ت،  �ل�شادة/ماك�س  �ليه:  �ملنذر 
�لكو�س- رخ�شة جتارية رقم )587319( �لعنو�ن: دبي- تيكوم- مكتب رقم : �يه 204- 

�لطابق: 2-�لطابق 2- بناية �يكون تاور- هاتف : 044542988، 0551089662
ينذر �ملنذر، �ملنذر �ليهم ب�شرورة �شد�د بدل �ليجار وذلك خالل ثالثون يوم من تاريخ 
�لن�شر، و�ل �شوف ي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �شده مبا فيها �قامة 
�لدعوى �لق�شائية و��شت�شد�ر �مر �لد�ء مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف 

�لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
   اعالن احل�سور بالن�سر    

يف الدعوى رقم 2014/6670 ايجارات
�ل�شاد�شة( يف  �لد�ئرة �لبتد�ئية )�للجنة  �لقر�ر �ل�شادر من  بناًء على   
�لدعوى )2014/6670( �يجار�ت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ )2015/3/2( 
باعالن �ملدعى عليه/حممد �شجاد عبد�لرز�ق فاإنه نعلمكم بان �ملدعي/
�ملدعي عليه  �ل��ز�م   ( �لدعوى قبلكم بطلب  �ق��ام  عمر خالد �حلمر قد 
بت�شديد  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م   + دره��م   3000 �لتاأمني مببلغ  مبلغ  بارجاع 
ف���و�ت���ري دي����و� + ����ش���د�د ر����ش���وم وم�����ش��اري��ف �ل���دع���وى ور����ش���وم �لبطاعة 
)�لربعاء(  ي��وم   )2015/3/11  ( بجل�شة  �شتنظر  و�ل��ت��ي  و�ل��رتج��م��ة(   
وتقدمي  �حل�����ش��ور  منكم  ي��رج��ى  فعليه  �مل��رك��ز  مب��ق��ر  �ل�������ش���اع���ة)4.30( 

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

�لقانونية �لالزمة.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
    اعالن الالئحة التنفيذية رقم 2015/186

ال�سادر يف الدعوى 2014/4957 ايجارات بالن�سر
ذم م جمهولني حمل  �س  �لعامة  للتجارة  �لركابي  �شركة  �ملنفذ �شدهم:  �ىل   

�لقامة- 
حيث تقدم طالب �لتنفيذ/ خلفان حممد بن لحج �لهاجري قد حت�شل على 

�حلكم �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:
�خالء �ملاأجور وت�شليمه للمدعي ) طالب �لتنفيذ(

ي��وؤدي لطالب �لتنفيذ �لج��رة �عتبار� من   �ل��ز�م �ملدعى عليه �ملنفذ �شده بان 
2013/12/20 وما ي�شتجد حتى تاريخ �لخالء فقدتقدم طالب �لتنفيذ بطلب 
يلتم�س فيه �لتز�مكم بالخالء وبتاأديه مبلغ 76.637 درهم وما ي�شتجد حتى 

�لخالء �لتام. 
ي��وم من  ع�شر  خ��الل خم�شة  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذه .
 ادارة تنفيذ الأحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1222   احوال نف�س م�سلمني                                
بو�شى  �مل��دع��ى:  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لدين  عبد�لوهابن�شر  ن�شر  -حممد   1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
عبد�حلليم حممد �بو �لعلمني حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 1- باإنفاذ قر�ر �حلكمني بالتفريق بني 
بطلقة  �لدين  ن�شر  ن�شر عبد�لوهاب  و�ملدعى عليه حممد  �لعلمني  �بو  بو�شى عبد�حلليم حممد  �ملدعية 
بائنة دون �مل�شا�س باحلقوق �لزوجية �ملرتتبة على �لزو�ج و�لطالق وعلى �ملدعيه �ح�شاء عدتها - �ل�شرعية 
وفق حالها �عتبار� من �شريورة هذ� �لق�شاء باتا. 2- بالز�م �ملدعى عليه بان �ملدعية �جل �شد�قها و�لبالغ 
ع�شرون �لف جنيه م�شري �و ما يعادل قيمته بالدرهم �لمار�تي وذلك عقب �شريورة هذ� �لق�شاء بالتطليق 
باتا. 3- بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ثالثة �لف درهم نفقة �شكنى عن كامل فرتة عدتها 
ي��وؤدي للمدعية �شهريا ومن تاريخ  �ملدعى عليه بان  بالز�م  باتا. 4-  وذلك عقب �شريورة �حلكم بالتطليق 
رفع �لدعوى يف 2013/9/26 مبلغ �لفي درهم نفقة لل�شغريين ريتاج و�شيف �لدين بال�شوية فيما بينهما. 
�مل�شاريف  قيمة  درهم  �لف وخم�شمائة  ع�شر  �شبعة  مبلغ  �شنويا  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعى  5-بالز�م 
�لدر��شية لل�شغرية ريتاج. 6- برف�س ما عد� ذلك من طلبات. 7- بالزم �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف.       
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س ال�سعبة                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبار الإمارات

•• ابوظبي -وام:

تنظم �شرطة �أبوظبي ممثلة يف مديرية �ملرور و�لدوريات 
�لعامة  �لأم��ان��ة  يف  �لأم��ن��ي  �لإع����الم  �إد�رة  م��ع  بالتن�شيق 
�لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب 
بر�مج توعية مرورية مكثفة عر و�شائل �لإعالم ومو�قع 
لأ�شبوع  �مل�شاحبة  �لتوعية  �إط��ار  يف  �لجتماعي  �لتو��شل 
�ملرور �خلليجي �ملوحد خالل �لفرتة من 8 �إىل 14 مار�س 
رئي�س ق�شم  �لعامري  �شامل  �لعقيد جمال  و�أك��د  �جل��اري. 
ب�شرطة  و�ل��دوري��ات  �مل���رور  مديرية  يف  �لعامة  �لعالقات 
�أبوظبي �أن بر�مج �لتوعية �ملرورية تت�شمن طباعة وتوزيع 

�ملرورية  �لثقافة  �ألف كتيب توعية بهدف تعزيز  نحو50 
قو�نني  وتطبيق  �لطريق  م�شتخدمي  ب�شلوك  و�لرت��ق��اء 
ومعايري �ل�شالمة وزيادة معدلت ��شتخد�م �أحزمة �لأمان 
و�خلوذة وخف�س �ل�شرعة و�لعبور �لآمن للطريق و�لنقل 
�لآمن للطالب وغريها من �ملخاطر �لتي تت�شبب يف وقوع 

�حلو�دث �ملرورية.
�ل��ت��وع��ي��ة ت��خ��اط��ب �شر�ئح  �أن ر���ش��ائ��ل  �ل��ع��ام��ري  و�أو����ش���ح 
م�شوؤولية  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  �أن  باعتبار  ك��اف��ة  �ملجتمع 
�أ�شبوع  �شعار  �نطالقا من  جمتمعية وم�شوؤولية �شخ�شية 
�أهمية  ب��ر�ز  ياأتي ل  �ل��ذي  ق��ر�رك يحدد م�شريك  �مل��رور 
�ملرورية  �حل�����و�دث  م��ن  �حل���د  يف  �ل�شخ�شية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 

بقانون  �لل��ت��ز�م  يف  �ملتمثلة  �ل�شائبة  �ل���ق���ر�ر�ت  ب��ات��خ��اذ 
�أمان  �ل�شرعات وترك م�شافة  �ل�شري و�مل��رور وعدم جتاوز 
�لن�شغال  وع��دم  و�لنتباه  و�حل��ر���س  �ملركبات  بني  كافية 

بالهاتف �أثناء �لقيادة و��شتخد�م حزم �لأمان.
�ملرور  �أ�شبوع  خ��الل  �مل��روري��ة  �لتوعية  �إن  �لعامري  وق��ال 
ت��ت�����ش��م��ن ت��ف��ع��ي��ل م���و�ق���ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي في�س 
ب��وك - ت��وي��رت وتخ�شي�س ب��رن��ام��ج م��ن خ��الل �لإذ�ع����ات 
�ملرور  �أ�شبوع  مو�شوع  وتناول  �ملبا�شر  �لبث  و��شتديوهات 
ن�شية  ر�شائل  و�إر���ش��ال  �جلمعة  �شالة  خطبة  خ��الل  م��ن 
وتوعوية �إىل �جلهات �حلكومية عر �لريد �لإلكرتوين. 
م�شوؤول  ذيبان  ح�شن  حمد�ن  �لنقيب  �أو�شح  جانبه  ومن 

�لإعالم بق�شم �لعالقات �لعامة يف مرور �أبوظبي �أن بر�مج 
�لتوعية ت�شمل بث ثالث ر�شائل مرورية عر �إذ�عات عدة 
حول حز�م �لأمان وجتاوز �ل�شرعة و��شتخد�م �لهاتف �ثناء 
�لقيادة وبث ر�شالة توعية �أعدها �شاعر �ملليون �شيف �شامل 
�لإعالم  �إد�رة  �أعدتها  توعوية  مرورية  و�أف��الم  �ملن�شوري 

�لأمني ويتم بثها من خالل �لتلفزيون.
ب��ث م�شابقة  �مل��روري��ة ت�شمل  �ل��ر�م��ج  و�أ���ش��اف ذي��ب��ان �ن 
�أ�شئلة  تت�شمن  �أي���ام  خم�شة  مل��دة  ت�شتمر  �إذ�ع��ي��ة  م��روري��ة 
�أن  �إىل  م�شري�   .. مالية  جو�ئز  �لفائزون  ومينح  مرورية 
�مل�شابقة تركز على تعريف جميع �شر�ئح �ملجتمع باجلهود 
�ملرورية و�لإ�شهام يف �حلد من  �ل�شالمة  �ملبذولة لتوفري 

�حلو�دث �ملرورية وما ينتج عنها من وفيات و�إ�شابات بليغة. 
لأ�شبوع  �لر�شمي  �لفتتاح  �أن  �إىل  حمد�ن  �لنقيب  و�أ���ش��ار 
�ملقبل  �لأحد  يوم  �شيكون  �أبوظبي  باإمارة  �ملرور �خلليجي 
يف مركز يا�س للت�شوق ويتم من خالله تقدمي جمموعة 
تركز  �لتي  �ملكثفة  و�لر�مج  و�ملحا�شر�ت  �لفعاليات  من 
�إط��الق من�شات عر�س يف  وت�شمل  �لتوعوي  على �جلانب 
�لت�شوق �لكرى وور�س عمل وحما�شر�ت وندو�ت  مر�كز 
وم�شابقات تثقيفية ومر�شما حر� ومقاطع فيديو تتناول 
باأ�شاليب  �ل��ط��رق  م�شتخدمي  �شلوك  توجيه  جمملها  يف 
مبتكرة حتاكي �لو�قع �حلقيقي وت�شلط �ل�شوء على �لآثار 

�لنف�شية و�ملادية �لناجمة عن �حلو�دث �ملرورية. 

�ش��رط���ة �أب���وظب���ي ت����وزع 50 �أل���ف كتي���ب ت���وعي����ة يف �أ�ش���ب�����وع �مل�����رور 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�م�س  �شباح  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  �حمد  �ل�شيخ  �فتتح 
و�لتدريب  للتعليم  �خليمة  ر�أ���س  معر�س  من  �ل�شابعة  �ل��دورة 
�أر�س �ملعار�س يف ر�أ�س  2015 �لتي تقام يف مركز  و�لتوظيف 
و��شعة من �جلهات �حلكومية وموؤ�ش�شات  .. مب�شاركة  �خليمة 
ح�شر   . �ملقبل  �خلمي�س  ي��وم  حتى  وي�شتمر  �خل��ا���س  �لقطاع 
�لفتتاح .. �ل�شيخ حممد بن كايد �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لتنمية 
بن �شقر  و�ل�شيخ �شقر بن حممد  بر�أ�س �خليمة  �لقت�شادية 
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  عبيد  ويو�شف  �لقا�شمي 
جتارة و�شناعة ر�أ�س �خليمة و�مل�شت�شار �حمد حممد �خلاطري 
�ملحلية  �ل��دو�ئ��ر  وم����در�ء  ر�أ����س �خليمة  د�ئ���رة حم��اك��م  رئي�س 
�شعود بن �شقر  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �مل�شوؤولني. وتفقد  وعدد من 

�إىل  و��شتمع  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  و�جلهات  �لأجنحة  �لقا�شمي 
�شرح موجز من �لعار�شني و�مل�شاركني عن �أبرز �خلدمات �لتي 
�أو  �لتعليم  �أو  يقدمونها عر م�شاركتهم يف جمالت �لتوظيف 
لتنظيم  روؤية  �لذهب مدير عام  �لنا�شر  و�أ�شار عبد  �لتدريب. 
�لدورة  �أن   � للمعر�س  �ملنظمة  �جل��ه��ة   � و�مل���وؤمت���ر�ت  �مل��ع��ار���س 
�حلالية من �ملعر�س تاأتي لدعم مبادر�ت �لتوطني �لتي تهدف 
�إىل توفري عدد كبري من فر�س �لعمل لل�شباب �لإمار�تي حيث 
ت�شهد �لدولة �نطالق �لعديد من �ملبادر�ت �حلكومية و�خلا�شة 
�لتي ت�شعى لتوظيف �ملزيد من �ل�شباب �لإمار�تي . و�أ�شاف �أن 
�ملعر�س يعمل على تلبية حاجات �ملو�طنني �لباحثني عن عمل 
لديها  �ملتاحة  �ل�شاغرة  �لوظائف  �شغل  يف  �لر�غبة  و�ملوؤ�ش�شات 
بكو�در موؤهلة وموهوبة كما تعمل �جلهات �مل�شاركة على �تخاذ 
�لعديد من �لتد�بري لتوظيف �ملو�طنني وتوفري فر�س �لعمل 

�ل�شباحية يف  �لفرتة  ب��د�أ خ��الل  �ملعر�س  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار   . لهم 
على  �لز�ئرين  �ملعر�س  ي�شتقبل  حيث  �ملد�ر�س  طلبة  ��شتقبال 
�ملعر�س  لز�ئري  �لفر�شة  لإتاحة  وم�شائية  �شباحية  فرتتني 
ينا�شب  م��ا  على  ل��الط��الع  �لوظيفية  �لفر�س  ع��ن  و�لباحثني 
موؤهالتهم �لأكادميية . ومنذ �نطالقة �ملعر�س يف دورته �لأوىل 
يعد �أف�شل من�شة لعر�س �لوظائف للباحثني عن فر�س عمل 
�لهيئات و�لدو�ئر  �لفر�شة جلميع  �أت��اح  ر�أ���س �خليمة حيث  يف 
و�جلهات �لباحثة عن �لكفاء�ت �ملو�طنة من خريجي �جلامعات 
. وي�شتهدف  ���ش��ق��ف و�ح����د  م��ع��ا حت��ت  �أن جت��ت��م��ع  و�مل��ع��اه��د يف 
�ملعر�س دعم �خلطط �لوطنية لرفع ن�شبة �لتوطني يف جهات 
�لعمل كافة �شو�ء يف �لدو�ئر �ملحلية �أو �لقطاع �خلا�س �إذ تعتزم 
�لعديد من �مل�شارف زيادة معدلت �لتوظيف ل�شغل �لوظائف 

�لتي �شتن�شاأ ب�شبب �لتو�شع يف �شبكات فروعها يف �لدولة .

•• دبي-الفجر: 

�أع��ل��ن��ت م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �أب���ول���و ، �أك���ر 
�لرعاية �ل�شحية  جمموعة خلدمات 
ت���و�أم  ع��ن جن��اح��ه��ا بف�شل  �آ���ش��ي��ا،  يف 
عملية  بعد  �شهر�ً   11 بعمر  �شيامي 
جر�حية ��شتمرت 9 �شاعات مل يفقد 
�لتو�أم خاللها �شوى كمية قليلة من 
موؤلف  فريق  �لعملية  و�أج���رى  �ل��دم. 
11 جر�حاً، و�شارك يف تخطيط  من 
طبيباً   50 م���ن  �أك�����رث  �إج����ر�ء�ت����ه����ا 
خم��ت�����ش��اً مب����ن ف��ي��ه��م ج����ر�ح����ون يف 
و�مل�شالك  �لأطفال  طب  �خت�شا�شات 

�لبولية و�لتجميل.
�أب��ري��ان��ا و�أدري���ان���ا �إىل  وح�شر �ل��ت��و�أم 
و�لديهما  ب��رف��ق��ة  �أب���ول���و  م�شت�شفى 
من  زك��ري��ا  وكارولينا  متيمي  جيمي 
�لعا�شمة �لتنز�نية د�ر �ل�شالم، وكانتا 
منطقي  يف  �ل��ت�����ش��اق  م���ن  ت��ع��ان��ي��ان 
 thoraco( و�ل���ب���ط���ن  �ل�������ش���در 
 ، )o m p h a l o p a g u s
و�حلجاب  �لقلب  غ�شاء  وتت�شاركان 
�جلر�حية  �لعملية  ورك��زت  �حل��اج��ز؛ 
�لكبري  للجرح  �لكامل  �لإغ��الق  على 
�ل�شغريتان  وجن����ت  ع��ن��ه��ا.  �ل��ن��اج��م 
�ملعقدة  �جل��ر�ح��ة  ه��ذه  من  باأعجوبة 

�لقلب  غ���الف  ف�����ش��ل  ت�شمنت  �ل��ت��ي 
و�لكبدين  �حلاجز،  �حلجاب  وع�شلة 
�ل�شيامية  �لتو�ئم  وتعد  �ملتال�شقني. 
تتكرر مرة  �إذ  �ل��ن��ادرة،  م��ن �حل���الت 
ولدة،  �أل����ف   100-50 ك��ل  و�ح����دة 
ب����ال����وف����اة.  م���ن���ه���ا   35% وت���ن���ت���ه���ي 
�إ�س  كيه  �لدكتور  قال  �ل�شدد،  وبهذ� 
�شيفاكومار، جر�ح �لتجميل و�لرتميم 
�لذي  ل��الأط��ف��ال  �أب��ول��و  م�شت�شفى  يف 
للتو�أم:  �لعملية  �إج�����ر�ء  ع��ل��ى  و�ف���ق 
�ل�شغريتني  ف�����ش��ل  ب��ع��د  ع��ل��ي��ن��ا  ك���ان 
تغطية قلب �أدريانا بغ�شاء م�شتخل�س 

�لدقة  وتوخي  �لبقري،  �لتامور  من 
�جل����رح �حلا�شل  لإغ�����الق  �مل��ت��ن��اه��ي��ة 
يف �جل��ل��د و�لأن�����ش��ج��ة �ل��ط��ري��ة. ومل 
حجم  لتقلي�س  �إم��ك��ان��ي��ة  لدينا  يكن 
�حلدود  حجمه  جت���اوز  �ل���ذي  �ل��ك��ب��د 
وقد  �ل��ر���ش��ي��ع��ت��ني.  ل���دى  �لطبيعية 
�لقلب  ت��غ��ط��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  ����ش��ت��غ��رق��ت 
�شاعات،   4 ح��و�يل  و�لأح�شاء  و�لكبد 
على  �جلر�حني  من  فريقان  وتناوب 

�إجر�ء ذلك .
ع���ل���ى جن���اح  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م���ع���ر����س  ويف 
جيمي  �لطفلتني  و�ل��د  ق��ال  �لعملية، 

متيمي: لقد �نتابتنا م�شاعر �ل�شرور 
�لعارم للعودة �إىل �أر�س �لوطن برفقة 
ناجحة  ف�شل  عملية  ب��ع��د  طفلتينا 
ونحن  �لتكلفة.  حيث  م��ن  ومنا�شبة 
قامو�  �لذين  لالأطباء  ج��د�ً  ممتنون 
طاقم  جميع  و�إىل  �لعملية،  ب��اإج��ر�ء 
دعم  م��ن  ق��دم��و�  مل��ا  �مل�شت�شفى  ع��م��ل 

كبري لنا .
م�شت�شفى  ي��ع��ت��ر  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة  م���ن 
�أبولو مركز�ً متميز�ً لإجر�ء جر�حات 
�ملناظري �لدقيقة، حيث ي�شتقبل عدد�ً 
�أنحاء  �ملر�شى من خمتلف  لفتاً من 

�لعامل لتلقي خدمات �شحية متميزة 
�نتظار  ف���رت�ت  م��ع  معقولة  بتكلفة 

و�إقامة ق�شرية يف �مل�شت�شفى.
وقد جنحت م�شت�شفيات �أبولو خالل 
�ل�����ش��ن��و�ت �خل��م�����س �مل��ا���ش��ي��ة يف عالج 
�أجنبي  �أل���ف م��ري�����س   60 �أك���رث م��ن 
ت�شجل  ف��ي��م��ا  �ل����ع����امل،  �أن����ح����اء  م����ن 
م���ط���رد�ً يف حالت  �مل��ج��م��وع��ة من�����و�ً 
عن  يزيد  ما  وينتظر  �شنوياً.  �لعالج 
�لعالج  لتلقي  مليون مري�س دوره��م 
�لوطنية  �ل�شحة  خدمة  لئحة  على 
يف �ململكة �ملتحدة وحدها. كما ي�شعى 

غري  من  �لأمريكيني،  �ملر�شى  �آلف 
�مل�����ش��م��ول��ني ب��ال��ت��اأم��ني �ل�����ش��ح��ي، �إىل 
للح�شول  �أب��ول��و  م�شت�شفيات  زي����ارة 
من  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات  على 
�ل��ث��ال��ث. م���ن ج��ه��ة ثانية،  �مل�����ش��ت��وى 
تقدم م�شت�شفيات �أبولو فر�شاً فريدة 
و�ل�شرق  �إف���ري���ق���ي���ا  م����ن  ل��ل��م��ر���ش��ى 
�لأو������ش�����ط، وب����ل����د�ن ر�ب����ط����ة �ل�����دول 
جنوب  ودول  �آ�شيا،  و�شط  يف  �مل�شتقلة 
����ش���رق �آ����ش���ي���ا؛ ح��ي��ث مي��ك��ن��ه��م جتنب 
و�لتكاليف  �لطويلة  �لنتظار  فرت�ت 
�ملرتفعة يف �لبلد�ن �لأخرى. وموؤخر�ً، 
ت��ع��اون��ت ���ش��رك��ة ط����ري�ن �لإم�������ار�ت ، 
�إحدى �أ�شرع �شركات �لطري�ن منو�ً يف 
�لعامل، مع م�شت�شفيات �أبولو لتقدمي 
�جلودة  عالية  �شحية  رعاية  خدمات 
�لعامل.  للمر�شى من حول  �لهند  يف 
�شيتاح  �ل�������ش���ر�ك���ة،  ه�����ذه  ومب����وج����ب 
بلد�ً   19 م��ن  ومر�فقيهم  للمر�شى 
يف �ل�����ش��رق �لأو���ش��ط و�إف��ري��ق��ي��ا زيارة 
يف  �لرئي�شية  �ملجموعة  م�شت�شفيات 
مدن ت�شيناي، وحيدر �أباد، ونيودلهي، 
وبنجالور  �أب�������اد،  و�أح����م����د  وك��ل��ك��ات��ا، 
�ملخف�شة  �لأ���ش��ع��ار  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
و�لإياب  �ل��ذه��اب  ل��رح��الت  خ�شي�شاً 

على منت طري�ن �لإمار�ت .

•• ال�شارقة-الفجر:

و�ملباحث  �ل��ت��ح��ري��ات  �إد�رة  مت��ك��ن��ت 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  �جل��ن��ائ��ي��ة 
�ل�����ش��ارق��ة م��ن �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى �شخ�س 
 ) ع.م.ن   ( ي���دع���ى  �جل��ن�����ش��ي��ة  ع���رب���ي 
تخ�ش�س يف �شرقة �لأمو�ل عن طريق 
على  �لن�شب  من  متكن  حيث  �حليلة 
و�ملطاعم  �ل���ب���ق���الت  م���ن  جم��م��وع��ة 
�أمو�لهم يف عدد من  و�ل�شتيالء على 
�إمار�ت �لدولة خالل �لفرتة �ملا�شية. 
�إىل  ق���د وردت  ب���الغ���ات  ع����دة  وك���ان���ت 
�شرطة �ل�شارقة خالل �لفرتة �ملا�شية 
�لبقالت  م���ن  ع����دد  ب��ت��ع��ر���س  ت��ف��ي��د 
���ش��ك��ن��ي��ة خمتلفة  �أح���ي���اء  �ل���و�ق���ع���ة يف 
�شخ�س  قبل  من  و�ل�شرقة  لالحتيال 
بالت�شال  ت����ب����د�أ  �جل��ن�����ش��ي��ة  ع���رب���ي 
�أو�ل�شوبرماركت  �ل��ب��ق��ال��ة  ب�����ش��اح��ب 
ث��م يطلب   ، �لأغ���ر�����س  وط��ل��ب بع�س 
�شقته  يف  ل���ه  ب��ج��ل��ب��ه��ا  ي���ق���وم  �أن  م��ن��ه 
�لطو�بق  �أح���د  يف  رقمها  ي��ح��دد  �ل��ت��ي 
�ل�شوبرماركت  مبنى  نف�س  من  �لعليا 

�ملطلوبة  �لب�شاعة  قيمة  �حت�شاب  مع 
وخ�شمها من مبلغ �ألف درهم و�إح�شار 
ورقة  بحوزته  ب��اأن  موحيا  �ملبلغ  باقي 
نقدية بقيمة �ألف درهم ولي�س بحوزته 
فئات نقدية �شغرية ، وعند قيام �شبي 
�لأغر��س  بحمل  �شاحبها  �أو  �لبقالة 
�ملحتال  يتعمد  �ملبلغ  وبقية  �ملطلوبة 
مقابلته عند مدخل �لبناية متظاهر� 
ب���ان���ه خ�����رج ل��ل��ت��و م����ن �ل�����ش��ق��ة حيث 
�لأغر��س  م���ن  ج���زء  ب��ا���ش��ت��الم  ي��ق��وم 
من  ويطلب  �ملبلغ  وباقي  طلبها  �لتي 
�ل�شقة  �إىل  ي�شعد  �أن  �لبقالة  �شاحب 

لت�شليم بقية �لأغر��س و��شتالم ورقة 
باأن زوجته �شوف  �لألف درهم موحيا 
تقوم بذلك، وما �أن يدخل �لأخري �إىل 
بالفر�ر  به  �مل�شتبه  يلوذ  حتى  �مل�شعد 
ي�شتاأجرها  �شيارة  م�شتقال  �ملوقع  من 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ذه �لأع����م����ال. وب���ن���اء عليه 
�إد�رة  من  �أمني  فريق  ت�شكيل  فقد مت 
للبحث  �جلنائية  و�ملباحث  �لتحريات 
عن مرتكب هذه �ل�شرقات ومالحقته 
و�ل��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه، وم���ن خ���الل �لبحث 
�لتو�شل  �لفريق من  و�لتحري متكن 
�ل�شتباه  �إىل  ق�����ادت  م��ع��ل��وم��ات  �إىل 
ب�����ش��خ�����س ع���رب���ي مت��ك��ن �ل��ف��ري��ق من 
�تخاذ  تو�جده حيث مت  مكان  حتديد 
�لإج�����������ر�ء�ت �ل���ق���ان���ون���ي���ة �ل����الزم����ة ، 
و�لقب�س عليه. وبالتحقيق مع �ملذكور 
�لن�شب  يف  ب���ت���ورط���ه  �ع������رتف  ف���ق���د 
�لبقالت  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  و�لح���ت���ي���ال 
و�ملطاعم  �ل�����ش��وب��رم��ارك��ت  وحم����الت 
�ل�شارقة  مبناطق خمتلفة من مدينة 
ب�شرقة جمموعة  بقيامه  كما �عرتف 
�إمار�ت  من  بعدد  �ملحالت  من  كبرية 

�لدولة �لأخرى. وبناء على �عرت�فات 
�إىل  و�إح��ال��ت��ه  توقيفه  مت  فقد  �ملتهم 
ونا�شدت  ب��ال�����ش��ارق��ة.  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة 
�شرطة �ل�شارقة كافة �أ�شحاب �ملحالت 
هذه  ملثل  �لنتباه  ب�شرورة  �لتجارية 
على  و�حل��ر���س  �لحتيالية  �جل��ر�ئ��م 
تقدمي خدماتهم بالطرقة �ل�شحيحة 
و�لأم�����و�ل  �ل��ب�����ش��ائ��ع  ت�شليم  وع����دم   ،
�ملحل  د�خ��ل  �إل  �ملطلوبة  و�لأغ��ر����س 
�لطالبة  ل��ل��ج��ه��ة  ت��و���ش��ي��ل��ه��ا  ب��ع��د  �أو 
�لب�شاعة  ق��ي��م��ة  و�����ش���ت���الم  م��ب��ا���ش��رة 
ت�شليمها ملن يطلبها و�تخاذ  �أول قبل 
وقوع  دون  حت��ول  �لتي  �لتد�بري  كافة 
هذه �جلر�ئم ، و�لإب��الغ ف��ور�ً عن �أية 
�أو  و�لريبة  �ل�شك  تثري  قد  ت�شرفات 
حماولة  بوجود  ��شتباه  حالة  �أي  عن 
لديهم  يتو�فر  مب��ا  و�لإدلء  لل�شرقة 
�لأعمال،  من معلومات عن مثل هذه 
م����ن خ������الل �لت���������ش����ال �لآم��������ن عر 
خ��دم��ة »جن��ي��د« ع��ل��ى �ل��رق��م �ملجاين 
800151 �لتي تتيح �حلرية �لكاملة 

لأفر�د �جلمهور ب�شرية تامة. 

••راأ�س اخليمة - الفجر

��شتقبل �لعقيد يعقوب عبد �هلل �حلد�د رئي�س مركز �شرطة �لدقد�قة �ل�شامل 
�لثانية  بر�أ�س �خليمة، معلمات �لريا�شيت وطالبات مدر�شة ) �شهيلة �حللقة 
�أ�شبوع  فعاليات  �شمن  �ل�����ش��ام��ل،  �ل��دق��د�ق��ة  �شرطة  م��رك��ز  يف  وذل���ك   ،) ب��ن��ات 
�ملعلمات وطالبات مدر�شة �شهيلة بغر�س عدد  وقامت   .  )  35  ( �ل�  �لت�شجري 
من �لف�شائل يف باحة مركز �شرطة �لدقد�قة �ل�شامل، بح�شور �لعقيد يعقوب 
�إطار مفهوم �ل�شر�كات  �حلد�د وعدد من �ل�شباط و�لأف��ر�د باملركز، وذلك يف 
�ملجتمعية و�لتو��شل مع �ملجتمع �ملدين، �شمن �خلطة �ل�شرت�تيجية للقيادة 
�لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة، يف تعزيز �لعالقات مع �أفر�د �ملجتمع وموؤ�ش�شاته 
و�لت�شجري  بالبيئة  �له��ت��م��ام  �أن  �حل���د�د  �لعقيد  و�أو���ش��ح  و�خل��ا���ش��ة.  �لعامة 
على  يقت�شر  ل  و�لأم��ن  �ل�شرطة  دور  و�أن  �جلميع،  عاتق  على  تقع  م�شوؤولية 
، بل يده متتد لتطال �حلد من �جلرمية  �حلد من �جلرمية �جلنائية فقط 
�لأ�شجار  بتقطيع  قيامهم  عند  �ملجتمع  �أف��ر�د  بع�س  ي�شببها  قد  �لتي  �لبيئية 

و�لنباتات و�لورود �لتي تّزين �لأماكن �لعامة و�ل�شياحية و�لرية .

�أحمد بن �شعود �لقا�شمي يفتتح معر�س ر�أ�س �خليمة للتعليم و�لتدريب و�لتوظيف 2015 

جراحًا من م�صت�صفى اأبولو جنحوا بف�صل تواأم �صيامي خالل 9 �صاعات  11

�لأطباء ف�شلو� �لتو�أم �لتنز�ين دون فقد�ن كميات كبرية من �لدم

�شهيلة بنات تزين �شرطة �لدقد�قة �شمن ��شبوع �لت�شجري 
•• راأ�س اخليمة -وام:

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة يف 
ق�شر �شموه �م�س.. �ل�شيد �رز�ف فخريزي قن�شل عام 
�شموه  على  لل�شالم  قدم  �ل��ذي  �ندوني�شيا  جمهورية 
لدى  ل��ب��الده  قن�شال  عمله  م��ه��ام  ت�شلمه  مبنا�شبة 

�خليمة  ر�أ����س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ورح��ب  �ل��دول��ة. 
و�لتوفيق  �لإق���ام���ة  ط��ي��ب  ل��ه  متمنيا   .. بالقن�شل 
و�ل��ن��ج��اح يف ت��ع��زي��ز �أو�����ش���ر �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك بني 
ح�شر  �مل�شتويات.  خمتلف  على  �ل�شديقني  �لبلدين 
�للقاء .. �شعادة �شالح �أحمد �ل�شال م�شت�شار �شاحب 
�ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة و�شعادة حممد �أحمد �لكيت 

�مل�شت�شار يف �لديو�ن �لأمريي . 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ر�أ���س �خليمة  د�ئ��رة حماكم  �أ�شدرت حمكمة �جلنايات يف 
بجل�شتها �لتي عقدت �شباح �أم�س حكما على �شاب ��شيوي 
باإبعاده  و�أم��رت  �أ�شهر  �جلن�شية يق�شي باحلب�س مدة �شتة 
ع��ن �أر�����ش���ي �ل��دول��ة ب��ع��د تنفيذ �ل��ع��ق��وب��ة  وج���اء �لنطق 
ر�شمي  حم��رر  و��شتخد�م  بحيازة  �ملتهم  د�ن��ة  بعد  باحلكم 
�لإقامة  �إد�رة  رج���ال  وك���ان  �ل��غ��ري  �شفة  و�ن��ت��ح��ال  م��زي��ف 

و�شوؤون �لأجانب مبدينة ر�أ�س �خليمة .
ومت �شبط �ملتهم وهو يحاول مترير معاملة تثبيت �إقامة 
ع��م��ل يف م��دي��ن��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ب��ج��و�ز �شفر م��زي��ف وبعد 
��شتخد�م  �أكد خاللها  �لتي  �ملتهم  مع  �لأولية  �لتحقيقات 
تزييف  عملية  �إج���ر�ء  بعد  ل��ه  ب�شديق  خا�س  �شفر  ج��و�ز 
�لعامة متقدمة  للنيابة  �إحالته  و�ملعلومات مت  �ل�شورة  يف 
�ل�شابق بعد  �لتي ق�شت عليه بحكمها  للمحكمة �ملخت�شة 

�ل�شتماع لأقو�ل..

�ل�شجن و�لإبعاد لالآ�شيوي زّور �لقامة 

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�شتقبل قن�شل �ندوني�شيا 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�نتحر �شباح �أم�س �آ�شيوي �شنقا يف مقر تابع لإحدى �شركات �لقطاع �خلا�س 
مبنطقة �جلزيرة �حلمر�ء .  ويف �لتفا�شيل �لتي وردت على ل�شان م�شدر مطلع 
�ل�شركة  موقع  د�خ��ل  مظلة  �أ�شفل  �آ�شيوي  �نتحار  عن  ب��الغ  ورود  يف  تتلخ�س 
مبنطقة �جلزيرة �حلمر�ء وعلى �لفور توجهت �ىل �ملكان �لفرق �ملخت�شة من 
�شرطة ر�أ�س �خليمة حيث تبني �أن �لعامل �أقدم على �لنتحار بربط عنقه بحبل 
معلق يف مظلة خ�شبية خارجية وبعد نقل �جلثة �ىل �مل�شت�شفى با�شرت �ل�شرطة 

�لتحقيق ملعرفة مالب�شات جرمية �لنتحار . 

•• دبي -وام:

�لإعالن  خدمة  دب��ي  حماكم  �أطلقت 
�إط��ار �جلهود  �لإل��ك��رتوين يف  بالن�شر 
م�شتويات  �أعلى  حتقيق  �إىل  �لر�مية 
وتعزيز  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  و����ش���ع���ادة  ر����ش���ا 
وتهدف  �مل���ح���ل���ي.  �مل��ج��ت��م��ع  رف���اه���ي���ة 
�لإلكرتوين  بالن�شر  �لإع���الن  خدمة 
�إىل ت�شهيل ن�شر �لإعالنات �لقانونية 
ب�شورة  �ملحلية  �ل�شحف  يف  للدعاوى 
�لو�شول  ت��ع��ذر  ح��ال��ة  �إل��ك��رتون��ي��ة يف 
وتتيح  ع���ل���ي���ه.  �مل����دع����ى  ع����ن����و�ن  �إىل 

�خل��دم��ة �جل��دي��دة �إم��ك��ان��ي��ة �لطالع 
بتاريخ  �ملتعلقة  �لتفا�شيل  ك��ل  ع��ل��ى 
�جلهات  و�أ�شماء  �لق�شايا  ورق��م  ون��وع 
�لو�شول  بالدعوى ف�شال عن  �ملعنية 
وتتيح   . �لإع�����الن�����ات  ن�����ش��و���س  �إىل 
نوعها  م����ن  �لأوىل  �خل����ط����وة  ه�����ذه 
من  �ل���ش��ت��ف��ادة  ف��ر���ش��ة  للمتعاملني 
�لنقالة  هو�تفهم  خالل  من  �خلدمة 
من �أي مكان ويف �أي وقت �أو �حل�شور 
و��شتخد�م  دب����ي  حم��اك��م  م��ب��ن��ى  �إىل 
ج���ه���از �خل����دم����ة �ل���ذ�ت���ي���ة ل���الإع���الن 
ب��ال��ن�����ش��ر �مل������زود مب���ي���زة �ل���دف���ع نقد� 
و�أو�شح  �لئتمان.  بطاقة  �إىل  �إ�شافة 
�ملن�شوري  عيد  �خلبري طار�س  �شعادة 
م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي .. �أن خدمة 
متثل  �لإل���ك���رتوين  بالن�شر  �لإع����الن 
�خلدمات  مل��ج��م��وع��ة  ه���ام���ة  �إ����ش���اف���ة 
ت�شتهدف  �لتي  و�لذكية  �لإلكرتونية 
دفع م�شرية �لتحول �حلكومي �لذكي 
مبا يتما�شى مع �لتوجيهات �ل�شديدة 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل يف جعل دبي �ملدينة �لأذكى عامليا 

يف غ�شون �ل�شنو�ت �ملقبلة .

