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ختام مناف�سات العاب القوى بـ 11 ميدالية 
يف الدورة الرابعة لريا�سة املراأة اخلليجية

عربي ودويل

حاكم ال�سارقة ي�سهد حفل انطالق م�سرية 
فر�سان القافلة الوردية ال�سنوية لعام 2015 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

من الذي �سوف يخ�سع االحتاد االأوروبي:
ت�سيربا�ص اأو ايغلي�سيا�ص.. �سرييزا اأو بودميو�ص..؟

يفتتح اأعمال قمة رواد التوا�صل االجتماعي العرب اليوم
حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س االنرتبول 

تعزيز التعاون يف ق�شايا مكافحة اجلرمية املنظمة 

   

احلوثيون يرفعون االإقامة 
اجلربية عن بحاح وحكومته

•• �صنعاء -وكاالت:

قالت م�سادر يف امللي�سيات احلوثية لبي بي �سي اإن احلركة قررت رفع 
بحاح،  خالد  احلكومة  رئي�س  على  فر�ستها  التي  اجلربية،  الإقامة 

وبقية الوزراء وامل�سوؤولني بدءا من الأثنني.
منذ  انتهت  للحوثيني،  مهلة  اأع��ط��ى  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س  وك���ان 
اأ�سبوعني، لإنهاء الإقامة اجلربية، التي فر�سوها على عدد من كبار 

امل�سوؤولني يف الدولة.
الثاين  ك��ان��ون  يناير  م��ن  ع�سر  التا�سع  منذ  احلوثيون  فر�س  وق��د 
املا�سي اإقامة جربية على الرئي�س، عبد ربه هادي، ورئي�س احلكومة 

وعدد من الوزراء وامل�سوولني.
ولكن الرئي�س هادي ووزير الدفاع اللواء، حممود ال�سبيحي، متكنا 
من الإفالت من قب�سة احلوثيني والتوجه اإىل مدينة عدن جنوبي 

البالد.
ا�ستقال يف يناير، بعدما �سيطر احلوثيون على  وقال البحاح، الذي 
الق�سر الرئا�سي، على ح�سابه يف موقع في�سبوك، اإن هذه اخلطوة من 

�ساأنها اأن ت�سهل عملية احلوار والنتقال ال�سيا�سي يف البالد.
ولكنه اأ�ساف اأنه ل يرغب يف العودة اإىل من�سبه.

واأكد م�سدر يف مكتب الأمم املتحدة ب�سنعاء لبي بي �سي اأن املبعوث 
ق��ي��ادة احل��رك��ة احلوثية عقب  ب��ن عمر توا�سل م��ع  الأمم���ي، جمال 
اقتحام م�سلحني حوثيني ملنزل الأمني العام امل�ساعد حلزب الإ�سالح 
حممد ال�سعدي اأثناء تواجده بداخله الأحد. وقال امل�سدر اإن بن عمر 
اأو�سل ر�سالة �سديدة اللهجة” لزعيم احلوثيني عقب ذلك القتحام، 
وطالبه برفع الإقامة اجلربية عن رئي�س الوزراء خالد بحاح وبقية 
وزراء احلكومة وم�سوؤويل الدولة.  اأن املبعوث الأممي ذكر امل�سوؤول 
ال��دويل يف حال  احلوثي بالجراءات التي �سيتخذها جمل�س الأم��ن 

عدم تنفيذ احلوثيني لقرارات الأمم املتحدة.  

حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة النرتبول   )وام(

و�صائل االإعالم املغربية توؤكد اأهمية زيارة �صموه للرباط اليوم

حممد بن زايد يتلقى ر�شالة خطية من الرئي�س املوريتاين 

•• دبي-وام: 

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ل�سموه يف  التنفيذي  املكتب  اهلل يف  رع��اه  دب��ي  حاكم 
ال�سيخ  �سمو  بح�سور  ام�����س  ظ��ه��ر  الم�����ارات  اأب����راج 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ مكتوم بن حممد  و�سمو 

الرئي�س التون�شي ي�شتقبل عبداهلل بن زايد ويبحث 
معه �شبل تطوير العالقات والتعاون بني البلدين

•• تون�س-وام:

ا�ستقبل فخامة الرئي�س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي ام�س �سمو ال�سيخ 
ي��زور جمهورية تون�س  ال��ذي  اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  زاي��د  عبداهلل بن 

حاليا. 
ونقل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اإىل الرئي�س التون�سي خالل 
اللقاء حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل(  )حفظه 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 

امل�سلحة ومتنيات �سموهم لتون�س مزيدا من التقدم.  )التفا�سيل �س3(

رئي�س  املر  مي�سال  اإليا�س  معايل   .. دبي  نائب حاكم 
من  تتخذ  ال��ت��ي  الن��رتب��ول  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 

مدينة جنيف يف �سوي�سر مقرا دائما لها.
من جهة اخرى اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل اأهمية ال��دور الإيجابي 
خمتلف  يف  الجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  املتنامي 

نواحي احلياة.                         )التفا�سيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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حل�صد دعم اجلناح اليميني املتطرف ع�صية االنتخابات

نتنياهو يتعهد مبنع قيام دولة فل�شطينية وتكثيف اال�شتيطان !

مدينة  اأف�شل  ثالث  ال�شارقة 
بال�شرق االأو�شط يف موؤ�شر امل�شتقبل

•• ال�صارقة-وام: 

اأكرب  ثالث  ال�سارقة  اإم��ارة  �سنفت 
العربية  الإم�����ارات  اإم����ارة يف دول���ة 
10 مدن  اأف�����س��ل  امل��ت��ح��دة ���س��م��ن 
���س��غ��رة وم��ت��و���س��ط��ة ع��امل��ي��ا وفقا 
ملوؤ�سر امل�ستقبل ال�سادر عن اإف دي 
-2014 للعام  اإنتيليجين�س  اآي 

الإجن�������از  ه������ذا  ي����اأت����ي   .2015
يعك�س  مب�����ا  ل������الإم������ارة  اجل�����دي�����د 
املوؤ�سرات  على  املتوا�سل  تقدمها 
املوؤ�س�سات  اأك������رب  ع����ن  ال���������س����ادرة 
العاملية.          والق��ت�����س��ادي��ة  البحثية 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ال�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و ام�����س اإن����ه لن 
ت���ق���ام دول�����ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة م���ا دام 

رئي�سا لوزراء ا�سرائيل.
ان.اآر. وردا على �سوؤال من موقع 
ج��ي الخ���ب���اري ال���س��رائ��ي��ل��ي عما 
لن  الفل�سطينية  الدولة  كانت  اإن 
قال  ل��ل��وزراء  رئي�سا  ظ��ل  اذا  تقام 

نتنياهو فعال.
اىل  تهدف  ت�سريحاته  اأن  ويبدو 
ح�سد دعم اجلناح اليميني ع�سية 
وتظهر  ال�سرائيلية.  النتخابات 
ا�ستطالعات الراأي ان حزب ليكود 
يتخلف  نتنياهو  له  ينتمي  ال��ذي 
ال�سهيوين  ائ��ت��الف الحت���اد  ع��ن 

املنتمي لي�سار الو�سط. 
بتكثيف  ن���ت���ان���ي���اه���و  ت��ع��ه��د  ك���م���ا 
ال�سرقية  القد�س  يف  ال�ستيطان 

املحتلة يف حال فوزه بالنتخابات 
الثالثاء،  التي جتري  الت�سريعية 
م���ن���ع تقدمي  اج������ل  م�����ن  وذل�������ك 
ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف  ت����ن����ازلت  اي 

امل�ستقبل.
بها  ق��ام  زي��ارة  نتانياهو يف  وا�سر 
ال�ستيطاين  حوما  ه��ار  ح��ي  اىل 
ل��ن ي�سمح  ان��ه  اب��و غنيم(  )ج��ب��ل 
باقامة  ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  اب�������دا 
عا�سمة يف اجلزء ال�سرقي املحتل 

من املدينة املقد�سة.
وقال لن ا�سمح بحدوث ذلك. انا 
�سنحافظ  الليكود  يف  وا�سدقائي 

على وحدة القد�س.
وا�ساف �سنوا�سل البناء يف القد�س 
الوحدات  من  اللف  و�سن�سيف 
ال�سكنية وبوجه كافة ال�سغوطات 
و���س��ن��وا���س��ل تطوير  )ال���دول���ي���ة(، 

عا�سمتنا البدية.
واحتلت ا�سرائيل القد�س ال�سرقية 

يف 1967 و�سمتها يف خطوة مل 
يعرتف بها املجتمع الدويل الذي 
ال�سرائيلي  ال���س��ت��ي��ط��ان  ي��ع��ت��رب 
الفل�سطينية  الرا�����س����ي  ك���ل  يف 
املحتلة غر �سرعي وفقا للقانون 

الدويل.
وتعترب ا�سرائيل القد�س ب�سطريها 
ع��ا���س��م��ت��ه��ا الب����دي����ة وامل����وح����دة 
الفل�سطينيون  ي���رغ���ب  ب��ي��ن��م��ا 
املحتلة  ال�سرقية  القد�س  بجعل 
لدولتهم  ع��ا���س��م��ة   1967 ع���ام 

القادمة.
وب�����داأ ال��ب��ن��اء يف ج��ب��ل اب����و غنيم 
 1997 )ه����ار ح���وم���ا(، يف ال��ع��ام 
ن��ت��ان��ي��اه��و الوىل  خ����الل ولي�����ة 
ا�سرائيل  بني  ال�سالم  اتفاق  بعد 

والفل�سطينيني.
احتجاجات  امل�ستوطنة  بناء  واثار 
اىل  وادى  ع��ن��ي��ف��ة  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  جت��م��ي��د 

عنا�سر الب�سمركة يتفقدون حطام مبنى كان ي�ستخدمه ارهابيو داع�س جنوبي مدينة كركوك )رويرتز(

�سكان القرم يحملون علما عمالقا لرو�سيا كتب عليه: �سبه جزيرة القرم ورو�سيا معا اإىل الأبد يف ذكرى �سم اجلزيرة اىل رو�سيا.

•• بغداد-وكاالت:

ك�����س��ف م�������س���وؤول ع�����س��ك��ري كردي 
اإ�ستخدام  ع��ل��ى  اأدل�����ة  ع���ن  ام�������س 
ت��ن��ظ��ي��م داع���������س الإره������اب������ي غاز 
الكلور ك�سالح كيماوي �سد قوات 
هجمات  ث�����الث  يف  ال��ب�����س��م��رك��ة 

خمتلفة ب�سمال العراق.
وق���ال ال���ل���واء ع��زي��ز وي�����س��ي الذي 
اإن  ل���ل���ه���ج���وم  ق�����وات�����ه  ت���ع���ر����س���ت 
يف  الكلور  ا�ستخدموا  الرهابيني 
منطقة  يف  الأول  كانون  دي�سمرب 
اآخ���ري���ن  ���س��ن��ج��ار ويف ه��ج��وم��ني 
يناير  يف  املو�سل  م��ن  ال��غ��رب  اإىل 
كانون الثاين اأحدهما هجوم وقع 
عنه  وحتدثت  ال�سهر  من   23 يف 

ال�سلطات الكردية يوم ال�سبت.
من جهة اخرى ذكر اللواء مريوان 
ال�سناد  ق������وات  ق���ائ���د  اهلل  ع���ب���د 
البي�سمركة  ق������وات  يف  ال���ث���ان���ي���ة 
مكافحة  ق��وات  اأن  ام�س  الكردية 
وبدعم من  والبي�سمركة  الرهاب 
ق����وات ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل متكنت 
عراقية  ق������رى   3 ت���ط���ه���ر  م����ن 
تنظيم  �سيطرة  من  ا�سرتاتيجية 
»داع�������س« ج��ن��وب ك���رك���وك. وقال 
البي�سمركة  »ق����وات  اإن  اهلل  ع��ب��د 
وم��ك��اف��ح��ة الإره������اب مت��ك��ن��ت من 
ت���ط���ه���ر ق�����رى ����س���ع���د وال����وح����ده 
وخ�����ال�����د ج����ن����وب����ي ك�����رك�����وك من 
داع�����س وه���ي الآن حتت  ���س��ي��ط��رة 
اأن  واأ�ساف  ت��ام«.  ب�سكل  �سيطرتنا 
طران  من  باإ�سناد  متت  العملية 
الطران  وان  ال����دويل  ال��ت��ح��ال��ف 
ق�����س��ف رت���ال ل����»داع�������س« واأح����دث 
العملية  واأن  ب���ه  ك��ب��را  ت���دم���را 

البي�صمركة والتحالف يحررون قرى بجنوب كركوك

داع�س ينفذ هجمات بالكيماوي يف العراق

م�شر واجلزائر واإيطاليا 
الليبية االأزمة  يبحثون 

•• القاهرة-وام:
يبحث وزراء خارجية م�سر �سامح 
�سكري واجلزائر رم�سان لعمامرة 
واإيطاليا باولو جينتيلوين خالل 
حال   .. روم���ا  يف  غ���دا  اجتماعهم 
بجانب  الليبية  ل���الأزم���ة  ���س��ام��ال 
وال�ستقرار  الأم��ن  ا�ستعادة  �سبل 
وم��ك��اف��ح��ة الإره��������اب ال�����ذي بات 
ي���ه���دد ����س���الم���ة وا����س���ت���ق���رار دول 
اجل��������وار. وذك�������رت وك����ال����ة اأن���ب���اء 
ال�سرق الأو�سط )اأ �س اأ( ام�س اأن 
ياأتي  الثالثي  ال���وزاري  الجتماع 
يف اإط����ار ال��ت�����س��اور ب��ني الأط����راف 

املعنية بحل الأزمة الليبية.

•• مو�صكو- وكاالت:

اأعلن الرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني يف فيلم وثائقي اأن رو�سيا كانت 
تدخل  حدث  لو  النووية  قواها  ل�ستنفار   2014 مار�س  يف  »م�ستعدة« 
مو�سكو  �سمتها  التي  الأوكرانية  القرم  جزيرة  �سبه  يف  غربي  ع�سكري 
العامة  التلفزيونية   »1 الذي نقلت قناة »رو�سيا  قبل عام. وقال بوتني 
ت�سريحاته قبل عر�س الوثائقي »كنا م�ستعدين للقيام بذلك«، م�سيفا 
اأن القيادة الرو�سية كانت م�ستعدة ملواجهة »املنعطف ال�سواأ الذي كان 
ميكن ان تتخذه الأحداث« بعد ذلك. واأو�سح بوتني اأن اجلي�س الرو�سي  
القرم،  يف  »با�ستيون«  ط��راز  من  �ساحلية  دف��اع  �سواريخ  بطاريات  ن�سر 
عالوة على اأ�سلحة ردع للبوارج الأمركية التي كانت موجودة اآنذاك يف 
البحر الأ�سود ملنعها من التدخل. واأ�ساف اأن »با�ستيون« بطارية الدفاع 
ال�ساحلي الأكرث فاعلية حتى الآن.. ويف مرحلة معينة، ولإفهام اجلميع 

اأن الدفاع عن القرم موؤمن، نقلنا هذه البطاريات اىل هناك«.

واأبلغتهم  )الغربيني(  زمالئنا  اإىل  »حت��دث��ت  الرو�سي  الرئي�س  وق��ال 
يقيمون هناك، وهم يف خطر ونحن  رو�سا  اإن  التاريخية،  اأرا�سينا  اأنها 
اأي�سا »كان موقفا �سريحا ووا�سحا.  ل ن�ستطيع التخلي عنهم«. وقال 

ولهذا ال�سبب، ل اعتقد اأن اأحدا ما كان يرغب يف اإ�سعال نزاع عاملي«.
اإىل ذلك، نقلت وكالة الإعالم الرو�سية عن وزير الدفاع الرو�سي قوله 
اإن الرئي�س فالدمير بوتني اأمر اليوم الثنني بو�سع اأ�سطول ال�سمال 
اإطار  يف  ق�سوى  تاأهب  حالة  يف  املظالت  ووح��دات  الرو�سية  بالبحرية 

مناورات ع�سكرية مفاجئة مبنطقة الدائرة القطبية ال�سمالية.
ال��ذي ي�سرف على عملية حتديث  الدفاع �سرجي �سويجو  وق��ال وزي��ر 
مكلفة للقوات امل�سلحة اإن رو�سيا تواجه حتديات جديدة لأمنها وهو ما 

يلزمها بتعزيز قوتها وقدراتها الع�سكرية.
والتهديدات  ال��ت��ح��دي��ات  »تتطلب  ق��ول��ه  �سويجو  ع��ن  ال��وك��ال��ة  ونقلت 
يجب  الع�سكرية.  للقدرات  اإ�سافيا  تعزيزا  امل�سلحة  للقوات  اجل��دي��دة 

اإيالء اهتمام خا�س للت�سكيالت ال�سرتاتيجية يف ال�سمال«.

ال�����س��روع يف عملية  اع��ت��م��دت على 
بداأت  حمكمة  خطط  وف��ق  اأمنية 
ف��ج��ر ام�����س وق����د ح��ق��ق��ت جناحا 
وذات  م��ه��م��ة  ال���ق���رى  لأن  ك��ب��را 
موقع ا�سرتاتيجي مطل باجلانب 
الغربي لق�ساء داقوق على امتداد 
الطريق الدول الرابط بني بغداد 
»الطريق  اأن  واأو����س���ح  وك���رك���وك. 
بني بغداد كركوك قد اأغلق ب�سبب 
حققنا  لكننا  الع�سكرية  العمليات 

ن�سرا على داع�س«. 
�سابط  ذك��ر  نف�سه،  ال�سعيد  على 
ك��ب��ر يف اجل��ي�����س ال��ع��راق��ي ام�س 
اأن تنظيم »داع�����س« منع  الث��ن��ني، 
اآلف عائالت ق�ساء الفلوجة من 
اخلروج، وحجزهم كدروع ب�سرية 

حت�سباً لهجوم حمتمل من القوات 
العراقية لقتحام ق�ساء الفلوجة 
غ����رب ب���غ���داد. وق����ال ال���ق���ي���ادي يف 
نا�سر  الع�سكرية  الأن��ب��ار  عمليات 
اأهايل  اآلف من  اإن  عبد احلميد، 
مدينة الفلوجة يحاولون اخلروج 
املمار�سات  ن��ت��ي��ج��ة  امل���دي���ن���ة،  م���ن 
التي  والن���ت���ه���اك���ات  ال��ت��ع�����س��ف��ي��ة 
يتبعها التنظيم املتطرف �سدهم، 
اأي  والتنظيم يقوم بقتل وتعذيب 
�سخ�س من الأهايل، مبجرد ال�سك 
باأنه على عالقة مع قوات اجلي�س 
قام  واأ���س��اف:  املحلية.  وال�سرطة 
العائالت من  التنظيم مبنع تلك 
اخل���روج م��ن امل��دي��ن��ة وت��رك��ه��ا، اإل 
وقادة  ال�سرعية  املحكمة  مبوافقة 

جعل  بهدف  بالفلوجة،  التنظيم 
ت��ل��ك ال��ع��وائ��ل دروع�����اً ب�����س��ري��ة يف 
حال �سن اجلي�س عملية ع�سكرية 

لتحرير الفلوجة. 
امل���خ���اب���رات  اأع���ل���ن���ت  ذل�������ك،  اإىل 
اإرهابيا   31 ت��وق��ي��ف  ال��ع��راق��ي��ة 
م���رت���ب���ط���ني ب��ت��ن��ظ��ي��م »داع�����������س« 
يف  تفجرا   52 بتنفيذ  اع��رتف��وا 
فيما  بغداد،  من  خمتلفة  مناطق 
»اأخطر«  اأم��ن��ي  م�����س��وؤول  اع��ت��ربه 
العا�سمة.  يف  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ب��ك��ة 
الوطني  امل��خ��اب��رات  وق����ال ج��ه��از 
ال�سهاب  عملية  نفذ  اإن��ه  العراقي 
بالتن�سيق  ال�ستخبارية  الثاقب 
الأم��ن��ي��ة وجمل�س  الأج���ه���زة  م���ع 

الق�ساء الأعلى. 

بوتني يوؤكد ا�شتعداده الدفاع عن القرم بالنووي!
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والنموذجية بالن�سبة للعمل العربي امل�سرتك.
واعتربت الوكالة يف تقرير لها حتت عنوان املغرب 
والإمارات العربية املتحدة: عالقات ا�سرتاتيجية 
اأخوية منوذجية واآفاق واعدة لل�سراكة القت�سادية 
املثمرة اأن زيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
تكت�سي  ال��ي��وم  املغربية  للمملكة  نهيان  اآل  زاي���د 
تعزيز  وتعد حمطة مهمة يف م�سار  بالغة  اأهمية 
اإىل  بها  والرت���ق���اء  الثنائية  ال��ع��الق��ات  وتر�سيخ 

اأعلى امل�ستويات.
)التفا�سيل �س10(

•• اأبوظبي-الرباط -وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
للقوات امل�سلحة ر�سالة خطية من فخامة الرئي�س 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  ول����د  حم��م��د 
الإ�سالمية املوريتانية تت�سل بالعالقات الأخوية 
دعمها  و�سبل  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني  القائمة 
الهتمام  ذات  ال��ق�����س��اي��ا  م��ن  وع����دد  وت��ط��وي��ره��ا 

امل�سرتك.
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو   الر�سالة  ت�سلم 
�سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
بق�سر  ���س��م��وه  مبكتب  ا�ستقباله  ل���دى  ال��رئ��ا���س��ة 
اأب���و امل��ع��ايل ع�سو  ال��رئ��ا���س��ة ام�����س م��ع��ايل عثمان 
ومت  الف�سيلة.  ح��زب  رئي�س  امل��وري��ت��اين  ال��ربمل��ان 
التعاون  اللقاء بحث �سبل تطوير عالقات  خالل 
وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني 
خمتلف  يف  تعزيزها  و�سبل  ال�سقيقة  موريتانيا 
امل���ج���الت حت��ق��ي��ق��ا ل��ل��م�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة. ح�سر 
�سوؤون  وزارة  وكيل  العامري  را�سد  �سعادة  اللقاء 

الرئا�سة لقطاع التن�سيق احلكومي.
املغربية  الع���الم  و�سائل  اأك���دت  اخ���رى  م��ن جهة 
اأهمية زيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 

للقوات امل�سلحة للمملكة املغربية اليوم الثالثاء.
فمن جانبها اأ�سادت وكالة املغرب العربي لالأنباء 
وو�سفتها  امل��غ��رب��ي��ة   - الإم���ارات���ي���ة  ب��ال��ع��الق��ات 
ال�ستثنائية  والإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ب��ال��ت��اري��خ��ي��ة 

وا�شنطن  مع  تختلف  باري�س 
االأ�شد م��ع  التفاو�س  ح��ول 

•• عوا�صم-وكاالت:

ل  الأ���س��د  ب�����س��ار  اإن  فرن�سا  ق��ال��ت 
مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ج����زءاً م��ن احلل 
رف�س  م����ع  ت���ف���اع���ال  ����س���وري���ا،  يف 
بها  ادىل  لت�سريحات  بريطانيا 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي جون 

كري اأم�س.
على  ال��ت��اأك��ي��د  بريطانيا  وج����ددت 
مكان يف  له  لي�س  الأ���س��د  ب�سار  اأن 
م�ستقبل �سوريا، وذلك بعيد اإقرار 
التفاو�س  ب���اأن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
اأمراً  يبدو  ال�سوري  الرئي�س  م��ع 
ل مفر منه لإنهاء احلرب الأهلية 
عامها  دخ���ل���ت  ال���ت���ي  ال�������س���وري���ة 

اخلام�س.
وزارة  ب���ا����س���م  م��ت��ح��دث��ة  وق����ال����ت 
الأ�سد  اإن  الربيطانية  اخلارجية 
لي�س له مكان يف م�ستقبل �سوريا، 
وذلك رداً على ما كان اأعلنه وزير 
كري  جون  الأمركي  اخلارجية 
يف وقت �سابق الأحد باأنه يف النهاية 
اأن  املتحدة  الوليات  على  �سيكون 
ال�سوري  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ت��ت��ف��او���س 
�سوريا.  يف  ل���ل���ن���زاع  ح���ل  لإي����ج����اد 
واأ�سافت املتحدثة: كما اأعلن وزير 
فيليب  )ال���ربي���ط���اين  اخل��ارج��ي��ة 
ه��ام��ون��د( الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي فاإننا 
ال�سغوط  ممار�سة  يف  م�ستمرون 
العقوبات  ع��رب  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  على 
العنف  لأعمال  ح��داً  ي�سع  اأن  اإىل 
وي��دخ��ل يف م��ف��او���س��ات ج��دي��ة مع 

املعار�سة املعتدلة.
اأن  على  التاأكيد  �سنوات من  وبعد 
اأي��ام الأ���س��د باتت م��ع��دودة، اعترب 
كري يف مقابلة مع �سبكة �سي بي 
اإ�س الأمركية بثت الأحد اأن على 
الأ�سد  مع  تتفاو�س  اأن  وا�سنطن 

لإنهاء احلرب.
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
رئي�س ماالوي ي�شيد بامل�شاعدات االإن�شانية التي تقدمها االإمارات لبالده 

•• ليلونغوي - ماالوي-وام: 

التي  اأ�ساد فخامة بيرت مورثاريكا رئي�س جمهورية مالوي بامل�ساعدات 
التي  الفي�سانات  اإث��ر  ل��ب��الده  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  تقدمها 

�سربت مالوي اأخرا.
لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  يف  م�سوؤول  م�سدر  وق��ال 
ا�ستقبال رئي�س م��الوي لوفد  ال���س��ادة ج��اءت خ��الل  اإن ه��ذه  الإن�سانية 
املوؤ�س�سة الذي يزور ليلونغوي حاليا وبداأ تقدمي امل�ساعدات العاجلة التي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بها �ساحب  اأم��ر 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  حفظه اهلل و�ساحب 

األفني  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
الطبية  وامل����واد  الأدوي����ة  م��ن  ك��ب��رة  وك��م��ي��ات  ال���ذرة  م��ن  طنا  و280 

ملكافحة املالريا لالأ�سر املحتاجة يف مالوي.
واأثنى الرئي�س املالوي على التربعات الكبرة والهامة املقدمة من دولة 
الإمارات العربية املتحدة .. واأعرب عن �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان على هذه املبادرة الطيبة والتي جاءت يف الوقت املنا�سب باعتبارها 
املعي�سة  م�ستويات  لتح�سني  احلكومة  قبل  من  املبذولة  للجهود  مكملة 
للمت�سررين من الكوارث. واأ�ساف الرئي�س املالوي الذي ا�ستقبل فريق 
موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية يف ق�سر كاموزو يف ليلونغوي عا�سمة 

مالوي.. اأنه منذ اأن �سهدت بالده هذه الكوارث وهو يح�سل على الدعم 
من املنظمات املحلية والدولية .. منوها اإىل اأن دولة الإمارات كانت من 
الدول ال�سباقة يف مد يد امل�ساعدة للمحتاجني يف بالده.. وو�سف ذلك 
باأنه موؤ�سر على العالقات اجليدة التي تتمتع بها جمهورية مالوي مع 

دولة الإمارات العربية املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى.
واأ�ساف .. نيابة عن حكومة مالوي .. اأود اأن اأ�سكر موؤ�س�سة خليفة بن 

زايد ملثل هذه ال�ستجابة يف الوقت املنا�سب .
واأ�سار امل�سدر امل�سوؤول يف موؤ�س�سة خليفة اإىل اأنه بعد درا�سة حجم الكارثة 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م��ن  التوجيهات  ���س��درت  م���الوي  اأ���س��اب��ت  ال��ت��ي 
الفي�سانات  م�ن  للمت�سررين  عاجل�ة  اإغاثة  بتقدمي  اهلل  حفظه  الدولة 

يف جمهورية مالوي وقررت موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الإن�سانية اإيفاد وفد ر�سمي اإىل مالوي للوقوف على حجم الأ�سرار التي 
امل�ساعدات  لتقدمي  ال�سبل  كل  ودرا�سة  الفي�سانات  بها من جراء  حلقت 
من  املت�سررين  على  للتخفيف  وق��ت  اأ�سرع  يف  ت�سررا  الأك��رث  للمناطق 
الإغاثية  امل�ساعدات  �سراء  مت  للوقت  اخت�سارا  اأنه  واأو�سح  الفي�سانات. 
من ال�سوق املحلي بهدف دعم القت�ساد املالوي وهي عبارة عن األفني و 
280 طنا من الذرة اإ�سافة اإىل كمية كبرة من الأدوية واملواد الطبية.
اإنه  م���الوي  يف  ال��ك��وارث  ادارة  لق�سم  املفو�س  �سيوجنوزيني  ب��ول  وق��ال 
�سيتم توزيع امل�ساعدات على جميع املناطق املت�سررة وعددها 15 منطقة 

خا�سة يف منطقتي �سيكواوا ون�ساجني .

يفتتح اأعمال قمة رواد التوا�صل االجتماعي العرب اليوم

حممد بن را�شد يوؤكد اأهمية ا�شتخدام و�شائل التوا�شل يف تعزيز القيم والتحفيز على التفكري االإبداعي
•• دبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
املتنامي  اأهمية الدور الإيجابي  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  رئي�س جمل�س 
لو�سائل التوا�سل الجتماعي يف خمتلف نواحي احلياة م�سددا على �سرورة 
تاأثرها  الو�سائل مبا ي�سمن زيادة  الرئي�سة ل�ستخدام هذه  الركائز  و�سع 
معها  البناء  تفاعلهم  وت�سجيع  النا�س  حياة  يف  القيم  تعزيز  يف  الإي��ج��اب��ي 
والتحفيز على التفكر الإبداعي لتطوير خمتلف نواحي احلياة وال�ستفادة 
منها لتبادل الآراء واملعرفة واخلربات مبا يخدم الإن�سانية ويعزز ترابطها 

وتقاربها.
مكتوم  ال  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  افتتاح  ع�سية  ذل��ك  ج��اء 
اليوم مب�ساركة  التي تنطلق  العرب  التوا�سل الجتماعي  رواد  لأعمال قمة 
اأكرث من األف و 500 �سخ�سية من كبار املوؤثرين العرب يف القمة التي تعقد 

على مدى يومني يف قاعة اأرينا مبركز دبي التجاري العاملي.

يح�سر القمة نخبة من خرباء ورواد التوا�سل الجتماعي يف الوطن العربي 
والعامل وي�سلط 38 متحدثا ال�سوء على فر�س وحتديات توظيف جمالت 
النا�س  ي��خ��دم  مب��ا  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ع��رب  الإي��ج��اب��ي  التوا�سل 

وجهود التنمية املجتمعية يف الدول العربية.
التوا�سل  رواد  بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  للقمة  الأول  ال��ي��وم  وي�سهد 
الفردية  الإب��داع��ات  تكرمي  اإىل  والهادفة   2015 لعام  العرب  الجتماعي 
و�سائل  القطاعات وعرب خمتلف  الفئات يف خمتلف  واملوؤ�س�سية يف عدد من 

التوا�سل الجتماعي.
اأجندة فعاليات القمة على جمموعة من اجلل�سات التي �ستتناول  وحتتوى 
من�سات  وت��اأث��ر  ت��وا���س��ل  ك��اأ���س��ل��وب  الإي��ج��اب��ي��ة  القيم  على  ت��رك��ز  موا�سيع 
على  للتغلب  الجتماعي  والتوا�سل  اإن�سانيتنا  على  الجتماعي  التوا�سل 
الإعالم  ب��ني  العالقات  تطرح  مو�سوعات  ط��رح  اإىل  بالإ�سافة  التحديات 

التقليدي والإعالم الجتماعي ودور كل منهما يف �سياغة امل�ستقبل.
اأي�سا م�ساركة كل من لوي�س كول الذي يعد  التفاعلية  وتت�سمن اجلل�سات 

 100 واحدا من اأكرث النا�سطني واملوؤثرين على موقع يوتيوب باأكرث من 
ياأتي �سمن  وال��ذي  راي�س  املحرتف كول  وامل�سور  قناته  مليون م�ساهدة يف 
قائمة اخلم�سة اأكرث تفاعال على موقع ان�ستجرام وبراندن �ستانتون الذي 
ت�سم �سفحته على الفي�سبوك اأكرث من 12 مليون متابع عالوة على كري�س 

م�سينا خمرتع لغة الو�سم الها�ستاق يف و�سائل التوا�سل الجتماعي.
وعلى �سعيد املتحدثني العرب �ست�سم جل�سات املنتدى التفاعلية عددا من 
اأبرز ال�سخ�سيات العرب على مواقع التوا�سل الجتماعي حيث �سيقدم كل 
را�سد  ب��ن  حممد  كلية  وعميد  �سي  ب��ي  اأم  جمموعة  م��دي��ر  ج��اب��ر  علي  م��ن 
�سهاب  اأحمد  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  واخلبر يف  وال�سحفي  لالإعالم 
الإعالم  تاأثر  زي��ادة  التقليدي مع  الإع��الم  واق��ع  تناق�سان  الدين جل�ستني 

اجلديد.
التي  املبتكرة  الفعاليات  تاأتي م�سابقة بذور كاإحدى  و�سمن فعاليات القمة 
توفر من�سة بارزة لدعم امل�ساريع واملبادرات اجلديدة على مواقع التوا�سل 
دعم  وموؤ�س�سات  الأع��م��ال  حا�سنات  بني  اللقاء  فر�سة  وتوفر  الجتماعي 

والأفكار  امل�ساريع  اأ�سحاب  ال�سباب من  الأعمال  رواد  امل�ساريع اجلديدة مع 
اجلديدة على مواقع التوا�سل الجتماعي.

الفنية  ب��ال��ع��رو���س  ال�ستمتاع  بفر�سة  وامل�����س��ارك��ون  احل�����س��ور  �سيحظى  وا 
ال�سعودي  الفنان  ي�ست�سيف  وال��ذي  امل�سرح  ركن  �سمن  املميزة  والرتفيهية 
عبد الرحمن حممد والذي ي�ستهر بقناته على يوتيوب التي يقدم عربها 
عددا من الأغاين لق�سائد من ال�سعر العربي القدمي واملو�سحات بطريقة 
مبتكرة م�سحوبة بعزف على اجليتار وحقق اأداءه الغنائي لق�سيدة اأ�سابك 
ع�سقا ل��ي��زي��د ب��ن م��ع��اوي��ة اأك���رث م��ن 15 م��ل��ي��ون م�����س��اه��دة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

الكوميدي وون هو.
وت�سهد القمة اأي�سا اإطالق تقرير التوا�سل الجتماعي العربي الذي يقدم 
من  وذل��ك  العربي  العامل  يف  الجتماعي  التوا�سل  واق��ع  عن  �ساملة  نظرة 
خالل ر�سد كافة توجهات م�سهد التوا�سل الجتماعي يف العامل العربي اإىل 
التوا�سل الجتماعي يف خمتلف  ا�ستخدام قنوات  جانب نظرة مف�سلة عن 

الدول العربية. 

رحب بفكرة افتتاح مكتب عاملي للموؤ�ص�صة يف دبي واأ�صدر اأوامره بتوفري الدعم اللوج�صتي لها

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة االنرتبول 
تعزيز التعاون يف ق�شايا مكافحة اجلرمية املنظمة

•• دبي -وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل يف 
املكتب التنفيذي ل�سموه يف اأبراج 
بح�سور  ام�����س  ظ��ه��ر  الم�������ارات 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
التعاون  تعزيز  �سبل  املر  واليا�س 
الدولة  امل��ع��ن��ي��ة يف  اجل��ه��ات  ب��ني 
ق�سايا  يف  الن��رتب��ول  وموؤ�س�سة 
املنظمة  اجل�����رمي�����ة  م���ك���اف���ح���ة 

بجميع اأ�سكالها .
بالإ�سافة اإىل العمل على تطوير 
النرتبول  موؤ�س�سة  ودور  ع��م��ل 
من  العربي  العامل  م�ستوى  على 

بالعمل  اأوام���ره  واأ���س��در  بالفكرة 
الالزمة  الج����راءات  ات��خ��اذ  على 
للموؤ�س�سة  امل��ق��ر  اف��ت��ت��اح  لإمت����ام 
الذي  اللوج�ستي  الدعم  وتوفر 
ب�سور  مهامها  اأداء  على  يعينها 
اجلهات  واح���ت���ي���اج���ات  ت��ت��م��ا���س��ى 
امل�����س��اع��دة يف جمال  ال��ت��ي تطلب 
القت�سادية  اجل���رائ���م  م��ك��اف��ح��ة 

وحماية م�ساحلها.

بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو 
حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
مي�سال  اإل���ي���ا����س  م���ع���ايل   .. دب����ي 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املر 
النرتبول التي تتخذ من مدينة 
دائما  م��ق��را  ���س��وي�����س��ر  ج��ن��ي��ف يف 

لها.
ال�سمو  ا���س��ت��ع��ر���س ���س��اح��ب  وق���د 

للموؤ�س�سة  العاملي  املكتب  خ��الل 
يكون  كي  دبي  افتتاحه يف  املزمع 
م����رك����زا ع���امل���ي���ا لن����ط����الق عمل 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل��وؤ���س�����س��ة 
وعلى م�ستوى العامل يف مكافحة 
واجلرمية  القت�سادية  اجلرائم 

املنظمة.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ورح����ب 
مكتوم  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 

بن  م��ع��ايل حممد  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر �سوؤون 

الفريق  و�سعادة  ال���وزراء  جمل�س 
ال�����س��ع��ف��ار وكيل  ���س��ي��ف ع���ب���داهلل 

اللواء  و���س��ع��ادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
حممد اأحمد القمزي. 

االحتادية العليا ت�شتمع ملرافعة الدفاع يف ق�شية ت�شليم 
معلومات حمظورة ملن يعمل مل�شلحة دولة اأجنبية

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستمعت دائرة اأمن الدولة باملحكمة الحتادية العليا 
ام�س برئا�سة القا�سي فالح الهاجري رئي�س الدائرة 
ت�سليم  ق�سية  يف  ع(  ر  )ع  املتهم  دف���اع  مرافعة  اإىل 
حمظور  حكومية  ب��دائ��رة  خا�سة  ومعلومات  اأخ��ب��ار 
اأجنبية  دول��ة  مل�سلحة  يعمل  مل��ن  وت�سليمها  ن�سرها 
ب��رباءة موكله من  املرافعة  الدفاع يف نهاية  وطالب 
التهم املن�سوب اليه . وقررت املحكمة حجز الق�سية 
جلل�سة 30 مار�س اجلاري للنطق باحلكم. ويعاقب 
من  و170   169 باملادتني  الإدان���ة  حالة  يف  املتهم 

قانون العقوبات الحتادي.
جمعية  رئ��ي�����س  ال�سام�سي  زاي���د  امل��ح��ام��ي  اأو���س��ح  و 
 169 امل����ادة  اأن  وال��ق��ان��ون��ني  للمحامني  الم�����ارات 
امل��ع��دل��ة ب��ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات الحت������ادي ت��ن�����س على 
اأو  اأذاع  اأو  ن�سر  من  امل��وؤق��ت  بال�سجن  املتهم  معاقبة 
�سلم لدولة اأجنبية اأو لأحد ممن يعملون مل�سلحتها 
باأية �سورة وعلى اأي وجه وباأية و�سيلة كانت اأخبارا 
اأو معلومات اأو اأ�سياء اأو مكاتبات اأو وثائق اأو خرائط 
مما  ذل��ك  غر  اأو  احداثيات  اأو  �سورا  اأو  ر�سوما  اأو 
اجلهات  اح��دى  اأو  احلكومية  بالدوائر  يكون خا�سا 
من  حمظورا  "وكان  املادة" 5  يف  ذكرها  ورد  التي 

اجلهة املخت�سة ن�سره اأو اإذاعته.
املادة  م��ن  الأوىل  الفقرة  اأن  ال�سام�سي  اأو���س��ح  كما 
اأن املعلومات احلربية وال�سيا�سية  على  تن�س   170
التي  والأمنية  والعلمية  وال�سناعية  والقت�سادية 
ل يعلمها بحكم طبيعتها اإل الأ�سخا�س الذين لهم 
اأن  ال��دول��ة  م�سلحة  تقت�سي  وال��ت��ي  ذل��ك  يف  �سفة 

تبقى �سرا على من عداهم.
ذويه  بع�س من  بح�سور  املتهم  املحكمة  اأم��ام  ومثل 

وعدد من و�سائل الإعالم بالدولة.

من�شور بن زايد يت�شلم من علي 
الكعبي ن�شخة من ديوان ر�شائل وفاء 

•• اأبوظبي-وام: 

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ت�سلم 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة من 
معايل علي بن �سامل الكعبي مدير مكتب وزير �سوؤون 

الرئا�سة ن�سخة من ديوان معاليه ر�سائل وفاء .
ال�سيخ  �سمو  اإىل  ق�سيدة مهداة   21 الديوان  وي�سم 
اإىل �سور متنوعة  اإ�سافة  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 
ل�سموه و �سي دي يحتوي على �سالت لق�سائد الديوان 
باأ�سوات املن�سدين ح�سني اآل لبر �سالح الذيب بندر 

بن عوير و منر البقمي.

اأ�سرف على الديوان ال�ساعر ح�سني بن �سوده وقال يف 
مقدمته اإن الديوان يت�سمن ر�سائل وفاء موجهة من 
قلب وقلم ال�ساعر الغني عن التعريف علي بن �سامل 
الكعبي و�سمنها ما يخدم �سمر كل مواطن ومقيم 
ربط  ال�ساعر  اأن  واأو�سح  الطيبة..  الأر���س  على هذه 
بني �سفات ومناقب ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه كوالد 

ومعلم وبني البن البار والتلميذ النجيب.
جدير بالذكر اأنه �سدر لل�ساعر علي بن �سامل الكعبي 
رذاذ  و  �سحايب  بينها:  م��ن  ع��دي��دة  �سعرية  دواوي����ن 
القوايف و عقد ف��روز و زاي��د.. رج��ل التاريخ و نظم 

القاليد يف مدح حممد بن زايد و خر خلف .

الدفاع املدين يف اأبوظبي ي�شيطر 
على حريق مب�شتودع يف امل�شفح 

•• اأبوظبي-وام:

�سيطرت ف���رق ال��دف��اع امل���دين يف اأب��وظ��ب��ي ���س��ب��اح ام�����س ع��ل��ى ح��ري��ق �سب 
عنا�سر  من  ثالثة  ا�سابة  عنه  جنم   13 امل�سفح  منطقة  مب�ستودعفي 
الدفاع املدين اأثناء مكافحة النران اثنان منهم باإختناق ومت نقلهما اإىل 

م�ست�سفى املفرق بوا�سطة �سيارات ا�سعاف ال�سرطة.
كان بالغ ورد قد من غرفة العمليات يف ال�ساعة احلادية ع�سرة وع�سر دقائق 
�سباحا يفيد باإندلع حريق وانبعاث الدخان يف اأحد امل�ستودعات مبنطقة 
امل�سفح وعلى الفور توجهت فرق الدفاع املدين من مركز الدفاع املدين يف 
امل�سفح و  م 14 "و  م 33 ودعم واإ�سناد مراكز حممد بن زايد والقبي�سات 
امل�ستودعات الأخرى املجاورة ول  اإىل  والوثبة واملقطعوحالت دون انتقاله 

تزال التحقيقات جارية ملعرفة مالب�ساته.

حممد بن زايد يتلقى ر�صالة خطية من الرئي�س املوريتاين ت�صلمها من�صور بن زايد

وفد اأمانة جمل�س ال�شورى ال�شعودي يزور اأمانة 
املجل�س الوطني االحتادي

•• دبي -وام: 

يقوم وفد من الأمانة العامة ملجل�س ال�سورى ال�سعودي 
عمرو  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  الدكتور  معايل  برئا�سة 
الأمني العام للمجل�س بزيارة اىل الدولة يطلع خاللها 
على امل�سرة الربملانية يف الإم��ارات واآلية عمل الأمانة 
الرائدة  الحت��ادي وجتربتها  الوطني  للمجل�س  العامة 
الفني  والدعم  والتطوير  الربملانية  البحوث  جمال  يف 
وال��ت��ق��ن��ي ال����ذي ت��ق��دم��ه ل��دع��م ع��م��ل اأج���ه���زة املجل�س 
والرقابية  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه  مم���ار����س���ة  يف 

الدكتور  ���س��ع��ادة  وا�ستقبل  ال��ربمل��ان��ي��ة.  والدبلوما�سية 
الوطني  للمجل�س  العام  الأم��ني  املزروعي  �سامل  حممد 
الحتادي اليوم يف مطار دبي الدويل الوفد ال�سعودي. 
الطالع  يومني  ت�ستغرق  التي  الزيارة  برنامج  وي�سمل 
على طبيعة واآليات عمل خمتلف اإدارات الأمانة العامة 
للمجل�س الوطني وعلى عر�س حول املنهجيات املتبعة يف 
اإعداد البحوث والدرا�سات الربملانية يف املجل�س وجلانه 
وجل�ساته وم�ساركاته اخلارجية وحول مفهوم الدرا�سات 
احلديثة  الربملانية  املدر�سة  نظر  وجهة  من  الربملانية 

واآلية تقدمي الدعم التقني والإعالمي لالأع�ساء. 

 إدارة المشـــــتريات 

إعالن طرح مزايدة عامــــة

لمزيد من المعلومات عن تفاصيل إعالن  المزايدة يرجى زيارة الموقع االلكتروني لبلدية مدينة 
أبوظبي (www.adm.gov.ae) ـ إعالنات المناقصات والمزايدات .         

لالستفسار يرجى االتصال على الرقم (6956221/ 02) أو الكتابـــــة الــــــى البريــد االلكتروني

     تعلن بلديــة مدينة أبوظبي عن طرح  المزايدة المذكورة أدناه وفقا لما يلي:

الخميس الموافق 
2015/04/02م

500
درهم

آخر موعدالموضــوعرقم  المزايدة
 لشراء  المزايدة  

رسوم
  المزايدة

(procurementdivision@adm.abudhabi.ae) 

خدمة غسيل السيارات  بمبنى 
بلدية مدينة أبوظبي

أعمال الذبح والسلخ 
في مجمع مسلخ الوثبة
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اأخبار الإمارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ست�سفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية الأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
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ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الرئي�س التون�شي ي�شتقبل عبداهلل بن زايد ويبحث معه �شبل تطوير العالقات والتعاون بني البلدين
•• تون�س-وام:

ال�سب�سي  قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�س  ا�ستقبل فخامة 
ام�����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 

اخلارجية الذي يزور جمهورية تون�س حاليا.
ونقل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اإىل الرئي�س 
التون�سي خالل اللقاء حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
و�ساحب  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�ساحب ال�سمو 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد 

لتون�س  �سموهم  ومتنيات  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
مزيدا من التقدم.

واأكد �سموه موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لتون�س 
اقت�ساديا و �سيا�سيا لتعزيز تنمية وا�ستقرار البالد.

ال�سيخ  �سمو  ب��زي��ارة  ال�سب�سي  الرئي�س  رح��ب  جانبه  م��ن 
اآل نهيان اإىل تون�س وحمله حتياته اإىل  عبداهلل بن زايد 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة و�ساحب ال�سمو نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�ساحب ال�سمو 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
والزده���ار يف  التقدم  ا�ستمرار  الإم���ارات  لدولة  ومتنياته 

ظل قيادتها الر�سيدة.

بني  العالقات  وم�ستوى  بعمق  التون�سي  الرئي�س  واأ���س��اد 
بالده ودولة الإمارات.. موؤكدا حر�سه على تعزيز التعاون 
البلدين مبا يخدم م�سالح  والتن�سيق ال�سرتاتيجي بني 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ح�سر  كما  �سعبيهما. 
نهيان ماأدبة الغداء التي اأقامها فخامة الرئي�س التون�سي 

على �سرف �سموه والوفد املرافق له.
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  وامل��اأدب��ة  اللقاء  ح�سر 
�سلطان اجلابر وزير دولة و�سعادة اللواء فار�س املزروعي 
والع�سكرية  الأم��ن��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعد 
و�سعادة �سامل عي�سى القطام الزعابي �سفر الدولة لدى 

تون�س.