حماكم دبي تطلق �لإعالن بالن�شر �لإلكرتوين 
�شرطة �ل�شارقة تلقي �لقب�س على �شخ�س تخ�ش�س يف �لحتيال على �أ�شحاب �لبقالت و�ملطاعم

عامل ينتحر �شنقا بر�أ�س �خليمة 

فقدان جواز �سفرت
لطفية  �مل������دع������و/  ف����ق����د  
خ������ان  ع���ب���د�ل���وه���اب خان  
�جلن�شية   ب���اك�������ش���ت���ان      -
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)4119042(  من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7401616   

فقدان جواز �سفرت
�مل�������دع�������و/ حممد  ف�����ق�����د  
دي����ال مياه    م��ن��ري حم��م��د 
-ب��ن��غ��الدي�����س    �جلن�شية  
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)1294314(  من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7228185   

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �ن�س حممود 
فوزى   - �لردن    �جلن�شية  
رق����م  �����ش����ف����ره  ج����������و�ز   -
)265473(  �شادر من 
عليه  يجده  من  �بوظبي 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/5362224

اعالن اإغالق
فاين بوب لتجارة �مل��و�د �لغذ�ئية �س ذم م يعلن للجميع 
حمدودة  م�شوؤولية  ذ�ت  هي  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  باأن 
رقم )656317(  دبي مبوجب رخ�شة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
وع��ل��ي��ه ق���رر �ل�����ش��رك��اء �إغ��الق��ه��ا . وع��ل��ى م���ن ل��دي��ه �ي 
دب��ي خالل  به �ىل حماكم  �لتقدم  �و مطالبة  �ع��رت����س 

مدة �ق�شاها )45( يوماً من تاريخ �لن�شر.
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•• اأبوظبي-وام:

نظمت �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية ور�شة عمل تعريفية 
و�لقطاع  و�ملحلية  �لحتادية  �حلكومية  �جلهات  يف  �لعمل  �أ�شحاب  لط��الع 
�خلا�س .. على �لن�شخة �لتجريبية من �ملوقع �لإلكرتوين وبو�بة �خلدمات 
�لإلكرتونية �جلديدة للهيئة و�أخذ �ملالحظات على خدمات �أ�شحاب �لأعمال 
�إطالقه  عن  �شيعلن  �ل��ذي  �ملوقع  على  �لذكية  �خلدمات  �أوىل  �شتكون  �لتي 
قريبا �شمن م�شروع �لهيئة للتحول للخدمات �لذكية. و�شهدت ور�شة �لعمل 
�خلدمات  طبيعة  عن  بالهيئة  �ملعلومات  نظم  �إد�رة  فريق  قبل  من  عر�شا 
�لتي �شتقدم لأ�شحاب �لعمل حيث تنوعت �خلدمات �ملقدمة ما بني خدمات 
من  ح�شاباتهم  �إد�رة  من  متكنهم  و�أخ��رى  �لعمل  لأ�شحاب  �لنظام  يوفرها 
خالل �خلدمات �ملتوفرة يف �لنظام دون �حلاجة �إىل مر�جعة �لهيئة. و�أو�شح 

فريق �لعمل �أن �خلدمات �لتي يوفرها �لنظام تتمثل يف �إمكانية عر�س ك�شف 
لال�شرت�كات �مل�شتحقة على �أ�شحاب �لعمل وعر�س بيانات �ملوظفني �ملوؤمن 
�لأم��ر برغبة يف حتديث  �شو�ء تعلق  �لعمل  بيانات �شاحب  عليهم وحتديث 
بيانات �ملن�شاأة �لتي ت�شمل تغيري ��شم �ملن�شاأة �أو دجمها مع من�شاأة �أخرى �أو 
�إلغاء �ملن�شاأة �أو حتديث بيانات �لأ�شخا�س �ملفو�شني بالتوقيع و�ملزيد  طلب 
من �خلدمات �لأخرى ذ�ت �ل�شلة. و�أ�شاف فريق �لعمل �أن هذه هي �ملرحلة 
�إطالقها  �شيتم  و�لتي  �لثانية  �ملرحلة  بخ�شو�س  �أم��ا  �خلدمات  من  �لأوىل 
�لعمل  �أ�شحاب  بت�شجيل  �ملتعلقة  �لأخ���رى  باخلدمات  خا�شة  فهي  لحقا 
�ملتقاعدين  �إىل خدمات  بالإ�شافة  �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س  �جلدد يف 
و�مل�شرتكني. و�أو�شح �لفريق �أنه من �ملميز�ت �لتي يقدمها �لنظام �للكرتوين 
�جلديد �أنه ميكن �أ�شحاب �لعمل من معرفة قيمة ح�شاب �ل�شرت�ك �مل�شتحق 
بعملية  ي��ق��وم  �ل���ذي  �ل��ن��ظ��ام  �إىل  بياناته  �إدخ����ال  �مل��وؤم��ن عليه مب��ج��رد  على 

و�ل��ذي يختلف  �مل�شتحق  �ل�شرت�ك  نهائيا عن قيمة  ح�شابية تقدم خمرجا 
من موؤمن عليه �إىل �آخر تبعا لختالف قيمة �لر�تب �لذي يتقا�شاه وغريه 
من �ملتغري�ت �لأخرى وهو ما يقلل �لعبء على �ملوظفني خا�شة يف �ملن�شاآت 
�إىل  �أحيانا  ع��دده��م  ي�شل  �ل��ذي��ن  �ملوظفني  م��ن  كبرية  ب��اأع��د�د  تتمتع  �لتي 
�أربعة �آلف موظف �أو �أكرث كما ميكن �لنظام �جلديد �ملوظفني �مل�شتخدمني 
للنظام من �إر�شال �لطلبات �ملختلفة �إىل �لإد�ر�ت �لد�خلية �ملعنية كما يتمتع 

�لنظام مبرونة كبرية يف �إد�رة ح�شابات �مل�شتخدمني.
و�شهدت ور�شة �لعمل تفاعال من �أ�شحاب �لعمل حيث طرح �لبع�س ت�شاوؤل 
عن مدى �إمكانية توفري حلول لت�شجيل �ملوؤمن عليهم يف �ملن�شاآت �لتي تتمتع 
باأعد�د كبرية من �ملوظفني ورد فريق �لعمل �أنه باإمكان �لهيئة توفري �آلية 
ت�شجيلهم  �مل��ر�د  باملوظفني  �خلا�شة  لتوفري  �ملختلفة  �جلهات  مع  للربط 
��شتبيانا  �لعمل  �نتهاء ور�شة  بعد  �لفريق  �أجرى  �ملوؤمن عليهم. وقد  �شمن 

�لور�شة  ح�شر  حيث  �جلديد  �ملوقع  عن  �لعمل  �أ�شحاب  ر�شا  م��دى  ملعرفة 
13 جهة منها ر�شاها  �أبدت  ع�شرون جهة تنوعت ما بني حكومية وخا�شة 
�لتام ممتاز عن �لنظام �جلديد لتقدمي �خلدمة �لذكية لأ�شحاب �لعمل يف 
حني �أبدت خم�س جهات ر�شاها جيد جد� .. و�أعربت جهة و�حدة عن قبولها 
نوعا ما متو�شط مبخرجات �لنظام. و��شتطلع فريق �إد�رة �لإعالم و�لتوعية 
�آر�ء �أ�شحاب �لعمل �لذين ح�شرو� �لور�شة عن مدى فعالية �لنظام وقدرته 
فاطمة  قالت  حيث  �إليها  يحتاجون  �لتي  �خل��دم��ات  متطلبات  تلبية  على 
للعمل  كرنامج  �لنظام  �أن  �لفجرية  بحكومة  معا�شات  م�شوؤولة  �لزحمي 
ملفات  متابعة  ع��ن  �مل�شوؤولة  �لإد�ر�ت  يف  �ملوظفني  حاجة  ويلبي  متكامل 
700 موؤمن عليه  �ملوؤمن عليهم .. لفتة �إىل متابعة ملفات ما يقارب من 
تابعني ل� 15 جهة يف حكومة �لفجرية �شتكون �أ�شهل بكثري �إذ� ما مت �إجناز 

معامالتهم عن طريق �خلدمة �لذكية.

�ملعا�شات تنظم ور�شة لطالع �جلهات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س على �لن�شخة �لتجريبية ملوقعها �لإلكرتوين

•• ال�شارقة-وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل �لقا�شمي 
ن��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ملجل�س 
�ملجل�س  �ج���ت���م���اع  �م�������س  ���ش��ب��اح  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة �لذي عقد يف مكتب 
�شمو �حلاكم ومتت خالله مناق�شة عدد من 
�ملختلفة  �لإم����ارة  ب�����ش��وؤون  �ملتعلقة  �ملو��شيع 
�مل�شاريع  يف  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري  ع��ل��ى  و�لط�������الع 
�خلدمية يف مدن ومناطق �ل�شارقة �لتي من 
�شاأنها خدمة �ملو�طنني و�لقاطنني على �أر�س 
�لإمارة. وبعد �أن �شادق �ملجل�س على حم�شر 
�مل��ج��ل�����س �لهيكل  �ع��ت��م��د  �ل�����ش��اب��ق��ة  �جل��ل�����ش��ة 
�لتنظيمي للديو�ن �لأمريي بال�شارقة و�طلع 

�لهند�شية  �لأع���م���ال  م�����ش��روع  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س 
مبنطقة �ل�شجعة �ل�شناعية �ملقدم من �شعادة 
�ملهند�س �شالح بن بطي �ملهريي رئي�س د�ئرة 
نبذة  �مل��ه��ريي  وق���دم  �مل�����ش��اح��ة.  و  �لتخطيط 
عن �مل�شروع و��شتعر�س �ملعوقات �لتي تو�جه 
من  �لعديد  وق��دم  للمنطقة  �ملنا�شيب  در��شة 
�مل�شروع  تطوير  �شاأنها  م��ن  �لتي  �لتو�شيات 
�لد�ئرة  ووج���ه  �لتو�شيات  �ملجل�س  و�ع��ت��م��د 
بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية. و�طلع �ملجل�س 
على نتائج �لدر��شة �ملقدمة من د�ئرة �لتنمية 
يف  �لرو�ئح  �نبعاث  �أ�شباب  حول  �لقت�شادية 
�شعادة  و�أو�شح  �ل�شناعية.  �ل�شجعة  منطقة 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ه����دة �ل�����ش��وي��دي رئ��ي�����س د�ئ����رة 
تهدف  �ل���در�����ش���ة  �أن  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

لنبعاث  �حل��ق��ي��ق��ي��ة  �لأ����ش���ب���اب  حت��دي��د  �إىل 
�ل��ب��ي��ئ��ي��ة �مل��رتت��ب��ة عليها  �ل����رو�ئ����ح و�لآث�������ار 
ممثلي  �شم  �جتماعا  �ل��د�ئ��رة  عقدت  وعليه 
عمل  ف��ري��ق  ت�شكيل  ومت  �مل��خ��ت�����ش��ة  �جل��ه��ات 
�بن  و��شتعر�س  ب��ال��در����ش��ة.  للقيام  م��ي��د�ين 
�لدر��شة  �إليها  خل�شت  �لتي  �لتو�شيات  هدة 
ومنها تركيب حمطات ر�شد �لهو�ء �خلارجي 
و�أوق���ات  �ل��ت��ل��وث  لقيا�س  �ل�شجعة  مبنطقة 
على  �لقت�شادية  �ملن�شاآت  وت�شجيع  ح��دوث��ه 
�حل�شول على �لآيزو 1400 �خلا�س بالبيئة 
�مل�شتعمل  �ل��زي��ت  ب��د�ئ��ل ل���ش��ت��خ��د�م  و�ي��ج��اد 
كوقود لعمليات �ل�شهر ووجه �ملجل�س بالأخذ 
مبالحظات �ل�شادة �أع�شاء �ملجل�س و�لتن�شيق 
�لتو�شيات مو�شع  لو�شع  �ملعنية  مع �جلهات 

�لتنفيذ. و�أ�شدر �ملجل�س �لقر�ر رقم 3 ل�شنة 
2015 ب�شاأن تعديل قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي 
جلان  ت�شكيل  ب��اإع��ادة   2013 ل�شنة   7 رق��م 
�ل�شارقة.  �إم��ارة  يف  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س 
و�طلع �ملجل�س على �مليز�نية �ملقرتحة لنادي 
�ل�����ش��ارق��ة ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �مل��ق��دم��ة من 
�ملجل�س  ووج���ه  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة  جمل�س 
ل���د�ئ���رة �ملالية  �مل��ق��رتح��ة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  ب��اإح��ال��ة 
و�إعادة  �مليز�نية  ح��ول  ر�أي��ه��ا  لإب���د�ء  �ملركزية 
رفعها للمجل�س �لتنفيذي. و�شمن ما ��شتجد 
�ط��ل��ع �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى ج����دول �أع���م���ال �جلل�شة 
�لتا�شعة للمجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة 
ب�شاأن  ق��ان��ون  م�����ش��روع  مناق�شة  و�مل��ت�����ش��م��ن��ة 

�ملو�رد �لب�شرية لإمارة �ل�شارقة. 

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل���دور �لكبري  ثمن ع�����ش��ر�ت �لأط��ب��اء 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  تلعبه  �ل���ذي 
�ل�شحي  �لقطاع  �أد�ء  لتعزيز  �ملتحدة 
يف �ل���دول���ة م��ن خ���الل �حل��ر���س على 
�لطبية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح����دث  ����ش��ت��خ��د�م 
�لعاملية �ملتبعة يف �لت�شخي�س و�لعالج، 
ودعم  ل��ل��ك��ف��اء�ت،  �مل�شتمر  و�لتطوير 
�لطاقات �ملتميزة، وتوفري بيئة جاذبة 
ل���ش��ت��ق��ط��اب �لإم���ك���ان���ات �ل��ط��ب��ي��ة من 
ح���ول �ل��ع��امل م��ن �أج����ل ت��ق��دمي �رفع 
ما  وه��و  �لطبية،  �ل��رع��اي��ة  م�شتويات 
�شهدها  لف���ت���ة  ط���ف���ر�ت  يف  �ن��ع��ك�����س 
�ل�شنو�ت  خ�����الل  �ل���ط���ب���ي  �ل���ق���ط���اع 

�خلم�س �ملا�شية.
فعاليات  �خ���ت���ت���ام  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
�لأنف  لأطباء  �لثاين  �ل��دويل  �مللتقى 
نظمه  �ل��������ذي  و�حل����ن����ج����رة  و�لذن 
بال�شارقة  موؤخر�  �جلامعة  م�شت�شفى 
�لعاملية  �لطبية  �لطرق  �أحدث  لبحث 
و�لعالج  �لت�شخي�س  جمال  يف  �ملتبعة 
بح�شور  �ل��ت��و�زن  ��شطر�ب  مل�شكالت 
�لدكتور عبد �لعزيز بن بطي �ملهريي 
مدير هيئة �ل�شارقة �ل�شحية، ومايكل 
مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �لرئي�س  �شرتو�د 
و�لروفي�شور  ب��ال�����ش��ارق��ة،  �جل��ام��ع��ة 
مل�شت�شفى  �لطبي  �مل��دي��ر  يا�شني  حكم 

�أحمد  و�لدكتور  بال�شارقة،  �جلامعة 
و�لأذن  �لأن���ف  �إ�شت�شاري  �ل���و�ع  منذر 
�جلامعة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  و�حل���ن���ج���رة 
�أمر��س  و�خ��ت�����ش��ا���ش��ي��ي  ب��ال�����ش��ارق��ة، 
و�لعالج  �لطبيعي  و�ل���ع���الج  �ل�����ش��م��ع 
�ملهني وطلبة كليات �لطب يف �لدولة، 
و�لطو�قم �لتمري�شية �ملختلفة، وُعقد 
�لدوري  �للقاء  مع  بالتز�من  �مللتقى 
�ل�شحة  وز�رة  تقيمه  �ل��ذي  �ل�شاد�س 
كل ثالثة ��شهر لأطباء �لأنف و�لأذن 
م�شت�شفى  و��شت�شافته  و�حل��ن��ج��رة، 

�جلامعة بال�شارقة.
و����ش���م���ت ق���ائ���م���ة �مل���ت���ح���دث���ني خالل 
�لأن���ف و�لذن  �ل��ث��اين لأط��ب��اء  �مللتقى 
و�حل��ن��ج��رة ك��اًل م��ن: �ل��دك��ت��ور �أحمد 
����ش��ت�����ش��اري ورئ��ي�����س ق�شم  �ل���ع���م���ادي 
�لأنف و�لأذن و�حلنجرة يف م�شت�شفى 
�ل���ر�ح���ة ب���دب���ي، و�ل���دك���ت���ورة زري����دة 
ز�ي���ن���وم �لأ����ش���ت���اذة �مل��ح��ا���ش��رة يف علم 
مباليزيا،  �شاين�س  جامعة  من  �ل�شمع 
�إ�شت�شاري  بري�شود  ريكاردو  و�لدكتور 
و�حلنجرة  و�لأذن  �لأن������ف  وج������ر�ح 
بال�شارقة،  �ل����زه����ر�ء  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
و�لدكتور �أحمد منذر �لو�ع �إ�شت�شاري 
�لأنف و�لأذن و�حلنجرة يف م�شت�شفى 

�جلامعة بال�شارقة.
عبد  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  �ملنا�شبة  ه��ذه  ويف 
هيئة  مدير  �ملهريي  بطي  بن  �لعزيز 

�ل�����ش��ح��ي��ة ع�����ش��و جمل�س  �ل�������ش���ارق���ة 
بال�شارقة:  �جلامعة  م�شت�شفى  �إد�رة 
مي��ر �ل��ق��ط��اع �ل��ط��ب��ي �ل��ع��امل��ي بوترية 
�لوقوف  ويتعني  �لنمو،  يف  مت�شارعة 
على �مل�شتجد�ت ملو�كبة تطور �لقطاع 
�ل��ط��ب��ي �ل���ع���امل���ي، وم����ن ه��ن��ا حتر�س 
دور  ل��ع��ب  ع��ل��ى  �جل��ام��ع��ة  م�شت�شفى 
مهم يف هذ� �لتطور بتنظيم �مللتقيات 
�لعام،  م��د�ر  �لطبية على  و�مل��وؤمت��ر�ت 
�لفعالية، و�شنعمل  ��شعدنا جناح  وقد 
�أهمية  �لأط��ب��اء يف  دع��و�ت  تلبية  على 
�إجر�ء �مللتقى �لقادم للدور �ملهم �لذي 
جد�  حديثة  ط��رق��اً  بتعليمهم  ق��دم��ه 
م��ن �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة ل��ع��الج �لدو�ر 

بطريقة متقدمة .
م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال م���اي���ك���ل �����ش����رت�ود 
�لرئي�س �لتنفيذي مل�شت�شفى �جلامعة 
بال�شارقة:  تتز�يد �حلاجة �إىل توفري 
لتطبيق  �مل��ت��و����ش��ل  �ل��ط��ب��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لر�هني  على  �ملبني  �ل��ط��ب  مفهوم 
�ل�شارقة  يف  �ل�����ش��ائ��د  �مل��ع��ي��ار  وج��ع��ل��ه 
وت��ع��ت��زم م�شت�شفى  �لإم�����ار�ت.  وب��اق��ي 
�جلامعة بال�شارقة لعب دور ريادي يف 
�إقامة فعاليات �لتعليم �لطبي �مل�شتمر 
بالتعليم  �ل��د�ئ��م  �إلتز�مها  من  كجزء 

ما بعد �لتخرج .
و�أ�شاف: �شن�شتمر يف تنظيم مثل هذه 
لتو�شيع  م�شتقباًل  �مل��ه��م��ة  �مل��ل��ت��ق��ي��ات 

م�شاحة �لفائدة، ومبا يعزز من ريادة 
�لقطاع �لطبي يف �ل�شارقة و�لدولة 

وق�����ال �ل���دك���ت���ور �أح���م���د م���ن���ذر �ل����و�ع 
��شت�شاري �لأنف و�لأذن و�حلنجرة يف 
م�شت�شفى �جلامعة بال�شارقة يف تعليق 
�لتو�زن  ��شطر�بات  �مللتقى:  حول  له 
�شخ�شاً  وي�شيب  عاملياً،  �شائع  مر�س 
وتتفاوت  ��شخا�س،  ع�شر  كل  من بني 
و�ملعقدة،  �خل��ط��رية  ب��ني  �لإ����ش���اب���ات 
�ل���ت���و�زن  �����ش���ط���ر�ب���ات  �إد�رة  وت���ث���ري 
وعالجها حتديات كثرية، وقد حر�شت 
�مللتقى  ه���ذ�  تنظيم  ع��ل��ى  �مل�شت�شفى 
�شمن  �مل�شتجد�ت  على  للوقوف  �ملهم 
دوره��ا �ملحوري يف دعم تطور كفاء�ت 
�لأط���ب���اء، وت��ع��زي��ز خ��ر�ت��ه��م يف تعلم 
ط��رق ت��دري��ب��ات �ل��ت��و�زن �ل��ت��ي �أثبتت 

فعاليتها يف �لت�شخي�س و�لعالج .
على �شعيد مت�شل، �أقيمت ور�شة عمل 
��شتعر��س  �مللتقى بهدف  على هام�س 
ت�شخي�س  جم��ال  يف  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر 
وع���الج ����ش��ط��ر�ب��ات �ل���ت���و�زن، مب��ا يف 
و�لغرفة  �ل�����ت�����و�زن،  ت���دري���ب���ات  ذل����ك 
�لوقوف،  وت���دري���ب���ات  �لف���رت�����ش���ي���ة، 
وفو�ئدها وتطبيقاتها، و�أتيح لالأطباء 
للم�شاركني فر�شة �مل�شاركة يف جل�شات 
�خلرة  و�ك��ت�����ش��اب  �لعملي  �ل��ت��دري��ب 
حول �إجر�ء تدريبات �لتو�زن ول�شيما 
تدريب  �أول  ُيعتر  �لذي  �إك�س(،  )بال 

ب�12 لغة، ومت  ت��و�زن منزيل متو�فر 
ت��ط��وي��ره م��ن ق��ب��ل خ���ر�ء �لع�شاب 
�لدهليزية وقد �أثبت فاعليته يف عالج 
�مل��ر���ش��ى �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن خمتلف 
�ل���ت���و�زن، وت�شعى  ����ش��ط��ر�ب��ات  �أن����و�ع 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى �جل���ام���ع���ة ب��ال�����ش��ارق��ة �أن 
ياأخذ هذ� �لنمط طريقه للتطبيق يف 

�لإمار�ت و�ملنطقة.
ز�ينوم  زريدة  �لدكتورة  هذ� وحتدثت 
وعالقته  �ل��ت��وز�ن  ج��ه��از  ت�شريح  ع��ن 
�مل��ح��ي��ط��ي و�جلهاز  ب��ال��دم��اغ �جل��ه��از 
�ملركزي ، وكيفية �لن�شجام بني �لعني 
و�لأذن وجهاز �لتو�زن مع �لبدن، كما 
��شتعر�شت طرق �لتمييز بني �لأ�شباب 
�ل���ت���ي ت�������وؤدي �ىل �خ����ت����الل �ل����ت����و�زن 
و�لدو�ر �ملحيطية و��شطر�ب �لتو�زن 
�عر��شاً  يعك�س  �ل��ذي  �ل��دم��اغ  مبركز 
و�لعالج  �لفح�س  وكيفية  خمتلفة، 
�لدكتور  م��ن��ه��ا، يف ح��ني حت���دث  ل��ك��ل 
و�لأذن  �لأن���ف  ��شت�شاري  �ل���و�ع  منذر 
�جلامعة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  و�حل���ن���ج���رة 
����ش��ط��ر�ب��ات �جلهاز  ع���ن  ب��ال�����ش��ارق��ة 
�ل���ده���ل���ي���زي، و�أه���م���ي���ة �ل��ت��ف��ري��ق بني 
للدو�ر  �ملحيطية  و  �ملركزية  �لأ�شباب 

ل�شمان تقدمي �لعالج �ملنا�شب.
�لدكتور  حت�����دث  ذ�ت�������ه،  �لإط��������ار  يف 
ري���ك���اردو ب��ري���ش��ود ����ش��ت�����ش��اري وجر�ح 
�لأنف و�لأذن و�حلنجرة يف م�شت�شفى 

�لعني  ر�أر�أة  ع��ن  �ل�����ش��ارق��ة  �ل���زه���ر�ء، 
�ثناء  �ل��ع��ني  ح��رك��ة  ت�شخي�س  وه��ي   ،
�خ��ت��الل �ل��ت��و�زن و�ل���دو�ر ملعرفة نوع 
�لإ����ش���اب���ات، ن��ت��ي��ج��ة لرت���ب���اط حركة 
ي��ت��ي��ح معرفة  ب���ال���دم���اغ مم���ا  �ل���ع���ني 
�ملمكن،  �ل���ع���الج  وت���ق���دمي  �لأع����ر������س 
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  ����ش��ت��ع��ر���س  ح���ني  يف 
��شطر�ب  ع�����الج  ك��ي��ف��ي��ة  �ل���ع���م���ادي 
× 4 وهي عبارة   4 �لتو�زن بطريقة 
و�رب���ع  للت�شخي�س  �أ���ش�����س  �رب����ع  ع���ن 

�أ�ش�س للعالج
و�ختتمت فعاليات �مللتقى بور�شة عمل 
ز�ينوم حول  زري��دة  �لدكتورة  قدمتها 
�ل�شكتة  بعد  �لع�شبي  �لتاأهيل  �إع���ادة 

�لناجمة  �لأ���ش��ر�ر  لتقليل  �لدماغية 
�إع�������ادة بع�س  ع��ن��ه��ا، وك��ي��ف��ي مي��ك��ن 
�لأدو�ر �خلا�شة بالتو�زن �ىل �ملري�س 
�لدماغية،  بامل�شكالت  �لإ���ش��اب��ة  بعد 
�ختبار  �إج���ر�ء  على  عملية  وتدريبات 
��شتخد�م  �أجل  من  �لتو�زن  ��شطر�ب 
يف  �لعاملية  �لطبية  �لتقنيات  �أح���دث 
جمال �حلركات �لعالجية �لتي ميكن 
�لتي  �ل��ت��و�زن  ����ش��ط��ر�ب  معها ع��الج 
�لدر��شات  نتائج  بعد  جناحها  �ثبتت 
�لوليات  يف  �ج��ري��ت  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة 

�ملتحدة �لأمريكية.
�جلامعة  مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  و����ش���ب���ق  ه������ذ� 
موؤمتر  م��وؤخ��ر�ً  نظمت  �أن  بال�شارقة 

ط���ب �لأط���ف���ال �ل��ع��امل��ي �ل����ذي �ختتم 
فعالياته يف دبي موؤخر�ً، بح�شور نخبة 
من �لأطباء حول �لعامل للحديث عن 
�مل�شكالت �لتنف�شية لالأطفال، وت�شتعد 
�لعلمية  �ل��ن��دوة  فعاليات  ل�شت�شافة 
و�لعناية  �لتخدير  ح��ول  �ملتخ�ش�شة 
�لرئي�س  �شتعقد مبقرها  �لتي  �ملركزة 
م�شت�شفى  وت��ن��وي  �ل�شارقة،  �إم���ارة  يف 
�جلامعة بال�شارقة �ل�شتمر�ر بتنظيم 
�ل�شلة  ذ�ت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
للعام  �خلا�شة  ��شرت�تيجياتها  خالل 
�حلايل 2015 لتلبية طموح �لأطباء، 
وتعزيز مكانة �ل�شارقة بكونها مدينة 

�شحية عاملية.

عبد�هلل بن �شامل يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي بال�شارقة

م�شت�شفى �جلامعة بال�شارقة تختتم �مللتقى �لدويل �لثاين لأطباء �لأنف و�لأذن و�حلنجرة

�شيف بن ز�يد يطلع على م�شروعات �ملجل�س �لحتادي للرتكيبة �ل�شكانية

عبد�هلل بن ز�يد ي�شتقبل �لوزير �مل�شوؤول عن 
�ل�شوؤون �خلارجية ب�شلطنة عمان

•• ابوظبي- وام:

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �ط��ل��ع 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
رئي�س �ملجل�س �لحتادي للرتكيبة 
وبر�مج  م�شروعات  على  �ل�شكانية 
للرتكيبة  �لحت����������ادي  �مل���ج���ل�������س 
�ل�����ش��ك��ان��ي��ة خ����الل زي�����ارة ق����ام بها 
����ش���م���وه �م���������س ل���ل���م���ق���ر �جل���دي���د 
�لكائن يف �بر�ج �لحتاد باأبوظبي. 
ور�ف��������ق ����ش���م���وه خ������الل �ل����زي����ارة 
خلريباين  نا�شر  �لدكتور  �ل��ل��و�ء 
�شمو  ملكتب  �لعام  �لأمني  �لنعيمي 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 

�ملجل�س  و�أق���������ش����ام  م����ر�ف����ق  ع���ل���ى 
�ل�شكانية  ل��ل��رتك��ي��ب��ة  �لحت������ادي 
ومركز  �لآيل  �حل���ا����ش���ب  و�إد�رة 
�لتقنيات  باأحدث  �ملجهز  �لبيانات 
�أقيمت  و�ل��ت��ي  �لأط��ف��ال  وح�شانة 
لرعاية �أبناء �لعامالت و�لعاملني 
�ل����زي����ارة  خ����ت����ام  ويف  ب���امل���ج���ل�������س. 
ل�شمو  �لتذكارية  �ل�شور  �لتقطت 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
�لد�خلية مع �لعاملني يف �ملجل�س 
�ل�شكانية.  ل��ل��رتك��ي��ب��ة  �لحت�����ادي 
باملجل�س  �لعامل  �لفريق  �أن  يذكر 
ي�شم نخبة من �ل�شباب �ملو�طنني 
يعملون  و�ل���ذي���ن  �جل��ن�����ش��ني  م���ن 
تطلعات  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  ب����ج����د�رة 

�جلهات �لر�فدة للبيانات ومن ثم 
�ملنهجيات  �أح��دث  وف��ق  معاجلتها 
�إىل  و���ش��ول  وتنقيحها  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
منتجات دميوغر�فية فنية ت�شمل 
لدميوغر�فية  �خل�شائ�س  جميع 
�خل�شائ�س  ح��ي��ث  م���ن  �ل�����ش��ك��ان 
�لج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
وغريها  و�لقت�شادية  و�ل�شلوكية 
م�����ن �خل�������ش���ائ�������س �حل����ي����وي����ة يف 
�ل�����ش��ك��ان وتدعم  ودر������ش����ات  ع��ل��م 
�لدميوغر�فية  �مل��ن��ت��ج��ات  ه����ذه 
�شموه  �طلع  كما  �لقر�ر.  متخذي 
على  �ملجل�س  م��ع  �جتماعه  خ��الل 
قطاع  عليها  يعمل  �لتي  �ل��ر�م��ج 
ومنها  و�لت�����ش��ال  �ل�شرت�تيجية 

�ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل��ع��م��ي��د ع��ل��ي خلفان 
�ل����ظ����اه����ري م����دي����ر ع������ام �����ش����وؤون 
�ل��ق��ي��ادة ب�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي وعدد 
�ل�����وز�رة.  ومنت�شبي  ���ش��ب��اط  م��ن 
�مل�شت�شار  �شموه  ��شتقبال  يف  وك��ان 
ع�شو  �لنعيمي  خل��ري��ب��اين  ر����ش��د 
و�أم������ني ع����ام �مل��ج��ل�����س �لحت�����ادي 
ل��ل��رتك��ي��ب��ة �ل�����ش��ك��ان��ي��ة و�لأم����ن����اء 
..و�شاهد  و�مل���وظ���ف���ون  �ل���ع���ام���ون 
�شموه عر�شا تف�شيليا عن م�شروع 
ق��و�ع��د �ل��ب��ي��ان��ات �مل��ت��ك��ام��ل��ة �لتي 
���ش��م��ن جهود  �مل��ج��ل�����س  �أن���ت���ج���ه���ا 
م��ت��و����ش��ل��ة م���ن �ل��ع��م��ل �ل������دوؤوب 
��شتمرت �شهور� طويلة من جتميع 
�لأول����ي����ة م���ن خمتلف  �ل���ب���ي���ان���ات 

�ل�شكانية  �ل�شرت�تيجية  حتديث 
�ل��وط��ن��ي��ة وع��ل��ى م�����ش��اري��ع قطاع 
�لإح�������ش���اء ب��و���ش��ف��ه��ا ت��ع��م��ل وفق 
وم�شاريع  �ملعتمدة  �ملعايري  �أحدث 
و�ل�شيا�شات.  �ل���ب���ح���وث  ق���ط���اع 
و�أبدى �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�أبناء  يف  �ل��ك��ب��رية  ثقته  نهيان  �آل 
�ل��ت��ي يعملون  �ل��وط��ن و�مل�����ش��اري��ع 
�لحتادي  �ملجل�س  وينفذها  عليها 
جميع  وح��ث  �ل�شكانية  للرتكيبة 
�لعاملني على �ل�شتمر�ر بالوترية 
ن��ف�����ش��ه��ا م����ن �ل���ع���ط���اء و�مل���ث���اب���رة 
مع  و�لتناف�س  �جلهود  وم�شاعفة 
�مل�شتقبلية.  �مل�����ش��اري��ع  يف  �ل�����ذ�ت 
و���ش��م��ل��ت زي������ارة ���ش��م��وه �لط����الع 

•• اأبوظبي-وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�خل��ارج��ي��ة يف م��ط��ار �ل��رئ��ا���ش��ة ب��اأب��وظ��ب��ي �م�����س معايل 
يو�شف بن علوي بن عبد �هلل �لوزير �مل�شوؤول عن �ل�شوؤون 
بوزير  �شموه  ورح��ب  �ل�شقيقة.  عمان  ب�شلطنة  �خلارجية 
�خلارجية �لعماين م�شيد� بالعالقات �لأخوية �لتي جتمع 
دولة �لإمار�ت و�شلطنة عمان �ل�شقيقة حتت قيادة �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�شعيد  ب��ن  ق��اب��و���س  �ل�شلطان  ج��الل��ة  و�أخ��ي��ه  �هلل  حفظه 
�لإم����ار�ت على  دول��ة  �شموه حر�س  و�أك���د  ع��م��ان.  �شلطان 
�آفاق  تعزيز ودعم �لعالقات �لتاريخية و�لو�شول بها �إىل 
�أرحب تفتح جمالت �أو�شع لهذ� �لتعاون يف �مل�شتقبل وتعود 
�ل�شقيقني. ومت  و�ل�شعبني  �لبلدين  و�ملنفعة على  باخلري 
جمل�س  م�شرية  ح��ول  �لنظر  وجهات  تبادل  �للقاء  خ��الل 
�لهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون 
و�لدولية  �لإقليمية  �ل��ت��ط��ور�ت  بحث  مت  كما  �مل�����ش��رتك. 

�لر�هنة وعدد من �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

�ل��رتك��ي��ب��ة �ل�����ش��ك��ان��ي��ة ورف����ع عدة 
�ملوقر  �ل�����وزر�ء  ملجل�س  ���ش��ي��ا���ش��ات 
هذه  وتاأتي  ب�شاأنها  �لالزم  لتخاذ 

�حل���ك���وم���ة �ل��ت��ط��وي��ري��ة. وجت���در 
�أج���رى  �مل��ج��ل�����س  �أن  �إىل  �لإ����ش���ارة 
�أب���ح���اث���ا ع��ل��م��ي��ة م��ه��م��ة يف جمال 

لت�شافر  ك��م��ح�����ش��ل��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
و�لتعاون  �ملعنية  �لقطاعات  جهود 

مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني.

خليفة لالأعمال �لن�شانية تنفذ �ملرحلة �لثانية من حملة �مل�شاعد�ت لالأ�شر �ملت�شررة من موجة �لربد و�لفي�شانات بتون�س
•• تون�س-وام:

بن  خليفة  موؤ�ش�شة  م��ن  فريق  ب��د�أ 
�لن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د 
م��ن حملة  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  تنفيذ 
�مل�����ش��اع��د�ت ل��الأ���ش��ر �مل��ت�����ش��ررة من 
موجة �لرد و�لفي�شانات يف تون�س. 
باملوؤ�ش�شة  م�����ش��وؤول  م�����ش��در  وق����ال 
�إطار  ت��اأت��ي يف  �مل�����ش��اع��د�ت  ه���ذه  �ن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل ومتابعة �شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. و�و�شح �ن 
�جلزء �لثاين من �حلملة ي�شتهدف 
����ش��رة تون�شية م��ع��وزة يف  �أل���ف   35
�حلملة  ت�شملها  مل  �لتي  �ل��ولي��ات 
نفذت  و�ل��ت��ي  �لوىل  مرحلتها  يف 
خالل �شهر يناير �ملا�شي .. و هذه 
�ل��ولي��ات هي ..ب��اج��ة و�ل��ق��ريو�ن و 
�شفاق�س  و  و مدنني  بوزيد  �شيدي 
���ش��و���ش��ة و  �مل��ن�����ش��ت��ري و �ري���ان���ة و  و 
�لق�شرين و جندوبة .. وهي موزعة 
�لبالد  جنوب  و  وو�شط  �شمال  بني 
م�شاعد�ت  يف  �حل��م��ل��ة  ..وت��ت��م��ث��ل 

�ل�شر  �ىل  م��ب��ا���ش��رة  ت�شلم  عينية 
�ملعوزة . وقد �طلقت �ملرحلة �لثانية 
بح�شور  �مل�������ش���اع���د�ت  ت���وزي���ع  م���ن 
�ل�شام�شي  ح�شن  �هلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة 
لدى  �لدولة  �شفارة  باأعمال  �لقائم 
فريق  و  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �جل���م���ه���وري���ة 
نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة 
لالأعمال �لن�شانية و�ل�شيد حممد 
�لتون�شي  �لحت���اد  رئي�س  �خلويني 
للت�شامن �لجتماعي وممثلني عن 
وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية . . و نوه 
للت�شامن  �لتون�شي  �لحت��اد  رئي�س 

�لتي  �مل����ب����ادرة  ب���ه���ذه  �لج���ت���م���اع���ي 
تنفذها موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �ل 
نهيان لالأعمال �لن�شانية .. م�شيد� 
ب��ال��دع��م �ل�����ذي ت��ق��دم��ه ل��ت��ون�����س . 
لالأعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  �ن  وق��ال 
�لن�شانية كانت حا�شرة منذ بد�ية 
�لرد  م��وج��ة  �ل��ت��ي خلفتها  �لزم���ة 
وك���ذل���ك �ل��ف��ي�����ش��ان��ات �لخ�����رية .. 
حيث حر�شت على تقدمي �مل�شاعدة 
 . بالقيمة  �مل�شاعدة  ه��ذه  ..و����ش��ف��ا 
�لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  �ن  و�و�شح 
لتقدمي  ج����اه����زة  ك���ان���ت  �مل���ت���ح���دة 

�مل�����ش��اع��دة م��ن��ذ ب��د�ي��ة ه���ذه �لزمة 
من  �لثانية  �ملرحلة  ت�شمل  .. حيث 
�أل���ف ��شرة   35 �مل�����ش��اع��د�ت  ت��وزي��ع 
مبا يعني �ن 75 �ألف ��شرة تون�شية 
�لرد  ومت�شررة من موجة  معوزة 
هذه  م��ن  ����ش��ت��ف��ادت  �لفي�شانات  �و 
�لحت�����اد  �ن  وق������ال   . �مل�������ش���اع���د�ت 
�لجتماعي  ل��ل��ت�����ش��ام��ن  �ل��ت��ون�����ش��ي 
�ل�شمو  �شاحب  �ىل  بال�شكر  يتقدم 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
لهذه  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
كرمية  برعاية  تنفذ  �لتي  �ملكرمة 

من �شفارة دولة �لمار�ت يف تون�س. 
و�و�����ش����ح �ن م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
�لن�شانية  لالأعمال  نهيان  �ل  ز�ي��د 
ب����اأول  ت��ن��ف��ي��ذ �حل��م��ل��ة �ول  ت��ت��اب��ع 
..حيث يقوم �لفريق �ملنفذ للحملة 
ي��ت��اب��ع خاللها  ب���زي���ار�ت م��ي��د�ن��ي��ة 
�لوليات  ك��ل  يف  �ل��ت��وزي��ع  عمليات 
لالطمئنان  �حلملة  ت�شملها  �ل��ت��ي 
مبا�شرة على و�شول هذه �مل�شاعد�ت 
�ن  �ىل  ..م�����ش��ري�  م�شتحقيها  �ىل 
لفريق  ���ش��ت�����ش��م��ح  �ل�����زي�����ار�ت  ه����ذه 
مبا�شرة  �لط���الع  خليفة  موؤ�ش�شة 
�ملعوزة  �ل����ش���ر  م����دى ح���اج���ة  ع��ل��ى 
�عتز�زها  م��دى  و  �مل�شاعد�ت  لهذه 
�ل��ك��رمي��ة من  �للفتة  ب��ه��ذه  ك��ذل��ك 
ق��ب��ل م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة ب��ن ز�ي���د �ل 
وتوجه  �لن�شانية.  لالأعمال  نهيان 
للت�شامن  �لتون�شي  �لحت��اد  رئي�س 

�لجتماعي بالتحية �ىل �ملوؤ�ش�شة .
و��شتعد�دها  تفهمها  �ىل  .م�����ش��ري� 
�لتون�شي  �لحت���������اد  م�����ع  ل���ل���ع���م���ل 
تنفيذ  يف  �لج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ت�����ش��ام��ن 
لفائدة  وتنموية  خ��ريي��ة  م�شاريع 
.. قائال  �مل���ع���وزة  �ل��ف��ئ��ات  و  �ل���ش��ر 
للعمل  و��شعة  �مكانيات  توجد  �ن��ه 

�لثنائي يف هذ� �ملجال.
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عربي ودويل

قتل جندي لبناين ومطلوب متهم بامل�شاركة يف كمني م�شلح ��شتهدف 
�جلي�س وقتل فيه �ربعة ع�شكريني �لعام �ملا�شي، خالل مد�همة نفذها 
�جلي�س فجر �م�س �لثالثاء يف عكار �شمال لبنان، بح�شب ما �فاد بيان 
موقع  على  ن�شر  �ل��ذي  �لبيان  وق��ال  �لع�شكرية.  �ملوؤ�ش�شة  عن  �شادر 
�جلي�س �نه فجر �م�س، وخالل قيام دورية تابعة للجي�س بدهم مكان 
وجود �ملطلوب �لفار عبد �لرحمن �حمد تامر يف بلدة بحنني - عكار، 
بادر �لخري �إىل �طالق �لنار على �لدورية من �شالح حربي. و��شاف 
�ن �طالق �لنار ��شفر عن ��شت�شهاد �حد �لع�شكريني، وقد رد عنا�شر 
�لبيان  وذك��ر  �ملطلوب.  �ىل مقتل  �دى  ما  باملثل  �لنار  �ل��دوري��ة على 
بتنفيذ  قامت  �رهابية  جمموعة  �إىل  ينتمي  تامر  �لرحمن  عبد  �ن 
كمني م�شلح �شد دورية من �جلي�س يف حملة �شهور �ملحمرة - �ملنية 
�لقريبة من مدينة طر�بل�س �شمال يف 26 �كتوبر �ملا�شي قتل فيه 
�لذي  �جلندي  �ن  �جلي�س  و�علن  �شابطان.  بينهم  ع�شكريني  �ربعة 
قتل يف مد�همة �لثالثاء يدعى حممد ح�شني وعمره 32 عاما، وقد 
من جهتها ذكرت وكالة �لعالم  تطوع يف �جلي�س يف �لعام 2007. 
�لر�شمية �ن �جلي�س قام عقب �ملد�همة بت�شيري دوري��ات قرب مكان 
�لب�شاتني و�ملنازل �ملجاورة و�قامة حو�جز ثابتة  �حلادث وبتم�شيط 
للتدقيق يف �لور�ق �لثبوتية لل�شيار�ت و�ملارة كونه ما ز�ل هناك عدد 

من �ملطلوبني �ملتو�رين عن �لنظار.

�لفظاعات  �ن  كالبر  جيم�س  �لمريكية  �ل�شتخبار�ت  مدير  �أعلن 
يف  �شعبيته  �نخفا�س  �ىل  �دت  �لإرهابي  د�ع�س  تنظيم  �رتكبها  �لتي 
دول �ل�شرق �لو�شط وبالتايل �ىل تر�جع كبري للترعات �لتي كان 

يح�شل عليها من �ملتعاطفني معه يف هذه �لدول.
وقال كالبر �ن �لعد�مات �جلماعية وعمليات �لذبح وبرت �لطر�ف 
�لتي �رتكبها متطرفو د�ع�س كان لها �ثر �شلبي جد� على �ملتعاطفني 
مع �لتنظيم يف دول �ل�شرق �لو�شط وكان من تد�عياتها �ن �لترعات 
�لتي يح�شل عليها �لتنظيم �ملتطرف من هوؤلء �ملتعاطفني يف هذه 

�لدول �شجلت تر�جعا.
�لوقت  لفت يف  لكنه  كبري،  �ل��رت�ج��ع  ه��ذ�  �ن  �لكبري  �مل�شوؤول  و�أك��د 
للغاية  �شئيل  دخ��ل  م�شدر  ت�شكل  �ملالية  �ل��ت��رع��ات  �ن  �ىل  نف�شه 

للتنظيم يعادل %1 من مدخوله �لجمايل.
ولفت كالبر �ىل �ن �حلكومات كان لها دور، مب�شاعدة من �لوليات 
�ملتحدة، يف تر�جع هذه �لترعات لكن �لهم هو �لعقول و�لقلوب �لتي 
�نقلبت على �لتنظيم. و�شدد مدير �ل�شتخبار�ت على �همية �لت�شدي 
و�شائل  ط��ري��ق  ع��ن  ج��دد  متطوعني  جتنيد  يف  �لتنظيم  مل��ح��اولت 
�ملتطرفني  حم��اول��ة  م��ن  خ�شو�شا  حم��ذر�  �ن��و�ع��ه��ا،  على  �لتو��شل 

جتنيد �شبان �شوريني يقيمون حاليا يف خميمات �لالجئني.

كوريا  �ن  ل��روي��رتز  دبلوما�شي  وم�����ش��در  لل�شياحة  وك��ال��ت��ان  ق��ال��ت 
ورجال  �ل�شياح  �م���ام  ر�شميا  ح��دوده��ا  فتح  �م�����س  �ع���ادت  �ل�شمالية 
��شهر من �غالقها خوفا من  بعد ح��و�يل خم�شة  �لجانب  �لعمال 

دخول فريو�س �ليبول �لقاتل.
�لتي تنظم  ت��ورز  بايونري  ي��اجن  �شركة  ت��روي كولينجز مدير  وق��ال 
رحالت ل�شياح غربيني �يل كوريا �ل�شمالية ح�شلنا على تاأكيد ر�شمي 
بان �حلدود ��شبحت مفتوحة �لن.وكوريا �ل�شمالية و�حدة من �كرث 
�لدول �ملنعزلة يف �لعامل وتقع على مبعدة �آلف �لميال من مركز 
تف�شي �ليبول يف غرب �فريقيا. ومل تعلن �لدولة �ل�شيوعية عن �ي 

حالت لال�شابة بالفريو�س �لذي قتل �كرث من 9000 �شخ�س.
لكنها �أغلقت حدودها �مام �ل�شياح �لجانب يف �كتوبر ت�شرين �لول 
خوفا من �حتمال �نتقال �لفريو�س وتفر�س حجر� �شحيا �شارما ملدة 
�لذين  و�لدبلوما�شيني  �مل�شاعد�ت �لجانب  21 يوما على موظفي 
دبلوما�شي  و�أك��د م�شدر  �شفار�تهم.  �لبقاء يف جممعات  طلب منهم 
يف بيوجنياجن �ن �حلدود �عيد فتحها لكنه قال �نه مل يت�شح ما �ذ� 
كانت �لجر�ء�ت �لوقائية قد �لغيت ب�شكل كامل لأن �حلجر �ل�شحي 

�شيبقى �شاريا على �لقادمني من ب�شع دول �فريقية.

عوا�شم

بريوت

�سول

وا�سنطن

قو�ت �لإحتالل تعتقل فل�شطينيني يف �ل�شفة
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حني  يف  بالغاز  �ختناق  بحالت  و�لع�شر�ت  ن��اري  بطلق  فل�شطيني  �أ�شيب 
�ل�شفة  �إ�شر�ئيلية مناطق متفرقة يف  قو�ت  �أثناء مد�همة  �آخ��رون  �عتقل 

�لغربية فجر �م�س �لثالثاء، بح�شب م�شادر �إ�شر�ئيلية و�شهود عيان.
و�أف��اد �شهود عيان باأن قوة من �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �قتحمت بلدة قباطية 
�ملنازل  من  ع��دد  مبد�همة  و�شرعت  �لغربية،  �ل�شفة  �شمايل  جنني  ق��رب 
��شتخدم  �ل��ب��ل��دة،  �شبان  م��ع  م��و�ج��ه��ات  �ن���دلع  ع��ن  �أ�شفر  مم��ا  وتفتي�شها، 
�ل�شبان  رد  وقت  �ملدمع، يف  �لغاز  وقنابل  �لر�شا�س �حلي  خاللها �جلي�س 

بر�شق جنود �لحتالل باحلجارة.
نقل على  �لقدم،  ناري يف  فل�شطيني بطلق  �إ�شابة  �ملو�جهات عن  و�أ�شفرت 
�أثرها للعالج يف م�شت�شفى جنني �حلكومي، يف حني �أ�شيب ع�شر�ت �آخرون 

بحالت �ختناق جر�ء ��شتن�شاقهم �لغاز �ملدمع، ومتت معاجلتهم ميد�نيا.
من جانب �آخر، �أفاد �شهود عيان باأن قو�ت �إ�شر�ئيلية �قتحمت مدينة �خلليل 
)جنوب(، و�شرعت يف عمليات تفتي�س ومد�همة ملنازل �ملو�طنني م�شتخدمة 

�لكالب �لبولي�شية، دون �أن يبلغ عن �ندلع مو�جهات �أو �عتقال �أفر�د. 
�لإ�شر�ئيلي عن م�شدر ع�شكري مل  �إذ�ع��ة �جلي�س  ذل��ك، نقلت  يف غ�شون 
�شاركو�  فل�شطينيني  �أربعة  �م�س  فجر  �عتقلت  �جلي�س  من  قوة  �أن  ت�شمه 
�أ�شماء  �أو  �لع��ت��ق��ال  �أم��اك��ن  ذك��ر  دون  �إ�شر�ئيلية،  �أه����د�ف  �شد  �أع��م��ال  يف 

�ملعتقلني.
و�جلدير بالذكر �أن �لقو�ت �لإ�شر�ئيلية تقتحم با�شتمر�ر مناطق يف �ل�شفة 

�لغربية، وتعتقل مو�طنني بحجة �أنهم مطلوبون لأجهزتها �لأمنية.
�إ�شر�ئيل تعتقل يف �شجونها نحو  ووفق �إح�شائيات ر�شمية فل�شطينية فاإن 

�شبعة �آلف �أ�شري فل�شطيني.

الق�صاء يوقف الدعوة الإنتخاب الربملان 

خرب�ء مب�شر يطالبون بعقوبة �لإعد�م ملو�جهة �لإرهاب

ا�صرتاليا تر�صل 300 جندي اإ�صايف اإىل العراق 

�لقو�ت �لعر�قية ت�شتعيد ناحية ب�شالح �لدين من د�ع�س

كريي يهدد معرقلي �ل�شالم يف جنوب �ل�شود�ن

م�شوؤول �أمريكي: خالف �أوباما ونتنياهو تكتيكي

•• القاهرة-وكاالت:

ط���ال���ب ع����دد م���ن خ�����ر�ء �لأم����ن 
بتغليظ  م�������ش���ر  يف  و�ل�����ق�����ان�����ون 
�لتي يو�جهها حاليا من  �لعقوبة 
قنبلة  �أو  نا�شفة  عبوة  ب��زرع  يقوم 
م��ن ثالث  ت���رت�وح  مل��دة  بال�شجن 
�لإعد�م  لت�شبح  �شنو�ت  ع�شر  �إىل 
�شنقا، ملكافحة ما و�شفوه ب� حرب 
جماعات  ت�شنها  �لتي  �لتفجري�ت 
�ل�شلطات  �شد  م�شلحة  �إره��اب��ي��ة 

�لقائمة. 
�أ�شتاذ  ع���ت���ي���ق،  ���ش��ي��د  د.  و�����ش����دد 
�لقان������ون �جلنائي بجامعة حلو�ن، 
مل  �حلالي�����ة  �لعقوب�����ة  �أن  على 
تعد حتق�����ق �لردع �ملن�ش��ود يف ظل 
�لع�شو�ئية  �لتفجري�ت  تنام������ي 
�مل���و�ط���ن���ني  �إىل  �م�����ت�����دت  �ل����ت����ي 
�لعامة،  و�مل��و����ش��الت  و�لأ����ش���و�ق 
�لإع������د�م  تطبي������ق  م��ن  ولب����د 
�لأ�شلي  �لفاع��������ل  م��ن  ك��ل  على 
�أو  بالتحري�س  ���ش��و�ء  و�ل�����ش��ري��ك 
لو  �ل��ت��م��وي��ل ح��ت��ى  �أو  �مل�����ش��اع��دة 
كانت �لقنبلة جمرد عبوة هيكلية 
�إىل  م�شري�  �شوت”،  “حمدث  �أو 
�ل�شعب  �إره�������اب  ه���و  �ل���ه���دف  �أن 

و�لدولة.
ويطالب �للو�ء علي عبد �لرحمن، 
�لأ�شبق،  �لد�خلية  وزي��ر  م�شاعد 
�ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �ل��رئ��ي�����س 

رئي�س  و�شكل  �لك���رث.  على  �شهر 
�لوزر�ء �لثنني جلنة لو�شع هذه 

�لتعديالت �لت�شريعية.
�لت�شريعية  �لن���ت���خ���اب���ات  وت���ع���د 
خلارطة  �ل���ث���ال���ث  �ل����ش���ت���ح���ق���اق 
�ل��ت��ي و���ش��ع��ه��ا �جلي�س  �ل��ط��ري��ق 
�ل�شالمي  �لرئي�س  �طاحة  ل��دى 
يوليو  مت����وز  يف  م��ر���ش��ي  حم��م��د 

.2013
ثالثة  �خل��ارط��ة  ه���ذه  وت�شمنت 
�عد�د  ه��ي  رئي�شية  ��شتحقاقات 
�ل��ب��الد و�جر�ء  د���ش��ت��ور ج��دي��د يف 
�نتخابات  ث��م  رئ��ا���ش��ي��ة  �ن��ت��خ��اب��ات 

ت�شريعية.
ومبوجب خارطة �لطريق نف�شها، 
ف����ان رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة يتوىل 
�ل�شلطتني �لتنفيذية و�لت�شريعية 

�ىل �ن يتم �نتخاب برملان جديد.
وكان من �ملقرر �جر�ء �لنتخابات 
بني  م��رح��ل��ت��ني  ع��ل��ى  �لت�شريعية 

21 مار�س ومايو.
�مل�شري  �ل���د����ش���ت���ور  ت���ب���ن���ي  ومت 
�جلديد يف يناير 2014 و�نتخاب 

�ل�شي�شي رئي�شا يف �أيار مايو.

�لعامة  �ملن�شاآت  وتخريب  قتلهم 
للدولة. 

ويوؤكد �للو�ء رفعت خ�شر، مدير 
م��ب��اح��ث حم��اف��ظ��ة �ل�����ش��رق��ي��ة، �أن 
جهود�  ت���ب���ذل  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة 
ع�شابات  مل���و�ج���ه���ة  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�لتفجري�ت �لتي ت�شتهدف تعطيل 
خارطة �لطريق وقمة �شرم �ل�شيخ 
�لق��ت�����ش��ادي��ة �مل��رت��ق��ب��ة، غ���ري �أن 
�لأمن بحاجة ما�شة �إىل عن�شرين 

ب��ا���ش��ت��خ��د�م ح��ق��ه �ل��د���ش��ت��وري يف 
مم��ار���ش��ة ���ش��ل��ط��ة �ل��ت�����ش��ري��ع حتى 
قانون  تعديل  �لرملان يف  �نتخاب 
باملفرقعات  �مل��ت��ع��ل��ق  �ل���ع���ق���وب���ات 
�حلالية  �ل��ع��ق��وب��ة  تكفي  ل  ح��ي��ث 
�ل�شجن  ح��د  �إىل  و�شلت  ل��و  حتى 
�لإعد�م  حكم  �أن  مو�شحا  �مل�شدد، 
تطبيق  يف  �ل��دي��ن  ر�أي  م��ع  يت�شق 
ح��د �حل���ر�ب���ة ع��ل��ى ك��ل م��ن يقوم 
ب��رتوي��ع �مل��و�ط��ن��ني و�ل��ت�����ش��ب��ب يف 

�أ�شا�شيني: تغليظ �لعقوبة بهدف 
�ملو�طنني  وت��ع��اون  �ل���ردع  حتقيق 
يف �لإب��الغ �لفوري عن �أي �أج�شام 

م�شبوهة.
�ىل ذل��ك، ق��ررت حمكمة �لق�شاء 
�مل�شرية �م�س وقف قر�ر  �لد�ري 
�لعليا لالنتخابات بدعوة  �للجنة 
لنتخاب  ل����الق����رت�ع  �ل��ن��اخ��ب��ني 
ق�شت  �ن  ب��ع��د  �ل����ن����و�ب  جم��ل�����س 
�ملحكمة �لد�شتورية ببطالن جزء 

•• وا�شنطن -وكاالت:

حذر وزير �خلارجية �لأمريكي، جون كريي، �لأطر�ف �ملت�شارعة يف جنوب 
لي�س  م��ن  ل�معاقبة  �ل���دويل  �ملجتمع  م��ع  �شتعمل  ب��الده  �أن  م��ن  �ل�����ش��ود�ن، 
لديه �لنية على �لعمل من �أجل �ل�شالم. ويف بيان �شادر عن وز�رته، �م�س 

�لثالثاء، قال كريي بخ�شو�س �لأزمة يف جنوب �ل�شود�ن: 
على �لقادة �أن ي�شعو� م�شالح �شعوبهم فوق م�شلحتهم، 

�لعنف لبد �أن ينتهي. 
لأنها  لي�شت حق م�شّلٌم لأي حكومة،  �ل�شرعية  و�أ�شاف: 
مم��ن��وح��ة م��ن ق��ب��ل �ل�����ش��ع��ب وت�����ش��ت��م��ر ف��ق��ط ع��ن طريق 
�ملو�طنني،  جميع  وخدمة  بحماية  لدورها  �لقيادة  لعب 
ف�شلت  كما  تاأديتها،  ف�شلت �حلكومة يف  وهي م�شوؤوليات 
�ل�شعبة  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  �أو  �ل�شالم  �ختيار  يف  �ملعار�شة 

�ملطلوبة من �لقادة. 
وتابع: �لعامل ير�قب ما يفعله قادة جنوب �ل�شود�ن، لقد 
حددت �إيغاد �لهيئة �حلكومية لتنمية دول �شرق �أفريقيا 
�نتقالية،  ح��ك��وم��ة  وت�شكيل  ق���دم���اً،  للم�شي  �ل��ط��ري��ق، 

�لت�شليل  يف  ي�شتمر�ن  �ل��ط��رف��ني  �أن  �إل  �ل��الزم��ة،  �لإ���ش��الح��ات  و�إج����ر�ء 
و�ملماطلة. ويف هذ� �ل�شدد، �شدد كريي على �شرورة تو�شل �لأطر�ف �إىل 
من  جمموعة  تنفيذ  ت�شمن  �خلمي�س،  غٍد  بعد  �أق�شاه  موعد  يف  �تفاقية 
�لإن�شان  حقوق  �نتهاكات  عن  �مل�شوؤولني  وُت��ق��دم  �لنتقالية،  �لإ�شالحات 
�شركائها  مع  �شتعمل  ب��الده  �أن  من  �لأمريكي  �لوزير  وه��دد  �مل�شاءلة.  �إىل 
�ل��دول��ي��ني مب���ا يف ذل���ك دول �مل��ن��ط��ق��ة، وجم��ل�����س �لأم���ن 
�ملن�شقة  �لإج���ر�ء�ت  من  مزيد  لتخاذ  وغريها،  �ل��دويل، 
يظهرون  ل  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  ���ش��د  ماهيتها(  ي��و���ش��ح  )مل 
لتحقيق  �ل��الزم��ة  �ل�شعبة  �ل��ق��ر�ر�ت  لت��خ��اذ  ����ش��ت��ع��د�د�ً 
�ل�شالم. وبعد �قتتال د�م �أكرث من عام، وقع كل من رئي�س 
ريك  �ل�شابق  ونائبه  ميارديت،  �شلفاكري  �ل�شود�ن  جنوب 
م�شار، مطلع فر�ير �ملا�شي، �تفاًقا مبدئًيا يف �أدي�س �أبابا، 
ل�تقا�شم �ل�شلطة ووقف كافة �لعد�ئيات، على �أن ت�شتاأنف 
�لتف�شيلية  �لق�شايا  �لطرفني ل�شتكمال  �ملفاو�شات بني 
“�إيغاد”  حت��دد  �أن  قبل  وذل��ك  لح��ق��اً،  �لنهائي  لالتفاق 
�لر�عية للمفاو�شات، �خلام�س من مار�س �جلاري، موعد�ً 

نهائياً لهذه للمفاو�شات.

�ل�شني حتيي ذكرى �حلرب �لعاملية بح�شور دويل
•• بكني-رويرتز:

قالت وز�رة �خلارجية �ل�شينية �إن �ل�شني �شتقيم عر�شا ع�شكريا هذ� �لعام 
مبنا�شبة �لذكرى �ل�شنوية �ل�شبعني لنهاية �حلرب �لعاملية �لثانية و�شتدعو 
�أح��د�ث ت�شتهدف  زعماء �لدول �لكرى �لتي �شاركت يف تلك �حلرب وهي 

�ليابان على �لرجح.
وتعكر �شفو �لعالقات �ل�شينية �ليابانية منذ وقت طويل ب�شبب ما تعتره 
بكني �إمتناع �ليابان عن �لتكفري عن �آثام �حتاللها لجز�ء من �ل�شني قبل 
و�ثناء �حلرب �لعاملية �لثانية ونادر� ما تفوت بكني فر�شة لتذكري �شبعها 
و�لعامل بهذ�. وتدهورت �لرو�بط بني �لبلدين ب�شكل حاد �ي�شا يف �لعامني 
�ملا�شيني ب�شبب نز�ع على �شل�شلة جزر �شغرية غري ماأهولة يف بحر �ل�شني 
�جلنوبي رغم �ن زعماء �شينيني ويابانيني �جتمعو� �لعام �ملا�شي يف بكني 

ملحاولة �إعادة �شبط �لعالقات.
وقالت وز�رة �خلارجية �ل�شينية يف بيان �ن �لرئي�س �شي جني بينغ �شي�شرف 
و�م�شية  ��شتقبال  وح��ف��ل  �لع�شكري  �ل��ع��ر���س  ذل��ك  يف  مب��ا  �لح����د�ث  على 
�لرئي�شية  �ل���دول  زع��م��اء  �يل  بال�شافة  �ن��ه  �ل����وز�رة  و����ش��اف��ت  �حتفالية. 
�مل�شاركة فان �ل�شني �شتدعو �ي�شا زعماء دول �خرى يف �ملنطقة. لكنها مل 

تذكر ��شماء تلك �لدول.

من قانون �لنتخابات، وفق وكالة 
�نباء �ل�شرق �لو�شط �لر�شمية.

�مام  �قيمت  دع���اوى  ع��دة  وك��ان��ت 
تطالب  �لد�ري  �لق�شاء  حمكمة 
�لنو�ب  جمل�س  �نتخابات  ب��وق��ف 
�لد�شتورية  �ملحكمة  ف�شل  حلني 
�ل��ع��ل��ي��ا يف �ل��ط��ع��������ون �مل��ق��دم��ة لها 
�ن���ت���خ���اب���ات جمل�س  ق���ان���ون  ع��ل��ى 

�لنو�ب.
�لد�شتورية  �مل���ح���ك���م���ة  وق�������ش���ت 
�لحد �ملا�شي بعدم د�شتورية �ملادة 
�لنتخابات  ق���ان���ون  م���ن  �ل��ث��ال��ث��ة 
�لفردية  �لدو�ئر  بتق�شيم  �ملتعلقة 
لعدم تو�فق هذ� �لتق�شيم مع ن�س 
�شرورة  ع��ل��ى  ين�س  �ل��د���ش��ت��ور  يف 
�لدميوغر�يف  �ل��وزن  يف  �لت�شاوي 

�لن�شبي لكل �لدو�ئر �لفردية.
�ملحكمة  ق�������ر�ر  �����ش����دور  وع����ق����ب 
�لعليا  �للجنة  �علنت  �لد�شتورية، 
تاأجيل  ���ش��ي��ت��م  �ن����ه  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
�لق������رت�ع و�ع������د�د ج����دول زمني 
ج���دي���د ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل���ت���ي كان 
مقرر� �ن تبد�أ يف 21 �ذ�ر مار�س 
�لتعديالت  ���ش��دور  ب��ع��د  �جل����اري 

�لت�شريعية �لالزمة.
وطلب �لرئي�س �مل�شري عبد �لفتاح 
تفادي  م���ن �حل��ك��وم��ة  �ل�����ش��ي�����ش��ي 
ت��اخ��ري ك��ب��ري يف م��وع��د �لق���رت�ع 
و�ل����ش���ر�ع ب���اع���د�د ق��ان��ون جديد 
ي��ت��و�ف��ق م��ع �ل��د���ش��ت��ور يف غ�شون 

معه �ذ�عة �وروبا 1 �لفرن�شية هناك حلظات تو�فق مهمة ثم هناك 
حلظات من �خلالف �لتكتيكي.

وتابع هذ� يف �ل�شياق �لطبيعي لالمور و�ت�شور �ن �مل�شالة �شت�شتمر 
لل�شنتني �لخريتني من �د�رة �وباما.

�مام  �لثالثاء  �م�س  نتانياهو   �ألقاه  �ل��ذي  وقع �خلطاب  و�شئل عن 
�لنووي  �مل��ل��ف  ح���ول  �لت��ف��اق  لن�شف  �شعيا  �لم��ريك��ي  �ل��ك��ون��غ��ر���س 
�ن  بلينكن  للبيت �لبي�س فقال  ��شبه بتحد  و�ل��ذي يبدو  �لي��ر�ين 

هذ� ل يغري �شيئا بالن�شبة لمن ��شر�ئيل.
ي��وم��ا ع��الق��ة وثيقة بني  �مل��ج��ال مل ن�شهد  �ن��ه يف ه��ذ�  و���ش��دد على 
�ن  م��وؤك��د�  �لخ���رية  �ل�شت  �ل�شنو�ت  خ��الل  عليه  ه��ي  كما  �لبلدين 

�لتز�م �لوليات �ملتحدة بامن ��شر�ئيل لن يتغري.

•• باري�س-اأ ف ب:

حذر �مل�شوؤول �لثاين يف وز�رة �خلارجية �لمريكية �م�س بان �لتوتر 
قد  نتانياهو  بنيامني  �ل�شر�ئيلي  �ل����وزر�ء  ورئي�س  و��شنطن  ب��ني 
2016، م�شري�  �وباما يف  ي�شتمر حتى نهاية ولية �لرئي�س بار�ك 

�ىل �نه يقت�شر على خالف تكتيكي.
�ىل  زي���ارة  خ��الل  بلينكن  �نتون�ي  �خلارجي������ة  وزي��ر  م�شاعد  وق��ال 
يف  وقت����ا  ق�شى  �لبي�س  �لبيت  �ىل  و�شوله  من���ذ  �ن�������ه  فرن�ش�����ا 
�خ��ر يف  زعيم  �ي  م��ن  �ك��رث  نتانياهو  �ل����وزر�ء  رئي�س  م��ع  �ت�شالته 

�لعامل.
و��شاف خمففا من �شان �خلالف بني �لزعيمني يف مقابلة �جرتها 

و��شاف من �ملوؤ�شف يف �ملقابل �ن مد�خلة رئي�س �لوزر�ء قد يكون لها 
تاثري �شيء على م�شتوى �لعالقة �ل�شيا�شي بني �لبلدين.

و�عتر �ن هذ� �خلطاب ل يولد �لثقة.
�لثالثاء  �م�س  نتانياهو  بنيامني  �ل�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س  حمل 
�لنووي  �مللف  ح��ول  �وب��ام��ا  ب���ار�ك  �لم��ريك��ي  �لرئي�س  م��ع  �شر�عه 
�ل��ذي ت�شعى  �لكونغر�س حيث ح��اول ن�شف �لت��ف��اق  �م��ام  �لي���ر�ين 

و��شنطن للتو�شل �ليه مع طهر�ن قبل نهاية �ل�شهر.
وي��ق��وم رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ب��زي��ارت��ه ب��دع��وة م��ن �لرئي�س 
مع  ب�شاأنها  �لت�شاور  ب��دون  بايرن،  ج��ون  �ل��ن��و�ب  ملجل�س  �جلمهوري 
�لد�رة �لدميوقر�طية ما �ثار غ�شب �لبيت �لبي�س وحمل �لرئي�س 

على ��شتبعاد �ي لقاء مع نتانياهو.

�ملبادئ �مل�شتمدة من  �لتام مببادئ حقوق �لإن�شان تلك 
تعاليم ديننا �حلنيف وقيمنا �لإن�شانية.

�إن  �ل��ب��ارزي��ن،  �ل��ق��ادة �ل�شنة  �أح��د  وت��اب��ع �لنجيفي وه��و 
�لعمليات  �شبط  ي�شتوجب  �ل��ع��ر�ق��ي  �لوطني  �لن�شر 
و�حل�شد  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �لع�شكرية 
قادة  قبل  من  �ملنطقة،  �أبناء  من  و�ملتطوعون  �ل�شعبي 
�أكفاء وباإ�شر�ف مبا�شر من �ل�شيد �لقائد �لعام للقو�ت 

�مل�شلحة على عمليات �شامر�ء و�شالح �لدين.
و��شتطرد م��ن �مل��ه��م ���ش��رب �لإره����اب و�لإره��اب��ي��ني ويف 
�إجر�ء  �أي  ع��ن  كليا  �لبتعاد  ينبغي  ذل��ك  �إىل  �لطريق 

•• بغداد-وكاالت:

�لقو�ت  ب���اأن  �م�����س  �ل��ع��ر�ق��ي  �أف���ادت م�شادر يف �جلي�س 
�لعر�قية متكنت من تطهري ناحية حمرين ب�شكل كامل 
�لطرفني  بني  معركة  بعد  د�ع�س  تنظيم  �شيطرة  من 

�شرقي حمافظة �شالح �لدين 170 كلم �شمال بغد�د.
�ل��ع��ر�ق��ي��ة خا�شت معركة  �ل��ق��و�ت  �إن  �مل�����ش��ادر  وق��ال��ت 
قوية �شد تنظيم د�ع�س ��شتخدم فيها عنا�شر �لتنظيم 
�شهريجا مفخخا و�شيارة مفخخة ثانية لعرقلة تقدم 

�لقو�ت �لعر�قية.
و�أ���ش��ف��رت �مل��ع��ارك ع��ن قتل ث��الث��ة م��ن د�ع�����س و�إ�شابة 
�لع�شر�ت  وف���ر�ر  ب��ج��روح  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  م��ن  خم�شة 
من عنا�شر د�ع�س، ومت رفع �لعلم �لعر�قي بعد حترير 
ناحية �ىل ذل��ك، ق��ال رئي�س �ل���وزر�ء �ل���ش��رت�يل توين 
�إ�شايف  جندي   300 �شرت�شل  ��شرت�ليا  �ن  �م�س  �أب��وت 
تقاتل  �ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ت��دري��ب  يف  للم�شاعدة 
�لوليات  من  طلب  �عقاب  يف  د�ع�س  تنظيم  مت�شددي 

�ملتحدة للم�شاركة يف بعثة تدريب دولية.
وق��دم��ت ����ش��رت�ل��ي��ا �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ق���وة ق��و�م��ه��ا 600 
ج���ن���دي ت�����ش��م ح�����و�يل 400 م���ن �ف�����ر�د ����ش���الح �جلو 
قتال  يف  للم�شاعدة  �خلا�شة  �لقو�ت  جنود  من  و200 
�جلنود  �ن  لل�شحفيني  �أب��وت  وق��ال  �ملت�شددة.  �جلماعة 
ع�شكرية  ق���وة  �يل  �شين�شمون  �جل����دد  �ل���ش��رت�ل��ي��ني 
يف  و�شتتمركز  ف���رد�   140 ح���و�يل  ت�شم  نيوزيلندية 

�لتاجي �شمال غربي بغد�د.
و��شاف قائال ك�شعب حمب لل�شالم فان من �لطبيعي 
بعيدة  �م��اك��ن  �ل��ذه��اب �يل �شر�عات يف  ع��ن  �ن نحجم 
لأ�شهر  �لينا  يتمدد  �ل�شر�ع  ه��ذ�  ف��ان  نعرف  كما  لكن 
من  لهجمات  حت�شبا  ت��اأه��ب  حالة  يف  و��شرت�ليا  �لن. 
حمليني  مت�شددين  �أو  د�ع�����س  تنظيم  م��ع  متعاطفني 

عائدين من �لقتال يف �ل�شرق �لو�شط.
بعدما  وم�شلح  رهينتان  قتل  �لأول  كانون  دي�شمر  ويف 
���ش��ي��دين لإنهاء  �ل�����ش��رط��ة م��ق��ه��ى يف و���ش��ط  �ق��ت��ح��م��ت 
عمل  رهائن  حمتجز  مع  �شاعة   16 ��شتمرت  مو�جهة 

منفرد� وعرف نف�شه بانه يتبنى �فكار تنظيم د�ع�س.
وق���ال �أب����وت ق���ر�ر �حل��ك��وم��ة يحظى ب��دع��م م��ن رئي�س 
�لوزر�ء �لعر�قي وي�شتجيب لطلب ر�شمي من �لوليات 
ل���ق���وة �لدفاع  ب���ق���در�ت حم�����ددة  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  �مل��ت��ح��دة 

�ل�شرت�لية يف هذ� �لئتالف �لدويل.
ياأتي ذلد يف وقت �شدد نائب رئي�س �جلمهورية �لعر�قية 
�ملحررة  �ل��ق��و�ت  �شبط  ���ش��رورة  على  �لنجيفي  �أ���ش��ام��ة 
�ل�شنية �لتي وقعت حتت �شيطرة تنظيم د�ع�س  للمدن 
�ل�شنة  �أبناء  معاقبة  وعدم  بد�ع�س،  �إعالمياً  و�ملعروف 

بجريرة �لتنظيم �لإجر�مي.
�إن �لنت�شار �لكبري �ملرتقب يف  وقال �لنجيفي يف بيان 
�ملعركة �شد �لإرهاب هو لل�شعب ووحدته وكر�مته، وهو 
�مل�شرتك،  و�لعمل  و�لتاآزر  �لتعاون  قاعدة  على  يتحقق 
�شامر�ء  يف  �لع�شكرية  �لعمليات  ب��دء  م��ع  ب���د�أت  و�ل��ت��ي 
و�شالح �لدين و�لتي �رتفعت فيها ر�ية �لعر�ق و�شوته 
�ملوحد ل�شرب �لإرهاب �لذي مار�س �جلرمية و�لرذيلة، 

وطعن �لدين و�لقيم �لإن�شانية.
عمقه  ويكت�شب  ع��ر�ق��ي  ن�شر  ه��و  �لن�شر  �أن  و�أ���ش��اف 
و�أه��م��ي��ت��ه وم��دل��ولت��ه م��ن ���ش��رورة �مل�����ش��ارك��ة �لو��شعة 
لأب���ن���اء �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي ع��ان��ت م��ن ظ��ل��م د�ع�����س �ملت�شدد 
بالتحرير وم�شك �لأر�س و�شمان عدم عودة �لإرهابيني 

�إليها ثانية.
�أي  �أي��ة حالة جت��اوز على  �أن متنع  ���ش��رورة  و�أك���د على 
��شتهد�ف  لأن  بعدها،  �أو  �ملعركة  �أث��ن��اء  ���ش��و�ء  م��و�ط��ن 
تطعن  �شلبية  �نعكا�شات  ل��ه  �شتكون  �ل���ريء  �مل��و�ط��ن 
�لتم�شك  مع  �ملعركة،  عليها  تقوم  �لتي  و�مل��ب��ادئ  �لقيم 

ع�شرية  �أو  بعينها  ���ش��ك��ان��ي��ة  جم��م��وع��ة  ي��ط��ال  ع��ق��اب��ي 
�جر�مية  �أع��م��ال  ب�شبب  م�شتهدفون  فاملطلوبون  م��ا، 
ولي�س  وفعلهم  لأ�شخا�شهم  مطلوبون  وهم  �رتكبوها، 

لنتمائهم لهذه �لع�شرية �أو تلك.
�لعر�قية  �لأم����ن  �ل���ق���و�ت  �لأول،  �أم�����س  م��ن��ذ،  وب�����د�أت 
و�أبناء  �ل�شعبي  و�حل�شد  �لإ�شالمية  �ملقاومة  وف�شائل 
�لع�شائر بحملة ع�شكرية كبرية ل�شتعادة مدينة تكريت 
وتطهري كافة مدن �شالح �لدين، �لتي يفر�س م�شلحو 
يونيو  ح��زي��ر�ن  منذ  عليها  �لكاملة  �شيطرتهم  د�ع�����س 

�ملا�شي.
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العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/141 تنفيذ مدين
�ملنفذ �شدهم/1-حنيفة حممد علي ب�شفتها من ورثة خليفة حممد خلفان بن  �ىل 
كري�شان 2- �شم�شة زعل حممد خلفان بن كري�شان ب�شفتها من ورثة زعل بن كري�شان 
3- زينب حل�شن بن �ملاحي  ح�شاين 4- حممد خليفة حممد خلفان بن كري�شان ب�شفته 
�لتنفيذ/ علياء  �ن طالب  �لقامة مبا  بن كري�شان  جمهويل حمل  ورث��ة خليفة  من 
دروي�س  غ��الم  كري�شان وميثله: حميد  بن  زع��ل حممد خلفان  ورث��ة  علي من  ه��الل 
�بر�هيم  قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة  .وعليه فان  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )42060( دره��م �ىل طالب 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 مذكرة اعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     �ىل �ملدعي عليه/��شو�شيتد لال�شت�شار�ت �لهند�شية  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة يوم �لثالثاء بتاريخ  2015/3/10 �ل�شاعة  8.30 �شباحا 

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
 2015/118 عمايل جزئي
2015/119 عمايل جزئي

م
1
2

��شم �ملدعي
جمد حممد نبيل �لبيطار
رو�شي �ن مريندو د�كلي�س

مبلغ �ملطالبة
64350 درهم + تذكرة �لعودة 
43209 درهم + تذكرة �لعودة

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
    اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/840  عقاري كلي                     
با�شيفيك ليمتد منطقة حرة-  با�شيفيك ليمتد )�شركة  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
�مل��دع��ى: برو�س روب��رت بوولت   ر����س �خليمة(  جمهول حمل �لق��ام��ة مبا �ن 
�ملحكم  حكم  على  بالت�شديق  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د 
2012/291 و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة    وحددت لها جل�شة يوم 
لذ� فانت   ch1.B.8 بالقاعة  �ل�شاعة 11.00 �س  �ملو�فق 2015/3/15  �لحد 
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 �لق��ل.ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

    اعادة اعالن بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/1015  عقاري كلي                     

�ىل �ملدعى عليه/1- فينتان جوزيف �وروكي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: بنك 
�آل علي   قد  �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود وميثله: �حمد ح�شن رم�شان 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وحتى  �ملطالبة  �ري��خ  ت  من   %12 بو�قع  �لتاخريية  و�لفائدة  دره��م(   4.067.463.43(
�حلكم  و�شمول  �ملحاماة  �تعاب  وب��دل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  بال�شافة  �لتام  �ل�شد�د 
بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2015/3/12 �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/1074  عقاري كلي                     

ذ م م  جمهول حمل  �شتايل �شيتي �س  دب��ى لي��ف  �ملدعى عليه/1- �شركة  �ىل 
�لق���ام���ة مب��ا �ن �مل���دع���ى: حم��م��د �ي����از ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ومي��ث��ل��ه: حم��م��د يو�شف 
عبد�لرحيم عبد�هلل  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد 
 3.567.200( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعى  و�ل���ز�م  عليها  و�مل��دع��ي   �ملدعى  بني 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  و�لفائدة  دره��م( 
�ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2015/3/8 �مل��و�ف��ق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.   
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/1863  جتاري كلي                     
�ىل �ملدعى عليه/1- خالد حممد علي حممد �لوري- عن نف�شه وب�شفته مالك �لورى 
للمو�د �لغذ�ئية )موؤ�ش�شة فردية(  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى:  بنك �لحتاد 
�لوطني ) �شركة م�شاهمه عامة( وميثله: �حمد عي�شى حممد عي�شى  قد �قام عليك 
�ملرت�شد مبلغ  للمتنازع  يوؤدي  بان  �ملتنازع �شده  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
�ل��دع��وى مع  رف��ع  تاريخ  فائدة حتى  ي�شتجد من  ما  دره��م( مع  وق��دره )1.549.989 
�لز�مه بفائدة قانونية على �جمايل مبلغ �ملطالبه بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى 
لها جل�شة يوم �خلمي�س  و�مل�شاريف و�لتعاب.  وحددت  و�لر�شوم  �ل�شد�د  وحتى متام 
�ملو�فق 2015/4/2 �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.   
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/122  مدين كلي                     
�ىل �ملدعى عليهما/1- عبد�جلليل و�زيل بن عبد�هلل 2- و�زيل يحيى علي  جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى:  م�شعود حممد رزم بو�س وميثله: عبد�هلل ح�شني بخيت 
مببلغ  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  حديجان 
وقدره )150.501 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية %9 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى  قيد  تاريخ  من 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2015/3/9
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. علما بان �لدعوى حمالة �ىل �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية 

�لثانية لنظرها.   
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/81  جتاري جزئي                     
�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  بيرتوف  بيرتوف  د�نيل  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعى:  بنك �لحتاد �لوطني ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: �حمد عي�شى 
�ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  عي�شى  حممد 
عليه بان يوؤدي للمدعي قيمة �ملرت�شد عليه مبلغ وقدره )16941 درهم( مع 
�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2015/3/17 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
    اعادة ا عالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/1862  جتاري كلي                     
حمل  جمهول  �لع�شماوي  مهدي  حممد  عبد�لر�شا  �ب��ر�ه��ي��م  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى:  بنك �لحتاد �لوطني ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: �حمد 
عي�شى حممد عي�شى   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
بان يوؤدي للمدعي قيمة �ملرت�شد عليه حتى تاريخ 2013/7/4 مبلغ وقدره )1.485.316 
بفائدة 12% من  �لز�مه  �لدعوى مع  رف��ع  تاريخ  فائدة حتى  ي�شتجد من  وم��ا  دره��م( 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت 
 ch2.E.21 لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2015/3/12 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �لق��ل.  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
مذكرة  اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1345 ا�ستئناف جتاري
 �ىل �مل�شتاأنف �شدهما/ 1-�شركة ت�شيال �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة ) ذ م م( 2- �شرى 
ت�شيال  �شركة  يف  و�شريك  �مل�����ش��وؤول  �مل��دي��ر  وب�شفته  ب�شخ�شة  ن��اي��ر-  جوبينا�س  ك��وم��ار 
�مل�شتاأنفتني /بنك  �ن  �لعامة ذ م م جمهويل حمل �لقامة مبا  �نرتنا�شيونال للتجارة 
�لحتاد �لوطني) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: �حمد عي�شى حممد عي�شى قد ��شتاأنف 
    2014/9/18 بتاريخ  كلي  جت��اري   2014/775 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����ش��ادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2015/3/18 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 

ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/780  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/1- �شنا حممد زبري حممد عقيل فاروق جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / بنك �لحتاد �لوطني )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: �حمد عي�شى حممد عي�شى    
�قام �لدعوى �ملذكورة  مبا �ن �ملدعى: بنك �لحتاد �لوطني )�شركة م�شاهمة عامة(  قد 
�لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2015/2/26 بتاريخ  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  �ع��اله  
�لدور  �شاحب  �ملخت�س  �مل�شريف  �خلبري  بندب  �ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �ملحكمة  حكمت 
باجلدول- مامل ي�شمه لأطر�ف خالل ��شبوع من تاريخ �حلكم- خبري� يف �لدعوىتكون 
مهمته �لطالع وفق منطوق �حلكم �ل�شادر بتلك �جلل�شة.  وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم 
عدم  حالة  يف   ch2.E.21 خلمي�س �ملو�فق 2015/3/19 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�

�شد�د �ملدعى �مانة �خلبري. 
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/893  جتاري جزئي                

���ش��اه��رخ نقيبي جم��ه��ول حمل  ���ش��اد�ن  ��شيه  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
ع وميثله: عبد�هلل  م  �س  �لهالل  / م�شرف  �ملدعي  �ن  �لقامة مبا 
خمي�س غريب �لناخي �آل علي  نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�ملنعقدة  بتاريخ 2015/2/19 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم 
بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   8.30 �ل�شاعة   2015/3/12 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم 

ch2.D.19 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1845  جتاري كلي                
حمل  جمهول  م  ذم  �س  لالن�شاء�ت  �شي�شتم  �شركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / �شركة �ل��ق��رق خل��دم��ات �لبناء �مل��ح��دودة ذ م م    
وميثله: �مريه �بر�هيم عبد�هلل عبد�لو�حد كمال بور �لب�شتكي   نعلنكم 
�لدعوى  يف   2015/2/25 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 �لربعاء �ملو�فق 2015/3/11 �ل�شاعة 9.30 �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 75 /2015 تظلم جتاري                       

�ىل �ملتظلم �شده: 1-  بر�مي �شتار �نرتنا�شيونال تكنولوجي �س ذم م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم/ �لف�شاء �مللكي للتجارة �لعامة �س ذم م  وميثله: 
ح�����ش��ة ���ش��ي��ف ���ش��امل ���ش��ي��ف �جل���اب���ري ق��د �ق����ام عليكم �ل��ت��ظ��ل��م �مل���ذك���ور �عاله 
ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على عري�شة رقم 2015/40 حجز 
حتفظي جتاري و�لز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة 
ch1.B.6 لذ�  بالقاعة  �ل�شاعة 11.00 �س  �ملو�فق 2015/3/16   يوم �لثنني 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2014/167 طعن عمايل   
تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ �شركة نوكيا �شوليو�شنز �ند نتورك �م �ي �يه منطقة حرة ذم 
م وميثله: ع�شام عبد�لمري حمادي �لفا�شلى �لتميمي باعالن �ملطعون 

�شده/1- حممد �حمد ماهر �مني �شعي�شع   جمهول 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�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/38 بيع عقار مرهون

طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �شرينيفا�شان  جنايه  �ف��ول  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمادي  عبد�لمري  ع�شام  وميثله:  ع��ام��ة(  م�شاهمة  )�شركة  �مل�شرق  بنك  �لتنفيذ/ 
�لفا�شلي �لتميمي  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2012/6/25 �عالنكم ل�شد�د 
ملف  يف  �لتبليغ  تاريخ  من  �شهر  خالل  دره��م(   837.936.19( وقدرها  �ملطالبة  قيمة 
�لتنفيذ �عاله و�ل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من 
قانون �لج��ر�ء�ت �ملدنية ) )نوع �لعقار: �شقة �شكنية- �ملنطقة : ور�شان �لوىل- رقم 
�لر�س-63- رقم �ملبنى: 1- ��شم �ملبنى: ترفلجار �يك�شيكوتيف- رقم �لعقار-210 رقم 