نظمت ملتقيات مدينة �صخبوط ،املطار وحدبة الزعفرانة ، ال�صدر وال�صليلة ،العدلة خالل عام 2014

بلدية مدينة اأبوظبي و�شركاوؤها اال�شرتاتيجيون يلتقون �شكان جزيرة يا�س

االأر�شيف الوطني ينظم دورة تدريبية يف معايري التاريخ ال�شفاهي للباحثني املتعاونني 

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  البلدي  النظام  لروؤية  جت�سيدا 
التوا�سل  على  وح��ر���س��ه  اأب��وظ��ب��ي 
وموا�سلة  امل��ج��ت��م��ع،  م���ع  ال���دائ���م 
امل�ساريع التطويرية التي ت�ساهم يف 
والرتقاء  امل�ستدامة  التنمية  دعم 
ال�سكان،  اإىل  امل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات 
اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ت��ن��ظ��م 
و����س���رك���اوؤه���ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ون يف 
مار�س  من  ع�سر  ال�سابع  الثالثاء 
احلايل ملتقاها ال�ساد�س ع�سر مع 
تنطلق  حيث  ي��ا���س  ج��زي��رة  �سكان 
ال�ساعة  ب���ني  م���ا  امل��ل��ت��ق��ى  اأع���م���ال 
ال�ساعة  وح���ت���ى  م�������س���اًء   7:00
تقام  التي  باخليمة  م�ساًء   9:00
م�ساكن  ب��ج��ان��ب  امل��ن��ا���س��ب��ة  ل���ه���ذه 
التوا�سل  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف   ، ي���ا����س 
املبا�سر مع خمتلف �سرائح املجتمع 
يف ام���اك���ن ت���واج���ده���م والط�����الع 
ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م��ن اخلدمات 
اآرائهم  اإىل  وال�ستماع  ال�سا�سية 
العمل  ومقرتحاتهم حول تطوير 
ال��ب��ل��دي ، واي�����س��ا اط��الع��ه��م على 

•• ابوظبي-الفجر:

لدولة  ال���وط���ن���ي  الأر����س���ي���ف  ن��ظ��م 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة دورة 
ت���دري���ب���ي���ة مب���دي���ن���ة ال����ع����ني ح���ول 
يتبعها  ال����ت����ي  ال���ع���امل���ي���ة  امل���ع���اي���ر 
باختيار  ب����دءاً  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف 
ال�����رواة، ال��ت��ح��دي��ات امل��ي��دان��ي��ة التي 
اإجراء  كيفية  ثم  الباحث،  يواجهها 
امل����ق����اب����الت وت�����اأط�����ر حم�����اوره�����ا، 
حمتواها،  وف����رز  امل��ق��اب��ل��ة  وت��ف��ري��غ 
�سياغتها  ث��م  معلوماتها،  وحتليل 
يدّون  كبحٍث  واإع���داده���ا  وكتابتها، 

ويوثق ذاكرة الوطن.
عائ�سة  ال��دك��ت��ورة  ال����دورة  ح�سرت 
البحوث  اإدارة  م���دي���رة  ب���اخل���ر، 
الأر�سيف  يف  امل��ع��رف��ي��ة  واخل���دم���ات 
ال����وط����ن����ي، مم���ث���ل ق�������ارة اآ����س���ي���ا يف 
اجلمعية العاملية للتاريخ ال�سفاهي، 
التدريبية  ال������دورة  يف  وح���ا����س���رت 
امل�سوؤولة  با�سراحيل  عبر  الباحثة 
ع�����ن ال����ب����اح����ث����ني امل����ت����ع����اون����ني مع 

الأر�سيف الوطني من خارجه.

الدكتورة  ق���ال���ت  ال��������دورة  وح������ول 
اهتمام  ب��������داأ  ب�����اخل�����ر:  ع���ائ�������س���ة 
الأر������س�����ي�����ف ال����وط����ن����ي ب���ال���ت���اري���خ 
�سدور  منذ  فعلي  ب�سكل  ال�سفاهي 
لعام   7 رق����م  الحت�������ادي  ال���ق���ان���ون 
�ساحب  اأ����س���دره  ال���ذي  2008م، 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمّو 
نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل- 
ب�ساأن الأر�سيف الوطني، وقد عنيت 
امل��ادة الأوىل من الف�سل الأول من 
ال��ق��ان��ون ب��ال��ت��اري��خ ال�����س��ف��اه��ي؛ اإذ 
ال�سفوي  الأر���س��ي��ف  اإن  فيها:  ج��اء 
ه���و امل�����ادة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ال��ت��ي يقوم 
الأر�سيف الوطني بجمعها م�سافهة 
والكتابة،  ب��ال�����س��وت  وت�����س��ج��ي��ل��ه��ا 
ن  ا�ستكماًل ملعلومات غائبة ومل تدَوّ
بعد  مقتنياته  اإىل  وت�����س��م  اأ����س���اًل، 

توثيقها ب�سكل ر�سمي.
الدكتورة عائ�سة باخلر:  واأ�سافت 
ومل��ا ك��ان الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي يتبنى 
التاريخ  ج���م���ع  يف  رح���ل���ت���ه  اأث�����ن�����اء 
املعاير  اأف�سل  وحفظه  ال�سفاهي 
واملمار�سات الدولية يف هذا اجلانب، 

ملتقيات  ���س��اب��ق��ا  ن��ظ��م  اأب���وظ���ب���ي 
املا�سي  ال��ع��ام  �سهد  وق���د  ع��دي��دة، 
ملتقيات  اأرب��ع��ة  تنظيم   2014
خمتلفة  م����ن����اط����ق  يف  ن����اج����ح����ة 
يف  �سخبوط  مدينة  ملتقى  منها 
املطار وحدبة  ،وملتقى  25مار�س 
وملتقى   ، مايو   27 الزعفرانة يف 
ال�سدر وال�سليلة قي 23 �سبتمرب 
دي�سمرب   15 العدلة يف  وملتقى   ،

.2014
امللتقيات  خ��ط��ة  ب��خ�����س��و���س  ام����ا 
اأن  �سعادته  ف��اأك��د  احل��ال��ي��ة  لل�سنة 
نهج  يف  ب��ل��دي��ة  م�ستمرة  ال��ب��ل��دي��ة 
خالل  م��ن  املجتمع  م��ع  التوا�سل 
بناء  يف  لأهميتها  نظرا  امللتقيات 
املجتمع  م����ع  ال���ت���وا����س���ل  ج�������س���ور 
البلدية  و�سعت  املنطلق  ومن هذا 
تنظيم  ت�سمل  احل��ايل  للعام  خطة 
 26 يف  امل��ع��زز  منطقة  يف  ملتقى 
مايو ، وملتقى يف منطقة الكرامة 
وم�سلى  وال�����وح�����دة  وال����رو�����س����ة 
العيد، واملنا�سر والزعاب، يف 22 
اأغ�سط�س، وملتقى مبنطقة القالح 

اجلديدة يف 10 نوفمرب . 

وال��ت��وا���س��ل م��ع��ه، ف��ت��ح��دي��د موعد 
وحتديد  احل���وار،  لت�سجيل  املقابلة 
املجدية  لالأ�سئلة  الرئي�سة  املحاور 
�سجل  اإىل  ج����دي����داً  ت�����س��ي��ف  ال���ت���ي 
�سر  كيفية  ثم  ال�سفاهي،  التاريخ 
املقابلة، وفك رموز األفاظ اللهجة، 
وتوثيقها لال�ستفادة منها واإتاحتها 

للباحثني.
وبينت الباحثة اأن الذي يقوم بجمع 
يكوناً  اأن  يجب  ال�سفاهي  ال��ت��اري��خ 
ب��امل��ع��رف��ة وال��ب��ح��ث، ولديه  ���س��غ��وف��اً 
م����ه����ارات احل�������وار وحت���ف���ي���ز ذاك�����رة 
معلومات  ع��ل��ى  للح�سول  ال����راوي 
وتفا�سيل ت�سّد ثغرات التاريخ التي 
مل توثق بعد. وا�ستندت الباحثة يف 
يف  املثالية  للمقابالت  ا�ستعرا�سها 
من  من���اذج  على  ال�سفاهي  ال��ت��اري��خ 
ِنفت  و �سُ اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ق��اب��الت 
واملعاير  العلمية  املنهجية  ح�سب 
وبع�س  ال�سفاهي  للتاريخ  العاملية 
ملا  وال�سورة  بال�سوت  الت�سجيالت 
يعرت�س الباحث من حتديات اأثناء 

املقابلة.

با�سراحيل  عبر  الباحثة  ب��داأت  ثم 
تعريف  يف  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال����������دورة 
واهتماماته  ال�����س��ف��اه��ي،  ال���ت���اري���خ 
خمزوناتهم،  و�سرد  الأف���راد،  ب�سر 
احلياة  ومن��ط  حياتهم،  وتفا�سيل 
ال����ت����ي ع���ا����س���وه���ا يف امل����ا�����س����ي، يف 
ال�سيا�سية  احل��ي��اة  ج��وان��ب  خمتلف 
والق����ت���������س����ادي����ة، والج���ت���م���اع���ي���ة 
لكل  اأن  اإىل  م�����س��رة  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
واح�����د م���ن ك���ب���ار ال�����س��ن ���س��اه��م يف 
الإم�������ارات جتربته  ت��اأ���س��ي�����س دول����ة 
اأهمية، واعتربت  التي ل تخلو من 
ال�سفاهي  التاريخ  جم��ال  يف  العمل 
هو �سراع مع الوقت لأن معلومات 
التاريخ ال�سفاهي م�ستمدة من كبار 
ال�سن الذين عا�سوا اأحداث مهمة يف 

تاريخ الإمارات.
العلمية  الأ�ساليب  ال��دورة  وتناولت 
يف جمع التاريخ ال�سفاهي وتوثيقه، 
التي  امل���ق���اب���ل���ة  م�����راح�����ل  م�����ع�����ددًة 
التاريخ  يف  عليها  الع��ت��م��اد  مي��ك��ن 
اختيار  مب��ع��اي��ر  ب�����دءاً  ال�����س��ف��اه��ي 
الراوي وكيفية جمع املعلومات عنه 

اللتزام بالدوام يف الأر�سيف.
البحوث  اإدارة  م����دي����رة  اأك��������دت   
الأر�سيف  اأن  امل��ع��رف��ي��ة  واخل���دم���ات 
ال��وط��ن��ي ل ي��دخ��ر ج��ه��داً م��ن اأجل 
املتقدمة  ال��ت��ج��ارب  ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
وحر�ساً  امل��ت��ق��دم��ة،  ال��ع��امل  دول  يف 
على تعزيز اأهمية التاريخ ال�سفاهي 
يف ر���س��د م��ا���س��ي الآب�����اء والأج�����داد 

املنظمات  يف  ع�سواً  جعله  ما  وه��ذا 
املتخ�س�سة  ال���ع���امل���ي���ة  وال���ه���ي���ئ���ات 
وبجهود  ف���اإن���ن���ا  امل����ج����ال،  ه�����ذا  يف 
با�سراحيل  عبر  الباحثة  الزميلة 
اآث���رن���ا ت��ع��م��ي��م ه����ذه امل��ع��اي��ر على 
بالتعاون  يعملون  ال��ذي��ن  ال��زم��الء 
اإجراء  على  الوطني  الأر���س��ي��ف  م��ع 
م��ق��اب��الت ال��ت��اري��خ ال�����س��ف��اه��ي دون 

اأب��ن��اء املجتمع الإم��ارات��ي فاإن  ل��دى 
من  �سل�سلة  قدم  الوطني  الأر�سيف 
جامعات  يف  التدريبية  املحا�سرات 
اأ�س�س  ح����ول  وم���ع���اه���ده���ا  ال����دول����ة 
وكيفية  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  منهجية 
ال�سفاهي  التاريخ  مقابالت  اإج��راء 
اأعلى  و  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل  وف����ق 

املعاير.

 ، املنطقة  يف  تنفذ  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع 
و�سع  يف  معهم  امل�����س��ارك��ة  وت��ع��زي��ز 
الالزمة  واخل���ط���ط  ال���ت�������س���ورات 
لتطوير اخلدمات العامة وحت�سني 
م�ستوى العي�س واملرافق اخلدمية، 
حيث يعد ذلك من �سمن اأولويات 
ال��ه��ادف��ة لتعزيز  ال��ب��ل��دي  ال��ن��ظ��ام 
م��ع��اي��ر ج�����ودة احل���ي���اة يف ام����ارة 
ابوظبي مبا يتفق مع روؤية حكومة 

الآراء  اإىل  ل��ال���س��ت��م��اع  م��ن��ا���س��ب��ة 
بال�سكان،  اخل��ا���س��ة  وال��ت��ط��ل��ع��ات 
موؤكدا احلر�س على ا�ستثمار هذا 
والإن�سات   ، الآراء  لتبادل  امللتقى 
املواطنني  اأ����س���وات  اإىل  ب��اه��ت��م��ام 
 ، ، واح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ، وم��ط��ال��ب��ه��م 
وكذلك للتعرف على روؤية ال�سكان 
يف جم�����ال ت���ط���وي���ر اخل����دم����ات يف 
البلدية  لأن   ، املهمة  املنطقة  هذه 

ابوظبي 2030. 
����س���ع���ادة م�سبح  م���ن ج��ان��ب��ه دع����ا 
م��ب��ارك امل���رر امل��دي��ر ال��ع��ام لبلدية 
ب���الإن���اب���ة �سكان  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
هذا  يف  امل�ساركة  اأهمية  اإىل  ي��ا���س 
ال�سراكة  ع��الق��ة  وت��ع��زي��ز  امللتقى 
احلكومية  واجل��ه��ات  البلدية  م��ع 
بهدف الرتقاء امل�ستمر باخلدمات 
، كون هذه امللتقيات ت�سكل من�سة 

حري�سة على ال�ستجابة ال�سريعة 
لكافة التطلعات، والرتقاء امل�ستمر 

باخلدمات املقدمة اإىل املجتمع.
ممثلي  ب���ج���م���ي���ع  امل��������رر  واأ��������س�������اد 
امل��وؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات وال���دوائ���ر 
املحلية الذين �ساركوا يف امللتقيات 
ال�����س��اب��ق��ة وال����ذمي ���س��ي�����س��ارك��ون يف 
التقدير  بكل  مثمناً  يا�س،  ملتقى 
وم�ساندة  دع�����م  ع���ل���ى  ح��ر���س��ه��م 

النظام البلدي يف جميع م�ساريعه 
وخططه ، وال�سعي نحو تاأكيد قيم 
م�سراً   ، املوؤ�س�سات  ب��ني  التكامل 
ومتطلباتهم  ال�����س��ك��ان  اأراء  اأن 
ت�سكل اأولوية ق�سوى لدى النظام 
ال��ب��ل��دي وال�����س��رك��اء وه���ي مو�سع 
اجلهات  ك��ل  م��ن  ومتابعة  اه��ت��م��ام 

املخت�سة. 
مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

اأبوظبي لالأنظمة والتنمية االأ�شرية.. برنامج املواطن االإلكرتوين
•• العني-وام:

املن�سوري مدير  بن لحج  را�سد  �سعادة  اطلع 
الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام 
الرميثي  حممد  م��رمي  و���س��ع��ادة  وامل��ع��ل��وم��ات 
خالل  الأ���س��ري��ة  التنمية  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير 
الوقن  منطقة  يف  املوؤ�س�سة  م��رك��ز  زي��ارت��ه��م��ا 
الربنامج  اأداء  ع���ل���ى   .. ال���ع���ني  م���دي���ن���ة  يف 
املنطقة  ال�سيدات يف  به من  امللتحقات  ون�سبة 
والتحديات التي تواجه تنفيذه واأبرز النتائج 
املتحققة واملقرتحات التي بنيت على الواقع. 
تاأتي الزيارة يف اإطار املتابعة الدورية لربنامج 
املواطن الإلكرتوين الذي ت�ست�سيفه املوؤ�س�سة 
وتنظمه بالتعاون مع مركز اأبوظبي لالأنظمة 
الإلكرتونية واملعلومات وي�ستفيد منه جمهور 
املوؤ�س�سة من ال�سيدات يف الوقن وما يجاورها 
بن  را�سد  �سعادة  وق��ال  الأخ���رى.  املناطق  من 
لحج يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة .. اإن تنفيذ 
برنامج املواطن الإلكرتوين يف مراكز موؤ�س�سة 
اأبوظبي  اإم����ارة  مناطق  يف  الأ���س��ري��ة  التنمية 
ال��غ��رب��ي��ة وال��و���س��ط��ى وال�����س��رق��ي��ة ي��اأت��ي �سمن 
اأبوظبي  مركز  اأطلقها  التي  ال��ربام��ج  حزمة 
للمعرفة  واملعلومات  الإلكرتونية  لالأنظمة 
الإل���ك���رتون���ي���ة وال���ت���ي ت��ع��ت��رب م���ن الأه������داف 
الإ�سرتاتيجية حلكومة اأبوظبي الإلكرتونية. 
اأن��ه م��ن ه��ذا املنطلق ي�سعى امل��رك��ز اإىل  وذك��ر 
ن�سر الوعي الإلكرتوين ورفع م�ستوى الكفاءة 

امل�ساركة  وتعزيز  الرقمية  والثقافة  التقنية 
املختلفة  املجتمع  ���س��رائ��ح  ب��ني  الإل��ك��رتون��ي��ة 
م��ن خ��الل ط��رح ع��دة م��ب��ادرات وب��رام��ج حول 
املعلومات  تكنولوجيا  ق����درات  وب��ن��اء  ت��وع��ي��ة 
املعرفة  ل��الرت��ق��اء مب�����س��ت��وي��ات  والت�������س���الت 
احلكومة.  وموظفي  متعاملي  لدى  والكفاءة 
اأن ب��رن��ام��ج امل���واط���ن الإل���ك���رتوين  واأ�����س����اف 
اأط��ل��ق��ه امل��رك��ز خ���الل اإب��ري��ل 2012 لأف���راد 
با�ستخدام  امل���ح���دودة  امل��ع��رف��ة  ذوي  امل��ج��ت��م��ع 
تزويدهم  اإىل  ويهدف  الآيل  احلا�سب  اأجهزة 
لال�ستخدامات  ال��الزم��ة  وامل��ع��رف��ة  ب��امل��ه��ارات 
الأ�سا�سية للحا�سب الآيل والإنرتنت وتقلي�س 
اإمكانية  توفر  خ��الل  م��ن  الرقمية  الفجوة 
ال��و���س��ول ل�����س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة وبناء 
املهارات الالزمة لتلك التي تفتقر اإىل املهارات 
ا�ستخدام  ف��ر���س  وت��وف��ر  التقنية  وامل��ع��رف��ة 
لتعزيز  الإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
قالت  جانبها  من  الإل��ك��رتوين.  احلياة  منط 
���س��ع��ادة م���رمي حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي..اإن برنامج 
املواطن الإلكرتوين منذ اإطالقه حقق نتائج 
فيها  مت  التي  املوؤ�س�سة  مراكز  كل  يف  اإيجابية 
تدريب عدد من ال�سيدات من فئات املطلقات 
امل��ن��ازل والباحثات عن عمل  والأرام���ل ورب��ات 
يف  تدريبهن  مت  ال��الئ��ي  ال�سيدات  ع��دد  وب��ل��غ 
الربنامج منذ عام 2012 وحتى 2015 يف 
تدريب  مت  بينما  �سيدة   178 الوقن  منطقة 
الجتماعي  التوا�سل  برنامج  يف  �سيدة   43

للجميع منذ بداية هذا العام. واأكدت الرميثي 
الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأن 
الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب���وظ���ب���ي  وم���رك���ز 
وامل��ع��ل��وم��ات اأث��م��ر ن��ت��ائ��ج ط��ي��ب��ة ح��ي��ث اأ�سفر 
اأم�س  يف  كانت  املجتمع  من  فئات  تدريب  عن 
احل��اج��ة اإىل حم��و اأم��ي��ت��ه��ا الإل��ك��رتون��ي��ة من 
خالل برنامج املعرفة الإلكرتونية الذي يركز 
املهارات  على ثالثة مفاهيم رئي�سة تتمثل يف 
الأ�سا�سية للحا�سب الآيل واأ�سا�سيات الإنرتنت 
والبحث عن املعلومات وامل�ساركة الإلكرتونية 
ومينح امللتحقني به �سهادة دولية معتمدة من 
احلا�سب  لقيادة  الدولية  الرخ�سة  موؤ�س�سة 
الآيل بعد اجتياز الختبار النهائي. واأو�سحت 
الالزمة ل�ستخدام  امل��ه��ارات  اأن��ه ميكنهم من 
اأجهزة احلا�سب الآيل والإنرتنت با�ستقاللية 
وم���ن ا���س��ت��خ��دام اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة من 
ت��ع��ام��الت خمتلفة ع��رب مواقع  اإمت���ام  خ��الل 
لال�ستفادة  واخل���ا����س���ة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
م��ن خ��دم��ات��ه��ا ب��ج��ان��ب ت��ق��دمي احل���ل الأمثل 
املجتمع.  مع  وامل�ساركة  الإل��ك��رتوين  للتفاعل 
التدريب  قاعات  والرميثي  لحج  ابن  وتفقد 
الذي  للجميع  الجتماعي  التوا�سل  برنامج 
اأطلقه املركز يف يونيو 2014 بهدف تعريف 
وو�سائل  ب�������اأدوات  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  وت��ث��ق��ي��ف 
واكت�ساب  احل��دي��ث��ة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
ال��الزم��ة ل���س��ت��خ��دام ه���ذه الو�سائل  امل���ه���ارات 
الفاعل  وال�ستخدام  واملوؤ�س�سي  الذاتي  للنمو 

املعلومات  والبحث عن  لها  وامل��وث��وق  والآم��ن 
واآم��ن. وي�ستهدف برنامج  ب�سكل �سهل وفعال 
�سرائح   .. ل��ل��ج��م��ي��ع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
املجتمع املتمكنة من ا�ستخدام احلا�سب الآيل 
والإن���رتن���ت وم��ن��ذ اإط��الق��ه مت ت��دري��ب ربات 
الأمور  واأول��ي��اء  عمل  ع��ن  والباحثني  امل��ن��ازل 
والأ�سخا�س  التدري�سية  والهيئات  والطلبة 
ال�سراكات  الإعاقة وذلك من خالل  من ذوي 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  م���ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
واخلا�س. ومن اجلهات احلكومية ذات ال�سلة 
الإن�سانية  للرعاية  العليا  زاي���د  موؤ�س�سة   ..
وذوي الحتياجات اخلا�سة وموؤ�س�سة التنمية 
الأ�سرية و�سندوق معا�سات ومكافاآت التقاعد 
موؤ�س�سة  م���ع  وال�������س���راك���ة  اأب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة 
ال��رخ�����س��ة ال��دول��ي��ة ل��ق��ي��ادة احل��ا���س��ب الآيل 
مثل  قبلها  من  املعتمدة  التدريبية  واجلهات 
مركز التفوق لالأبحاث التطبيقية والتدريب 
واأكادميية الإمارات وجامعة اأبوظبي. ويغطي 
ال���ربن���ام���ج ث�����الث وح�������دات رئ��ي�����س��ة وميكن 
للملتحق الختيار بينها وفق امليول واحلاجة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وه���ي ك���الآت���ي.. و���س��ائ��ل الإع����الم 
اأح���دث  م��ق��دم��ة يف  ال��ت��ي ت�سمل  الج��ت��م��اع��ي 
والتكنولوجيا  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
كيفية  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  امل��ت��اح��ة 
ومتابعة  التوا�سل  لتحقيق  منها  ال�ستفادة 
الأخبار واإجراء الت�سويت وال�ستطالع وكتابة 

املدونات وغر ذلك. 

ق�صر امللوك للعقارات 
�صركة م�صاهمة خا�صة 

دولة االإمارات العربية املتحدة

امل�ساهمني  ال�سادة  يدعو  اأن  ���س.م.خ  للعقارات  امللوك  ق�سر  �سركة  اإدارة  جمل�س  ي�سر 
ال�سركة  مبقر  �سيعقد  وال��ذي  لل�سركة  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�سور 
13&14 وذلك يف  بناية الندل�س مكتب  ابوهيل -  الرئي�سي بدبي - ديرة - منطقة 
للنظر يف  وذل��ك   2015/4/18 املوافق  ال�سبت  يوم  م�ساء  ال�ساعة اخلام�سة من  متام 

جدول العمال التايل:
جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية:

1- ال�ستماع اإىل تقرير جمل�س الإدارة وتقرير مراجع احل�سابات عن ن�ساط ال�سركة 
وعن مركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 2014/12/31 والت�سديق عليها.

2- مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب الرباح واخل�سائر والت�سديق عليها.
3- انتخاب اع�ساء جمل�س الدارة وتعيني/اأو اأعادة تعيني مراجعي احل�سابات لل�سنة 

املالية 2015 وحتديد اتعابه.
4- النظر يف مقرتحات جمل�س الإدارة ب�ساأن توزيع الرباح .

5- ابراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراجع احل�سابات من امل�سوؤولية عن اأعمالهم عن 
ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31 .

مالحظات:
1- وفقاً لن�س املادة )126( من قانون ال�سركات التجارية الحت��ادي رقم )8( ل�سنة 
1984 ، وتعديالته يجوز للم�ساهم اأن ينيب عنه من يختارة من غر اأع�ساء جمل�س 
بهذه  ح��ائ��زاً  الوكيل  يكون  األ  ويجب  بالكتابة  ثابت  خا�س  توكيل  مبقت�سى  الدارة 

ال�سفة على اأكرث من 5% من راأ�س مال ال�سركة.
2- يف حالة عدم اكتمال الن�ساب القانوين لالجتماع �سوف يعقد الجتماع الثاين يف 

نف�س املكان والتوقيت ذاته وذلك يوم ال�سبت املوافق 2015/4/25 .
جمل�س االدارة

اإعالن دعوة حل�شور اإجتماع اجلمعية العمومية العادية
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اإعــــــــــالن
الرتاث  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1172100:ال�سعبي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد عبداهلل ابراهيم عبداهلل ال�سرهان النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عطيات �سعيد زوجة حممد م�سبح عبيد املي�ساين

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
او�سكار  ال�س�����ادة/�ستار  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1175763:للمقاولت العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فاتن ابراهيم - حممود %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل خليفة حممد عبداهلل الدرمكي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ملك القا�سي  

رخ�سة رقم:CN 1902106 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة وليد حمزة حممد عثمان %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

علي عبداهلل علي علي العيد من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

علي عبداهلل علي علي العيد من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
غيار  لقطع  ال�س�����ادة/الواحة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1049349:اجهزة التكييف ذ.م.م  رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ن�سب ال�سركاء/بيديكايل اي�ساك - جون�س من 10% اىل %29
تعديل ن�سب ال�سركاء/كوجناما فال�ساما دانييل من 10% اىل %20

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فالبهاتينال بادينجاتايل جيفار جيه�س

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا العالن وال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل 
فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/واجن رود لنك�س 

CN 1666589:لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد حممد جا�سم �سعيد الزعابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ربيع جا�سم احمد خمي�س احلو�سني

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اونفي حنا ارت بيوتي 

�سنرت   رخ�سة رقم:CN 1099279  قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يو�سف يعقوب يو�سف �سايح ال�سمري %100
تعديل وكيل خدمات/حذف خلف احمد حممد النكا�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف امينه �ساندرين ال�سحراوي الدوكاىل

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا العالن وال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل 
فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جممع �سومر الطبي ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1190369 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سني احمد مبارك �سالح الكربي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سعالن عبداهلل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبد احلافظ من�سر اجلهوري

تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 10.5*1.32 اىل 1*3
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري:من/جممع �سومر الطبي ذ.م.م 
SUMER MEDICAL POLYCLINIC LLC

اىل/جممع �سومر الطبي 
SUMER MEDICAL POLYCLINIC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جاد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1094608:للديكور رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سمارت كيوب لالثاث

رخ�سة رقم:CN 1172850 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خالد ال�سيد ال�سعيد عرفات من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خالد ال�سيد ال�سعيد عرفات من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي حممد ثاين مطر الرميثي %51

تعديل وكيل خدمات/حذف �سعاد ح�سن احمد العزب
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 100000

تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 3*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/�سمارت كيوب لالثاث 
SMART CUBE FURNTURE

اىل/مطعم ثالث وجبات ذ.م.م 
THALAT WAGABAT RESTAURANT LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الثاث املنزيل - بالتجزئة )4759001(

تعديل ن�ساط/حذف ا�ستراد )4610008(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الثاث املكتبي - بالتجزئة )4773920(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم جنم الق�سر 

CN 1688552:الحمر  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل ح�سن حممد املرزوقي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد ريا�س مغل حممد �سريف

تعديل وكيل خدمات/حذف ح�سن عبداهلل خلف �سم�س احلو�سني
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حممد ر�سول خوري واولده ذ.م.م  - فرع 19
رخ�سة رقم:CN 1002149-19 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN 1046617 بال�سم التجاري كويف �سوب ر�سا  رقم 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقا. 
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قوة احلديد للمقاولت امليكانيكية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1707081 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي ابراهيم احمد اجل�سمي املعيني من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/علي ابراهيم احمد اجل�سمي املعيني من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بابر ب�سر حممد ب�سر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد نعيم حممد خان
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/قوة احلديد للمقاولت امليكانيكية ذ.م.م 

STEEL FORCE MECHANICAL CONTRACTING LLC
اىل/قوة احلديد للحام النابيب واعمال الملنيوم 

STEEL FORCE METAL FABRICATION & ALUMINIUM WORKS
تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة حدادة وحلام )2592005(

تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة لرتكيبات الملنيوم والزجاج )2592006(
تعديل ن�ساط/حذف املقاولت امليكانيكية )4220903(
تعديل ن�ساط/حذف املقاولت الكهربائية )4220904(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت الن�ساءات املعدنية )4100003(
القت�سادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املنهج للنقليات العامة

رخ�سة رقم:CN 1738536 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 2*5

تعديل ا�سم جتاري:من/املنهج للنقليات العامة 
AL MANHAJ GENERAL TRANSPORT

اىل/املنهج للنقليات وال�سيانة العامة
AL MANHAJ GENERAL TRANPORT & MAINTENANCE

الربية  والغاز  النفط  ومن�ساأت  حقول  خدمات  ن�ساط/ا�سافة  تعديل 
والبحرية )0910018(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة عمادي للزجاج

رخ�سة رقم:CN 1108453 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/في�سل عقيل عبداهلل حممد املرزوقي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/في�سل عقيل عبداهلل حممد املرزوقي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مهران عالق - عمادي
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة عمادي للزجاج 
EMADI GLASS EST

اىل/بيور وود للديكور 
PURE WOOD DECORATIONS

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الثاث املكتبي - بالتجزئة )4773920(

تعديل ن�ساط/حذف ا�ستراد )4610008(
تعديل ن�ساط/حذف �سغل براويز ال�سور واللوحات الفنية )3290022(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الزجاج واملرايا - بالتجزئة )4752022(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
المان  ال�س�����ادة/مكتب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتاجر ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1004863 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مبارك علوان �سعيد مبارك الدرعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي �سلطان �سعيد حممد الكويتي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�ساهني 

هوم لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1128879 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيف دروي�س احمد الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي يو�سف عبداهلل �ساهني البلو�سي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جوهرة ال�سرق ملقاولت التكييف املركزي ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1138515 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
الديكور  لعمال  المل  ال�س�����ادة/حلم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�سيانة العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1170266 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/حلم المل لعمال الديكور وال�سيانة العامة ذ.م.م 

DREAM HOPE DECORATION WORKS & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/�سركة طه بكار لل�سيانة العامة ذ.م.م

TAHA BAKAR GENERAL MAINTENANCE CO LLC

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج �ستوب ايام توب

رخ�سة رقم:CN 1127494 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3.70

تعديل ا�سم جتاري:من/كراج �ستوب ايام توب 
STOP IAM TOP GARAGE

اىل/جولدن جلو ملواد البناء
GOLDEN GLUE FOR BUILDING MATERIALS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح ميكانيك املركبات )4520003(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبار الإمارات

املوارد الب�شرية بال�شارقة تنظم ثالثة برامج تدريبية ودبلوما ملوظفي حكومة االإمارة 
•• ال�صارقة -وام:

يف  ودبلوما  تدريبية  برامج  ثالثة  بال�سارقة  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  تنظم 
مبدينة  ال�سارقة  حكومة  ملوظفي  احل��ايل  الأ�سبوع  التنفيذية  ال�سكرتارية 

ال�سارقة.
املوارد  اإدارة  و  اإدارة الت�سال احلكومي  التدريبية يف  وتتمثل هذه الربامج 

الب�سرية و اعداد موظفي ال�سفوف المامية مفاهيم اخلدمة والتعامل .
ويهدف الربنامج التدريبي اإدارة الت�سال احلكومي اإىل تعريف امل�ساركني 
ومفاهيمه  بالت�سال  والتعريف  تفاعلية  عمل  بيئة  يف  الن��دم��اج  باأهمية 
واملقدرة على التوا�سل يف بيئة عمل مهنية بالإ�سافة اإىل تعزيز الت�سال مع 

العمالء بقدر اأكرب من الإحرتافية و املهنية.

ويرمي الربنامج التدريبي اإدارة املوارد الب�سرية اإىل تنمية وتط�وير مهارات 
املوارد الب�سرية وتطبيق منهجيات تت�سم بالإبداع لتح�سني طرق واأ�ساليب 
العمل واإعداد اخلطط التدريبية التي ت�سمن اإك�ساب املوارد الب�سرية املعارف 
وال�سلوكيات التي متكنها من مواجهة املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية للعمل 
الب�سرية  امل���وارد  خدمة  ا�ستمرار  و�سمان  وتوظيف  ج��ذب  على  والرتكيز 

املواطنة.
مفاهيم   - المامية  ال�سفوف  موظفي  اإع��داد  التدريبي  الربنامج  ويركز 
�سكاوى  مع  والتعامل  العمالء  خدمة  فى  التميز  على  والتعامل  اخلدمة 
العميل  مفهوم  و���س��رح  ر�سائهم  وك�سب  املنزعجني  العمالء  واع��رتا���س��ات 
واأهميته ومهارات الت�سال لفهم العميل ومعرفة وحتليل �سخ�سية العمالء 

والتدريب على حل امل�سكالت ومعرفة طرق اإر�ساء العمالء.

جامعة ال�شارقة تنظم ور�شة فنية لطلبة مدار�س املنطقة التعليمية 
•• ال�صارقة -وام:

افتتح �سعادة الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة 
لطلبة  املخ�س�سة  اأب��ن��ائ��ه��ا  ع��ي��ون  ال�����س��ارق��ة يف  ب��ع��ن��وان  فنية  ور���س��ة 
�سوؤون  ع��م��ادة  نظمتها  وال��ت��ي  التعليمية  ال�سارقة  منطقة  م��دار���س 

الطلبة باجلامعة.
ح�سر الفتتاح د . معمر بالطيب نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون البحث 
اجلامعة  مدير  نائب  اجل���روان  وم��اج��د  العليا  وال��درا���س��ات  العلمي 
الدرا�سات  كلية  عميد  عتيلي  با�سل   . ود  العامة  العالقات  ل�سوؤون 
 . د  و  الفنون اجلميلة والت�سميم  العليا ود.ع�سام ن�سر عميد كلية 
اإح�سان املحا�سنة عميد كلية املجتمع ود. را�سي الزبيدي مدير مركز 
كلية  عميد  الكا�س  �سباح   . د  و  املهني  والتطوير  امل�ستمر  التعليم 

الهند�سة وحممد حممود م�سرف املر�سم اجلامعي وعدد من مديري 
املدار�س واأ�ساتذة الفنون.

���س��ارك يف ور���س��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت��ه��دف لتعزيز ال��ت��ع��اون ب��ني جامعة 
ال�سارقة واملجتمع املحلي ممثال مبدار�س منطقة ال�سارقة التعليمية 
عن  ع��ربت  لوحات  ر�سموا  مدر�سة   15 من  طالبا   170 من  اأك��رث 
مببانيه  واملعا�سر  العريق  برتاثه  املا�سي  جتاه  اجلمايل  اإح�سا�سهم 

وتفا�سيله التي تعرب عن رخاء الع�سر وعظمة اجنازاته.
واأبرز املعر�س القدرات الفنية للطلبة املوهوبني ورغبتهم يف تفريغ 
تفا�سيل  وال��وط��ن��ي جت���اه  اجل��م��ايل  واإح�����س��ا���س��ه��م  الفنية  ط��اق��ات��ه��م 
احلياة يف اإمارة ال�سارقة ودولة الإمارات مبختلف النواحي الثقافية 
والرتاثية واملعمارية والبيئية مما يج�سد اإح�سا�س الطلبة بواقعهم 

وتراث اأمتهم وتاريخها.

حاكم ال�شارقة ي�شهد حفل انطالق م�شرية فر�شان القافلة الوردية ال�شنوية لعام 2015 
•• ال�صارقة -وام:

حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��اد 
بالثمرات  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
انطالقتها  م��ن��ذ  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة  م�����س��رة  جنتها  ال��ت��ي 
الوعي  حتقيق  على  انعك�ست  التي  و   2011 ع��ام  الأوىل 
اجراء  و �سرورة  ال�سرطان  الأف��راد بخطورة مر�س  لدى 
الفحو�سات من اأجل اكت�سافه يف املراحل الأوىل و ال�سعي 
اإىل عالجه و هذا يعود لل�سيدات املوؤ�س�سات لهذه القافلة و 

القائمني عليها.
جاء ذلك خالل ح�سور �سموه ام�س حفل انطالق م�سرة 
اإحدى   2015 ل��ع��ام  ال�سنوية  ال��وردي��ة  القافلة  ف��ر���س��ان 
مبادرات جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان بنادي ال�سارقة 

للفرو�سية.
وقال �سموه يف كلمته التي األقاها بهذه املنا�سبة ت�ساهدون 
جمموعة  اأ�س�ستها  التي  القافلة  هذه  انطالقة  اليوم  هذا 
اأنف�سهن للعمل تطوعا يف  الفا�سالت وهنب  ال�سيدات  من 
ولي�س  اخلطر  املر�س  ه��ذا  مكافحة  اجلليل  العمل  ه��ذا 
ال��ع��الج ف��ق��ط ك���ان م��ن ث��م��رات ج��ه��د ه���ذه امل��ج��م��وع��ة من 
ال�سيدات لكن الوعي الذي تركته هذه القافلة حيث تنباأ 
كل فرد لتلك املخاطر اخلفية التي ل ي�ستطيع هو نف�سه 
فيه  ي��ك��ون  زم��ن  م���رور  بعد  اإل  يلم�سها  اأو  ي�ساهدها  اأن 

العالج �سعبا .
واأ�ساف �سموه اأنا من الذين واكبوا هذه امل�سرة والتي هي 
اأهلي كل يوم نتطلع  و  اأن��ا  بيتنا  جزء من حياتنا نحن يف 
نعرف  ل  و  ن�ساهدهم  ل  اأن��ا���س  بها  يقوم  التي  لالأبحاث 
اأنف�سهم  اإمنا هناك يف املختربات من وهبوا  عنهم �سيئا و 
برقت  كلما  و  امل��ر���س  ه��ذا  لعالج  �سهلة  �سبل  ع��ن  للبحث 
�سرعة  باأق�سى  و  النتائج  تلك  اأرى  اأن  متلهفا  كنت  بارقة 
نحن من هنا ن�سكر كل الباحثني يف خمتربات البحث يف 
نقف  و  اأيديهم  على  ن�سد  و  ن�سكرهم  كلها  الدنيا  اأ�سقاع 
اأن  الن�سان  ي�ستطيع  بعالج  لنا  ي��اأت��وا  حتى  جانبهم  اإىل 
يتجرعه دون هذا الهالك الذي ن�ساهده على وجوه الذين 

يتعاجلون من هذا املر�س .
ر�سالة  عاملية  على  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأث��ن��ى 
القافلة و عدم اقت�سارها على دول��ة الإم��ارات فقط وقال 
اإن هذه القافلة لي�ست على م�ستوى دولة الإمارات العربية 
فح�سب و اإمنا امتدت اإىل اأبعد من ذلك فهناك اأطفال يف 
بلدان فقرة اأنهكتهم احلروب و الفقر .. ون�ساهد اأن هذه 
مع  يتوا�سلن  يوم  كل  الفا�سالت  ال�سيدات  من  املجموعة 
اإىل  والتو�سل  م�ستوياتها  اأرق��ى  يف  العلمي  البحث  مراكز 
ن�ساهد  هلل  واحل��م��د  اآ�سيا  اأو  اأفريقيا  يف  امل��وج��ودة  املعاناة 
القافلة  ه��ذه  م�ساندة  فقط  لي�س  ن��اأم��ل  و  النتائج  ه��ذه 
واإمنا نتمنى اأن يعي كل ان�سان هذا اجلهد الذي قامت به 
جمموعة من ال�سيدات و فعلن هذا الفعل الكبر و هناك 
اأمرا�س كثرة و موؤ�س�سات كثرة خالية على عرو�سها تريد 

الدعم و املنا�سرة .
و دعا �سموه كل مواطن يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
امل�ساندة  اأن مينح زاوي��ة من تفكره ت�سمى التطوع و  اإىل 
ملوؤ�س�سات الدولة .. واأ�ساد باأيادي اخلر التي متدها دولة 
الإمارات ملختلف اأنحاء الأر�س وقال اإن هذه الدولة الفتية 
ف��امل��ال كثر و الأيدي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  لي�ست ع��اج��زة ع��ن 
ممدودة باخلر اإىل اأبعد اأ�سقاعها و ل اأريد اأن اأطري ما 

الدنيا  اأ�سقاع  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  تقوم به دول��ة 
و  امل�ساهمة  و  ال�����س��ع��ور  ه���ذا  ل��ك��ن  و  ك��ث��رة  اأم����ورا  ن�ساهد 

الوقوف يحفز الآخرين .
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وق��دم 
القا�سمي 17 خيال من اخليول العربية الأ�سيلة اخلا�سة 
به من ا�سطبالت القا�سمي لدعم مبادرة القافلة الوردية 
يف ن�سر الوعي حول مر�س �سرطان الثدي يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة وتقدمي الفحو�سات املجانية.
باأهمية  الوعي  ن�سر  اإىل  الهادفة  الوردية  القافلة  وت�سعى 
حرم  برعاية  وحتظى  ال��ث��دي  �سرطان  ع��ن  املبكر  الك�سف 
بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
حممد القا�سمي الرئي�س املوؤ�س�س جلمعية اأ�سدقاء مر�سى 
مل��ك��اف��ح��ة ال�سرطان  ال����دويل  ���س��ف��رة الحت����اد  ال�����س��رط��ان 
لالإعالن العاملي لل�سرطان �سفرة الحتاد الدويل ملكافحة 

ال�سرطان ل�سرطانات الأطفال.
ح�سر حفل انطالق القافلة اإىل جانب �سموه معايل ال�سيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب وتنمية 
املجتمع ومعايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي وزيرة 
جمعية  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�سو  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التنمية 
اآل  اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان وال�سيخ حممد بن عبداهلل 
ثاين رئي�س دائرة الح�ساء والتنمية املجتمعية بال�سارقة 
بن  �سلطان  ب��ن  حممد  وال�سيخ  ال��وردي��ة  القافلة  �سفر 
اآل  اآل نهيان و ال�سيخ حممد بن نهيان بن مبارك  خليفة 
نهيان وال�سيخ حممد بن من�سور بن زايد اآل نهيان �سفر 
القافلة الوردية و اللواء حميد الهديدي قائد عام �سرطة 
ال�سارقة  هيئة  رئي�س  املحيان  ع��ب��داهلل  �سعادة  و  ال�سارقة 
و  البيئة  هيئة  رئي�س  ال�����س��وي��دي  هنا  ���س��ع��ادة  و  ال�سحية 
و  ال�سخ�سيات  من  ع��دد  و  بال�سارقة  الطبيعية  املحميات 

امل�سوؤولني و املخت�سني يف املجال الطبي.
الداعمني  ال��رع��اة  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ك��رم  و 
الذهبي  وال�����س��ف��ر  ال��ذه��ب��ي��ني  وامل��ان��ح��ني  التاأ�سي�س  م��ن��ذ 
التي  جهودهم  عن  وذل��ك  الوردية  للقافلة   2014 للعام 
ر�سالة  الدعم لي�سال  التوعية وموا�سلة  ن�سر  بذلوها يف 
القافلة الوردية ودعمهم ل�سالمة وطماأنينة و�سعادة �سعب 

الإمارات.
وقدم �سموه التكرمي للداعمني منذ التاأ�سي�س وهم معايل 
الثقافة وال�سباب  اآل نهيان وزير  ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية املجتمع ومعايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي 
وزيرة التنمية والتعاون الدويل وحرم �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم 
رئي�سة  اجلن�سني  ب��ني  ل��ل��ت��وازن  الإم����ارات  جمل�س  رئي�سة 
وت�سلمها  ال��وردي��ة  القافلة  و�سفرة  للمراأة  دب��ي  موؤ�س�سة 

عنها ال�سيخ حممد بن من�سور بن زايد اآل نهيان.
وعن فئة املانحني الذهبيني قدم �سموه التكرمي لقرينته 
وت�سلمت  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
ل�سمو  التنفيذي  املكتب  عام  مدير  النومان  ن��ورة  اجلائزة 
الإ�سالمي  ال�سارقة  وم�سرف  القا�سمي  جواهر  ال�سيخة 
التنفيذي  الرئي�س  التكرمي �سعادة حممد عبداهلل  وت�سلم 
طعمة  م��اري��و  �سعادة  وت�سلمها  ال�سارقة  وبنك  للم�سرف 

نائب املدير العام للبنك.
فيما ذهب تكرمي ال�سفر الذهبي لهذا العام اإىل ال�سيخة 
القافلة  �سفرة  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  بنت  ح�سة 

التكرمي  وت�سلم  ôف �سôُل  ُئْ ا�سطبالت  ومالكة  الوردية 
بالنيابة عنها ال�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة بن زايد 

اآل نهيان.
حتمل  تاأ�سي�سها  على  ���س��ن��وات  خم�س  م���رور  م��ع  وت��زام��ن��ا 
2015 ع��ن��وان �سكرا  ل��ع��ام  ال�����س��ن��وي��ة  ال��ف��ر���س��ان  م�����س��رة 
بالوردي تعبرا عن �سكر وتقدير فريق العمل لكل �سخ�س 

�ساهم يف حتقيق اأهدافها.
اأيام   10 ملدة  الوردية  القافلة  فر�سان  م�سرة  و�ست�ستمر 
وفار�سة  فار�سا   150 م��ن  اأك��رث  خاللها  يجوب  متتالية 
م��ن ال��ف��ر���س��ان امل��درب��ني والأك���ف���اء اإم����ارات ال��دول��ة ال�سبع 
اإ�سافة اإىل مدينة العني وتختتم فعالياتها يوم 25 مار�س 

اجلاري يف العا�سمة اأبوظبي.
وتخلل احلفل عر�س فيلم وثائقي ق�سر عن ال�ستعدادات 
وت�سمنت  ال��وردي��ة  القافلة  م�سرة  ان��ط��الق  واك��ب��ت  التي 
ال��ك��ث��ر م��ن امل�����س��اه��د ال��ت��ي اأظ��ه��رت ال��ت��ف��اع��ل ال��ك��ب��ر من 
الفرق واللجان واملتطوعني لتوفر الحتياجات الالزمة 

للم�سرة.
يكونوا  اأن  املجتمع على  فئات  اإقبال جميع  الفيلم  وعك�س 
ج��زءا م��ن ه��ذا العمل الإن�����س��اين الأك���رث ت��اأث��را يف جمال 
وال���ذي متكن خالل  ال��ث��دي  ال�����س��رط��ان  التوعية مب��ر���س 
ال�����س��ن��وات اخل��م�����س امل��ا���س��ي��ة م��ن حتقيق اإجن�����ازات كثرة 
اأبرزها اإجراء الفح�س املبكر عن �سرطان الثدي لنحو 29 

األف امراأة ورجل يف دولة الإمارات.
واألقت �سعادة اأمرة بن كرم رئي�س جمل�س الأمناء والع�سو 
املوؤ�س�س جلمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان رئي�س اللجنة 
العليا املنظمة مل�سرة فر�سان القافلة الوردية كلمة عربت 
فيها عن �سكرها وامتنانها جلميع الداعمني واملتطوعني 
ال�سرطان من  دعم مر�سى  �ساهموا يف  الذين  وامل�ساركني 
خالل جمعية اأ�سدقاء مر�س ال�سرطان ومن كان لهم يد 
يف موا�سلة وا�ستمرارية م�سرة القافلة الوردية وتناولت 
فيها اأبرز اإجنازات القافلة الوردية منذ انطالقتها يف عام 
نوعية  نقلة  �سي�سهد  الذي  العام  اإىل هذا  2011 و�سول 
كربى �ستكون حديث دولة الإمارات على مدار فرتة طويلة 
من خالل الإع��الن عن مرحلة جديدة �سيتم الك�سف عن 

تفا�سيلها يف احلفل اخلتامي مل�سرة 2015.
القافلة  2011 ول��دت  اأبريل  ك��رم : يف  اأم��رة بن  وقالت 
الوردية لتكون اأوىل مبادرات برنامج ك�سف التابع جلمعية 
اأ���س��دق��اء م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان.. وم��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا حققت 
اإجنازات مهمة يف التوعية باأهمية مكافحة مر�س �سرطان 
الثدي ويف كل عام ي�سارك اأكرث من مائة وخم�سني فار�سا 
يجوبون  معا  ينطلقون  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  وفار�سة 
الوعي والأم��ل ومن خالل �سهيل  ال�سبع لن�سر  الإم��ارات 
الدولة  اإم���ارات  �سوارع  عرب  تنطلق  التي  الفر�سان  خيول 
اأ�سبح �سدى القافلة الوردية م�سموعا يف كل مدينة وحي 

وبيت يف دولة الإمارات .
اأك���رث م��ن ت�سعمائة  امل�����س��رة يف اج��ت��ي��از  واأ���س��اف��ت جنحت 
واأربعني كيلو مرتا عرب الإمارات ال�سبع مب�ساركة اأكرث من 
ثالثمائة وخم�سني فار�سا وفار�سة ومائتي متطوع واأكرث 
الك�سف  اأربعمائة عيادة طبية متنقلة قدمت خدمات  من 
املبكر عن �سرطان الثدي عرب فح�س نحو ت�سعة وع�سرين 
وواحد  وخم�سمائة  اآلف  �ستة  بينهم  م��ن  �سخ�س  األ���ف 
وقدمت  مدر�سة   84 امل�سرة  زارت  كما  رج��ال..  وثالثون 
دورات تثقيفية وحما�سرات حول اأهمية الك�سف املبكر عن 

ور�سة  خم�سمائة  من  اأكرث  بتنظيم  وقمن  الثدي  �سرطان 
للتدريب على الفح�س الذاتي ل�سرطان الثدي.