�لطابق 2- م�شاحة �لعقار: 90.37 مرت مربع(.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/534 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1-ماي�س كر�فت وورك �س ذم  م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �يليجانت لل�شناعات �س ذم م وميثله: فهد �شلطان 
علي لوتاه  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم 
�و  �لتنفيذ  �ملنفذ به وقدره )551986.62( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  بدفع 
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.وبتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 2010/176 جتاري. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2015/75 تنفيذ جتاري

علي  �شاجد   -2 م(  م  )ذ  للتجارة  �مبك�س  ���ش��ارة  �شدهما/1-�شركة  �ملنفذ  �ىل 
حممد عمر خان  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �لفجرية 
�لوطني ) �س م ع ( وميثله: علي ��شماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)5242999.80( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/264 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شدهما/1-�شركة �ر جي يف تيليكوم كون�شلتانت�س ) �س م ح( 
طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  ن��اك��ر�ج  باتهيا  لك�شمي  2-ح�شن 
�لتنفيذ/ بنك �لفجرية �لوطني ) �س م ع ( وميثله: علي ��شماعيل حممد 
عبد�هلل �لزرعوين قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2014/2/10 يف 
�لق�شية �ملذكورة �عاله �خطاركم وذلك ل�شد�د �لفائدة �مل�شتجدة وقدرها 

)89819 درهم( وذلك للعلم مبا جاء وتنفيذه.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/1991 ا�ستئناف عمايل

 �ىل �مل�شتاأنف �شدهما/ 1-نهار �ملدينة للتجارة �لعامة �س ذم م- وميثلها 
فوزية علي حممد �لعو�شي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنفتني /

ر�شا �ل�شيد عبد�لرحمن عبد�لرحمن  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
لها  وح��ددت   2014/10/9 بتاريخ  كلي  عمايل   2014/748 رق��م  بالدعوى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2015/3/12  جل�شه يوم �خلمي�س 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  دايناميك براند�س للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م(
�ل�شكل  -نايف  دي��رة  قرقا�س-  عبد�خلالق  حممد  ملك   607 رق��م  مكتب  �لعنو�ن: 
بال�شجل  �لقيد  رق��م   699617 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1126396 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2015/2/04 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2015/2/04
الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا- 
بر دبي-  هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  الفا ايه ون لتاأجري احلافالت  ) �س.ذ.م.م(
�لعنو�ن: حمل رقم  17 ملك �شيف خليفة بوعديل- ديرة -نايف  �ل�شكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م   616566 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت 
�لتاأ�شري  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئ��رة  1035139 مبوجب هذ� تعلن 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف 
�ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل��دى  حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2015/2/15 و�مل��وث��ق 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2015/2/15
الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا- 
بر دبي-  هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
 04-3215355 هاتف   دب��ي-   بر  م��ز�ي��ا-  �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز   
�لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئرة  مبوجب هذ� تعلن  فاك�س: 04-3215356  
براند�س  دايناميك  لت�شفية   �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
للتجارة العامة      )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2015/2/4 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2015/2/4  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
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عربي ودويل
�تفاق رو�شي �وكر�ين موؤقت لإ�شتمر�ر �إمد�د�ت �لغاز

•• كييف-وكاالت:

تو�شلت رو�شيا و�أوكر�نيا بو�شاطة �أوروبية �إىل �تفاق حول ت�شليم 
�ل�شهر �جل��اري، مما ي�شمن  �لرو�شي حتى نهاية  �لغاز  �شحنات 
لأوروبا �إمد�د�تها �ل�شتوية من �لغاز �لرو�شي �لتي كانت مهددة 
�لنف�شاليني  �إم���د�د  ح��ول  وكييف  مو�شكو  ب��ني  خ��الف  ب�شبب 
�إليه  �ملو�ليني لرو�شيا بالغاز. وين�س �لتفاق �لذي مت �لتو�شل 
�م�س �لأول �لثنني على �أن تدفع �شركة نفتوغاز �لأوكر�نية �شلفا 
 114 �لإم��د�د�ت  ويناهز حجم  �لرو�شي،  �لغاز  ثمن م�شرتيات 
�لرو�شية  غ��ازب��روم  ت�شمن  باملقابل  يوميا،  مكعب  مرت  مليون 
عبور �إمد�د�ت �لغاز �ملخ�ش�شة لالحتاد �لأوروبي وتو�شيلها �إىل 

�لنقاط �ملتفق عليها بني �لطرفني. و�تفق �لطرفان على �إجر�ء 
�لرو�شي  �ل��غ��از  �شحنات  ح��ول  �جل���اري  �ل�شهر  �أخ���رى  مباحثات 
بالعا�شمة  �أم�س  مفاو�شات  يف  كييف  وح�شلت  �ل�شيف،  لف�شل 
�لبلجيكية بروك�شل على �شمانات باأل تدفع مقابل �لغاز �لرو�شي 
�لتي �شيت�شلمه �لنف�شاليون يف �ل�شرق �لأوكر�ين. وقال مارو�س 
تر�أ�س  �ل���ذي  �لأوروب���ي���ة  �ملفو�شية  رئي�س  ن��ائ��ب  �شيفكوفيت�س 
�ملباحثات بني وزيري �لطاقة �لرو�شي و�لأوكر�ين، �إن مباحثات 
�إ�شافية �شتجري قبل نهاية مار�س �آذ�ر �جلاري من �أجل �لتو�شل 
�إىل ترتيبات حول �إمد�د�ت �لغاز �لرو�شي لأوكر�نيا خالل ف�شل 
يف  ��شطر�بات  وق��وع  �حتمال  م��ن  خم��اوف  على  ورد�  �ل�شيف. 
�إنه  �شيفكوفيت�س  ق��ال  �لأوروب���ي،  لالحتاد  �لرو�شية  �لإم���د�د�ت 

ج��رى ت��اأم��ني ه��ذه �لإم������د�د�ت. وك��ان��ت غ��ازب��روم ه���ددت بوقف 
�شحناتها من �لغاز لأوكر�نيا �إذ� مل يتم ت�شديد ثمن �مل�شرتيات 
�ألك�شندر  م�شبقا. ويف �شياق مت�شل، نفى وزير �لطاقة �لرو�شي 
نوفاك �تهامات وجهتها �أوكر�نيا يف �لأيام �ل�شابقة ملو�شكو باأنها 
�لنف�شاليني  ل�شيطرة  �خلا�شعة  للمناطق  غاز  �شحنات  �شلمت 
يف �إقليمي دونيت�شك ولوهان�شك، و�أدرجت تلك �ل�شحنات �شمن 
�لت��ف��اق �مل���رم ب��ني �أوك��ر�ن��ي��ا ورو���ش��ي��ا. وك��ان��ت �إم�����د�د�ت �لغاز 
�لرو�شي لأوروبا قد �شهدت يف فرت�ت �شابقة بع�س �ل�شطر�بات 
�أوروب��ا ثلث حاجياتها  نتيجة نز�ع بني مو�شكو وكييف. وتوؤّمن 
من �لغاز من رو�شيا، ويعر ن�شف ما تتالقاه �لقارة يف �أنابيب 

متر بالأر��شي �لأوكر�نية.

��شرت�ليا تر�شل 300 جندي �إ�شايف �إىل �لعر�ق
•• �شيدين-وام:

و�فق جمل�س �لوزر�ء �لحتادي �لأ�شرت�يل �م�س على �إر�شال نحو 300 جندي ��شرت�يل �إىل �لعر�ق 
للم�شاركة مع �لقو�ت �لنيوزيلندية يف تدريب �لقو�ت �لعر�قية ملحاربة تنظيم د�ع�س �لإرهابي. وقال 
توين �أبوت رئي�س �لوزر�ء �ل�شرت�يل يف ت�شريح �شحفي �م�س �إنه مت و�شع خطة مع �حلكومة لإر�شال 
300 جندي �إىل �لعر�ق �شباح �م�س.. م�شري� �إىل �أن ��شرت�ليا �أر�شلت �لعام �ملا�شي �إىل �لعر�ق قوة 
قو�مها 600 جندي منها 400 من �أفر�د �شالح �جلو و 200 من جنود �لقو�ت �خلا�شة للم�شاعدة 
للم�شاعدة يف تدريب قو�ت �حلكومة �لعر�قية. و�أ�شاف �أبوت �أن �جلنود �ل�شرت�ليني �جلدد �شين�شمون 
�إىل قوة ع�شكرية نيوزيلندية ت�شم حو�يل  140 فرد� و�شتتمركز يف �لتاجي �شمال غربي بغد�د. وكان 
رئي�س وزر�ء نيوزيلند� جون كي قد رفع هذه �خلطة �مل�شرتكة مع �لقو�ت �لأ�شرت�لية �لأ�شبوع �ملا�شي 
تقوده  �لذي  �لتحالف  �إىل  �ن�شمت  �أ�شرت�لية  �أن طائر�ت حربية  يذكر  �لنيوزيلندي.  �لرملان  �أم��ام 

�لوليات �ملتحدة �شد تنظيم  د�ع�س يف �لعر�ق خالل �شهر �أكتوبر �ملا�شي.

•• الفجر – تون�س - حا�س
�لتون�شية  �مل��د�ر���س  �أزم��ة  تو��شلت 
لليوم �لثاين بعد �إ�شر�ب �لأ�شاتذة 
�ل��ق��ي��ام بفرو�س  و�م��ت��ن��اع��ه��م ع��ن 
و����ش���ط حركات  �ل���ث���اين  �ل���ث���الث���ي 
و��شتياء  �ح���ت���ج���اج���ي���ة  ت���ل���م���ذي���ة 

�لأولياء.
�لتون�شي  �لرتبية  وزي��ر  �أق��ر  وق��د 
ن��اج��ى ج��ل��ول يف ت�����ش��ري��ح �إذ�ع����ي، 
ب��ح��ق �لأ����ش���ات���ذة يف �ل��ت��ن��دي��د مبا 
من  و�ملعاهد  �ملد�ر�س  �إليه  و�شلت 
م��ظ��اه��ر �لن����ح����الل و�لن����ح����ر�ف 
م���وؤك���د� وج����ود مدر�شني  و�ل��ع��ن��ف 
ب�شبب  �ل��ت��ك��وي��ن  ن��ق�����س  ي�����ش��ك��ون 

�نتد�بهم ب�شكل ع�شو�ئي.
و�أ�شار وزير �لرتبية �إىل �أن �لتلميذ 
�لذي يتخرج من مد�ر�شنا ل ميلك 
ز�د� لغويا بعد �أن �أ�شبح �لتدري�س 

عالقة جتارية ح�شب تعبريه.
وقال �لوزير �إن مد�ر�شنا �أ�شبحت 
و�لدو�ع�س،   ل����الإره����اب  م���د�ر����ش���ا 
ح���الت عن  ل��دي��ه  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�أ�شخا�س  ذهبو� ملا ي�شمى باجلهاد 
يوما  �أقد�مهم  تطاأ  �شوريا ومل  يف 

جامعا.
�إث��ر لقائه  كما ق��دم وزي��ر �لرتبية 
برئي�س جمل�س نو�ب �ل�شعب �أم�س 
�لثالثاء، مقرتحا  لنقابة �لتعليم 
حول  بالتفاو�س  يق�شى  �لثانوي 
�ل��زي��ادة يف �أج���ور �لأ���ش��ات��ذة خالل 
�ملفاو�شات �لجتماعية مقابل فتح 

�متحانات �لثالثي �لثاين، �إن هذه 
�ملنا�شب  �لوقت  يف  لي�شت  �ملطالب 
�لتي  �ل�شعبة  �ل���ظ���روف  ب��اع��ت��ب��ار 
تعي�شها تون�س �ليوم، يف �إ�شارة �إىل 
�مليز�نية  منه  تعاين  �ل��ذي  �لعجز 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة و�مل���ق���در بنحو 7 

فا�شل 5 مليار دينار تون�شي.
من جانبه، دعا جمل�س �لقطاعات 
لل�شغل،  �لتون�شي  �لعام  �لحتاد  يف 
�ل�شلطة �إىل �لإ�شر�ع بفتح تفاو�س 
�ملدّر�شني،  مطالب  وتلبية  ج���ّدي 
مل���ا و�شفه  ����ش��ت��ن��ك��اره  م���ع���ر� ع���ن 
باحلملة �لتي تخا�س �شّد �لحتاد 
�إىل  �إىل حملة تهدف  و�لتي متّهد 
�ل��ن��ق��اب��ي وحماولة  �حل����ّق  ���ش��رب 
�لإ�شر�ب،  �حلّق يف  على  �للتفاف 
ك����م����ا دع�������ا جم���ل�������س �ل���ق���ط���اع���ات 
�ل�شّغالني  وكافة  �لنقابية  �لهياكل 
وعن  ح��ق��وق��ه��م  ع���ن  �ل���دف���اع  �إىل 

منّظمتهم.
�لتعليم  لنقابة  �لعام  �لكاتب  وكان 
�ل���ث���ان���وي ل�����ش��ع��د �ل��ي��ع��ق��وب��ي، �أكد 
����ش��ت��ع��د�د �ل��ن��ق��اب��ة ل��ل��ت��ف��او���س مع 
�أن  م���ن  حم�����ّذر�  �ل���رتب���ي���ة،  وز�رة 
�لإ�شر�ب  �أيام  باقتطاع  تهديد�تها 
م��ن �أج���ور �لأ���ش��ات��ذة ���ش��ي��وؤدي �إىل 

ت�شعيد �لأمور.
وق���د �أ����ش���ار وزي����ر �ل��رتب��ي��ة ناجي 
�إعالمية  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ج���ل���ول 
�شتحاول  �ل�����وز�رة  �أن  �إىل  �شابقة 
�لتحرك  مع  مرونة  بكل  �لتعامل 
تقرر  ولن  لالأ�شاتذة  �لحتجاجي 

مفاو�شات مع وز�رة �لرتبية حول 
�ملنح �خل�شو�شية.

 و�أق��ر �لوزير يف ت�شريح �إعالمي، 
جد�  متدنية  �مل��در���ش��ني  �أج����ور  �أن 
خ��ا���ش��ة م��ق��ارن��ة م���ع م��ك��ان��ت��ه��م يف 
�ملجهود  وكذلك  ودوره���م  �ملجتمع 

�ملبذول.
�إ�شر�فه  خ���الل  وم���ن  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
�أم�س �لثالثاء على �جتماع جل�شة 
�حلو�ر �لتي تعقدها جلنة �ل�شباب 
و�لرتبية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل���������ش����وؤون 
و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي مب��ج��ل�����س نو�ب 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �أع������رب  �ل�����ش��ع��ب، 
حم��م��د �ل��ن��ا���ش��ر ع��ن ح��ريت��ه �إز�ء 
�لتعليم،   ق����ط����اع  يف  ي����ح����دث  م����ا 
ون�����دد ب��ال��ع��ن��ف �ل�����ذي ت��ع��ر���س له 
بع�س  قبل  �لأ�شاتذة من  عدد من 

�لتالميذ.
ثانية على  �شدد من جهة  �لنا�شر 
�نه ل يقبل �مل�شا�س بكر�مة �لأ�شتاذ 
�إعادة  ���ش��رورة  �إىل  د�ع��ي��ا  و�مل��ع��ل��م، 
�لعتبار لقيمته، كما دعا �لأولياء 

�أخ��رى، ولي�س  و�أط���ر�ف  �حلكومة 
ع��ل��ى �مل�����ش��وؤول��ني �لإد�ري�����ني �شوى 
�لتنفيذ �أو رمبا �ل�شت�شارة، ح�شب 

قوله.
�أما عن م�شاألة �لقتطاع من �أجور 
�لأ����ش���ات���ذة �مل�����ش��رب��ني �ل����ذي جاء 
�مل�شوؤولني  ب��ع�����س  ت�����ش��ري��ح��ات  يف 
�لإد�ريني يف وز�رة �لرتبية، خا�شة 
ذل��ك، قال  �أك��د عك�س  �ل��وزي��ر  و�أن 
منذر ذويب: �لقر�ر �لأول و�لأخري 
للوزير..  ق��ل��ي��ل  ق��ب��ل  ق��ل��ت  مثلما 
قانونيا �قتطاع �جر �أيام �لإ�شر�ب 
هذ�  تطبيق  �شيقع  ل��ك��ن  مم��ك��ن.. 
�شيقرره  م��ا  ه���ذ�  ل،  �أم  �ل��ق��ان��ون 
�لوزير خا�شة و�أن �تخاذ مثل هذ� 
من  �لعديد  �شبب  �شابقا  �لإج���ر�ء 

�مل�شاكل.
�مل��ال��ي��ة �شليم  يف ح���ني ق���ال وزي����ر 
�ملادية  �ملطالب  على  تعليقا  �شاكر 
لأ���ش��ات��ذة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ث��ان��وي �لتي 
�ملغلق  �لأ���ش��ب��وع  �إل��غ��اء  يف  ت�شببت 
وح����رم����ان �ل��ت��الم��ي��ذ م���ن �إج�����ر�ء 

�لإعد�دية و�لتعليم �لثانوي بوز�رة 
ذويب،  م��ن��ذر  �لتون�شية  �ل��رتب��ي��ة 
ما  معرفة  �ن��ت��ظ��ار  يف  �جلميع  �إن 
���ش��ي��ن��ت��ج ع���ن �ل���ل���ق���اء �ل�����ذي جمع 
�أم�����س ب��ني وزي����ر �ل��رتب��ي��ة وكاتب 
عام نقابة �لتعليم �لثانوي، بدعوة 
�ل�شعب  ن���و�ب  جمل�س  رئي�س  م��ن 
�إط�����ار جل�شة  �ل��ن��ا���ش��ر يف  حم��م��د 
��شتماع ُت�شرف عليها جلنة �ل�شباب 

�أبناءهم من �لقيام مبثل  �إىل منع 
هذه �لت�شرفات.

   وت��ه��دف م��ب��ادرة رئي�س جمل�س 
ن����و�ب �ل�����ش��ع��ب �ل��ت��ي ج����اءت تلبية 
�أع�����ش��اء �للجنة  ب��ه  ت��ق��دم  مل��ط��ل��ب 
�لطرفني  ب���ني  �خل�����الف  لإذ�ب�������ة 
وتعبيد �أر�شية �لتو�فق بني �لوز�رة 

و�لنقابة.
للمرحلة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  وك����ان      

ما  وف���ق  �ل��ث��ان��وي،  �لتعليم  ن��ق��اب��ة 
جاء على ل�شانه.

وع�����ن �حل����دي����ث ع����ن ت�������ش���ارب يف 
و�أع�شاده،  �لرتبية  وزي��ر  م��و�ق��ف 
ن���ف���ى م���ن���ذر ذوي������ب �ل���ف���ك���رة من 
�لأ���ش��ا���س م��و���ش��ح��ا �أن �حل�����ش��م يف 
و�أخري�  �أول  �لوزير  بيد  �لقر�ر�ت 
�لن�شو�س  ع����ل����ى  ب�����ن�����اء  وذل���������ك 
رئا�شة  م��ع  وبالتن�شيق  �لقانونية 

و�لرتبية بالرملان.
    و�أ�شاف ذويب، �أّن �ل��وز�رة لي�س 
�ملو�شوع،  يف  ُت��ق��دم  �إ���ش��اف��ات  ل��ه��ا 
موؤكد� �أن �لأطر�ف �لوحيدة �لتي 
�إيقاف  م�شاألة  يف  �حل�شم  باإمكانها 
لإجناز  و�لعودة  �لأ�شاتذة  �إ�شر�ب 
للثالثي  �ملغلق  �لأ���ش��ب��وع  ف��رو���س 
�لثاين هي رئا�شة �حلكومة ووز�رة 
�ملالية، �أو بع�س �لتنازل من طرف 

وزير الرتبية التون�صي يعرتف:

موؤ�ش�شاتنا �لرتبوية �أ�شبحت مد�ر�س للدو�ع�س..!
املركزية النقابية تدعو احلكومة اإىل تلبية مطالب االأ�صاتذة

هل يدفن �ل�شر مع نيمت�شوفكلثو�آنا دوريت�شكايا عار�شة �لأزياء �لأوكر�نية �شديقة نيت�شموف و

وزير �ملالية..�ملطالب �ملالية لالأ�شاتذة لي�شت يف وقتها ناجي جلول ي�شخ�س ويقرتح �لنقابة م�شتعدة للتفاو�سرئي�س �لرملان و�شيطا يف �زمة �جتماعية مربكة

وزير �ملالية يعترب �ملطالب لي�شت يف �لوقت �ملنا�شب 
باعتبار �لظرف �ل�شعب �لذي تعي�شه تون�س �ليوم

رئي�س الربملان و�صيطا بني الوزارة والنقابة

•• الفجر – خرية ال�شيباين
�ملعار�س  �أم���������س  �ل�����رو������س  ����ش���ّي���ع 
�إىل  نيمت�شوف  ب��وري�����س  �ل��رو���ش��ي 
مثو�ه �لأخري، يف جنازة مل ُي�شمح 
�مل�شاركة  �ل���غ���رب  ���ش��ا���ش��ة  ل��ب��ع�����س 

فيها.
�لرو�شية  �ل�شلطات  تعهدت  ولئن 
وتعّقب  �جل��رمي��ة  حقيقة  بك�شف 
معلقا  يبقى  ����ش���وؤ�ل  ف���ان  �جل���ن���اة، 
�أن  وُي���خ�������ش���ى  م��و���ش��ك��و  ����ش���م���اء  يف 
ت��ك��ون �لإج��اب��ة عنه ق��د ُدف��ن��ت مع 
�ل�شيا�شية،  فالغتيالت  �ل�شحية، 
ع���ادة، م��ن �جل��ر�ئ��م �ل��ت��ي ل تبوح 
�لتحقيق  نتائج  وتبقى  باأ�شر�رها، 
فيها مفقودة وغائبة �أو ُمغّيبة، ويف 
وحّمالة  غام�شة  �حل��الت  �أف�شل 

�أوجه ومنقو�شة.
م������ن ق����ت����ل �مل������ع������ار�������س ب����وري���������س 
�جلمعة   �أغتيل  �ل��ذي  نيمت�شوف، 
�ملا�شية بعدة ر�شا�شات يف �لظهر، 

على مقربة من �لكرملني؟
ت��ع��ّددت �ل��ف��ر���ش��ي��ات، ول��ن تتوقف 
�لتوقعات  ب��ور���ش��������������������������ة  �أ����ش���ه���م 
و�لتكهنات عن �لرتفاع، و�شتتنا�شل 
يوميا �ل�شيناريوهات �لتي �شيلعب 
�ل�شيا�شي  و�لتوظيف  فيها �خليال 
م���ف���رد�ت���ه���ا  ����ش���ي���اغ���ة  يف  دوره 

وحبكتها. 
�آن���ا دوري��ت�����ش��ك��اي��ا، ع��ار���ش��ة �لأزي���اء 
�ملعار�س  ���ش��دي��ق��ة  �لأوك����ر�ن����ي����ة،  
ون�شف،  ���ش��ن��ت��ني  م��ن��ذ  �ل���رو����ش���ي 
ج�شر  ع��ل��ى  �شحبته  ك��ان��ت  و�ل��ت��ي 
بالقرب من �لكرملني عندما قتل ، 
حتدثت �لثنني لل�شحافة، وقالت 
�أع��رف كيف  �لقاتل، ل  �أنها مل تر 
�قرتب �لقاتل منا، لقد كان ور�ئي 
�لفر�شيات  يف  �خل��و���س  ر�ف�����ش��ة   ،
�ملطروحة حول عملية �لقتل: “ل 
�أع��رف من قام  فكرة يل )...( ول 

بذلك.
ول����ك����ن، وم����ن����ذ �حل�����ادث�����ة، ب����رزت 
لتف�شري مقتل  �أطروحات خمتلفة 

بوري�س نيمت�شوف، لعّل �أبرزها: 

�لن�س جاهز� ب�شكل و��شح.
ك���ل ه���ذ� ي��ت��ن��ّزل يف �إط�����ار �حلرب 
�لوليات  ت�شنها  �لتي  �لإع��الم��ي��ة 
بوتني  ����ش���د  و�أوروب������������ا  �مل����ت����ح����دة 
�لرئي�س  �أ�������ش������اف  ورو�شيا”، 
�لفيدر�يل  �لأم���ن  جل��ه��از  �ل�شابق 
)�مل���خ���اب���ر�ت( و�ل��ن��ائ��ب ع��ن حزب 
�ل����ك����رم����ل����ني، رو�����ش����ي����ا �مل����ت����ح����دة ، 

نيكولي كوفاليف.
�لت���ه���ام���ات،  ه�����ذه  م���و�ج���ه���ة  ويف 
يف  �ل�شابق  �لأمريكي  �ل�شفري  قال 
مو�شكو مايكل ماكفول، يف تغريدة 
على تويرت، �نه تلّقى �ملئات �إن مل 
تقول  �لتغريد�ت  من  �لآلف  يكن 
�لتي  ه���ي  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  �أّن 
ق��ت��ل��ت ن��ي��م��ت�����ش��وف، وه���و م���ا دفعه 
�إىل �لقول من �لو��شح �أنها حملة 

مدفوعة �لأجر.

التلفزيون الرو�صي متهم
�ملر�قبني  م��ن  هناك  �أّن  �إىل  ي�شار 
�ل���دع���اي���ة  م����ن����اخ  �أّن  ي�������رى،  م����ن 
رو�ش�������يا،  يف  �ل�����ش�����ائ��د  �جل���احم���ة 
ُي�شّكل وق��ود� للتع�شب و�لكر�هي���ة، 
وُي��ق�����ّش��م �مل��ج��ت��م��ع، وُي��وّل��������������د تبعا 
من  بالإف������الت  �ل�ش������عور  لذلك 
ي�شمحون  �ل����ذي����ن  ب����ني  �ل���ع���ق���اب 
و�ل�ش��تم  ب����الإه����ان����ة  لأن���ف�������ش���ه���م 
حتى  و�لآن،  �جل�شدي،  و�لع��ت��د�ء 
لفالدميري  �مل���ع���ار����ش���ني  �غ���ت���ي���ال 
يتج����روؤون  �ل��ذي��ن  وك�����ل  ب��وت��ني، 
�لأوكر�نية  �ل�شيا�شة  �نتقاد  على 

للكرملني. 
تذبح  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��دع��اي��ة  �آل����ة  �إّن 
�لرو�شي  �لتدخل  معار�شي  يوميا 
وتقدمهم  �لأوكر�نية،  دونبا�س  يف 
�أن��ه��م خ��ون��ة وع��م��الء جلهات  على 
�أج��ن��ب��ي��ة، وب���ال���ت���ايل �أع������د�ء يجب 

�لق�شاء عليهم.
ول  �لتحقيق،  نتائج  ��شتباق  ودون 
يوؤكد  عليها،  م�شبق  حكم  �إ���ش��د�ر 
هوؤلء دون خوف من �رتكاب خطاأ، 
بوري�س  �أي�شا  قتل  �لتلفزيون  ب��اأن 

نيمت�شوف..!

�غتيال �صيا�صي 
من تدبري بوتني؟

تنحاز  و�لتي  �لرئي�شية،  �لفر�شية 
و�لغرب،  �لرو�شية  �ملعار�شة  �إليها 
�شيا�شي  باغتيال  �لقائلة  تلك  هي 
مدبر من طرف �لرئي�س �لرو�شي 
ف������الدمي������ري ب�����وت�����ني �����ش����د ن���اق���د 
ر�ديكايل للكرملني، ل يتوقف عن 
�لتنديد و�لت�شهري بف�شاد �ل�شلطة، 
وب���ت���ورط رو���ش��ي��ا يف �حل����رب على 

�أوكر�نيا.
حدث  م���ا  �أّن  ك����ث����ريون،  وي��ع��ت��ر 
�مل�شوؤولية  موؤكدين  دول��ة،  جرمية 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة ل���ل���رئ���ي�������س ب���وت���ني، 
يف  �رتكب  �لغتيال  بان  م�شتدلني 
وهو  �لكرملني،  م��ن  ق��ري��ب  م��ك��ان 
�أكرث �لأماكن تاأمينا يف  و�حد من 

مو�شكو.
نيمت�شوف،  ب���وري�������س  �أّن  ي���ذك���ر 
���ش��اع��ات قليلة قبل  ق��د دع����ا،  ك���ان 
�غتياله، خالل برنامج �إذ�عي، دعا 
مو�شكو  �لعا�شمة  يف  لتظاهر  �إىل 
فالدميري  ع���دو�ن  على  �حتجاجا 

بوتني يف �أوكر�نيا.
لقد مت يف �ل�شنو�ت �لأخرية �غتيال 
رو�شيا،  يف  �ملعار�شني  من  �لعديد 
�ل��ن��ا���ش��ط��ة يف جمال  ب��ي��ن��ه��م  م���ن 

جناحهم،  حت��ت  �شخ�شا  ي�شعون 
وُي�شّمونه �شديق �لوليات �ملتحدة 
و�أوروب������ا، ث��م ُي�����ش��ّح��ون ب��ه لتهام 
�حلكم  �إّن  �مل��ح��ل��ي��ة..  �ل�����ش��ل��ط��ات 
ب���اإع���د�م ن��ي��م��ت�����ش��وف ق���د ���ش��در يف 
�أن  ج����د�  وو�رد  غ��رب��ي��ة،  ع��ا���ش��م��ة 
�لأوكر�نية  �ملخابر�ت  جهاز  يكون 
رم�شان  ح�شب  تنفيذه،  ت��وىّل  ق��د 

قديروف.
يف ذ�ت �ل�شياق، �عتر �أي�شا غينادي 
�شابق  �شيوعي  قيادي  �شيليزنيف، 
�لدوما  ملجل�س  �ل�شابق  و�لرئي�س 
للقناة  ت�شريح  يف  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
�ملو�لية   24 رو���ش��ي��ا  �لإخ���ب���اري���ة 
فيها  نرى  �إنها عملية  للكرملني،  
ب���و����ش���وح ي����د �أج����ه����زة �مل���خ���اب���ر�ت 

�لغربية.

»حرب اإعالمية �صد رو�صيا«
�ليك�شي  �ل�شيا�شي  �ملحلل و�خلبري 
�ل������ذي حت�����دث �ثر  م���ارت���ي���ن���وف، 
�لرنامج،  ن��ف�����س  يف  ���ش��ي��ل��ي��زن��ي��ف 
ذل����ك يف نظرية  م���ن  �ب���ع���د  ذه����ب 

�ملوؤ�مرة �لغربية:
�إىل حقيقة  �نتباهكم  �ألفت  �أن  �أود 
ب�شرعة  ت��ف��اع��ل��و�  �لأم��ري��ك��ي��ني  �أن 
كان  نيمت�شوف..  ملقتل  م�شبوهة 

ي��ط��ل �ل���ع���ق���اب م���ن �أم�����ر وخطط 
و�أ�����ش����ح����اب �مل�������ش���ل���ح���ة م����ن ه���ذه 

�لغتيالت.
وق����د ط���ال���ب زع���م���اء �ل���غ���رب، من 
بار�ك  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  بينهم 
�أوب�����ام�����ا، ب����اإج����ر�ء حت��ق��ي��ق ج���ّدي 

وفّعال.

��شتمريوفا   ناتاليا  �لإن�شان  حقوق 
يف �ل�شي�شان، �ملحامي �شتاني�شالف 
�أنا�شتا�شيا  و�ل�شحفية  ماركيلوف 
وكذلك  م���و����ش���ك���و،  يف  ب����اب����وروف����ا 
بوليتكوف�شكايا.  �آن����ا  �ل�شحفية 
و�لقي �لقب�س �أحيانا على منفذي 
مل  ولكن  و�إد�نتهم،  �جلر�ئم  ه��ذه 

ن���ي���م���ت�������ش���وف ن���ظ���م���ت���ه �أج�����ه�����زة 
�ل�شتخبار�ت �لغربية لإثارة �شر�ع 
�لزعيم  ي��ق��ول  رو���ش��ي��ا،  د�خ��ل��ي يف 
يف  ق��دي��روف،  رم�شان  �ل�شي�شاين 
و��شع  نطاق  على  تناقلته  ت�شريح 
و�شائل �لإعالم �ملو�لية للكرملني.

 �إنه �أ�شلوبهم يف �لعمل: يف �لبد�ية 

يد اأجهزة املخابرات
 الغربية اأو كييف؟

عملية  يف  ي��رون  �لكرملني،  حلفاء 
�ل�شتخبار�ت  �أجهزة  يد  �لغتيال 

�لغربية �أو خمابر�ت كييف.
مقتل  �أن  يف  ����ش���ك  ه���ن���اك  ل��ي�����س 

�صوؤال حائر يف �صماء مو�صكو:

ولكن.. من �غتال بوري�س نيمت�شوف..؟

و�لدة �لقتيل تلقي �لنظرة �لخرية على جثمان �بنها

م�شرح �جلرمية يف مو�شكو
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 �ملرجع :2015/193 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
طارق ��شحاق عبد�هلل �لرند �لبلو�شي �جلن�شية:�لمار�ت وطلب �لت�شديق على 
و�ملرخ�شة من      ) الرند  �لتجاري )بقالة  �ل�شم  :تنازل يف  يت�شمن  حم��رر 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف عجمان حتت رقم �مللف )23039(  و�مل�شجل لدى 
حممد  خمي�س  �شيف  خالد   / �ل�شيد   �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة 
�لعامري �جلن�شية: �لمار�ت   ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على �لتوقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان  

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

  اعـــــــــــالن    
رقم �ملرجع :2015/401      

ويحمل  �جلن�شية  �م��ار�ت��ي  �ل��زي��ودي-  خمي�س  حممد  �شعيد  خمي�س  �ل�شيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
يف   )%100( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   )784198046405860( رقم  هوية  بطاقة 
�لرخ�شة )�لنور�س �لبي�س لتجارة �لهو�تف �ملتحركة( و�ملرخ�شة )613499( وذلك لل�شيد: طالل حممد 
تغيري  على  �لتفاق  مت  كما   )T639266( رقم  �شفر  ج��و�ز  ويحمل  �جلن�شية  �ردين  �شالحات-  طالل 
�ل�شكل �لقانوين من )موؤ�ش�شة فردية( �ىل �ل�شكل �لقانوين �جلديد )وكيل خدمات( كما مت �لتفاق على 
�جلديد  �لقانوين  �ل�شكل  �ىل   ) �ملتحركة  �لهو�تف  لتجارة  �لبي�س  �لنور�س   ( من  �لتجاري  �ل�شم  تغري 
)جنى لال�شت�شار�ت و�لدر��شات �لد�رية( كما مت �لتفاق على تغري �لن�شاط �لتجاري من ) جتارة �لهو�تف 
�ملتحركة ولو�زمها( �ىل �ل�شكل �لقانوين �جلديد ) ��شت�شار�ت ودر��شات �د�رية(. وعمال بن�س �ملادة )14( 
فقرة  )5( من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن 
للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 

�عرت��س على ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
  مكتب الكاتب  العدل
دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات-مكتب ال�سارقة  
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خورفكان:�ل�شيدة/ و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم   
فاطمة �لزهر�ء   �جلن�شية: �ملغرب  وطلب �لت�شديق على  حمرر يت�شمن :تنازل  عن 
م  ذ  العامة  للتجارة  املهارة  �لتجاري )دار  �ل�شم  بن�شبة 10%(  يف  جزء من ح�شته 
و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية  م وهي �صركة ذات م�صئولية حمدودة ( 
�لتنمية  د�ئ��رة  يف   2015/2/5 بتاريخ  �ل�شادر   731830 رقم  جتارية  رخ�شة  �ل�شارقة  يف 
 %5 بن�شبة  �ملغرب  �جلن�شية:  �لعبدلوي  �بت�شام  �ل�شيدة:  �ىل  بخورفكان.   �لقت�شادية 
فاطمة  �ل�شيدة:  ح�شة  لت�شبح   %5 بن�شبة  �ملغرب  �جلن�شية:  بنحدو  جيهان  و�ل�شيدة: 
�جلن�شية:  خ���د�د�ت  حممد  ح�شن  حممد  عبد�هلل  �ل�شيد:  ح�شة  وبقاء    %39 �ل��زه��ر�ء 
�شيقوم  �لعدل يف مدينة خورفكان  �لكاتب  ب��ان  للجميع  ليكن معلوما     %51 �لم���ار�ت 
بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

 اعـــــــالن       
خورفكان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
على   �لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �لبلو�شي  �ل���رد�ن  حممد  خمي�س  حممود 
البلد  )ور�صة  �لتجاري  �ل���ش��م  يف     %100 �لبالغة  ح�شته  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر 
لت�صليح ال�صيارات, ن�صاط الرخ�صة بيع �صيانة ال�صيارات  ( و�ملرخ�س من د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية يف خورفكان رخ�شة مهنية رقم 241436 �ل�شادر بتاريخ 1991/7/4 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان.  �ىل �ل�شيد: حممد حمبوب �لعامل �جلن�شية: 
�شيقوم  خ��ورف��ك��ان  م��دي��ن��ة  يف  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  ب���ان  للجميع  معلوما  ليكن  بنغالدي�س 
بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان  
عا�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/865  عقاري كلي                     
�شابقا(  ليمتد  �نفنتي  )م��اري��ن��ا  ح(  م  ���س   ( ليمتد  ت���اور  ك��ي��ان  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
��شماعيل  ليجنيف  ومي��ث��ل��ه: علي  �مل��دع��ى:  مي�شيل  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
بالت�شديق  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ل��زرع��وين   عبد�هلل  حممد 
�ل�شادر  �ملنطوق  �لدويل وفق  �ل�شادر من مركز دبي للتحكيم  �لتحكيمي  على �حلكم 
و�لز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2015/3/22 �ل�شاعة 11.00 �س 
بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت /زليخة حممد عبداهلل اآل ب�صر  /�مار�تية �جلن�شية 
�لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية-  يا�س  بنى  حمكمة  �ىل  بطلب 

بتغيري ��شمها من ) زليخة(�ىل) منال(  
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

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

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

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/14 تنفيذ مدين
م  جمهول حمل  م  ذ  �لتاأمني  لو�شاطة  �مل��ال  �ملنفذ �شده/1-�شركة  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �خلزنة للتاأمني �س م م وميثله: 
تركي عبد�لرحمن عبد�هلل �لبلو�شي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )61206.50( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/2369 تنفيذ جتاري

�لمريي  �شالح  حممد  عبد�لرحمن  ���ش��ده/1-ن��ظ��ام  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �لبنك �لعربي �ملتحد 
و�لز�مك بدفع  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )3880570( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2428 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1-حممد ر�شا ��شحق �شتوده نياكر�ين   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ميك�س �ل�شرق �لو�شط �س 
م ب م  قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )27191.79( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/480   

�ملنذر/عدنان عبد�لرحمن عبد�هلل �شريف، �مار�تي �جلن�شية، �حمل جو�ز �شفر رقم )ع 1765282( وميثله   
 : �لعنو�ن  وكالة.  مبوجب  �جلن�شية-  �مار�تي  �شريف،  عبد�هلل  عبد�لرحمن  عبد�لرحمن  �ل�شيد:  بالتوقيع 

دبي- بر دبي- برج �لعطار رقم )1( �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. هاتف متحرك: 0552188818 
 )N006810572( رقم  �شفر  ج��و�ز  يحمل  �جلن�شية  �شورى  �لديب-  ح�شن  /م��ازن  �ل�شيد  �ليه:  �ملنذر 
 : �ملتحدة- هاتف  �لعربية  رق��م �لر���س - 1146 �لم���ار�ت   )E-02( رق��م �شقيوم -فيال  �م  دب��ي-  وعنو�نه: 

   0555540291 -0508795000
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة دفع �ملبالغ �مل�شتحقة بذمته من قيمة �ليجار لل�شيكات �ملرجتعة وبالعدم 
�ليجارية  �لقيمة  �شد�د  �لعدىل ومع  �لن��ذ�ر  ��شتالم  تاريخ  يوما من  �لتجارية خالل )30(  �لفيال  �خ��الء 
�لتجارية  بالفيال  �ملتعلقة  �لفو�تري  �شد�د جميع  ذلك  �لتام مبا يف  �لخ��الء  تاريخ  بذمتكم حتى  �ملرت�شدة 
لأي جهة مع ت�شليم �لفيال �لتجارية بحالة حيدة وخالية من جميع �ل�شو�غل و�ل�شر�ر- ويحتفظ �ملنذر 
بحقه كامال مبطالبة �ملنذر �ليه بالتعوي�س و�لعطل و�ل�شرر عند �ي تاأخري يف �خالء �لفيال �لتجارية، و�ل 
�شوف ي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �شده مبا فيها �قامة �لدعوى و��شت�شد�ر �مر �لد�ء 
و�ي م�شاريف �خرى قد ترتتب على ذلك �لجر�ء، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي 

و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/481   

�ملنذر/عدنان عبد�لرحمن عبد�هلل �شريف، �مار�تي �جلن�شية، �حمل جو�ز �شفر رقم )ع 1765282( وميثله   
 : �لعنو�ن  وكالة.  مبوجب  �جلن�شية-  �مار�تي  �شريف،  عبد�هلل  عبد�لرحمن  عبد�لرحمن  �ل�شيد:  بالتوقيع 

دبي- بر دبي- برج �لعطار رقم )1( �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. هاتف متحرك: 0552188818 
 )N006810572( رقم  �شفر  ج��و�ز  يحمل  �جلن�شية  �شورى  �لديب-  ح�شن  /م��ازن  �ل�شيد  �ليه:  �ملنذر 
وعنو�نه: دبي- �م �شقيوم �لثانية -فيال رقم )E-05( رقم �لر�س - 443 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة- هاتف 

   0555540291 -0508795000 :
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة دفع �ملبالغ �مل�شتحقة بذمته من قيمة �ليجار لل�شيكات �ملرجتعة وبالعدم 
�ليجارية  �لقيمة  �شد�د  �لعدىل ومع  �لن��ذ�ر  ��شتالم  تاريخ  يوما من  �لتجارية خالل )30(  �لفيال  �خ��الء 
�لتجارية  بالفيال  �ملتعلقة  �لفو�تري  �شد�د جميع  ذلك  �لتام مبا يف  �لخ��الء  تاريخ  بذمتكم حتى  �ملرت�شدة 
لأي جهة مع ت�شليم �لفيال �لتجارية بحالة حيدة وخالية من جميع �ل�شو�غل و�ل�شر�ر- ويحتفظ �ملنذر 
بحقه كامال مبطالبة �ملنذر �ليه بالتعوي�س و�لعطل و�ل�شرر عند �ي تاأخري يف �خالء �لفيال �لتجارية، و�ل 
�شوف ي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �شده مبا فيها �قامة �لدعوى و��شت�شد�ر �مر �لد�ء 
و�ي م�شاريف �خرى قد ترتتب على ذلك �لجر�ء، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي 

و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/690   

 �ملنذرة/�نيل كابور �شاينا�س كابور 
بوكالة : د. علي ��شماعيل �جلرمن

�ملنذر �ليه: �شالون جويل د�م لل�شيد�ت ذ م م
فاننا بالنيابة عن موكلتنا )�ملنذرة( نطلب مايلي:

�ليه ب�شرورة �للتز�م مب�شمون  �ملنذر  �ملنذر ومبوجب هذ� �لن��ذ�ر ينذر  فان 
�لنذ�ر ب�شرورة �خالء �لعني �ملوؤجرة عند موعد �نتهاء �لفرتة �ملحددة وذلك 
خالل �ثنني ع�شر �شهر من تاريخ ��شتالمة لهذ�  �لنذ�ر و�ل �شي�شطر �ملنذر 
�ىل �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ كافة حقوقة قبل �لنذر 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لقانونية  بالفو�ئد  �لز�مكم  �ىل  بال�شافة  �ليه 

�ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
   مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

     يف الدعوى رقم 2015/22
�ىل �مل�شت�شكل �شده: موؤ�ش�شة دوريان جلف وميثلها مديرها �ل�شيد : يوجو �ورمن 
حيث �مل�شت�شكل : �شركة �حليل �وريك�س للتمويل م�شاهمة خا�شة قد �قام عليكم 
�لدعوى رقم 2015/22 ��شت�شكال تنفيذ ر��س �خليمة وعليه يقت�شى ح�شوركم �ىل 
�لبتد�ئية �شباح يوم ح�شوركم �ىل  ر��س �خليمة  �مل�شتعجلة يف حمكمة  �لد�ئرة 
�لد�ئرة �مل�شتعجلة يف حمكمة ر��س �خليمة �شباح يوم �لثنني �ملو�فق 2015/3/9 
بيانات  م��ن  مالديكم  وت��ق��دمي  �ل��دع��وى  على  لالجابة  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�شاعة 
ودفوع، ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقكم.
امني �سر دائرة المور امل�ستعجلة
  حمد �سامل عبداهلل الها�سمي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 اعالن بالن�سر 

مذكرة تبليغ حكم مبثابة احل�سوري
 يف الدعوى رقم 2014/83 عمايل جزئي         

 �ىل �ملدعى عليها/ خالدة فربني - باك�شتانية �جلن�شية- جمهولة حمل �لقامة- نبلغك �نه �شدر 
�شدك �حلكم �لعمايل مبثابة �حل�شوري �ملبني �دناه ولك �حلق يف �لعرت��س على هذ� �حلكم �مام 
حمكمة كلباء �لحتادية �لبتد�ئية خالل مدة �شهر �بتد�ء من �ليوم �لذي يلي تاريخ تبليغك هذه 
�ملذكورة ويف حالة عدم تقدميك �لعرت��س خالل �ملدة �ملذكورة فاإن �حلكم �شي�شبح قطعيا بحقك 

و�شتتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية لتفنيذه
�حلكم: بتاريخ يوم �لربعاء �ملو�فق 2015/2/24 ��شدرت حمكمة كلباء �لحتادية �لبتد�ئية �حلكم 
�لآتي: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ ثالثة �آلف 
و�شتمائة درهم )3.600 درهم( و�ملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شروفات ورف�س �لدعوى فيما ز�د على ذلك 

من طلبات(.
القا�سي  

وزارة العدل 
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
اخطار للح�سور امام حمكمة ال�سارقة البتدائية املدنية

يف الدعوى رقم  2013/5475 جتاري كلي  -اعالن بالن�سر    
�ملحامي:  ب��وك��ال��ة  �ل��ت��ج��اري م��وط��ن��ه/  �ب��وظ��ب��ي  �مل��دع��ي: بنك  ب��ن��اًء على طلب 
�ن��و�ر عي�شر للمالب�س �جلاهزة  �ملدعى عليه / 1-  �لناخي �ىل  عبد�هلل خمي�س 
�لد�ئرة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  �نت  عابد   �شوليكريي  بن  عابد  �شوليكريي   -2
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �ملدنية  �ل�شارقة  مبحكمة  �لوىل  �لتجارية  �لكلية 
معتمد وذلك يف �ل�شاعة 9.00 من يوم 18 من �شهر 3 �شنة 2015 وذلك للنظر 
يف �لدعوى بو�شفك مدعى عليه. رقم قاعة �ملحكمة : قاعة �ملحكمة 139 -حرر 

بتاريخ 2015/3/2. نعلمكم بورود �لتقرير.

           رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ال�سارقة البتدائية املدنية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1341 ا�ستئناف جتاري
م  جم��ه��ول حمل  ذم  ���س  للتجارة  ����س كية  1-ب���ي  ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل   
�بر�هيم حممد  �ي��ر�ن وميثله:  �مل�شتاأنف /بنك �شادر�ت  �ن  �لقامة مبا 
�ل�شادر بالدعوى رقم  ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم  �لقا�شم قد  �حمد حممد 
يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/10/23 بتاريخ  كلي  جت��اري   2013/1715
 ch1.A.4 لثنني �ملو�فق 2015/3/30 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيدة/�آمنه 
�شيف زوجة �بر�هيم حمد�ن �بر�هيم حمد�ن  �جلن�شية: �لمار�ت وطلبت �لت�شديق على  
حمرر يت�شمن :تنازل يف ح�شتها �لبالغة 100% يف �ل�شم �لتجاري )دار التلي خلياطة 
و�ملرخ�س   ) العبايات   وتطريز  خياطة  الرخ�صة  ن�صاط  وال�صيل,  العبايات 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف خورفكان رخ�شة مهنية رقم 601393 �ل�شادر بتاريخ 
2009/8/19 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان.  �ىل �ل�شيد: في�شل ر��شد خمي�س 
عبيد �لنقبي �جلن�شية: �لمار�ت بن�شبة 50% �ل�شيد: حممد عامر ح�شني غيث �لدين 
�لعدل يف مدينة  �لكاتب  بان  بن�شبة 50%  ليكن معلوما للجميع  �جلن�شية: بنغالدي�س 
�نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان  
عا�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/713 تنفيذ عقاري
م�شرف  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  دميا�شي  خ��ودر  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنكم  علي  �آل  رم�شان  ح�شن  �حمد  وميثله:  ع  م  �س  �ل�شالمي  �لم���ار�ت 
تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2014/9/29 بتاريخ  �لثنني  يوم  كلي  عقاري   2014/718 رقم  �لدعوى 
وذلك: 1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )349052.14( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% حتى 
متام �ل�شد�د  وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� 
�لدعوى  مو�شوع  �لعقارية  �لوحدة  عن  بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة  �تفاقية  بف�شخ  �لع���الن.2- 
و�لز�م �ملدعى عليه بت�شليمها خالية من �ل�شو�غل ورد �حليازة للمدعى �لول ) م�شرف �لمار�ت 
�ل�شالمي �س م ع ( وحمو �لقيد �لذي فحو�ة)تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية 
بالتملك ل�شالح �ملدعى عليه طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة  
�لو�ردة ب�شهادة ملكية �لعقار(. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
    يف الدعوى رقم 2014/3002 جتاري كلي ابوظبي

 �ل�شيد: حمد بخيت علي �شيلمان �ملزروعي �ملحرتم
�رجو �عالمك بان بنك ر��س �خليمة �لوطني قد رفع �شدك �لدعوى 2014/3002 
يرجى  لذ�   - درهم   587.812.91 مبلغ   بدفع  ملطالبتكم  �بوظبي  كلي  جتاري 
�ل�شاعة �حلادية ع�شره �شباحا  �لثالثاء 2015/3/10  ح�شور �جتماع خرة يوم 

يف مقر �خلبري �لكائن يف دبي �شارع �مليناء مقابل جمارك دبي.
عدم  حالة  ويف  دفوعيه  م�شتند�ت  من  مالديك  لتقدمي   0505257979 هاتف 
ح�شورك �و من ميثلك �شاأقوم باإعد�د �لتقرير على �شوء �مل�شتند�ت �ملقدمة من 

�لبنك �ملدعي.
اخلبري امل�سريف: حممد مطر �سليم

اعالن اجتماع خربة

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
    امل�سجلة لدى هيئة را�س اخليمة لال�ستثمار

�لعربية  �لمار�ت  �خليمة  ر��س   5435/12/10/253 �ي  �لت�شجيل  رقم  مبوجب   
م�شفي  تعيني  ومت  فوري.  باأثر  �ل�شركة  ت�شفية  �لأ�شهم  حملة  قرر  �ملتحدة. 
�لمار�ت  دبي،   42077 ب  �س  �حل�شابات-  لتدقيق  �جلريودي  �ل�شادة/  �ل�شركة 
ديون  �و  مطالبات  لديه  �شخ�س  �ي  على  يتوجب  فانه  وعليه  �ملتحدة  �لعربية 
م�شتحقه على �ل�شركة �ن يتقدم مبطالبته مدعومة بامل�شتند�ت �ىل �مل�شفي عن 
طريق �لريد �مل�شجل قبل �و خالل 15 يوما من تاريخ هذ� �لخطار. �ي مطالبة 

ل تقدم �ىل �مل�شفي خالل فرتة 15 يوما �شتكون ملغاة وباطلة.
ان ال بزن�س ليمتد
ادارة ال�سركات

اخطار ت�سفية
ان ال بزن�س ليمتد

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  او�صدي الطبيعي للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م(
�لعنو�ن: حمل رقم 3 ��س ملك عو�س �ل�شيخ جمرن حممد �لكندي- �ملرر  �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رق��م   629251 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1048644 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2014/8/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
ام  �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني  �أي �عرت��س  2014/8/16 وعلى من لديه 
ا�س اي النومان & رايف  �لعنو�ن: مكتب ملك كلد�ري و�خو�نه- ديرة- بور�شعيد- 
�لهاتف 2651383-04 �لفاك�س 2650789-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ ام ا�س اي النومان & رايف
 04-2651383 �لهاتف  بور�شعيد-  دي��رة-  و�خ��و�ن��ه-  ك��ل��د�ري  ملك  مكتب  �لعنو�ن: 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-2650789 �لفاك�س 
باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية او�صدي الطبيعي للتجارة 
العامة)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2014/8/19 
و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2014/9/16  وع��ل��ى من 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  اللوؤلوة كولك�صنز   ) �س.ذ.م.م(
�لعنو�ن: حمل ملك بلدية دبي- �شوق نايف �جلديد �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية 
حمدودة. رقم �لرخ�شة: 646187 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1066915 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها 
من  وعلى   2014/12/9 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2014/12/9
لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �صامل ال�صيابي حما�صبون 
قانونيون ومدققو ح�صابات �لعنو�ن: مكتب رقم 103 ملك حممد حممود عبد�هلل 
�لدلل- ديرة- نايف هاتف  2272828-04 فاك�س: 2274080-04  م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11349 بتاريخ 2015/3/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�صامل ال�صيابي حما�صبون قانونيون ومدققو ح�صابات 
�ل��دلل- دي��رة- نايف هاتف   �لعنو�ن: مكتب رقم 103 ملك حممد حممود عبد�هلل 
2272828-04 فاك�س: 2274080-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
اللوؤلوة كولك�صنز  لت�شفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2014/12/9 و�ملوثق 
�أي  لديه  م��ن  وعلى    2014/12/9 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى 
�عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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عربي ودويل
فح�س طعام �ردوغان خوفًا من ت�شميمه 

•• انقرة-اأ ف ب:

�لطبيب  ع��ن  �أم�����س  حرييت  �شحيفة  نقلت 
�ل�����ش��خ�����ش��ي ل��ل��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي رج����ب طيب 
يلقبه  ك��م��ا  �جل��دي��د  �ل�شلطان  �ن  �ردوغ�����ان 
�ي  من  باحلماية  حماطا  �شيكون  منتقدوه 
خطر ت�شمم بف�شل خمتر �شيبنى يف ق�شره 

�لفخم.
�مل��ت��خ�����ش�����س ج����ودت �ردول  وق����ال �ل��ط��ب��ي��ب 
�لنائب �ي�شا عن حزب �لعد�لة و�لتنمية �ن 
�لعتد�ء�ت ل تتم من �لن ف�شاعد� بو��شطة 

�ل�شلحة بل بو��شطة �لطعام.
و��شاف �شيقام خمتر �ي�شا يف �لق�شر بغية 
��شعاعي  �و  كيميائي  �و  �شمي  هجوم  �ي  درء 
رئي�س  �شخ�س  ي�شتهدف  ق��د  ب��ي��ول��وج��ي  �و 
�لدولة �لبالغ من �لعمر 61 عاما عن طريق 

�لطعمة و�مل�شروبات.
�ي هجوم من  �ن��ه مل ير�شد  �لطبيب  و�ك��د 
�لرئا�شي  �مل��ج��م��ع  يف  �لن  ح��ت��ى  �ل��ن��وع  ه���ذ� 
�لفخم �لف�شيح �لو�قع عند تخوم �نقرة حيث 
ع��ل��ى مدى  �ط��ب��اء  م��ن خم�شة  ف��ري��ق  يعمل 

�لربع وع�شرين �شاعة.

للحكومة  رئي�شا  كان  �لذي  �لرئي�س  ويو�جه 
بني 2003 و2014 قبل �نتخابه للمن�شب 
�لعلى يف �لدولة، �نتقاد�ت ملو�قفه �ملت�شددة 
�لذي  �لعظمة  جل��ن��ون  وك��ذل��ك  و�لتع�شفية 

مييز ت�شرفاته.
وق�شر �ردوغان �ل�شخم �جلديد �ملوؤلف من 
�ك��رث من �ل��ف غرفة و�ل��ذي بني على طر�ز 
�ل�شلجوقية  �مل��ع��م��اري��ة  �لهند�شة  ب��ني  مي��زج 
ب�شبب  كبري  ج��دل  �شلب  يف  هو  و�لعثمانية، 
يف  �لقوي  �لرجل  يتبعه  �ل��ذي  �لعي�س  منط 

تركيا.

برملان طربق يو�فق على ��شتئناف �حلو�ر �لليبي

بريطانيا تعترب �لإعتد�ء على �لأطفال تهديدً� وطنيًا

•• وا�شنطن-وكاالت:

�أنها  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات  �أك�������دت 
����ش���ت���ح���م���ي م���ق���ات���ل���ي �مل���ع���ار����ش���ة 
�شتدربهم  �ل�����ذي�����ن  �ل���������ش����وري����ة 
د�ع�س  تنظيم  ملو�جهة  وت�شلحهم 
�لإرهابي، وذلك حينما ي�شبحون 

يف ميد�ن �لقتال.
وقال من�شق �لتحالف �لدويل �شد 
تنظيم د�ع�س �جلرن�ل �لأمريكي 
�أبحاث  م���رك���ز  �أم������ام  �آل�����ن  ج����ون 
و��شنطن  يف  ك��اون�����ش��ل  �أت��الن��ت��ي��ك 
لتدريبهم  و����ش��ح  م�����ش��روع  لدينا 
�لأ�شلحة،  ب���اأح���دث  وجت��ه��ي��زه��م 
�أي�����ش��ا حل��م��اي��ت��ه��م عندما  ول��ك��ن 

يحني �لوقت.
�لأمريكي  �جل��رن�ل  ي�شتبعد  ومل 
فر�س منطقة حظر جوي لتوفري 
ك���ل هذه  �أن  م��و���ش��ح��ا  �حل��م��اي��ة، 

�خليار�ت جار بحثها.
�ل�شارة  مفاجاأته  عن  �آل��ن  و�أع��ل��ن 
�ل�شوريني  ع�����دد  �زدي��������اد  ب�������ش���اأن 
للتطوع  ��شتعد�دهم  �أب��دو�  �لذين 
�لأمريكي  �ل��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  يف 
�أ�شابيع،  �لذي قد يبد�أ يف غ�شون 
ح��ي��ث �أك���د �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م وز�رة 
�لدفاع �لبنتاغون جون كريبي يف 
وقت �شابق �أن غربلة �لعنا�شر مل 

تكتمل بعد.
وك��ان��ت و����ش��ن��ط��ن و�أن���ق���رة وقعتا 
�تفاقا  �مل���ا����ش���ي  ف���ر�ي���ر   19 يف 

•• مو�شكو-وكاالت:

بد�أت يف �لعا�شمة �لرو�شية مو�شكو 
�ملعار�س  �ل�شيا�شي  تاأبني  مر��شم 
�غتيل  �ل���ذي  نيمت�شوف  ب��وري�����س 
ق��ب��ل �أي����ام ق���رب �ل��ك��رم��ل��ني، حيث 
�لود�ع  نظرة  لإلقاء  �لآلف  جتمع 
�شاخاروف  مركز  يف  جثمانه  على 

قبل دفنه.
ل���ود�ع  ي���ز�ل���ون  �لآلف ل  ت��و�ف��د   
�متعا�شا كبري�  نيمت�شوف مبدين 
�إىل  م�شري�  �لتحقيقات،  �شري  من 
�أن �ملحققني مل يك�شفو� حتى �لآن 
كامري�ت  ت�شجيالت  م�شمون  عن 
ب���ه���ا م�شرح  ي���ع���ج  �ل���ت���ي  �مل���ر�ق���ب���ة 

�جلرمية.
وحتيط �شبابية كبرية مبالب�شات 
�ل�شاهدة  �أن  ح���ي���ث  �لغ����ت����ي����ال، 
�لوحيدة على �لعملية، و�لتي كانت 
عار�شة  وه���ي  نيمت�شوف  ب��رف��ق��ة 

•• �شنعاء-وكاالت:

قتل ثالثة جنود مينيني و��شيب 
�ث���ن���ان �آخ������ر�ن ب���ج���روح �م�������س يف 
عنا�شر  زرع����ه����ا  ع���ب���وة  �ن���ف���ج���ار 
م���ف���رت����ش���ون م�����ن �ل����ق����اع����دة يف 
بجنوب  ح�������ش���رم���وت  حم���اف���ظ���ة 
�شرق �لبالد، ح�شبما �فاد م�شدر 

ع�شكري.
�نفجرت  �لعبوة  �ن  �مل�شدر  وق��ال 
للجي�س  م���رك���ب���ة  م�������رور  ل������دى 
�ل��ق��ط��ن يف  ب��ال��ق��رب م��ن منطقة 
ح�����ش��رم��وت �ل��ت��ي ت��ع��د م���ن �برز 

معاقل تنظيم �لقاعدة .
وغالبا ما ت�شتهدف �لقاعدة قو�ت 

�جلي�س و�لمن يف �ليمن.
وك���ان���ت �ل���ق���اع���دة ����ش��ت��ف��ادت من 
���ش��ع��ف �ل�����ش��ل��ط��ة �مل���رك���زي���ة ومن 
�لحتجاجات �لتي �شهدتها �لبالد 
يف  �نت�شارها  لتعزيز   2011 يف 

جنوب و�شرق �لبالد.
�لقاعدة  وتعتر و��شنطن تنظيم 
فروع  �ن�شط  �ليمن  يف  �ملتح�شن 

�ل�شبكة �ملتطرفة يف �لعامل.
وقد تبنى تنظيم �لقاعدة �لهجوم 
�ل��ذي نفذه �لخ��و�ن كو��شي �شد 
م���ق���ر ���ش��ح��ي��ف��ة �����ش����اريل �ي���ب���دو 

�لباري�شية يف يناير.
�أف����ادت م�����ش��ادر قبلية  يف �لث��ن��اء 

معتدلة  �شورية  عنا�شر  لتدريب 
ت���رك���ي���ة وت����زوي����ده����ا  ق�����اع�����دة  يف 

مبعد�ت ع�شكرية.
�جلانبني  ب��ني  �خل����الف  �أن  غ��ري 
�ل���رتك���ي و�لأم����ريك����ي ت��رك��ز على 
حت����دي����د �ل�����ع�����دو، ف��ب��ي��ن��م��ا ت���رى 
�لتدريب  ب��رن��ام��ج  �أن  و����ش��ن��ط��ن 
تنظيم  م��ك��اف��ح��ة  �إط�����ار  ي���اأت���ي يف 
قتال  �أن  �أن����ق����رة  ت��ع��ت��ر  د�ع���������س 
�لنظام �ل�شوري ل يقل �أهمية عن 

�جلماعات �ملتطرفة.

كري�شهري �لرتكية مبنطقة و�شط 
�لأنا�شول.

م��ن جهة �أخ���رى، ب���د�أت بعثة من 
�لمم �ملتحدة زيارة �م�س �ىل حلب 
�مل�شاعي  �ط��ار  �شوريا يف  �شمال  يف 
ل��ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��ة �مل���وف���د �ل����دويل 
�لقا�شية  مي�شتور�  دي  ���ش��ت��اف��ان 
�مل��دي��ن��ة حيث  �ل��ق��ت��ال يف  بتجميد 
�لعلبي،  �مل��ح��اف��ظ حم��م��د  �ل��ت��ق��ت 
�لع����الم  وز�رة  �ع��ل��ن��ت  م���ا  وف����ق 

�ل�شورية.

ما  ي���������ش����ارك  �أن  �مل�����ق�����رر  وم�������ن 
�أمريكي  ج��ن��دي  �أل����ف  جم��م��وع��ه 
مقاتلني  تدريب  على  للم�شاعدة 
�ملعتدلة،  �ل�شورية  �ملعار�شة  م��ن 
لإر�شالهم لحقا �إىل �شوريا لقتال 

تنظيم د�ع�س .
تدريب  �إىل  �ل���رن���ام���ج  وي���ه���دف 
مقاتل  �آلف  خ��م�����ش��ة  م���ن  �أك�����رث 
�ألفا  و15  �لأول  �ل��ع��ام  ���ش��وري يف 
يف �مل��ج��م��ل خ���الل ث��الث��ة �أع�����و�م، 
مدينة  يف  �ل��ت��دري��ب  يتم  �أن  على 

�إىل  �أوكر�نية، غ��ادرت رو�شيا  �أزي��اء 
�أمنية  حماية  �أي  ر�ف�شة  �أوكر�نيا 
لها رغم �إمكانية ت�شفيتها لطم�س 

�أي �أثر للجرمية.
عاما(   55( ن��ي��م��ت�����ش��وف  ول���ق���ي 
مهاجمون  �أطلق  عندما  م�شرعه 

نيمت�شوف  ج���ث���م���ان  و���ش��ي�����ش��ج��ى 
�مل�شيعون  ليتمكن  �شويعات  ب�شع 
عليه  �لأخ����رية  �لتحية  �إل��ق��اء  م��ن 
�ملتحف  ������ش�����خ�����اروف  م�����رك�����ز  يف 
�مل���خ�������ش�������س حل�����ق�����وق �لإن���������ش����ان 
�ل�شوفياتي  �لأك���ادمي���ي  ول��ذك��رى 
�مل��ن�����ش��ق �أن�������دري ����ش���اخ���اروف قبل 
مدفن  يف  �ل��������رثى  ي����������و�رى  �أن 

تروييكوروف�شكوي يف مو�شكو.
نيمت�شوف  بوري�س  و�ل��دة  وجل�شت 
عمال بالتقاليد �لأرثوذك�شية �أمام 
�لنع�س �ملفتوح �لذي تعاقب �أمامه 
و�ل�شخ�شيات  �ملو�طنني  من  �شف 
�مل���ع���روف���ة م���ث���ل رئ���ي�������س �ل�������وزر�ء 
كا�شيانوف  م��ي��خ��ائ��ي��ل  �ل�������ش���اب���ق 

و�ل�شفري �لأمريكي جون تيفت.
لرئي�س  �ل�شابق  �لنائب  و�شي�شيع 
يلت�شني،  بوري�س  عهد  يف  �ل���وزر�ء 
معار�شي  �أ���ش��د  م��ن  �أ�شبح  و�ل���ذي 
�ل����رئ����ي���������س ف������الدمي������ري ب����وت����ني، 

�ل��ن��ار �أرب���ع م���ر�ت على ظ��ه��ره من 
كان  عندما  �ل��ل��ون  بي�شاء  ���ش��ي��ارة 
�لكرملني  ق��رب  ج�شر  عر  مي�شي 
فوق نهر مو�شكفا يف و�شط مو�شكو 
منت�شف  قبيل  �أوك��ر�ن��ي��ة  فتاة  مع 

ليل �جلمعة.

م�شلحاً   12 مب���ق���ت���ل  مي���ن���ي���ة، 
تنظيم  �شنها  هجمات  يف  ح��وث��ي��اً 
للقاعدة،  �لتابع  �ل�شريعة  �أن�شار 
و�شط  �ل��ب��ي�����ش�����������اء،  حم��اف��ظ��ة  يف 

�لبالد.
�مل�شادر،  ب��ه  حتدثت  م��ا  وبح�شب 
مف�شلة عدم �لك�شف عن هويتها، 
�ل�شريعة  �أن�������ش���ار  ع��ن��ا���ش��ر  ف�����اإن 
ب��ال�����ش��الح، ع���دة مو�قع  ه��اج��م��و� 

تعقيب  �أي  ي�شدر  مل  �لهجمات، 
من جماعة �حلوثي حول ذلك. 

وت�شهد مناطق مبحافظة �لبي�شاء 
�لطرفني،  ب��ني  متبادلة  هجمات 
يف ظ��ل ���ش��ي��ط��رة �حل��وث��ي��ني على 
تلك �ملناطق بالقوة، وهي مناطق 
ت��و�ج��د م�شلحي  ت��رف�����س  ق��ب��ائ��ل 
بح�شب  م��ن��اط��ق��ه��ا،  يف  �جل��م��اع��ة 

تلك �مل�شادر.

منطقة  يف  �حل����وث����ي،  مل�����ش��ل��ح��ي 
ما  �لبي�شاء،  مبحافظة  �ملنا�شح 

�أدى �إىل مقتل 12 حوثياً. 
�أن  �إىل  نف�شها  �مل�����ش��ادر  و�أ����ش���ارت 
�لطرفني  بني  �ندلعت  ��شتباكات 
عقب �لهجمات، دون معرفة وقوع 

�شحايا من عدمه جر�ء ذلك.
ي��ت��نب فيه  �ل����ذي مل  �ل���وق���ت  ويف 
�أن�شار �ل�شريعة ب�شكل ر�شمي هذه 

وكانت �لبعثة �لتي تر��شها مديرة 
دم�شق  يف  م��ي�����ش��ت��ور�  دي  م��ك��ت��ب 
خ��ول��ة م��ط��ر و���ش��ل��ت م�����ش��اء �م�س 

�لأول �لثنني �ىل حلب.
خطة  م���ي�������ش���ت���ور�  دي  وي�����ق�����رتح 
�لقتال  بتجميد  ت��ق�����ش��ي  حت���رك 
م�شاعد�ت  بنقل  لل�شماح  حلب  يف 
�ن�شانية �ىل �ملدينة حيث تتقا�شم 
�لنظام  وق�����و�ت  �مل��ع��ار���ش��ة  ق����و�ت 

�ل�شيطرة.
�لع�شكرية  �ملعار�شة  و�علنت قوى 
و�ل�شيا�شية يف حلب رف�شها مبادرة 
�حلايل  �شكلها  يف  م��ي�����ش��ت��ور�  دي 
�لذي  للنز�ع  �شامل  بحل  مطالبة 
220 �لف  �أودى بحياة �كرث من 

�شخ�س منذ مار�س 2011.
وز�رة  �و  �ملتحدة  �لمم  ت��ورد  ومل 
�لعالم �ي تفا�شيل ��شافية حول 

�لزيارة �ملحاطة ب�شرية كرى.
وف�������ق �لمم  �ل���ب���ع���ث���ة  وت�������ش���ع���ى 
على  �ل��و���ش��ع  تقييم  �ىل  �مل��ت��ح��دة 
�لر�������س و�ل���ت���اك���د، ل����دى �ع���الن 
�مل�شاعد�ت  زي����ادة  م��ن  �لتجميد، 
لتد�بري  و�ل��ت��ح�����ش��ري  �لن�����ش��ان��ي��ة 
ميكن �تخاذها يف حال مت �نتهاك 

�لهدنة.
و�تفق مبعوث �لمم �ملتحدة �لذي 
�نهى �لحد �ملا�شي زيارة ق�شرية 
وزي���ر �خلارجية  م��ع  دم�����ش��ق،  �ىل 
�ر�شال  على  �ملعلم  وليد  �ل�شوري 

بعثة �ىل حلب.

ب���ح�������ش���ور ع�������دد م�����ن �ل�������ش���ف���ر�ء 
�لأجانب.  و�مل�شوؤولني  �لأوروب��ي��ني 
خارجية  وزي������ر  �مل�����ش��ي��ع��ني  وب�����ني 
لينكوفي�شيو�س،  لينا�س  ليتو�نيا 
بلدية  رئي�س  �أو�شاكوف�س  ونيل�س 
ري���غ���ا ع��ا���ش��م��ة لت���ف���ي���ا، ك���ون���ر�د 
�خلارجية  وزي����ر  ون���ائ���ب  ب��اف��ل��ي��ك 
�ل�شلطات  �أن  ع��ل��م��ا  �ل���ب���ول���ن���دي، 
�لرو�شية منعت بع�س �ل�شخ�شيات 
�أعلنت  �ل��ت��ي  �لأجنبية  �ل�شيا�شية 
ن��ي��ت��ه��ا �مل�����ش��ارك��ة يف �ل��ت�����ش��ي��ي��ع من 
رئي�س  و�أع�����ل�����ن  ب����ذل����ك.  �ل���ق���ي���ام 
جمل�س �ل�شيوخ �لبولندي بوغد�ن 
بورو�شيفيت�س �أنه منع من �مل�شاركة 
�لعقوبات  ع��ل��ى  رد�  �ل��ت�����ش��ي��ي��ع،  يف 
مو�شكو،  على  �ملفرو�شة  �لأوروبية 
كما �شرحت �لنائبة �لأوروبية من 
مت  �أن���ه  كالنييتي  ���ش��ان��در�  لت��ف��ي��ا 
رف�����س دخ��ول��ه��ا يف م��ط��ار مو�شكو 

�شريمييتييفو �لدويل.

بعثة االأمم املتحدة تلتقي حمافظ حلب

و��شنطن تتعهد بحماية �ملعار�شة �ل�شورية �ملعتدلة

�لقاعدة تقتل 12 حوثيًا و3 جنود مينيني

منظمة �لأمريكيني �مل�شلمني تالحق �لف بي �آي 
•• ميامي-اأ ف ب:

�علن جمل�س �لعالقات �لمريكية �ل�شالمية يف فلوريد� �نه �شيالحق ق�شائيا مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل )�ف بي 
�آي( �لذي قتل �حد عنا�شره �شديقا لالخوين ت�شارناييف منفذي هجوم بو�شطن.

�لتع�شفي  �ملوت  بعد  �لفدر�لية  �ل�شرطة  �ىل  �نها وجهت مذكرة  �ملدنية  �ملد�فعة عن �حلقوق  �ملنظمة  وقالت هذه 
�ملذكرة  هذه  وت�شكل  بو�شطن.  �عتد�ء�ت  هام�س  على   2013 يف  ��شتجو�به  خالل  قتل  �لذي  تود��شيف  لبر�هيم 

خطوة �وىل قبل �ن ترفع �ملنظمة �شكوى ر�شمية.
و�فلت عن�شر �لف بي �آي �لذي قتل �مل�شبوه �ل�شي�شاين �ل�شل، من �ملالحقات �لق�شائية. وقالت �ملنظمة يف مذكرتها 
حو�يل منت�شف �لليل وبعد ��شتجو�ب د�م خم�س �شاعات، قتل �لعميل �هارون ماكفارلني تود��شيف. �طلق عليه �شبع 

ر�شا�شات وتود��شيف مل يكن م�شلحا ومل يكن يحمل �شكينا �و متفجر�ت �و �ي �شالح قاتل �آخر.
وتابعت �ملنظمة �ن تود��شيف مل يكن يهدد با�شابة �لعميل �و �ي �شخ�س �آخر بجروح خطرية ومع ذلك مل يقدم �ي 

ترير يف�شر وفاته.

•• بنغازي-وكاالت:

�لذي  �مل�شاركة يف �حلو�ر  �إلغاء تعليق  �لنو�ب  قّرر جمل�س 
ليبيا خالل �جلل�شة  للدعم يف  �ملّتحدة  �لأمم  بعثة  ترعاه 
مبعوث  بني  مطّولة  �جتماعات  بعد  ذل��ك  ج��اء   . �مل�شائّية 
و�أع�����ش��اء من  ل��ي��ون  ب��رن��اردي��ن��و  ليبيا  �إىل  �مل��ّت��ح��دة  �لأمم 
�لو�شط  بو�بة  ،بح�شب  دوليا  به  �ملعرتف  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
��شتدعى  ق��د  �ل��ن��و�ب  جمل�س  وك���ان  �لليبية.  �لإخ��ب��اري��ة 
ممثليه يف �حلو�ر قبل عقد �جلولة �لتي كان مقرًر� عقدها 

يف �ملغرب يوم �خلمي�س �ملا�شي.
ليبيا،  يف  ل��ل��دع��م  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����س  وو����ش���ل 
طرق،  مدينة  �إىل  �لثنني  �لأول  �م�س  ليون،  برناردينو 
�لليبي  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  مع  للتباحث  ليبيا،  �شرقي 
م�شري  يف  ل��ه  �لتابعة  �لوطني  �حل���و�ر  وجلنة  )�ل��رمل��ان( 

�حلو�ر �ل�شيا�شي �لليبي �لذي ترعاه �لبعثة.
وكان ليون، قد �لتقى �شباح �لثنني �أع�شاء ورئي�س �ملوؤمتر 

•• لندن-رويرتز:

جعل  ك��ام��ريون  ديفيد  �ل��ري��ط��اين  �ل����وزر�ء  رئي�س  يعتزم 
�أولوية  �لأطفال  على  �جلن�شي  �لعتد�ء 
�جلرمية  وب��ني  بينه  و�مل�����ش��او�ة  وطنية 
�شل�شلة  ع����ن  ي��ع��ل��ن  ع���ن���دم���ا  �مل��ن��ظ��م��ة 
�إج������ر�ء�ت مل��ن��ع �لع���ت���د�ء �مل��م��ن��ه��ج على 
من  �شل�شلة  عن  �لك�شف  وهز  �لأطفال. 
�لأطفال  ع��ل��ى  �جل��ن�����ش��ي��ة  �لع����ت����د�ء�ت 
ب���ري���ط���ان���ي���ا مب�����ا يف ذل������ك ق�������ش���ي���ة يف 
روثرهام ب�شمال �جنلرت� حيث تعر�شت 
يف  ب��ع�����ش��ه��ن  ط��ف��ل��ة   1400 ح������و�يل 
11 ع��ام��ا ل��الع��ت��د�ء ع��ل��ى �يدي  ���ش��ن 
ع�شابات معظم رجالها �آ�شيويون. وقال 
�لعتد�ء  ت�شنيف  �إن  ك��ام��ريون  مكتب 
وطني  كتهديد  �لأط��ف��ال  على  �جلن�شي 
من �شاأنه �لز�م قو�ت �ل�شرطة بالتعاون 

�لأطفال.  حل��م��اي��ة  �مل��ن��اط��ق  خمتلف  يف 
�أي�����ش��ا لتح�شني  �أخ���رى  �إج�����ر�ء�ت  ع��ن  ك��ام��ريون  و�شيعلن 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني �ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ع��ام��ة وخ���ط م�����ش��اع��دة �شاخن 

�ل�شابق )قد عاد موؤخر� لالنعقاد( يف مقر  �لعام  �لوطني 
�لأخري  ل��ه  وجهها  دع���وة  على  ب��ن��اًء  طر�بل�س  يف  �ن��ع��ق��اده 
�لتي  �حل��و�ر  جل�شة  تاأجيل  �أ�شباب  ح��ول  منه  لال�شتف�شار 
ملا  وف��ًق��ا  وذل��ك  �ملا�شي  �لن��ع��ق��اد �خلمي�س  لها  ك��ان مقرر 
وكان  �لعام.  للموؤمتر  �لتابعة  �لليبية  �لأنباء  وكالة  ذكرت 
من �ملقرر عقد جولة جديدة للحو�ر �لليبي يف �ملغرب يوم 
�خلمي�س �ملا�شي، �إل �أن م�شوؤولة �أممية �أقرت يوم �لثالثاء 
�أج����ل غ���ري م�شمى،  �إىل  ب��ت��اأج��ي��ل ه���ذه �جل���ول���ة  �مل��ا���ش��ي، 
مو�شحة �أن �لتاأجيل جاء بعد قر�ر جمل�س �لنو�ب �ملنعقد 

يف مدينة طرق )�شرق( تعليق م�شاركته يف �حلو�ر.
بطر�بل�س  �لعام  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  �أعلن  ذ�ت��ه،  �لإط���ار  ويف 
)�لرملان �لليبي �ل�شابق �لذي عاود عقد جل�شاته( �نطالق 
جاء  �مل��غ��رب.  يف  �ملقبل  �خلمي�س  �لوطني  �حل��و�ر  جل�شات 
ذلك خالل موؤمتر �شحفي لرئي�س وفد �حلو�ر عن �ملوؤمتر 
�لوطني، �شالح �ملخزوم، بطر�بل�س، �إثر �جتماع وفد �حلو�ر 

مع رئي�س �لبعثة �لأممية بليبيا برناردينو ليون.

لت�شجيع �ملبلغني. عالوة على ذلك �شيقرتح كامريون �ثناء 
وخر�ء  و�ل�شرطة  �ل�شحايا  بع�س  مع  �جتماع  يف  حديثه 
فر�س  لندن  يف  �لر�شمي  �قامته  مقر  يف  �لأط��ف��ال  حماية 
يف  �لعاملني  كبار  على  جنائية  عقوبات 
�لقطاع �لعام �لذين يخفقون يف حماية 

�لأطفال من �لعتد�ء.
ملقتطفات  وف��ق��ا  ك���ام���ريون  و���ش��ي��ق��ول 
�شعرنا  �لج��ت��م��اع  ق��ب��ل  مكتبه  ن�شرها 
ج��م��ي��ع��ا ب���ال���ف���زع م���ن �لع����ت����د�ء �ل���ذي 
كثري�ت  ���ش��غ��ري�ت  فتيات  ل��ه  تعر�شت 
�أخ��رى يف خمتلف  و�أماكن  يف روثرهام 
�ل��ب��الد. ج��رى جتاهل �لأطفال  �أن��ح��اء 
عليهم  �للوم  �لقي  �لأح��ي��ان  بع�س  ويف 
وج����رى �ل��ت�����ش��رت ع��ل��ى �ل��ق�����ش��اي��ا عادة 
ب�شبب �ح�شا�س م�شوه وم�شلل باللياقة 
ثقافة  من  �لتخل�س  يجب  �ل�شيا�شية. 
�لإنكار هذه �لتي خذلتهم ب�شكل �شيء. 
�عتد�ء�ت  يف  حتقيقا  �حل��ك��وم��ة  وب����د�أت 
�إذ�  فيما  �أي�شا  و�لتحقيق  عقود  منذ  وقعت  �لأط��ف��ال  على 

كانت بع�س �ل�شخ�شيات �لعامة �لقوية ت�شرتت على ذلك.

و��شنطن وطهر�ن ت�شتاأنفان �ملفاو�شات �لنووية

�لآلف ي�شاركون يف تاأبني نيمت�شوف يف مو�شكو

•• مونرتو-اأ ف ب:

�����ش���ت���اأن���ف وزي������ر� �خل���ارج���ي���ة �لم����ريك����ي ج����ون كريي 
و�لير�ين حممد جو�د ظريف �شباح �م�س يف مونرتو 
ب�شاأن  �ت��ف��اق  ل��ل��ت��و���ش��ل �ىل  م��ف��او���ش��ات��ه��م��ا  ب�����ش��وي�����ش��ر� 
وزر�ء  رئي�س  ي�شتعد  �ل��ذي  �لي��ر�ين  �لنووي  �لرنامج 
�لكونغر�س  �م���ام  ل�شجبه  نتانياهو  بنيامني  ��شر�ئيل 
نتانياهو  فيه  �شيلقي  �ل��ذي  �لوقت  ففي  و��شنطن.  يف 
خطابا يف �لكابيتول مقر �لكونغر�س �لثالثاء، يتفاو�س 
ت�شوية  �ىل  �لتو�شل  ب�شاأن  �شوي�شر�  يف  وظريف  كريي 

نهائية ملع�شلة �لرنامج �لنووي �لير�ين.

وقد ب��د�أ �ل��وزي��ر�ن �لمريكي و�لي��ر�ين جولة جديدة 
من �ملحادثات  �م�س �لأول �لثنني على �ن ت�شتمر حتى 
بعد ظهر �ليوم �لربعاء يف مو�ز�ة �جتماعات �ملفاو�شني 
و�خل�����ر�ء �ل��ذي��ن ���ش��ي��و����ش��ل��ون �ع��م��ال��ه��م ح��ت��ى نهاية 

�ل�شبوع.
للقاء  �ل�شعودية  �ىل  ذل��ك  بعد  ك��ريي  ج��ون  و�شيتوجه 

�مللك �شلمان بن عبد �لعزيز.
فيما  �ملفاو�شات  فحوى  عن  معلومات  �ي  تت�شرب  ومل 
تفا�شيل  �ي  ك�شف  م��ن  نتانياهو  وفريقه  ك��ريي  ح��ذر 
�لدبلوما�شيون  �ع��ط��اه  �ل����ذي  �ل�����ش��ري  �مل�����ش��م��ون  ع��ن 

�لمريكيون لال�شر�ئيليني.

بيغيد� ت�شتعيد قو�ها 
يف در�شدن �لربيطانية

•• برلني-اأ ف ب:

�ملعادية  �لمل��ان��ي��ة  �حل��رك��ة  ح�شدت 
يف  ����ش���خ�������س   6200 ل����ال�����ش����الم 
در�����ش����دن )�����ش����رق( ب��ح�����ش��ب �رق����ام 
�لعالم  و���ش��ائ��ل  نقلتها  لل�شرطة 
لال�شبوع  تقدما  م�شجلة  �لملانية، 
�لثالث على �لتو�يل بعد �ن و�جهت 

�نق�شامات �شديدة بد�خلها.
�ل�شابعة  �مل�شائية  م�شريتهم  ففي 
ع�شرة منذ �كتوبر بقي �لوطنيون 
�لغرب  ����ش��ل��م��ة  �لوروب����ي����ون ���ش��د 
�لرقم  ع����ن  ب��ع��ي��دي��ن  )ب���ي���غ���ي���د�( 
�لذي  �ملتظاهرين  لعدد  �لقيا�شي 
وهو  �ملا�شي  يناير   12 يف  �شجلوه 
تقدما  ح��ق��ق��و�  ل��ك��ن��ه��م  �ل���ف���ا،   25
بالتا�شع من فر�ير حيث  مقارنة 
�لفي  �ملتظاهرين  عدد  يتجاوز  مل 

�شخ�س.
وك����ان����و� ق���د ج��م��ع��و� �رب���ع���ة �لف 
16 فر�ير ثم خم�شة  �شخ�س يف 

�لف نا�شط بعد ��شبوع من ذلك.
وع��ل��ى �ث���ر ت��ف��ري��ق �مل���وك���ب توجه 
نحو مئة متظاهر �ىل خميم �قيم 
لالجئني  دع��م��ا  �لوب����ر�  �شاحة  يف 
قبل �ن تتدخل �ل�شرطة بح�شب ما 
“دي  �لملانية  �لنباء  وكالة  ذكرت 
بيغيد�  نا�شطو  وه��ت��ف  �يه”.  ب��ي 
بح�شب  �خرجو�”  “�خرجو�، 
ميتلدويت�شن  لذ�ع�������ة  م���ر�����ش���ل 

روندفونك�س.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
MOMS CAFE  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 202282   بتاريخ :2013/12/8م    
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: مازن �حللبى.
وعنو�نه:  دبي -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات … 
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات  و�لإقامة �ملوؤقتة.

�لو�ق�عة بالفئة: )43(
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �شكل و �أحرف مكتوبة باللغة �لجنليزية )MOMS( وباللون �لحمر 
على خلفية بنف�شجي  وتكتب �لعالمة د�خل �شكل د�ئرة مغلقة  ويوجد بها من �لطرف �ليمني �شكل ثالثة 
 CAFE ( جنمات با�شكال خمتلفة و من �جلهة �لي�شار �ي�شا باللون �لبي�س ،و��شفل �لد�ئرة تكتب كلمة
، و د�خ��ل هذ� �لد�ئرة يوجد د�ئ��رة �خ��ري وبها �شكل فنجان قهوة  ( باللون �لبنف�شجي على خلفية زه��ري 
على  ويوجد   ، بي�شاء  �لزهري على خلفية  و  �لبنف�شجي  باللون  �لقلب  ر�شمة  هيئة   وبطريقة مميزة على 

�لفنجان �شكل حبة قهوة باللون  �لزهري  كما هو مو�شح بال�شكل. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  �شكل ح�شان 

 
�ملودعة حتت رقم : 224568    بتاريخ : 2015/01/05

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م
با�ش��م: �شفاري �شتار للتجارة )�س.ذ.م.م(.

وعنو�نه:  دبي -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 �ملالب�س و لبا�س ��لقدم ، �أحذية ، �شبا�شب ، �شنادل ، نعال للبا�س �لقدم.
�لو�ق�عة بالفئة: )25(

د�خل  مم��ي��زة   بطريقة  وي�شمم  �لذهبي  باللون  ح�شان  �شكل  �شكل   ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
م�شتطيل وعلى خلفية باللون �لبني و �لبني �لفاحت  وبطريقة ت�شميم مميزة ، كما هو مو�شح بال�شكل.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
SST  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

  
�ملودعة حتت رقم : 224569    بتاريخ : 2015/01/05

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م
با�ش��م: �شفاري �شتار للتجارة )�س.ذ.م.م(.

وعنو�نه:  دبي -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 �ملالب�س و لبا�س ��لقدم ، �أحذية ، �شبا�شب ، �شنادل ، نعال للبا�س �لقدم.
�لو�ق�عة بالفئة: )25(

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة �شكل و�حرف تكتب باللغة �لالتينية ) sSt  ( وتكتب بطريقة وخط 
مميز وباللون �لأ�شود و�لبي�س ، وياتي �على �حرف �لعالمة �شكل ح�شان باللون �لذهبي وي�شمم بطريقة 

مميزة  د�خل م�شتطيل وعلى خلفية باللون �لبني و �لبني �لفاحت  وبطريقة ت�شميم.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
EXPRESS WHEY  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

  
�ملودعة حتت رقم : 224570    بتاريخ : 2015/01/05

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م
با�ش��م: �لبو�بة �خل�شر�ء للتجارة  )م. م .ح(.

وعنو�نه:  جبل علي- دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

م�شروبات  �لكحولية،  غ��ري  �مل�شروبات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل��غ��ازي��ة  �ملعدنية  و�مل��ي��اه   ) �ل�شعري  ���ش��ر�ب   ( �ل��ب��رية   
م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.

�لو�ق�عة بالفئة: )32(
بطريقة مميزة وخط  مكتوبة   )EXPRESS WHEY( كلمات  عبارة عن  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
مزدوج �لأ�شود و�لأبي�س، تتميز كتابة �لعالمة باإختالف حرف )X(   عن باقي حروف �لكلمة وكتابة  كلمة 

للعالمة. �لعام  بال�شكل  مبني  هو  كما   )EXPRESS( أدنى كلمة�  )WHEY(
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
BLIX  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 224740   بتاريخ : 2015/01/07
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: جنمة �لياقوت للتجارة �لعامة.
وعنو�نه:  دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�مل�شتح�شر�ت �خلا�شة بتبيي�س �لأقم�شة وغريها من �ملو�د �لتي ت�شتخدم يف غ�شيل �ملالب�س وم�شتح�شر�ت 
�لتزيني  وم��و�د  �لطيارة  و�ل��زي��وت  �لعطرية  �مل��و�د  �ل�شابون  و�لك�شط،  �لأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف 

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

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمة تكتب باللغة �لالتينية )   BLIX(  وتكتب باللون �ل�شود و�لبي�س 
وبخط كبري ومميز حرف ) X ( ويكتب ب�شكل مائل ويكتب د�خل م�شتطيل على خلفية برتقالية �زرق �للون 

وبطريقة مميزة كما هو مو�شح بال�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
QUICK  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 224741     بتاريخ : 2015/01/07
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: جنمة �لياقوت للتجارة �لعامة.
وعنو�نه      :دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�مل�شتح�شر�ت �خلا�شة بتبيي�س �لأقم�شة وغريها من �ملو�د �لتي ت�شتخدم يف غ�شيل �ملالب�س وم�شتح�شر�ت 
�لتزيني  وم��و�د  �لطيارة  و�ل��زي��وت  �لعطرية  �مل��و�د  �ل�شابون  و�لك�شط،  �لأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف 

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

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمة تكتب باللغة �لالتينية )   QUICK(  وتكتب باللون �لبني و�لبي�س 
وبخط كبري ومميز  وياتي قو�س حتت ��شم �لعالمة و  يكتب ��شم �لعالمة باللغة �لعربية )  كويك ( باللون 
�لبني �لفاحت وتكتب �لعالمة د�خل م�شتطيل على خلفية �حمر فاحت �للون وبطريقة مميزة كما هو مو�شح 

بال�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
BEE & FLOWER  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 224742     بتاريخ : 2015/01/07
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: جنمة �لياقوت للتجارة �لعامة.
وعنو�نه:  دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�مل�شتح�شر�ت �خلا�شة بتبيي�س �لأقم�شة وغريها من �ملو�د �لتي ت�شتخدم يف غ�شيل �ملالب�س وم�شتح�شر�ت 
�لتزيني  وم��و�د  �لطيارة  و�ل��زي��وت  �لعطرية  �مل��و�د  �ل�شابون  و�لك�شط،  �لأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف 

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

  )     BEE & FLOWER   ( �لالتينية  باللغة  تكتب  وكلمات  �شكل  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
وتكتب باللون �لبي�س وبخط كبري ومميز على خلفية برتقالية �للون د�خل �شكل بي�شاوي باللون �ل�شفر 

وبطريقة مميزة كما هو مو�شح بال�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
  Rana بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  رنا

�ملودعة حتت رقم : 224743       بتاريخ : 2015/01/07
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: جنمة �لياقوت للتجارة �لعامة.
وعنو�نه:  دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�مل�شتح�شر�ت �خلا�شة بتبيي�س �لأقم�شة وغريها من �ملو�د �لتي ت�شتخدم يف غ�شيل �ملالب�س وم�شتح�شر�ت 
�لتزيني  وم��و�د  �لطيارة  و�ل��زي��وت  �لعطرية  �مل��و�د  �ل�شابون  و�لك�شط،  �لأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف 

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

Rana(  وتكتب باللون �ل�شفر  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة �شكل و كلمة تكتب باللغة �لالتينية )   
وبخط مميز وطريقة �لكتابة ملتوية �ل�شكل ، ويكتب ��شم �لعالمة باللغة �لعربية )  رنا ( باللون �ل�شفر 
��شم �لعالمة بطريقة مائلة وعلى خلفية  ��شم �لعالمة بالتينية ويكتب  وبطريقة خط مميز ويربط مع 

خ�شر�ء د�خل �شكل بي�شاوي مميز بطريقة مائلة كما هو مو�شح بال�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
baby match  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

  
�ملودعة حتت رقم : 224571    بتاريخ : 2015/01/05

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م
با�ش��م: �لبو�بة �خل�شر�ء للتجارة  )م. م .ح(.

وعنو�نه:  جبل علي- دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

و�لأطفال،  للر�شع  و�أغذية  مو�د   ، طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت   ، وبيطرية  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت 
مكمالت للحمية �لغذ�ئية لالإن�شان و�حليو�ن ل�شقات ومو�د �شماد ،  مكمالت غذ�ئية لأغر��س طبية ،مو�د 
ح�شو �لأ�شنان و�شمع وطب �لأ�شنان، مطهر�ت ،م�شتح�شر�ت لإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة ، مبيد�ت 

فطريات ، ومبيد�ت �أع�شاب.
�لو�ق�عة بالفئة: )5(

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات ) baby match(   مكتوبة على خلفية بي�شاء �للون ،وبخط 
عري�س ومزدوج باللون �لأبي�س و�لأ�شود ب�شكل منحني ، د�خل �شكل زخريف مم�شك به طفل مبت�شم ويلهو 

به كما هو و��شح يف �ل�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
 ROYAL ESSENCE  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 224572    بتاريخ : 2015/01/05
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: �لبو�بة �خل�شر�ء للتجارة  )م. م .ح(.
وعنو�نه:  جبل علي- دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�لبرية ) �شر�ب �ل�شعري ( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية.

�لو�ق�عة بالفئة: )32(
�لأبي�س، بخط  باللون  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات )ROYAL ESSENCE( مكتوبة 

عري�س ،على خلفية بي�شاء �للون ،  كما هو مو�شح بال�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
Wipetus  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 224573    بتاريخ : 2015/01/05
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: �لبو�بة �خل�شر�ء للتجارة  )م. م .ح(.
وعنو�نه:  جبل علي- دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
و�لأطفال،  للر�شع  و�أغذية  مو�د   ، طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت   ، وبيطرية  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت 
مكمالت للحمية �لغذ�ئية لالإن�شان و�حليو�ن ل�شقات ومو�د �شماد ،  مكمالت غذ�ئية لأغر��س طبية ،مو�د 
ح�شو �لأ�شنان و�شمع وطب �لأ�شنان، مطهر�ت ،م�شتح�شر�ت لإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة ، مبيد�ت 

فطريات ، ومبيد�ت �أع�شاب.
�لو�ق�عة بالفئة: )5(

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ) Wipetus(   مكتوبة  ب�شكل مميز على خلفية بي�شاء �للون 
، وبخط مزدوج باللون �لأبي�س و�لأ�شود  يتميز �إ�شم �لعالمة بكتابة حريف )Wt(  ب�شكل خمتلف عن باقي 

حروف �لكلمة كما هو مبني يف �ل�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
Shekako  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 224574    بتاريخ : 2015/01/05
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: �لبو�بة �خل�شر�ء للتجارة  )م. م .ح(.
وعنو�نه:  جبل علي- دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
م�شروبات  �لكحولية،  غ��ري  �مل�����ش��روب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل��غ��ازي��ة  �ملعدنية  و�مل��ي��اه   ) �ل�شعري  ���ش��ر�ب   ( �ل��ب��رية 

م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.
�لو�ق�عة بالفئة: )32(

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة )Shekako( مكتوبة باللون �لأبي�س، بخط مميز ،على خلفية 
�شكل بي�شاوي ، باللون �لأزرق �لد�كن ،على خلفية م�شتطيل باللون �لأزرق �لفاحت ، كما هو مبني يف �ل�شكل  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
 ZAKS UNIFORMS  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

 
�ملودعة حتت رقم : 224795     بتاريخ : 2015/01/08

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م
با�ش��م: حممد زكي جويد.

وعنو�نه:  دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�ملالب�س، �لأحذية ، �أغطية �لر�أ�س ، ربطات عنق.
�لو�ق�عة بالفئة: )25(

و�لأ�شفر  �لأحمر  باللون  ملونة  �لأبعاد  لر�شم )مهرج( ثالثي  �شكل   عبارة عن   �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
و�لأزرق مر�شومة على قاعدة كلمة ZAKS �ملكتوبة باللون �لأ�شفر  و�لأ�شود على �شكل ثالثي �لأبعاد ، مع 
كتابة حرف )Z(  على و�شط �ل�شكل باللون �لأ�شفر ، ويوجد كلمة )UNIFORMS(  مكتوبة باللغة 

�لالتينية باللون �لأحمر وبخط  مميز وب�شكل مميز ، كما هو مو�شح بال�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
  RAYA بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  ر�يا

�ملودعة حتت رقم : 224796     بتاريخ : 2015/01/08
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: �لر�ية لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ) �س.ذ.م.م (.
وعنو�نه:  دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
،�لفو�كه، و�خل�شرو�ت  �للحوم  ، م�شتخرجات  ، حيو�نات وطيور �ل�شيد  ،�لأ�شماك، �لطيور�لد�جنة  �للحوم 
�ملحفوظة ، و�ملجففة، و�ملطهية ، و�لهالم )�جللى (.، �ملربيات باأنو�عها ، �لبي�س، �للنب  وغريه من منتجات 
ولي�شت  )مثلجة  و�ل��ت��م��ور،  و�ملخلالت   ، �ملحفوظة  �لأغ��ذي��ة   ، للتغذية  �مل��ع��دة  و�ل�شحم   ، �ل��زي��وت   ، �لأل��ب��ان 

طازجة(.
�لو�ق�عة بالفئة: )29(

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �شكل وكلمة )Raya(  مكتوبة باللغة �لالتينية د�خل �شكل بي�شاوى ،  
ومكتوبة باللون �لأبي�س ، على خلفية باللون �لأ�شود، و�أ�شفل من هد� �ل�شكل يوجد �شكل �أخر مكتوب فيه �إ�شم 

�لعالمة باللغة �لعربية  وبخط �أبي�س على خلفية �شود�ء كما هو مو�شح بال�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
 ASUS ZenPower  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 224871        بتاريخ :2015/1/11م    
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: ��شو�شتيك كمبيوتر �نكوربوري�شن.
وعنو�نه:  4 �لف ، منر 150 ، لي تي رود ، بيتو ، تايبي ، تايون.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات … 
م�شتلزمات  و  غيار  قطع   ، �حلا�شوب  لت�شغيل  م�شجلة  بر�مج   ، �للوحية  �حلا�شوب  �جهزة   ، حا�شوب  �أجهزة 
�لكمبيوتر ، �جهزة ملحقة باحلا�شوب ، معاجلات �عادة �لت�شكيل ل�شتخد�مها يف معد�ت �ل�شبكات يف جمال 
 ، �شا�شات كري�شتال للكمبيوتر   ، ، مكر�ت �شوت  �للوحي  �لكمبيوتر  �أكيا�س لجهزة  و  ، حقائب  �لت�شالت 
�جهزة �شترييو �ل�شخ�شية ، �شماعات �لر�أ�س ، �مليكروفونات ، كامري�ت ، كامري�ت �لفيديو ، �لهو�تف �لنقالة 
 ( �لكهربائي  للتيار  �لرئي�شية  ، مو�د م�شادر  �لهاتف  ، �جهزة  ، هو�تف �لنرتنت  �لهاتف �خللوي  ، �غطية 
�لهو�تف  ، �شو�حن بطاريات  �لطاقة  ، وحد�ت تزويد  �لبطاريات  ، �شاحنات  �لبطاريات   ،  ) ��شالك وكابالت 
�خللوية ، �جهزة�لر�شال �ل�شلكية و �لال�شلكية ، �جهزة كمبيوتر �ملالحة يف �ل�شيار�ت ، �جهزة ��شتقبال �لقمار 

�ل�شناعية.
�لو�ق�عة بالفئة: )9(

و�شف �لعالمة: �لعالمه عبارة كلمات مكتوبة باحرف لتينية ) ASUS ZenPower ( مكتوبة باللون 
�ل�شود ، بحروف كبرية و�شغرية �حلجم ب�شكل مميز،على خلفية بي�شاء، كما هو مو�شح بال�شكل. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
  QPC auto spare parts  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 225137    بتاريخ : 2015/01/15
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: كو�ليتي موتور بارت�س) �س.م.ح(.
وعنو�نه:  جبل علي- دبي -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لري وقطع غيارها.

�لو�ق�عة بالفئة: )12(
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن  �شكل و�أحرف وكلمات مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأحمر �لد�كن 
علي خلفية بي�شاء  �للون يتميز �شكل �لعالمة بكتابة حروف )QPC( بطريقة مميزة وكتابتهما  بخط 
كلمات  ويدنوهما  �لرمادي،  باللون  مر�شوم  م�شتقيم  خط  قاعدة  على  )PC(مكتوبان  حريف  و�أن  عري�س  

�لعالمة �لتجارية )auto spare parts( مكتوبة باللون �لأحمر وبخط و��شح كما هو مبني بال�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
  QMP auto spare parts  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 225138     بتاريخ : 2015/01/15
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: كو�ليتي موتور بارت�س) �س.م.ح(.
وعنو�نه:  جبل علي- دبي -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لري وقطع غيارها.

�لو�ق�عة بالفئة: )12(
�أما  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن  �شكل و�أح��رف وكلمات مكتوبة باللغة �لالتينية وباألو�ن خمتلفة  
�ل�شكل فهو يتمثل فى كتابة �لأحرف )QMP( ب�شكل مميز وبالألو�ن �لأزرق و�لأ�شفر �لد�كن  وحرف  �ل) 
)M مكتوب ب�شكل مميز وخارج منه �أ�شهم من �لو�شط ت�شري �إىل �لف�شاء ، ومكتوب �أدين �لأحرف �لثالث 

بال�شكل. مو�شح  هو  كما  �لفاحت  �لرمادي  باللون   auto spar parts إ�شم �لعالمة�
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
XZOTIC  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 225187    بتاريخ : 2015/01/18
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: بلو بريي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية )�س.ذ.م.م(.
وعنو�نه:  مكتب رقم )401( ملك �حل�شابي �لعقارية �لر�أ�س – دبي.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
م�شروبات   ، �لكحولية  غ��ري  �مل�����ش��روب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل��غ��ازي��ة  �ملعدنية  و�مل��ي��اه  �ل�شعري(  )���ش��ر�ب  �ل��ب��رية 
م�شتخل�شة من �لفو�كة وع�شائر �لفو�كه ، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات،م�شروبات �لطاقة، 

م�شروبات م�شل �للنب.
�لو�ق�عة بالفئة: )32(

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة )XZOTIC( مكتوبة بحروف لتينية على خلفية بي�شاء تتميز 
�لعالمة ب�شكل خمتلف يف �لكتابة حيث �أن �أول حرف من كتابتها )X( مكتوب ب�شكل مميز على هيئة �شهم 

منطلق من �أ�شفل �إىل �أعلى باللون �لأ�شود و�لأحمر ، كما هو مو�شح يف �ل�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
ARGUS  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 225320     بتاريخ : 2015/01/19
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م: �لبو�بة �خل�شر�ء للتجارة  )م. م .ح(.
وعنو�نه:  م�شتودع رقم تي �شي 1 ، �لدو�ر �لثامن ، جبل علي -  دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�مل�شتح�شر�ت  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل�����ش��ر�ب،  �لكحولية،  غ��ري  �مل�����ش��روب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل��غ��ازي��ة  �ملعدنية  �مل��ي��اه 

�مل�شتخدمة لعمل �مل�شروبات غري �لكحولية.
�لو�ق�عة بالفئة: )32(

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة باللغة �لالتينية )ARGUS   ( مكتوبة باللون �ل�شود، بخط 
عري�س و كبري و مميز ،على خلفية بي�شاء �للون ،  كما هو مو�شح بال�شكل.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
ORPAT  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

  
�ملودعة حتت رقم : 219694     بتاريخ :2014/10/16م    

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م
با�ش��م: لكيي بريون هري�س بهارو�ين.                         

وعنو�نه:  دبي -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 �لآلت وعدد �لآلت، �ملحركات )عد� حمركات �ل�شيار�ت( و�شالت و�شيور �لآلت )عد� �خلا�شة بال�شيار�ت(، 
ومكو�ة  بي�س  وم�شرب  وع�شارة  كهربائية  مكن�شة  �لتفريخ  �أج��ه��زة  �لكبرية،  �ل��زر�ع��ي��ة  و�لأدو�ت  �لآلت 

و�لغ�شالت.
�لو�ق�عة بالفئة: )7(

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �شكل و كلمة )ORPAT( مكتوبة باللون �لأ�شود وبخط و��شح ومميز 
، وياتي �شكل �على ��شم �لعالمة فهو عبارة عن �شكل �شاعة و يوجد بد�خله �شعار على �شكل حرف )F( باللون 

�لحمر كما هو مو�شح بال�شكل.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الربعاء  4  مار�س 2015 العدد 11349
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الفجر الريا�ضي

مع �قرت�ب موعد �لعالن ر�شميا للدولة �لتي ت�شت�شيف 
كاأ�س �آ�شيا 2019 و�لتي تتحدد ب�شكل نهائي خالل �ليام 
�لآ�شيوي  �لحت��اد  �جتماعات  هام�س  على  �ملقبلة  �لقليلة 
وقد   ، �ملنامة  �لبحرينية   �ململكة  عا�شمة  يف  تنعقد  �لتي 
ز�دت �لتوقعات و�لرت�شيحات و�لتكهنات وت�شابقت و�شائل 
�لع��الم �ل�شيوية لإب��ر�ز �حل��دث بعد جن��اح ��شرت�ليا يف 
تقدمي بطولة منوذجية يف �لن�شخة �لخرية ، وقد كانت 
�شعادة  مع  �لريا�شية حو�ر خا�س  �ليابان  تلفزيون  لقناة 
�لم���ار�ت  ملف  جلنة  رئي�س  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد 
�أك��د خالله  و�ل��ذي   ،  2019 لعام  ��شيا  كاأ�س  ل�شت�شافة 
جاهزية �لمار�ت ل�شت�شافة بطولة كاأ�س �لأمم �لأ�شيوية 
�لمار�تية  �لتحتية  �لبنية  لكفاءة  �لغد  �ليوم قبل  �ملقبلة 
�لقيادة  ودع���م  �ه��ت��م��ام  بف�شل  �ل��دول��ة،  م��دن  خمتلف  يف 
دولة  من  جعل  مما  و�لريا�شة  �ل�شباب  لقطاع  �لر�شيدة 

�لمار�ت �ملتحدة حمط �هتمام �لعامل يف كافه �لنو�حي .

اأكرث من املعايري
ب��اأن ملف �لم��ار�ت �ل�شيوي جاء وفق �دق �ملعايري  وذك��ر 
و�لتنظيمية  �لفنية  و�للو�ئح  �ملنا�شبات  ملثل هذه  �لدولية 
لالحتاد �ل�شيوي خلرة �بناء ز�يد �خلري �شباب �لمار�ت 
�لقليمية  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  �لعديد  ��شت�شافة  خ��الل  م��ن 
 2003 لل�شباب  �لعامل  بطولة  مقدمتها  ويف  و�لدولية 
�لعامل وغريها من  �أندية  وبطولت   ،1996 �أ�شيا  و�أمم 
�لت�شفيات �لقليمية �لكروية ملختلف �مل�شتويات. و�أ�شاف 

حديثه  يف  �ل���ش��ي��وي  �لم����ار�ت  ملف  جلنة  رئي�س  �شعادة 
�لثانية من  �ملطول للقناة �لريا�شية على هام�س �جلولة 
�حتاد  ب�شالة  ج��رت  �ل��ت��ي  ل��ل��ج��ودو  �آي��ب��ي��ك  دوري  بطولة 
�لمار�ت للم�شارعة و�جلودو و�لكيك بوك�شينغ �لرئي�شية 
يف �أبو ظبي يوم �جلمعة �ملن�شرم بان �لمار�ت على موعد 

مع حدث جديد ي�شاف لنجاحاتها �لتنظيمية.

من�صاآت حديثة
و����ش��ار ب��اأن وف��د �لحت���اد �ل�شيوي لكرة �ل��ق��دم �ل��ذي ز�ر 
�ل���ب���الد م���وؤخ���ر� ع���اد ب�����اأروع �لن��ط��ب��اع��ات ع��ق��ب جولته 
وزيار�ته و�جتماعاته �ملتعددة ملختلف مدن �لدولة برفقة 
�ع�شاء جلنة �مللف �ل�شيوي �لتي �شخرت كافه متطلبات 
�لنجاح بالتعاون مع �لعديد من �جلهات و�لفر�د بعد �ن 
�لريا�شية و�لفندقية و�ل�شياحية كما كانت  �ملن�شاآت  ز�دت 
علية قبل بطولة كاأ�س �لعامل لل�شباب �لتي بهرت �لعامل 
�آنذ�ك وقد �زد�دت �ملر�فق �لفندقية علي م�شتوى �لدولة 
�ل��ع��امل يف ك��ث��ري م��ن �لح�����د�ث �لريا�شية  ب��ه��رت  و�ل��ت��ي 
و�لثقافية ،بجانب توفر �ملن�شاآت �لريا�شية �حلديثة علي 
�لدولة  مدن  ملختلف  �لفر�شة  يتيح  مما  �لدولة  م�شتوى 
��شت�شافة ت�شفيات �لبطولة وفقا ملعايري �لحتاد �ل�شيوي 
�حلدث  ل�شت�شافة  �لم����ار�ت  ملف  دع��م  يف  ي�شاهم  مم��ا 
�شلمان بن  �ل�شيخ  رئا�شة  �لكبري يف ظل  �ل�شيوي  �لقاري 
بالتزكية  �لتهنئة بفوزه  ��شتحق  �لذي  �آل خليفة  �بر�هيم 

لدوره قادمة .

االمن واالمان
وذك���ر ���ش��ع��ادة حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب �ل��درع��ي ل��ق��د ��شتفادت 
�لتنظيمية  �لنجاحات  من  �لمار�تية  �لريا�شية  �لكو�در 
�ل��ت��ي حت��ق��ق��ت خ���الل ����ش��ت�����ش��اف��ة �ل��ع��دي��د م��ن �لح����د�ث 
�لريا�شية وغريها مما �شاهم يف تر�كم �خلر�ت �لد�رية 
مما  �جلن�شني  من  �ملتطوعني  جهود  بجانب  �لتنظيمية 
�لعامل  ب�شهادة  حتققت  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح��ات  تلك  يف  �شاهم 
�أهم  توفر  علي  كثري�  �هلل  نحمد  وذ�ك  ه��ذ�  قبل  �أن  �إل   ،
عنا�شر �لنجاح وهما �لأمن و�لأمان بف�شل حكمة قيادتنا 
يحفز  مما  ذل��ك  �أج��ل  من  ت�شهر  �لتي  و�لعيون  �لر�شيدة 
�جلميع علي زيارة �مار�ت �ملحبة و�ل�شالم وخا�شة �لفرق 
و�ملنتخبات �لريا�شية �لتي ظلت تربط بالإمار�ت يف كثري 

من �ملنا�شبات .

عوامل النجاح
�آ�شيا بان �لم��ار�ت تتطلع ب�شوق  وق��ال رئي�س جلنة ملف 
ل���ق���ر�ر �لحت�����اد �ل����ش���ي���وي ل���ب���دء �ل��ع��م��ل ع��ل��ي �ل���ف���ور يف 
�لم���ار�ت ل�شت�شافة  ك��ف��اءة ملف  ثقة يف  �جل��و�ن��ب  كافه 
�لعديد  ��شتمل علي  و�لذي   ، �لقادمة  �آ�شيا  كاأ�س  نهائيات 
�ع��د�ده بعناية خا�شة عن  من عنا�شر �لنجاح و�ل��ذي مت 
من  بال�شت�شافة  يتعلق  فيما  متخ�ش�شة  كفاء�ت  طريق 
�أهم عنا�شر �لنجاح و�لتي  حيث �ملالعب �لتي تعتر من 
ت��وف��رت يف �م�����ار�ت �مل��ح��ب��ة و�ل�����ش��الم خ��ا���ش��ة �ل��ت��ي تعنى 
�لقامة  ناحية  �ما   ، �ل�شيوية  �لبطولة  مباريات  باإقامة 

و�لرتياح  �لفخامة  من  �آخ��ر  ع��امل  متثل  فهي  �لفندقية 
جديد  فكر  و�لرتحيل  �ملو��شالت  تعتر  كما   ، و�ل��ه��دوء 
لعامل جديد ، من خالل �شبكة �ملو��شالت من خالل كافه 
 ، �جلوية  و�ل�شالمة  �لمن  درجة  بتوفر  �لدولة  مطار�ت 
�نو�عها  مبختلف  �لد�خلية  �ملو��شالت  �شبكة  جانب  �إىل 
عن  ف�شاًل  و�لت�شالت،  �ملو��شالت  و�شائل  من  وغريها 
خمتلف  يف  و�ل�شالمة  و�لم��ان  بالأمن  �ملتعلقة  �جلو�نب 
مدن �لدولة ، �ما �حلديث عن �خلدمات �ل�شحية فيطول 
و�ل��ك��ل يعرف ق���در�ت �لم���ار�ت يف ه��ذ� �جل��ان��ب ، بجانب 
�لرعاية �لت�شويقية و�لرتويج و�لعالم مبختلف جو�نبه 
دور  لها  كان  �لتي  �لوطنية  �لقت�شادية  �مل�شاهمة  بف�شل 
بارز لي�س علي م�شتوى �لم��ار�ت بل �لعامل و�ل��ذي ميثل 

�أبرز متطلبات �مللف �ل�شيوي.

عنا�صر اأخري
و�أ�شا حممد بن ثعلوب �لدرعي  باأن �لنتائج �لتي حققها 
حافز�  ت�شكل  �لإقليمي  �مل�شتوي  على  �لم��ار�ت��ي  �لأبي�س 
ل��ن��ج��اح �مل��ل��ف �ل���ش��ي��وي ل��ل��ع��رو���س �ل��ر�ئ��ع��ة �ل��ت��ي قدمها 
�أقيمت  �لتي  �أ�شيا  بطولة  يف  �لوطني  �لم���ار�ت  منتخب 
و�لفردي،  �جلماعي  �مل�شتوى  على  ��شرت�ليا  يف  م��وؤخ��ر� 
بقيادة  �لم��ار�ت��ي  �لأبي�س  م�شرية  تتو��شل  �أن  �أم��ل  علي 
�مل�����درب �ل��وط��ن��ي م��ه��دي ع��ل��ي و�ل��ط��اق��م �مل�����ش��اع��د ، و�ن 
لبنيتها  ��شتثمار�  متيزها  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لريا�شة  تو��شل 
�لتحتية يف خمتلف �ملجالت لتبقي د�ئما منوذجا ر�ئعا يف 

�خلارطة �لريا�شية �لعاملية ��شتثمار� للخر�ت �لتنظيمية 
و�لعنا�شر �ل�شا�شية �مل�شاعدة يف تلك �لنجاحات.

جن�صية  200

ثقة  على  نحن  �ل���ش��ي��وي  �لم����ار�ت  ملف  رئي�س  و�ختتم 
من قوة ملف �لمار�ت �لذي �حتوى علي كافه متطلبات 
�لمار�ت  ل�شيوف  مفاجاأة  �شتكون  و�لتي  و�أك��رث  �لنجاح 
مبختلف �عمارهم وهو�ياتهم وجن�شياتهم خا�شة �لناحية 
�جلماهريية يف ظل وجود �أكرث من 200 جن�شية مقيمة 
�ل�شقيقة  �ل���دول  م��ن  و�ل�����ش��الم  �ملحبة  �م����ار�ت  يف  تعي�س 
و�ل�����ش��دي��ق��ة مم��ا يك�شب م��ب��اري��ات ك��اأ���س �أ���ش��ي��ا �لإم����ار�ت 
مالعب  خ��الل  م��ن  و�ملتعة  �لث���ارة  م��ن  نوعا   ،2019
ز�يد  مدينة  �إ�شتاد  مقدمتها  ويف  و�لعني،  ودب��ي  �أبوظبي 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف �ب���و ظ��ب��ي و���ش��ت��اد حم��م��د ب��ن ز�ي����د بنادي 
�ل��ف متفرج   40 �أك��رث من  �شعتها  تتجاوز  �لتي  �جلزيرة 
ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  ����ش��ت��اد  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  للمن�شاآت  �ن�����ش��م  وق���د 
مبدينة �لعني بجانب ��شتاد خليفة بن ز�يد وطحنون بن 
جند  دب��ي  ويف   ، و�لتدريبات  للمباريات  بالقطارة  حممد 
��شت�شافة  علي  وق��ادرة  مميزة  مبو��شفات  كلها  مالعبها 
مباريات �ملجموعات �ملختلفة و�لتدريبات، كما هناك مت�شع 
من �لوقت مليالد �لعديد من �ملن�شاآت �لريا�شية و�خلدمية 
�لمار�ت  �لوجه �حل�شاري لدولة  يعك�س  و�ل�شياحية مبا 

من خالل تلك �ملنا�شبة �لريا�شية �لأ�شيوية .

حممد بن ثعلوب الدرعي:

ملف �لمار�ت �ل�شيوي يحظى باهتمام كبري ثقة يف قدرة �أبناء ز�يد �خلري
تراكم اخلربات التنظيمية واملتطوعني من �صاأنه اأن يخرج ببطولة مثالية 
االمن واالأمان عنوان جناحاتنا يف خمتلف االألعاب الفردية واجلماعية 
ا�صتاد هزاع بن زايد اأف�صل ملعب يف العامل اإ�صافة حقيقية ملن�صاآتنا الريا�صية 

•• عجمان ـ الفجر 

��شتطاع فريق جامعة عجمان للعلوم و�لتكنولوجيا �أن يح�شد �ملركز �لأول يف تن�س 
�لطاولة بالبطولة �لتي نظمها �لحتاد �لريا�شي ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل، و�شاركت 
�لتي  �ملبار�ة �خلتامية  بعد  �لدولة، وذلك  �لعديد من �جلامعات على م�شتوى  فيها 
بفريق  عجمان  جامعة  ف��ري��ق  وجمعت  بال�شارقة،  �لأم��ري��ك��ي��ة  �جلامعة  يف  �أقيمت 
�جلامعة �لأمريكية بال�شارقة. وقد �شهدت �لبطولة �أجو�ء تناف�شية، و��شتطاع فريق 
جامعة عجمان �أن يح�شد لقب �لبطولة بجد�رة، ويتوج بطال يف تن�س �لطاولة ، بعد 

�أن �أق�شى فريق جامعة �ل�شارقة يف �لن�شف �لنهائي، وحقق �لفوز على فريق �أمريكية 
�ل�شارقة يف �ملبار�ة �لنهائية. هذ� ويتاألف فريق �جلامعة لتن�س �لطاولة من �لالعبني 
�أن�س �أحمد �ل�شعدي، من كلية طب �لأ�شنان، وحممد عبد �لبديع عجيزة، من كلية 
�لهند�شة، وحممد عبد �لفتاح �لتميمي، من كلية �ل�شيدلة و�لعلوم �ل�شحية، وعمار 
�شالح �خلياط، من كلية �لهند�شة. من جانبه، �أكد �لكابنت عبد �حلميد بكور، م�شرف 
�لأن�شطة �لريا�شية، باإد�رة �شوؤون �لطلبة باجلامعة، �أن ما حتققه �لفرق �لريا�شية 
�ملختلفة يف �جلامعة ياأتي نتيجة �لتدريب �مل�شتمر �لذي يخ�شع له �لطلبة، بالإ�شافة 

�إىل �لدعم �لذي تقدمه �جلامعة للفرق �ملختلفة.

جامع��ة عج��م��ان حت��رز �ملرك��ز �لأول وحت�ش���د 
ذهبي���ة ت��ن�س �لطاول���ة

ت��خ��ت��ت��م م�����ش��اء �ل���ي���وم ب�����ش��ال��ة م���در����ش���ة �لحت����اد 
�لنموذجية يف منطقة �لبطني باأبوظبي مناف�شات 
لالألعاب  �أدن�������وك  ���ش��رك��ة  دو�ئ������ر  دوري  ب��ط��ول��ة 
�لريا�شية �ل 23 لعام 2015 �لتي نظمتها جلنة 
رعاية  حت��ت  ظبي  �ب��و  يف  �لكورني�س  ن��ادي  ن�شاط 
ع�شو  �ل�شويدي  نا�شر  �هلل  عبد  �ملهند�س  �شعادة 
�ملجل�س �لأعلى للبرتول مدير عام �شركة برتول �أبو 
ظبي �لوطنية �أدنوك و�لتي �شهدت م�شاركة �أربعة 
�لبطولة  ملباريات  �خلتامية  �جلولة  وتاأتي   ، ف��رق 
�ل��ق��دم وكرة  ل��ك��رة  �ق��ام��ة م�����ش��اب��ق��ات  �ل��ت��ي ت�شهد 
�جلولة  ،وتاأتي  �ليد  وك��رة  �لطائرة  و�لكرة  �ل�شلة 
�لإد�رية  �لد�ئرة  فريقي  �لتي جتمع بني  �لنهائية 
نتيجتها  حتدد  و�لتي  �لفني  و�ملعهد  �للقب  حامل 
�لعام  �لرتتيب  حتديد  ،بجانب  بطل عام 2015 
لفرق �لبطولة �لتي جمعت بجانب فريقي �جلولة 

�خلتامية مدر�شة غلينيلغ وفريق �أدنوك .
�أم�س �لأول قد �شهدت �شد�رة فريق  وكانت جولة 
مدر�شة غلينيلغ بفوزه �مل�شتحق على فريق �أدنوك ب 
11 نقطة مقابل 5 نقاط مما جعله يعتلي �شد�رة 

�ل��ب��ط��ول��ة م��ن��ت��ظ��ر� ل��ق��اء �ل��ي��وم ب��ني ف��ري��ق �ملعهد 
�لفني و�لد�ئرة �لإد�رية لتحديد بطل بطولة هذ� 
�لعام �لتي �شهدت تناف�شا مثري� بني فرق غلينيلغ 
و�ملعهد �لفني و�لد�ئرة �لإد�رية بطل �لعام �ملا�شي  
غلينيلغ  فريق  يجد  فلم  �لأول  �أم�����س  لقاء  �م��ا   ..
�شعوبة يف �لفوز على فريق �دنوك يف مبار�ة �لكرة 
ب�شوطني  �مل��در���ش��ة  ل�شالح  �نتهت  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��رة 

نظيفني بقيادة لعبه �ملميز جاد نبيه.
�نو�ع  كل  �ملبار�ة  �شهدت  فقد  �ليد  كرة  مبار�ة  ويف 
�لث�����ارة و�مل��ت��ع��ة و���ش��ط ح�����ش��ور ج��م��اه��ريي كبري 
كان  �أن  ب��ع��د   14-14 ب��ال��ت��ع��ادل  �ن��ت��ه��ت  و�ل���ت���ي 
-14 ث���و�ن   9 �آخ���ر  حتى  متقدما  غلينيلغ  ف��ري��ق 
�للحظات  يف  �لتعادل  �أدن���وك  فريق  ليحرز   13
�أن  بعد  �ملبكر  �لتتويج  م��ن  ح��رم��ه  مم��ا  �لأخ����رية، 
حب�شت �خر 4 ثو�ن �أنفا�س �جلمهور عندما �نفرد 
�إل  باملرمي  دروي�س  �ملخ�شرم عالء  �ملدر�شة  لعب 
�أن يقظه �حلار�س حالت دون �لت�شجيل، وقد تاألق 
فريق  خا�شة  ك��ب��رية  م��ب��ار�ة  ت��ق��دمي  يف  �لفريقني 
�أدن�����وك ب��ق��ي��ادة ���ش��ع��ود �حل���م���ادي و���ش��ع��ي��د �شلطان 

كانت  �ل�شلة  ك��رة  ويف    .. �لنيق  باأد�ئهم  �لنعيمي 
�مل��ب��ار�ة م��ن ط��رف و�ح���د مل يجد ف��ري��ق غلينيلغ 
�شعوبة يف �لفوز فيها بنتيجة 72-14، وقد تاأثر 
فريق �أدنوك بغياب جنمه وجنم �ل�شلة �لإمار�تية 

�لدويل �شالح �شلطان. 
ويف كرة �لقدم تفوق فريق غلينيلغ بقيادة �لالعب 
�لفوز  بتحقيق  �لقبي�شي  �شند  حممد  �ملخ�شرم 
�ليوم  ختام  يف  �ل�����ش��د�رة  كفل  مم��ا   ،1/2 بنتيجة 
طيلة  تخ�شر  مل  �ل��ت��ي  غلينيلغ  لفريق  �لريا�شي 
�لبطولة يف �نتظار ما ت�شفر عن مبار�ة �ليوم بني 
�د�ر مبار�ة  وق��د  �لفني.  و�ملعهد  �لإد�ري���ة  �ل��د�ئ��رة 
�ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة �ل���دويل يحيى �جل��اب��ري وحممد 
كرة  م��ب��اري��ات  و�د�ر  غ��ن��امي  يو�شف  و�شجلها  عمر 
كرة  ويف  �ملنعم  عبد  ومم���دوح  ح�شني  �أح��م��د  �ل��ي��د 
�ل�شعبوين  و�أك���رم  ر���ش��اد  حممود  �ل��دول��ي��ان  �ل�شلة 
ور�قب  �لطنيجي  �أح��م��د  �ل��ق��دم  ك��رة  م��ب��ار�ة  و�د�ر 
�ملباريات جمال �جلمال، ويف نهاية �ليوم �لريا�شي 
على  غلينيلغ  فريق  من  نبيه  ج��اد  �لالعب  ح�شل 

جائزة �أف�شل لعب يف �ليوم �لريا�شي.