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ���س��اف��ري��ن  ج����ون  ال���دك���ت���ور  وحت����دث 
جوانب  ع��ن  كلمته  يف  ل��ل�����س��رط��ان  الأم��ري��ك��ي��ة  للجمعية 
اأهم  م�ستعر�سا  ال�سرطان  مر�س  اكت�ساف  حول  تاريخية 

التطورات الطبية املتعلقة ب�سرطان الثدي.
ك��م��ا نحن  ن��ك��ن م�ستعدين ج��ي��دا  اأن��ن��ا مل  اأع��ت��ق��د  وق����ال: 
اليوم لإنهاء معركتنا �سد ال�سرطان والتغلب عليه وجعل 
الكثر من  اأن متكنا من حتقيق  بعد  الأم��ل حقيقة  ه��ذا 
ك��ث��رة يف  اأح��رزن��ا تقدما يف مناطق  اأن  وب��ع��د  الإجن�����ازات 
اإنقاذ العديد من  العامل كما اأ�سبحنا نعرف متاما كيفية 
الأرواح.. وعلى �سبيل املثال ل احل�سر فقد �سهدت الوليات 
يف  انخفا�سا  املا�سيني  العقدين  خالل  الأمريكية  املتحدة 
وفيات ال�سرطان بن�سبة تتجاوز 20 باملائة ما يعني اإنقاذ 

حياة 500 �سخ�س كل يوم.
ويف اإ�سارة منه للدور الريادي الذي تقوم به اإمارة ال�سارقة 
امل���ج���الت خ�����س��و���س��ا يف جم���ال مكافحة  ال��ع��دي��د م���ن  يف 
ال�سرطان قال الدكتور �سيفرن: لقد اأثبتت اإمارة ال�سارقة 
ريادتها بالرحمة وامل�ساواة والتقدم وها هي اليوم توا�سل 
والعامل  املنطقة  يف  ب��ه  يحتذى  من��وذج��ا  لتكون  طريقها 
اأجمع لي�س فقط باعتبارها مركزا للثقافة والتعليم ولكن 
اأي�����س��ا م��ن خ��الل م��ب��ادرات��ه��ا ال��رائ��دة وج��ه��وده��ا مل�ساعدة 
الفئات الأقل حظا متجاوزة بذلك حدود الثقافات بهدف 

اإيجاد اأر�سية م�سرتكة للجميع بدون متييز.
التنفيذي لالحتاد  الرئي�س  اآدم��ز  ك��اري  ثمن  ناحيته  من 
ال�سيخة  ل�سمو  الكبر  ال��دور  ال�سرطان  ملكافحة  ال��دويل 
العامل  م�ستوى  على  ال�سرطان  ملكافحة  القا�سمي  جواهر 
وقال  ال�سرطان  ملكافحة  ال���دويل  الحت���اد  م��ع  وبالتعاون 
اأك��ون اليوم ج��زءا من ه��ذا احلدث  اأن  اإن��ه ل�سرف كبر   :
ال�سرطان  ملكافحة  ال���دويل  الحت���اد  يعترب  حيث  العظيم 
التي تعمل يف جمال مكافحة  العاملية  املوؤ�س�سات  اأكرب  من 
العمل  وتكثيف  اجلهود  لتوحيد  دوم��ا  ون�سعى  ال�سرطان 
ال���دويل ملكافحة امل��ر���س وف��خ��ور ج��دا ب��ال��دور ال��ذي يقوم 
ال�سرطان لو�سع  اأ�سدقاء مر�سى  العاملون يف جمعية  به 

�سرطان الثدي على الأجندة العاملية .
وحث اآدمز اجلميع على الك�سف املبكر عن �سرطان الثدي 
وقال : من هنا نعلن اإطالقنا وب�سراكة فاعلة مع جمعية 
ون�سعى  احلياة  اإنقاذ  حملة  ل  ال�سرطان  مر�سى  اأ�سدقاء 
اإىل اي��ق��اف مت���دد م��ر���س ال�����س��رط��ان ع��ن ط��ري��ق حماربة 
باملائة   50 اأن  الدرا�سات  اأثبتت  امل�ساعدة له فقد  العوامل 
العتبار  و���س��ع  ح���ال  ال�����س��رط��ان��ات مي��ك��ن جتنبها يف  م��ن 

للعوامل امل�ساعدة يف الإ�سابة بها.
ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  اأع��ط��ى  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
الأول  يومها  يف  حتركت  التي  للم�سرة  الن��ط��الق  اإ���س��ارة 
من نادي الفرو�سية بال�سارقة باجتاه مدينة الذيد قاطعة 
الثاين غدا  31.9 كيلو مرت و�ستنطلق يف يومها  م�سافة 
من مدينة الذيد باجتاه م�سايف يف اإمارة الفجرة لتقطع 
29.8 كيلو مرت فيما تنطلق �سباح يوم الأربعاء  م�سافة 
فندق  اإىل  م�ساء  لت�سل  الفجرة  �سنرت  �سيتي  اأم���ام  م��ن 
 40.5 م�سافة  قاطعة  خورفكان  كورني�س  على  اأو�سانيك 
كيلو مرت و�سرافق القافلة عيادات متنقلة مع فريق طبي 
�سرطان  عن  للك�سف  املجانية  الفحو�سات  لتقدمي  موؤهل 
الثدي اإىل جانب التوعية مبخاطره والتدريب على كيفية 

الفح�س الذاتي.
ومتيزت امل�سرة ال�سنوية للقافلة الوردية بامل�ساركة املحلية 
حيث  انطالقتها  تبعت  التي  الوا�سعة  والعاملية  والعربية 
وموظفي  وم���دراء  روؤ���س��اء  م��ن  ر�سمية  �سخ�سيات  �سمت 
وال�����س��رك��ات اخل��ا���س��ة واجلمعيات  امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة 
ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة والأن���دي���ة ال��ري��ا���س��ي��ة وجن����وم الفن 
وال��ث��ق��اف��ة وم�����س��اه��ر امل��ج��ت��م��ع ورج����ال الأع���م���ال وطالب 
امل��دار���س واجل��ام��ع��ات وممثلي و���س��ائ��ل الإع����الم يف متازج 
ف��ري��د يعك�س رغ��ب��ة امل�����س��ارك��ني يف ت��وح��ي��د ج��ه��وده��م من 
التوعية  يف  جهودها  وم�ساندة  الوردية  القافلة  دعم  اأج��ل 

ب�سرطان الثدي واحلد من انت�ساره.
و�سهدت العيادات املتنقلة التي فتحت اأبوابها خالل اليوم 
القا�سمي  م�ست�سفى  من  كل  يف  ال�سنوية  للم�سرة  الأول 
ال�سارقة  يف  اخل���ري���ة  اجل��م��ع��ي��ات  وراب����ط����ة  ب��ال�����س��ارق��ة 
اإق���ب���ال لف��ت��ا م���ن م��ئ��ات املراجعني  وم�����س��ت�����س��ف��ى ال���ذي���د 
الأطباء  ا�ستقبل  كافة حيث  اجلن�سيات  واإناثا ومن  ذك��ورا 
العيادات  هذه  يف  يعملون  الذين  الإماراتيون  واملمر�سون 
الك�سف  باإجراء  الراغبني  والن�ساء  الرجال  ب�سكل تطوعي 
املبكر والفحو�سات املجانية وحر�سوا على تخ�سي�س وقت 
جلودة  �سمانا  منهم  واح���د  لكل  دقيقة   15 ع��ن  يقل  ل 

الرعاية الطبية املقدمة لهم.
 9:00 ال�ساعة  من  يوميا  املجانية  العيادات  و�ستتوا�سل 
�سباحا وحتى 7:00 م�ساء يف مواقع خمتارة بكل واحدة 
اإم����ارات ال��دول��ة وم��دن��ه��ا يف ك��ل ي��وم حيث �ستتواجد  م��ن 
اليوم الثالثاء يف م�ست�سفى كلباء وم�ست�سفى دبا الفجرة 
وم�ست�سفى م�سايف بالفجرة.. و بعد غد الأربعاء �ستكون 
الفجرة  وم�ست�سفى  بال�سارقة  الثميد  عيادات  يف  متاحة 
وم�ست�سفى خورفكان ول يحتاج الراغبون بال�ستفادة من 
خدمات هذه العيادات اإىل حجز موعد م�سبق حيث ميكن 

الت�سجيل يف مواقع تواجد العيادات وبدون اأي ر�سوم.
ترافق  املتنقلة  والعيادات  واخليول  الفر�سان  اإىل  واإ�سافة 
التي  التوعوية  الفعاليات  م��ن  العديد  ال��وردي��ة  القافلة 
�ستقام يف ع�سرات املواقع على امتداد م�ساحة دولة الإمارات 
الن�ساطات عرو�سا ترفيهية  العربية املتحدة وت�سمل هذه 
لالأطفال بهدف تعريفهم باملر�س وت�سجيعهم على توعية 
املبكر  الك�سف  اإج��راء  اأمورهم عنه لتحفيزهم على  اأولياء 
الثدي  ب�����س��رط��ان  امل�����س��اب��ني  ف��ق��رات جت��م��ع  تت�سمن  ك��م��ا 
واأهاليهم بغر�س اإ�سراك اأفراد املجتمع يف الت�سامن معهم 

وبث الأمل بنفو�سهم وتقدمي الدعم املعنوي لهم.
وتعترب القافلة الوردية اأوىل مبادرات برنامج ك�سف الذي 
يعنى بتوفر طرق واآليات الكت�ساف املبكر لعدة اأنواع من 
ال�سرطان مثل �سرطانات الثدي وعنق الرحم والربو�ستات 
واجللد والقولون وامل�ستقيم.. وتعمل املبادرة على حتقيق 
الثدي  ال��وع��ي ح��ول �سرطان  ن�سر  تتمثل يف  اأه���داف  ع��دة 
�سجل  اأول  وا�ستحداث  امل��ر���س  ع��ن  الك�سف  اآل��ي��ة  وت��وف��ر 
بالإ�سافة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  اأورام موحد يف دولة 
وت�����س��غ��ي��ل عيادة  ل�����س��راء  ال��ك��اف��ي��ة  ال���ت���ربع���ات  ج��م��ع  اإىل 
املاموجرام املتنقلة واملزودة باأحدث التقنيات للك�سف املبكر 

عن �سرطان الثدي جمانا.
و ع��ل��ى ه��ام�����س ان��ط��الق م�����س��رة ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة اأق���ام 
�سرف  على  غ���داء  م��اأدب��ة  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب 
�سيوف القافلة الوردية و ذلك يف الكليات الطبية بجامعة 

ال�سارقة.

خالد بن �شلطان القا�شمي يفتتح معر�س جائزة جميل 3 يف متحف ال�شارقة للح�شارة االإ�شالمية
•• ال�صارقة -وام:

اف��ت��ت��ح ال�����س��ي��خ خ��ال��د ب��ن عبداهلل 
بن �سلطان القا�سمي رئي�س دائرة 
امل���وان���ئ ال��ب��ح��ري��ة واجل���م���ارك يف 
م��ع��ر���س جائزة  ام�������س  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة  م��ت��ح��ف  يف   3 ج��م��ي��ل 
ل���ل���ح�������س���ارة الإ�����س����الم����ي����ة ال����ذي 
يت�سمن اأكرث من 20 عمال فنيا 
الإ�سالمي  ال��رتاث  من  م�ستوحاة 
يونيو  ���س��ه��ر  ح��ت��ى  ي�ستمر  ال����ذي 
الدكتور  الف��ت��ت��اح  ���س��ه��د  امل��ق��ب��ل. 
العام  امل����دي����ر  ب���������اداود  اب����راه����ي����م 
عبداللطيف  مل��ب��ادرات  التنفيذي 
وتيم  الدولية  الجتماعية  جميل 
�ستانلي اأمني ق�سم ال�سرق الأو�سط 
و�سلمى طوقان اأمني ق�سم الفنون 
ال�سرق  يف  املعا�سرة  والت�ساميم 
الأو�سط مبتحف فيكتوريا واآلربت 
يف  امل�سوؤولني  م��ن  وع��دد  لندن  يف 
الإمارة. وتهدف اجلائزة التي تبلغ 

اأكرث من 270 عمال فنيا بني فن 
الكتابة واخلط العربي وت�ساميم 
امل�ساجد  م��ن  امل�����س��ت��وح��اة  الأزي�����اء 
وعرو�س  ا�سطنبول  يف  والق�سور 
التاأملية  وال����ر�����س����وم  ال���ف���ي���دي���و 
عر�ست  اأن  �سبق  ال��ت��ي  املت�سابكة 
يف م��ت��ح��ف ف��ي��ك��ت��وري��ا واآل�������ربت. 
وي�����س��اه��م م��ع��ر���س ج��ائ��زة جميل 
الأ�سلوب  ت���اأث���ر  ا���س��ت��ع��را���س  يف 
يف  الإ�سالمية  الفنية  والتقنيات 
الفن املعا�سر وكيفية تبني اجليل 
وامل�سممني  الفنانني  اجلديد من 
ال�����س��ب��اب ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال����دويل 
ال�سالمية  وال��ت��ق��ال��ي��د  ل���ل���رتاث 
ك��اأ���س��ا���س لأف��ك��ار الأع��م��ال الفنية 
امل��ع��ا���س��رة ال��ت��ي مت اخ��ت��ي��اره��ا من 
ق��ب��ل جل��ن��ة حت��ك��ي��م م���ن اخل���رباء 
واملتخ�س�سني تراأ�سها مارتن روث 
واآلربت  فيكتوريا  متحف  م��دي��ر 
و�سلمى  ���س��ت��ان��ل��ي  ت���ي���م  ب��ت��ن��ظ��ي��م 

طوقان.

قيمتها 25 األف جنيه ا�سرتليني 
- 135 األف درهم - اإىل التعريف 
بالثقافة الإ�سالمية ون�سرها على 
نطاق اأو�سع وتر�سيخ مكانتها على 

اإبراز  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل  م�ستوى 
ت��اأث��ره��ا يف ال��ف��ن امل��ع��ا���س��ر التي 
للفنون  الدولية  اجلائزة  تقدمها 
جميل  ال��ف��ن  م��ع  بالتعاون  وذل���ك 

عبداللطيف  م�����ب�����ادرات  اإح�������دى 
ويت�سمن  الج��ت��م��اع��ي��ة.  ج��م��ي��ل 
اأبدعها  متنوعة  اأع��م��ال  امل��ع��ر���س 
10 فنانني مت اختيارهم من بني 

فقدان جواز �سفرت
�سهزاد   خرم  املدعو/  فقد 
باك�ستان   - �سفيع  حممد 
�سفره    ج���واز   - اجلن�سية  
   )5143572( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/5283561

فقدان جواز �سفرت
بيجم  بيوتى  املدعو/  فقد 
حممد علي   - بنغالدي�س 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )4937268( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/5804903

فقدان جواز �سفرت
امييليو  امل������دع������و/  ف���ق���د 
كواريو كيندانا   - الفلبني 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )5273508( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/1993543

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
باك�ستان   - دي��ن  لل  ن���واز 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )9610292( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6133044

فقدان جواز �سفرت
تيال حممد  املدعو/  فقد 
باك�ستان   - غ����ول   ك��ف��ور 
�سفره    ج���واز   - اجلن�سية  
   )151032( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/5283561

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ امل راجندران 
ه���ن���دي   - �����س����ا�����س����ي����ك����ال 
�سفره    ج���واز   - اجلن�سية  
   )3673545( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/5283561
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العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

املتوكل للخدمات
 رخ�سة رقم:CN 1002293 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/واحة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلمال لال�سباغ ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1131906 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/�سريدر اخلليج ذ.م.م 

رقم الرخ�سة ال�سناعية: 1914
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي

خروج ال�سريك:
�سركة المارات الوطنية لال�ستثمار �س.ذ.م.م

دخول ال�سريك:
اأيه اأيه اأيه انف�ستمنت

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم ال�سركاء:
اأيه اأيه اأيه انف�ستمنت

�سريدر ا�س ايه
مكتب  مراجعة  اعاله  املذكور  الجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  وعلى 
تنمية ال�سناعه - دائرة عالقات امل�ستثمرين - خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر 
الإعالن ، واإل فلن تقبل املوؤ�س�سة اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نهر ال�سالم للطابوق والبال�سرت

رخ�سة رقم:CN 1150832 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/طلعت عياد رزق اهلل تاو�سرو�س من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/طلعت عياد رزق اهلل تاو�سرو�س من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد مثنى علي حم�سن احمد %51

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد مثنى علي حم�سن احمد
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

تعديل ا�سم جتاري:من/نهر ال�سالم للطابوق والبال�سرت 
ALSALAM RIVER BLOCK & PLASTER WORKS

اىل/نهر ال�سالم للمقاولت العامة ذ.م.م 
ALSALAM GENERAL CONTRACTING LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�سرت(  )4330009(

القت�سادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س 2015 العدد 11360

اإىل:تعديل العالمة من:
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�شتقبل جمعة املاجد وعددا من رجال االأعمال

•• عجمان-وام:

النعيمي  را�سد  بن  ال�سيخ حميد  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف الديوان 
حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  ام�����س-  الأم���ري 
النعيمي ويل عهد عجمان - �سعادة جمعة املاجد و�سعادة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��غ��ري��ر ووف����دا م��ن جمعية ب��ي��ت اخل���ر . 
ال��ل��ق��اء اإىل ع���دد م��ن الق�سايا  وت��ط��رق احل��دي��ث خ���الل 
جتاه  وواج��ب��ات��ه��ا  ودوره���ا  اخل��ري��ة  باجلمعيات  املت�سلة 
املواطنني  الأع��م��ال  ورج���ال  التجار  وم�سوؤولية  املجتمع 

واملقيمني يف م�ساندة ودعم تلك اجلمعيات للقيام بدورها 
يف خدمة املحتاجني والفقراء. واأثنى �ساحب ال�سمو حاكم 
عجمان على دور رجال الأعمال والتجار وم�ساهمتهم يف 
اإ�سافة  وامل��ع��وزة  املحتاجة  والأ���س��ر  اخل��ري  العمل  دع��م 
وموا�سلة  لال�ستمرار  اخلرية  اجلمعيات  م�ساندة  اإىل 
دوره����ا يف ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��ف��ق��راء واأداء م��ه��ام��ه��ا يف 
التجار  كبار  �سموه  ودع��ا   . الفقرة  ال���دول  م��ن  العديد 
التربعات  للم�ساهمة مع اجلمعيات اخلرية من خالل 
مع  التوا�سل  خالله  من  ت�ستطيع  لها  وقف  وتخ�سي�س 
الأ�سر املعوذة وتخفيف معاناتها والعمل على اإ�سعاد اأفراد 

املجتمع . من جانبهم وجه �سعادة جمعة املاجد واحل�سور 
على  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
حتى  اخلرية  للجمعيات  وم�ساندة  دع��م  من  يقدمه  ما 
تتمكن من موا�سلة دورها يف خدمة الفقراء واملحتاجني. 
ح�سر اللقاء .. �سعادة �سامل بن اأحمد النعيمي امل�ست�سار 
اخلا�س ل�ساحب ال�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون التعليمية 
عام  مدير  النعيمي  يو�سف  و�سعادة  اخل��ري��ة  والأع��م��ال 
مدير  غليطه  بن  ط��ارق  و�سعادة  وال�سيافة  الت�سريفات 
م��ك��ت��ب ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان وع����دد م��ن كبار 

امل�سوؤولني .

•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
ال�سيد قوباني�سبيك  ام�س..  الأم��ري  الديوان  حاكم عجمان يف مكتبه يف 
�سموه  ل��وداع  قدم  ال��ذي  قرغيز�ستان  جمهورية  عام  قن�سل  اأومورالييف 
التعاون  اللقاء عالقات  وتناول  الدولة.  لدى  انتهاء فرتة عمله  مبنا�سبة 
املجالت.  خمتلف  يف  وتطويرها  تعزيزها  واآل��ي��ات  البلدين  بني  الثنائية 
بالتوفيق  لل�سفر  متنياته  ع��ن  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب  واأع����رب 
والنجاح يف مهام عمله امل�ستقبلي. وتقدم قن�سل عام قرغيز�ستان بال�سكر 
ل�سموه ملا حظي به من تعاون خالل اأداء مهامه الدبلوما�سية يف الدولة..
خمتلف  يف  ال��دول��ة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  احل�سارية  بالنه�سة  م�سيدا 
والعمرانية  والتعليمية  وال�سحية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الثقافية  ال��ق��ط��اع��ات 
مدير  النعيمي  را�سد  حمد  اللقاء..�سعادة  ح�سر  امل��ج��الت.  من  وغرها 
وال�سيافة  الت�سريفات  عام  مدير  النعيمي  يو�سف  و�سعادة  احلاكم  دي��وان 
و�سعادة طارق بن غليطة مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان وعدد 

من كبار امل�سوؤولني. 

جلنة القيادة العليا يف �شرطة عجمان تناق�س 
املبادرات االإ�شرتاتيجية لعام 2015

حاكم عجمان ي�شتقبل قن�شل عام قريغيز�شتان

•• عجمان-وام:

خالل  عجمان  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  جلنة  ناق�ست 
اجتماعها املبادرات ال�سرتاتيجية لعام 2015 للقيادة 
فر�س  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  تعزيز  منها  و  العامة 
الأمنية بجانب تطوير  التوعية  القانون و ن�سر  �سلطة 
الإجرامية  الظواهر  م��ع  والتعامل  التحقيق  اأ�ساليب 
�سعادة  اللجنة  اجتماع  ت��راأ���س  املحققني.  ك��ف��اءة  ورف��ع 
عام  قائد  النعيمي  عبداهلل  بن  �سلطان  ال�سيخ  العميد 
�سرطة عجمان بح�سور املدراء العامني ومدراء الإدارات 
يف �سرطة عجمان يف قاعة الجتماعات يف القيادة . مت 
العمل  خ��الل الج��ت��م��اع بحث تطوير من���وذج جم���الت 
للدوريات بهدف التعرف على اأهم امل�ستجدات واملعوقات 

الرتقاء  اأج��ل  من  التطوير  م�سرة  تعرت�س  قد  التي 
للو�سول  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل  وت��ق��دمي  الأداء  مب�ستوى 
ل��ل��ج��ودة امل��ن�����س��ودة . ووج����ه ���س��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
بالتعاون مع  الإدارات  العامني وم��دراء  امل��دراء  عجمان 
وتقدمي  ال��واح��د  الفريق  ب���روح  والعمل  العمل  زم���الء 
العامة  امل�سلحة  لتحقيق  للجمهور  اخل��دم��ات  اأف�سل 
ورفع �سمعة القيادة العامة ل�سرطة عجمان من خالل 
 . والأف�����راد  ال�سباط  و���س��ف  ال�سباط  م��ن  منت�سبيها 
والعطاء  املزيد من اجلهد  ب��ذل  على  كما حث اجلميع 
بالعمل  ل���الرت���ق���اء  ال��ع��م��ل  وال���ت���ف���اين يف  والإخ����ال�����س 
بهم من خالل  الظن  يكونوا عند ح�سن  واأن  ال�سرطي 
النهو�س باملهام والواجبات امللقاة على عاتقهم واحلفاظ 

على اأمن وا�ستقرار الوطن .

ب�صبب انفجار ا�صطوانة غاز 

اإ�شابات خطرية ملواطنة يف حريق مبنزلها 

اليوم �شاعتني  ملدة  معطل   999

االنقاذ البحري ينقذ غريقني براأ�س اخليمة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

عاما،   60 ال��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  م��واط��ن��ة،  ���س��ي��دة  تعر�ست 
باإ�سابات و�سفت طبيا باخلطرة جدا، يف حريق وقع يف 
مطبخ منزلها، �سباح اأم�س، ب�سبب ت�سرب غاز، اأدى اإىل 

انفجار اإ�سطوانة الغاز ذات ال�ستخدام املنزيل.
ووفقا مل�سدر م�سوؤول يف راأ�س اخليمة : اإن احلادث وقع 
يف �ساعة مبكرة من �سباح اأم�س، يف اإحدى مناطق راأ�س 
اخليمة ومن ثم جرى نقلها اإىل م�ست�سفى �سقر يف راأ�س 
اخليمة، وو�سلت يف نحو التا�سعة �سباحا، واأدخلت اإىل 
التي طالت  ن�سبة احل��روق،  املركزة، فيما تقدر  العناية 
اأن  بالغا، مو�سحا  ي�سكل خطرا  %95، ما  ج�سدها ب 
وت�سنف  اجل�سم،  مناطق  خمتلف  يف  انت�سرت  احل��روق 

من خمتلف درجات احلروق وم�ستوياتها، بع�سها عميق 
والبع�س الآخر �سطحي.

واأو�سح امل�سدر اأن الفريق الطبي املخت�س يف امل�ست�سفى 
ب����ادر ف���ور و����س���ول امل��واط��ن��ة امل�����س��اب��ة يف احل���ري���ق اإىل 
التعامل مع احلروق يف خمتلف مناطق اجل�سم بوا�سطة 
وتقدمي  احل��الت،  هذه  ملثل  اخلا�سة  الطبية  الغيارات 
على  ال�سحية  وو�سع  ال�سرورية،  الأول��ي��ة  الإ�سعافات 
اأجهزة التنف�س ال�سناعي وتقدمي �سواها من الإجراءات 

الطبية امللحة.
ال�سحية يف  ووفق رواي��ة م�سادر ذات اخت�سا�س، كانت 
لتقت�سر  املطبخ،  احلريق يف  وقوع  عند  لوحدها  املنزل 
حلقت  التي  املادية،  اخل�سائر  بجانب  عليها،  الإ�سابات 

املنزل.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ق����ررت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة وقف 
 999 ا�ستقبال بالغات اجلمهور عرب رقم الطواريء 
اع��ت��ب��ارا م��ن ال�����س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ع�سر ال��ي��وم وملدة 
املدين  ال��دف��اع  ط����واريء  رق��م  اىل  وحتويلها  �ساعتني 
املر�سية التي �ستكون  احلالت  بالغات  عدا  ما   997

على الرقم 998 .
واأو�سح العميد غامن اأحمد غامن مدير عام العمليات 
املركزية ان الهدف من تعطيل رقم الطوارئ )999( 
ملدة �ساعتني هو لغر�س تنفيذ خطة لتطوير وحت�سني 
العمل وفق اإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية واأهدافها نحو 
تعزيز ثقة اجلمهور بفاعلية اخلدمات املقدمة، و�سمان 

ال�ستعداد و اجلاهزية يف الكوارث و الأزمات.  

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

متكن فريق الإ�سعاف والإنقاذ ب�سرطة راأ�س اخليمة من 
من  العمر  من  الثاين  العقد  يف  اآ�سيويني  �سابني  اإنقاذ 
الغرق بعد تعر�سهم حلادث انقالب دراجتهم املائية يف 

بحر معري�س براأ�س اخليمة.
مدير  غامن  اأحمد  غامن  العميد  اأو�سح  التفا�سيل  ويف 
بالغ  تلقت  العمليات  غرفة  باأن  املركزية  العمليات  عام 
وعلى  ببحر معري�س  �سخ�سني يف حالة غرق  بوجود 
ال��ف��ور ويف غ�����س��ون 3 دق��ائ��ق م��ن ال��ب��الغ و���س��ل فريق 
الإ���س��ع��اف والإن��ق��اذ امل��ك��ون م��ن الرقيب م��ب��ارك �سبيت 
وعلى  اإىل منطقة احلادثة  �سلبي  عادل  اأول  وال�سرطي 
اإعياء  حالة  يف  كانا  حيث  الغرق  من  اإنقاذها  مت  الفور 
معرفتهما  لعدم  البحر  ماء  من  كبرة  كميات  وتناول 

ال�سباحة.
ومت نقلهما اإىل ال�ساطئ ومت ا�ستالمهما من قبل فريق 
الإ�سعاف الوطني الذين قاموا باإ�سعافهما طبيا ومن ثم 
مت نقلهما اإىل امل�ست�سفى لالطمئنان عليهما اأكرث، واأفاد 
20 �سنة  العميد غامن باأن ال�سابان الآ�سيويان يف عمر 
وكانا يقودان دراجتهما املائية ولالأ�سف تعر�سا حلادث 
تعر�سا  نهائيا  ال�سباحة  يجيدان  ل  ولأنهما  الإنقالب 

حلالة الغرق. 
ونا�سد العميد غامن مرتادي البحر وقائدي الدراجات 
الدراجات  ق��ي��ادة  وع���دم  اأخ���ذ احليطة واحل���ذر  امل��ائ��ي��ة 
عليهم  ان  كما  ال�سباحة  معرفة  ع��دم  ح��ال��ة  يف  امل��ائ��ي��ة 
ارت����داء ���س��رتة ال��ن��ج��اة وع���دم الب��ت��ع��اد ب�سكل كبر عن 
عدم  حالة  يف  بالدراجات  ال�ستعرا�س  وعدم  ال�ساطىء 

اإجادة القيادة التامة، متمنيا ال�سالمة للجميع.

وفد من طبية عجمان يزور جمعية االح�شان اخلريية

�شرطة راأ�س اخليمة تعزز جهودها املجتمعية ميدانيا •• راأ�س اخليمة – الفجر 

خمي�س  ع����ب����داهلل  ال���ع���م���ي���د  اأك�������د 
راأ�س  �سرطة  ع��ام  قائد  احل��دي��دي 
واهمية  دور  على  بالإنابة  اخليمة 
على  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����س��رط��ة  اإدارة 
م�ستوى الدولة من خالل ما تقوم 
به من اأعمال تهدف يف املقام الأول 
بني  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل 
ال�سرطة واملجتمع يف حل امل�سكالت 
، وتعمل  الأم��ن  املجتمعية وحفظ 
الأ�سا�سية  امل��ه��م��ة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
اأجلها  م����ن  ال����ت����ي  وال���رئ���ي�������س���ي���ة 
من  منبثقة  وه��ي  عليها  تاأ�س�ست 
الداخلية  وزارة  توجيهات وخطط 
واجباتها  ���س��م��ن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ثقة  رف���ع  اإىل  ال�ساعية  وم��ه��ام��ه��ا 
اجلمهور بال�سرطة وتوفر اأق�سى 
لكافة  والط��م��ئ��ن��ان  ال��راح��ة  �سبل 
اأف��راد املجتمع من خالل الرتكيز 
ع���ل���ى ك�����ل امل����الح����ظ����ات الأم���ن���ي���ة 
الأمنية  الوقاية  لتفعيل  املتطلبة 
الأم�����ن  اإىل ح���ف���ظ  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
كذلك   ، ب��امل��ج��ت��م��ع  وال����س���ت���ق���رار 
احلر�س على ال�ستفادة من جتارب 
الآخ��ري��ن م��ن خ��الل عقد الور�س 
  . امليدانية  والزيارات  واملحا�سرات 
�سعادته يف  ذل��ك خ��الل كلمة  ج��اء 
اإدارة  نظمتها  ال��ت��ي  العمل  ور���س��ة 
براأ�س اخليمة  املجتمعية  ال�سرطة 
روتانا  ال��ك��وف  فندق  وا�ست�سافها 
لل�سرطة  امليدانية  الأع��م��ال  ح��ول 

ا�ستعرا�س  مت  ح��ي��ث   ، املجتمعية 
املجتمعية  ال�سرطة  اإدارات  جتارب 
ال�سرطة  وجت�����رب�����ة  الحت������ادي������ة 
املجتمعية بالقيادة العامة ل�سرطة 
ال�سارقة وفرق ال�سرطة املجتمعية 

، ف�����س��اًل ع��ن ال��ت��ط��رق لإجن����ازات 
املا�سي  العام  خالل  الإدارات  هذه 
الق�سوى  ل��ال���س��ت��ف��ادة  2014م 
وتقدم  ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة  يف  م��ن��ه��ا 

العمل الأمني – املجتمعي .

ب���راأ����س اخل��ي��م��ة ، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ح�سور وم�ساركة فاعلة من جانب 
بع�س اخلرباء الذين قاموا باإبداء 
املهام  ال��ت��ط��وي��ري��ة ح���ول  اآرائ���ه���م 
املجتمعية  ال�����س��رط��ة  اإىل  امل��وك��ل��ة 

ا�ستعرا�س  ال��ور���س��ة  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا 
وعالقة  ال�����س��ك��ن��ي  احل�����ي  ���س��ج��ل 
وطبيعتها  وال�������س���راك���ة  ال���ت���ع���اون 
وكيفية  الرئي�سيني  ال�سركاء  م��ع 

ال�ستفادة منهم لتطوير العمل .

•• عجمان ـ الفجر 

اب��راه��ي��م مديرة  اأ����س���ادت ع��ائ�����س��ة 
م�����س��ت�����س��ف��ى ال�������س���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
والطفال  وال����ولدة  للن�ساء  زاي���د 
والتنموية  الجتماعية  باجلهود 
الح�سان  جمعية  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ال����دور اخلري  ه���ذا  اأن  م��وؤك��دة   ،
يعك�س مدى اهتمام دولة المارات 
اخلرية  املوؤ�س�سات  خاللها  وم��ن 
املجتمعية  ب��ال��ف��ئ��ات  اله��ت��م��ام  يف 
ال�������س���ع���ي���ف���ة وال�����ت�����ي حت����ت����اج اىل 
اخلدمات  خمتلف  وت��وف��ر  اع��ان��ة 
والطبية  والتعليمية  الجتماعية 
لها ، مما جعل دولتنا حتتل مكانة 
رائدة يف العمل اخلري والن�ساين 

على م�ستوى العامل.
 جاء ذلك خالل زيارة وفد منطقة 
عجمان الطبية جلمعية الح�سان 
خمي�س  �����س����م  ال��������ذي  اخل�����ري�����ة 
ع���ب���داهلل امل�������س���وؤول الع����الم����ي يف 
ال�سام�سي  عبيد  و�سلمى  املنطقة 
م�سوؤولة اجلودة والتميز املوؤ�س�سي 
بن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  م�ست�سفى  يف 
زاي���د للن�ساء وال����ولدة الط��ف��ال ، 

اخلدمات  ع��ل��ى  الط������الع  خ����الل 
الطبية املقدمة اأنها خدمات عالية 
العديد من  ت�ستفيد منها  اجل��ودة 
�سا�سة  وف��ق  الجتماعية  ال�سرائح 
ي��ت��ب��ع��ه��ا امل��ج��م��ع يف هذا  وا���س��ح��ة 

املجال.
مديرة  اب��راه��ي��م  عائ�سة  واأ����س���ارت 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى 
ل��ل��ن�����س��اء وال�������ولدة والط����ف����ال اأن 
ه���ذه ال���زي���ارة ت��اأت��ي ك��ذل��ك �سمن 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
خليفة  ال�سيخ  وم�ست�سفى  الطبية 
بن زايد للن�ساء والولدة والطفال 
امل���وؤ����س�������س���ات  م�����ع  ال����ت����وا�����س����ل  يف 
منها  احل���ك���وم���ي���ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 
فاعلة  �سراكات  وب��ن��اء   ، واخلا�سة 
ال�ساملة  التنمية  اأجل حتقيق  من 
هذا  ويف  وق��ال��ت   ، لها  ن�سعى  التي 
�سراكة  اتفاقية  عقد  �سيتم  املجال 
بن  خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  ب��ني 
والطفال  وال����ولدة  للن�ساء  زاي���د 
وج��م��ع��ي��ة الح�����س��ان اخل��ري��ة من 
بني  ال�سحي  العمل  تدعيم  اأج���ل 
التي  اخلدمات  وتطوير  اجلانبني 

تقدم لأفراد املجتمع.

حيث كان يف ا�ستقبال الوفد نا�سر 
اجلنيبي املدير التنفيذي جلمعية 
الح�����س��ان اخل��ري��ة ، وال����ذي قدم 
وبرامج  لأه�������داف  واف���ي���ا  ���س��رح��ا 

اجلمعية. 
الوفد  اأن  ابراهيم  عائ�سة  وق��ال��ت 
اط��ل��ع خ��الل ال��زي��ارة على جممل 
ال���ت���ي تقوم  الن�����س��ط��ة اخل���ري���ة 

الفقراء  ل�����س��ال��ح  اجل��م��ع��ي��ة  ب��ه��ا 
واملحتاجني ، كما قام الوفد بجولة 
الطبي  الح�����س��ان  ملجمع  تفقدية 
ا�سماعيل  حقي  الدكتور  قام  حيث 
يف  الطبي  والطاقم  املجمع  مدير 
املجمع باإعطاء �سرح واف لالأعمال 
بها  يقوم  التي  وال�سحية  الطبية 

املجمع.

ال�سيخ  م�ست�سفى  م��دي��رة  وق��ال��ت 
وال���ولدة  للن�ساء  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الح�سان  جم��م��ع  اإن  والط����ف����ال 
الطبي ي�ساهم بدور ايجابي وكبر 
ال��ع��دي��د م��ن اخلدمات  ت��ق��دمي  يف 
العالجية للمر�سى وبذلك يعترب 
ال�سحية  للموؤ�س�سات  مهما  رديفا 
لنا من  وتبني  وقالت   ، احلكومية 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ جمال ح�سني  
تزار مولوك  - بنغالدي�س 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )2342788( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6132211

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ حممد جميل 
باك�ستان   - حنيف  حممد 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )8202341( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6715053

فقدان جواز �سفرت
احمد  �سكيل  املدعو/  فقد 
باك�ستان   - ار���س��د حم��م��ود 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )1150712( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6715053

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و/ ���س��اه��د ر�سا 
باك�ستان   - حم��م��د   ر���س��ا 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )9891552( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6715053

فقدان جواز �سفرت
عبدالعزيز  امل��دع��و/  ف��ق��د 
ب��ك��ر �سومرو   اب���و  ���س��وم��رو 
اجلن�سية   ب���اك�������س���ت���ان   -
- ج���������واز ������س�����ف�����ره   رق����م 
)5228351(   من يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6715053   

فقدان جواز �سفرت
ناويد  املدعو/ عا�سم  فقد 
باك�ستان   - ع��ب��داحل��م��ي��د   
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )9675222( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6715053

فقدان جواز �سفرت
كرمي  يا�سر  امل��دع��و/  فقد 
باك�ستان   - ك���رمي    عنايه 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )4952112( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6715053

فقدان جواز �سفرت
طفيل  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
احمد  خمتيار  �ساه  احمد 
اجلن�سية   باك�ستان   - �ساه  
- ج���������واز ������س�����ف�����ره   رق����م 
)5141501(   من يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6715053   

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ حممد مدثر 
باك�ستان   - ع����ب����داحل����ق  
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )0411811( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6715053

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ نا�سر حممود 
باك�ستان   - اح��م��د   ن�سر 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )0151862( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6715053

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و/ روج�������وب 
�ساكى  الدين  منر  �ساكى 
اجلن�سية   ب��ن��غ��الدي�����س   -
- ج���������واز ������س�����ف�����ره   رق����م 
)1754602(   من يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5061161   

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
�سعيب احمد حممد �سفيق 
اجلن�سية   هندي   - اح��م��د  
- ج���������واز ������س�����ف�����ره   رق����م 
)4694533(   من يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6715053   

فقدان جواز �سفرت
داد  اهلل  امل������دع������و/  ف����ق����د 
باك�ستان   - ا����س���ا    حم��م��د 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )7495081( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/5221251

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��وة/ فطومة  ف��ق��دت 
جينا عبداهلل    - اثيوبية 
اجلن�سية  - جواز �سفرها   
   )2231894( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6422951

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/  حممد ك�سام 
باد�ساه مياه  - بنغالدي�س 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )591471( رق�����������م 
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العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
  اعالن ح�سور مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2870 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليه: م�سطفى حممد خليلي متني زاده جمهول  حمل القامة 
اق���ام �سدكم  ق��د  ذ.م.م-   - ح��رة  - منطقة  �سرفي�سز  اجن���از  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
الدعوى 2870 ال�سنة 2014 ايجارات امام املركز بطلب الزامكم عدم العتداد 
عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  الق�ساء   +2013/11/7 ب��ت��اري��خ  امل��ح��رر  الي��ج��ار  بعقد 
بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره 21.666.66 درهم مقابل بدل النتفاع بالفيال 
وحتى تاريخ الت�سليم الفعلي مع الفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ى  ال���زام   + ال��ت��ام  ال�����س��داد  وحتى  الق�سائية  املطالبة 
اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  بالر�سوم 
امام   4.30 ال�ساعة   2014/8/10 املوافق  الح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر 
اللجنة الق�سائية )ال�سابعة( بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببني 
اي��ام من  امل�سافة اىل ثالثة  الدعوى وقد امر بتق�سر مدة  بلدية دبي لنظر 
او من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم  الن�سر. فانت مكلف باحل�سور  تاريخ 

من دفاع وم�ستندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعادة اعالن ح�سور مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 02004382015/جتاري
 اىل املدعى عليه: �سيفين�س للتجارة �س ذم م 

مبا ان املدعى: الرمل البي�س للعقارات
 قد اق��ام �سدكم الدعوى 02004382015-جت����اري ايجارات ام��ام املركز بطلب 
من   دره��م   30000 املتاخر  الي��ج��ار  مبلغ  مالية-  مطالبة  ب��ال��ت��ايل:   الزامكم 

2014/10/7 اىل 2015/3/6
ال�سواغل )اخالء لعدم �سداد  العقد وت�سليمه خايل من  اخالء عقار - اخالء 

مبلغ 30000 درهم  من 2014/10/7 حتى 2015/3/6
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء املوافق 
2015/3/18 ال�ساعة 3.00 م  امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة 
الدعوى،  لنظر  اليجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية 
الن�سر. فانت مكلف  تاريخ  ايام من  امل�سافة اىل ثالثة  وقد امر بتق�سر مدة 

باحل�سور او من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.
يتم ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم او توقيع.

مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعادة اعالن ح�سور مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 02008082015/جتاري
 اىل املدعى عليه: �سركة جولدن ماوو للتجارة العامة ) �س ذم م(

مبا ان املدعى: حريز را�سد عبداهلل احلريز الفال�سي
 قد اقام �سدكم الدعوى 02008082015/جت���اري   ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل: 
اخالء عقار-اخالء املاجور وت�سليمه اىل املوؤجر خاليا من ال�سواغل وما يرتتب 

على ذلك من م�ستحقات ايجارية حتى الخالء التام.
مطالبة  مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 
2015/3/23 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة 
البتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات اليجارية لنظر الدعوى، وقد 

امر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. 
ف��ان��ت مكلف ب��احل�����س��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ا وت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك��م م��ن دفاع 

وم�ستندات.
يتم ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم او توقيع.

مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعادة اعالن ح�سور مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 02005592015/�سكني
 اىل املدعى عليه: العلماء للعقارات ) �س ذم م(

مبا ان املدعى: بهزاد علي مق�سودي   
 قد اقام �سدكم الدعوى 02005592015/�سكمني-  ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل: 
مطالبة مالية- �سداد بدل اليجار 84000 درهم وما ي�ستجد حتى الخالء التام   

اخالء عقار- اخالء املاجور
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 
2015/3/23 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة 
الدعوى،  لنظر  اليجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية 
وقد امر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر.  فانت مكلف 
يتم  دف��اع وم�ستندات.  قانونا وتقدمي ما لديكم من  او من ميثلك  باحل�سور 

ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم او توقيع.
مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
   اعالن ح�سور مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 02009742015/جتاري
 اىل املدعى عليه: دارتي للتجارة ) �س ذم م(
مبا ان املدعى: احمد عبداهلل ح�سني لوتاه 

 قد اقام �سدكم الدعوى 02009742015/جت��اري   ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل:  مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بالقيمة اليجارية بقيمة )43.604 درهم( 
وما ي�ستجد حتى الخالء التام والزامه بتقدمي الفاتورة النهائية للكهرباء وملاء )براءة 
ذمة( عن تلك الفرتة.  اخالء عقار- ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور 
للفرتة من 2013/2/1 وحتى 2014/1/31 فرت�سد بذمته مبلغ 43.604 درهم وميتنع 
الزام  مالية-  2014/5/26 مطالبة  الخ��الء يف  او  بال�سداد  اخ��ط��اره  رغ��م  ���س��داده  عن 
املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.    وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر 
للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2015/3/30 ال�ساعة 3.00م  امام اللجنة الق�سائية 
)اللجنة اخلام�سة( بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات اليجارية 
لنظر الدعوى، وقد امر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر.  فانت 
يتم  وم�ستندات.  دف��اع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم او توقيع.
مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
   اعالن ح�سور مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 02006992015/�سكني
 اىل املدعى عليه: تريباجنال خلدمات ال�سحن

مبا ان املدعى: نا�سر حممد لوتاه للعقارات
الزامكم  بطلب  املركز  امام  ايجارات  02006992015/�سكني  الدعوى  �سدكم  اقام  قد   
امل�ستحد حلد الن مبلغ  املدعى عليه بدفع اليجار  ال��زام  بالتايل:   مطالبة مالية- 
5000 درهم وما ي�ستجد حتى الخالء التام - اخالء عقار- الزام املدعى عليه بالخالء 
لعدم التجديد و�سداد اليجار والزامه بتقدمي الفاتورة النهائية الكهرباء واملياه حتى 

تاريخ الخالء التام والزامه باتعاب املحاماة.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.   

املوافق  الثالثاء  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  ال�سابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  4.30م  ال�ساعة   2015/3/17
امر  وقد  الدعوى،  لنظر  اليجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية 
بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر.   . فانت مكلف باحل�سور او من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.
يتم ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم او توقيع.

مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/412  حجز حتفظي جتاري
اأ  بنتومنيوم  ب��رج  يف  مباعة  الغر  ال��وح��دات  على  التحفظي  احلجز  بتوقيع  املطالبة  الق�سية:  مو�سوع   
+ ب امل�سيد على قطعة الر���س رقم 162 مبنطقة مر�سى دبي وذل��ك يف ح��دود مبلغ 110.784.658 درهم 
طالب العالن: طالب التنفيذ: �سي ا�س ات�س كيه دبي للمقاولت �س ذم م املطلوب اعالنه املنفذ �سده: 
بانه مت  نعلنكم  الع��الن:  القامة. مو�سوع  م ح جمهول حمل  �س  انرتنا�سيونال هولدجنز  1-تريدينت 
احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية- يف منطقة : مر�سى دبي- ا�سم املبنى: بنتومنيوم 
 ،9301  ،7001  ،6401  ،3001  ،1701  ،11101  ،11201  ،11301  ،11401  ،2501( اي  مبنى  ال�سقة  رقم   A+B
 -5201 -9701 -8501 -1601 -117&116 -6801 -1101 -6201 -9001 -7201 -2601 -6101 -2701 -2001
 8901 -8701 -8201 -8101 -8001 -5301 -4701 -4601 -10501-10401 -10301 -10201  -10001 -9401
- 2201- 2301- 2401- 10601- 10701- 10801- 10901- 11001(+مبني بي )7601- 9201- 901- 1001- 
 -3001  -2901  -2801  -4401  -5601  -1801  -1501  -1401  -2501  -2401  -2301  -2201  -2001  -1201
3101- 3301- 3401- 3501- 3701-3801-4001- 8501- 7001- 6301 ( رقم الر�س :  162 - وفاء للمبلغ 

املطالب به وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله القانوين.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

                   اعالن جمموعة اعالن بالن�سر
                               اىل املنفذ �سده:روافد الربكة للمقاولت �س ذم م مبا ان طالبي التنفيذ 
به  املو�سحه  املبالغ  ب�سداد  للزامك  وذلك  ادن��اه،  بالك�سف  املو�سحة  اقامواالتنفيذات 
خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ   الجراءات التنفيذية 

بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

ق�سم الق�سايا العمالية

   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2014/4065 تنفيذ عمايل
2014/4073 تنفيذ عمايل
2014/4067 تنفيذ عمايل
2014/4081 تنفيذ عمايل
2014/4061 تنفيذ عمايل
2014/4062 تنفيذ عمايل
2014/4069 تنفيذ عمايل
2014/4068 تنفيذ عمايل
2014/4064 تنفيذ عمايل
2014/4070 تنفيذ عمايل
2014/7335 تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

اجلهة طالبة التنفيذ
 حممد بالل ح�سني عبدالكاظم

فريد مياه لتي جا�سم اهلل
حممد مر�سد عبدالغني
حممد بالل عبدال�ستار

كال مياه ان�س مياه
عزيز جاهر مياه

حممد ماأمون حممد ابو الطاهر
طيب الرحمن كبر احمد

بالل ح�سني �سديق اهلل
 كمال مياه عبد ال�سهيد

نور الوم هازي توفايل احمد 

ر�سم التنفيذ
633 درهم
 381 درهم
463 درهم
568 درهم
663 درهم
490 درهم
463 درهم
519 درهم
578 درهم
397 درهم
451 درهم

املبلغ املنفذ به
 10379 درهم
 6166 درهم
7534 درهم

10800 درهم
10108 درهم
7986 درهم
7536 درهم
8470 درهم
9442 درهم
6440 درهم
7335 درهم

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1054  عقاري كلى                                            
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة   دي�سناد جمهول حمل  داود  املحكوم عليه /1 -حممد  اىل 
 ( للتمويل  ام��الك  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2015/2/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
بالذمة(  املو�سوفة  )الج��ارة  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�سخ  عامة(  م�ساهمة  �سركة 
بايزووتر(   ( امل�سمى  بالعقار  حاليا   )505( �سابقا   )5005( رق��م  ال�سقة  عن  املربمة  ومالحقها 
مبنطقة برج خليفة ، وبت�سليم العقار للمدعية خاليا من ال�سواغل، وبالغاء ا�سارة القيد العقاري 
التي مفادها )تخ�سع  عليه  املدعى  ل�سالح  امللكية  ب�سهادة  ال��واردة  بالتملك(  املنتهية  )الج��ارة 
بالتملك  املنتهى  الي��ج��ارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  الج���ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية 
وملحقاته املودع لدى الدائرة( والزمت املدعى عليه بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة.  
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ   2015/3/17     
يف الدعوى رقم 2014/148 نزاع تعيني خربة عقاري

اىل املتنازع �سدها: ال�سيدة: �سمرة عبدالروؤوف العور
مبا ان املتنازع : حممد ذيب م�سطفى ال�سماك قد اقام �سدكم النزاع امل�سار 
النزاع  يف  ال��دور  �ساحب  الهند�سي  اخلبر  بتعيني  املحكمة  وحكمت  اليه 
لذا يتعني عليكم احل�سور اىل مكتب اخلبر على العنوان التايل: دبي- 
مكتب اك�سي�س لتدقيق احل�سابات الكائن ب�سارع ال�سيخ زايد- بناية هالل 
التجاري  �سالك عند حمطة مرتو اخلليج  بوابة  بالقرب من  بن ط��راف 
الطابق الثالث مكتب 301 هاتف 0559005949 وهاتف 043287778 فاك�س 
املوافق  الح��د  ي��وم  وذل��ك  م�ستندات  م��ن  مالديكم  لتقدمي   043284449

.2015/3/22
اخلبري هند�صي/ حممد علي بلقي�س

اعالن اجتماع خربة

  فقدان جواز �سفر
فقد  املدعو/ حممد  �سيف الدين ا�سكر 
علي      -   هندي اجلن�سية جواز �سفره 
رق��م )6804120(    من يجده عليه 

الت�سال بال�سفارة الهندية لدى الدولة.

اعالن تغيري ا�سم
 اأن���ا امل��وق��ع اأدن�����اه ال�����س��ي��د / خ��اج��ا حم��ي ال���دي���ن، ح��ام��ل جل���واز ال�����س��ف��ر رقم: 
اأبوظبي، دولة  يف  الهندية  �سفارة  �سادرعن  �سفر هندي  L6620411 جواز 
ناغار  �سيتو   3 بعنوان   ،16.03.2014 بتاريخ:  املتحدة   العربية  الإم���ارات 
حاليا  واملقيم  ن��ادو  تاميل  راماناتابارومبورام،  حي   ،623518 – ماندابام 
باأبوظبي ، دولة الأمارات العربية املتحدة �سندوق الربيد: 52851، اأقر اأنني 
اأود تغير ا�سم ابنتي احلاملة للجواز الهندي رقم J0153841 ال�سادر عن 
مادوراي بالهند بتاريخ: 11.06.2010 من �سميحة ريانة كاجا حمي الدين  

اإىل �صميحة ريانا خاجا معني الدين ب�سكل عاجل.  

اعالن تغيري ا�سم
اأن����ا امل��وق��ع اأدن�����اه ال�����س��ي��د / خ��اج��ا م��ع��ني ال���دي���ن، ح��ام��ل جل����واز ال�����س��ف��ر رقم: 
دولة  اأبوظبي،  يف  الهندية  �سفارة  �سادرعن  هندي  �سفر  ج��واز   L6620411
ناغار  �سيتو   3 بعنوان   ،16.03.2014 بتاريخ:  املتحدة   العربية  الإم����ارات 
حاليا  واملقيم  ن���ادو  تاميل  رام��ان��ات��اب��اروم��ب��ورام،  ح��ي   ،623518 – م��ان��داب��ام 
باأبوظبي ، دولة الأمارات العربية املتحدة �سندوق الربيد: 52851، اأقر اأنني 
من  ال�سادر   K5288097 رق��م  الهندي  للجواز  احلامل  ابني  ا�سم  تغير  اأود 
كاجا  ر�سوان  حممد  من   26.06.2012 بتاريخ:  باأبوظبي  الهندية  ال�سفارة 

حمي الدين اإىل حممد ر�سوان خاجا معني الدين وذلك ب�سكل عاجل.  

فقدان �سهادات ا�سهم
املزروعي  بوحميد  زاي���د  ع��ب��داهلل  خلفان  امل��دع��و/  فقد 
�سهادات ا�سهم �سادرة من بنك ابوظبي الوطني وارقامها 
 6967-  3545-  3481-  561-  493- كالتايل: 
ملقر  ت�سليمها  يجدها  من  فعلى   9900  -  7033-

البنك او الت�سال  على الرقم 0508133882.

اعالن تغيري ا�سم
واحمل  �سليم هندي اجلن�سية  نزال حممد  انا  اعلن 
جواز �سفر رقم )J1980793( باأنني قمت بتغير 
ا�سمى من ن�سال حممد �سليم ليكون ال�سم اجلديد 

هو نزال حممد �سليم وهذا للعلم.
ن�صر على م�صئولية املعلن

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ �سلطان احمد 
باك�ستاين  حم���م���د-  خ���ر 
�سفره    ج���واز   - اجلن�سية   
رقم )1155762(�سادر 
يجده  م��ن  باك�ستان    م��ن 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5235631   

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ ممدوح ح�سن 
يو�سف عبدالقادر   - اليمن 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )3105737( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/9043040

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة كري�ستال 

كالريتي لتنظيف املباين
رخ�سة رقم:CN 1145798 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سورور حممد با�سا %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف انتوين دي امليديا

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

النجم الراقي للجب�س
 رخ�سة رقم:CN 1099899 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اجلوهر النفي�س للو�ساطة التجارية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1198691 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد مبارك حممد بن حفيظ املزروعي من �سريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد مبارك حممد بن حفيظ املزروعي من 51% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ورثة �سفيق متويل ابراهيم املجاهد من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ورثة �سفيق متويل ابراهيم املجاهد من 49% اىل %100
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 0.4*0.6 اىل 1*1

تعديل نوع رخ�سة/من جتارية اىل حرفية
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية 

تعديل ا�سم جتاري:من/اجلوهر النفي�س للو�ساطة التجارية ذ.م.م 
PRECIOUS JEWEL COMMERCIAL BROKERS LLC

اىل/اجلوهر النفي�س لتغطية الأر�سيات 
PRECIOUS JEWEL FLOOR COVERING

تعديل ن�ساط/ا�سافة تغطية الر�سيات واجلدران بالبالط او الباركيه او الرخام او ال�سراميك 
او املوزاييك  )4330019(

تعديل ن�ساط/حذف و�سيط جتاري )6499014(
القت�سادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  

العدد 11360 بتاريخ 2015/3/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سحراء اخل�سراء للنقليات 

واملقاولت العامة 
رخ�سة رقم:CN 1193945 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 0.60*0.40 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ال�سحراء اخل�سراء للنقليات واملقاولت العامة 

GREEN DESERT TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

اىل/ال�سحراء اخل�سراء للنقليات العامة
GREEN DESERT GENERAL TRANSPORTING

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��الت )ق���ط���اع النقل 
للمقاولت  الدولية  الهولندية  /ال�سركة  بان  البحري( 
املذكورة  ال�سفينة  ت�سجيل  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم  ق��د  ذ.م.م 

بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز ابوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
      دي . اآي .�سي - D.I.C                  جديدة            جديدة
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
)�سابقا  البحرية  للموا�سالت  الحتادية  الهيئة  تعلن 
الذهبي  /ال�سقر  ب��ان  للموا�سالت(  الوطنية  الهيئة 
ال�سفينة  ت�سجيل  بطلب  تقدم  قد  البحرية  للمقاولت 

املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                     اإ�صم ال�صفينة                      رقم الت�صجيل ال�صابق       العلم ال�صابق
مباركه 9
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فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/  حيمايت اهلل 
باك�ستان   - كرامات اهلل   
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )2749792( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6132211

فقدان جواز �سفرت
زبر  امل��دع��و/ حممد  فقد 
باك�ستان   - ����س���روار  غ���الم 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفره   
   )5098531( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6715053

فقدان جواز �سفرت
امل�������دع�������و/  حممد  ف����ق����د 
ال����ي����ا�����س ام������ني احل��������ق  - 
اجلن�سية   ب����ن����غ����الدي���������س 
- ج���������واز ������س�����ف�����ره   رق����م 
)906846(   من يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6132211   

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/  حممد كليم 
ادري�س  حم��م��د  ب���اب���و  اهلل 
اجلن�سية   ب��ن��غ��الدي�����س   -
- ج���������واز ������س�����ف�����ره   رق����م 
)8238306(   من يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6132211   
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

تطبيقا   13 الإ���س��ع��اف  خل��دم��ات  دب��ي  موؤ�س�سة  اأطلقت 
املوارد  تخطيط  اأنظمة  تطبيق  ا�ستكملت  اأن  بعد  ذكيا 
احلكومية بالتعاون مع دائ��رة حكومة دبى الذكية عرب 
امل�����س��روع فى  اإدارة  ب��ني ف���رق ع��م��ل  ت��ع��اون مثمر وب��ن��اء 
اجلانبني من حيث اتخاذ القرار املالئم يف الوقت املنا�سب 
وبن�سبة  امل��ح��ددة  مواعيدها  ف��ى  العمل  خطة  وتطبيق 
وامل�ساركة  التفاعل  واأ�سهم  باملائة.   100 بلغت  اإجن���از 
واملحفزات الإيجابية من قبل فرق العمل فى توفر كل 
اأ�سباب النجاح للتطبيقات وتذليل جميع املعوقات التى 
واجهت �سر العمل ما اأدى اإىل النجاح فى تطبيق 13 

نظاما فى وقت قيا�سى وا�ستخراج النتائج ب�سورة فعالة 
النجاح من خالل توفر بيئة  واملحافظة على معدلت 
دعم فنى متميز من خالل التدريب وور�س العمل وحل 
امل�سكالت ب�سورة دورية والتطوير واجلودة. وقال خليفة 
بن دراي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف 
ان املوؤ�س�سة بتوفرها بيئة داعمة لالإبداع �ساهمت كثرا 
يف الو�سول اإىل النتائج املرجوة يف الأوقات املحددة حيث 
بتخطيط  خا�سا  ذك��ي��ا  نظاما   13 تطبيق  ا�ستطاعت 
املوارد احلكومية وهي الأ�سول الثابتة واملخزون وطلبات 
والرواتب  واملقبو�سات  واملدفوعات  وامل�سرتيات  التزويد 
واملوازنة واحل�سابات العامة والت�سويات البنكية واملوظف 

الذكي واحل�سور والن�سراف واملعامالت بني الدوائر .

•• اأم القيوين-وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى  املجل�س  املعال ع�سو  را�سد  بن 
حاكم اأم القيوين يف الديوان الأمري 
ام�����س.. ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال �سند 
الإمارات  مركز  ع��ام  مدير  ال�سويدي 
ال�سرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  للدرا�سات 
ال�سراب  �سموه كتاب  اإىل  اأهدى  الذي 

اأحدث موؤلفاته العلمية.
ال�سيخ �سعود بن  ال�سمو  واأكد �ساحب 
البناء ملركز  الدور  اأهمية  املعال  را�سد 
الإمارات يف خدمة �سانع القرار ورفد 
اجلديدة  ب��الأف��ك��ار  ال�ساملة  التنمية 

واملبدعة.
الفكرية  ب��امل�����س��اه��م��ات  ���س��م��وه  واأ����س���اد 
ال�سويدي  ج��م��ال  ل�����س��ع��ادة  امل��ت��م��ي��زة 
���س��واء م��ن خ���الل م��وؤل��ف��ات��ه العديدة 
واملتنوعة اأو عرب اإدارته ملركز الإمارات 
ح��ت��ى و����س���ل اإىل م���وق���ع م��ت��م��ي��ز بني 

املنطقة  يف  والتفكر  البحث  م��راك��ز 
والعامل. وتطرق احلديث بني �ساحب 
املعال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
املتالحقة  التطورات  اإىل  وال�سويدى 
العربية  امل���ن���ط���ق���ة  ت�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
وم��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو�����س����ط وال����دور 
احل��ي��وي ال��ذي ت��وؤدي��ه دول��ة الإم���ارات 
ال�����س��م��و ال�سيخ  ق���ي���ادة ���س��اح��ب  حت���ت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اأ�س�س  تعزيز  ف��ى  اهلل  حفظة  ال��دول��ة 

الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
واأ�سار �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين 
اإىل اأن املركز اأدى املهام الرئي�سية التي 
اأجلها ل�سيما فيما يتعلق  اأن�سىء من 
الدولة  ال����ق����رار يف  دع����م  ف���ى  ب������دوره 
بناء  ت�ساهم يف  ك��وادر وطنية  واإع���داد 
العلمية  امل���ج���الت  ���س��ت��ى  يف  ال���وط���ن 

والفكرية.
من جانبه عرب ال�سويدي عن اعتزازه 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال  ال��ك��ب��ر 

ال�سيخ ���س��ع��ود ب��ن را���س��د امل��ع��ال ل��ه .. 
م��وؤك��دا ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
ال���دول���ة ع��ل��ى ال���س��ت��م��اع اإىل ال����روؤى 
والأفكار العلمية حول ق�سايا الوطن 
واملنطقة والعامل من منطلق اإميانها 
باأهمية العلم يف حتقيق نه�سة الأمم 
وت��ق��دم��ه��ا. و����س���رح ال�����س��وي��دي خالل 
اللقاء الفكرة الأ�سا�سية لكتابه ال�سراب 
وهي اأن اجلماعات الدينية ال�سيا�سية 
العاملني  يف  ل��ل�����س��ع��وب  ال���وه���م  ت�����س��وق 
ال��رغ��م من  والإ���س��الم��ي على  العربي 
يف  ال�سلطة  مواقع  يف  الوا�سح  ف�سلها 
فيها  احلكم  اإىل  و�سلت  التي  ال���دول 
لتحقيق  بال�سيا�سة  ال��دي��ن  وت��خ��ل��ط 
ل  التي  امل�سبوهة  واأجنداتها  اأهدافها 
تعرتف بالأوطان وتهدد وحدة الدول 

وا�ستقرارها وتعاي�س اأبنائها.
الكتاب  تاأليف  اإىل  دفعه  م��ا  اأن  واأك���د 
الفكرية  املواجهة  بحتمية  اإميانه  هو 
للجماعات الدينية ال�سيا�سية من دون 

اأو اإبطاء لك�سف حقيقتها اأمام  تاأخر 
واإثبات  والإ�سالمية  العربية  ال�سعوب 
الزائف  وت�����س��رته��ا  اأف���ك���اره���ا  ف�����س��اد 
ل�سيما  احلنيف  الإ���س��الم��ي  ب��ال��دي��ن 
اإىل احتكار احلديث با�سم  اأنها ت�سعى 
ال��دي��ن الإ���س��الم��ي احل��ن��ي��ف وفر�س 
منطقها وروؤيتها امل�سوهة على املجتمع 
الرئي�سية  الأ����س���ب���اب  اأح����د  ه���و  وه����ذا 
لل�سراعات التي ت�سهدها دول عدة يف 

العاملني العربي والإ�سالمي.
واأو�سح اأن الإمارات تتبنى روؤية �ساملة 
والفكر  الإره�����اب  ملكافحة  وم��ت��وازن��ة 
امل��ت��ط��رف ال����ذي ي��غ��ذي��ه م���ن منطلق 
اإدراكها اأن الإرهاب لي�س تهديدا لأمن 
فقط  وا���س��ت��ق��راره��ا  املختلفة  ال����دول 
واإمنا للتنمية والتقدم فيها اأي�سا لأن 
وال�سطراب  وال��ق��ل��ق  اخل���وف  اأج����واء 
هي اأكرب تهديد للتنمية باأنواعها كافة 
كما اأن الإرهاب ينال من قيم التعاي�س 
ال�سعوب  ب����ني  واحل��������وار  وال���ت���ف���اع���ل 

على  املختلفة  واحل�سارات  والثقافات 
امل�ستوى الدويل خا�سة حينما يتم�سح 
بالدين اأو يدعي ممار�سوه دفاعهم عن 
م�سالح ح�سارة يف مواجهة ح�سارة اأو 

ح�سارات اأخرى.
وا�ستعر�س ال�سويدي خالل اللقاء دور 
والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  مركز 
ال�سرتاتيجية يف جمال خدمة �سانع 
القرار واملجتمع الإماراتي من خالل 
درا�ساته وبحوثه وموؤمتراته وندواته 
وحما�سراته وفعالياته املختلفة التي 
التفاعل  ع��ل��ى  دائ���م���ا  ف��ي��ه��ا  ي��ح��ر���س 
والعربية  الوطن  ق�سايا  مع  املبا�سر 
الق�سايا  اإىل  اإ����س���اف���ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

العاملية ذات ال�سلة.
واأكد اأن الهدف الرئي�سي الذي ي�سعى 
اإليه املركز هو دعم ال�سيا�سات العامة 
ل��ل��دول��ة ال��ت��ي ت���وؤم���ن ب����اأن ال��ع��ل��م هو 
اأ�سا�س التنمية ومنطلقها واأن التقدم 
علمية  ق��اع��دة  اإىل  ي�ستند  اأن  ي��ج��ب 

ح��دي��ث��ة ت�����س��اع��د ل��ي�����س ع��ل��ى خدمة 
ق�����س��اي��ا احل��ا���س��ر ف��ق��ط واإمن����ا تعمل 
و�سياغة  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ع��ل��ى 

روؤى التعامل معه وخططه اأي�سا.
يفتح  امل��رك��ز  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���ار 
اأب���واب���ه دائ��م��ا لأب���ن���اء الإم������ارات كافة 

اأو احل�سول  التدريب  اأو  للعمل  �سواء 
اأهمية  ويعطي  العلمية  امل��راج��ع  على 
ك���ب���رة ل���ب���ن���اء ق����اع����دة م���واط���ن���ة من 
ت�ستطيع  ال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال�����ك�����وادر 
التنمية وترجمة  امل�ساهمة يف م�سرة 
وطموحاتها  الر�سيدة  القيادة  اأهداف 

الإم����ارات  دول���ة  الرت��ق��اء مبكانة  اإىل 
املتقدمة. ح�سر  ال��دول  على خريطة 
التالي  �سعيد  نا�سر  �سعادة   .. اللقاء 
مدير الديوان الأمري و�سعادة را�سد 
حممد اأحمد مدير الت�سريفات وعدد 

من امل�سوؤولني . 

•• اأم القيوين-وام:

���س��ه��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ را���س��د ب��ن �سعود 
اأم القيوين  بن را�سد املعال ويل عهد 
توقيع  ال��ت��ن��ف��ي��ذى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  ب����ني  ت����ع����اون  ات���ف���اق���ي���ة 
الوطنية  الب�سرية  امل����وارد  وت��وظ��ي��ف 

تنمية واملجل�س التنفيذي لالإمارة.
الديوان  يف  ام�س  التوقيع  �سهد  كما 
الأمري .. معايل عبداهلل بن حممد 
�سعيد غبا�س وزير دولة رئي�س جمل�س 

اأمناء هيئة تنمية .
وقع التفاقية عن املجل�س التنفيذي 
�سعيد  نا�سر  �سعادة   .. القيوين  لأم 
العام  الأم��ني  باأعمال  القائم  التالي 
هيئة  ع��ن  وق��ع��ه��ا  ف��ي��م��ا   .. للمجل�س 
تنمية �سعادة حممد مطر املرى مدير 
عام الهيئة وذلك بح�سور ممثلني عن 

الطرفني.
وق����ال ���س��ع��ادة ن��ا���س��ر ���س��ع��ي��د التالي 
تنمية  م���ع  الت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  اإن   ..
ي��اأت��ي ان��ط��الق��ا م��ن روؤي����ة الإم�����ارات 

الرامية اإىل التمكني الكامل للموارد 
باملعرفة  املت�سلحة  الوطنية  الب�سرية 
وتنفيذا  الق��ت�����س��اد  ل��ب��ن��اء  والإب������داع 
القيوين  اأم  ح��ك��وم��ة  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتعاون  التن�سيق  اأهمية  اأكدت  التي 
اإر�ساء  يف  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني 
ال�ساملة  ال��ب�����س��ري��ة  التنمية  ق��واع��د 
الوطنى  ل��ل��ك��ادر  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ط��وي��ر 
العامة  والأم��ان��ة  الهيئة  واإدراك���ا من 
اأم  ح��ك��وم��ة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 
ال��ق��ي��وي��ن ل��دوره��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي يف 
جمال تاأهيل وتطوير املوارد الب�سرية 
يف الإمارة لتعزيز م�ساركتها فى �سوق 

العمل.
تهدف  التفاقية  اأن  التالي  واأو���س��ح 
تنمية  ب����ني  ال���ت���ك���ام���ل  اإح��������داث  اإىل 
التنفيذى  للمجل�س  العامة  والأمانة 
العلم  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
ال���دول���ة ودعم  امل��ع��رف��ة يف  واق��ت�����س��اد 
اأم  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل���ج���ل�������س  ج����ه����ود 
و�سيا�سة  خ��ط��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ق��ي��وي��ن 
�ساملة لتوطني وتاأهيل واإر�ساد املوارد 

الإمارة  العاملة يف  الوطنية  الب�سرية 
تنمية  ج��ه��ود هيئة  دع��م  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الوطنية  الكوادر  وتاأهيل  توظيف  يف 
الهيئة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  يف  امل�سجلني 
التنا�سق بني اجلانبني فيما  وحتقيق 
وبيانات  م��ع��ل��وم��ات  ب��ت��وف��ر  ي��ت��ع��ل��ق 
م��ب��ت��ك��رة يف جمال  دق���ي���ق���ة وح����ل����ول 
ال�سيا�سات  وتطوير  التوطني  تعزيز 
الربط  عمليات  ودع���م  ال��ع��الم��ة  ذات 
توقعات  ي���ل���ب���ي  مب�����ا  الإل�������ك�������رتوين 
وط�����م�����وح�����ات احل����ك����وم����ة يف جم����ال 

التكامل الإجرائي بني موؤ�س�ساتها.
املري  حممد  �سعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
اأهمية  يعك�س  الت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  اإن 
املوؤ�س�سات  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التن�سيق 
اإر�ساء قواعد  احلكومية واخلا�سة يف 
والتطوير  ال�ساملة  الب�سرية  التنمية 
م�سرا   .. ال���وط���ن���ي  ل���ل���ك���ادر  امل��ه��ن��ي 
اجلهات  م��ع  اجل��ه��ود  توحيد  اأن  اإىل 
اإر�ساد  يف  املرجوة  الغاية  يحقق  كافة 
وت��اأه��ي��ل وت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف على كل 

الرقعة اجلغرافية لدولة الإمارات.

�ستحدد من خالل  تنمية  اأن  واأ�ساف 
التدريبية  الح��ت��ي��اج��ات  الت��ف��اق��ي��ة 
ل��ل��ب��اح��ث��ني ع����ن ع���م���ل وامل���خ���رج���ات 
امل����ت����وق����ع����ة م������ن ت���ن���ف���ي���ذ ال�����ربام�����ج 
الباحثني  تر�سيح  ثم  التدريبية ومن 
عن عمل املنا�سبني من قاعدة بيانات 
لفتا   .. التدريبية  للربامج  الهيئة 
اإىل اأن تنمية �ستوفر خدمات الإر�ساد 
تقييم  واخ��ت��ب��ارات  املهني  وال��ت��وج��ي��ه 
امل���ي���ول امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني اجل���دد 
�سوق  املر�سحني للعمل والدخول اىل 

العمل.
وذكر املري اأن تنمية �ستدعم عمليات 
الربط اللكرتوين مبا يلبي توقعات 
وط����م����وح����ات احل���ك���وم���ة الحت����ادي����ة 
يف جم����ال ال��ت��ك��ام��ل الج����رائ����ي بني 
الرتقاء  يف  �سي�سهم  م��ا  موؤ�س�ساتها 
التمكني  اىل  ال���رام���ي���ة  ب���اخل���دم���ات 
الوطنية  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  ال��ك��ام��ل 
ب��امل��ع��رف��ة والب������داع لبناء  امل��ت�����س��ل��ح��ة 

اقت�ساد تناف�سي منيع.
وقال اإن هناك اأهمية ق�سوى يف تنمية 

وهي التعاون امل�سرتك .. مو�سحا اأن 
املوؤ�س�سات  الهيئة تكاملي يف دعم  دور 
احل��ك��وم��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة واخل��ا���س��ة من 
الب�سرية  التنمية  قواعد  اإر���س��اء  اأج��ل 
للكادر  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ط��وي��ر  ال�����س��ام��ل��ة 

الوطني.
الدرا�سات  تبادل  التفاقية  وتت�سمن 
واملتعلقة  ال��ط��رف��ني  ب��ني  والأب���ح���اث 
وتوفر  ال����دول����ة  يف  ال��ع��م��ل  ب�����س��وق 
ح�سب  والح���������س����ائ����ي����ات  ال���ت���ق���اري���ر 
البيانات  بتقدمي  والل���ت���زام  الطلب 
باإعداد  واملتعلقة  املطلوبة  واملعلومات 
لتنفيذ  الإم�����ارة  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��ق��وى 
وارد  ه��و  ح�سبما  الوطنية  امل��وؤ���س��رات 
وامل�ساركة  ال���وط���ن���ي���ة  الأج�����ن�����دة  يف 
اأي  يف  ال���ط���رف���ني  ب����ني  وال���ت���ن�������س���ي���ق 
ت��وظ��ي��ف وامل���ع���ار����س التي  م���ع���ار����س 
والتن�سيق  منهما  اأي  قبل  من  تنظم 
يف ت�سهيل عمليات الربط الإلكرتوين 
لقواعد البيانات لكل منهما واإحداث 
التكامل والتن�سيق فيما يتعلق بتبادل 
اخل�����ربات وامل���م���ار����س���ات امل��ع��م��ول بها 

لدى الطرفني. واتفق الطرفان على 
املتكاملة  التوظيف  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
الإم����ارة  امل��ت��اح��ة يف  ال�����س��واغ��ر  ح�سب 
وتوفر فر�س وظيفية لذوي الإعاقة 
واإمكانياتهم  ق��درات��ه��م  م��ع  تتنا�سب 
التدريبية  الربامج  وتطوير ومتابعة 
والقدرات  ثغرات  ل�سد  كافة  باأنواعها 

امل��ر���س��ح��ني وتوفر  ل���دى  وامل����ه����ارات 
خ��دم��ات الإر����س���اد وال��ت��وج��ي��ة املهني 
املهنية  امل����ي����ول  ت��ق��ي��ي��م  واخ����ت����ب����ارات 
للعمل  املر�سحني  اجل��دد  للموظفني 

لدى حكومة اأم القيوين.
ت��وف��ر �سالحيات  ع��ل��ى  ات��ف��ق��ا  ك��م��ا 
الب�سرية  امل������وارد  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  دخ����ول 

الإلكرتوين ل� تنمية بهدف ال�ستفادة 
الباحثني  ع��ن  املتوفرة  البيانات  م��ن 
عن عمل يف اإمارة اأم القيوين ومتكني 
اأم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف ح��ك��وم��ة  امل��ج��ل�����س 
ال��ق��ي��وي��ن م���ن م��ت��اب��ع��ة الإجن������از فى 
خ��ط��ط ال��ت��وط��ني وال��ت��وظ��ي��ف لدى 

احلهات املحلية لالإمارة .

•• اأم القيوين-وام:

اأم القيوين -  اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
اخلطط  على   - القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
امل�ستقبلية لهيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�سرية الوطنية تنمية . جاء ذلك خالل ا�ستقبال 
�ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين ام�س يف الديوان الأمري .. معايل عبداهلل بن حممد �سعيد 
امل��وارد الب�سرية تنمية . ح�سر  اأمناء هيئة تنمية وتوظيف  غبا�س وزير دولة رئي�س جمل�س 
اللقاء .. ال�سيخ مروان بن را�سد املعال رئي�س دائرة الأرا�سى والأمالك وال�سيخ اأحمد بن �سعود 
بن را�سد املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأم القيوين و�سعادة نا�سر �سعيد التالي 

مدير الديوان الأمري و�سعادة را�سد حممد اأحمد مدير الت�سريفات وعددا من امل�سوؤولني. 

اإ�شعاف دبي تطلق 13 تطبيقا ذكيا بالتعاون مع حكومة دبى الذكية

حاكم اأم القيوين ي�شتقبل مدير عام مركز االإمارات للدرا�شات ويت�شلم ن�شخة من كتابه ال�شراب 

ويل عهد اأم القيوين ي�شهد توقيع اتفاقية بني املجل�س التنفيذي لالإمارة وهيئة تنمية 

حاكم اأم القيوين يطلع على خطط 
هيئة تنمية 

•• دبي -وام:

لالأبنية  الإم����������ارات  جم��ل�����س  ي��ع��ل��ن 
13 م��ن ���س��ه��ر مايو  اخل�����س��راء ي���وم 
ال�سنوية  ال���دورة  يف  الفائزين  ال��ق��ادم 
لأف�سل  املجل�س  ج��وائ��ز  م��ن  الثالثة 
املمار�سات يف ال�ستدامة لعام 2015 
.. وذلك خالل حفل لتوزيع اجلوائز 
ينظمه املجل�س يف فندق املروج روتانا 
تزامنا  التكرمي  حفل  وياأتي  دب��ي.  يف 
لالأبنية  امل�ستقل  املنتدى  انعقاد  م��ع 
اخل�سراء الذي ينظمه املجل�س بهدف 
احلفاظ على البيئة من خالل تعزيز 
بالأبنية  املتعلقة  املمار�سات  وت�سجيع 
اخل�������س���راء. و ك��ان��ت ج���وائ���ز جمل�س 
 2015 اخل�سراء  لالأبنية  الإم��ارات 
ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��ك��رمي ال��ت��م��ي��ز يف 
قوية  ا�ستجابة  ..�سهدت  ال�ستدامة 
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  اأن��ح��اء  م��ن 
الهتمام  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ي�����س��ل��ط  م���ا 
اأو�ساط الأط��راف املعنية  املتزايد بني 
بت�سجيع  والت�سييد  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف 
بالأبنية اخل�سراء  املتعلقة  املمار�سات 
جوائز  ت��ق��دمي  و�سيتم  وامل�����س��ت��دام��ة. 
اخل�سراء  لالأبنية  الإم���ارات  جمل�س 
رئي�سية  ف��ئ��ات  ���س��ت  يف   2015 ل��ع��ام 
لإدارة  موؤ�س�سة  اأف�سل  جائزة  ت�سمل 
امل���راف���ق اخل�����س��راء و ج��ائ��زة م����واد - 
اإ�سافة  اخل�����س��راء  الأب��ن��ي��ة  منتجات 
اخل�سراء  الأبنية  اأنظمة  جائزة  اإىل 
و  اخل�سراء  الأبنية  اأب��ح��اث  جائزة  و 
ج��ائ��زة اأف�����س��ل م��ب��ادرة ت��دري��ب للعام 
ب��ن��اء اأخ�سر  اأف�����س��ل  ب��ج��ان��ب ج��ائ��زة 
يف  جوائز  تقدمي  ت�سمل  والتي  للعام 
ارب��ع فئات فرعية لهذه اجلائزة هذا 
اأف�سل  ت��ك��رمي  تت�سمن  ح��ي��ث  ال��ع��ام 
فندق اأخ�سر ومدر�سة خ�سراء وبناء 
اأخ�سر.  �سكني  وب��ن��اء  اأخ�سر  جت��اري 
ت���ق���دم ج���ائ���زة خ��ا���س��ة للطالب  ك��م��ا 
عويناتي  ����س���ادق  ال���دك���ت���ور  ب��رع��اي��ة 
الإمارات  جمل�س  يف  امل�سارك  املوؤ�س�س 

ل��الأب��ن��ي��ة اخل�����س��راء لأح����د الطالب 
لأحد  تقديرا  امل�ساركني  اجلامعيني 
الأع�����م�����ال ال��ب��ح��ث��ي��ة امل���ب���ت���ك���رة حول 
اخل�سراء  ب��الأب��ن��ي��ة  يتعلق  م��و���س��وع 
�سعيد  وق�����ال  الأو������س�����ط.  ال�������س���رق  يف 
جمل�س  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ع��ب��ار 
الإم����������ارات ل���الأب���ن���ي���ة اخل�������س���راء اأن 
يتجزاأ  ت�سكل جزءا ل  املجل�س  جوائز 
لت�سجيع  الرامية  ا�سرتاتيجيته  من 
بالأبنية اخل�سراء  املتعلقة  املمار�سات 
تقديرا  املعنية  الأط���راف  تكرمي  واأن 
ممار�سات  يف  ومت��ي��زه��م  لب��ت��ك��اره��م 
الأبنية اخل�سراء لن ي�ساعد فقط على 
ن�سر الوعي ببيئات الأبنية امل�ستدامة 
بل اأي�سا ي�سجعهم على تبني اأ�ساليب 
وطرق مبتكرة يف م�ساريعهم اجلديدة 

تغير  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي 
يف  والت�سييد  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  م�ستقبل 
حتكيم  جلنة  حاليا  وتعكف  املنطقة. 
تتكون من نخبة من اخلرباء ميثلون 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وجمال�س  ���س��رك��ات 
وموؤ�س�سات  اخل�سراء  لالأبنية  عاملية 
اأكادميية على تقييم امل�ساركات وتقوم 
ك��ي��ه ب���ي اإم ج���ي ب��ت��دق��ي��ق اجل���وائ���ز. 
وتعد �سركة جوتن للدهانات الراعي 
البالتيني للحدث فيما كانت الرعاية 
الف�سية من ن�سيب بروكفيلد مالتي 
املجل�س  واأو���س��ح   . ك��اب��رول  و  بليك�س 
ل��� ج��وائ��ز جمل�س  ال��رع��اي��ة  اأن فر�س 
 2015 اخل�سراء  لالأبنية  الإم��ارات 
مازالت متاحة للموؤ�س�سات وال�سركات 

الراغبة يف ذلك . 

•• اأبوظبي- وام:

خالل  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  واف��ق 
م�سروعا   76 تنفيذ  على   ..  2014 املا�سي  ال��ع��ام 
اإجمالية  طابقية  م�ساحة  تغطي  رئي�سيا  وخمططا 
األ��ف��ا و 398  ق��دره��ا ح���وايل 10 م��الي��ني و 937 
مرت مربع. كان من اأبرز امل�ساريع .. واحة ال�سحراء 
���س��ي��اح��ي ���س��خ��م يف مدينة  ال��ع��امل��ي��ة و ه���و م�����س��روع 
واحلدائق  الأفريقية  ال�سفاري  ي�سمل جتربة  العني 
الذي   - امل�����س��روع  يعد  و  امل��ف��ت��وح.  وامل�����س��رح  النباتية 
يف  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  ي��ه��دف 
املوؤ�س�سة  منتزه  اأق�سام  اأح��د   - الطبيعية  مواطنها 
العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية يف العني و 
املفتوحة  الأماكن  ا�ستك�ساف  فر�سة  للزائرين  يتيح 
النباتات  وح��دي��ق��ة  ال��واح��ة  ح��دي��ق��ة  تت�سمن  ال��ت��ي 
واملنطقة ال�ستك�سافية املخ�س�سة لالأطفال ومنطقة 
دعم  يف  �سي�ساهم  مما  العاملية  الإفريقية  ال�سحراء 
بارزة  �سياحية  كوجهة  العني  مدينة  مكانة  وتعزيز 
اأبوظبي  واف��ق جمل�س  وقد   . وبيئة طبيعية خالبة 
الرئي�سي  امل��خ��ط��ط  ع��ل��ى  ال���ع���م���راين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ل�ستخدامات الأرا�سي ال�سناعية حول مطار العني 
اأكرب على قطاع �سناعة  ال��دويل مع الرتكيز ب�سكل 
الطران نظرا لعتبار مدينة العني مركزا اإقليميا 
لقطاع �سناعة الطران اإ�سافة اإىل اعتبارها وجهة 
�سياحية هامة يف الدولة . اأما يف ما يتعلق بالقطاع 
املجل�س  اأ����س���در  ف��ق��د   .. ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف  ال�سكني 
مل�سروع  الرئي�سي  التف�سيلي  املخطط  على  موافقته 
اأعمال  م�ساريع  تنفيذ  اإىل  ال��ه��ادف  ال��زاوي��ة  واح���ة 
ممتدة  العني  مدينة  يف  وجت��اري��ة  �سكنية  تطويرية 
 3.8 ح���وايل  تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  طابقية  م�ساحة  على 
مليون مرت مربع اإ�سافة اإىل م�سروع غنيمة ال�سكني 
275 فيال خم�س�سة للمواطنني  الذي يتكون من 
وال�����ذي ي�����س��ك��ل ج����زءا م���ن ب��رن��ام��ج ه��ي��ئ��ة اأبوظبي 
اأي�����س��ا على م�سروع  امل��واف��ق��ة  . كما مت��ت  ل��الإ���س��ك��ان 
ال�����س��ب��ح��ات ال�����س��ك��ن��ي امل��خ�����س�����س ل��ل��م��واط��ن��ني ويتم 

تنفيذه من قبل �سركة الدار العقارية.
على  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  وواف��ق 
ع���دة م�����س��اري��ع يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ال���ه���دف منها 
جمتمعية  مرافق  وتوفر  املعي�سة  م�ستوى  حت�سني 
املرحلة  مت�سمنة  ال�سكنية  امل��ن��اط��ق  يف  وترفيهية 
الواجهة  مل�����س��روع  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��خ��ط��ط  م��ن  الأوىل 
البحرية والذي يعد اأول م�سروع متعدد ال�ستخدام 
على واجهة مائية يف مدينة املرفاأ يتاألف من اأربعة 
�سكنية على م�ساحة طابقية  ووح��دات  مبان متاجر 
اإجمالية ت�سل قرابة 26.935 مرت مربع وحتتوي 

املجل�س  واف��ق  كما  فلل.   10 و  �سكنية  وح��دة   126
على م�سروع احلي التجاري يف املنطقة الغربية الذي 
ال�ستخدام يف مركز  متعدد  تطويريا  م�سروعا  يعد 
الرئي�سي  الطريق  على  يقع  وال���ذي  غياثي  مدينة 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ال���ك���ربى يف  امل����دن  ب���ني  ال���راب���ط 
وي�سمل مركزا للمدينة ومنطقة خم�س�سة للمتاجر 
واملكاتب و�سقق �سكنية و�سينما . اأما م�سروع تطوير 
والتابع  فقط  للمواطنني  املخ�س�س  املطاوعة  ب��دع 
اأكرث  ف�سيوفر  ل��الإ���س��ك��ان  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ل��ربن��ام��ج 
اإىل جانب مراكز جمتمعية وحدائق  60 فيال  من 
على  امل��واف��ق��ة  مت��ت  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  ويف  وم�ساجد. 
تنفيذ خطة م�سروع املاريه �سنرتال الذي كان يعرف 
���س��ن��رتال وه���و وج��ه��ة جديدة  ال�����س��وة  ب��ا���س��م  �سابقا 
عاملية يف قلب  العائلي مبقايي�س  والرتفيه  للت�سوق 
ه���ذه اجل���زي���رة . ك��م��ا مت���ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى م�سروع 
 11 اإط  �سكني  املاريا بالزا وهو م�سروع  فارغلوري 

يف جزيرة املاريه.
القرم  املوافقة على م�سروع  الرمي متت  ويف جزيرة 
ال�سكني املنخف�س الرتفاع واملطل على اأ�سجار القرم 
ت�سنيف  على  واحلا�سل  اأبوظبي  �سم�س  م�سروع  يف 
ا�ستدامة  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  واح�����دة  ل����وؤل����وؤة  ب���درج���ة 
اللوؤلوؤ حيث �سمم امل�سروع ليكون  للتقييم بدرجات 
وجهة لأ�سلوب حياة متكامل يف �سياق بيئة م�ستدامة 
. ووافق املجل�س اأي�سا على م�سروع برج اإم يف جزيرة 
يت�سمن  �سكنيا  29 طابقا  يتكون من  ال��ذي  ال��رمي 
جمموعة من ال�سقق والوحدات ال�سكنية واملتاجر . 
ومنح املجل�س موافقته على م�سروع مم�سى ال�سعديات 
ال�سياحي  وال�ستثمار  التطوير  �سركة  تنفذه  ال��ذي 
ال�سمايل  اجل����زء  يف  وي��ق��ع  ال�����س��ع��دي��ات  ج���زي���رة  يف 
متحف  غ��رب  ال�سعديات  يف  الثقافية  املنطقة  م��ن 
امل�سروع  ه��ذا  م�ساحة  وتبلغ   . اأبوظبي  جوجنهامي 
142.355 مرت مربع و�سيمتد على طول ال�ساطئ 
املفتوح وهو م�سروع �سكني مع وجود عدد من املقاهي 
واملطاعم على الواجهة املائية كما �سيت�سمن املم�سى 
الهوائية  وال���دراج���ات  للم�سي  خم�س�سة  م�����س��ارات 
بالإ�سافة اإىل املرافق ال�ساطئية . ويف اجلانب الآخر 
من جزيرة اأبوظبي وبالتحديد يف منطقة البطني .. 
متت املوافقة على املخطط الرئي�سي جلزيرة ناريل 
قطعة   148 وي��وف��ر  العقارية  ال���دار  اأطلقته  ال��ذي 
مياه  من  مقربة  على  للمواطنني  خم�س�سة  اأر���س 
مبا�سرا  مدخال  و�سيوفر  الإم���ارات  وق�سر  اخلليج 
ال�سحي  وال���ن���ادي  وال�����س��اط��ئ  امل��ائ��ي��ة  ال��واج��ه��ة  اإىل 
 .. الرتفيه  قطاع  ويف   . التجاري  وامل��رك��ز  وامل�سجد 
على  ال��ع��م��راين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  واف���ق 
�ساطئ  ن���ادي  ت��ط��وي��ر  مل�����س��روع  التف�سيلية  اخل��ط��ة 

الذي  اجلديد  النادي  وي�سكل  يا�س  جزيرة  يف  يا�س 
اإمتدادا  جنوب  يا�س  ومنطقة  يا�س  فنادق  بني  يقع 
لالأع�ساء  خدماته  و�سيوفر  احل��ايل  يا�س  ل�ساطئ 
املخطط  وم��ن  املحيطة  وامل��راف��ق  والفنادق  وال���زوار 
لهذا امل�سروع اأن ي�سبح وجهة لالأن�سطة الرتفيهية 
على  الأول  ق�سمني  اإىل  و�سينق�سم  ولال�ستجمام 
اجل��ان��ب الأي�����س��ر وه��و ع��ب��ارة ع��ن ن��اد �ساطئي عايل 
اجلودة يت�سمن مطاعم وجمال�س فخمة و�ساليهات 
الواجهة  على  ب��اإط��الل��ة  وم�سبحا  اأومل��ب��ي��ا  وم�سبحا 
اجلانب  على  الثاين  اجل��زء  �سيبقى  بينما   .. املائية 
لال�سرتخاء  خم�س�سة  كمنطقة  حاله  على  الأمي��ن 

مع اإ�سافة م�سبح للكبار واآخر لالأطفال.
وم��ن امل�����س��اري��ع الأخ����رى ال��ت��ي مت��ت امل��واف��ق��ة عليها 
���س��اط��ئ الراحة  ���س��رق  2014 م�����س��روع  خ���الل ع���ام 
الراحة  �ساطئ  تطوير  م�سروع  من  الأوىل  املرحلة 
ال��ع��ام وم�����س��روع املعهد ال��ب��رتويل يف اأب��وظ��ب��ي . كما 
من  تطويرهما  يتم  م�سروعني  على  املوافقة  مت��ت 
وتنفذهما  الهند�سية  للت�ساميم  اإيليت  �سركة  قبل 
�سركة زي للمقاولت العامة وهما املخطط الرئي�سي 
لإن�ساء مبنى جديد للمدر�سة الثانوية التطبيقية يف 
العني واملخطط التف�سيلي لتو�سعة جامعة خليفة يف 
اأبوظبي والتي �ستت�سمن اأول كلية طب يف اأبوظبي . 
وقال ال�سيد حممد اخل�سر املدير التنفيذي لقطاع 
اأبوظبي  جمل�س  يف  وا�ستدامة  العمراين  التطوير 
ودقة  ت��اأن  بكل  نعمل  نحن   .. العمراين  للتخطيط 
�سمان  اأج��ل  من  التطويرية  امل�ساريع  مراجعة  على 
التزامها بالأنظمة والإر�سادات التي و�سعها املجل�س 
ومتكاملة  م�ستدامة  عمرانية  جمتمعات  لتطوير 
والجتماعية  البيئية  ال��ع��وام��ل  لكافة  وم��راع��ات��ه��ا 
والقت�سادية والثقافية وبالتايل �سمان توافقها مع 
 2008 اأنه منذ عام  2030 . يذكر  اأبوظبي  روؤية 
م��ن��ح ف��ري��ق ق��ط��اع ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��راين يف جمل�س 
 428 على  موافقته  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي 
مدينة  زاي��د  جامعة  منها  عاما  وخمططا  م�سروعا 
بجزيرة  ومتحف جوجنهامي  امل��اري��ه  وج��زي��رة  زاي��د 
اأبوظبي  ال��ع��امل��ي يف  ال��ت��ج��اري  وامل���رك���ز  ال�����س��ع��دي��ات 
الأخرى  امل�ساريع  املائية وغرها من  يا�س  وحديقة 
العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  ويحر�س   .
اإىل  امل�ستوى مبا يهدف  عالية  على تقدمي خدمات 
حتقيق ر�سا املتعاملني ويفوق توقعاتهم من خالل 
ولهذا  القطاعات  خمتلف  ع��رب  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 
الر�سمي  املتعاملني  خ��دم��ات  ميثاق  املجل�س  اأط��ل��ق 
خ����الل ال���ع���ام امل��ا���س��ي ت���اأك���ي���دا م��ن��ه ع��ل��ى الل���ت���زام 
املقدمة  باخلدمات  والرتقاء  العمل  اآليات  بتح�سني 

لكافة املتعاملني معه . 

اإعالن الفائزين بجوائز جمل�س االإمارات لالأبنية اخل�شراء 
2015 الأف�شل املمار�شات يف اال�شتدامة يوم 13 مايو

اأبوظبي للتخطيط العمراين يوافق على تنفيذ اأكرث من 76 م�شروعا تطويريا خالل 2014  اإمداد تركز على التكنولوجيا 
الذكية يف قطاع اإدارة املرافق 

خالل موؤمتر جمعية ال�شرق االأو�شط
•• دبي-وام:

ت�سارك �سركة اإمداد - العاملة يف جمال 
واملرافق  النفايات  اإدارة  حلول  تزويد 
املتكاملة يف دول جمل�س التعاون لدول 
اأع���م���ال موؤمتر  ال��ع��رب��ي��ة..يف  اخل��ل��ي��ج 
جمعية ال�سرق الأو�سط لإدارة املرافق 
التي بداأت ام�س حتت �سعار تكنولوجيا 
اأكرث  مرافق  ذك��ي��ة..اإدارة  ذكية..مدن 
ذكاء . و ي�سلط املوؤمتر - الذي يت�ستمر 
يومني يف فندق العنوان مر�سى دبي - 
ت��ط��وي��ر وتطبيق  ���س��ب��ل  ال�����س��وء ع��ل��ى 
اأنظمة الأمتتة والأنظمة الذكية لرفع 
م�ستوى الفعالية والإنتاجية يف قطاع 
مثالية  فر�سة  اأن��ه  عن  ف�سال  املرافق 
لت�سليط ال�سوء على دور التكنولوجيا 
واأمت����ت����ة مهام  ت�����س��ه��ي��ل  امل���ت���ط���ورة يف 
�سرعة  وزي����ادة  امل��راف��ق  اإدارة  خ��دم��ات 
الذي   - املوؤمتر  وي�سارك يف  اإجن��ازه��ا. 
يعد احل��دث الأك��رب من نوعه يف هذا 
وحوايل  متحدثا   25 نحو   - امل��ج��ال 
18 جهة عار�سة للوقوف على اأحدث 
املرافق.  اإدارة  جم���ال  يف  ال���ت���ط���ورات 
امل�ساركة  خ��الل  م��ن  ال�سركة  وت��ه��دف 
اإىل ال�ستفادة من املن�سة التي يوفرها 
ا�ستخدام  اأه���م���ي���ة  لإب���������راز  احل������دث 
اإدارة  ق��ط��اع  يف  ال��ذك��ي��ة  التكنولوجيا 
وتوفر  ال��ف��ع��ال��ي��ة  لتح�سني  امل���راف���ق 
الوقت والتكلفة واحلفاظ على املوارد 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واحل����د م���ن ال��ت��اأث��ر على 
مع  العام  ه��ذا  دورة  وتتما�سى  البيئة. 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
ذكية.  م��دي��ن��ة  اإىل  دب���ي  ب��ت��ح��وي��ل  اهلل 
ل���وت���اه رئي�س  وق�����ال ج���م���ال ع���ب���داهلل 
جمعية ال�سرق الأو�سط لإدارة املرافق 
اإنه  اإم��داد  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
نحو  املطرد  اخلليجي  التوجه  ظل  يف 
توجد  دب��ي  يف  خا�سة  ال��ذك��ي  التحول 
تطبيق  على  الرتكيز  يف  لف��ت��ة  زي���ادة 

الأنظمة واملنتجات املتطورة.
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•• الرباط -وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زي���ارة  اأهمية  املغربية  الع���الم  و�سائل  اأك���دت 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
جانبها  ف��م��ن  ال��ث��الث��اء.  ال��ي��وم  امل��غ��رب��ي��ة  للمملكة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
اأ�سادت وكالة املغرب العربي لالأنباء بالعالقات الإماراتية - املغربية 
والنموذجية  ال�ستثنائية  والإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  بالتاريخية  وو�سفتها 
بالن�سبة للعمل العربي امل�سرتك. واعتربت الوكالة يف تقرير لها حتت 
عنوان املغرب والإمارات العربية املتحدة: عالقات ا�سرتاتيجية اأخوية 
منوذجية واآفاق واعدة لل�سراكة القت�سادية املثمرة اأن زيارة �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان للمملكة املغربية غدا تكت�سي 
العالقات  وتر�سيخ  تعزيز  م�سار  يف  مهمة  حمطة  وتعد  بالغة  اأهمية 
الزيارة  ه��ذه  اإن  وقالت  امل�ستويات.  اأعلى  اإىل  بها  والرت��ق��اء  الثنائية 
والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  لل�سراكة  قوية  دفعة  �ستعطي 
والإن�سانية التي يحر�س البلدان على تعزيزها وتطويرها مبا يعك�س 
عمق الأوا���س��ر الأخ��وي��ة ال��وط��ي��دة والأ���س��ي��ل��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني دولة 
الإم��ارات واململكة املغربية. يف حني حتدثت القناتان الأوىل والثانية 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زي���ارة  ع��ن  املغربي  التليفزيون  يف 
ال�ساد�س  اآل نهيان التي ت�سمل افتتاحه مع جاللة امللك حممد  زايد 
عاهل اململكة املغربية مل�ست�سفى ال�سيخ خليفة بالدار البي�ساء وتد�سني 

م�سنع اإفريقيا لالأ�سمدة ومعمل حتلية مياه البحر باجلرف الأ�سفر 
باإقليم اجلديدة وتوقيع 21 اتفاقية تعاون بني البلدين ال�سقيقني. 
العالقات  لها  تقرير  يف  الآن  ال��وط��ن  �سحيفة  و�سفت  ناحيتها  م��ن 
الرائد  بالدور  واأ�سادت   .. فولذ  باأنها ج�سر من  املغربية   � الإماراتية 
والإ�سرتاتيجي ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف تعزيز وتطوير 
اإىل  القت�سادي  التعاون  مب�ستوى  والرتقاء  البلدين  بني  العالقات 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  البلدين  قائدي  تطلعات  م�ستوى 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب اجلاللة امللك حممد 

ال�ساد�س عاهل اململكة املغربية. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد 
لل�سوؤون  ال�����دول�����ة  وزي�������ر  ق���رق���ا����س 
ل�سوؤون  ال����دول����ة  وزي������ر  اخل���ارج���ي���ة 
�سعي  ال���وط���ن���ي الحت��������ادي  امل��ج��ل�����س 
والتجاوب  للتفاعل  الدائم  احلكومة 
يقدمها  ال��ت��ي  ال��ت��و���س��ي��ات  جميع  م��ع 
اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
واإميانها بدور وعمل املجل�س ك�سريك 
الدور  لها  ت�سريعية  و�سلطة  حقيقي 
التنمية  م�����س��رة  رف����د  يف  ال��رئ��ي�����س 

ال�ساملة فى الإمارات.
معايل  ح�����س��ور  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����س���ح 

وجتاوبهم  املجل�س  جل�سات  ال�����وزراء 
ال�ستف�سارات  جميع  م��ع  وتفاعلهم 
بكل  الأع�ساء  يوجهها  التي  والأ�سئلة 
�سفافية ودقة يعك�س �سورة منوذجية 
للتعاون املثمر واملميز بني ال�سلطتني 
يعترب  وال��ذي  والتنفيذية  الت�سريعية 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ع��م��ل��ي��ا  ت��ط��ب��ي��ق��ا 
الر�سيدة يف الإم��ارات من اأجل توفر 

خدمات تعمل على اإ�سعاد املواطنني.
التي  الكبرة  باجلهود  معاليه  واأ�ساد 
وامل�ساهمة  املجل�س  اأع�ساء  بها  يقوم 
امل����الح����ظ����ات  ت�����ق�����دمي  ال����ف����ع����ال����ة يف 
القوانني  �سن  يف  ت�سهم  التي  البناءة 
للعمل  ال����ن����اظ����م����ة  وال����ت���������س����ري����ع����ات 

احلكومي.
كانت اجلل�سة احلادية ع�سرة للمجل�س 
الوطني الحت��ادي قد �سهدت ح�سور 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل 
وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزير  نهيان 
امل��ج��ت��م��ع وم���ع���ايل ال��دك��ت��ور اأن�����ور بن 
لل�سوؤون  الدولة  حممد قرقا�س وزير 
ل�سوؤون  ال����دول����ة  وزي������ر  اخل���ارج���ي���ة 
ومعايل  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
الدولة  الطاير وزي��ر  عبيد بن حميد 
جمل�س  رئي�س  نائب  املالية  لل�سوؤون 
للمعا�سات  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة 

والتاأمينات الجتماعية.
معايل  تفاعل  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 

ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان مع 
مت  ال��ذي  الق�سر  الت�سجيلي  الفيلم 
واأظهر  املجل�س  جل�سة  خ��الل  عر�سه 
جلنة  فريق  بها  ق��ام  ميدانية  زي���ارات 
املن�ساآت  اإىل بع�س  الريا�سية  ال�سوؤون 
الريا�سية للقاء املعنيني وامل�ستفيدين 
بالعديد من  اأج��ل اخل���روج  م��ن  منها 
الأفكار التطويرية للمن�ساآت الريا�سية 
يف الدولة - يربز مدى تعاون وحر�س 
احلكومة على اإثراء خططها بالأفكار 
يتقدم  التي  والتو�سيات  واملقرتحات 
ذاته  الوقت  يف  وت�ساعد  الأع�ساء  بها 
والفعالة  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  على 
والإ�سهام  احل��ك��وم��ي  العمل  لتطوير 

للمجتمع  املطلوب  التطور  حتقيق  يف 
الإم���ارات���ي. واأك���د م��ع��ايل ق��رق��ا���س اأن 
ال����زي����ارات امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
للوقوف  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء 
امل��واط��ن��ني يف جميع  اح��ت��ي��اج��ات  على 
كافة  ال��دول��ة  اإم����ارات  ويف  القطاعات 
الأع�ساء  م��ن  الكبر  احل��ر���س  ت��ربز 
توجيهات  وت���ن���ف���ي���ذ  جت�����س��ي��د  ع���ل���ى 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
احتياجات  ع��ل��ى  ق���رب  ع��ن  ب��ال��ت��ع��رف 
امل��واط��ن��ني وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م م���ن خالل 
اأحوالهم  وت���ف���ق���د  م��ع��ه��م  ال���ت���واج���د 
واحللول  امل���ق���رتح���ات  ع���ن  وال���ب���ح���ث 

التي ت�سهم يف حتقيق م�سلحة الوطن 
والأثمن  الأغ���ل���ى  ال�����رثوة  وامل���واط���ن 
لدولة الإم���ارات.  واأثنى معاليه على 
املناق�سات  خ����الل  ال��ك��ب��ر  ال��ت��ف��اع��ل 
القانون  اأح����ك����ام  ب��ت��ع��دي��ل  اخل���ا����س���ة 
 1999 ل�����س��ن��ة   7 رق�����م  الحت���������ادي 
والتاأمينات  املعا�سات  قانون  باإ�سدار 
الجتماعية وتو�سية املجل�س الوطني 
الحت����������ادي ب���������س����اأن دع������م اخل����دم����ات 
للمتقاعدين  امل���ق���دم���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ورواتب املوظفني املواطنني العاملني 
الدرجات  الحت��ادي��ة يف  احل��ك��وم��ة  يف 
م��ن ال��ع��ا���س��رة اإىل ال��راب��ع��ة ع�����س��رة .. 
موؤكدا اأن حكومة دولة الإمارات تاأخذ 

التي  التو�سيات  العتبار  بعني  دائما 
من  لها  ملا  املجل�س  اأع�ساء  بها  يتقدم 
اأف�سل احللول  قيمة كبرة يف توفر 
لتحقيق �سعادة املواطنني مما ي�ساهم 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف دولة  م�����س��رة  ت��ع��زي��ز  يف 

الإمارات العربية املتحدة.
اأن العالقة ما بني  اإىل  واأ�سار معاليه 
املجل�س واحلكومة مبنية على حتقيق 
الذي  الإم���ارات  ل�سعب  العام  ال�سالح 
يحظى باهتمام كبر من قبل القيادة 
مقدمة  يف  ت�����س��ع��ه  ال���ت���ي  ال���ر����س���ي���دة 
الو�سائل  ج��م��ي��ع  وت���ق���دم  اأول���وي���ات���ه���ا 
التي متكن من تلبية احتياجاته على 
اأك��م��ل وج��ه ل�سيما م��ن خ��الل تعزيز 

دور امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي يف 
املجتمع لإي�سال �سوت املواطنني اإىل 
ممثلي احلكومة والبحث عن الطرق 

الأف�سل لال�ستجابة ملتطلباتهم. 

•• ال�صارقة-وام: 

اإم����ارة يف دولة  اأك���رب  اإم����ارة ال�����س��ارق��ة ث��ال��ث  �سنفت 
مدن   10 اأف�سل  �سمن  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
امل�ستقبل  مل��وؤ���س��ر  ���س��غ��رة وم��ت��و���س��ط��ة ع��امل��ي��ا وف��ق��ا 
ال�سادر عن اإف دي اآي اإنتيليجين�س للعام 2014-

.2015
ي���اأت���ي ه���ذا الإجن�����از اجل���دي���د ل���الإم���ارة مب���ا يعك�س 
اأكرب  ال�سادرة عن  املوؤ�سرات  على  املتوا�سل  تقدمها 

املوؤ�س�سات البحثية والقت�سادية العاملية.
ومتو�سطة  ���س��غ��رة  م����دن   10 اأف�������س���ل  ف��ئ��ة  ويف 
ا�ستاأثرت ال�سارقة باملركز الثالث يف منطقة ال�سرق 
وموؤ�سرات  بيانات  بناء على  عامليا  والتا�سع  الأو�سط 
ال�سديقة  والبيئة  القت�سادية  الإمكانيات  تقي�س 
املعي�سي  وامل�����س��ت��وى  ال��ب�����س��ري��ة  وامل������وارد  ل��الأع��م��ال 
وهي  الإن��رتن��ت  ب�سبكة  والربط  التكاليف  وفاعلية 
عوامل ذات اأهمية خا�سة يف اتخاذ القرارات املتعلقة 

بال�ستثمارات الأجبنية املبا�سرة.
القا�سمي  ���س��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ب�����دور  ال�����س��ي��خ��ة  وق���ال���ت 
�سروق  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  رئي�سة 
اإن ت��وا���س��ل اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة يف حت��ق��ي��ق م��زي��د من 
الإجن������ازات ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ك��اف��ة وح�����س��ول��ه��ا على 
املركز الثالث اإقليميا والتا�سع عامليا يف قائمة اأف�سل 
املدن ال�سغرة واملتو�سطة يعك�س ريادتها امل�ستحقة 

التحتية  والبنية  والأع��م��ال  ال�ستثمار  قطاعات  يف 
ملواطنيها  ت��وف��ره  م��ا  اإىل  اإ�سافة  الب�سرية  وامل���وارد 

واملقيمني على اأر�سها من معاير جودة احلياة.
الريادة قد جاء بف�سل  اأن حتقيق هذه  اإىل  ونوهت 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة 
حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى حاكم 
واحدة  ال�سارقة  بجعل  �سموه  وتوجيهات  ال�سارقة 
القرن  والعمل يف  العامل لالإقامة  امل��دن  اأف�سل  من 

احلادي والع�سرين.
متكنت  ال�سارقة  اإم���ارة  اأن  ب��دور  ال�سيخة  واأ�سافت 
ال�سرق  مبنطقة  رائ��دة  ك��اإم��ارة  نف�سها  تاأ�سي�س  من 
البيئة  مثل  ع��دي��دة  رئي�سية  جم���الت  يف  الأو���س��ط 
الإنرتنت  ب�سبكة  والربط  الأعمال  ملمار�سة  املثالية 

و�سهولة احل�سول على الرتاخي�س.
جاذبية  تعزيز  على  تعمل  �ستظل  �سروق  اإن  وقالت 
ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي وتوفر كل الت�سهيالت 
وال�ستثمارات  ال�����س��رك��ات  ك���ربى  جل���ذب  ال���الزم���ة 
ال��وج��ه��ات ال�سياحية  ال��ع��امل��ي��ة وت��ط��وي��ر م��زي��د م��ن 
والرتفيهية التي تعزز من م�ستوى معي�سة ال�سكان 
وت��وف��ر م��زي��د م��ن ف��ر���س ال��ع��م��ل ل��ه��م .. مو�سحة 
اأن ه��ذا الإجن���از اجل��دي��د �سيحقق فر�س من��و غر 
حمدودة لالإمارة ولدولة الإمارات العربية املتحدة.

الإنرتنت  ب�سبكة  الربط  اأب��رزه��ا  حم��ددة  فئات  ويف 
ال�����س��ارق��ة على ت�سنيف ع��ال حيث ج���اءت يف  ح���ازت 

ال�سرق  منطقة  يف  والأف�سل  عامليا  الرابعة  املرتبة 
الأو���س��ط وف��ق امل��وؤ���س��ر اخل��ا���س ب��� اأف�سل 10 مدن 
املركز  يف  وحلت  الإن��رتن��ت  ب�سبكة  الربط  يف  نا�سئة 
 10 اأف�سل  ب���  اخل��ا���س  املوؤ�سر  وف��ق  عامليا  ال�ساد�س 

مدن �سغرة ومتو�سطة يف الت�سال بالإنرتنت.
واأعرب ال�سيخ خالد بن عبداهلل بن �سلطان القا�سمي 
رئي�س دائرة املوانئ البحرية واجلمارك عن �سعادته 
بهذا الإجناز الإقليمي والعاملي لإمارة ال�سارقة وقال 
الأخ��ر يف  بالعقد  ال�سارقة حققت تطورا كبرا  اإن 
بنيتها التحتية لتعزيز بيئة الأعمال بالإمارة وتوفر 
الت�سهيالت لل�سركات وامل�ستثمرين واإن�ساء مزيد من 
املرافق العالية اجلودة لل�سكان وال��زوار وهو ما قاد 
اإقليميا وعامليا  اإىل الو�سول لهذه املرتبة امل�ستحقة 
ال�سوء  ت�سليط  يف  الإجن��از  ه��ذا  �سي�سهم  وبالتاأكيد 
على ال�سارقة وجذب املزيد من الن�ساط ال�ستثماري 

وال�سياحي اإليها.
واأ�سار ال�سيخ خالد اإىل اأن حتقيق ال�سارقة للمرتبة 
اإقليميا والتا�سعة عامليا لي�س بالأمر ال�سهل  الثالثة 
العامل  م��دن  خمتلف  م��ن  ال��ك��ب��رة  املناف�سة  و���س��ط 
اأف�سل  ق��وائ��م  يف  متقدمة  م��رات��ب  على  للح�سول 
املدن .. منوها باأن الإمارة متكنت بف�سل توجيهات 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
من  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
التغلب على التحديات التي تواجهها املدن احلديثة 

من  م�ستمدة  خا�سة  روؤي��ة  لنف�سها  وابتكرت  اليوم 
ال���وق���ت نف�سه  ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��الم��ي��ة ويف  ال��ه��وي��ة 
جنحت يف توفر بيئة جاذبة ومميزة للم�ستثمرين 
من الأفراد وال�سركات كما اأ�سبحت مدينة مف�سلة 

ل�سكن للعائالت من دول العامل كافة.
العوي�س  �سلطان  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن   
رئ��ي�����س غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة ال�����س��ارق��ة اإن اإم���ارة 
املنطقة  يف  م��ث��ال��ي��ة  وج��ه��ة  اإىل  حت��ول��ت  ال�����س��ارق��ة 
لل�سركات الراغبة بال�ستفادة مما تتمتع به الإمارة 
من موقع ا�سرتاتيجي مميز وما تقدمه من خدمات 

وت�سهيالت للتو�سع يف الأ�سواق الإقليمية والعاملية.
واأ�سار اإىل اأن و�سول الإمارة اإىل هذه املرتبة املتقدمة 
يف قائمة اأف�سل املدن ال�سغرة واملتو�سطة بني مدن 
العامل يثبت جاذبيتها الكبرة لي�س لإن�ساء الأعمال 
والتو�سع فيها فح�سب بل ولالإقامة اأي�سا .. مو�سحا 
اأن ال�سارقة تتمتع بكل املوؤهالت الالزمة لو�سولها 

اإىل املرتبة الأوىل خالل ال�سنوات القليلة املقبلة.
ال�سويدي  ه���ده  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سلطان  ���س��ع��ادة  واأك����د 
رئي�س دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة اأن اإمارة 
على  العامل  اأب��رز مدن  اليوم من  اأ�سبحت  ال�سارقة 
خريطة الن�ساط التجاري والقت�سادي الأكرث منوا 
واأ�سهم اقت�سادها املتنوع الذي ل ي�ستاأثر فيه قطاع 
واحد باجلزء الأكرب من الدخل الإجمايل يف زيادة 
التناف�سية بحيث ل يغيب عنها  جاذبيتها وقدراتها 

اأي ن�ساط اقت�سادي حاليا.
ب�����س��ك��ل ك��ب��ر على  ال����دائ����رة اع��ت��م��دت  اأن  واأو�����س����ح 
وا�ستحداث  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
ع��دد م��ن اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة حيث و���س��ل عدد 
بوابة  ع��ل��ى  ال��ك��رتون��ي��ة  61 خ��دم��ة  اإىل  اخل��دم��ات 
ذك���ي���ة على  خ���دم���ة  و41  الل���ك���رتون���ي���ة  ال����دائ����رة 
عام  ال��ذك��ي��ة يف  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  تطبيقات 
اجناز جميع  امل�ستثمر  باإمكان  اأ�سبح  2014 حيث 
مقر  اإىل  للح�سور  احلاجة  دون  ال��دائ��رة  اج���راءات 
الدائرة ب�سكل �سخ�سي وذلك توفرا للوقت واجلهد 

على امل�ستثمر.
ومن حيث املوارد الب�سرية وامل�ستوى املعي�سي ح�سلت 
والثاين مبنطقة  ال�سابع عامليا  املركز  ال�سارقة على 
ال�سرق الأو�سط بني املدن ال�سغرة واملتو�سطة كما 
احتلت املركز الثامن عامليا يف الفئة املتعلقة بفاعلية 
التكاليف والتا�سع من حيث الإمكانات القت�سادية 

والعا�سر يف البيئة ال�سديقة لالأعمال.
وج���اء ال��و���س��ول اإىل ه���ذه امل��ك��ان��ة امل��ت��ق��دم��ة بف�سل 
الهيئات  ����س���روق وخم��ت��ل��ف  ل����  امل��ت��وا���س��ل��ة  اجل���ه���ود 
خريطة  على  ال�سارقة  لو�سع  احلكومية  وال��دوائ��ر 
اأكرث الوجهات العاملية اجلاذبة لال�ستثمار الأجنبي 
املبا�سر وم�ساركة الهيئة اإىل جانب الهيئات الأخرى 
يف املعار�س املختلفة وقيامها باجلولت الرتويجية 
املنتديات  وا�ست�سافة  والجتماعات  املنتديات  وعقد 

العاملية والإقليمية.
تفاهم  توقيع مذكرات  فعال يف  دور  �سروق  ل�  وك��ان 
مع الكيانات املختلفة يف جميع اأنحاء العامل لت�سريع 
الفر�س  م��ن  م��زي��د  وت��وف��ر  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 

ال�ستثمارية.
ال�سارقة  لإم��ارة  الإجمايل  املحلي  الناجت  وت�ساعف 
الذي  ال��وق��ت  املا�سي يف  العقد  م��رات خ��الل  ث��الث 
القت�سادات  م��ن  ك��واح��دة  نف�سها  الإم�����ارة  اأ���س�����س��ت 
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  وك���ان���ت  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ت��ن��وع��ا  الأك������رث 
هذا  وراء  دافعة  ق��وة  �سروق  والتطوير  لال�ستثمار 
ال��ت��ح��و م���ن خ����الل اإط������الق وت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د من 
امل�ستثمرين  وجذب  والرتفيهية  ال�سياحية  امل�ساريع 

وال�سركات العاملية اإىل الإمارة.
تقدمي  على  ���س��روق  ل���  الرئي�سية  الر�سالة  وترتكز 
على  التغلب  يف  للم�ساعدة  واحل��واف��ز  الت�سهيالت 
اأن�����س��ط��ة ال���س��ت��ث��م��ار باإمارة  ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
املت�سلة  التحتية  البنية  م�ساريع  وتقييم  ال�سارقة 
بال�ستثمار وو�سع اخلطط الالزمة ل�ستكمال تلك 

امل�ساريع.
بجائزة  �سروق  ف��ازت  املتميزة  لإجن��ازات��ه��ا  وتقديرا 
وك��ال��ة ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر ل��ع��ام 2013 
و2014 التي تقدمها جملة ذا يوروبيان الربيطانية 
�سمن اجلوائز امل�سرفية للعام 2013 و2014 - 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 

و�شائل االعالم املغربية توؤكد اأهمية الزيارة املرتقبة ملحمد بن زايد للرباط اليوم

قرقا�س: تعاون الوطني االحتادي وممثلي احلكومة خلدمة الوطن واملواطن جت�شيد عملي لتوجيهات القيادة الر�شيدة 

ال�شارقة ثالث اأف�شل مدينة يف ال�شرق االأو�شط والتا�شعة عامليا يف موؤ�شر امل�شتقبل 

طبية واقت�شادية اأم القيوين يوقعان مذكرة تعاون لت�شهيل اإجراءات ا�شتخراج الرخ�س الطبية 

•• اأبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن م��ب��ارك اآل 
نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي .. تنظم 
موؤمتر  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س  خليفة  ج��ام��ع��ة 
2015 يف  العليا  الدرا�سات  لأبحاث طلبة  الإم��ارات 
 22 ال��ف��رتة م��ن  البحر خ��الل  ب��اب  فندق فرمونت 
املوؤمتر  يتيح  و  اجل����اري.  م��ار���س  �سهر  م��ن   24 اإىل 
والدكتوراه  املاج�ستر  لطلبة  التخ�س�سات  متعدد 
ال�سوء  ت�سليط  وال��ع��امل  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
ورواد  اأقرانهم  مع  والتعاون  البحثية  جهودهم  على 
ال��ق��ط��اع��ات الأك���ادمي���ي���ة وال�����س��ن��اع��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة من 
الآداب  يف  الفنون  هى  رئي�سية  جم��الت  اأربعة  خ��الل 
ال�سريرية  العلوم  يف  وال�سحة  الجتماعية  والعلوم 
ال�سريرية وعلوم احلياة والهند�سة والعلوم  وما قبل 
الفيزيائية. ويناق�س املوؤمتر اأوراقا بحثية يف خمتلف 
الدرا�سات  م��ث��ل  م��ت��ن��وع��ة  ت��ت��ن��اول جم����الت  ال��ف��ئ��ات 
الثقافية والأ�سرة والتعليم وال�سكري واأمرا�س القلب 
والكيمياء  وال�سحة  وال��ت��غ��ذي��ة  ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة 
املايكرو  ون��ظ��م  احل��ي��وي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  احل��ي��وي��ة 
من  غرها  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ن��ووي��ة  والهند�سة  وال��ن��ان��و 
اأف�سل  منح  و�سيتم  وامل��ت��ع��ددة  الكثرة  التخ�س�سات 

املوؤمتر  ويوفر   . والإب���داع  لالبتكار  جوائز  الأب��ح��اث 
اأبحاثهم  ل��ت��ب��ادل  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����س���ات  لطلبة  ف��ر���س��ا 
اأ�سحاب  اآراء  اإىل  وال�ستماع  م�سرتك  ب�سكل  والعمل 
للتوا�سل مع ممثلني من  اإىل فر�س  اإ�سافة  اخلربة 
والأو�ساط  واحلكومية  اخلا�سة  القطاعات  خمتلف 
خيارات  اإىل  للتعرف  للطلبة  وف��ر���س��ة  الأك��ادمي��ي��ة 
والبحثية  الأكادميية  واملوؤ�س�سات  املفتوحة  البحوث 
املختلفة وفر�س التمويل واملنح . وي�ستعر�س املوؤمتر 
حما�سرات ملتحدثني رئي�سيني معروفني عامليا حول 
الروبوتات والذي يتحدث فيه الربوفي�سور  مو�سوع 
اإيطاليا  �سانتانا يف  �سوبريور  �سكول  داري��و من  باولو 
الروبوتات  ع��امل  يف  للغو�س  فر�سة  الطلبة  معطيا 
احليوية املثر. كما ي�سارك فى املوؤمتر �سعادة ال�سيد 
حميد ال�سمري الرئي�س التنفيذي خلدمات الطران 
والهند�سة يف مبادلة للتطوير عن الفر�س الوظيفية 
بورديت  األي�سون  والدكتور  العليا  ال��درا���س��ات  لطلبة 
�سيناق�س  وال���ذي  الربيطانية  ت��وم��از  جمموعة  م��ن 
اأ�سباه املو�سالت فائقة الطاقة املنخف�سة لالت�سالت 
يوجينيو  والربوفي�سور  املر�سى  ملراقبة  الال�سلكية 
الإ�سبانية  كتالونيا  يف  التقنية  اجلامعة  من  اأون��ات��ي 
متحدثا عن التوجهات احلالية وامل�ستقبلية يف الطرق 

العددية للهند�سة . 

•• دبي - وام :

التجريبية  امل��رح��ل��ة  ام�����س  ب�����داأت 
املتحرك  اجل���راح���ي  للم�ست�سفى 
العطاء  زاي���د  م��ن  مب��ب��ادرة  للقلب 
وامل�ست�سفى  ال�����رب  دار  وج��م��ع��ي��ة 
الأوىل  ب��ادرة  المل��اين يف  ال�سعودي 
م��ن ن��وع��ه��ا ب��ه��دف ت��ق��دمي اأف�سل 
الت�سخي�سية والعالجية  اخلدمات 
للفقراء  وال��وق��ائ��ي��ة  واجل���راح���ي���ة 
ال��ع��امل م��ن خالل  يف خمتلف دول 
باأحدث  وجم��ه��زة  متنقلة  وح���دات 
واجلراحية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
والق�سطرة  املفتوح  القلب  لعمليات 
والعطاء  للعمل  مم��ي��ز  من����وذج  يف 
الن�����س��اين امل�����س��رتك. ي��اأت��ي اطالق 
امل�ست�سفى اجلراحي املتحرك للقلب 
الن�سانية  ل��ل��م��ب��ادرات  ا���س��ت��ك��م��ال 
عام  تد�سينها  منذ  ال��ع��ط��اء  ل��زاي��د 
اأن ت�سل  2002 والتي ا�ستطاعت 
دول  ملختلف  الن�سانية  بر�سالتها 
املرحلة  اط�����الق  وي����اأت����ي  ال����ع����امل. 

انطالقا  للم�ست�سفى  الت�سغيلية 
م��ن ح��ر���س م���ب���ادرة زاي���د العطاء 
و�سركائها يف العمل الن�ساين على 
من  املر�سى  معاناة  من  التخفيف 
امل�سابني  م��ن  وامل�����س��ن��ني  الأط���ف���ال 
خمتلف  يف  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ب���الم���را����س 
الدكتورة  وق����ال����ت  ال����ع����امل.  دول 
التنفيذية  امل����دي����رة  ع��ث��م��ان  رمي 
للم�ست�سفى ال�سعودي الملاين التي 
�ساهدناه  ان ما  امل�ست�سفى  افتتحت 
يف امل�ست�سفى املتحرك من جتهيزات 
متطوعة  طبية  وك����وادر  م��ت��ط��ورة 
الهتمام  م����دى  ي��ع��ك�����س  وم���درب���ة 
ال��ك��ب��ر ال���ذي ت��ول��ي��ه م��ب��ادرة زايد 
العطاء لتبي امل�ساريع املبتكرة التي 
تخفف من معاناه املر�سى الفقراء 
واحتياجاتهم  متطلباتهم  وتوفر 
واكدت  معاناتهم.  م��ن  للتخفيف 
يف  املتحرك  امل�ست�سفى  دور  اأهمية 
عالج احلالت املر�سية يف خمتلف 
دول العامل نظرا لنت�سار المرا�س 
العالجية  التكلفة  وزي��ادة  القلبية 

والتي يعجز عن حتملها اللف من 
م�سروع  اهمية  يوكد  مم��ا  املر�سى 
املتحرك  اجل����راح����ي  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
للقلب م��ن خ���الل م��ا ي��ق��دم��ه من 
بن�سبة  التكلفة  تقلل  عملية  حلول 
80 يف املائة مما يعود بالفائدة على 
املعوزين  القلب  اللف من مر�سى 
يف خمتلف دول العامل . واأكدت اأن 
يعد  املتحرك  اجلراحي  امل�ست�سفى 
منوذجا لل�سراكة احلقيقية والعمل 
املعوزة  للفئات  الأم��ث��ل  التطوعي 
اأنه  اإىل  م�����س��ره   .. امل��ر���س��ى  م���ن 
وت�سغيل  تركيب  ال�سهل  من  لي�س 
م�����س��ت�����س��ف��ى م��ت��ك��ام��ل خ����الل اأي����ام 
وطاقته ال�ستيعابية 300 مري�س 
يوميا وي�سم خمتلف التخ�س�سات 
الطبية يف جمال المرا�س القلبية 
الطبية  والأق���������س����ام  وال������وح������دات 
اإىل وجود وحدات  اإ�سافة  املتطورة 
جراحية متحركه ميكنها الو�سول 
ت��واج��ده��م يف  اأم��اك��ن  للمر�سى يف 

خمتلف املناطق.

•• ال�صارقة-وام:

لإمارة  ال�ست�ساري  املجل�س  يف  والتعليم  الرتبية  ���س��وؤون  جلنة  بحثت 
ال�سارقة  م��ن جمل�س   - ال�����س��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  م��ع ممثلي  ام�����س  ال�����س��ارق��ة 
حاكم  �سمو  مكتب  يف  عقد  اجتماع  خالل   - القانونية  والإدارة  للتعليم 
2015 ب�ساأن تنظيم جمل�س ال�سارقة  ال�سارقة .. م�سروع قانون ل�سنة 
للتعليم. وتراأ�س الجتماع الذي عقد يف مقر املجل�س يف مدينة ال�سارقة 
الدكتور �سليمان �سرحان الزعابي رئي�س اللجنة وح�سره كل من اأع�ساء 
اللجنة حممد را�سد ر�سود مقرر اللجنة ورا�سد املحيان وعبد اهلل حممد 
الأمني  اجل��روان  �سعيد  واأحمد  ال�سويدي  و�سعيد غامن  النقبي  مبارك 
القانوين  امل�ست�سار  علي  اآل  ح�سن  ويو�سف  ال�ست�ساري  للمجل�س  العام 
وهدى  بوخلف  ال�سيوي وحممد  اإ�سالم  من  كل  ال�سر  واأمناء  للمجل�س 
�سعيد  للتعليم  ال�سارقة  ال�سارقة من جمل�س  ومثل حكومة   . احلمادي 
ال�سارقة رئي�س جمل�س  التنفيذي لإم��ارة  املجل�س  الكعبي ع�سو  م�سبح 
ومن  للتعليم  ال�سارقة  ملجل�س  الم��ني  �سيف  وعائ�سة  للتعليم  ال�سارقة 
بن  من�سور  القانوين  امل�ست�سار  احلاكم  �سمو  مبكتب  القانونية  الإدارة 
. وج��رى خ��الل الجتماع طرح  ه��زمي  بن  الدارة وعائ�سة  ن�سار مدير 
وجهات النظر حول مواد م�سروع القانون واملحال من املجل�س التنفيذي 
وذلك ا�ستنادا لن�س البند الرابع من املادة 7 من القانون رقم 2 ل�سنة 
والذي ت�سمن  ال�سارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  اإن�ساء  ب�ساأن   1999
19 مادة واإبداء الآراء حول ما ورد بها من اأهداف واخت�سا�سات واأحكام 
. ويف نهاية الجتماع اأقرت اللجنة اإدخال عدد من التعديالت ورفعها يف 

تقرير متكامل للعر�س على املجل�س ال�ست�ساري يف جل�سته املقبلة . 

•• اأم القيوين-وام:

ودائ����رة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  منطقة  وق��ع��ت 
ام�س  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ا�ستخراج  اإج������راءات  لت�سهيل  ت��ع��اون  م��ذك��رة 
كافة  باأنواعها  القت�سادية  الطبية  الرخ�س 
اأعلى  التميز وحتقيق  ل�سمان تطبيق عنا�سر 
م�ستويات ر�سا املتعاملني. تاأتي املذكرة يف اإطار 
التعاون  دع��ائ��م  اإر���س��اء  على  اجلهتني  ح��ر���س 
ال�سرتاتيجي امل�سرتك ب�سكل فعال و�سعيا نحو 
تكامل اجلهود وتبادل اخلربات مع املوؤ�س�سات 
املذكرة عن منطقة  وقع  الأخ��رى.  احلكومية 

عمر  حممد   .. مقرها  يف  الطبية  القيوين  اأم 
اخلرجي مدير اإدارة املالية يف املنطقة .. فيما 
�سعادة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  عن  وقعها 
من�سور بن را�سد اخلرجي مدير عام الدائرة 
عبداهلل  بنت  فاطمة  ال�سيخة  بح�سور  وذل��ك 
الطبية  القيوين  اأم  منطقة  مدير  القا�سمي 
وعدد من مدراء الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام من 
القيوين  اأم  منطقة  مديرة  واأك��دت  اجلهتني. 
وامل�����س��رتك من  الأ���س��ا���س��ي  ال��ه��دف  اأن  الطبية 
جتربة  لتح�سني  اآليات  و�سع  التفاهم  مذكرة 
وبالتحديد  اجلهتني  لدى  امل�سرتكة  املتعامل 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��رتاخ��ي�����س امل��ن�����س��اآت ال�����س��ح��ي��ة يف 

القطاع اخلا�س. من جهته قال �سعادة من�سور 
اخلرجي اإن املذكرة تاأتي يف اإطار ا�سرتاتيجية 
مع  التكاملي  عملها  على  توؤكد  التي  ال��دائ��رة 
اإيجاد منظومة  املختلفة من خالل  املوؤ�س�سات 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ب�سورة  ت��ق��دم اخل���دم���ات  ع��م��ل 
م��ت��ط��ورة ت��ت��واف��ق م���ع روؤي�����ة وع���م���ل حكومة 
اأنه  اإىل  الإم��ارات على ال�سعد كافة .. م�سرا 
ت��ق��دمي كل  ال��ت��ف��اه��م �سيتم  مب��وج��ب م��ذك��رة 
وتبادل  الت�سهيالت  من  الطرفني  احتياجات 
التي  امل�سرتك  الإل��ك��رتوين  والربط  اخل��ربات 
تخدم املتعاملني يف الرخ�س الطبية يف القطاع 

اخلا�س.

بني  الإل��ك��رتوين  الربط  اأن  واأ�ساف اخلرجي 
خالل  ل��ه  ال��ف��ع��ل��ي  التطبيق  �سيتم  اجل��ه��ت��ني 
ثالثة اأ�سابيع و�ستخدم الرخ�س املجددة فقط 
الرخ�س  جت��دي��د  يف  ل��ل��راغ��ب��ني  ي��وف��ر  بحيث 
التجديد من خالل  باإجراءات  القيام  الطبية 
اإىل  احلاجة  دون  الإم���ارة  يف  الطباعة  مكاتب 
يخدم  مم��ا  ال���دائ���رة  مل��ق��ر  �سخ�سيا  احل�����س��ور 
�سخ�سيا  احل�سور  علي  ق���ادر  ال��غ��ر  املتعامل 
ب�سبب ارتباطات العمل الر�سمية التي حتوول 
ذلك. وذكر اأنه بالن�سبة للرخ�س اجلديدة فاإنه 
يلزم على �ساحب الرخ�سة اجلديدة احل�سور 

�سخ�سيا اإىل مقر الدائرة لإكمال الإجراءات.

موؤمتر اأبحاث طلبة الدرا�شات العليا يوفر للطلبة فر�شة 
ملناق�شة اأبحاثهم مع نظرائهم يف الدولة والعامل

افتتاح املرحلة التجريبية للم�شت�شفى 
اجلراحي املتحرك للقلب يف دبي

جلنة الرتبية والتعليم يف ا�شت�شاري ال�شارقة جتتمع مع ممثلي 
حكومة االإمارة لدرا�شة م�شروع قانون تنظيم جمل�س التعليم

•• دبي-وام: 

ال�سوؤون الجتماعية  التابع لوزارة  التنمية الجتماعية بكلباء  نظم مركز 
بالتعاون مع م�سرح كلباء  الت�سويق للبنك  ور�سة تدريبية توعوية بعنوان 

الثقايف.
من  م�ساركا   214 وح�سرها  جت��وري  مل��ب��ادرة  تفعيال  الور�سة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
وتدريب  امل��ال  اإدارة  وكيفية  الدخ��ار  اإىل مفهوم  وتطرقت  مدار�س  ثماين 

البناء على حتمل امل�سوؤولية. 

وزارة ال�شوؤون االجتماعية 
تنظم ور�شة تدريبية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

باليوم  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اح��ت��ف��ل��ت 
�سعار  حت��ت  امل��دين  للدفاع  العاملي 
�سمن  الكوارث  خماطر  من  احلد 
اللواء  واأك���د   . امل�ستدامة  التنمية 
قائد  املطرو�سي  ثاين  را�سد  خبر 
ع��ام ال��دف��اع امل���دين ب��الإن��اب��ة .. اأن 
ال��ع��امل��ي للدفاع  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال 
الدولة  اإم������ارات  ج��م��ي��ع  امل����دين يف 
ي����اأت����ي ل��ل��ت��ع��ب��ر ع����ن اأه���م���ي���ة دور 
الدفاع املدين يف التنمية امل�ستدامة 
وحماية الأرواح و�سالمة املمتلكات 
جميع  ويف  امل�����واق�����ع  خم���ت���ل���ف  يف 
قيادتنا  رع��اي��ة  ويعك�س  ال��ظ��روف 
وحر�سها  امل����دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ل��ي��ا 
ب��خ��دم��ات��ه املقدمة  ع��ل��ى الرت���ق���اء 
وخمتلف  كافة  املجتمع  فئات  اإىل 

اإن بالدنا  وقال   . الدولة  قطاعات 
حباها اهلل ببيئة اآمنة وتتمتع ببنية 
يف  لحم��دود  و�سخاء  قوية  حتتية 
الكوارث  م��ن  امل��ت�����س��رري��ن  اإغ���اث���ة 
جميع  دع��م  يف  �سباقة  جعلها  مم��ا 
للكوارث  تتعر�س  التي  املجتمعات 
العامة  القيادة  دور  اأن  مو�سحا   ..
يف  ع�سوا  بو�سفها  امل��دين  للدفاع 
الطوارئ  لإدارة  الوطني  الفريق 
والأزم���������ات وال�����ك�����وارث ي��رت��ك��ز يف 
وخالل  قبل  ومنهجياته  خططه 
اإ�سرتاتيجية  اإىل  ال��ك��ارث��ة  وب��ع��د 
وطنية اإحتادية وا�سحة ومتكاملة 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ونظمت   .
للتوعية  معر�سا  باأبوظبي  امل��دين 
ال���������دويل  اأب������وظ������ب������ي  م������رك������ز  يف 
للمعار�س ا�ستمل على عر�س اآخر 
معدات ال�سالمة وعدد من الآليات 

الإطفاء  ع��م��ل��ي��ات  يف  امل�ستخدمة 
اآخر  املعر�س  ت�سمن  كما  والإنقاذ 
التوعوية  وال��ك��ت��ي��ب��ات  امل���ط���وي���ات 
الإدارة  ن���ظ���م���ت  ك���م���ا  احل����دي����ث����ة 
امل�سرف  يف  توعوية  حملة  العامة 
خاللها  مت  اأ�سبوعا  ا�ستمرت  مول 
الن�سرات  م���ن  ك��ب��ر  ع����دد  ت���وزي���ع 
التوعية  وك��ت��ي��ب��ات  وامل���ط���ب���وع���ات 

اإدارة  و���س��ارك��ت   . اجل��م��ه��ور  ع��ل��ى 
الغربية  املنطقة  يف  امل��دين  الدفاع 
يف الح��ت��ف��ال ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة من 
خالل توزيع الن�سرات واملطبوعات 
وتاأتي  اجل��م��ه��ور  ع��ل��ى  ال��ت��وع��وي��ة 
هذه املعار�س يف اإطار �سعي الإدارة 
باأبوظبي  امل����دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
املجتمعية  ال�سراكة  م��ب��داأ  لتعزيز 
املدين  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  م��ع جميع 
م�ساركة  خ���الل  م��ن  وم��وؤ���س�����س��ات��ه 
امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني يف ه���ذه 
املنا�سبة . كما احتفلت اإدارة الدفاع 
املدين بالعني باملنا�سبة حتت �سعار 
املخاطر  واحلد من  املدين  الدفاع 
والكوارث �سمن التنمية امل�ستدامة 
املدينة  و���س��ط  ق��ط��اع  م��ع   2015
مبزرة  منطقة  يف  ال��ع��ني  ب��ب��ل��دي��ة 
را�سد  ال��ع��ق��ي��د  واأك����د   . اخل�����س��راء 

اإدارة  م��دي��ر  ال��درم��ك��ي  ح��م��رع��ني 
له  بالعني يف كلمه  امل��دين  ال��دف��اع 
اأهمية تدعيم  الفعاليات  افتتاح  يف 
ال��ت��ي و���س��ع��ت��ه��ا وزارة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
املعرفة  و���س��ائ��ل  لن�سر  ال��داخ��ل��ي��ة 
وال���ت���ن���وي���ر ب���اح���ت���ي���اط���ات الأم�����ن 
�سرائح  على  وتعميمها  وال�سالمة 
احلر�س  اإىل  لف��ت��ا  ك��اف��ة  املجتمع 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ع���م���ل ال���ت���وع���وي 
وتكري�س  ال���وق���ائ���ي  والإر������س�����ادي 
الإمكانات املتاحة والتعاون امل�ستدام 
مع خمتلف اجلهات املعنية . ونوه 
ال�سراكة من  باأهمية حتقيق مبداأ 
الفرق  وت�����س��ك��ي��ل  ت�����س��ج��ي��ع  خ����الل 
عمليات  على  وتدريبها  التطوعية 
الإط������ف������اء الأول������ي������ة والإ�����س����ع����اف 
احلالت  يف  رديفا  لتكون  والإن��ق��اذ 
التدخل  ����س���رع���ة  ت��ت��ط��ل��ب  ال����ت����ي 

املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  وتاأهيل 
وكيفية  ال����وع����ي  ن�����س��ب��ة  ل�����زي�����ادة 
ال���ت�������س���رف ع���ن���د وق������وع احل�����الت 
اجلمعيات  ت��ع��اون  مثمنا  الطارئة 
امل��دن��ي��ة م��ع اأج��ه��زة ال��دف��اع املدين 
ووعي املواطنني واملقيمني باأهمية 
وا�ستملت   . امل�����دين  ال����دف����اع  دور 
ع��ر���س مو�سيقي  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

للفرقة ال�سرطة الع�سكرية وفقرة 
يف  الأم��ن��ي  التفتي�س  ق�سم  قدمها 
حول  وم�سرحية   9 ك��ي  ال���  ال��ع��ني 
يف  احلرائق  طفايات  وج��ود  اأهمية 
ثقافية  توعية  وم�سابقات  امل��ن��ازل 
العقيد  افتتح  بعدها   . للجمهور 
امل�ساحب  املعر�س  الدرمكي  را�سد 
ل��ف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��ال واط��ل��ع على 

اأج��ن��ح��ة اجل��ه��ات امل�����س��ارك��ة ومنها 
العالقات  ال��ع��ني  �سرطة  م��دي��ري��ة 
العني  م�������رور  و����س���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
والإ�سعاف  للتوزيع  العني  و�سركة 
ال��ه��الل الأحمر  والإن���ق���اذ وه��ي��ئ��ة 
ووحدة التفتي�س المني وال�سرطة 
املجتمعية وهيئة الإم��ارات للهوية 

وهيئة ال�سحة . 

•• دبي-وام:

الثاين  النائب  ال�سام�سي  حمد  ع��ب��داهلل  الدكتور  �سعادة  بحث 
لرئي�س املجل�س الوطني الحتادي مع وفد جمل�س النواب املغربي 
ذلك  جاء  املغربية.  الماراتية  الربملانية  العالقات  تعزيز  �سبل 
خالل ا�ستقبال ال�سام�سي الوفد الذي ي�سم �سعادة عبداللطيف 
وهبي نائب رئي�س جمل�س النواب املغربي والع�سو عبداللطيف 
و�سامل  الكتبي  بالعجيد  �سعادة كل من م�سبح  بروحو بح�سور 
�سعادة  العامة  الأمانة  ومن  املجل�س  اأع�ساء  هويدن  بن  حممد 
ال��ع��ام وعبدالرحمن  الأم���ني  امل��زروع��ي  ���س��امل  ال��دك��ت��ور حممد 

ال�سام�سي الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الت�سريعية والربملانية. 
بني  الربملانية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 
الربملانية  اخل��ربات  تبادل  اأهمية  وتاأكيد  ال�سقيقني  الربملانني 
ال�سداقة  جلان  وتفعيل  والرقابي  الت�سريعي  الخت�سا�سني  يف 
ا�سافة  املختلفة  املحافل الربملانية  التعاون الربملاين يف  وزي��ادة 
اىل ا�ستعرا�س ع��الق��ات الأخ���وة وال��ت��ع��اون ب��ني دول��ة الإم���ارات 
العربية املتحدة واململكة املغربية وتاأكيد قوة عالقات ال�سراكة 
ومتيز  وم��ت��ان��ة  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  يف  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني 
العالقات ال�سيا�سية. واأكد ال�سام�سي ووهبي اأن عالقات الأخوة 
للعالقات  وناجحا  مميزا  من��وذج��ا  تعترب  املغربية  الإم��ارات��ي��ة 

اأو  �سيا�سية  كانت  �سواء  املجالت  خمتلف  يف  الناجحة  العربية 
العالقات  هذه  اأن  اىل  لفتني  وغرها..  تعليمية  اأو  اقت�سادية 
اأ�س�سها باين نه�سة الإمارات املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ت��ق��دي��را خا�سا  ال����ذي ك���ان ي��ح��م��ل  ث����راه  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل 
بالنه�سة  املغربي  النواب  واأ�ساد وفد  املغربية و�سعبها.  للمملكة 
اأن  واأك��د  القطاعات  الإم���ارات يف جميع  ت�سهدها  التي  ال�ساملة 
القرارات  يف  لها  �سيا�سي  وثقل  وزن  اإي��ج��اد  من  متكنت  ال��دول��ة 
ف�سال  دويل  وتقدير  اح���رتام  م��ن  ب��ه  مل��ا حتظى  نظرا  الدولية 
عن عالقاتها املتميزة مع دول العامل لعتمادها النهج ال�سلمي 

و�سيا�سة التوازن والعتدال حيال خمتلف الق�سايا.

•• اأبوظبي-وام: 

اأ����س���در جم��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ام�����س ن�سخة 
ورق����ي����ة م��ع��ت��م��دة م����ن دل���ي���ل ���س��ي��ا���س��ات امل����دار�����س 
ير�سخ  مما   .. العربية  باللغة  واإر�ساداتها  اخلا�سة 
وتطبيق  تو�سيح  على  ي�ساعد  و  ال�سفافية  م��ب��داأ 
الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�سة وال�سيا�سات 
ن�سخة  األ���ف  ح���وايل  املجل�س  وي����وزع  ب��ه��ا.  املتعلقة 
املدار�س  على  الدليل  م��ن  العربية  باللغة  ورق��ي��ة 
اأ�سحاب  ذل��ك  يف  مب��ا  املعنية  والأط����راف  اخلا�سة 
والهيئات  وامل�سغلني  وامل�ستثمرين  امل��دار���س  م��الك 
الفر�سة  ���س��ي��وف��ر  ح��ي��ث  ال�����س��ل��ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة 
ون�سر  ل��ع��ر���س  امل���در����س���ي���ة  والإدارات  ل���ل���ق���ي���ادات 
اللكرتونية  وال��ن�����س��خ��ة  امل���دار����س.  يف  ال�����س��ي��ا���س��ات 
اجلمهور  اأم��ام  متاحة  الدليل  من  العربية  باللغة 
�سيتم  فيما   .. للمجل�س  اللكرتونية  البوابة  على 
اإ�سدار ن�سخة ورقية مرتجمة اإىل اللغة الإجنليزية 
خالل الفرتة القادمة و�ستوزع على املدار�س بجانب 
توفر ن�سخة اإلكرتونية لي�سهل الطالع عليها من 
�سابق  وق��ت  اأع��ل��ن يف  املجل�س  وك���ان  قبل اجل��م��ي��ع. 
واللكرتونية عن  الورقية  الن�سختني  اإطالق  قبل 
توفر ن�سخة ب�سيغة ذوؤئ على البوابة الإلكرتونية 
باللوائح  امل��دار���س  ت��زوي��د  ي�ساهم  حيث  للمجل�س 
وال�سيا�سات ال�سفافة يف حتديد حقوق وم�سوؤوليات 
ك���ل م���ن ال��ط��ل��ب��ة وامل��ع��ل��م��ني وم����دي����ري امل���دار����س 

 . الأم���ور  واأول��ي��اء  امل��دار���س  وم�سغلي  وامل�ستثمرين 
جلميع  قانونيا  وم�ستندا  مرجعا  الدليل  وي��وف��ر 
بحيث  اخلا�سة  امل��دار���س  بقطاع  املتعلقة  اجلوانب 
اللتزام  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة  امل���دار����س  امل��ج��ل�����س  ي�سجع 
ب��ال��دل��ي��ل وت�����س��ج��ي��ع اأف������راد امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي على 
الطالع عليه والتعرف على القوانني وال�سيا�سات ا 
املختلفة الواردة فيه مبا ي�سب يف م�سلحة الطلبة 
الظاهري  حمد  املهند�س  وق��ال  باأكمله.  واملجتمع 
و�سمان  اخلا�سة  املدار�س  لقطاع  التنفيذي  املدير 
بالقوانني  املدار�س  اإن تزويد   .. اجلودة يف املجل�س 
وم�سوؤوليات  ح��ق��وق  ي��ح��دد  ال�سفافة  وال�سيا�سات 
ك���ل م���ن ال��ط��ل��ب��ة وامل��ع��ل��م��ني وم����دي����ري امل���دار����س 
الأمور  واأول���ي���اء  امل��دار���س  وم�سغلي  وامل�ستثمرين 
الطلبة.  حقوق  ي�سون  الدليل  اأن  اإىل  م�سرا   ..
بالدليل وت�سجيع  املدار�س اخلا�سة لاللتزام  ودعا 
اأفراد املجتمع املحلي على الطالع عليه والتعرف 
على القوانني وال�سيا�سات املختلفة الواردة فيه مبا 
ي�سب يف م�سلحة الطلبة واملجتمع باأكمله. وذكر اأن 
الدليل يت�سمن 22 ف�سال فيها 81 �سيا�سة تقدم 
�سرحا وافيا لالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�سة 
يف اإمارة اأبوظبي والتي �سدرت قبل عامني ويقدم 
اإىل  وال��رام��ي��ة  الأول��وي��ة  ال�سيا�سات ذات  ع��ددا م��ن 
حماية جميع الطلبة يف املدار�س اخلا�سة بالإمارة 
مع �سمان توفر تعليم متميز عايل امل�ستوى لهم. 
اخلا�سة  امل��دار���س  اأن قطاع  اإىل  ال��ظ��اه��ري  واأ���س��ار 

ور�س  م��ن  ع���ددا  نظم  املجل�س  يف  اجل���ودة  و�سمان 
لتعريفهم  ل��ل��م��دار���س  امل��ك��ث��ف��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ع��م��ل 
على  الرتكيز  مع  املختلفة  والقوانني  بال�سيا�سات 
مثل  للطلبة  احل��ي��وي��ة  الأه��م��ي��ة  ذات  ال�����س��ي��ا���س��ات 
حماية الطلبة وقبول الطلبة ذوي الإعاقة وجودة 
اأن  واأو���س��ح  امل��دار���س.  وتطوير  التعليمية  العملية 
الدليل ي�ساعد على تف�سر و�سرح لوائح ومتطلبات 
واأ�سا�سياته  معايره  و�سع  ومت  بالتف�سيل  املجل�س 
بعد الطالع على اأف�سل املمار�سات املحلية والعاملية 
املتبعة بهذا ال�ساأن حيث اأن املبداأ الرئي�سي جلميع 
احلر�س  يف  ي��ك��م��ن  م��ن��اه��ج��ه��ا  مبختلف  امل���دار����س 
واأكد  التعليمية.  للعملية  امل�ستمر  التطوير  على 
والإدارات  امل���دار����س  ت��وف��ر  اأن  ����س���رورة  ال��ظ��اه��ري 
املدر�سية احلماية الالزمة لكل الطلبة من الأ�سرار 
كافة .. م�سددا على اأهمية اأن يعترب مدير املدر�سة 
نف�سه وليا لأمر الطالب واأن يتحمل امل�سوؤولية عن 
يف  يق�سونها  ال��ت��ي  الأوق����ات  ك��ل  يف  الطلبة  جميع 
اأثناء ركوب احلافالت  املدر�سة وي�سمل ذلك  عهدة 
املدر�سية لالنتقال من املنزل اإىل املدر�سة وبالعك�س 
اأية  يف  امل�ساركة  واأث��ن��اء  احل��اف��الت  انتظار  واأث��ن��اء 
ل�سيا�سة  تبعا  اإن��ه  وق��ال  املدر�سة.  تنظمها  اأن�سطة 
الإب��الغ عن احل��وادث فاإنه يف حال وقوع اأي حادث 
اأو ع��ن��د ال�����س��ك يف ح����دوث اأي����ة واق��ع��ة ي��ج��ب على 
ف��وري حلماية جميع  اإج��راء  اتخاذ  املدر�سة  مدير 
فورا  املجل�س  واإب��الغ  الواقعة  اأو  باحلادث  املعنيني 

اإج��راء حتقيق ر�سمي  ال�سروع يف  ذل��ك يجب  وبعد 
واإنهاء  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  والتوا�سل 
ال�سلطات  اإدانته من  ثبوت  فور  اأي موظف  خدمة 
الظاهري  واأ�سار  الطلبة.  باإ�ساءة معاملة  املخت�سة 
ذوي  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ق��ب��ول  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  اأن  اإىل 
الحتياجات التعليمية اخلا�سة احلالت الب�سيطة 
اإىل املتو�سطة تن�س على قبول الطلبة دون متييز 
و�سمان  ل��ه��م  م��ت�����س��اوي��ة  تعليمية  ف��ر���س  وت��وف��ر 
حقهم يف درا�سة نف�س املناهج الدرا�سية مع تقدمي 
الأن�سطة  وم�ساركتهم يف  املطلوب  الدرا�سي  الدعم 
ال��ال���س��ف��ي��ة اأ����س���وة ب��غ��ره��م م��ن ال��ط��ل��ب��ة ل�سمان 
وح�سولهم  بالكامل  املدر�سي  املجتمع  يف  اإدراجهم 
على نف�س اخلربات التعليمية كباقي الطلبة. وقال 
اإجراءات  على  الإ���س��راف  املدر�سة  على مدير  يجب 
الحتياجات اخلا�سة  ذوي  الطلبة  وت�سجيل  قبول 
ل�سمان اللتزام بتطبيق �سيا�سات املجل�س.. اإ�سافة 
اإىل تعيني املعلمني وموظفي الدعم املدربني على 
التعلم  الطلبة وتطبيق خطط  التعامل مع هوؤلء 
الفردية واإجراء التعديالت املطلوبة على الربامج 
واملدر�سية  التعليمية  البيئة  وت��ع��دي��ل  ال��درا���س��ي��ة 
الحتياجات  ذوي  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��الئ��م  والخ���ت���ب���ارات 
املعلمني  بكفاءة  يتعلق  وفيما  اخلا�سة.  التعليمية 
الدرا�سية  املناهج  توقعات  تلبية  عليهم  اأن��ه  اأو�سح 
ومهارات  الدرا�سية  باملواد  وا�سعة  خربة  وج��ود  مع 
الو�سائل  ا����س���ت���خ���دام  ذل������ك  يف  مب����ا  ال���ت���دري�������س 

واإثارة  الطلبة  ت�سجيع  على  والقدرة  التكنولوجية 
واأ�سار  الفكري وحب ال�ستطالع لديهم.  الف�سول 
زيارات  اإج���راء  امل��دار���س  اأن��ه يجب على جميع  اإىل 
املعلمني  اأداء  على  ل��الط��الع  ر�سمية  غ��ر  �سفية 
وت��دوي��ن امل��الح��ظ��ات خ��الل ذل��ك وا���س��ت��خ��دام تلك 
كل  وعلى  ال�سنوي  الأداء  تقييم  ل��دى  املالحظات 
م��در���س��ة و���س��ع واإع������داد ب���رام���ج ل��ل��ت��ط��وي��ر املهني 
يتكون  اأن  ويجب  باملدر�سة  املعلمني  جميع  ت�سمل 
كل برنامج تدريبي مما ل يقل عن 25 �ساعة من 
من  ع�سو  لكل  عام  كل  املهني  والتطوير  التدريب 
الظاهري  وق��ال  باملدر�سة.  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
اإنه يف اإطار املجموعة الثانية والأخ��رة من لوائح 
قطاع  ن��ظ��م  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  و���س��ي��ا���س��ات 
الدرا�سي  العام  اجل��ودة  و�سمان  اخلا�سة  امل��دار���س 
ل�  املدر�سية  للقيادات  تفاعلية  عمل  ور���س  احل��ايل 
185 مدر�سة خا�سة بهدف اطالعهم على خطط 
واإجراءات  التقارير  اإعداد  وكيفية  املدار�س  تطوير 
املدر�سية والهيئات  القيادات  الرتخي�س وموؤهالت 
التدريبية  ال��ور���س  تنظيم  متوقعا   .. التعليمية 
للمجموعة الثالثة والأخرة خالل العام الدرا�سي 
احلوكمة  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  م���ع   2016  2015
الروؤية  اأن  ال��ظ��اه��ري  امل��ه��ن��د���س  وذك���ر  امل��در���س��ي��ة. 
تعليم  تقدمي  اإىل  تهدف  للمجل�س  ال�سرتاتيجية 
اآمنة ومريحة  متميز لكل طالب يف بيئة مدر�سية 
مناق�ستها  متت  التي  ال�سيا�سات  اأن  اإىل  م�سرا   ..

خ����الل ور������س ال��ع��م��ل مت و���س��ع��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
املجل�س من خالل اإعداد اإر�سادات وا�سحة للمدار�س 
اخلا�سة لإتباعها مبا يف ذلك تعيني معلمني اأكفاء 
التوا�سل  وو���س��ائ��ل  الإن���رتن���ت  ا���س��ت��خ��دام  واإدارة 
اأن  واأو�سح  �سحيح.  ب�سكل  املدار�س  يف  الجتماعي 
ور�س العمل ركزت على اأهمية قيام املدار�س بو�سع 
يلتزم  اأن  يجب  وال���ذي  واملهني  الأخ��الق��ي  امليثاق 
اللتزام  يتم  اأن  على  باملدر�سة  العاملني  جميع  به 
عليها  ن�س  التي  للتعليم  الأ�سا�سية  ال�ست  بالقيم 
اجلماعي  ال��ع��م��ل  وه���ي  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
والنزاهة والأمانة وال�سفافية والحرتام وامل�ساءلة 
واحلر�س والتعاطف . وقال اإنه نظرا ملعدل النمو 
اأعداد  املائة يف  اإىل خم�سة يف  ال��ذي ي�سل  ال�سنوي 
الطلبة فاإنه يتعني على املدار�س اأن تعمل بطريقة 
فعالة واأن ت�سعى �سعيا حثيثا نحو حتقيق التح�سني 
العمل  ور�س  فاإن  وعليه  الذاتية  والتنمية  امل�ستمر 
لفهم  املدر�سية  القيادات  اأم��ام  الكايف  الوقت  تتيح 
اإ�سدارها  امل��ق��رر  ال�سيا�سات  متطلبات  وا�ستيعاب 
لها  لالمتثال  ال��الزم��ة  اخل��ط��وات  اتخاذ  وبالتايل 
امل��دار���س اخلا�سة  اأن قطاع  وب��ني  اإ���س��داره��ا.  عند 
املدر�سية  القيادات  دعم  ي�ستهدف  اجل��ودة  و�سمان 
وال�سيا�سات  التنظيمية  الالئحة  لتنفيذ  �سعيها  يف 
اأمامهم  ال��ف��ر���س��ة  اإت��اح��ة  م��ع  ب��ن��ج��اح  ب��ه��ا  املتعلقة 
لتبادل الآراء والأفكار املبدعة واخلالقة وال�ستماع 

للمقرتحات وم�ساركة اأف�سل املمار�سات . 

املجل�س الوطني االحتادي يبحث مع وفد برملاين مغربي �شبل تعزيز العالقات الربملانية 

 ماراثون ر�شالة الوفاء للقائد يكرم �شرطة اأبوظبي 

 وزارة الداخلية حتتفل باليوم العاملي للدفاع املدين

اإقامة دبي : االإمارات حري�شة على حماية حقوق العمال وتوفري احلياة الكرمية لهم

 اأبوظبي للتعليم ي�شدر ن�شخة ورقية من دليل �شيا�شات املدار�س اخلا�شة 

•• اأبوظبي-وام:

الوفاء  ر�سالة  ملارثون  املنظمة  اللجنة  كرمت 
للقائد .. القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي على 
دعمها وم�ساندتها ودورها الفاعل الذي اأ�سهم 
اأن حوايل  امل��اراث��ون خا�سة  اإجن��اح مراحل  يف 
ال��ت��ي حددها  امل�����س��اف��ة  م���ن  ك��ي��ل��وم��رت   600
املنظمون للماراثون يف ن�سخته الرابعة جرت 
يف اإمارة اأبوظبي . وكان اللواء حممد خلفان 
اأبوظبي  ل�سرطة  العام  القائد  نائب  الرميثي 

العامة  القيادة  مقر  لقائه يف  خ��الل  اأك��د  ق��د 
ال��ل��ج��ن��ة املنظمة  ل��ل�����س��رط��ة رئ��ي�����س واأع�����س��اء 
ال�سرطية على  القيادات  .. حر�س  للماراثون 
الوطنية  امل��ب��ادرات  يف  امل�ساركة  وت�سجيع  دع��م 
ذات الأهداف ال�سامية كماراثون ر�سالة الوفاء 
ذاتها  ح��د  امل�����س��ارك��ة يف  اأن  م��و���س��ح��ا  ل��ل��ق��ائ��د 
وجت�سيدا  للقائد  وولء  وف���اء  ر���س��ال��ة  مت��ث��ل 
حممد  �سالح  وق��دم  النبيلة.  جمتمعنا  لقيم 
ح�سن رئي�س اللجنة املنظمة ال�سكر والتقدير 
ل�����س��رط��ة اب��وظ��ب��ي ع��ل��ى اإ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف جناح 

املاراثون يف مرحلة اأبوظبي ونوه بالدعم الذي 
ال�سرطية  الأج��ه��زة  قبل  م��ن  امل��اراث��ون  لقيه 
واللوج�ستية  التنظيمية  النواحي  جميع  من 
وبامل�ساركة الفعلية مبت�سابقني مثلوا ال�سرطة 
�سرطة  اأن  م��وؤك��دا  ال��ت��ظ��اه��رة احل�����س��اري��ة  يف 
اأبوظبي دوما �سباقة لإجناح كربى الفعاليات 
الريا�سية وبخا�سة ر�سالة الوفاء للقائد. وكان 
املاراثون الت�سريفي الأول من نوعه يف العامل 
جديدا  رقما  لي�سجل  الرابعة  بن�سخته  اأقيم 
جمددا  ليدخل  وتوقيته  م�سافته  حيث  م��ن 

غيني�س  العاملية  القيا�سية  الأرق���ام  مو�سوعة 
وان��ط��ل��ق م��ن دي����وان مم��ث��ل احل��اك��م باملنطقة 
الغربية مبدينة بدع زايد باجتاه مدينة العني 
للقائد  ال��وف��اء  ر�سالة  حملة  ا�ستمرت  ومنها 
���س��وب ب��اق��ي اإم������ارات ال���دول���ة م�����رورا براأ�س 
ثم  فال�سارقة  وعجمان  القيوين  واأم  اخليمة 
بنادي  اإىل حم��ط��ت��ه اخل��ت��ام��ي��ة  دب���ي وو����س���ل 
اأبوظبي  بالعا�سمة  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط 

بعد اأن قطعوا اأكرث من األف كيلومرت.

•• دبي-وام:

العمال  املتحدة على تعزيز حماية حقوق  العربية  الإم��ارات  حتر�س دولة 
احلقوق  ه��ذه  لهم  ت�سمن  التي  وال��ق��وان��ني  الت�سريعات  �سنها  خ��الل  م��ن 
نائب مدير  �سرور  بن  عبيد مهر  ال��ل��واء  واأك��د  لهم حياة كرمية.  وتوفر 
الدائمة  اللجنة  رئي�س  دب��ي  يف  الأج��ان��ب  و���س��وؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة 
من  عامال  و/128  األفا   569 ح��وايل  هناك  اأن  دب��ي  يف  العمال  ل�سوؤون 
العمالة غر املاهرة يف دبي يعملون يف ثالثة اآلف و 39 �سركة يف منطقتي 

بر دبي وديرة يف دبي.
اإن اللجنة العمالية تعمل جاهدة على �سمان وحماية حقوق هوؤلء  وقال 

العمال مما يعود باأعظم الفائدة على الدولة ...مو�سحا اأن الإم��ارات من 
اأوائل دول العامل التى ت�سعى حلماية حقوق العمال ورعايتهم وتوفر حياة 

كرمية لهم وهذا ما تدعو له القيادة الر�سيدة يف الدولة.
واأ�ساف اأنه من اأجل حتقيق هدف احلماية التامة للعمال يف دبي وح�سب 
توجهات احلكومة يف التحول للخدمات الذكية فاإن ق�سم الرقابة والتفتي�س 
على م�ساكن العمال واملن�ساآت العمالية التابع للجنة العليا ل�سوؤون العمال يف 
دبي اأ�سبح يفت�س دوريا على امل�ساكن واملن�ساآت العمالية من خالل ا�ستخدام 
الأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة ون��ظ��ام اخل��دم��ات ال��ذك��ي��ة ح��ي��ث يعطي ه���ذا الربنامج 
بالتحديد مواقع �سكن العمال واأعدادهم وكل التفا�سيل املتعلقة بالعمال.

مبا�سرة  املوقع  من  ال�سكن  عن  التفا�سيل  ينقل  اأ�سبح  املفت�س  اأن  واأو�سح 
وير�سلها يف اللحظة نف�سها اإىل املركز الرئي�سي للجنة من خالل ا�ستخدام 
لعملية  امل��ب��ا���س��رة  باملتابعة  اللجنة  لرئي�س  ي�سمح  ال���ذي  ال��ذك��ي  ال��ن��ظ��ام 
التفتي�س ومتابعة ال�سركات حلظة بلحظة اإ�سافة اإىل اأن هذا النظام وفر 
التي دخلت اخلط  ال�سكنات  امللتزمة وعدد  لل�سكنات غر  فورية  موؤ�سرات 

الأحمر والتي يجب عليها ت�سحيح اأو�ساعها.
واأكد اأن التفتي�س الذكي يقدم معلومات متجددة با�ستمرار وتقارير دورية 
اإ�سافة اإىل الت�سوير والفيديو لتوثيق عملية التفتي�س.. واأ�سار اإىل اأن هذا 
ال�سركات يف  اإىل تناق�س عدد املخالفات من قبل  اأدى  التفتي�س  النوع من 
بداية هذا العام اإذ اأن �سهولة و�سرعة عملية التفتي�س الإلكرتوين اأدى اإىل 

ا�ستفادة العمال وزادت عملية الن�سباط لأ�سحاب ال�سكنات العمالية.
واأ�ساف اأن عملية التفتي�س الذكي التي مت تطبيقها قبل اأربعة اأ�سهر تعطي 
اإح�سائيات فورية عن الثكنات وعدد العمال ويتم ب�سكل اأ�سبوعي ويف خدمة 

التفتي�س الذكية دخول مفت�س اللجنة على النظام ب�سكل حي و مبا�سر عن 
النظام اجلديد  اأن هذا  �سرور  ابن  اللواء  واأو�سح  الذكية.  الأجهزة  طريق 
يعترب نقلة نوعية يف عملية التفتي�س وطريقة الأداء وتوؤثر ب�سكل مبا�سر 
بحيث ي�ستفيد العامل من املتابعة احلثيثة للمفت�سني ويح�سل على حياة 
للعمال خا�سة عمال  و�سحية  عادلة  بيئة  لتوفر  وذلك  �سحية ومريحة 
البناء بجانب تثقيفهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ودورهم يف العمل 
وحياتهم. ولفت اإىل اأن اللجنة لها دور يف حل �سكاوي توقفات العمال عن 
العمل ومعاجلة امل�سكالت باأ�سلوب ح�ساري وبالتفاق مع جميع الأطراف 
العمال واأ�سحاب ال�سركات .. مو�سحا اأن اللجنه لديها معاير وا�سرتاطات 

لل�سكن اإ�سافة لتطبيق العقد املتفق عليه بني الطرفني.
10 عمال  ت�سم  التي  ال�سكاوي اجلماعية  ت�ستقبل فقط  اللجنة  اإن  وقال 
اأو عن  اللجنة على اخلط املجاين  .. داعيا العمال للتوا�سل مع  وما فوق 
طريق زيارة مراكزها يف املحي�سنة 2 و �سونابور و مركز بر دبي يف القوز.

العمل  ووزارة  الإن�سان  امليداين مكون من ممثل حلقوق  الفريق  اأن  وذكر 
واللجنة العمالية وت�سل معظم البالغات للجنة من عمليات ال�سرطة يف 
دبي ..موؤكدا التعاون بني اللجنة الدائمة ل�سوؤون العمال يف دبي وخمتلف 
الدوائر احلكومية ومنها وزارة الداخلية و�سرطة دبي ووزارة العمل ووزارة 
املنطقة  و�سلطة  املجتمع  تنمية  وهيئة  دبي  وحماكم  دبي  وبلدية  ال�سحة 

احلرة يف ميناء جبل علي.
املفت�س  ا�ستخدام  يت�سمن  الذكي  الربنامج  اأن  �سرور  اب��ن  اللواء  واأو���س��ح 
العمالية  ال�سكنات  عدد  عن  بيانات  قاعدة  ويجمع  الذكية  الأجهزة  لأح��د 
اأ�سماء  اإىل  اإ�سافة  �سركة  لكل  والطوابق  والبلوكات  والغرف  العمال  وعدد 

اأو من�ساأة وبعد جمع البيانات  امل�سوؤولني وامل�ستاأجرين واملالك لكل �سركة 
ت�سع اللجنة قاعدة بيانات متكاملة عن كل �سركة يف دبي.

وهناك  واملعاير  ال�سرتاطات  ح�سب  ال�سركات  ت�سنيف  مت  اأنه  اإىل  واأ�سار 
اجليد واملتو�سط والردئ وهذه البيانات تفيد اللجنة من خالل الزيارات 
والتفتي�س الإلكرتوين الذي يظهر جميع املعلومات عن كل �سركة .. لفتا 
الدولة �سواء فيما يتعلق  العمل يف  ال�سركات تلتزم بقوانني  اأن جميع  اإىل 

بالرواتب اأو التاأمني ال�سحي اأو غرها.
واأكد اأن اللجنة الدائمة ل�سوؤون العمال يف دبي حتاول حل امل�سكالت العمالية 
مبا�سرة من داخل مواقع العمل وت�ساعد العمال على ا�ستيفاء م�ستحقاتهم 
اأنه يتم  وتلبية مطالبهم مادامت تقع يف حدود املنطق والقانون. واأو�سح 
النظام  با�ستخدام  اأق��ل  دقة ويف وقت  اأك��رث  لتكون  التفتي�س  تنظيم عملية 
الذكي لتحديد مواقع �سكن عمال املن�ساآت وبالتايل يتم و�سع جدول دوري 
ت�سعى  اللجنة  اأن  واأك���د   . دب��ي  مناطق  خمتلف  يف  ح��دة  على  منطقة  لكل 
معاير  تطبيق  خ��الل  من  م�ساكنهم  يف  للعمال  الكرمية  احلياة  ل�سمان 
ت�سمل �سرورة عدم تكد�س العمال يف الغرف اإ�سافة اإىل مراعاة م�ستويات 
واأماكن  احلرائق  لإطفاء  واأنظمة  اأولية  اإ�سعافات  وغرف  العامة  النظافة 

الرتفية وغرها من اخلدمات التي جتعل حياة العامل مريحة واآمنة.
اجل�سدية  ال�سحة  حماية  على  بالرتكيز  تكتف  مل  ال��دول��ة  اأن  اإىل  ون��وه 
عن  كالمتناع  ال�سيئة  املعاملة  م��ن  حمايتهم  اإىل  �سعت  واإمن���ا  للعاملني 
دفع رواتبهم اأو حجز جوازات �سفرهم اأو الإجتار فيهم اأو منعهم من نقل 
حماية  نظام  تطبيق  متابعة  اإىل  اإ�سافة  اأخ��رى  اإىل  من�ساأة  من  كفالتهم 

الأجور . 
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بكني اعتقلت األف نا�شط حقوقي يف 2014
•• بكني-اأ ف ب:

اعلنت منظمة غر حكومية اعتقال حواىل الف نا�سط حقوقي العام 
املا�سي يف ال�سني متهمة الرئي�س �سي جينبينغ بت�سجيل ا�سواأ ح�سيلة 

على �سعيد النتهاكات حلقوق الن�سان يف ال�سني منذ عقدين.
واح�ست منظمة مدافعون عن حقوق الن�سان يف ال�سني التي تتخذ 
ع��ن حقوق  م��داف��ع��ون  ح��رم  955 حالة حيث  البلد  خ��ارج  لها  مقرا 
الن�سان من حريتهم عام 2014 ما يوازي تقريبا جمموع احلالت 
انه  ال�سنوي  تقريرها  املنظمة يف  وذك��رت  ال�سابقتني.  ال�سنتني  خالل 
بال  ال�سلطات  ا�ستهدفت  �سنتني  قبل  مهامه  �سي  الرئي�س  تويل  منذ 
هوادة وبوح�سية احلريات ال�سا�سية فخنقت الف�سحة املتاحة للمجتمع 
امل����دين ال��ت��ي ت��ق��ل�����س��ت، وا���س��ت��ه��دف��ت امل��داف��ع��ني ع��ن ح��ق��وق الن�سان 

والداعني لها. وتابعت ان النا�سطني واملحامني وال�سحافيني واملثقفني 
الليرباليني يتم اعتقالهم وتوقيفهم وتفر�س عليهم القامة اجلربية 
ومينعون من التعبر عن رايهم او يرغمون على �سلوك طريق املنفى، 
التي  القمع  وحملة  الت�سعينيات  منت�سف  منذ  م�سبوقة  غر  باعداد 
 .1989 ع��ام  ال��ت��ي مت قمعها ب�سكل دم���وي  ت��ي��ان امن��ني  تلت ح��رك��ة 
و�سدر التقرير بعد توقيف خم�س نا�سطات حقوقيات موؤخرا وتوجيه 
بالتحري�س على ال�سطرابات بعدما خططن لتظاهرة  التهمة لهن 
احتجاجا على التحر�س اجلن�سي مبنا�سبة يوم املراأة. ونددت منظمة 
العفو الدولية بهذه التهامات املروعة فيما طالب الحتاد الوروبي 
باطالق �سراح النا�سطات على الفور. وتندد املنظمات غر احلكومية 
واخل����رباء يف ظ��ل رئ��ا���س��ة ���س��ي بت�سديد ال��ق��م��ع ���س��د ال����س���وات التي 
ال�سواء،  على  واملدونني  النا�سطني  م�ستهدفا  النظام،  لنتقاد  ترتفع 

فيما مت ت�سديد الرقابة ب�سكل �سارم على النرتنت ومواقع املدونات 
الق�سرة. وا�سارت املنظمة اىل ان الو�سع ي�سجل املزيد من الرتاجع 
وكتبت يف تقريرها تبني ان القمع خالل ال�سنة الثانية من تويل �سي 
ال�سلطة كان اكرث �سرامة من ال�سنة الوىل متهمة الرئي�س بالعودة 

ايديولوجيا اىل احلقبة املاوية.
وحمام  نا�سط  مئتي  من  اك��رث  توقيف  خا�سة  ب�سورة  التقرير  وذك��ر 
و���س��ح��ايف وغ���ره���م خ���الل ال���س��اب��ي��ع ال��ت��ي ���س��ب��ق��ت اح���ي���اء الذكرى 
املطالبة  ال��ت��ظ��اه��رات  واث��ن��اء  يونيو  امن��ني يف  ت��ي��ان  ال25 لح���داث 
ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة ال��ت��ي ج���رت يف ه��ون��غ ك��ون��غ يف اخل���ري���ف. وا�ساف 
الن�سان  ح��ق��وق  ق�سايا  يف  املتخ�س�سني  امل��ح��ام��ني  ع��دد  ان  التقرير 
الذين مت اعتقالهم خالل العامل املا�سي كانت على الرجح اكرب من 

اي وقت منذ بداية اللفية وظهورهم يف امل�سهد الق�سائي.

داع�س يتبنى هجومًا على ال�شرطة يف طرابل�س

تركيا تنتقد ت�شريحات كريي ملفاو�شة االأ�شد

ميامنار وال�شني حتققان يف احلادث احلدودي

•• بغداد-وكاالت:

ق��ال م�����س��وؤولن ك��ب��ران ام�����س اإن 
ي��ح��ت��اج ����س���رب���ات جوية  ال����ع����راق 
تنظيم  مت�سددي  لطرد  اإ�سافية 

داع�س الإرهابي من تكريت.
وت��وق��ف ه��ج��وم ا���س��ت��ع��ادة تكريت 
ح�سني  �����س����دام  راأ���������س  م�����س��ق��ط 
م��ن داع�����س ل��ل��ي��وم ال��راب��ع ب�سبب 
وال�سراك  ال�سنع  حملية  القنابل 

اخلداعية.
العراقية  الأم����ن  ق���وات  وت��وغ��ل��ت 
ووحدات احل�سد ال�سعبي ال�سيعية 
لكنها  املا�سي  الأ�سبوع  تكريت  يف 
املت�سددين  ع��ل��ى  ال��ت��ق��دم  حت���اول 
جممع  يف  ي��ت��ح�����س��ن��ون  ال����ذي����ن 
الذي  ال�سا�سع  الرئا�سية  الق�سور 

�سيد اإبان حكم �سدام.
وت�����س��ي��ط��ر ق����وات احل��ك��وم��ة على 
ح��ي ال��ق��اد���س��ي��ة ال�����س��م��ايل عالوة 
والغربية  اجلنوبية  امل�سارف  على 
يف  املت�سددين  وحتا�سر  للمدينة 
ال��ذي مير  النهر  منطقة يحدها 

عرب تكريت.
الدفاع  وزارة  ���س��ر  اأم�����ني  وق�����ال 
اإبراهيم  ال���رك���ن  اأول  ال���ف���ري���ق 
الالمي لرويرتز نحتاج اإىل دعم 
جوي من اأي قوة ميكنها اأن تعمل 

معنا �سد تنظيم داع�س.
ورف�����س ال��الم��ي ق��ول م��ا اإذا كان 
التحالف  م��ن  ج��وي��ا  دع��م��ا  يعني 
اأم  املتحدة  الوليات  تقوده  ال��ذي 
اإيران التي تلعب دورا يف الهجوم.

وي�سارك اأكرث من 20 األف جندي 
املدعومة  ال�سعبي  وق��وات احل�سد 
بداأت  التي  العملية  اإي��ران يف  من 

•• طرابل�س-وكاالت:

دخ��ل��ت ال��ق��ب��ائ��ل ال��ل��ي��ب��ي��ة مفرتق 
ط����رق وه����ي ت���واج���ه حت���دي���ا غر 
اأدوارها  ب��ني  تتاأرجح  اإذ  م�سبوق، 
والعمل  ال�����س��دع  راأب  يف  ال��ث��اب��ت��ة 
على امل�ساحلة بني املدن والقبائل، 
وبني هاج�س زجها يف حل الأزمة 

ال�سيا�سية.
بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
الليبية  ال��ق��ب��ائ��ل  اإق���ح���ام  حت����اول 
مبمثلي  خ��ا���س��ة  ح����وار  جل�سة  يف 
واملهجرين،  وال��ن��ازح��ني  القبائل 
ويفرت�س اأن ت�ست�سيفها العا�سمة 
الأ�سبوع،  ه��ذا  ال��ق��اه��رة  امل�سرية 
لكن هذه اجلولة ترزح حتت خانة 

التاأجيل لأجل غر م�سمى.
اختالف  وعلى  اللليبية  القبائل 
ال��ب��الد وغربها،  ���س��رق  م�����س��ارب��ه��ا 
اللحظة  ه�������ذه  ح����ت����ى  ت����رف���������س 
خارج  الجتماعية  عباءتها  نقل 
ل��ي��ب��ي��ا، ب���دع���وى اأن���ه���ا رح��ل��ة غر 
حم��م��ودة الأه����داف، وق��د تت�سبب 
اله�سة  القبلية  اللحمة  يف متزيق 
دور  ي���ك���ون  اأن  والأ�����س����ل  اأ�����س����اًل، 
خارج  ولي�س  ليبيا  داخ��ل  القبيلة 
ح��دوده��ا، ح�سب ما يقول حممد 
اأعيان ليبيا  املب�سر رئي�س جمل�س 

للم�ساحلة.
الأمم  دع�����وات  ع��ل��ى  وردا  امل��ب�����س��ر 
جولة  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة  امل���ت���ح���دة 
ي����ق����ول لقد  ب���ال���ق���اه���رة  احل��������وار 
املجل�س  ب����ني  اج���ت���م���اع���ا  ع���ق���دن���ا 
ومن�سقي املناطق الليبية، واتفقنا 
اأي  يف  امل�ساركة  بعدم  خالله  م��ن 

ق��ب��ل اأ���س��ب��وع��ني ب��دع��م م��ن فرقة 
�سغرة ن�سبيا من املقاتلني ال�سنة 

باملنطقة.
املتحدث  اجل���ب���وري  راف����د  وق����ال 
العراقي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ب��ا���س��م 
اإىل  اإن��ن��ا بحاجة  ن��ق��ول  ل��روي��رتز 
دعم جوي اإ�سايف لكل العمليات... 
نرحب بدعم جوي لكل عملياتنا 

�سد داع�س.
اىل ذل����ك، اأف����اد ���س��اب��ط ك��ب��ر يف 
الثنني،  اليوم  العراق��ي  اجلي�س 
اآلف  م���ن���ع  داع���������س  ت��ن��ظ��ي��م  اأن 
العوائل من اأهايل ق�ساء الفلوجة 
م���ن اخل�����روج وح��ج��زه��م ك����دروع 
حمتمل  لهجوم  حت�سبا  ب�سرية، 
ال��ع��راق��ي��ة لقتحام  ال���ق���وات  م��ن 

العوائل  تلك  مبنع  ق��ام  املتطرف 
وتركها  املدينة  م��ن  اخل���روج  م��ن 
ال�سرعية  امل��ح��ك��م��ة  مب��واف��ق��ة  ال 
ي�سرفون  ال��ذي��ن  التنظيم  وق���ادة 
جعل  ب��ه��دف  الفلوجة  وي��دي��رون 
ت��ل��ك ال��ع��وائ��ل دروع�����ا ب�����س��ري��ة يف 
حال �سن اجلي�س عملية ع�سكرية 

لتحرير الفلوجة.
املخابرات  اأع���ل���ن���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
اإرهابيا   31 ت��وق��ي��ف  ال��ع��راق��ي��ة 
م���رت���ب���ط���ني ب���ت���ن���ظ���ي���م داع���������س، 
تفجرا يف   52 بتنفيذ  اع��رتف��وا 
م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة م���ن ب���غ���داد، يف 
اأخطر  اأمني  اعتربها م�سوؤول  ما 

�سبكة للتنظيم يف العا�سمة.
الوطني  امل��خ��اب��رات  وق����ال ج��ه��از 

كيلومرتا   60 ال��ف��ل��وج��ة  ق�����س��اء 
غربي بغداد.

الأملانية،  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
ع���ن امل���ق���دم ال���رك���ن ن��ا���س��ر عبد 
احلميد من قيادة عمليات الأنبار 
من  الآلف  اإن  قوله  الع�سكرية، 
يحاولون  الفلوجة  مدينة  اأه��ايل 
نتيجة  امل����دي����ن����ة  م�����ن  اخل���������روج 
والنتهاكات  التع�سفية  املمار�سات 
املتطرف  التنظيم  يتبعها  ال��ت��ي 
بقتل  يقوم  التنظيم  واأن  �سدهم 
الأهايل  من  �سخ�س  اأي  وتعذيب 
عالقة  على  ب��اأن��ه  ال�سك  مب��ج��رد 
وال�سرطة  اجل���ي�������س  ق������وات  م����ع 

املحلية.
التنظيم  اأن  ن���ا����س���ر،  واأ������س�����اف 

دور  لأن  ليبيا،  خ���ارج  يعقد  ل��ق��اء 
ن��ق��وده��ا يتمثل  ال��ت��ي  امل�����س��احل��ة 
ول�سنا  النظر  وج��ه��ات  تقريب  يف 

طرفا يف اأي نزاع .
املجل�س  اأن  اإىل  امل��ب�����س��ر  وي�����س��ر 
ي���ت���م�������س���ك ب������ج������ذوره واأ�����س����ول����ه 
املجل�س  اأن  مبينا  ال��وط��ن،  داخ���ل 
ي��دع��و دائ��م��ا اإىل الإ����س���الح وحل 
اخل����الف����ات ع����ن ط���ري���ق احل�����وار 

بعيدا عن ا�ستخدام ال�سالح.
واأع��ل��ن ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون املعبوث 
ل��ي��ب��ي��ا عن  اإىل  ال�����دويل اخل���ا����س 
موازية  م�����س��ارات  ث��الث��ة  تنظيم 
الذي  الرئي�س  ال�سيا�سي  للحوار 
الأول  امل��غ��رب،  يف  جل�ساته  تعقد 

واأكد ليون اأن امل�ساركني يف احلوار 
جددوا التزامهم باحلوار كطريق 
ال�سيا�سية،  اخلالفات  حلل  وحيد 
العمل  ������س�����رورة  ع���ل���ى  م���������س����ددا 
ب�سرعة للتو�سل اإىل اتفاق يخرج 
اأزمتها احلالية ويحقق  ليبيا من 
بح�سب  وال�����س����ت����ق����رار،  ال�������س���الم 

و�سفه .
الأطيو�س  ���س��ال��ح  رف�����س  ب����دوره، 
قبائل  اأك���رب  امل��غ��ارب��ة  قبيلة  �سيخ 
القبائل  واأك��������رب  ل���ي���ب���ي���ا،  �����س����رق 
الليبي  الربملان  ل�سرعية  الداعمة 
الليبية  القبائل  ب��ني  ح���وار  عقد 
اأن القبائل  ال��ب��الد، م��وؤك��دا  خ��ارج 
الليبية ن�سيج اجتماعي متما�سك، 

الأ�سبوع  اجل��زائ��ر  ع��ق��د يف  ح���وار 
الأحزاب  لقادة  وخ�س�س  املا�سي 
وامل�سار  وال�سيا�سيني،  والنا�سطني 
ي����ك����ون يف  اأن  ي���ف���رت����س  ال����ث����اين 
القبائل  ممثلي  لحت�سان  م�سر 
وامل�سار  وامل��ه��ج��ري��ن،  وال��ن��ازح��ني 
بروك�سل،  يف  والأخ�������ر  ال���ث���ال���ث 
ويتوقع اأن ي�سم ممثلي البلديات 
واملجال�س املحلية الأ�سبوع املقبل.

الأمم�����ي اخلا�س  امل��ب��ع��وث  وك����ان 
اإىل ليبيا قد اأعلن تاأجيل احلوار 
اخلمي�س  حتى  امل��غ��رب  يف  املنعقد 
م���ن���ح فر�سة  اأج������ل  م����ن  امل���ق���ب���ل، 
املقدمة  امل��ق��رتح��ات  يف  ل��ل��ت�����س��اور 

املتعلقة بحكومة وحدة وطنية.

قام  اإن��ه  ن�سره،  بيان  يف  ال��ع��راق��ي 
الثاقب  ال�����س��ه��اب  عملية  بتنفيذ 
ال���س��ت��خ��ب��اري��ة وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
وجمل�س  الأم�����ن�����ي�����ة  الأج�������ه�������زة 
عنها  نتج  والتي  الأعلى،  الق�ساء 
تنتمي  اإرهابية  جماميع  تفكيك 
التابعة  ب��غ��داد  ب��ولي��ة  ي�سمى  مل��ا 

لعنا�سر داع�س الإرهابية.
واأ�ساف البيان، األقي القب�س على 
31 اإرهابيا موزعني على مناطق 
يف غرب العا�سمة و�سرقها، اإ�سافة 
حمافظة  ويف  منها  اجل��ن��وب  اإىل 
دياىل )�سمال �سرق(، مو�سحا اأن 
هوؤلء اعرتفوا بتنفيذ 52 عملية 
اإرهابية غادرة يف خمتلف مناطق 
 2014 ب���غ���داد ل��ع��ام  ال��ع��ا���س��م��ة 

وبدايات عام 2015.
اأحزمة  ���س��ب��ط  اإىل  اأ�����س����ار،  ك��م��ا 
نا�سفة و�سيارات ودراجات مفخخة 
وكوامت لل�سوت واأ�سرطة م�سورة 
تظهر عمليات للتنظيم املتطرف. 
توقيف  ت��اري��خ  البيان  يحدد  ومل 
املتحدث  اأن  اإل  املتهمني،  ه���وؤلء 
ذلك  اأن  اإىل  اأمل����ح  اجل���ه���از  ب��ا���س��م 

ح�سل خالل ال�سهر املا�سي.
وق���ال ف��اه��م الأط��رق��ج��ي لوكالة 
�سبب  اإن  ال��ف��رن�����س��ي��ة  الأن�����ب�����اء 
يف  الإرهابية  العمليات  انخفا�س 
الأ���س��اب��ي��ع الثالثة  ب��غ��داد خ���الل 
الأخرة يعود للقب�س على اأخطر 
 31 ت�سم  والتي  لداع�س،  �سبكة 
انتهاء  ي��ع��ن��ي  وذل����ك ل  اإره���اب���ي���ا، 
التفجرات الإرهابية لكن �سيحد 
منها ب�سورة كبرة، والتحقيقات 
ل تزال جارية للقب�س على باقي 

اأع�ساء املجموعة.

يتطلب  خ���الف  بينها  ي��وج��د  ول 
ال�سدع،  ل������راأب  اأمم���ي���ة  و����س���اط���ة 
بح�سب ما نقلت عنه بوابة الو�سط 
تقارير  وبح�سب  ه��ذا  الإخ��ب��اري��ة. 
فاإن  ر���س��م��ي��ة،  �سبه  واإح�����س��ائ��ي��ات 
الن�سيج الجتماعي يف ليبيا يتكون 
امتدادات  ل��ه��ا  قبيلة   140 م��ن 
وو�سائج  احل����دود  ع��رب  ج��غ��راف��ي��ة 
دم مغاربية وم�سرقية ومتو�سطية 

واأفريقية عرب ال�سحراء.
القبلية  ال��ب��ن��ي��وي��ة  وال���رتك���ي���ب���ة 
للمجتمع الليبي، قوامها )العرب 
– الأمازيغ – التبو – الطوارق(، 
 %  90 اأن  ا���س��ت��ب��ي��ان��ات  وت�����س��ر 
النتماء  ب�  ي�سعرون  الليبيني  من 
45 % اأن  اإذ يعترب  اإىل القبيلة، 
وقوية  وثيقة  بقبائلهم  �سلتهم 
جداً، يف مقابل 45 % مرتبطني 
بالقبيلة ب�سور خمتلفة، يف حني ل 
يكرتث 10 يف املئة لهذا النتماء. 
لكن قبائل ور�سفانة والتي تتواجد 
يف مناطق ب�سواحي طرابل�س، تعد 
ال��وح��ي��دة الأك����رث ح��م��ا���س��ة لعقد 
خا�سة  ال��ق��ب��ائ��ل،  ي�سم  ح���وار  اأي 
ملي�سيات  لبط�س  تعر�ست  واأن��ه��ا 
قامت  ع��ن��دم��ا  ليبيا”،  “فجر 
بعمليات ع�سكرية وا�سعة اجتاحت 
عرقي  بتطهر  وقامت  مناطقها 
وحرقت منازال القبيلة، وهجرت 

الآف من �سكانها.
وهو  الن�سر  �سيف  حممد  ويقول 
اإن  ور�سفانة،  قبائل  ممثلي  اأح��د 
طوق  ميثل  للقبائل  اج��ت��م��اع  اأي 
كثرا  عانت  التي  لقبليتنا،  جن��اة 

وتتعر�س لإبادة ممنجهة.

داع�س يحتجز اأهايل الفلوجة كدروع ب�صرية

العراق يطلب دعمًا جويًا من التحالف يف تكريت

القبائل الليبية تتوج�س من اأالعيب ال�شيا�شة

توقيف ابنة اأنور اإبراهيم يف ماليزيا
•• كواالملبور-اأ ف ب:

اعلنت البنة البكر لزعيم املعار�سة املاليزية انور ابراهيم ام�س انها اوقفت 
انتقد فيه حب�سه  بعدما تلت امام الربملان مقتطفات من خطاب لوالدها 
ب�سعبية  وتتمتع  نائبة  اي�سا  وهي  عاما(   34( العزة  نور  واك��دت  الخ��ر. 

وا�سعة، لوكالة فران�س بر�س خرب اعتقالها خالل ات�سال هاتفي مقت�سب.
لأين  جميعا،  نغ�سب  ان  وي��ج��ب  �سديد،  بغ�سب  ا�سعر  ال��ع��زة  ن��ور  وق��ال��ت 
من  احلكومة  انتقاد  بحرية  نتمتع  ان  يجب  ال��ربمل��ان،  يف  ع�سوة  ب�سفتي 
دون ان نتعر�س لالنتقام. ويندرج توقيف نور العزة يف اطار تدابر قمعية 
تتخذها حكومة رئي�س الوزراء املحافظ جنيب رزاق، وتعر�س خاللها منذ 
او  كبرة،  معار�سة  �سخ�سيات  ومنهم  للتحقيق  ال�سخا�س  ع�سرات  �سنة 

وجهت اليهم اتهامات او حكم عليهم بالف�ساد.

•• طرابل�س-رويرتز:

هجوم  ع��ن  م�سوؤوليته  الإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  اأع��ل��ن 
العا�سمة  يف  الليبية  لل�سرطة  تفتي�س  نقطة  ا�ستهدف 
طرابل�س اأم�س الأول ، تزامناً مع انفجار �سيارة ملغومة 
. ويف ح���ني ن�سر  ال���ب���الد  يف م��دي��ن��ة م�����س��رات��ة غ��رب��ي 
اإنها للهجوم،  املتطرف �سوراً على توتر قال  التنظيم 
اأو�سح متحدث اأمني ليبي اأن حقيبة بداخلها متفجرات 
انفجرت عند نقطة تفتي�س بجوار مديرية اأمن جنزور ، 
اإحدى �سواحي طرابل�س ، ما اأدى اإىل اإ�سابة خم�سة من 
�سيارة  انفجرت  ال�سرطة. ويف �ساحية مب�سراتة  رجال 
ملغومة اأمام مع�سكر لف�سيل ي�سمى الكتيبة 166 مما 
اأي جهة م�سوؤوليتها  تعلن  ، ومل  �سخ�س  قتل  اإىل  اأدى 
عن الهجوم ، لكن القوة امل�ستهدفة مكلفة بقتال تنظيم 
داع�س ، علماً اأن ا�ستباكات اإندلعت بني الطرفني ال�سبت 

املا�سي �سرقي �سرت .
وي�����س��ت��غ��ل اإره���اب���ي���ون م���وال���ون ل��داع�����س ال��ت��ي ت�سيطر 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

نددت تركيا بت�سريحات وزير اخلارجية المركي جون 
ان تتفاو�س مع  ان��ه على وا�سنطن  ال��ذي اعترب  ك��ري 

الرئي�س ال�سوري ب�سار ال�سد لنهاء النزاع يف �سوريا.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي م��ول��ود ت�ساو�س اوغلو 
مع  احلالية  �سوريا  م�ساكل  ان  النا�سول  انباء  لوكالة 
حلول الذكرى الرابعة لندلع النزاع يف مار�س 2001 

�سببها نظام ال�سد.
ونقلت عنه الوكالة قوله خالل زيارة اىل كمبوديا “ماذا 

هناك لكي يتم التفاو�س حوله مع ال�سد؟«.
من  اك��رث  قتل  نظام  م��ع  �ستجري  مفاو�سات  اي  وق��ال 

200 الف �سخ�س وا�ستخدم ا�سلحة كيميائية.
نتيجة  اي  الن،  الرتكي حتى  وت�ساءل وزير اخلارجية 

حتققت مع النظام عرب املفاو�سات؟.
وق��ال ان كل الط��راف يجب ان تعمل من اج��ل انتقال 

�سيا�سي يف �سوريا.
وقد واجه النظام ال�سوري انتقادات متكررة يف ال�سابق 
ل�ستخدامه ا�سلحة كيميائية حتى بعد اتفاق دويل مت 
2013 من اجل نقل كل الرت�سانة الكيميائية من  يف 

البالد واتالفها.
وكان كري اقر يف ت�سريحات خالل نهاية ال�سبوع بانه 

•• ياجنون-بكني-رويرتز:

عربت ميامنار عن احلزن العميق ام�س ل�سقوط خم�سة 
قتلى عرب احلدود يف اإقليم يوننان ال�سيني وقالت اإنها 

حتقق يف احلادث مع بكني.
وقالت ال�سني اإن قنبلة �سقطت من طائرة تابعة مليامنار 
يف حقل لق�سب ال�سكر يف اإقليم يوننان يوم اجلمعة مما 
اأ�سفر عن مقتل اأربعة اأ�سخا�س واإ�سابة ثمانية اآخرين. 

وتويف اأحد امل�سابني لحقا متاأثرا بجراحه.
وقال �سابط كبر يوم ال�سبت املا�سي اإن اجلي�س ال�سيني 
�سيتخذ اإجراءات حا�سمة اإذا تكرر هجوم قوات ميامنار 
ميامنار  �سفر  اأي�سا  بكني  وا�ستدعت  اأرا���س��ي��ه��ا.  على 
القنبلة  اإن  قالت  قد  ميامنار  وكانت  احتجاج.  لتقدمي 

يف  الفو�سى  وال��ع��راق  �سوريا  من  كبرة  م�ساحات  على 
القذايف.  الإط��اح��ة مبعمر  م��ن  اأع���وام  اأرب��ع��ة  بعد  ليبيا 
اأك��رب مدن  ثالث  ، وتعد  �سرق طرابل�س  وم�سراتة تقع 
على  ا�ستولت  التي  ليبيا  فجر  ملي�سيا  ومعقل   ، ليبيا 
طرابل�س يف اأغ�سط�س اآب جمربة احلكومة املعرتف بها 
تفادت  وكانت م�سراتة قد  لل�سرق.  الذهاب  دوليا على 
كثرة  مناطق  ت�سهدها  التي  العنف  اأع��م��ال  الآن  حتى 
بايعت  التي  املت�سددين  من  جماعات  واأعلنت  ليبيا.  يف 
عن  م�سوؤوليتها  املا�سية  ال�ستة  ال�سهور  خ��الل  داع�س 
عدة تفجرات �سلطت عليها كثر من الأ�سواء فيما بدا 

ت�سعيدا للحملة.
واأع��ل��ن امل��ت�����س��ددون امل�����س��وؤول��ي��ة ع��ن ه��ج��وم ع��ل��ى فندق 
الثاين  ك��ان��ون  يناير  يف  طرابل�س  يف  الفاخر  كورينثيا 
الأقل.  على  ليبيني  واأربعة  اأجانب  خم�سة  بحياة  اأودى 
�سرت  م��دي��ن��ة  يف  م�����س��ري��ني  م�سيحيني  ب��ق��ت��ل  وق���ام���وا 
تنفيذ  ع��ل��ى  م�سر  اإق����دام  اإىل  اأدى  مم��ا  ليبيا  ب��و���س��ط 

�سربات جوية.

على وا�سنطن ان تتفاو�س مع ال�سد لنهاء احلرب.
املا�سي علينا ان  ال�سبت  وقال كري يف مقابلة اجريت 
نتفاو�س يف النهاية. كنا دائما م�ستعدين للتفاو�س يف 
1، م�سيفا ان وا�سنطن تعمل بكل  اطار موؤمتر جنيف 
�سيا�سي  للتو�سل اىل حل  احياء اجلهود  اج��ل  ق��وة من 

لنهاء احلرب.
ال ان املتحدثة با�سم اخلارجية المركية ماري هارف 

نفت لحقا حدوث اي تغير يف ال�سيا�سة المركية.
ويدعو الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان با�ستمرار 
اىل رحيل ال�سد من اجل التو�سل اىل حل ينهي النزاع 
يف �سوريا. وفيما يتزايد التجاذب بني وا�سنطن وانقرة، 
عرب م�سوؤولون امركيون عن خيبة املهم من الدعم 
الذي  ال���دويل  للتحالف  تركيا  قدمته  ال���ذي  امل��ح��دود 

يقوم بحملة �سد تنظيم داع�س يف �سوريا والعراق.
وامتنعت تركيا حتى الن عن اعطاء الوليات املتحدة 
جنوب  يف  اجل��وي��ة  اجن��رل��ي��ك  ق��اع��دة  با�ستخدام  الذن 
تركيا كنقطة انطالق للطائرات التي ت�سن غارات �سد 

اجلهاديني يف �سوريا.
انه يجب حل م�سالتني  الرتكي  وزي��ر اخلارجية  وق��ال 
من اجل احالل ال�سالم يف �سوريا: الق�ساء على تنظيم 
داع�����س وجم��م��وع��ات اره��اب��ي��ة اخ���رى وح�����س��ول انتقال 

�سيا�سي يف �سوريا مع رحيل نظام ال�سد.

رمبا القاها املتمردون الذي يقاتلون يف منطقة كوكاجن 
املجاورة لل�سني. وذكرت حكومة ميامنار يف بيان ن�سر 
يف �سحيفة جلوبال نيو ليت اأوف ميامنار املدعومة من 
قتلى  ل�سقوط  العميق  حزننا  عن  التعبر  ن��ود  الدولة 
املناطق  على  يعي�سون  الذين  ال�سينيني  من  وم�سابني 
احلدودية نتيجة لذلك. واأ�سافت اأن وزارات اخلارجية 
والدفاع يف البلدين على ات�سال مبا�سر ب�ساأن التحقيق 
يف احلادث. وتابعت �سيجري حتقيق �سامل ملعرفة ما اإذا 
كانت جماعة كوكاجن املتمردة متورطة يف هذا احلادث.

التابعة  ت��امي��ز  ج��ل��وب��ال  ���س��ح��ي��ف��ة  ق��ال��ت  ال�����س��ني  ويف 
اإن  افتتاحيتها  يف  الر�سمية  ال�سعب  �سحيفة  ل�سحيفة 
اأف�سل طريق لل�سني ل�سمان ال�ستقرار على حدودها 

هو تعزيز ال�سالم يف �سمال ميامنار.

االأمم املتحدة تندد بتدهور حقوق االن�شان يف ايران 
•• جنيف-اأ ف ب:

�سريعة يف عمليات  زي��ادة  اي��ران تدهورا مع  الن�سان يف  �سهد و�سع حقوق 
العدام، ح�سب ما اعلن ام�س خبر المم املتحدة املكلف امللف، م�سرا اىل 
النووي  امللف  املفاو�سات حول  ان ق�سما من اليرانيني يخ�سون ان تطغى 
اليراين على امل�سائل الخرى. واعلن املقرر اخلا�س لالمم املتحدة احمد 
�سهيد قبل رفع تقريره الخر امام جمل�س حقوق الن�سان التابع لالمم 
ان��ه حمدود  ال  �سجل  وا�سح  بتقدم  وا�سيد  علما  اخ��ذت  املتحدة يف جنيف 

ميدانيا، يف حني ان الو�سع العام يف ايران ل يزال كارثيا.
والنا�سطني  ال�سحافيني  و�سجن  الع��دام  وت��رة عمليات  زي��ادة  اىل  وا�سار 

والتمييز بحق الن�ساء وو�سع القليات الذي ل يزال مثرا للقلق.
امراة   25 بينهم  م��ن  الق��ل  على  �سخ�سا   753 ف��ان  التقرير،  وبح�سب 
12 عاما  2014، وهو اعلى رقم منذ  اي��ران يف  و13 قا�سرا اعدموا يف 
يف مقابل 680 يف 2013. وقرابة الن�سف 362 �سخ�سا ادينوا يف ق�سايا 
تهريب خمدرات مما ي�سكل خمالفة للمعاير الدولية يف ما يتعلق بعقوبة 

العدام.
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تخطت ال�سني اأملانيا وفرن�سا لت�سبح ثالث اأكرب م�سدر لال�سلحة يف 
العامل، بح�سب ما اظهرت درا�سة ن�سرها ام�س املركز الدويل لبحاث 
تغطي  التي  الدرا�سة  هذه  وبح�سب  �سيربي.  �ستوكهومل  يف  ال�سالم 
الوليات  ف��ان   2014-2010 الخ���رة  اخلم�س  ال�سنوات  ف��رتة 
امام  ال�سادرات  من   31% ال�سدارة  مركز  بو�سوح  احتلت  املتحدة 
رو�سيا التي حلت يف املركز الثاين %27 من ال�سادرات. وبهذا تكون 
وا�سنطن ومو�سكو قد احتكرتا حواىل %60 من �سادرات ال�سلحة 
يف العامل متقدمتني بفارق �سا�سع عن بقية مناف�سيهما. اما الدول 
التي احتلت املراكز الثالثة التالية وهي على التوايل ال�سني واملانيا 
وفرن�سا فقد اتت احجام �سادراتها متقاربة حواىل %5 لكل منها. 
فرن�سا  حتتله  ان  يفرت�س  كان  الثالث  املركز  فان  �سيربي  وبح�سب 
2014 �سفينة حربية  ولي�س ال�سني لو ان باري�س �سلمت يف نهاية 
من طراز مي�سرتال اىل رو�سيا، وهي �سفقة جمدتها فرن�سا ب�سبب 
النزاع يف �سرق اوكرانيا. وبالن�سبة اىل �سادرات ال�سني من ال�سلحة 
 41% باك�ستان  هي  اآ�سيوية  دول  ث��الث  اىل  ثلثيها  يف  ذهبت  فقد 
18 دول���ة اف��ري��ق��ي��ة ا�ستوردت  وب��ن��غ��الد���س وب���ورم���ا. وه��ن��اك اي�����س��ا 
اما  الدرا�سة.  �سملتها  التي  اخلم�س  ال�سنوات  خالل  �سينية  ا�سلحة 
الهند، امل�ستورد الول لل�سالح يف العامل، فقد ت�سدرت ترتيب الدول 
من   70% ان  اذ  الفائتة  اخلم�سية  يف  الرو�سي  لل�سالح  امل�ستوردة 

ال�سلحة التي ا�ستوردتها نيودلهي خالل هذه الفرتة كانت رو�سية.

قتل م�سلحو حركة ال�سباب ال�سومالية رجال وا�سابوا ثالثة اخرين 
بجروح يف اطالق نار يف بلدة مانديرا �سمال كينيا كما قال م�سوؤولون 
بعد  احل��دود  ال�سباب عرب  ت�سنه حركة  ال��ذي  الهجوم  ه��ذا  وياتي   .
نائب  وق��ال  حملي.  حاكم  ملوكب  كمني  بن�سب  قيامها  م��ن  يومني 
قائد �سرطة مانديرا الفي�س كورير ان املهاجمني فتحوا النار على 
فيما  ال��ف��ور  على  رج��ل  اىل مقتل  ادى  م��ا  املت�سوقني  م��ن  جمموعة 
ا�سيب ثالثة اخرون بجروح م�ساء ام�س الأول الحد. وقام امل�سلحون 
باطالق النار ع�سوائيا قبل ان يفروا يف اجتاه احلدود ال�سومالية. 
لتنظيم  ولءه���ا  اعلنت  التي  ال�سباب  حركة  با�سم  متحدث  واع��ل��ن 
الندل�س  اذاع���ة  على  ب��ث  بيان  يف  الهجوم  ع��ن  امل�سوؤولية  ال��ق��اع��دة 
املوؤيدة للحركة املت�سددة . واجلمعة اعلنت حركة ال�سباب م�سوؤوليتها 
من  جنا  ال��ذي  روب��ا  علي  مانديرا  منطقة  حلاكم  ن�سب  كمني  عن 
الحمر  ال�سليب  بح�سب  قتلوا  مرافقيه  م��ن  ثالثة  لكن  الهجوم 
الكيني. و�سبق ان تعر�س موكب احلاكم لكمني يف اكتوبر 2014. 
ومانديرا الواقعة �سمال �سرق كينيا على احلدود ال�سومالية غالبا 
ت�سرين  ويف  ال�سباب.  حركة  ت�سنها  وهجمات  عنف  اعمال  ت�سهد  ما 
باعدام  ال�سباب حافلة وقاموا  نوفمرب احتجز م�سلحون من حركة 
28 م��ن غ��ر امل�����س��ل��م��ني. وب��ع��د ع�����س��رة اي���ام ق��ت��ل 36 ع��ام��ال غر 

م�سلمني اي�سا يف هجوم اخر.

�سبان  ثالثة  عن  بكفالة  اأفرجت  انها  الربيطانية  ال�سرطة  اأعلنت 
بريطانيني اأوقفتهم ال�سلطات الرتكية ورحلتهم اىل بالدهم بعدما 

ا�ستبهت يف انهم كانوا يحاولون ال�سفر اىل �سوريا.
وقالت �سكتلنديارد ان ال�سلطات الرتكية اعتقلت يوم اجلمعة املا�سي 
فتيني بريطانيني يف ال�17 من العمر من �سمال غرب لندن وبريطانيا 
ثالثا يف ال19 من العمر وابعدتهم اىل بريطانيا حيث مت توقيفهم 
على الفور ب�سبهة التح�سر لعمال ارهابية وخ�سعوا لال�ستجواب. 
وم�ساء ام�س الأول الحد قال متحدث با�سم �سكتلنديارد لقد اطلق 
�سراحهم بكفالة وو�سعوا حتت مراقبة ق�سائية .. بانتظار ا�ستكمال 
التحقيق. وياأتي اعتقال هوؤلء ال�سبان بعد اقل من �سهر على فرار 
15 و16 عاما من  ثالث فتيات بريطانيات ت��رتاوح اعمارهن بني 
حيث  ���س��وري��ا  اىل  ومنها  تركيا  اىل  وتوجههن  ل��ن��دن  يف  منازلهن 
الفتيني  داع�س. وبح�سب �سحيفة تاميز فان ذوي  بتنظيم  التحقن 
القا�سرين هم الذين ابلغوا ال�سرطة بامر ولديهم لنهما مل يعودا 

اىل املنزل بعد �سالة اجلمعة.

عوا�صم

�ستوكهومل

لندن

نريوبي

االإحتاد االأوروبي يرف�س رفع عقوبات رو�شيا
•• عوا�صم-وكاالت:

اكد رئي�س الحتاد الوروبي دونالد تا�سك يف مقابلة ام�س ان على الحتاد 
عليها  املفرو�سة  العقوبات  ب�ساأن  رو�سيا  م��ع  ت�سوية  اي  رف�س  الوروب���ي 
العقوبات حتى  اب��ق��اء  ع��دم  ان  تا�سك  وا���س��اف  الوك��ران��ي��ة.  الزم���ة  ب�سبب 
ا�ستعادة اوكرانيا ال�سيطرة على حدودها مع رو�سيا قد ي�سيء للعالقات مع 
الوليات املتحدة. واعترب ان الثقة يف ح�سن نية الرئي�س الرو�سي فالدمير 
بوتني �سذاجة او خبث. و�سرح رئي�س املجل�س الوروبي ان التطبيق اجلزئي 
العقوبات  على  اوروب��ا  ابقاء  اوكرانيا...ان عدم  على  كبرا  �سي�سكل خطرا 

القائمة �سي�سكل مرحلة حرجة يف العالقات عرب املحيط الطل�سي.
املتحدة لي�س مقبول ان تكون هي �سالعة يف  الوليات  بالن�سبة اىل  وتابع 
النزاع الوكراين اكرث من اوروبا. وا�ساف ل ي�سعني تقبل احلجة القائلة 
ب�سرورة الميان بح�سن نية الرو�س. عندما ا�سمع ت�سريحات من نوع ان 
اعترب المر  النف�ساليني  او  الرئي�س بوتني  نوايا  ان ن�سدق ح�سن  علينا 
�سذاجة او خبثا. والمر �سيان بخ�سو�س التهدئة. واتت ت�سريحات تا�سك 
يف مقابلة ن�سرتها �سحف اوروبية من بينها الغارديان الربيطانية. كما اكد 
العاملية  لنهاية احل��رب   70 الذكرى  ي�سارك يف مو�سكو يف مرا�سم  انه لن 
الثانية. و�سرح الرئي�س الوكراين برتو بورو�سنكو الحد ان اتفاق ال�سالم 
والغرب  وتتهم كييف  الفائت ل يطبق.  ال�سهر  املربم يف  اوكرانيا  �سرق  يف 
المر  الثقيلة،  وال�سلحة  بالقوات  املنطقة  النف�ساليني يف  بدعم  مو�سكو 
الذي ينفيه الكرملني. وي�سادف الذكرى الوىل ل�ستفتاء جرى يف القرم 
حول النف�سال عن اوكرانيا، واجاز لرو�سيا �سم �سبه اجلزيرة. من جهته 
�سرق  القتال يف  لإنهاء  اتفاق مين�سك  اإن  ام�س  النم�سا  وزير خارجية  قال 
اأوكرانيا هو اأكرب فر�سة حلل اأزمة اأوكرانيا ب�سكل �سلمي وينبغي األ يعلن 

القادة الأوروبيون اأنه ف�سل.

نتانياهو يزور حيًا ا�صتيطانيًا يف القد�س املحتلة

توجه نحو تعديل مهمة مبعوث الرباعية لل�شالم

اجلي�س الفلبيني يعتقل زعيما للمتمردين

اأوروبا ت�شمح للبو�شنة بالتقدم لالن�شمام لالإحتاد

االأردن: موؤمتر دور الو�شطية يدعو اإىل اعتماد ا�شرتاتيجية �شاملة للت�شدي لالإرهاب

•• عوا�صم-وكاالت:

تاميز  فاينن�سال  �سحيفة  ذك���رت 
اللجنة  م��ب��ع��وث  م��ه��م��ة  ان  ام�����س 
ال�سرق  يف  ل���ل�������س���الم  ال���رب���اع���ي���ة 
ب��ه��ا رئي�س  ال��ت��ي ي��ق��وم  الو����س���ط 
توين  ال�سابق  الربيطاين  ال��وزراء 
هذا  خ���الل  تعديلها  �سيتم  ب��ل��ر، 
ال�سبوع ب�سبب عالقته ال�سيئة مع 

ال�سلطة الفل�سطينية.
مهمته  ح�������ول  ب����ل����ر  وت����ب����اح����ث 
اجل�����دي�����دة امل���ح���ت���م���ل���ة م�����ع وزي�����ر 
ج��ون كري  الم��رك��ي  اخلارجية 
ووزيرة خارجية الحتاد الوروبي 
بح�سب  م����وغ����رين،  ف���ي���دي���ري���ك���ا 
ال�سحيفة املالية الربيطانية التي 
تعديل  ع���ن  الع�����الن  ان  ا���س��اف��ت 
ال�سبوع  خ����الل  ���س��ي��ت��م  امل��ن�����س��ب 

اجلاري.
ياتي  القرار  ان  ال�سحيفة  وكتبت 
على خلفية �سعور بال�سيق ال�سديد 
لدى البع�س يف وا�سنطن وبروك�سل 
ب�����س��ب��ب ع���الق���ت���ه امل����ت����ده����ورة مع 
م�سوؤولني يف ال�سلطة الفل�سطينية 
الوا�سعة  القت�سادية  وم�ساحله 
النت�سار يف املنطقة مبا يف ذلك مع 

حكومات.
دور  ي���������س����ب����ح  ان  وي������ف������رت�������س 
ب����ل����ر اق���ل���ي���م���ي���ا اك�������رث ول�������و ان����ه 
القت�ساد  ح��ول  العمل  �سيوا�سل 

الفل�سطيني.
ورف�������س���ت م��ت��ح��دث��ة ب���ا����س���م بلر 
لدى  املعلومات  هذه  على  التعليق 
الت�����س��ال ب��ه��ا م��ن وك��ال��ة فران�س 

بر�س.

الغربية املحتلة مثرا للجدل على 
م�����س��ارف ال��ق��د���س اجل��ن��وب��ي��ة لنه 
���س��ي��وؤث��ر ع��ل��ى الغ��ل��ب ع��ل��ى حدود 
بح�سب  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  ال����دول����ة 

خرباء.
احلي  اىل  نتانياهو  زي����ارة  وت��اأت��ي 
خطابا  القى  ان  بعد  ال�ستيطاين 
م�ساء ام�س الأول الحد امام نحو 
15 الف �سخ�س من ان�سار حزب 
ا�سحق  �ساحة  يف  وحلفائه  الليكود 
بعدم  فيها  تعهد  ابيب،  بتل  راب��ني 
تنازلت  تقدمي  او  القد�س  تق�سيم 

للفل�سطينيني.
واتهم نتانياهو يف حديث ملوقع وال 
الخباري الثنني هرتزوغ وليفني 
بانهما يريدان تق�سيم القد�س عرب 
ادانة البناء يف الحياء اليهودية يف 

القد�س.
للتنازل  م�ستعدان  انهما  وا���س��اف 
وال���ر����س���وخ لي ام������الءات مب���ا يف 

ذلك التفاق النووي مع ايران.
ويزداد الفارق ات�ساعا بني الليكود 
والحت�����اد ال�����س��ه��ي��وين ال����ذي بات 
ارب��ع��ة مقاعد  ب��ث��الث��ة اىل  ي��ت��ق��دم 
ب���ح�������س���ب ا����س���ت���ط���الع���ات ال��������راأي 

الخرة.
لي�س  ال����س���رائ���ي���ل���ي  ال���ن���ظ���ام  ويف 
بال�سرورة ان ي�سكل زعيم الالئحة 
التي تاأتي يف ال�سدارة احلكومة بل 
ال120  ال��ن��واب  ب��ني  ال�سخ�سية 
مع  ائ��ت��الف  ت�سكيل  على  ال��ق��ادرة 
ال��ك��ت��ل الخ�����رى يف ال���ربمل���ان، مبا 
يكون  ل���ن  ت��ك��ت��ل  او  ح����زب  اي  ان 
الغالبية  قادرا على احل�سول على 

املطلقة.

ك���م���ا ي���ت���ع���ر����س ب���ل���ر لن���ت���ق���ادات 
يعاين  حيث  بريطانيا  يف  �سديدة 
من تراجع م�ستمر ل�سعبيته ب�سبب 
ق��راره خو�س احل��رب على العراق 

يف 2003.
نائب  اط��ل��ق  ي��ن��اي��ر،  اوا����س���ط  ويف 
ب��ري��ط��اين ح��م��ل��ة م��ن اج���ل ارغ���ام 
ع���ن عائداته  ال��ك�����س��ف  ع��ل��ى  ب��ل��ر 
من عمله ال�ست�ساري خ�سو�سا يف 

اذربيجان وكازاخ�ستان.
ان  الربيطانية  ال�سحف  واوردت 
ا�سو�سييت�س  ب��ل��ر  ت����وين  ���س��رك��ة 
ج���ن���ي���ه  م��������الي��������ني   7 ح�����ق�����ق�����ت 
يورو(  م��الي��ني   9،2( ا�سرتليني 
ا�ست�سارية  خ��دم��ات  ل��ق��اء  ���س��ن��وي��ا 

يونيو  يف  من�سبه  يف  ب��ل��ر  وع���ني 
2007 لتنظيم امل�ساعدة الدولية 
وت���وج���ي���ه  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ني  اىل 
امل��ب��ادرات من اج��ل دع��م القت�ساد 
�سمن  الفل�سطينية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ال�ستعدادات من اجل اعالن دولة 

فل�سطينية حمتملة.
يف  ر�سمي  دور  ب��اي  بلر  يقوم  ول 
ا�سرائيل  ب��ني  ال�����س��الم  مفاو�سات 
والفل�سطينيني ال ان غياب حتقيق 
حمل  ال�سعيد  ه��ذا  على  تقدم  اي 
عمله  يف  الت�سكيك  على  مناوئيه 
منذ ثماين �سنوات، يف الوقت الذي 
اثار تقربه من ا�سرائيل خيبة امل 

اجلانب الفل�سطيني.

�سلطان  ن��ور  ك��ازاخ�����س��ت��ان  لرئي�س 
نزارباييف.

ويف اأوا�سط فرباير عينت احلكومة 
ال�����س��رب��ي��ة امل����وؤي����دة لوروب������ا بلر 

م�ست�سارا ل�سوؤون ال�سالحات.
اأخ������رى، اخ��ت��ت��م رئي�س  م���ن ج��ه��ة 
الوزراء ال�سرائيلي املنتهية وليته 
ن��ت��ان��ي��اه��و ام�����س حملته  ب��ن��ي��ام��ني 
النتخابية قبل يوم من النتخابات 
الت�سريعية بزيارة حلي ا�ستيطاين 

يف القد�س ال�سرقية املحتلة.
النتخابية  احل���م���ل���ة  وان����ت����ه����ت 
ال�سابعة  ال�ساعة  مت��ام  يف  ر�سميا 
زار  بينما  املحلي،  بالتوقيت  م�ساء 
ابو  جبل  حوما  ه��ار  حي  نتانياهو 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

اجاز وزراء اخلارجية الوروبيون ام�س للبو�سنة اتخاذ اخلطوة الثانية يف 
اآلية ان�سمامها اىل الحتاد الوروبي بعد اقرار �سيا�سييها �سل�سلة ا�سالحات 
مطلوبة. وحل امل�سوؤولون البو�سنيون خالفاتهم امل�ستمرة منذ فرتة طويلة 
يف ال�سهر الفائت بخ�سو�س اتفاق احالل ال�ستقرار وال�سراكة مع بروك�سل، 

ما يفتح املجال امام البالد لتقدمي طلب ر�سمي لالن�سمام اىل الحتاد بعد 
ال�28 ان اللية ميكن ان  توقف دام �سنوات. واكد وزراء خارجية الحت��اد 
تتحرك الن، ال انهم �سددوا على البو�سنة ب�سرورة تنفيذ التزاماتها لرفع 
والدميوقراطية  الن�سان  الوروبية يف حقوق  املعاير  البالد اىل م�ستوى 

واحلريات ال�سيا�سية والقت�سادية، ان ارادت فعال الن�سمام اىل الكتلة.
واكدوا يف بيان ان احراز تطور بارز يف تطبيق اجلدول الزمني لال�سالحات 
�سيكون �سروريا كي يبحث الحتاد الوروبي يف طلب ع�سوية. وزارت وزيرة 
خارجية الحتاد الوروبي فيديريكا موغريني البو�سنة يف ال�سهر الفائت 

لتاكيد التزامها مب�ستقبل البالد من �سمن الحتاد.
و�سرحت موغريني بعد اقرار الربملان البو�سني لرزمة ال�سالحات هذا 
يف  البالد  تتقدم  ان  يريدون  والهر�سك  البو�سنة  يف  كثرين  با�سم  القرار 

اجتاه الن�سمام اىل الحتاد الوروبي.
وعرقلت اخلالفات بني �سيا�سيي البالد الذين ميثلون جماعاتها الرئي�سية 
اجتماعية  ا�سالحات  اجناز  وال�سربيون،  وامل�سلمون  الكرواتيون  الثالث، 
واقت�سادية حمورية وادت اىل تاخر البالد مقارنة بدول اخرى يف البلقان 

ت�سعى اىل الن�سمام اىل الحتاد الوروبي.
البلد الوحيد يف املنطقة الذي مل يقدم بعد طلب ان�سمام  والبو�سنة هي 

ر�سمي.

اأملانيا ت�شهد اأكرب موجة هجرة يف 2014 
•• برلني-رويرتز:

قال مكتب الح�ساءات الأملاين ام�س اإن عدد الأجانب الذين يعي�سون يف اأملانيا زاد 
العام املا�سي باأ�سرع وترة له منذ اأكرث من عقدين وهي بيانات قد توؤجج اجلدل 
األفا و340   519 بواقع  زيادة  اأرق��ام  واأظهرت  الهجرة.  ب�ساأن  بالفعل  املحتدم 
ال��ذي �سبقه. وك��ان معظم ه��وؤلء من  6.8 يف املئة عن العام  اأو بن�سبة  �سخ�سا 
ال�سوريني الهاربني من احلرب اأو الرومانيني والبلغاريني الباحثني عن عمل. 
ومتثل هذه الأرقام ال�سنة الثانية على التوايل التي ي�سهد فيها اأكرب اقت�ساد يف 
اأوروبا م�ستويات قيا�سية من الهجرة. وزادت بواعث القلق ب�ساأن الهجرة الدعم 
اأوروبيون  لالأحزاب اليمينية مبا يف ذلك حزب البديل لأملانيا اجلديد وحركة 
مدينة  يف  حا�سدة  جتمعات  نظمت  التي  بيجيدا  ال��غ��رب  اأ�سلمة  �سد  وطنيون 
الآن  “حتى  الإح�ساءات  املا�سي. وقال مكتب  العام  اأواخر  اأملانيا  ب�سرق  در�سدن 
اأملانيا زيادة حادة يف عدد الأجانب الذين يعي�سون  2014 مل ت�سهد  وبخالف 
 1991 ويف  �سخ�س   613500 ب��واق��ع   1992 اأول��ه��ا  عامني  يف  �سوى  فيها 
الإجمايل  العدد  بلغ   2014 ع��ام  نهاية  وبحلول  �سخ�س.   539800 بواقع 
لالأجانب امل�سجلني 8.2 مليون �سخ�س وهو اأعلى رقم منذ بداأ الت�سجيل يف عام 
1967 ويف بلد يتجاوز عدد �سكانه 80 مليون �سخ�س ويكرب مواطنوه يف ال�سن 

وترتاجع اأعدادهم اأكرث من اأي اقت�ساد كبر با�ستثناء اليابان.

عزمه  لتاأكيد  ال�ستيطاين  غنيم 
على عدم تق�سيم القد�س.

وات�����ه�����م ن���ت���ان���ي���اه���و زع����ي����م ح���زب 
ال��ل��ي��ك��ود ال��ي��م��ي��ن��ي م��ن��اف�����س��ي��ه يف 
العمايل  ال�������س���ه���ي���وين  الحت���������اد 
ا���س��ح��ق ه���رت���زوغ وت�����س��ي��ب��ي ليفني 
ب��ان��ه��م��ا م�����س��ت��ع��دان ل��ل��ت��ن��ازل عن 
وابدية  موحدة  كعا�سمة  القد�س 
ال�سالم  م��ف��او���س��ات  ل���س��رائ��ي��ل يف 

مع الفل�سطينيني.
التلفزيونية  للقناة  نتانياهو  وقال 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل���ه���م الب����ق����اء على 

القد�س موحدة.
واحتلت ا�سرائيل القد�س ال�سرقية 
مل  خطوة  يف  و�سمتها   1967 يف 
الذي  الدويل  يعرتف بها املجتمع 
يف  ال�سرائيلي  ال�ستيطان  يعترب 
املحتلة  الفل�سطينية  الرا�سي  كل 
غر �سرعي وفقا للقانون الدويل.
وتعترب ا�سرائيل القد�س ب�سطريها 
بينما  واملوحدة  البدية  عا�سمتها 
بجعل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  ي����رغ����ب 
ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة منذ 
لدولتهم  عا�سمة   1967 ال��ع��ام 

القادمة.
وبداأ البناء يف هار حوما، يف العام 
نتانياهو  ولي�����ة  خ����الل   1997
بني  ال�������س���الم  ات���ف���اق  ب��ع��د  الوىل 

ا�سرائيل والفل�سطينيني.
احتجاجات  امل�ستوطنة  بناء  واث��ار 
فل�سطينية عنيفة وادى اىل جتميد 
لالت�سالت  الفل�سطينية  ال�سلطة 

العالية امل�ستوى مع ا�سرائيل.
وم���وق���ع ه����ار ح��وم��ا ال��ق��ري��ب من 
م��دي��ن��ة ب��ي��ت حل��م ج��ن��وب ال�سفة 

انعقاد  مبنا�سبة   � للو�سطية  العاملي  املنتدى  رئي�س  املهدي  ال�سادق  الإم���ام 
والتم�سك  الأم���ة  وح��دة  على  ويحث  التطرف  يدين  وال���ذي   � امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
مل��ح��ارب��ة الرهاب  امل��ب��ذول��ة  ك��ذل��ك اجل��ه��ود  م��ق��دري��ن   .. الو�سطية  مب��ب��ادئ 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  وم��ب��ادرة  وال�سالمية  العربية  ك��امل��ب��ادرة 
�سواء  املكرمة وكلمة  ال�سعودي يف بالغ مكة  العاهل  العزيز  �سلمان بن عبد 
العربية  الإعالمية  املوؤ�س�سات  املوؤمترون  ودعا  الأدي��ان.  بني  الوئام  واأ�سبوع 
وال�سالمية اإىل مواجهة انت�سار املنابر الإعالمية املحلية والإقليمية التي 
الإ�سالم  و�سطية  اإىل  وت�سيئ  والكراهية  التطرف  على  حت�س  ر�سائل  تبث 
وت��ق��دمي ب��دائ��ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع��امل��ي مل��خ��اط��ب��ة ال��ع��ق��ل الن�����س��اين وخا�سة 
الإرهاب  اأن  اأك���دوا  كما  الإ���س��الم.  حلقيقة  والأف��ري��ق��ي  والآ���س��ي��وي  الغربي 
ي�سمل اإرهاب الأفراد واجلماعات والدول .. منوهني باأن املقاومة امل�سروعة 
لالحتالل والغزو الأجنبي بالو�سائل امل�سروعة ل تدخل يف م�سمى الإرهاب. 

•• عمان-وام:

الإره��اب وحتقيق ال�ستقرار وال�سلم  الو�سطية يف مواجهة  دعا موؤمتر دور 
وفاعلة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  اعتماد  اأهمية  اخلتامي..اإىل  بيانه  يف  العاملي 
ي�سرف  دويل  بجهد  وتكون  والتطرف  والغلو  لالإرهاب  للت�سدي  وموحدة 
عليها جمل�س حكماء يتم تعيينه على م�ستوى العامل الإ�سالمي . واأو�سحت 
اأع��م��ال��ه م�ساء اأم�س  اأك��د يف ختام  اأن امل��وؤمت��ر  وك��ال��ة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة ب��رتا 
الول يف العا�سمة الأردنية عمان..اأن الإرهاب ينتهك متتع الفرد باحلقوق 
جن�سية  اأو  جن�س  اأو  معني  دي��ن  له  لي�س  التطرف  لأن  لالإن�سان  الأ�سا�سية 
لربط  حم��اول��ة  اأي  اأن  على  التاأكيد  وينبغي  حم��ددة  جغرافية  منطقة  اأو 
باأي دين �ست�ساعد يف حقيقة الأمر الإرهابيني  التطرف والعنف والإره��اب 
للو�سول اىل اأهدافهم امل�سبوهة . كما اأ�ساد املوؤمتر بنداء عمان والذي اأطلقه 

والثقافية  الفكرية  الأ�سباب  يف  عميق  ب�سكل  البحث  ���س��رورة  اإىل  واأ���س��اروا 
والإرهاب  والتطرف  العنف  لأ�سباب  والقت�سادية  وال�سيا�سية  والجتماعية 
من اأجل معاجلتها كي ل يقت�سر الأمر على الإدان��ة اأو احلديث عن الآثار 
�سلطات  بها  تقوم  التي  الإره��اب��ي��ة  الع��ت��داءات  واأدان����وا  فح�سب.  والنتائج 
ال�سريف  القد�س  الفل�سطينية خا�سة يف  الأرا�سي  ال�سهيونية يف  الحتالل 
�سواء  ح��د  ع��ل��ى  وامل�سيحي  امل�سلم  الفل�سطيني  امل��واط��ن  ت�ستهدف  وال��ت��ي 
اهلل  ب��ارك  ال��ذي  الأق�سى  امل�سجد  خا�سة  والكنائ�س  امل�ساجد  ت�ستهدف  كما 
حوله .. منا�سدين املجتمع الدويل التدخل بفاعلية وم�سوؤولية لو�سع حد 
العدل واجلنايات  اإىل حمكمتي  واإحالة مرتكبيها  الآثمة  لهذه العتداءات 
الدوليتني باعتبار ذلك �سببا هاما من اأ�سباب اإ�سعال املنطقة واإذكاء التطرف 
فيها. واأو�سوا بدعم جهود الإ�سالح الوطني املبذولة من قبل البلدان كافة 
امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  والتعددية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  تو�سيع  بهدف 

بغية  امل��دين  املجتمع  منظمات  دور  وتعزيز  اجتماعي  ت��وازن  اإىل  والتو�سل 
الت�سدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف والرهاب. واأبدى املوؤمترون 
اأ�سفا وقلقا عميقا اإزاء تنامي التع�سب وال�سطهاد �سد امل�سلمني ومما يوؤدي 
اإىل ت�ساعد حدة الإ�سالم فوبيا مما ي�سكل انتهاكا حلقوق الإن�سان اخلا�سة 
و�سائل  على  يفر�س  م�����س��ادا مم��ا  اإره��اب��ا  ي��ول��د  وك��رام��ت��ه��م مم��ا  بامل�سلمني 
الإعالم والت�سال املعا�سرة وال�سفراء الأجانب يف العامل العربي وال�سالمي 
و�سفراء الدول العربية وال�سالمية يف اخلارج بذل اجلهود احلقيقة للتوعية 
ب�سرورة عدم اخللط بني الإرهاب والدين وبني هوؤلء الرهابني وال�سالم 
يف  املتخ�س�سة  اجلهات  كل  بني  تن�سيقية  لقاءات  بعقد  اأو�سوا  كما   . كدين 
الأمة الإ�سالمية لو�سع خطط عملية تت�سدى للفكر املنحرف وتكوين وفود 
ومقابلة  الإره��اب  من  املت�سررة  البلدان  لزيارة  واملتخ�س�سني  العلماء  من 

م�سوؤوليها و�سرح الروؤية الإ�سالمية حول عالج هذه الظاهرة .

•• مانيال-رويرتز:

الأمن  اإن قوات  ام�س  الفلبيني  با�سم اجلي�س  قال متحدث 
يت�سم  ولكن  �سغر  متمرد  ف�سيل  زعيم  اعتقلت  الفلبينية 
اأغلبية  تقطنها  ال��ت��ي  الفلبني  ح��ك��وم��ة  وت��ق��ات��ل  ب��ال��ع��ن��ف. 
م�سيحية متمردين منذ ع�سرات ال�سنني وعلى الرغم من اأن 
عملية لل�سالم مع اأكرب جماعة قد اأدت اإىل تقل�س العنف فاإن 
ا�ستباكات مع جماعات اأ�سغر وهجمات بالقنابل تقع ب�سكل 
متكرر. وقال اجلي�س اإن حممد علي تامباكو موؤ�س�س وزعيم 
يف  م�ساعدين  خم�سة  مع  اعتقل  الإ�سالمية  العدالة  حركة 

مدينة جرنال �سانتو�س بجنوب البالد يف �ساعة متاأخرة من 
م�ساء ام�س الأول الأحد. وقال اللفتنانت كولونيل هارولد 
كابونوك رئي�س مكتب ال�سوؤون العامة الع�سكرية اإن تامباكو 
كان هاربا عندما األقي القب�س عليه. كانوا يف طريقهم اإىل 
مب�سد�سات  �سانتو�س..م�سلحني  ج���رنال  يف  ب��ح��ري  ميناء 
كابونوك  وق��ال  م�سر  يف  تعليمه  تامباكو  وتلقى  وقنابل. 
اإن الوقت الذي ق�ساه يف اخلارج مكنه من اإقامة ات�سالت 
حمادثات  تامباكو  ويعار�س  اأجانب.  مت�سددين  مع  مكثفة 
ال�سالم مع احلكومة ويعتقد اأن جماعته قامت باإيواء عبد 

البا�سط عثمان وهو �سانع ومفجر قنابل مطلوب.

وفاة جرنال �شيني 
متهم بالف�شاد

•• بكني-اأ ف ب:

اأفادت وكالة انباء ال�سني اجلديدة 
�سينخوا الر�سمية ان اجلرنال �سو 
���س��اب��ط يف اجلي�س  اك���رب  ك��اي��ه��و، 
ال�سيني يخ�سع لتحقيق يف ق�سية 
امام  ميثل  ان  متوقعا  وك��ان  ف�ساد 
حم��ك��م��ة ع�����س��ك��ري��ة، ت����ويف الح���د 

مبر�س ال�سرطان.
وكان اجلرنال �سو ي�سغل اىل حني 
نائب  من�سب   2013 يف  تقاعده 
املركزية  الع�سكرية  اللجنة  رئي�س 
التي تعترب من اهم هيئات احلكم 
يف ال�����س��ني ك��ون��ه��ا امل�����س��وؤول��ة عن 

قيادة جي�س التحرير ال�سعبي.
كان  ال�سبعيني  ال�����س��اب��ط  ان  ك��م��ا 
ع�����س��وا يف   2012 ال���ع���ام  ل��غ��اي��ة 
املركزية  للجنة  ال�سيا�سي  املكتب 
للحزب ال�سيوعي الذي يتاألف من 
25 ع�سوا ويعترب احد ابرز اركان 

النظام يف ال�سني.
التحقيق  واأحيل اجل��رنال �سو اىل 
احلزب  من  اق�سي  ثم   2014 يف 
رتبته  م�����ن  وج��������رد  ال�������س���ي���وع���ي 
الع�سكرية كجرنال. وكان مقررا ان 
ميثل امام حمكمة ع�سكرية بتهمة 
الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة  يف  امل��ح��اب��اة 

وتلقي ر�سى.

اعتقال دبلوما�شي اأمريكي يف تظاهرة بالكوجنو
•• كين�صا�صا-رويرتز:

اإعتقال   ، امل��ي��دق��راط��ي��ة  ال��ك��وجن��و  جمهورية  حكومة  ب��اإ���س��م  متحدث  اأك���د 
اأمريكي بجانب نا�سطني مطالبني بالدميقراطية و�سحفيني  بدلوما�سي 

ومو�سقيني عقب موؤمتر �سحفي يف العا�سمة كين�سا�سا .
وقال �ساهد اإن نحو 12 جنديا يف مالب�س ر�سمية ومدنية دخلوا القاعة مع 
انتهاء املوؤمتر ال�سحفي وبداأوا يف العتقالت . واأ�ساف اإن بع�س احل�سور 
الثقايف  املركز  �ساحب  اجلنود  اعتقل  كما  املداهمة.  اأثناء  لهجوم  تعر�س 
12 مو�سيقيا كانوا ينتظرون خارج القاعة  الفرن�سي اجلن�سية واأكرث من 
40 �سخ�سا. وعّلق وزير  اإنه يف املجمل مت اعتقال نحو  . واأ�ساف ال�ساهد 
الإعالم الكوجنويل لمربت ميندي بالقول: البع�س يقول اإنه كان موؤمترا 
�سحفيا وتبادل بني اأع�ساء املجتمعني املدنيني يف بوركينا فا�سو وال�سنغال 
واملجتمع املدين يف الكوجنو الدميقراطية. واأردف: لكن اأجهزة املخابرات 
ترى اإنه كان م�سروعا نظمه هوؤلء الذين عرفوا اأنف�سهم على اأنهم مدربون 

يف الع�سيان امل�سلح. موؤكدا العتقالت مبا يف ذلك الدبلوما�سي.

املتمردون يف مايل يرف�شون اتفاق ال�شالم 
•• باماكو-رويرتز:

انتهاء حمادثات  بعد  املبدئي  ال�سالم  اتفاق  �سمال مايل  املتمردون يف  رف�س 
الأ�سباب اجلذرية  تعالج  الوثيقة مل  اإن  اأن�سارهم وقالوا  لأي��ام مع  ا�ستمرت 
بعد  ط��رح  ال���ذي  والق����رتاح  ب��امل��ف��او���س��ات.  يلتزمون  م��ازل��وا  لكنهم  لل�سراع 
وقت  يف  باماكو  يف  احلكومة  ووقعته  اجلزائر  يف  لأ�سهر  ا�ستمرت  حمادثات 
امل�ستمر منذ عقود يف �سحراء  التمرد  اإىل معاجلة  ال�سهر يهدف  �سابق هذا 
فرن�سية  ق��وات  اأي�سا  الإ�سالميون  املت�سددون  يقاتل  حيث  ال�سمالية  م��ايل 
وقوات الأمم املتحدة. ويف بيان ن�سر يف وقت متاأخر اأم�س الأول قالت تن�سيقية 
احلركات الأزوادية اإن املقرتحات اخفقت يف تلبية توقعاتهم. وحمل املتمردون 

ال�سالح يف 2012 بهدف اإقامة دولة م�ستقلة يف ال�سحراء ت�سمى اأزواد.
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العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2015/240 ك.ع.ت 
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

على  الت�سديق  وطلب  الم����ارات   اجلن�سية:  امل��ه��ري  ن��وح  خمي�س  ن��وح  من�سور 
التجاري )النجم االزرق لتجارة االدوات  ال�سم  :تنازل يف  حمرر يت�سمن 
ال�صحية(  واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف 
)48224(   وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيده: علياء 
الكاتب  �سامل حممد دامي��وري املهري اجلن�سية: الم���ارات   ليكن معلوما بان 
العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على التوقيعات  ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة  التنمية القت�سادية- بعجمان   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2015/245 ك.ع.ت 

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
ورثة خليفة بخيت خلف بن هندي العليلي اجلن�سية: المارات   وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )امليدان ال�صالح التمديدات 
الكهربائية وال�صحية (  واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان 
حتت رقم امللف )20365(   وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل 
ال�سيد: عارف خليفة بخيت بن هندي العليلي اجلن�سية: المارات ليكن معلوما 
ال�ساأن يف  ذوي  التوقيعات   على  بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة  التنمية القت�سادية- بعجمان   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2015/188 ك.ع.ت 

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
وطلب  الم����ارات   اجلن�سية:  النعيمي  را���س��د  ب��ن  نا�سر  ب��ن  عبداملنعم  ال�سيخ: 
الت�سديق على حمرر يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )ال�صعيد للمقاوالت 
ذ م م (  واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان   حتت رقم امللف 
)17238(   وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيدة: فاطمة 
عبدالرحمن زوجه حممد �سالح بداه اجلن�سية: الم��ارات   ليكن معلوما بان 
الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على التوقيعات  ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

 دائرة  التنمية القت�سادية- بعجمان   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2015/514      

 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيندو بابوراج كوجنوبانيكني الهند اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف/ بقاله بوابة كرل ترخي�س جتاري 
627009 وذلك لل�سيد: عبداهلل ميلي بارايارو كاندي احمد كوتي الهند اجلن�سية.    
وعمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 
ح��ي��ال ذل��ك ت��ق��دمي طلب ل��دى مكتب ال��ك��ات��ب ال��ع��دل امل��ذك��ور لت��ب��اع الج����راءات 

القانونية.
  مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2015/519      
 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ توفيق �سعيد توفيق العراق اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف/ البت�سام لتجارة الهواتف املتحركة ترخي�س 
اجلن�سية.      الردن  احل��ل��و  حم��م��ود  ع���ارف  حممد  لل�سيد:  وذل���ك   728344 جت���اري 
وعمال بن�س املادة )14( فقره )5( من احكام  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
ال��ع��دل.  فقد اقت�سى ن�سر ه��ذا الع��الن للعلم وان��ه �سوف  الكاتب  2013 يف �سان 
يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية.
  مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2015/506      

 ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد/ علي احمد علي عبداهلل ال�سروك اماراتي اجلن�سية عن كامل 
تنازل  ومت  اجلن�سية  اماراتي  احلمادي  احمد  علي  عبداهلل  �سعيب  ال�سيد:  اىل  ح�سه   51 البالغة  ح�سته 
الطراف- ال�سيد: مران راوتر �ساجث حممد حممد �سايل ناجو، هندي اجلن�سية وال�سيد: �سيجو �ساندرا 
ح�ستهم  كامل  عن  اجلن�سية  هندي  راوت��ر  �سيالبتي  جهان  �ساه  وال�سيد:  اجلن�سية  هندي  �سامل  كونيل 
 %17 ع��ن  اجلن�سية  هندي  خ��رتي  ناجيندا�س  راج��ي��ن��در  ال�سيد:  الط���راف  اىل  وذل��ك  ح�سة   49 البالغة 
وال�سيد: بيندو جنغينيادان ديو�سي هندي اجلن�سية عن 16% وال�سيد: �ساجو ماتر ابيلي �سريان- هندي 
اجلن�سية عن 16% مبوجب رخ�سة رقم )628297( با�سم/ م�سقط ل�سيانة ال�سيارات ذ م م. تعديالت اخرى 
وعمال بن�س املادة )14( فقره )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2014 يف �سان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
املذكور لتباع  العدل  الكاتب  ذلك تقدمي طلب لدى مكتب  اعرتا�س حيال  اي  لديه  الع��الن فمن  هذا 

الجراءات القانونية.
  مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2457 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ �����س����ده/1- حم��م��د ح�����س��ن ب��اب��ا ح�����س��ن /ب�����س��ف��ت��ه م���ال���ك/ ح�سنى 
غووتام  �سركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �سوبرماركت  
للتجارة العامة �س ذم م وميثله: حبيب حممد �سريف عبداهلل املال   قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )705675(
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2600 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- بي يو ان دي للمقاولت ) �س ذم م(   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ راجا لتاجر املعدات الثقيلة �س ذم م وميثله: حممد 
يو�سف عبدالرحيم عبداهلل    قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )58372.54(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذية بحقك  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة  او خزينة 
يف ح��ال��ة ع��دم الل��ت��زام ب��ال��ق��رار امل��ذك��ور خ��الل 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�سر هذا 

العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1339  ا�ستئناف جتاري         

 اىل امل�ستاأنف �سده: 1- �سركة فلوتيك �س ذ م    جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنفني /ب�ساره �سو�سو وميثله: ناجي علي احلاج ابراهيم بي�سون   
قد ا�ستانف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2013/1505 جتاري كلي بتاريخ 
2014/9/17 وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2015/3/30 ال�ساعة 
او  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر               
   يف  الدعوى 2015/779 عمايل جزئي                                   

اىل املدعى عليه /1- حممد اجلعيدي للنقليات  -ذ  م م جمهول حمل 
القامة. مبا ان املدعى: يا�سر علي حممد ار�سد قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   52422( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  )1500دره���م(  مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
)2015/198222(.    وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2015/3/19 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
    اعادة اعالن  بالن�سر               

   يف  الدعوى 2012/774 عمايل كلي                                 
املدعى  ان  م��ازن دروي�س مرعي جمهول حمل الق��ام��ة. مبا  املدعى /1-  اىل 
العابدين اخلاجة   زين  يون�س  في�سل  للتجارة وميثله:  امللكية  الزه��ار  عليه: 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 
)224054 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية املرتتبة عليها من 
    )2012/125255  ( ال�سكوى  رقم  احلكم.  ا�سدار  تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ 
ال�ساعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2015/3/22  وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د 
القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/706  جتاري جزئي                                            
اىل املحكوم عليه    /1 -ج��ول��داران ميميدوفا  جمهول حمل الق��ام��ة   نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2014/12/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ يامي للتجارة العامة �س ذم م بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
من  ت�سلمتها  التي  الب�سائع  قيمة  امريكي  دولر  وثمانون  و�ستة  ومائة  الف  ع�سرة 
عليه  حت�سلت  ال���ذى  القر�س  قيمة  دره���م  وخم�سمائة  الف  خم�سة  ومبلغ  املدعية 
يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املدعية  من 
2014/6/8 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

    مذكرة اعالن مدعى عليه    بالن�سر               
   يف  الدعوى 2015/9 دعاوي م�ستعجلة جتارية                                   

اىل املدعى عليه /1- من�سور بن حممد بن من�سور الرجيعي اخل�سم املدخل 
مدنية  اع��م��ال  �سركة  البحرية  للماكولت  اك��واري��ا  ومقهى  مطعم  2-�سركة 
زايد  املدعى: خالد حممود حممد وميثله:  ان  القامة. مبا  جمهويل حمل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  ال�سحي  �سعيد  را���س��د  �سعيد 
اكواريا  وم��ق��ه��ى  م��ط��ع��م  ع��ل��ى  ق�سائية  ح��را���س��ة  ب��ف��ر���س  م�ستعجلة  ب�سفة 
الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.    والر�سوم  البحرية  للماأكولت 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف  املوافق 2015/3/23 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر               

   يف  الدعوى 2015/132 مدين كلي                                       
اىل امل��دع��ى عليه /1- ري��ا���س �سال�س ه��زمي جمهول حم��ل الق��ام��ة. مب��ا ان 
املدعى: عبدالنا�سر جادو الرفاعى قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )165.000 درهم( والفائدة التاخرية من 
اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  الر�سوم  التام مع  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2015/3/29 ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

    اعادة اعالن   بالن�سر               
   يف  الدعوى 2014/1985 جتاري كلي                                       
قانونا/  وميثلها  م  م  ذ  ���س  ت��اون  داون  هوتيلز  اك��وي��ب  مطعم   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
نرج�س عبدالر�سا غافري جمهول حمل القامة. مبا ان املدعى: كى كال ماجنمنت 
جي ال تي وميثله: حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�سام�سي قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها احلكم بانف�ساخ اتفاقية الدارة والت�سغيل والزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى  وق��دره  337.893 درهم والفائدة 
. وحددت لها جل�سة يوم  املحاماة.   اتعاب  التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل  ال�سداد 
الثالثاء املوافق 2015/3/24 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف 
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2014/1874  ا�ستئناف عمايل

اىل املدعى عليه/1- ليفانت �س ذ م م ) فرع(  جمهول  حمل القامة مبا ان 
املدعى: عمرو مروان ال�سوا قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم 
حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2015/2/12 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان 
املحكمة احالة الطعن للتحقيق ليثبت امل�ستاأنف ب�سهادة ال�سهود ان امل�ستاأنف 
امل�ستاأنف  وبتكليف من  ا�سافية  �ساعات عمل  وانه قد عمل  تع�سفيا  �سدها 
امل��واف��ق 2015/3/19  ي��وم اخلمي�س  املحكمة جل�سة  لها  وح���ددت  ���س��ده��ا.   

  ch2.D.19 ال�ساعة 10.00 �سباحا يف القاعة
  ق�سم ال�ستئناف                    

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2370 تنفيذ جتاري
رم��ن��ك��ال  جمهول حمل  ���س��ده/1- ط��ه حممد ح�سن �سالح  املنفذ  اىل 
اأقام  ق��د  ال�سالمي  ابوظبي  م�سرف  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1527827.24( وق��دره  به 
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2459 تنفيذ جتاري
ب�سر حممد  املالب�س اجلاهزة/ل�ساحبها  لتجارة  الكورة  املنفذ �سده/1-  اىل 
القامة مبا  بولكاتي جمهويل حمل  دروفكومار  �ساكر  2-فيديا  علي ح�سني 
ان طالب التنفيذ/ اميك�س ) ال�سرق الو�سط ( �س م ب)م( الم��ارات  قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10169.55( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/2563 تنفيذ جتاري

م( 2- خالقداد در حممد  ذم  العامة ) �س  للتجارة  الكنز  املنفذ �سده/1-  اىل 
�سالح زهى ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية  الكنز للتجارة العامة ) �س ذم م( 
3- �ساكر حممود نخجواين بور ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية الكنز للتجارة 
التنفيذ/ نبك ملي  ان طالب  العامة ) �س ذم م( جمهويل حمل القامة مبا 
ايران قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
التنفيذ او خزينة املحكمة  املنفذ به وقدره )36307171.82( درهم اىل طالب 
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/2371 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- نوال عي�سى يو�سف م��راد     جمهول حمل القامة 
عليكم  اأق���ام  ق��د  ال���س��الم��ي   ابوظبي  م�سرف  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )124967.38(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/2564 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه��ول  �سهر�ستاين  ال��ع��اب��دي��ن  زي��ن  �سيد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ ب��ن��ك م��ل��ى اي�����ران   ق��د اأق����ام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )670587.57(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/29  ا�ستئناف عقاري         
حمل  جمهول  اق��ب��ال   حممد  احمد  تو�سيف   -1 ���س��ده:  امل�ستاأنف  اىل   
وميثله:   ) م�ساهمة  �سركة   ( متويل  /�سركة  امل�ستاأنفني  ان  مبا  القامة 
ن��ا���س��ر م���ال اهلل حم��م��د غ���امن ق��د ا���س��ت��ان��ف احل��ك��م ال�����س��ادر بالدعوى 
جل�سه  لها  وح���ددت   2015/1/22 ب��ت��اري��خ  كلي  ع��ق��اري   2014/755 رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2015/4/9 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/728  مدين جزئي                                            

اىل املحكوم عليه    /1 -جابر قا�سم قا�سمي  جمهول حمل القامة   نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2015/3/10 يف الدعوى املذكورة 
يوؤدي  بان  املدعى عليه  بالزام  الدين عبداهلل   �سم�س  ابراهيم  ل�سالح/  اعاله 
 300 ومبلغ  وامل�سروفات  بالر�سوم  وال��زام��ه  دره��م   57.304.50 مبلغ  للمدعي 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

    اعادة اعالن   بالن�سر               
   يف  الدعوى 2014/1387 احوال نف�س م�سلمني                                         

امل��دع��ى عليه /1- ع��ب��داهلل غلوم ح�سن  جمهول حم��ل الق��ام��ة. مب��ا ان  اىل 
املدعى: راهيل حايلي دميي�سي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
خادمة  واج��رة  ل��الم  اقامة  وتثبيت  احل�سانة  واثبات  لطفلتها  �سهرية  نفقة 
 . وامل�ساريف.    والر�سوم  والهاتف  والنرتنت  واملياه  الكهرباء  ر�سوم  و�سداد 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2015/4/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
الكويت ت�شت�شيف موؤمتر املنظمات غري احلكومية املانحة لدعم الو�شع االن�شاين يف �شوريا 30 مار�س

•• الكويت -وام:

يوم  ال��ك��وي��ت  دول���ة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  الإ���س��الم��ي��ة  اخل��ري��ة  الهيئة  ت�ست�سيف 
للمنظمات غر  الثالث  ال��دويل  املوؤمتر   .. �سهر مار�س اجل��اري  30 من 
املوؤمتر قبل  املانحة لدعم الو�سع الن�ساين يف �سوريا. ويعقد  احلكومية 
 .. للمانحني  الثالث  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  الكويت  ا�ست�سافة  ي��وم من 
برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمر الكويت. 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا ام�س عن �سامل حمادة مدير عام الهيئة 
موؤمتر  الهيئة  ا�ست�سافة  ال��ك��وي��ت..اإن  يف  العاملية  ال�سالمية  اخل��ري��ة 
املنظمات غر احلكومية للمرة الثالثة بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمر الكويت .. تاأتي ا�ست�سعارا من �سموه 
 12.2 قرابة  يعي�سها  التي  الكارثية  الن�سانية  الأو���س��اع  اليها  اآل��ت  مبا 

ولفت اىل اأن هذه اخلطوة جاءت بتوجيهات من �سمو اأمر الكويت بهدف 
توحيد العمل الإغاثي من اأجل �سوريا كما �سكلت الهيئة جمموعة من فرق 
العامة  بالأعمال العالمية والداري��ة والعالقات  الفنية اخلا�سة  العمل 
الوجه  على  باأعمالها  حاليا  الفرق  وتقوم  عليها  الخت�سا�سات  ووزع��ت 
ماليني  نتائجه  اىل  يتطلع  ال��ذي  الن�ساين  للموؤمتر  ا�ستعدادا  املنا�سب 
ال�سوريني امل�سردين. واأعرب عن اأمله اأن يحقق املوؤمتر الأهداف املرجوة 
والنتائج التي حتد من الأزمة ال�سورية التي دخلت عامها اخلام�س دون 
اأي حلول تلوح يف الأفق .. م�سرا اىل اأن الهيئة ت�ستعد بهذه الرتتيبات 
املكثفة لتنظيم املوؤمتر بالتن�سيق والتعاون مع الديوان الأمري والعديد 
معاجلة  يف  اخل��ري��ة  الهيئة  م��ع  تت�سارك  التي  اخل��ري��ة  اجلمعيات  م��ن 
اإىل  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأ���س��ار  ���س��وري��ا.  الإن�سانية يف  الأزم����ة  ت��داع��ي��ات 
ا�ستجابة �سمو الأمر لطلب الأمم املتحدة باحت�سان الكويت املوؤمتر يف 

اأن  واأ���س��اف حمادة  الداخل واخل���ارج.  ون��ازح يف  مليون �سوري بني م�سرد 
الهيئة وجهت دعوات اىل ع�سرات املنظمات املحلية والإقليمية والدولية 
اأعمال  خ��الل  الغ��اث��ي��ة  وب��راجم��ه��ا  وم�ساريعها  تعهداتها  ع��ن  ل��الع��الن 
املوؤمتر .. مو�سحا اأن الهيئة جنحت خالل املوؤمترين ال�سابقني يف ح�سد 
اجلهود وبناء ال�سراكات ال�سرتاتيجية من اأجل تخفيف معاناة الالجئني 
اإىل  ا�سافة  وتركيا/  ولبنان  /الردن  ل�سوريا  اجل��وار  دول  يف  ال�سوريني 
الهيئة  اأن  وذك���ر  ���س��وري��ا.  داخ���ل  وامل�����س��ردي��ن  واأرم��ي��ن��ي��ا  للعراق  الالجئني 
توا�سلت مع اجلمعيات اخلرية الكويتية للت�ساور والتن�سيق حول برامج 
وم�ساريع املوؤمتر خ�سو�سا اأن اجلمعيات اخلرية الكويتية تن�سوي حتت 
املعتوق  عبداهلل  الدكتور  برئا�سة  لالغاثة  العليا  الكويتية  اللجنة  ل��واء 
اأمني عام  امل�ست�سار يف الديوان الأمري ومبعوث  الهيئة اخلرية  رئي�س 
اخلرية.  اجلمعيات  روؤ�ساء  وع�سوية  الإن�سانية  لل�سوؤون  املتحدة  الأمم 

ن�سخته الثالثة يوم 31 اجلاري الذي ي�ساف اىل �سجل العطاء الكويتي 
احلافل بالعديد من املبادرات والجنازات الن�سانية لأجل �سوريا والعديد 
من ال�سعوب املنكوبة من جراء الكوارث واحلروب والنزاعات التي خلفت 
ماليني ال�سحايا. يذكر اأن التزامات امل�ساركني يف املوؤمتر الدويل الثاين 
للمنظمات غر احلكومية املانحة لدعم الو�سع الن�ساين يف �سوريا بلغت 
183 مليون دولر.  2.4 مليار دولر بينما و�سلت خالل املوؤمتر الأول 
املوؤمتر  يف  امل�ساركة  ال���دول  م��ن  املقدمة  التعهدات  لقيمة  بالن�سبة  اأم���ا 
عقد  ال��ذي  �سوريا  يف  الن�ساين  الو�سع  لدعم  للمانحني  الأول  ال���دويل 
 300 1.5 مليار دولر منها  بلغت نحو   2013 عام  يناير  �سهر  خالل 
مليون دولر من الكويت فيما..ارتفعت قيمة التعهدات يف موؤمتر املانحني 
2.4 مليار دولر  2014 اىل  ع��ام  يناير  ال��ذي عقد خ��الل �سهر  الثاين 

منها 500 مليون دولر قدمتها الكويت. 

من بني ه��وؤلء، قائدان جديدان 
الأوروب�����ي،  ال�سيا�سي  امل�����س��ه��د  يف 
ان��ط��ل��ق��ا م��ع��ا ك���ل م���ن م��وق��ع��ه يف 
هوادة  بال  وح��رب  �سليبية  حملة 

�سد �سيا�سة التق�سف.

املنا�صل اليوناين
 الكاريزما اال�صبانية

عاما:   40 ت�سيربا�س،  األيك�سي�س 
خطيب  ال����ي����ون����اين  ال���ك�������س���ي�������س 
على  كال�سيكي  اأ�سلوب  و�ساحب 
ط��ري��ق��ة ال�����س��ه��ر امل���ث���ايل.  ت�سلم 
اأن  ب��ع��د  ال������وزراء  رئ��ي�����س  من�سب 
ت�سلق ال�سلم درجة درجة - زعيم 
ول   ، ب��ل��دي-  م�ست�سار  ط��الب��ي، 
الإعالمي  ب��ال�����س��ع��ود  ل��ه  ع��الق��ة 
ملثيله الإ�سباين ... فهل �سي�سمد 

تعامى عن منح  لأنه  ايغلي�سيا�س 
حكومته.  يف  م��ن��ا���س��ب  ال��ن�����س��اء 
، ل جم��ال لإطالق  ويف ما تبقى 
�سهام النقد على ف�سل مفاو�سات 
ال���ي���ون���اين يف ب���روك�������س���ل، وع����دم 
اأطلقها..!  التي  بالوعود  اإيفائه 
نف�س  ت����ك����رار  ع�����دم  ����س���ن���ح���اول   ،
الأخطاء ، قالت تريزا رودريغيز، 
الأوروب��ي عن  النائبة يف الربملان 
لهجة  معتمدة  بودميو�س،  ح��زب 

خمّففة.
ايغلي�سيا�س: ينوي ايغلي�سيا�س اأن 
يحقق نف�س الجناز - 36 باملائة 
من الأ�سوات - اإن مل يكن اأف�سل 
م�ستندا  ال��ي��ون��اين!  ن��ظ��ره  م��ن 
عليها  حت�سل  التي  باملائة   8 اإىل 
يف الن��ت��خ��اب��ات الأوروب���ي���ة، واىل 
األف  األف منخرط و150   250
م��ن الأن�����س��ار ال��ذي��ن ن��زل��وا اإىل 
املا�سي،  ي��ن��اي��ر   31 يف  ال�����س��وارع 
و���س��ي��خ��و���س الأ���س��ت��اذ ال�����س��اب��ق يف 
واملت�سّدر  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  ال���ع���ل���وم 
اختبار  اأول  ال��راأي،  ل�ستطالعات 
 22 يف  الأندل�س،  يف  له  انتخابي 

مار�س اجلاري.

النتيجة
التق�سف،  �سيا�سة  على  ح��رب��ه  يف 
�سّجل األيك�سي�س ت�سيربا�س نقاطا 
و�ساحب الريادة واملبادرة. و�سوف 
البيت  هلع  اأث���ار  رج��ل  اأول  يبقى 
وباعث  ب��روك�����س��ل،  يف  الأوروب�������ي 
الرومان�سية الثورية من رمادها.

ف�سي�سرق  اغلي�سيا�س،  بابلو  اأّم���ا 
م��ن��ه الأ�����س����واء يف ح���ال ف����وزه يف 
ن��وف��م��رب ال���ق���ادم، و���س��اع��ت��ه��ا ف���اإّن 
الناجت  – 12 باملائة من  ا�سبانيا 
منطقة  يف  الإج�����م�����ايل  امل���ح���ل���ي 
لليونان  باملائة   2 مقابل  ال��ي��ورو 
در�سها  ُت�سمع  �سوف  التي  هي   –

ال�سيا�سي اإىل بقية اأوروبا.

تواأمي  ُي��ب��دي��ه  ال����ذي  الن�����س��ج��ام 
ال��رادي��ك��ايل يف  الأوروب����ي  الي�سار 
اختبار الواقع؟   بابلو اغلي�سيا�س، 
اجلميلة،  مب��الحم��ه  ع��ام��ا:   36
الطويل،  و���س��ع��ره  امل���اع���ز  وذق�����ن 
ي�سيطر ال�سباين على بالتوهات 
اأّن  امل�سكلة:  احل��واري��ة.  ال��ربام��ج 
اخلبز  حول  ايغلي�سيا�س  مواعظ 
املادي�������ة  م�������ن  ب�����دل  وال�������س���الم 
املارك�سي  اأم��ل  خّيبت  اجلدلي�����ة 
هم�س  ال��ذي  ت�سيربا�س،  ال�سابق 
يف تعليق جانبي انه وان مان �سو 
على  ايغلي�سيا�س  م�ساهدة  بعد   ،

خ�سبة امل�سرح.
ح�صاء ال�صعارات
 ح�صاء االأفكار

�������س������ري������زا: ك����ك����ب����ر ال����ط����ه����اة، 
ت�سيربا�س  األ��ي��ك�����س��ي�����س  ع�����رف 
وامل����اوي����ني،  امل���ارك�������س���ي���ني،  اإدارة 
وال�سرتاكيني  وال��رتوت�����س��ك��ي��ني 
لبناء  واخل�������س���ر  وال�����س��ي��وع��ي��ني 
وقد   .)2004( �سريزا  حتالف 
اأّن  با�سمئزاز  ايغلي�سيا�س  اعترب 
ه���ذا اخل��ل��ي��ط ع���ب���ارة ع���ن ح�ساء 
مكونات  ف��ي��ه  وي�����رى   ، ����س���ع���ارات 

بابلو  ي��ع��ت��رب  ب���ودمي���و����س:  ح����زب 
الي�سار  م��ن  ل  نف�سه  اغلي�سيا�س 
اأن  ��ل  وُي��ف�����سّ  ، ال��ي��م��ني  م���ن  ول 
يراهن على ال�سعب �سد الطائفة 
. ويبدو اأّن هذه ال�سعبوية املعلنة، 
الي�سار  راي������ة  ارت���������داء  ورف���������س 
ينتقد  ال�����ذي   ، ���س��ري��زا  ت�����س��دم 
حماولة اإر�س����اء اجلميع لتحقيق 

النت�سار .
وي���ف�������س���ل ال����ي���������س����ار ال����ي����ون����اين 
الي�ساري  يونيدا  حتالف  اجلديد 
الإ�سباين،  التقليدي  الراديكايل 
ايغلي�سيا�س  لكن  بودميو�س  على 

يوهم بتجاهل ذلك.
ت���اأ����س�������س ق���ب���ل ع�������ام، ك�����ان ح���زب 
ترجمة  ال���ب���داي���ة  يف  ب���ودمي���و����س 
امل�ستائني  حل����رك����ة  ����س���ي���ا����س���ي���ة 
حزب  اإىل  حت��ول  ث��م   ، ال�سبانية 
بامّت معنى الكلمة، قبل اأن ي�سبح 

اآلة حرب انتخابية .

خيبة االأمل يف 
الغد �صباحات تغني

ت�سيربا�س  ُي���ّت���ه���م  ت�����س��ي��ربا���س: 
بنزعة ذك��ورّي��ة م��ن ط��رف فريق 

حت������ول������ت ح�����������الوة امل����ج����م����وع����ة 
اليونانية اإىل علقم، حيث متّزقت 
بني الأجنحة الأكرث ثورية وتلك 

ان��ق�����س��ام ح��ت��م��ي. ف��ه��ل ك���ان قارئ 
خطواتها  م����ع  ج����ّي����د؟  ف���ن���ج���ان 
ال�سلطة،  مم���ار����س���ة  يف  الأوىل 

يف  �سريكه  للراأ�سمالية،  املناه�س 
تاأ�سي�س حزب بودميو�س، التخلي 
ع����ن ان���ت���م���اءات���ه���م ال�����س��ي��ا���س��ي��ة.

اختار  جانبه  من  ميينّية.  الأ�سد 
جذرية  و�سيلة  ال�سباين  الزعيم 
الي�سار  اأع�ساء  تتمثل يف مطالبة 

فان احل�سيلة  وامل��اوى  الغذاء  من 
واعيدت  ل���الدارة.  قابلة  الب�سرية 
%80 لكن الكهرباء  املياه بن�سبة 
م���ا زال����ت م��ق��ط��وع��ة يف ك��ث��ر من 
الطوارئ  حالة  واعلنت  الح��ي��اء. 
ام�س الأول الحد يف جميع انحاء 
للتجول  منع  ف��ر���س  فيما  ال��ب��الد 
اعتبارا من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء 

لتجنب اعمال النهب.
واف������ادت ال����وك����الت ال���دول���ي���ة عن 
لتوزيع  و���س��ي��ل��ة  اي  وج�����ود  ع����دم 
موؤكدة  البعد،  اجل��زر  يف  الغذية 
ب��ل��دة دمرها  ك��ل  ال��و���س��ول اىل  ان 
الع�سار بالكامل �سي�ستغرق اياما 

فيما تخ�سى انت�سار المرا�س.
يف  اوك�سفام  منظمة  مدير  و�سرح 
ينبغي  ان��ه  ك��ول��ن كوليت  ف��ان��وات��و 
اج��راء تقييم فوري للحاجات اىل 
مياه ال�سرب واملراحي�س املحمولة 

واقرا�س تنقية املياه.
و�سرح امل�ساألة الطارئة الوىل كانت 
الع�سار والثانية هي المرا�س يف 
حال نق�س مياه ال�سرب والظروف 
 100 ان حواىل  يرجح  ال�سحية. 

و�سرح �سائق �سيارة اجرة لفران�س 
لكنه  منزله  غمرت  املياه  ان  بر�س 
�ساعات،  الم��ر  ا�ستغرق  يدمر  مل 
الع�سار  ن��ه��اي��ة...ه��ذا  ل��ه  تبد  مل 

ارعبنا، مل ار مثله يف حياتي.
عن  دول  ع����دة  اع���رب���ت  ان  و���س��ب��ق 
فيما  ل���ل���م�������س���اع���دة  ا����س���ت���ع���داده���ا 
فرن�سية  ع�سكرية  ط��ائ��رات  حطت 
حمملة  ونيوزيلندية  وا�سرتالية 

بالغذية يف الرخبيل.
�ستة  الر�سمية  احل�سيلة  وب��ل��غ��ت 
30 ج��ري��ح��ا يف  قتلى واك���رث م��ن 
الرخبيل  ع��ا���س��م��ة  ف��ي��ال،  ب����ورت 
فرن�سي  حلكم  �سابقا  خ�سع  ال��ذي 
بريطاين م�سرتك. لكن ال�سلطات 
ت��خ�����س��ى م���ن ارت���ف���اع احل�����س��ي��ل��ة ل 
���س��ي��م��ا م���ع ���س��ع��وب��ة ت��ق��ي��ي��م حجم 
ال���س��رار واحل��اج��ات يف اك��رث من 

80 جزيرة ت�سكل الرخبيل.
و�����س����رح ال�������س���ف���ر ال���ف���رن�������س���ي يف 
ب����واب����ي����ان  دو  الن  الرخ�����ب�����ي�����ل 
ل��ف��ران�����س ب��ر���س ان���ه ب��ال��رغ��م من 
لكثر  بالن�سبة  ال��و���س��ع  خ��ط��ورة 
املحرومني  فيال  ب��ورت  �سكان  من 

2013 وادى اىل مقتل او فقدان 
اكرث من 7350 �سخ�سا.

و�سرح لفران�س بر�س كنت حا�سرا 
ل���ك���م متاما  ب���ع���د ه����اي����ان واوك�������د 
تطرح  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ال���ظ���روف  ان 

ا�سكالية اكرب بكثر هنا.
ال��ف �سخ�س فقدوا   15 ان  واف��اد 
وحدها.  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  م��ن��ازل��ه��م 

واكد ان التحليق فوق جزر اخرى 
املنظمات  ا�سرار لكن  اظهر وجود 
ل تعلم اين ال�سكان. انا واثق متاما 
من ت�سرر 150 الف �سخ�س على 
الق����ل ب�����س��ك��ل ك��ب��ر، وم���ن بينهم 
وت��ع��د اجلمعيات  ال��ف ط��ف��ل.   75
الغ����ذي����ة ل��ك��ن ي���ل���زم ث���الث���ة اي���ام 
النائية  اجل���زر  م��ط��ارات  لتنظيف 

من اجل توزيعها.
على  ال��ه��ادئ  املحيط  دول  وتعترب 
التغر  ل���ع���واق���ب  الول  اخل������ط 
التي  اجل����زر  ���س��ي��م��ا  ول  امل���ن���اخ���ي، 

يهددها ارتفاع من�سوب البحار.
التغر  ان  فانواتو  رئي�س  واعترب 
الع�سار  ق���وة  يف  ���س��اه��م  امل��ن��اخ��ي 
موؤكدا “اننا ن�سهد ارتفاع من�سوب 
الطق�س  امن����اط  وت���ب���دل  ال��ب��ح��ار 
امطارا  �سهدنا  العام  ه��ذا  م�سيفا 

اكرث من ال�سنوات ال�سابقة.
وم����ا زال����ت الت�������س���الت غ��ائ��ب��ة يف 
احليز الك��رب م��ن ج��زر الرخبيل 
فيال  ب��ورت  مطار  فتح  اعيد  فيما 
ام����ام ال���رح���الت ال��ت��ج��اري��ة  ام�س 

الثنني.

الف �سخ�س باتوا بال ماوى فيما 
امل���دار����س واك��ت��ظ��ت مراكز  دم����رت 
العيادات  وت�������س���ررت  ال���س��ت��ق��ب��ال 

وامل�سارح.
واك�������د م����دي����ر م��ن��ظ��م��ة ����س���ي���ف ذا 
ان الظروف  ت�سيلدرن توم �سكرو 
ا���س��وا م��ن ع��واق��ب اع�����س��ار هايان 
الذي اكت�سح الفيليبني يف نوفمرب 

 الثنائي املتمرد على �سيا�سة التق�سف

 �سريزا اليوناين.. ميلك �سبق الريادة
بودميو�س يلهب ال�سوارع ال�سبانية وي�ستعد للفوز

هل �شي�شمد تناغم تواأم الي�شار
 االأوروبي الراديكايل يف اختبار الواقع..؟

اغلي�شيا�س: لي�س من الي�شار وال من اليمني 
ل الرهان على ال�شعب �شد الطائفة وُيف�شّ

�صيبقى ت�صيربا�س اأول رجل اأثار هلع البيت 
االأوروبي وباعث الرومان�صية الثورية من رمادها

من الذي �صوف يخ�صع االحتاد االأوروبي:

ت�شيربا�س اأو ايغلي�شيا�س.. �شرييزا اأو بودميو�س..؟
بودميو�س ترجمة �صيا�صية حلركة امل�صتائني اال�صبانية قبل اأن ي�صبح اآلة حرب انتخابية

انـــقـــالبـــات حتــــدث يف 
اأكرث من �صاحة �صيا�صية 
اأوروبــــيــــة، انــقــالبــات 
يقودها اليمني املتطرف 
لل�صلطة،  طــريــقــه  يف 
واأخرى يتزعمها الي�صار 
وجميعها  الراديكايل، 
مــــعــــاداة  يف  ــي  ــق ــت ــل ت
ــي وما  االحتــاد االأوروب
يــفــر�ــصــه مـــن قــوانــني 
اقت�صادية واجتماعية 
�صارمة وقا�صية حتمت 
ــك الــ�ــصــعــوب  ــل ــى ت ــل ع
البحث عن بديل خارج 
اليمينية  االأحــــــزاب 

والي�صارية التقليدية.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

رئي�س فانواتو يطلب م�شاعدة العامل بعد االع�شار  •• بورت فيال-اأ ف ب:

طلب رئي�س فانواتو ام�س م�ساعدة 
املجتمع الدويل بعد اكت�ساح اع�سار 
بام املدمر لهذا الرخبيل يف جنوب 
امل���ح���ي���ط ال�����ه�����ادئ ح���ي���ث ت���واج���ه 
�سعوبات  الن�����س��ان��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 

كربى لغوث ال�سكان.
واو�سح بالدوين لون�سديل، رئي�س 
ه����ذا ال��ب��ل��د ال����ذي ي��ع��د م���ن اكرث 
ال�����دول ف��ق��را يف ال���ع���امل وق���د بدا 

عليه التاثر ان احلاجات هائلة.
و�سرب الع�سار من الفئة 5 وهي 
العلى الرخبيل الذي يعد 270 
م�سحوبا  اجل���م���ع���ة،  ن�����س��م��ة  ال����ف 
برياح بلغت �سرعتها 320 كلم يف 

ال�ساعة.
نحتاج  الفور  على  الرئي�س  و�سرح 
وعلى  ان�����س��ان��ي��ة،  م�����س��اع��دات  اىل 
املدى الطول نحتاج اىل م�ساعدة 
اعمار  ب��اع��ادة  للبدء  ودع���م  مالية 
بناء  اع���ادة  علينا  التحتية.  البنى 
كل �سيء، وذلك يف اقوال ادىل بها 
لوكالة فران�س بر�س عند مغادرته 
����س���ارك يف موؤمتر  ح��ي��ث  ال���ي���اب���ان 
من  الوقاية  ح��ول  املتحدة  ل��المم 
انها  وا���س��اف  الطبيعية.  ال��ك��وارث 

�سربة قا�سية للبالد برمتها.

اجلي�س االأفغاين يقتل 10 مقاتلني 
اأعلنوا ان�شمامهم لتنظيم لداع�س

•• كابول-رويرتز:

اأعلنوا  مقاتلني  ع�سرة  قتلت  الأف��غ��ان��ي��ة  الأم���ن  ق���وات  اإن  م�����س��وؤول��ون  ق��ال 
ان�سمامهم لتنظيم داع�س يف اأفغان�ستان يف ظل تقارير باأن اأعدادا متزايدة 
مناطق  على  ي�سيطر  الذي  املت�سدد  للتنظيم  ان�سمت  مقاتلي طالبان  من 

وا�سعة من العراق و�سوريا.
وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع دولت وزيري اإن جميع القتلى مرتبطون 

بتنظيم داع�س وقتلوا يف عملية باإقليم هلمند اجلنوبي .
وذكرت احلكومة اأن من بينهم حافظ وحيدي وهو خليفة املال عبد الروؤوف 

املت�سدد املخ�سرم الذي قتل ال�سهر املا�سي يف هجوم بطائرة بدون طيار.
ويقول م�سوؤولون اإن عبد الرووؤف الذي كان معتقال يف خليج جوانتانامو 
يف  الإ�سالمية  ال��دول��ة  زعيم  باأنه  نف�سه  وو�سف  طالبان  عن  اأي�سا  ان�سق 
اإىل  طالبان  حركة  من  مقاتلني  ان�سمام  ب�ساأن  التقارير  واأث���ارت  هلمند. 
تنظيم داع�س يف ال�سهور الأخرة املخاوف يف اأفغان�ستان رغم اأنه ل توجد 

دلئل تذكر على اأي تن�سيق يف العمليات بني املقاتلني وقيادة التنظيم.
وي��خ�����س��ى ك��ث��رون اأن ي��ف��اق��م ���س��ع��ود ال��ت��ن��ظ��ي��م م��ن ال��ت��وت��ر ال��ط��ائ��ف��ي يف 

اأفغان�ستان.
ويقود اجلي�س الأفغاين عمليات يف هلمند منذ فرباير �سباط املا�سي لطرد 
با�سم  بدء ما يعرف  امل�سطرب قبل  الإقليم اجلنوبي  مقاتلي طالبان من 
مو�سم القتال يف الربيع. وقتلت قوات الأمن الأفغانية 58 من اأفراد طالبان 

يف مناطق متفرقة من البالد ح�سبما اأفاد بيان من وزارة الداخلية.
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العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2498 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سهيل �سالح حممد حمامدة جمهول  حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ ماك �سرف لالوراق املالية- اأ ع م- ذ م م وميثله: 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  ج��اروه  ا�سماعيل حممد  عبدالقادر 
 )357803.60( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/946 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ب��ل��ق��ي�����س ع���ب���داهلل زارع�����ي زوج����ة ع���ب���داهلل غلوم 
التنفيذ/ م�سرف  ان طالب  البلو�سي    جم��ه��ول   حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
الهالل �س م ع وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )135717.90(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/935 تنفيذ �سرعي

ال�سام�سي جمهول   حمل القامة مبا  �سيف  �سيف علي  املنفذ �سده/1- عبداهلل  اىل 
ال�سام�سي وميثله: عبداهلل ح�سن احمد طاهر  �سامل  التنفيذ/ هند حممد  ان طالب 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف  قد 
 2014/54 رقم  بال�ستئناف  واملعدل  م�سلمني  نف�س  اح��وال   2012/569( رقم  الدعوى 
درهم   )3074439( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  ومواريث  �سخ�سية  اح��وال  ا�ستئناف 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال�ستحقاق    ت��اري��خ  م��ن  وامل�����س��اري��ف.  للر�سوم  �سامال 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/144  جتاري كلي                                    
حمل  جمهول  ح��رة  منطقة  �سركة  للتطوير  لن��د  روك  عليه/1-  املدعى  اىل 
نا�سر حممد  ك��ف��اح حممد  امل��دع��ى:ن��ي��ل هيليويل  ومي��ث��ل��ه:  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ال�سح�سي الزعابي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   7.048.057.80( وق��دره  مببلغ  عليها 
الثنني  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت    . وامل�سروفات   والر�سوم  ال�سداد  حتى مت��ام 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف  املوافق 2015/3/23 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2015/108  جتاري كلي                                    

م(  ذم  )���س  وال�سحية  الكهربائية  لالأعمال  ال�سويدية  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ى:م�����س��رف ال��راف��دي��ن )ف���رع ابوظبي( 
وميثله: حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره��م(   3488968.58( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
 2015/4/9 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.    ال�سداد  وحتى 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

    اعادة اعالن بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/998  جتاري جزئي                                    

القامة  حمل  جمهول  م  ذم  �س  العامة  للتجارة  جلوبال  تر�ست  عليه/1-  املدعى  اىل 
مبا ان املدعى:�سركة ال�سراوي للتجارة ذ م م وميثله: علي ا�سماعيل حممد عبداهلل 
مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ال��زرع��وين  
وقدره )79.414 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها 
ch2.D.19 لذا  جل�سة يوم الربعاء املوافق 2015/3/25 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/151  ا�ستئناف عمايل           

العقارية  جمهول حمل  امل�ستاأنف �سده: 1- فريدم لند للو�ساطة  اىل   
ال��ق��رار/ احلكم  ا�ستاأنف  ت��ري��ف��ى   ق��د  امل�ستاأنف /���س��اره  الق��ام��ة مب��ا ان 

ال�سادر بالدعوى رقم 2014/5261 عمايل جزئي بتاريخ 2015/1/22
وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2015/3/30 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11360 بتاريخ   2015/3/17     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 673241 الرخ�سة  رق��م  )�ــس.ذ.م.م(-  العامة  للتجارة  اوريت  ال�سركة:  ا�سم 
عنوانها: مكتب رقم 106 ملك ال�سيخ حممد بن بطي اآل حامد- املركز الول     ال�سكل 
القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري: 1098439 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانه قد مت التا�سر يف ال�سجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية 
العمومية لل�سركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم )2015/1/36347(  
بتاريخ )2015/2/18( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي 
املعني يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقة البطني- هاتف: )2226266-
04( فاك�س )2223773-04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .            
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11360 بتاريخ   2015/3/17     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

رقم  )�ــس.ذ.م.م(-  العامة  للتجارة  انرتنا�صيونال  �صيماتك�س  ال�سركة:  ا�سم 
خليفة        ب��رج  العقارية-  اعمار  ملك   2303 رق��م  مكتب  عنوانها:   663866 الرخ�سة 
التجاري: 1088021  بال�سجل  القيد  ذات م�سئولية حمدودة رقم  القانوين:  ال�سكل 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانه قد مت التا�سر يف ال�سجل 
ال�سادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�سيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2015/1/34199(  بتاريخ )2015/2/16( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقة البطني- 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266( ه��ات��ف: 

والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .            
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11360 بتاريخ   2015/3/17     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه:مكتب )10-9( ملك 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب  البطني  رقة  لالعمال-  منت  مركز 
بدبي بانه قد مت التا�سر يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني امل�سفي املذكور اعاله 
 106 رقم  وعنوانها:مكتب  العامة)�س.ذ.م.م(  للتجارة  اوريت  بت�سفية  للقيام 
ملك ال�سيخ حممد بن بطي اآل حامد- املركز الول  وذلك مبوجب القرار ال�سادر 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�سيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2015/1/36347(. بتاريخ )2015/2/18(  وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقة البطني- 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266( ه��ات��ف: 

والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .               
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11360 بتاريخ   2015/3/17     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه:مكتب )10-9( ملك 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب  البطني  رقة  لالعمال-  منت  مركز 
بدبي بانه قد مت التا�سر يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني امل�سفي املذكور اعاله 
)�ـــس.ذ.م.م(  العامة  للتجارة  انرتنا�صيونال  �صيماتك�س  بت�سفية  للقيام 
وعنوانها:مكتب رقم 2303 ملك اعمار العقارية- برج خليفة وذلك مبوجب القرار 
حتت  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  واملوثق  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر 
او  اع��رتا���س  اي  لديه  من  وعلى    )2015/2/16( بتاريخ   .)2015/1/34199( رق��م 
لالعمال-  منت  مركز  ملك   )9-10( مكتب  يف  املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة 
كافة  البطني- هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�سطحبا معه  رقة 
امل�ستندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .               

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2015/236 ك.ع.ت 
عجمان:ال�سيد/ والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
يت�سمن  الت�سديق على حمرر  افريقيا وطلب  ف��ورى اجلن�سية: جنوب  ان��درى  رونالد 
:تنازل يف ال�سم التجاري )البادية العمال الديكور ذ م م(   واملرخ�سة من دائرة 
التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف )69493(   وامل�سجل لدى غرفة التجارة 
وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيد: نيكول�س بارى هند اجلن�سية: ايرلندا مبوافقة: �سعيد 
العدل  الكاتب  ب��ان  معلوما  ليكن  الم���ارات  اجلن�سية:  اجلينهي  �سامل  جعلهل  عبداهلل 
بعجمان �سيقوم بالت�سديق على التوقيعات  ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- بعجمان   

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:ال�سيد/
هيثم عبداهلل ماجد النقبي اجلن�سية: المارات   وطلب الت�سديق على  حمرر 
لكي  )الهمة  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف    %100 البالغة  ح�سته  يف  :ت��ن��ازل  يت�سمن 
التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����س   ) املالب�س  كي  الرخ�صة  ن�صاط  املالب�س، 
القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 508247 ال�سادر بتاريخ 2001/4/2 
�سم�س  الدين  م�سلياه  ال�سيد:  اىل  بخورفكان  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف 
الدين احمد اجلن�سية: بنغالدي�س  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكابت العدل خورفكان

عائ�سة حممد علي

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:ال�سيد/

�سامل حممد بن �سامل عبداهلل النقبي اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق على  
)معر�س  التجاري  ال���س��م  يف    %100 البالغة  ح�سته  يف  :ت��ن��ازل  يت�سمن  حم��رر 
وادي�صي لل�صيارات امل�صتعملة، ن�صاط الرخ�صة جتارة ال�صيارات امل�صتعملة 
رقم  خ��ورف��ك��ان رخ�سة جت��اري��ة  القت�سادية يف  التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����س   )
524430 ال�سادر بتاريخ 2003/12/6 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان اىل 
ال�سيد: قدير احمد حممد حنيف اجلن�سية: باك�ستان   ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكابت العدل خورفكان

عائ�سة حممد علي

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

 اعــــــــــالن         
رقم  ه��وي��ة  بطاقة  اجلن�سية  باك�ستاين  نبي  غ��الم  �ستار  حممد  ال�سيد/  للجميع  معلوما  ليكن   
)784196729616084( وب�سفتي مالك يف/ مطعم ركن الوادي الخ�سر- كلباء رخ�سة جتارية رقم 
719859 ال�سادر من دائرة التنمية القت�سادية - فرع كلباء والن�ساط مطعم، باأنني تنازلت عن ح�ستي 
الرئي�سي  يو�سف  احمد  لل�سيد: حممود ح�سن  وذل��ك   %50 البالغة  الخ�سر  ال��وادي  ركن  يف مطعم 
وجن�سيته المارات بطاقة هوية رقم )784198736865159( والباقي 50% اىل ال�سيدة : اميان عي�سى 
ا�سماعيل عي�سى البلو�سي وجن�سيتها المارات وبطاقة هوية رقم )784198175982804( وللمتنازل 
لهما مطلق احلرية يف الت�سرف يف ح�ستهما امل�سار اليها اعاله ولهما حق الت�سرف فيهما ت�سرف 
�سركة  اىل  خدمات  وكيل  من  القانوين  ال�سكل  تغير  من  اليه  املتنازل  يرغب  كما  ملكة.  يف  املالك 
الكاتب  �سان  ل�سنة يف   )2013/4( رقم  الحت��ادي  القانون  )5/14( من  امل��ادة  بن�س  وعمال  ت�سامن. 
له حق العرتا�س على هذا الجراء  للعلم وعلى كل من  الع��الن  ن�سر هذا  اقت�سى  العدل.  فقد 
وال�ست�ستكمل   الع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوعني  خ��الل  العدل  كاتب  اىل  باملراجعة  يقوم  ان 

الجراءات القانونية.
كاتب العدل

حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

العدد  11360 بتاريخ   2015/3/17     
             يف الدعوى رقم 2015/67 جتاري كلي ابوظبي

ابوظبي 2- حممد  �سائقة توقر توقر �سادق عنوانه:   -1 : املرفوعة من   
اقبال خارل غالم علي �سد: �سركة بيت العا�سمة للمقاولت ذ م م عنوانه: 
ابوظبي- يعلن اخلبر احل�سابي/ حممد علي علي امبابي- اخلبر املنتدب 
يف الدعوى يعلن املدعي عليه: �سركة بيت العا�سمة للمقاولت ذ م م بح�سور 
ال�ساعة   2015/3/26 املوافق  اخلمي�س  يوم  الثاين  احل�سابية  اخلربة  اجتماع 
الكورني�س  �سارع  ابوظبي-  مبدينة  اخلبر  مكتب  مبقر  ظهرا  ع�سر  الثانية 
قانوين  او ممثل  العا�سر- نرجو احل�سور  الطابق  را�س اخليمة-  بنك  بناية 
عنكم مع اح�سار ما لديكم من م�ستندات تخ�س مو�سوع الدعوى. لال�ستف�سار 

: فاك�س 024910097 نقال- 0509234647.
اخلبري احلا�سبي/ حممد علي علي امبابي   

اعالن اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/3968 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- م�ساوي الطاحونة الذهبية  جمهول   حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد هارون لياقت علي   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2400( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  بال�سافة اىل مبلغ ) 154 
درهم( ر�سوم خلزينة املحكمة . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/444 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- بلووم روز للعقارات جمهول   حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك  ا�سد لطيف قر�سى عبداللطيف قر�سي قد  التنفيذ/  طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )9270(
مبلغ )567 درهم( ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/839 تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �سده/1- �سهباز احمد لالأعمال الفنية �س ذم م جمهول حمل 
اأقام  ق��د  ال��دي��ن عبداملعبود    ���س��راوار  التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5046( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )314 درهم( ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/5525  عمايل جزئي                                  

جمهول  م    ذم  �س  الفنية  للخدمات  عبا�س  قنرب  عليه/1-  املدعى  اىل 
اق��ام عليك  ال���س��الم قد  �سراج  املدعى:نعمت اهلل  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
 16600( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وامل�ساريف رقم  وال��ر���س��وم  دره���م(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره���م( 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   .)2014/190533( ال�سكوى 
2015/3/26 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
    اعادة اعالن  بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/592  عمايل جزئي                                  
اىل املدعى عليه/1- كيو ايه ايه لالعمال الفنية- �س ذم م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعى:عبدالغفار خمتار احمد  قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   15025( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى )2015/198147(. وحددت لها جل�سة 
لذا  القا�سي  مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2015/3/29 املوافق  الح��د  يوم 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/81  عمايل كلي                                  
ال�ساحات  وجتميل  العامة  لل�سيانة  جليز  برما  عليه/1-  املدعى  اىل 
اخلارجية- �س ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان املدعى:لواريني هيلني 
هاريف   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
ع��ودة مببلغ )4500 دره��م( والر�سوم  وقدرها )170971 دره��م( وتذكرة 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   .)2015/199897( ال�سكوى  رق��م  وامل�����س��اري��ف 
الربعاء املوافق 2015/3/25 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2015/120  عمايل جزئي                                        
القامة   حم��ل  جمهول  م    ذم  ���س  للتجارة  �ستار  لينك  -ملتى   1/ عليه  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2015/3/1 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
اعاله ل�سالح/ فورايالن مانريكي مانديا بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ 
)15.696 درهم( خم�سة ع�سر الفا و�ستمائة و�ستة وت�سعون درهما( وبتذكرة عودة اىل 
املدعى  وال��زم��ت  اخ��ر  رب عمل  يلتحق بخدمة  م��امل  ال�سياحية  ال��درج��ة  على  موطنه 
عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات واعفت املدعى من ن�سيبه منها.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11360 بتاريخ 2015/3/17    

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2015/93  عمايل جزئي                                        

اىل املحكوم عليه /1 -ملتى لينك �ستار للتجارة �س ذم م جمهول حمل القامة  نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2015/3/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
بالزام املدعى عليها بان توؤدى للمدعية مبلغ  ل�سالح/ جيميليان باجتيلينان بيدريو 
اىل  ال��ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م��ا(  و�ستون  واث��ن��ان  واربعمائة  الف  )ع�سرة  دره��م   10.462
موطنها على الدرجة ال�سياحية او قيمتها نقدا مامل تلتحق املدعية بالعمل لدى رب 
عمل اخر وباملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعية من ن�سيبها منها ورف�ست ماعدا 
يوما  خ��الل ثالثني  لال�ستئناف  قابال  ذل��ك من طلبات.    حكما مبثابة احل�سوري 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

عادت الليلة قبل املا�سية بعثه احتاد الإمارات للجيوجت�سو بعد م�ساركتها 
يف بطولة العامل للنا�سئني وال�سباب التي ا�ست�سافتها العا�سمة اليونانية 

اأثينا.
الحتاد  رئي�س  نائب  الظاهري  �سامل  حممد   .. البعثة  ا�ستقبال  يف  كان 
الإمارات للجيوجت�سو وفا�سل املن�سوري ممثل جمل�س اأبوظبي الريا�سي 
الظاهري بجانب عدد من  دمل��وك ومن�سور  بن  وع�سوا الحت��اد حممد 

م�سوؤويل اجلهاز التنفيذي يف الحتاد.
واأ����س���اد ال��ظ��اه��ري يف كلمة ل��ه خ���الل ال���س��ت��ق��ب��ال ب��ال��دع��م ال��ك��ب��ر من 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لالحتاد ما كان اأكرب الأثر يف ح�سد �ست 

ميداليات - اأربع ذهبيات وف�سية وبرونزية - يف هذه البطولة.
وقال اإن القيادة الر�سيدة للدولة تبنت نهجا مهما خالل العقود الأخرة 
اأ�سبح  حتى  املحافل  كل  ويف  اجلديد  اجليل  يف  ال�ستثمار  على  يعتمد 

هوؤلء ال�سباب �سفراء فوق العادة لتمثيل الدولة باأف�سل �سورة.
اأن الجن��از ال��ذي حتقق مل ي��اأت من  اأك��د حممد بن دمل��وك  من ناحيته 
فراغ بل نتيجة خطة مدرو�سة ومعتمدة من الحتاد برئا�سة عبداملنعم 
الها�سمي ويجري تطبيقها مبنتهى اجلدية والن�سباط ل�سناعة جيل 
العامل  بطولة  يف  امل�ساركة  م��ن  ال��ه��دف  واأن  الريا�سيني  الأب��ط��ال  م��ن 

للنا�سئني وال�سباب حتقق.
اإجن��ازا للدولة ب�سكل عام ولريا�سة  اإن ما حتقق يف البطولة يعد  وقال 

اجلوجيت�سو ب�سك خا�س ور�سالة تفاوؤل باأن الإم��ارات بف�سل توجيهات 
�سيكون  للعبة  اآل نهيان ورعايته  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 

بها اأبطال عامليون.
واأكد اأن برنامج اجلوجيت�سو املدر