مدر�صة غلينيلغ يف ال�صدارة

�لد�ئرة �لإد�رية و�ملعهد �لفني يف ختام بطولة �أدنوك
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حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 
نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 
، ج��رت �شباح �م�س ) �لثالثاء (  ت��ر�ث �لم���ار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �شالة  يف 
مناف�شات   ، �خلتم  مدينة  يف  للفرو�شية  �ل��ك��رى 
�لفرو�شية  و�أل����ع����اب  �لأوت�������اد  �ل��ت��ق��اط  م�����ش��اب��ق��ة 
�لم���ار�ت  متثل  ف���رق   ث��الث  مب�شاركة   ، لل�شغار 
وذل���ك �شمن  �مل��غ��رب��ي��ة   �ململكة   ، ع��م��ان  �شلطنة   ،
فعاليات مهرجان �شلطان بن ز�يد �لدويل �لتا�شع 
للفرو�شية  2015 ، و�إ�شتملت �مل�شابقة �ملخ�ش�شة 
�أ���ش��و�ط : رم��ح ه��دف �أر���ش��ي ، رمح  للفردي على 
�أر�شي ، �شيف  هدف معلق ) حلق ( ، �شيف هدف 
�إنطالقة  ح�شر   .  ) ليمون  معلق)  �أر���ش��ي  ه��دف 
�لتنفيذي  �ملدير  �لرميثي  �هلل  عبد  علي  �مل�شابقة 
�لفريوز  عي�شى  و�أح��م��د   ، �ل��ن��ادي  يف  ل��الأن�����ش��ط��ة 
رئي�س �لحتاد �لدويل للتقاط �لأوتاد ، و�لدكتور 
ج��م��ع��ة  �مل�����ش��اي��خ��ي �أم����ني ���ش��ر �لحت�����اد �لعماين 
للتقط �لأوتاد ،  وعدد من �أ�شحاب �ل�شطبالت 
�لعامة و�خلا�شة يف �لدولة ، ودول جمل�س �لتعاون 
على  �أ���ش��رف  �ملهتمني.  م��ن  وجمهور   ، �خلليجية 
حتكيم  جلنة  �لت�شفيات  بنظام  �مل�شاركني  تقييم 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ب��رئ��ا���ش��ة �حل���ك���م �ل��ع��م��اين �ل����دويل 
�هلل  عبد  وع�شوية   ، �مل��ح��روق��ي  علي  ب��ن  من�شور 

�ل�شرجي ، وعلي نا�شر . 
 

الفريق العماين يتنزع الدرع ويت�صدر اليوم 
االول 

مت  �لأول  يومها  يف  �مل�شابقة  �أ�شو�ط  �إنتهاء  عقب 
ت��ك��رمي �ل��ف��ائ��زي��ن ب�شوط )رم���ح ه��دف �أر���ش��ي (، 
حيث فاز باملركز �لول �لفار�س �لعماين عمر �شعيد 
�لح�شني ، ويف �شوط )رمح هدف معلق ( فاز �ي�شا 

� ويف �شوط  باملركز �لول  �لعماين عمر �لح�شني 
)�شيف هدف �ر�شي( فاز باملركز �لول �لمار�تي 

�حمد �خليلي 
ويف �شوط “�شيف هدف معلق ( فاز �لعماين فريد 
�لنقاط  مبجموع  بالدرع  وف��از   . �ل�شعيدي  حمود 
�لعماين عمر �شعيد �لح�شني فيما حل ثانيا فريد 

حمود �ل�شعيدي وثالثا �حمد �لكثريي 
 

الفريق العماين  : ال�صكر ل�صلطان بن زايد 
�لتقاط  �لفائز يف م�شابقة  �لعماين  �لفريق  تقدم 
ز�يد  �ل�شيخ �شلطان بن  بال�شكر �ىل �شمو  �لوت��اد 
للحدث  �شموه  لرعاية  منهم  تقدير�   ، نهيان  �آل 
وتوجيهاته بدعم هذه �لريا�شة ، متمنني ل�شموه 

موفور �ل�شحة و�لعافية ومديد �لعمر ، موؤكدين 
�أن �ملناف�شة كانت قوية وعالية �مل�شتوى ، وقدمو�  
يف  �لتميز  ه��ذ�  على  ب��وذي��ب  ل�شطبالت  �لتهنئة 
�لأد�ء ، و�لفوز �لذي حتقق بف�شل �إ�شر�ف ومهارة 
قدمته  �لذي  �لالحمدود  و�لدعم  �لفريق  مدرب 

�إد�رة �ملهرجان  .

بكل  دويل  حدث   : التحكيم  جلنة  رئي�س   
املقايي�س  

ب��ن علي  �لعماين من�شور  �ل���دويل  �حل��ك��م  �أع���رب 
�ملحروقي  رئي�س جلنة �لتحكيم مب�شابقة �لتقاط 
�لوتاد عن �شعادته بالتو�جد يف �ملهرجان � وقال �ن 
�ملهرجان دويل بكل �بعادة ، و��شبح ملتقى �شنويا 

�شمعة طيبة  له من  ملا  و�مل��الك  �لفر�شان  ينتظره 
وفار�شة  فار�س  كل  �ن  نوعية.و��شاف  و�مكانيات 
�ن  �ملحروقي  �ملهرجان.وذكر  يف  بالتو�جد  ي�شعد 
�ىل  �ملحلية  م��ن  �نتقلت  �لوت���اد  �لتقاط  ريا�شة 
للرتويج  �ملهرجان  ه��ذ�  مثل  �ىل  وحتتاج  �لعاملية 
�لأجيال  قبل  من  ممار�شتها  على  و�لت�شجيع  لها 

�جلديدة . 
ر�عي  ل�شمو  و�لتقدير  بال�شكر  �ملحروقي  وتقدم 
و�لهتمام  �ل��رع��اي��ة  ع��ل��ى  و�مل��ن��ظ��م��نب  �مل��ه��رج��ان 
�ن هذ�  ، موؤكد�  �ل�شيلة  �لعربية  �لريا�شة  بهذه 
لي�س بغريب على دولة �لمار�ت �لتي عودتا  على 
�ملبادر�ت �لكبرية ، و�إختتم �أن فريق �شباب �لمار�ت 
يف م�شابقة �لتقاط �لوتاد و�عد ومتميز وينتظرة 

م�شتقبل كبريويت�شم بالرغبة يف �لتدرب و�لتعلم 
و�إكت�شاب �ملهار�ت  .

 
احمد القايدي : ا�صافات وفئات جديدة  

و�شف �ملدرب يف �إ�شطبالت بوذيب �حمد �لقايدي 
�لبطولة بالقوية و�ملتميزة ، وقال �نها ت�شري نحو 
�مل��زي��د م��ن �لرت��ق��اء و�ل��ت��ط��ور ، ب�شبب م��ا يدخل 
و�أو�شح   ، ج��دي��دة  وف��ئ��ات  حت�شينات  م��ن  عليها 
�لقايدي  �أن �لن�شخة �لر�بعة من �لبطولة ت�شهد 
�أ�شافة مناف�شات �إلتقاط �لأهد�ف �ملعلقة يف �لهو�ء 
�إليها �لفئة �لتقليدية ممثلة مبناف�شات  ، م�شافا 
�إلتقاط �لأوتاد عن �لأر�س ، ولفت �لنتباه �ىل �نه 
من خالل توجيهات �شمو رئي�س �لنادي ن�شعى مع 

�إىل تطويرها لكي ت�شبح دولية  باللعبة  �ملهتمني 
وت�شم فئات خمتلفة . 

 
للمراأة  وا�صعة  م�صاحة   : احلمادي  دانــة 

االماراتية  
�لتي  �حل��م��ادي  د�ن��ه  �لم��ار�ت��ي��ة  �لفار�شة  وجهت 
بالزياء  �خل���ي���ول  ج��م��ال  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��ارك��ت يف 
�شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شكرو�لتقدير  �ل�شعبية 
�ل���الحم���دود للمر�أة  ل��دع��م��ه  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي���د 
�ملهرجان  يف  م�شاركتها  �أن  ،م��وؤك��دة  و�ل��ف��ار���ش��ات 
�لريا�شة  ه��ذه  يف  ق��در�ت��ه��ا  لب���ر�ز  ثمينة  فر�شة 
، وو���ش��ف��ت �مل��ه��رج��ان ب��اأن��ه ح��دث ري��ا���ش��ي تر�ثي 
�شبابي دويل من �لطر�ز �لأول ، خلدمة فرو�شية 
�لفرو�شية  بريا�شات  و�لرت��ق��اء   ، �أول  �لم����ار�ت 
حل�شن  تقديرها  عن  ع��رت  كما   ، ثانيا  �ملختلفة 
وفار�شات  بفر�شان  و�لهتمام   ، و�لتنظيم  �لعد�د 
خالل  من  م�شرفة  ب�شورة  وتقدميهم  �لم���ار�ت 

�ملهرجان .
 

برنامج اليوم 
ت�شهد �شالة �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 
 ( �ليوم  ظهر  �خلتم  مبدينة  للفرو�شية   �لكرى 
�لأرب��ع��اء ( �ل��ي��وم �ل��ث��اين و�خل��ت��ام��ي م��ن م�شابقة 
�إلتقاط �لأوتاد و�ألعاب �لفرو�شية لل�شغار ، وي�شتمل 
برنامج �ليوم �ملخ�ش�س للفرق على �أ�شو�ط : رمح 
ه��دف �أر���ش��ي زوج��ي ، �شيف ه��دف �أر���ش��ي زوج��ي ، 
رم���ح ه���دف �أر���ش��ي ب��ن��ظ��ام �ل��ف��ري��ق ، �شيف هدف 
– طابور هندي  4 فر�شان  �أر�س بنظام �لفريق ) 
،  وعقب ختام �ملناف�شات يجري تتويج  وتكرمي   )
�لفائز  وتكرمي   ، �لفريق  م�شتوى  على  �لفائزين 

بكاأ�س �مل�شابقة بنظام جتميع �لنقاط .

�ل�شابع  للعام  لل�شطرجن  �لثقايف  �ل�شارقة  ن��ادي  ت��وج 
لل�شطرجن  �لعام  �ل��دوري  بطولة  بلقب  �لتو�يل  على 
�ل��ذي نظمه �حت��اد �لإم���ار�ت لل�شطرجن ، وقد �شمن 
�أ�شبوع  قبل  �ملف�شلة  بطولته  لقب  �ل�شرقاوي  �مللك 
فوزه  بعد  نقطة   9.5 بر�شيد  �لبطولة  خ��ت��ام  م��ن 
على نادي دبي لل�شطرجن و�لثقافة يف لقائي �لذهاب 
و�لإياب بنتيجة 3-1  ، 2.5 مقابل 1.5 نقطة وقد 

حل نادي دبي يف �ملركز �لثاين بر�شيد 7.5 نقطة بعد 
و�لإياب  �ل��ذه��اب  لقائي  �أبوظبي يف  ن��ادي  على  ف��وزه 

بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة 
�لدويل  �لأ���ش��ت��اذ  �لبطولة  يف  �ل�����ش��رق��اوي  �مل��ل��ك  مثل 
عبد�هلل  �ل��دويل  و�لأ�شتاذ  عبد�لرحمن  �شامل  �لكبري 
�لحتاد  و�أ�شتاذ  نعمان  عمر  �ل��دويل  و�لأ�شتاذ  ح�شن 
�لدكتور  و�ل��دول��ي��ون  �ل��ه��رم��ودي  عبد�ملجيد  �ل���دويل 

وعبد�لكرمي  �ل��ك��ع��ب��ي  وع����ب����د�هلل  �ل���ط���اه���ر  حم��م��د 
�أ�شاتذة  �لالعبون  دب��ي  ن��ادي  ومثل  �أن��ور  ووليد  علي 
مو�شى  وعثمان  �شالح  حممد  نبيل  �ل��دويل  �لحت��اد 
جنيب  و�لدوليون  �شلطان  و�إبر�هيم  �إ�شحاق  و�شعيد 
.  ومثل  ف��ري��د   و�أح��م��د  و�شهيل طيب  حممد �شالح 
ن���ادي �أب��وظ��ب��ي �ل��الع��ب��ون �أ���ش��ات��ذة �لحت����اد �لدويل 
�إبر�هيم حممد خوري و�أحمد عبا�س خوري ومرو�ن 

�حلامد  علي  ز�ي��د  و�لدوليون  �لعو�شي  عبد�لوهاب 
ومن�شور عبا�س خوري و�شلطان �لزعابي 

وق���د ح��ق��ق �لأ���ش��ت��اذ �ل����دويل �ل��ك��ب��ري �ل��ف��ت��ي �لذهبي 
بر�شيد  نتيجة  �أف�شل  �شامل عبد�لرحمن  �ل�شرقاوي 
�لكاملة  �لعالمة  حمققا  ج��ولت   3 م��ن  نقاط   3
يليه  لل�شارقة  �للقب  ح�شم  يف  كبري  ب�شكل  لي�شاهم 
جولت   4 من  نقاط   3 بر�شيد  نعمان  عمر  زميله 

نقطة   2.5 بر�شيد  �إ�شحاق  �شعيد  دب��ي  لع��ب  ثم   ..
م��ن 4 ج���ولت  �أق��ي��م��ت �لبطولة خ��الل �ل��ف��رتة من 
13 حتى 28 فر�ير �ملا�شي وتولت رئا�شة �لتحكيم 

�حلكم �لدويل هبة �آل علي 
90 دقيقة  وح�شل كل لعب على زمن تفكري ق��دره 
لأول 40 نقلة ثم 30 دقيقة لباقي �ملبار�ة مع �إ�شافة 

�ملبار�ة  بد�ية  من  نقلة  لكل  ثانية   30

�مللك �ل�شرقاوي يتوج بلقب دوري �ل�شطرجن للعام �ل�شابع 

�لدولية  �ل��ب��رتول��ي��ة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  ���ش��رك��ة  وق��ع��ت 
�حل�شرية  �لبالتينية  �لرعاية  �تفاقية  )�آي��ب��ي��ك(، 
جلولة �بوظبي �لعاملية للرت�يلثون 2015، وذلك 
�ل��ري��ا���ش��ي و�لحت����اد �لدويل  �ب��وظ��ب��ي  م��ع جمل�س 
�لد�عمة  �ل�شر�كات  للرت�يثلون، يف و�حدة من �هم 
�شعيد  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  �لول  �حل���دث  ل�شت�شافة 
منطقة �ل�شرق �لو�شط و�لذي �شيقام خالل �لفرتة 

بابوظبي. �لمو�ج  كا�س  يف  مار�س   7-6
ج��اء ذل��ك خ��الل �ملوؤمتر �ل�شحفي �ل��ذي عقد يوم 
�ل�شركة  مبقر   2015 مار�س   2 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء 
�لع�شو  �لقبي�شي  �شعادة خادم  �بوظبي، بح�شور  يف 
 « �لدولية  �لبرتولية  �ل�شتثمار�ت  ل�شركة  �ملنتدب 
�يبيك » ، و�شعادة عارف حمد �لعو�ين �لمني �لعام 

ملجل�س �بوظبي �لريا�شي.
من  للعديد  رئي�شياً  د�ع��م��اً  »�آي��ب��ي��ك«  �شركة  وت��ع��د 
�إذ  �لإم���ار�ت���ي���ة،  �لعا�شمة  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت 
�لتنمية  ب��ر�م��ج  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  �ل�����ش��رك��ة  ت�شتثمر 
مع  تتما�شى   �لتي  �جلهات  مع  ل�شيما  �لريا�شية، 
خططها وروؤيتها �مل�شتقبلية، كما تلعب دور� فاعال 
جانب  �ىل  �ملجتمعية  �لريا�شية  �لفعاليات  دعم  يف 
�ل���ش��ه��ام��ات �ل��ف��اع��ل��ة يف �جن����اح ����ش��ت�����ش��اف��ة وعقد 
تقام  �لتي  �لعاملية  �لريا�شية  و�لح��د�ث  �لبطولت 
على م�شتوى �لدولة ، بال�شافة لدورها �لريادي يف 
حتقيق �ل�شر�كات �لوطنية مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
م�شاعي  لتنمية  �لريا�شية،  و�لن��دي��ة  و�لحت����اد�ت 
�لتقدم و�لرتقاء لقطاع �لريا�شة وحتقيق تطلعات 

�لريا�شيني بجميع �للعاب.
كما حتر�س �يبيك لدعم تطور ريا�شة �لرت�يثلون 
�لر�ئد  ودوره����ا  �ل�����دوؤوب  �شعيها  ع��ر  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 

�لبطولة،  يف  �ب��وظ��ب��ي  ج��ول��ة  ورع��اي��ة  ل�شت�شافة 
�لكبريين  �لع��الم��ي و�جل��م��اه��ريي  �ل��زخ��م  ملنحها 
�أجندة  �أجن�����ح �جل������ولت يف  م���ن  و�ح������دة  وج��ع��ل��ه��ا 
على  �مل��ت��ز�ي��د  �لإق���ب���ال  ظ��ل  يف  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�شل�شلة 
�لمر  �ملنطقة،  ت�شهده  �ل��ذي  �لرت�يثلون  ريا�شة 
�لذي �شكل د�فعاً مهماً لتوقيع �ل�شر�كة مع جمل�س 

�أبوظبي �لريا�شي و�لحتاد �لدويل للرت�يلثون.
قال �شعادة عارف حمد �لعو�ين �لمني �لعام ملجل�س 
�بوظبي �لريا�شي �أن �هتمام �شمو �ل�شيخ نهيان بن 
�لريا�شي،  �أبوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أبوظبي،  �إم����ارة  مل�����ش��رية ت��ق��دم ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ة يف 
ب��ك��اف��ة �أل��ع��اب��ه ي��ت��و����ش��ل ب��ا���ش��ت��م��ر�ر، �ن��ط��الق��اً من 
�لطموحة  �ل�شرت�تيجية  �لوطني و�خلطط  �لنهج 
�لتي تلبي تطلعات �شريحة �لريا�شة و�لريا�شيني، 

من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل��الحم��دود  �ل��دع��م  مثمنا 
ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س �ل����وزر�ء 
�شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
�ل�شركة  »�إيبيك«  �لدولية  �لبرتولية  �ل�شتثمار�ت 
�حلركة  تنمية  مل�شاعي  �لطاقة،  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة 
�أبوظبي  جمل�س  يف  ي�شرنا   : و����ش��اف  �لريا�شية. 
�لريا�شي �أن نعلن وبكل فخر و�عتز�ز، �شر�كتنا مع 
»�إيبيك« لتكون �لر�عي �لبالتيني �حل�شري جلولة 
�لحتاد  �أج��ن��دة  يف  �ملعتمدة  للرت�يثلون«  »�أبوظبي 
�لدويل للرت�يلثون، يف �فتتاحية جولتها �لعاملية،  
مبوجب  �شيتحول  �لبطولة  ����ش��م  �أن  �ىل  م�شري�  
»�إيبيك  بطولة  �إىل  �لبالتينية  �ل��رع��اي��ة  �تفاقية 
�لعاملية للرت�يلثون �أبوظبي«. و��شاد �لعو�ين برعاية 
يف  ي�شارك  و�ل���ذي  �مل��ه��م،  �لعاملي  للحدث  »�إي��ب��ي��ك« 

ميثلون  ومت�شابقة  مت�شابق   1500 مناف�شاته 
للمرة �لوىل  يقام  �حلدث  �ن  مو�شحا  دولة،   72
�لأو�شط،  �ل�����ش��رق  منطقة  �شعيد  على  نوعها  م��ن 
و�لثاين على م�شتوى �لقارة �لآ�شيوية، �لأمر �لذي 
�لعاملية،  �مل��دن  ب��ني  وري��ادت��ه��ا  �أبوظبي  مكانة  يعزز 
�أي�شاً يف حتقيق �لتفاعل �لريا�شي �لدويل  وي�شهم 
يف �لعا�شمة، �إىل جانب مو�كبته م�شرية �لإجناز�ت 
�لتي تعا�شرها �لدولة يف �لوقت �لر�هن حتت مظلة 

�لقيادة �لر�شيدة. 
تلعبه  �ل��ذي  �ل��ري��ادي  ل��ل��دور  و�لثناء  �ل�شكر  وق��دم 
للفعاليات  �مل�شتمر  ودعمها  �ملجتمع،  يف  »�إي��ب��ي��ك« 
على  ُتنظم  �ل��ت��ي  و�ملجتمعية  �ل��دول��ي��ة  �لريا�شية 
�ملتو��شلة  رعايته  �ن  على  منوها  �لدولة،  م�شتوى 
�لنوعية  �لنقلة  حتقيق  يف  ملحوظ  ب�شكل  ت�شاهم 

حتققها  �لتي  �ل�شر�كات  �ن  مبينا  �لأح���د�ث،  لتلك 
و�لندية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركة 
تطور ومنو  على  �إيجابي  ب�شكل  �نعك�س  �لريا�شية، 
ريا�شة �لإمار�ت يف كافة �لألعاب، يف �لآونة �لأخرية. 
ووجه �لعو�ين يف �خلتام �لدعوة للقياد�ت �لريا�شية 
و�مل�شاركة  ل��ل��ح�����ش��ور  �لم������ار�ت  ري��ا���ش��ي��ي  وع���م���وم 
�أب��ن��اء �ملجتمع  و�ل��ت��ف��اع��ل م��ع �حل����دث، �ىل ج��ان��ب 
جنوم  �ب���رز  ومتابعة  للتو�جد  �شر�ئحه  مبختلف 
�ل��ع��امل يف ري��ا���ش��ات �جل���ري و�ل���در�ج���ات �لهو�ئية 
�لنجاحات للبطولة.  �ملزيد من  و�ل�شباحة و��شفاء 
�ل��ع�����ش��و �ملنتدب  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي،  ���ش��ع��ادة خ�����ادم  وق�����ال 
�إطار  »يف  �لدولية:  �لبرتولية  �ل�شتثمار�ت  ل�شركة 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات 
�لرئا�شة،  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س  نائب 

�لبرتولية  �ل�شتثمار�ت  �شركة  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
�لدولية بدعم �لفعاليات و�لأح��د�ث �لتي تعزز من 
مكانة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة على خارطة 
�لريا�شة �لدولية، فاإننا فخورون برعايتنا لبطولة 
�لتي   2015 �أبوظبي  للرت�يثلون  �لدولية  �آيبيك 
وتعك�س  كبرية.  عاملية  جماهريية  مبتابعة  حتظى 
�شر�كتنا مع جمل�س �أبوظبي �لريا�شي �لتز�م �آيبيك 
�أبوظبي   �لريا�شية يف  �لتنمية  دور حيوي يف  بلعب 
ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�شكل عام و�لعمل 
على ن�شر ثقافة �لريا�شة و�أ�شلوب �حلياة �ل�شحية 

يف �ملجتمع خ�شو�شاً بني فئة �ل�شباب«. 
مميزة  �إ���ش��اف��ة  �ل��رت�ي��ث��ل��ون  بطولة  رع��اي��ة  وت�شّكل 
�لتي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لأح��������د�ث  ق��ائ��م��ة  �إىل  وع���امل���ي���ة 
تدعمها »�آيبيك« �شمن جهودها يف تدعيم �ملبادر�ت 
�لعديد  �ل�شركة  ترعى  حيث  �لدولة،  يف  �لريا�شية 
م��ن �لحت������اد�ت و�لأن���دي���ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة م��ث��ل �حتاد 
�لمار�ت للم�شارعة و�جلودو و�جلوجيت�شو، وجلنة 
�لن�شائية، ونادي ريال مدريد �لإ�شباين  �لقدم  كرة 
وك��اأ���س دب���ي �ل��ع��امل��ي.  �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن بطولة 
تقدم   2015 �أبوظبي  للرت�يثلون  �لدولية  �آيبيك 
�شيكون  �ل��ذي  �جلمهور  و  للم�شاركني  ر�ئ��ع��اً  ي��وم��اً 
باإمكانه زيارة قرية �مل�شجعني و�ل�شتمتاع بالعديد 
يتم  ك��م��ا  و�لعائلية.   �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
 6 �ل�شبت  تنظيم �شباق »�لأك��و�ث��ون« للنا�شئني يوم 
�لنا�شئني  تنا�شب  م�شار�ت  �شيت�شمن  �ل��ذي  مار�س 
من�شات  وت��ت��وف��ر  �شنة.   17 3 وح��ت��ى  �أع��م��ار  م��ن 
ومو�قف  ���ش��خ�����س،   1000 ل����  ت��ت�����ش��ع  ل��ل��ج��م��ه��ور 
�ملرطبات،  لبيع  و�أك�شاك  عائلي،  وفناء  للدر�جات، 

وباحة لعب لالأطفال.

مبوجب اتفاقية �صراكة مع جمل�س اأبوظبي الريا�صي واالحتاد الدويل 

»�آيبيك« �لر�عي �لبالتيني �حل�شري جلولة �أبوظبي �لعاملية للرت�يثلون 2015 

�صمن فعاليات مهرجان �صلطان بن زايد الدويل التا�صع للفرو�صية   

�نطالق مناف�شات م�شابقة �لتقاط �لأوتاد مب�شاركة �إمار�تية مغربية عمانية 
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�أعلن جمل�س �إد�رة نادي �لإمار�ت، برئا�شة حممد �أحمد بن �شكر 
�آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  ملباركة  �لكامل،  دعمه  �لزعابي 
نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني، �لرئي�س �لفخري لحتاد �لكرة، 
�لعام  �لقائد  نائب  �لرميثي،  خلفان  حممد  �شعادة  لرت�شيح 
ل�شرطة �أبوظبي، لع�شوية �ملكتب �لتنفيذي لالحتاد �لآ�شيوي، 
�أب��ري��ل �ل��ق��ادم بالعا�شمة  خ��الل �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي جت��ري يف 
مك�شباً  يعتر  �شعادته  تر�شيح  �أن  م��وؤك��د�ً  �ملنامة،  �لبحرينية 
للريا�شة �لآ�شيوية، وفخر�ً لكرة �لقدم �لإمار�تية، �لتي عرفت 
حممد خلفان �لرميثي، يف كثري من �ملو�قع �لقيادية و�لإد�رية 
يف  �أ�شهمت  �لتي  وخرته  وحنكته  �لعالية،  لكفاءته  �لناجحة، 

حتقيق �ل�شتقر�ر يف �ملنا�شب كافة �لتي توىل قيادتها. 
�ل��رم��ي��ث��ي لع�شوية  ت��ر���ش��ح حم��م��د خ��ل��ف��ان  �أن  ب��ن �شكر  و�أك����د 
�لقدم فر�شة كبرية  لكرة  �لآ�شيوي  �لتنفيذي لالحتاد  �ملكتب 
يف  �لطويلة  �لرميثي  خ���ر�ت  م��ن  �ل��ق��اري  �لحت���اد  ل�شتفادة 
�لعمل �لريا�شي، م�شري�ً �إىل �أن �لرميثي من �خلر�ت �لقوية 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �ل�شعيد �لريا�شي ب�شكل 
��شهامات كثرية يف �لعديد  عام وكرة �لقدم ب�شكل خا�س، وله 
وح�شن  ك��ف��اءت��ه  على  فيها  �أك���د  �ل��ت��ي  �لريا�شية  �مل��ح��اف��ل  م��ن 
�إد�رة �لأمور، وحتققت �لعديد من �لإجناز�ت للكرة �لإمار�تية 
عندما كان رئي�شاً لالحتاد. وقال: �أعتقد �أن تو�جد �أبو خالد يف 
�أن ي�شيف �ملزيد من �لتطور للكرة  �شاأنه  �لحت��اد �لقاري من 
من  �أف�شل  يكون  �أن  بالطبع  و�شرف  عامة،  ب�شورة  �لآ�شيوية 

ميثلنا يف هذ� �ملن�شب، ونحن على ثقة من قدرته على �لنجاح 
�لقاري. وهو �شخ�شية  �أخرى على �ل�شعيد  �إجن��از�ت  وحتقيق 
تتمتع بالكفاءة و�لثقل يف �أي من�شب يتوله، وقادر حتى على 
�لتنفيذي  �ملكتب  ع�شوية  جم��رد  م��ن  �أع��ل��ى  ملنا�شب  �لرت�شح 
�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  �ل��ت��وف��ي��ق يف  ل��ه  ونتمنى  �لآ���ش��ي��وي،  ل��الحت��اد 
�ملحافل  يف  �لإم���ار�ت  �أبناء  يحققها  �لتي  للنجاحات  ��شتمر�ر�ً 
لها  ريا�شية  �شخ�شية  �لرميثي  �أن  �أي�شاً  �شكر  بن  و�أك��د  كافة، 
وجوده  و�أن  و�ل���دويل،  و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�شتوى  على  وزنها 
بالحتاد �لآ�شيوي يدعم �لكرة �لإمار�تية و�خلليجية. و�ختتم 
�لرميثي  ل�شعادة  �لإم����ار�ت  ن���ادي  يف  نحن  نتمنى   : �شكر  ب��ن 
�ل��ت��وف��ي��ق و�ل��ن��ج��اح مل��ا يحظى ب��ه م��ن م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة، وحب 

�جلميع له حمليا وقاريا.

�لم����ار�ت تب����ارك وت����دع����م حمم����د �لرميث����ي

�أبرم نادي �لإمار�ت لل�شيار�ت، �لهيئة 
�ملنظمة لر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي، 
�تفاقية �شر�كة ��شرت�تيجية جديدة 
ريا�شة  لإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  م��ع 
ت��ع��زي��ز وتطوير  ب��ه��دف  �ل�����ش��ي��ار�ت 
�لذي  �ل�����ش��ح��ر�وي،  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل 
ي��ح��ت��ف��ل ب��ي��وب��ي��ل��ه �ل��ف�����ش��ي �أو�خ�����ر 

�ل�شهر �جلاري.
�ل����ي����وم حممد  ووق�������ع �لإت����ف����اق����ي����ة 
ب���ن ���ش��ل��ي��م، رئ��ي�����س ن����ادي �لإم�����ار�ت 
�أبوظبي  ر�يل  وموؤ�ش�س  لل�شيار�ت 
ني�شان،  م��ن  �مل���دع���وم  �ل�����ش��ح��ر�وي 
وطارق �لعامري، �لرئي�س �لتنفيذي 

حللبة مر�شى يا�س.
ويف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق، ق���ال حم��م��د بن 
باإبر�م  للغاية  �شعد�ء  نحن  �شليم: 
�ل�شرت�تيجية  �ل�������ش���ر�ك���ة  ه������ذه 
لإد�رة  �أبوظبي  �شركة  مع  �جلديدة 

ريا�شة �ل�شيار�ت، مما يعزز عالقات 
�لعمل �لوطيدة بيننا و�لتي ��شتهلت 
جائزة  �شباق  بتنظيم   2009 ع��ام 
�لحتاد للطري�ن �لكرى للفورمول 

بري. جر�ند  �أبوظبي   1
���خ ر�يل  و�أ�����ش����اف ق����ائ����اًل: ل��ق��د ر����شّ
كاأحد  مكانته  �ل�شحر�وي  �أبوظبي 
�لطويلة  �لدولية  �ل��ر�ل��ي��ات  �أف�شل 
هذ� �لعامل. وتكّر�س �شركة �أبوظبي 
�لآن  �ل�������ش���ي���ار�ت  ري���ا����ش���ة  لإد�رة 
�لرتويجية  وخ��ر�ت��ه��ا  م�����ش��ادره��ا 
مل�����ش��ان��دة ه����ذ� �حل�����دث ك���ج���زء من 
�مل�شتمر  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �مل��خ��ط��ط 
�لذي و�شعناه لتطوير �لر�يل خالل 

�لعام �ملقبل.
�لعامري،  ط���ارق  ق��ال  ناحيته،  م��ن 
مر�شى  حللبة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
ر�يل  �أن  ج��م��ي��ع��ا  ����ش���ه���دن���ا  ي����ا�����س: 

�أعلى  يتبنى  �ل�����ش��ح��ر�وي  �أب��وظ��ب��ي 
�ملعايري �ملتبعة يف �لر�ليات �لطويلة، 
و�أنه �شاهم على مد�ر �شنني �نعقاده 
و�لإمار�ت  �أبوظبي  �شورة  تعزيز  يف 
�ملحافل  ك��ك��ل يف  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�شائر  يف  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

�أنحاء �لعامل على نطاق و��شع.
بدور  �لقيام  ي�شرنا  قائاًل:  و�أ�شاف 
م�شاندة  يف  ون�����ش��اط��اً  فعالية  �أك���رث 
ونحن  وف��ري��ق��ه،  �شليم  ب��ن  حم��م��د 
�لرتقاء  ب�شمان  بالكامل  ملتزمون 

بالر�يل �إىل م�شتويات جديدة.
وم�������ن �أب����������رز �ل����ن����ت����ائ����ج �ل����ف����وري����ة 
�ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  لتفاقية 
�ملرحلة  ت���ق���ام  �أن  �ل���ط���رف���ني  ب����ني 
و�لتي  �خل���ا����ش���ة،  �ل���ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة 
�لتقليدية يوم  �لر�يل  تعتر فاحتة 
�ل�شبت �ملو�فق 28 مار�س على جزء 

م���ن ح��ل��ب��ة �جل���ر�ن���د ب���ري يف حلبة 
�ل��ت��ي تعد و�ح���دة من  ي��ا���س  مر�شى 
�أف�شل حلبات �شباقات �لفورمول 1 

يف �لعامل. 
بقوله:  �شليم  ب��ن  حم��م��د  و�أو����ش���ح 
�مل�شاهدين  مرحلة  �قامة  �شي�شيف 
حلبة  يف  �خل��ا���ش��ة  �ل���ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة 
مر�شى يا�س بعد�ً جديد�ً للمناف�شني 
و�مل�شاهدين على حد �شو�ء، و�شنعمل 
لإد�رة  �أبوظبي  �شركة  مع  كثب  عن 
عرو�س  لتقدمي  �ل�شيار�ت  ريا�شة 
و�أن�شطة ر�ئعة لدى �نطالق �لدورة 
25 من ر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي.
وت��������وؤك��������د �ت�����ف�����اق�����ي�����ة �ل���������ش����ر�ك����ة 
�لإمار�ت  ن��ادي  بني  �ل�شرت�تيجية 
لإد�رة  �أبوظبي  و�شركة  لل�شيار�ت، 
�لأ�شا�شي  �لدعم  �ل�شيار�ت،  ريا�شة 
ل�شمان  �أب���وظ���ب���ي  ت���ق���دم���ه  �ل������ذي 

�ل�شحر�وي  �أبوظبي  ر�يل  ��شتمر�ر 
كاأ�س  بطولة  ر�ل��ي��ات  على  بالتفّوق 
�ل��ط��وي��ل��ة )فيا(  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل���ع���امل 
ك��اأ���س �لعامل  ل��ل�����ش��ي��ار�ت، وب��ط��ول��ة 
للر�ليات �لطويلة للدر�جات �لنارية 

)فيم(.
�ل�شحر�وي  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  وي��ق��ام 
�شمو  رع�����اي�����ة  �أخ���������رى حت�����ت  م������رة 
�آل  ز�ي����������د  ب������ن  �ل���������ش����ي����خ ح����م����د�ن 
�ملنطقة  يف  �حل���اك���م  نهيان، ممثل 

�لغربية.
�حلاكم  دي��و�ن ممثل  دع��م  وي�شمن 
�إىل  بالإ�شافة  �لغربية،  �ملنطقة  يف 
م�شاندة  �ل��غ��رب��ي��ة،  �مل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة 
�إقامة  ت��ت��ي��ح  رئ��ي�����ش��ي��ة  ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
�ل�����ر�يل ع���ر ب��ع�����س �أك����رث �ل����دروب 

�ل�شحر�وية در�ماتيكية يف �لعامل.
�أب��������وظ��������ب��������ي  ر�يل  وح����������ظ����������ي 

�ل�������ش���ح���ر�وي ه�����ذ� �ل����ع����ام جم�����دد�ً 
مب�شاندة �شركاء ��شرت�تيجيني مثل 
�مل�شلحة  و�ل��ق��و�ت  �أب��وظ��ب��ي،  بلدية 

�ملتحدة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول  و���ش��رك��ة 
)�أدن��وك(،  وطري�ن �أبوظبي، ومياه 

 � �ل���ن���ف���اي���ات  �إد�رة  وم���رك���ز  �ل���ع���ني، 
 � و�شينرتو  روتانا  وفنادق  �أبوظبي، 

جزيرة يا�س، ومنتجع �ل�شر�ب.

حممد بن �صليم: ال�صراكة اال�صرتاتيجية مفتاح ا�صتمرار تطوير رايل اأبوظبي ال�صحراوي

نادي �لإمار�ت لل�شيار�ت و�شركة �أبوظبي لإد�رة ريا�شة �ل�شيار�ت يوحد�ن 
جهودهما لالرتقاء بر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي �إىل ذرى جديدة

�ل�شربة  ت��وج��ي��ه  ب��ف��ر���ش��ة  ي��وف��ن��ت��و���س  ف����رط 
من  كثري�  و�لق���رت�ب  روم��ا  ملالحقه  �لقا�شية 
لقبه �لر�بع على �لتو�يل و�حلادي و�لثالثني يف 
تاريخه وذلك بعدما تقدم عليه حتى �لدقائق 
�ل�12 �لخرية قبل تهتز �شباكه بهدف �لتعادل 
يف ختام �ملرحلة �خلام�شة و�لع�شرين من   1-1

�لدوري �ليطايل.
وكان يوفنتو�س يف طريقه لتجديد �لفوز على 
روما بعد �ن تغلب عليه �ملو�شم �ملا�شي على هذ� 
�مللعب بهدف قاتل يف �لثو�ين �لخرية لالعب 
�و�شفالدو  بابلو  د�نيال  �ل�شابق  �لعا�شمة  نادي 
يف  �حل��ايل  �ملو�شم  من  �ل�شاد�شة  �ملرحلة  يف  ثم 
ث��الث ركالت  �شهدت  م��ب��ار�ة  3-2 يف  ت��وري��ن��و 
جز�ء وطرد لعب من كل فريق، قبل �ن تهتز 
يلعب  كان  روما  �ن  �لتعادل رغم  بهدف  �شباكه 

بع�شرة لعبني منذ �لدقيقة 62.
وميكن �لقول �ن �لتعادل لي�س بالنتيجة �ل�شيئة 

بالن�شبة ليوفنتو�س �لذي تقدم عر 
تيفيز  ك��ارل��و���س  �لرج��ن��ت��ي��ن��ي 
قبل �ن يدرك �ملايل �شيدو كيتا 
�لتعادل ، �ذ حافظ على فارق 
يف�شله  �ل��ذي  �لت�شع  �لنقاط 
�لتعادلت )7  روم��ا ملك  عن 

�ل��ث��م��اين �لخرية(  �مل��ر�ح��ل  يف 
�لذي ��شبح حلمه باحر�ز �للقب 
 2001 ع��ام  منذ  �لوىل  للمرة 

بعيد �ملنال.
ب�شكل  ي��وف��ن��ت��و���س  وق����د حت�����ش��ر 

فيورنتينا  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  م���ق���ب���ول 
�ل������دور ن�شف  ذه�����اب  �خل��م��ي�����س يف 
علما  �لكاأ�س،  م�شابقة  من  �لنهائي 
دوري  يف  �ي�شا  يناف�س  ز�ل  ما  بانه 
�ب��ط��ال �وروب����ا وه��و تغلب يف ذهاب 
�ل����دور ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى �شيفه 
ب����ورو�����ش����ي����ا دورمت������ون������د �لمل������اين 

�ملدرب  فريق  و�شيخو�س   1-2
م��ا���ش��ي��م��ي��ل��ي��ان��و �ل��ي��غ��ري �لي����اب 

على  �حل�����ايل  �ل�����ش��ه��ر   18 يف 
�شيغنال �يدونا بارك.

�ملبار�ة  �ن��ط��الق  وت���اأخ���ر 
عن موعدها �ل�شا�شي 

ب�شبب  �شاعة  ربع 
ت�����������ش�����ام�����ن 

لع���������ب���������ي 
�ل������������دوري 
بارما  م����ع 

مير  �ل������������ذي 
بازمة مالية حادة دفعت 

خو�س  ع��ن  �لعتكاف  �ىل  بالعبني 
مبار�تيه �لخريتني يف �لدوري.

وك��ان روم��ا �لطرف �لك��رث �شيطرة على �لكرة 

يف �ل�شوط �لول لكن يوفنتو�س �لذي غاب عنه 
�شانع �لعابه �ندريا بريلو ل�شابة �شتبعده عن 
�ملالعب 20 يوما ولعب و�شطه �لفرن�شي بول 
بوغبا ل�شابة طفيفة، كان �لكرث خطورة على 
مرمى مورغان دي �شانتي�س لكن دون �ن يتمكن 

من �لو�شول �ىل �ل�شباك.
ويف بد�ية �ل�شوط �لثاين كاد يوفنتو�س �ن ي�شل 
�لذين  روم��ا  بعد خطاأ من لعبي  �ل�شباك  �ىل 
فو�شلت  منطقتهم  م�شارف  عند  �لكرة  فقدو� 
�ىل �لت�شيلي �رتورو فيد�ل �لذي تقدم بها على 
�جلهة �لي�شرى قبل �ن ي�شددها لكن حماولته 

مرت قريبة جد� من �لقائم �لي�شر .
ث���م ت��ع��ق��دت م��ه��م��ة روم����ا ب��ع��د �ن رف���ع �حلكم 

جه �ل��ب��ط��اق��ة �ل�����ش��ف��ر�ء �ل��ث��ان��ي��ة يف  و
�ل�������ي�������ون�������اين 

فيد�ل  ��شقاطه  بعد  تورو�شيدي�س  فا�شيليو�س 
�حلرة  �لركلة  �ثمرت  وقد  �ملنطقة  ح��دود  على 
هدف  ع��ن  �لعجوز  �ل�شيدة  عليها  ح�شل  �لتي 
دي  �لكرة على ميني  و�شع  �ل��ذي  لتيفيز  ر�ئ��ع 

�شانتي�س.
 72 �لدقيقة  �لتعادل يف  ي��درك  �ن  روم��ا  وك��اد 
بوفون  جانلويجي  �لقائد  �حل��ار���س  تاألق  ل��ول 
يف وجه ر�أ�شية كو�شتا�س مانول�س، لكن �شرعان 
ما عو�س فريق �لعا�شمة هذه �لفر�شة بف�شل 
ركلة  من  قادمة  لكرة  �رتقى  �ل��ذي  كيتا  �شيدو 
فلورنزي  �ل��ي�����ش��ان��درو  �ل���ب���دي���ل  ن��ف��ذه��ا  ح����رة 
�شباك  يف  ب��ر�أ���ش��ه  وو�شعها  �ليمنى  �جلهة  م��ن 

�ل�شيوف.
- ترتيب فرق �ل�شد�رة:

مبار�ة  25 من  نقطة   58 يوفنتو�س   1-
روما 49 من 25  2-

25 من   45 نابويل   3-
لت�شيو 43 من 25  4-

25 من   42 فيورنتينا   5-

مني غولدن �شتايت ووريز، �شاحب �ف�شل �شجل يف �ملنطقة �لغربية، بهزميته 
�لثانية ع�شرة هذ� �ملو�شم وجاءت على يد م�شيفه بروكلني نت�س 110-108، 
�شفنتي  فيالدلفيا  م�شيفه  على  بفوزه  ت��و�زن��ه  ر�ب��ت��ورز  تورونتو  ��شتعاد  فيما 

�شيك�شرز 114-103 يف دوري كرة �ل�شلة �لمريكي للمحرتفني.
على ملعب باركاليز �شنرت و�مام 17732 متفرجا، قاد جاريت جاك بروكلني 
وذلك  �ملا�شي  ف��ر�ي��ر  �شباط  م��ن  �ل�شاد�س  منذ  ملعبه  يف  �لول  ل��ف��وزه  نت�س 
بت�شجيله �شلة قاتلة يف �خر 1ر1 ثانية من �ملبار�ة، ما جعل �جلهد �خلارق �لذي 
قام به جنم ووريرز �شتيفن كوري يف �لربع �لخري يذهب �شدى. وتعملق كوري 
يف �لربع �لخري عندما �شجل 18 نقطة )بينها ثالث ثالثيات( من ��شل 26 
�ربع  �ملبار�ة باكملها، ما �شمح لفريقه بتعوي�س تخلفه بع�شر نقاط يف �خر  يف 
�ل�شابق.  فريقه  �لقاتلة �شد  �شلته  ي�شجل جاك  �ن  قبل  �لتعادل  و�در�ك  دقائق 
وكان بروكلني يخو�س مبار�ته �لوىل يف ملعبه منذ �ل�شاد�س من �شباط فر�ير 
�ملا�شي حني تغلب على نيويورك نيك�س، قبل �ن يتنقل ملدة 24 يوما بعيد� عن 
جماهريه )8 مباريات متتالية( وهذه �طول �شل�شلة مباريات يف تاريخ �لنادي 
خارج قو�عده. وبدوره، �نهى ووريرز �شل�شلة من �شت مباريات متتالية و10 من 
��شل مبارياته �ل�11 �لخرية بعيد� عن ملعبه ب�شكل خميب رغم جهود كوري 
�لذي  بوغوت  �ن��درو  و�ل���ش��رت�يل  ب�شبع مت��ري��ر�ت حا�شمة،  �ي�شا  �شاهم  �ل��ذي 
مل�شلحة  �لعام  �لرتتيب  �شد�رة  عن  وتنازل  متابعات،   8 مع  نقطة   16 �شجل 
�تالنتا هوك�س )47 فوز� مقابل 12 هزمية(. ويف �جلهة �ملقابلة، لعب بروك 
لوبيز دور� هاما جد� يف �لفوز �خلام�س و�لع�شرين لروكلني �لذي يحتل �ملركز 
بت�شجيله  وذل��ك  �وف،  �لبالي  �ىل  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �ملوؤهل  �لخ��ري  �لثامن 
متابعات   4 نقطة مع   22 وليامز  دي��رون  و��شاف  متابعات،   6 نقطة مع   26

و4 مترير�ت حا�شمة و�لن �ندر�شون 16 نقطة وثاديو�س يونغ 
14 نقطة مع 4 متابعات و4 مترير�ت حا�شمة، فيما �نهى 

جاك �للقاء بت�شع نقاط.
 10742 و�م���ام  �شنرت  ف��ارغ��و  ويلز  ملعب  وعلى 
متفرجا، تعملق دمي��ار دي��روزن وق��اد تورنتو �ىل 
��شتعادة تو�زنه وو�شع حد مل�شل�شل هز�ئمه عند 5 
مباريات متتالية بالفوز على م�شيفه فيالدلفيا 

.103-114
و5  متابعات   9 مع  نقطة   35 دي���روزن  و�شجل 

ل��وي�����س وليامز  مت���ري���ر�ت ح��ا���ش��م��ة، و�����ش���اف 
و3  حا�شمة  مترير�ت   5 مع  نقطة   21

م��ت��اب��ع��ات وب���ات���ري���ك ب��ات��ر���ش��ون 15 
�لفوز  يف  �ي�����ش��ا  لي�شاهما  نقطة 

لتورونتو  و�ل��ث��الث��ني  �لثامن 
ليعزز  م������ب������ار�ة   60 يف 

ملجموعة  ������ش�����د�رت�����ه 
ومركزه  �لط��ل�����ش��ي 

�ملنطقة  يف  �ل��ث��اين 
خلف  �ل�����ش��رق��ي��ة 
هوك�س.  �تالنتا 

�م���ا م���ن جهة 
ف���ي���الدل���ف���ي���ا 

مني  �ل�����ذي 

60 مبار�ة ما جعله على بعد مبار�ة فقط من  بهزميته �ل�شابعة و�لربعني يف 
نيويورك نيك�س �شاحب ��شو�أ �شجل يف �ملنطقة �ل�شرقية. وعلى ملعب تارغيت 
�لخرية  �لت�شع  مبارياته  يف  �ل�شابع  ف��وزه  كليرز  �جنلي�س  لو�س  حقق  �شنرت، 
-110 متروولفز  ميني�شوتا  م�شيفه  على  بتغلبه  م��ب��ار�ة   61 يف  و�لرب��ع��ني 
�شجل 26 نقطة مع 14  �لذي  بول  كري�س  �لعابه  �شانع  جهود  بف�شل   105
نقطة   18 ��شاف  �ل��ذي  ريديك  دج��اي  ودج��اي  متابعات،  و4  حا�شمة  متريرة 
غور�ن  �ل�شلوفيني  ث��اأر  �رينا،  �يرلينز  �مرييكن  ملعب  وعلى  متابعات.   5 مع 
-115 للفوز  هيت  ميامي  �حل��ايل  فريقه  وق��اد  �شنز  فينيك�س  من  د�رغيت�س 

حامية جد� �شهدت ��شكالني يف �لربع �لثالث وثالث حالت طرد  مبار�ة  يف   98
و�شت �خطاء فنية. و�شجل در�غيت�س 21 نقطة يف �شلة �لفريق �لذي تخلى عنه 
�ل�شهر �ملا�شي بعدما و�شفه ب�الالعب �لناين، فيما ��شاف تايلور جون�شون 26 
نقطة وح�شن و�يت�شايد 17 مع 10 متابعات ودو�ين و�يد 16 مع 9 مترير�ت 
�لذي  لفريقهم  و�لع�شرين  �ل�شاد�س  �لفوز  يف  لي�شاهمو�  متابعات  و4  حا�شمة 
�لذي  فينيك�س  جهة  من  �م��ا  �ل�شرقية.  �ملنطقة  يف  �ل�شابع  �ملركز  حاليا  يحتل 
بليد�شو  و�يريك  تاكر  دج��اي  بي  فكان  مبار�ة،   61 يف  �لثالثني  بهزميته  مني 
�لف�شل بعد �ن �شجل كل منهما 20 نقطة مع 14 متابعة لالول. وعلى ملعب 
�مرييكن �يرلينز �شنرت، و�شع د�ل�س مافريك�س حد� مل�شل�شل �نت�شار�ت �شيفه 
نيو �ورليانز بيليكنز عند 5 مباريات متتالية وذلك بالفوز عليه 102-93 يف 
 16 ب��د�أوه بت�شجيل  مبار�ة كان ربعها �لثالث حا�شما ل�شحاب �لر���س بعد �ن 
نقطة متتالية دون رد من �شيوفهم. وكان مونتا �يلي�س ور�جون روندو �لعائد 
�ىل �لفريق بعد �يقافه تاأديبيا ملبار�ة و�حدة، �لف�شل يف �شفوف د�ل�س �لذي 
حقق فوزه �لربعني يف 62 مبار�ة، وذلك بعد �ن �شجل �لول 20 نقطة مع 6 
 16 جيفر�شون  ريت�شارد  و��شاف  متابعات   5 مع   19 و�لثاين  متابعات 
5 متابعات وكل من �لمل��اين ديرك نوفيت�شكي و�ماري  مع 

�شتودماير 14 نقطة مع 8 متابعات لالول.
�م�����ا م����ن ج���ه���ة ب��ي��ل��ي��ك��ن��ز �ل������ذي مني 
و�لع�شرين  �لثامنة  بهزميته 
فكان  م����ب����ار�ة،   60 يف 
ن��وري�����س ك����ول )19 
ن���ق���ط���ة( و�ي����ري����ك 
 )18( غ����������وردن 
�يفانز  وت��اي��ري��ك 

)17( �لف�شل.

يوفنت����و�س يف����رط بال�ش����رب����ة 
�لقا�شي����ة لروم�����ا 

بروكلني ي�شقط غولدن �شتايت وتورونتو ي�شتعيد تو�زنه 

دحالن �حلمد رئي�شا لالحتاد �ل�شيوي للقوى 
�شيتبو�أ �لقطري دحالن �حلمد من�شب رئي�س �لحتاد �ل�شيوي للعاب �لقوى لربع �شنو�ت مقبلة 
بعد فوزه بالتزكية �ثر �قفال باب �لرت�شيحات وعدم تقدم �ي �شخ�س �خر ملناف�شته على �لنتخابات 
�ملقررة يف مدينة يوهان �ل�شينية يف حزير�ن يونيو �ملقبل. و�شيخلف �حلمد نف�شه بعدما �م�شى 
�لهندي �شوري�س كاملادي يف �لنتخابات  �ل�شابق  �لرئي�س  �شنتني يف رئا�شة �لحتاد بعد فوزه على 
�لقوى، فان ولية رئي�س �لحتاد �ل�شيوي يف  �لدويل للعاب  �ل�شابقة. وح�شب تعليمات �لحتاد 
�لحتاد  �نتخابات  مع   2015 من  بدء  تنتظم  لكي  فقط،  عامني  ملدة  كانت  �ملا�شية  �لنتخابات 
�لدويل. و�حلمد ع�شو يف �لحتاد �لدويل لألعاب �لقوى منذ �لعام 2003، ونائبا لرئي�س �لحتاد 
منذ 2007. وقد تر�شح �ي�شا للمن�شب �لخري حيث جترى �لنتخابات يف �ب �غ�شط�س �ملقبل يف 
بكني على هام�س بطولة �لعامل للعاب �لقوى �ملقرر هناك من 22 �ىل 30 منه. ول �شك �ن �شعي 
�حلمد �ىل �لحتفاظ مبن�شبيه ياأتي يف �شياق ��شتحقاقات �خرى تخو�شها �ألعاب �لقوى �لقطرية 
ويف مقدمتها ��شت�شافة كاأ�س �لعامل 2019 �لتي فازت �لدوحة بتنظيمها يف �شهر ت�شرين �لثاين 

نوفمر �ملا�شي متفوقة على مدينتي بر�شلونة �ل�شبانية ويوجني �لمريكية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لقطط يف جزيرة �أكرث من �لب�شر 
يرتع جي�س من �لقطط �ل�شالة يف جزيرة نائية بجنوب �ليابان د�خل منازل خالية �أو يتبخرت يف قرية لل�شيد يفوق 
فيها عدد �لقطط عدد �لب�شر بن�شبة �شتة �إىل و�حد. يف بادئ �لأمر جرى جلب �لقطط �إىل جزيرة �أو�شيما للق�شاء 

على �لفئر�ن �لتي �أ�شرت بقور�ب �ل�شيادين.. �إل �أن �لقطط مكثت وتكاثرت.
120 قطة يف �جلزيرة و�شط جمموعة قليلة جد� من �ل�شكان و�أغلبهم من �ملتقاعدين �لذين مل  ترتع �أكرث من 

ين�شمو� لل�شكان �لذين نزحو� عن �جلزيرة بحثا عن فر�س عمل يف مدن �أخرى بعد �حلرب �لعاملية �لثانية.
وتقع �أو�شيما على بعد 30 دقيقة بالعبارة )�ملعدية( قبالة منطقة �إهيمه وكان يقطنها 900 �شخ�س عام 1945. 
و�ملوؤ�شر �لوحيد على وجود ب�شر هو �لزو�ر �لذين ي�شلون �إىل �جلزيرة على قو�رب لق�شاء يوم و�حد يزورون خالله 
ما تعرف حمليا با�شم جزيرة �لقطط. ول توجد مطاعم �أو �شيار�ت �أو متاجر �أو �أك�شاك لبيع �لوجبات �خلفيفة 
ولذلك ل تعد �أو�شيما مز�ر� �شياحيا لكن حمبي �لقطط ل ي�شكون من ذلك. قالت ماكيكو ياما�شاكي �لبالغة من 
�لعمر 27 عاما هنا عدد كبري من �لقطط ثم تاأتي �شاحرة �لقطط لطعامها.. �لأمر ممتع بحق ولذلك �أريد �أن 
�آتي �إىل هنا ثانية. و�جلاذبية للقطط لي�شت �أمر� مفاجئا يف بلد ظهرت به �شخ�شية �لر�شوم �ملتحركة )هيلو كيتي( 
�لتي تعتر رمز� للرقة. وقطط �أو�شيما ل ي�شعب �ر�شاوؤها عندما يتعلق �لأمر بالطعام فهي تقتات على كر�ت �لأرز 
�أو �شر�ئح �لبطاط�س �لتي تت�شولها من �ل�شياح. ويف غياب حيو�نات مفرت�شة فهي مترح يف �جلزيرة دون خوف. لكن 
لي�س كل �شكان �جلزيرة من �ملولعني بالقطط. قامت �مر�أة كبرية يف �ل�شن به�س �لقطط بع�شا عندما دخلت حديقة 

منزلها �خللفية. ويحاول �ل�شكان كبح عدد �لقطط �ل�شالة فقد جرى تعقيم ع�شر قطط على �لأقل.
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معلمة تنتحر يف �لف�شل 
قالت �ل�شرطة وم�شوؤولو �إطفاء �إن معلمة عرث عليها م�شنوقة يف 
ف�شل مبدر�شة ثانوية يف جنوب كاليفورنيا عندما و�شل �لطالب 
�أنه  فيه على  �لتحقيق  ح��ادث يجري  �لثنني يف  ي��وم  �لف�شل  �إىل 
�إد�رة �شرطة  �إريك بونيت من  �نتحار فيما يبدو. وقال �للفتنانت 
بال�شينتيا �لتي تقع على بعد حو�يل 56 كيلومرت� جنوب �شرقي 
لو�س �جنلي�س �إن طالب �لف�شل يف مدر�شة �إلدر�دو باملدينة عرثو� 
على معلمة �لت�شوير �لفوتوغر�يف جيليان جاكوب�شون )31 عاما( 

م�شنوقة.
وقال بوينت حمققونا يتحرون مالب�شات �حلادث رغم �أن كل �شيء 
ي�شري �إىل �أنه �نتحار.  و�أ�شاف �أن جاكوب�شون �لتي كانت متزوجة 

مل ترتك يف �لف�شل �أي ر�شالة ت�شري �إىل �نتحارها.
جاكوب�شون  على  عرث  باأنه  �لإط��ف��اء  وم�شوؤولو  �ل�شرطة  و�أف���ادت 
�شباح  �لف�شل  �يل  �ل��ط��الب  و���ش��ل  ع��ن��دم��ا  �لف�شل  يف  م�شنوقة 
لهم  يفتح  �أن  معلم  من  وطلبو�  مو�شد�  �لباب  ووج���دو�  �لثنني 
يف  �لإط��ف��اء  �د�رة  م��ن  كون�شيالدي  �شتيف  �لكابنت  وق��ال  �ل��ب��اب. 
مقاطعة �أور�جن �ن وفاة جاكوب�شون �أعلنت يف �ملوقع بعد �ن ف�شل 

م�شعفون يف �إفاقتها.

يلتقط �شيلفي مع جثة 
�شاب بني �حلياة  �شاب وخلفه جثة  �لتقطها  �شيلفي  �أث��ارت �شورة 
�لتو��شل  �شبكات  على  �شديد�ً  م��روي، غ�شباً  و�مل��وت ج��ر�ء ح��ادث 
�لجتماعي، �إذ تلقى �لعديد من �لنتقاد�ت �لالذعة لت�شرفه �لذي 

و�شف ب� ل �أخالقي .
�لذي  �شيلفي  �ل�����ش��ورة  �شاحب  �ل�����ش��اب  م��ن  �شديد  ��شتياء  وب��ني 
�مل�شاعر  �ملتجرد من  �لإن�شان  و  �لإح�شا�س و�لرحمة  ب� عدمي  ُنعت 
ومطالبته باإنقاذ �لروح �لتي ُتزهق خلفه �أو �لإبالغ عن �حلادثة، 
�أبطاله �جلثة  �شينمائي  �لأم��ر كله كان متثيلية وم�شهد  �أن  تبني 
و�ل�����ش��اب �ل�����ش��ع��ودي وجم��م��وع��ة م��ن �لأ���ش��دق��اء ك��ان��و� يف �خللف 

يتابعون ما يحدث عن كثب.
ومن �شمن �لتعليقات �ملوؤيدة لفركة �مل�شهد قال �أحد �مل�شتخدمني 
هل ي�شدق �أحد �أن متجمهرين باململكة يقفون بعيد�ً عن �حلادث 
 ، �مل�شاب؟  ينقذون  لعلهم  يتدخلون  ل  حتى  �أو  �لأم��ت��ار  بع�شر�ت 
مطالبني بعدم �لت�شرع بن�شر �شور و�إثارة بلبلة ب�شاأنها دون تثبت 

من �شحتها، بح�شب جريدة �لأنباء �لكويتية.

يقبل كوبر� �شامة من فمها
خاطر �شاب ماليزي من مدينة تايبينغ يدعى �أجمد خان �شم�س 
�أفعى  بتقبيل  لقيامه  بحياته  عاًما،   27 �لعمر  من  بالغ   ، �لدين 

�لكوبر� �ل�شامة من فمها، حيث يطلق عليه �أمري �لأفاعي .
وهو  �ليوتيوب،  موقع  على  �ملن�شور  �لفيديو  يف   ، �أجم��د  ويظهر 
يح�شر �لأفعى، وي�شعها على �لأر�س، ثم جل�س �أمامها، ويف بادئ 

�لأمر حاولت �لأفعى لدغ �ل�شاب �إل �أنه �بتعد عنها.
جلاأ �ل�شاب �إىل موهبته وقدرته لتنومي �لثعبان ليكون قادًر� على 
بفم  �ل�شاب  ف��م  �لت�شق  حتى  ب�شدة  منه  و�ق���رتب  م��ع��ه،  �لتعامل 

�لأفعى وقام بتقبيلها، و�أخذت �لأفعى تتح�ش�س �شفتيه.

�ألغيت رحلته فمنع طائرة من �لإقالع
طائرة  �أم��ام  بالوقوف  رحلته،  �إلغاء  من  غا�شب  نيجريي،  م�شافر   قام 

ومنعها من �لإقالع ملدة �شاعات . 
 وقالت �شحيفة  ديلي ميل  �إن �مل�شافر �كت�شف يف مطار نامدي  زيكيوي 
يف مدينة �آبوجا �لنيجريية �أن رحلته قد �ألغيت فا�شت�شاط غ�شبا وقرر 
�أن ياأخذ �أمتعته ويجل�س يف طريق طائرة �أخرى كانت ت�شتعد لالإقالع . 
 وبقي �لركاب على منت �لطائرة �ملتوجهة �إىل لغو�س قبل �أن ي�شطرو� 
�لطريق  ويف�شح  �مل��ك��ان   يغادر  �أن  �لرجل  رف�س  �أن  بعد  منها  للهبوط 

لطائرتهم. 
�أن  �ملكان رغ��م  �إىل  �إن رج��ال �لأم��ن مل ي�شلو�  �لعيان  �أح��د �شهود   وقال 
�لطيار دعاهم مرتني ما ��شطر قائد �لطائرة �إىل ��شتجد�ء �لرجل قبل 

�أن تقلع �لطائرة �أخري� . 

ي�شرقون ذهبًا ب�4 ماليني دولر 
قالت �ل�شرطة �إن ثالثة م�شلحني لذو� بالهرب بعد �أن �شرقو� ذهبا قيمته 
معادن  م��ن  �شحنة  حتمل  كانت  م��درع��ة  �شاحنة  م��ن  دولر  ماليني  �أرب��ع��ة 
كارولينا  ن��ورث  ولي��ة  �شرق  يف  �ل��ولي��ات  ب��ني  يربط  طريق  على  نفي�شة 

�لمريكية.
كانا  للنقل  فاليو  ت��ر�ن�����س  ب�شركة  يعمالن  م�شلحان  �أم���ن  ح��ار���ش��ا  و�أب��ل��غ 
يحر�شان �ل�شاحنة م�شوؤولني ب�شرطة مقاطعة ويل�شون باأن �ل�شرقة وقعت 

يف حو�يل �ل�شاعة 6:45 م�شاء �لأحد.
وقال حار�شا �لأمن لل�شباط �إنه يف وقت �شابق من م�شاء �لأحد وبينما كانت 
�ل�شاحنة ت�شري يف مقاطعة ويل�شون على بعد حو�يل 50 ميال �إىل �ل�شرق 
من ر�ليج حدثت م�شكالت ميكانيكية يف �ل�شاحنة �لتي كانت حتمل �شحنة 

من �لذهب و�لف�شة ومن ثم قاما ب�شحبها �إىل جانب �لطريق.
ثالثة  منهما  �ق��رتب  ينتظر�ن  �حلار�شان  ك��ان  بينما  �إن��ه  �ل�شرطة  وقالت 
�أر�شا  ينبطحا  ب��اأن  و�أمروهما  بي�شاء  �شغرية  �شاحنة  يف  م�شلحني  رج��ال 
�أمرو�  �مل�شلحني  �أن  �ل�شرطة  و�أ�شافت  ظهريهما.  خلف  �أيديهما  وقيدو� 
�حلار�شني بال�شري �يل �لغابة ثم هربو� ومعهم ب�شعة �شناديق حتتوي على 
ذهب تقدر قيمته باأكرث من �أربعة ماليني دولر. وقال �حلار�س �إنهما كانا 
يتجهان �شمال من ميامي �إىل ما�شات�شو�شت�س. ويحقق مكتب قائد �شرطة 

مقاطعة ويل�شون ومكتب �لتحقيقات �لحتادي يف �لق�شية.

درة لعبة كار�تيه 
يف م�شاعر حائرة 

عن  درة،  �لتون�شية  �لنجمة  ك�شفت 
دورها يف م�شل�شلها �جلديد م�شاعر 
حائرة ، حيث توؤدي �شخ�شية ليلى 
�لأم��ني وتظهر يف �أح��د�ث �مل�شل�شل 

كالعبة كار�تيه حمرتفة.
�����ش����وؤ�ل  ع���ل���ى  رًد�  درة،  وق�����ال�����ت 
)�ل�شتينية(  �مل�شل�شالت  بخ�شو�س 
موؤخًر�،  �ل�شاحة  على  ط��ر�أت  �لتي 
 : ح��ائ��رة  م�����ش��اع��ر  م�شل�شل  وم��ن��ه��ا 
حيث  �أوًل؛  للم�شاهد  م��ي��زة  ه���ذه 
بامل�شاهد  �لجت�����اه  �مل��ن��ت��ج��ون  �أر�د 
خا�شة  يحتاجه،  م��ا  نحو  �ل��ع��رب��ي 
�لرتكية  �ل��در�م��ا  �أخذتهم  �أن  بعد 
و�لديكور�ت  �ملهول  �حللقات  بعدد 
�ملتميزة . و�أعربت �لنجمة �لتون�شية 
�ملنتجني  ب����خ����روج  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع����ن 
�ملزدحم  �ل��رم�����ش��اين  �مل��و���ش��م  م���ن 
و�ل���ع���ر����س يف �أوق�������ات �أخ������رى من 
بالنفع  يعود  هذ�  �أن  منوهة  �لعام، 
و�أو�شحت  ع��ام��ة.   �ل�شناعة  ع��ل��ى 
درة �أنها تو��شل ت�شوير �مل�شل�شل يف 
�إحدى فيالت منطقة �أحمد عر�بي 
بو�شط �لبلد، م�شرية �إىل �أنه �شيتم 
�لثاين بعد رم�شان  ت�شوير �جلزء 

و�شيعر�س بعدها مبا�شرة.

مادونا تبد�أ �لرتويج 
ل�»قلب متمرد« 

�لأمريكية  �ل���ب���وب  جن��م��ة  ت���ب���د�أ 
للرتويج  ع���امل���ي���ة  ج���ول���ة  م����ادون����ا 
متمرد-   )قلب  �جلديد  لألبومها 
تبد�أها  �ل��ت��ي   )Rebel Heart(
ب��ح��ف��ل م��و���ش��ي��ق��ي يف م���ي���ام���ي يف 

�غ�شط�س �آب.
 29 �شيقام يف  �ل���ذي  �حل��ف��ل  وم���ع 
�ملرحلة  ت��ن��ط��ل��ق  �آب  �غ�����ش��ط�����س 
�لأمريكية من �جلولة �لتي ت�شمل 
و�شيكاجو  وب��و���ش��ط��ن  ن���ي���وي���ورك 
و�شان  وف���ان���ك���وف���ر  وف���ي���الدل���ف���ي���ا 

دييجو وبويرتوريكو.
عاما(   56( �ل��ب��وب  وت���ب���د�أ جن��م��ة 
و�لريطانية  �لوروب���ي���ة  �مل��رح��ل��ة 
م����ن ج���ول���ت���ه���ا ب���ح���ف���ل ت��ق��ي��م��ه يف 
ك��ول��ون��ي��ا ب��امل��ان��ي��ا يف �ل����ر�ب����ع من 
ن��وف��م��ر ت�����ش��ري��ن �ل��ث��اين ع��ل��ى �ن 
لندن  يف  ح����ف����الت  ذل������ك  ي���ع���ق���ب 

وباري�س وبر�شلونة ومدن �أخرى.
وج������������اء ع�����ل�����ى م������وق������ع م������ادون������ا 
�حلفالت  م��وع��د  �ن  �لل���ك���رتوين 
و�آ�شيا  ��شرت�ليا  يف  �شتقيمها  �لتي 

�شيتحدد يف وقت لحق.
�ملغنية  وقعت  �ملا�شي  �ل�شبوع  ويف 
من  جر�مي  جائزة  على  �حلا�شلة 
ظهرها  على  و�نقلبت  �مل�شرح  على 
بعد  خلفية  �شالمل  على  و�شقطت 
بينما  ���ش��يء  يف  عباءتها  علقت  �ن 
كانت توؤدي �غنية  (  �أعي�س لأحب- 
خالل   )Living for Love(
تنظمه  �ل������ذي  �ل�������ش���ن���وي  �حل���ف���ل 
�لريطانية  �مل��و���ش��ي��ق��ى  ���ش��ن��اع��ة 

بريت �أووردز.
�شريعا  تو�زنها  م��ادون��ا  و��شتعادت 

وو��شلت �حلفل.

ب�شمات  �إن  �أمريكيون  باحثون  قال 
ي�شيب  �ل�����ذي  �ل���زه���امي���ر،  م���ر����س 
�لأ�شخا�س فى مرحلة �ل�شيخوخة، 
�لت�شكل  ف���ى  ع��الم��ات��ه  �أوىل  ت���ب���د�أ 
عند �ل�شباب فى �شن 20 عاًما، على 
�أن  �لعلماء  يت�شوره  ك��ان  م��ا  عك�س 
متاأخرة  مر�حل  فى  يت�شكل  �ملر�س 
طب  بكلية  �لباحثون  �ل��ع��م��ر.   م��ن 
ن���ورث وي�شرتن  ف��اي��ن��ب��ريغ ج��ام��ع��ة 
در��شتهم  ف���ى  �أك������دو�  �لأم���ري���ك���ي���ة، 
�ل���ت���ى ن�����ش��رت �ل���ي���وم �لإث����ن����ني، فى 
�أنهم عرثو�  �لعلمية،  �لدماغ  جملة 
�أميلويد  ي�����ش��م��ى  ب����روت����ني  ع���ل���ى 
على  �لأدل������ة  �أح����د   ،)amyloid(
�إمكانية �لإ�شابة مبر�س �لزهامير، 

فى عقول �ل�شباب لأول مرة.
وهناك عالمات معينة على �إمكانية 
�لإ���ش��اب��ة مب��ر���س �ل��زه��امي��ر، تبد�أ 
�لدماغ،  يف  لزجة  لويحات  ب��رت�ك��م 

، قبل  �أم���ي���ل���وي���د  ب����روت����ني  ت�����ش��م��ى 
�أعر��س  ظهور  م��ن  ع��دي��دة  �شنو�ت 
�ملر�س، �لذي ي�شبب فقد�ن �لذ�كرة 

وم�شاكل يف �لإدر�ك.
و�أ�شار �لعلماء �إىل �أن هذه هى �ملرة 
ظهور  ر�شد  فيها  يتم  �لتى  �لأوىل 
م��ث��ل هذه  ، يف  �أم��ي��ل��وي��د  ب���روت���ني 
مل  �ل��ت��ى  �ل�شابة  �لب�شرية  �ل��ع��ق��ول 

يتجاوز عمرها 20 عاًما.
�لدر��شة،  ن��ت��ائ��ج  �إىل  ول��ل��و���ش��ول 
فح�س �لباحثون �خلاليا �لع�شبية 
�لأوىل  3 جم��م��وع��ات،  �أدم���غ���ة  ف���ى 
ت������رت�وح  ف���������رًد�   13 م�����ن  ت���ك���ون���ت 
عاًما،   66 �إىل   20 ب��ني  �أع��م��اره��م 
 16 �لثانية  �ملجموعة  بلغت  بينما 
��ا ت�������رت�وح �أع����م����اره����م بني  ���ش��خ�����شً
عدد  ب��ل��غ  فيما  ع���اًم���ا،   99 �إىل   70
�ملجموعة �لثالثة 21 فرًد� �أعمارهم 

بني 60 �إىل 95 عاًما.

بروتني  جزيئات  �أن  �لعلماء  ووج��د 
�أم���ي���ل���وي���د ب��������د�أت ت����رت�ك����م د�خ����ل 
مرحلة  يف  �ل���ع�������ش���ب���ي���ة  �خل�����الي�����ا 
عاًما،   20 �شن  م��ن  ب��د�ي��ة  �ل�شباب 
�ل��ع��م��ر. و�شكلت  و����ش��ت��م��رت ط����و�ل 
ك���ت���اًل �شغرية  �أم��ي��ل��وي��د  ج��زي��ئ��ات 
�شامة فى �خلاليا �لع�شبية، وكانت 
�لذين  �لأف���ر�د  ل��دى  موجودة حتى 
وكانت  ع��اًم��ا،   20 �أع��م��اره��م  بلغت 
تلك �لكتل �أكر حجًما بني �لأفر�د 
بالفعل  يعانون  �لذين  �شًنا،  �لأك��ر 
فريق  قائد  �ل��زه��امي��ر.  مر�س  م��ن 
�أ�شتاذ   ، ج��ي��ن��و  ت�����ش��اجن��ي��ز  �ل��ب��ح��ث 
علم �لأع�شاب بكلية طب فاينبريغ 
�لأمريكية،  وي�شرتن  ن��ورث  جامعة 
قال �إن �كت�شاف م�شاألة �أن بروتينات 
�أميلويد ترت�كم فى �لدماغ �لب�شرية 
يف وقت مبكر جًد� من �لعمر مهمة 

جًد� وغري م�شبوقة .

عالمات �لزهامير تظهر فى �ل�شباب ت�شمم 160 مدير 
مدر�شة يف موؤمتر 

حت���ق���ق �ل�������ش���ل���ط���ات �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
يف  ي�شتبه  م��ا  ق�شية  يف  �أ���ش��رت�ل��ي��ا 
�أنه �إ�شابة نحو 160 مدير مدر�شة 
ب��ت�����ش��م��م غ���ذ�ئ���ي يف �أع����ق����اب �أح���د 
ذكرت �شحيفة  �ملوؤمتر�ت، ح�شبما 

ذ� كورير ميل �م�س.
�شخ�شا يف   22 ع��الج  يتعني  وك��ان 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى وذل����ك م���ن ب���ني 164 
�إ�شابتهم  ع����ن  �أب���ل���غ���و�  ���ش��خ�����س 
��شتمر  �ج���ت���م���اع  ب��ع��د  ب���اأع���ر�����س 
يومني لرتبويني يف �لدولة بولية 
كوينزلند �أو�خر �لأ�شبوع �ملا�شي.

وقالت �ل�شحيفة �إن �ختبار�ت �لدم 
�أح���د �حلالت  �إ���ش��اب��ة  �إىل  �أ���ش��ارت 
وح�شر  �ل�������ش���امل���ون���ي���ال.  ب��ت�����ش��م��م 
�ملوؤمتر �أكرث من 1200 �شخ�س.  

ة تنفق 3 ماليني دولر على �لرفاهية ل�شّ
�أعو�م  م��دى  على  �شرقت  باأنها  بريطانية  �شيدة  تفتخر 
�شر�ء  ع��ل��ى  �أنفقتها  دولر،  م��ل��ي��ون   3 م��ن  �أك���رث  ط��وي��ل��ة 
وعلى  �لفاخرة،  و�لرحالت  �لتجميل  وجر�حات  �ملالب�س 
م�شتاأجر  منزل  يف  تعي�س  ت��ز�ل  ل  فهي  ذل��ك  من  �لرغم 

على معونة حكومية �أقل من 1000 دولر يف �ل�شهر.
كانت  عندما  �لأوىل  للمرة  �شرقت  �إنها  ف��اري  كيم  تقول 
�شبيل  يف  تعاين  و�لدتها  �شاهدت  بعدما  �شنو�ت،   9 بعمر 
�لثمانية،  ولأ�شقائها  لها  �لأ�شا�شية  �حلياة  �أ�شباب  تاأمني 
و�لألعاب  �لغذ�ئية  �مل��و�د  بع�س  �لوقت  ذل��ك  يف  و�شرقت 
وحتول �لأمر �إىل عادة �أ�شبوعية ��شتمرت معها حتى �لآن. 
و�عتقلت كيم بعمر 10 �شنو�ت بتهمة �ل�شرقة، �إل �أن �شغر 
�شنها حال دون �تخاذ �ل�شلطات �أي �إجر�ء �شدها، وبعمر 
بعامني  ذل��ك  بعد  وق��ررت  �ملدر�شة،  ط��ردت من  14 عاماً 
�حليل  بع�س  و����ش��ت��خ��دم��ت  �ل�����ش��رق��ة،  مهنة  حت���رتف  �أن 
�لتعرف  لتجنب  �مل�شتعار  و�ل�شعار  باملكياج  �شكلها  كتغيري 
خاللها  من  كيم  جمعت  �لتي  �مل�شروقات  وتنوعت  �إليها. 
�لأزي���اء  ك��ان على حم��الت  �لأك���ر  �أن تركيزها  �إل  �مل���ال، 
تقريباً  �ل�شعر  بن�شف  �مل�شروقات  تبيع  وكانت  و�ملالب�س، 
�شحيفة  �أوردت  م��ا  بح�شب  وق��ت  باأ�شرع  منها  للتخل�س 
�لع�شرينات  يف  تزوجت  �أن  وبعد  �لريطانية.  ميل  د�يلي 
من عمرها، دربت كيم �أطفالها �لثالثة على م�شاعدتها يف 
عمليات �ل�شرقة حاملا يبلغ كل منهم عمر 12 عاماً، وكانت 
ت�شرق ب�شائع بحو�يل 7000 جنيه ��شرتليني )11900 
�أكرث من  �إىل  �ل�شنوية  �أرباحها  وت�شل  �ل�شهر،  دولر( يف 
�أن تدفع  �ألف دولر( بعد  �ألف جنيه ��شرتليني )85   50

للمتو�طئني معها يف عمليات �ل�شرقة.

ولدة كائن ف�شائي 
ولدة  �ل�شعودية  يف  �لعال  مبحافظة  مغري�  مركز  �شهد 
تي�س م�شوه، �لتقط �شاحبه مقطع فيديو له ون�شره على 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، ما �أثار ده�شة و��شتغر�ب عدد 
كبري من �مل�شتخدمني، �لذين و�شفوه ب� �لكائن �لف�شائي 
متقاربتني  بعينني  �مل�����ش��وه  �لتي�س  ه��ذ�  ول��د   . �لعجيب 
ول�شان طويل ممدود خارج �لفم، ومن دون �أنف، ومل يبق 
�شاعات قليلة ثم فارقها، بح�شب  على قيد �حلياة �شوى 
�شاحب  ذه��ب  �لتفا�شيل  ويف  �ل�شعودية.  �شبق  �شحيفة 
�لبيطري ملعرفة  �لطبيب  �إىل  �مل�شوه بعد ولدته  �لتي�س 
�شبب هذ� �لت�شوه ولطلب تطعيم منهم لبقية �لأغنام يف 

�حلظرية ومل يعرف �أحد �شبب �لت�شوه.

وجدوها ميتة يف منزلها منذ 5 �شنو�ت
�أنها  �آخ��ر م��ا ع��رف ع��ن �لأم��ريك��ي��ة بيا فارينكوبف  ك��ان 
 25 ي���وم  ح�شابها  م��ن  دولر  و500  �أل���ف  مبلغ  �شحبت 

فر�ير 2009.
وبح�شب �شحيفة ديرتويت فري بر�س ، فاإنه  على مدى 
�ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة، مل ي�شمع �لأ���ش��دق��اء و�ل��ع��ائ��ل��ة عن 
�إىل ميولها  .  لكنهم ع��زو� ذل��ك  �مل��ر�أة )44 عاما( �شيئا 

�لنفر�دية. 
يف  �لر�شائل  �شندوق  يف  �مل��ر����ش��الت  تكد�شت  �لأث��ن��اء،  يف 
�ملنزل �لذي تقطنه يف مدينة بونتياك يف ولية ميت�شيغان  

قبل �أن تتم �إعادة �لر�شائل �إىل مكتب �لريد.  املمثلة تايلور �صيلينغ خالل ح�صورها فعالية ل�صركة األعاب يف مدينة نيويورك. )اأ ف ب(

ي�شر� �للوزي تعزف �ل�»ت�شيللو«
و�فقت �لفنانة ي�شر� �للوزي على �مل�شاركة يف م�شل�شل ت�شيللو �إىل جانب �لنجوم تيم 

ح�شن ويو�شف �خلال ونادين جنيم، و�ملقرر عر�شه خالل �شهر رم�شان �لقادم.
ومن �ملقّرر �أن تغادر ي�شر� �للوزي خالل �لأيام �لقادمة �إىل لبنان لت�شوير م�شاهدها 

بامل�شل�شل؛ حيث تطل ك�شيفة �شرف يف بع�س �حللقات.
 ت�شيللو من تاأليف �لكاتب جنيب ن�شري و�إخر�ج �شامر �لرقاوي، وهو عمل در�مي 

عربي يدور حول وقوع رجلني يف حب عازفة لآلة �لت�شيللو .
لن�شغالها  وذل��ك  تلفزيونية،  �أع��م��ال  �أي  يف  �مل�شاركة  رف�شت  �ل��ل��وزي  ي�شر�  وك��ان��ت 
مولنا  و  �ل�شقا  �أحمد  �لفنان  مع  وع��ودة  ذه��اب  م�شل�شال  ومنها  �لأوىل،  مبولودتها 

�لعا�شق مع �لفنان م�شطفى �شعبان، �إل �أنها و�فقت على ت�شيللو .


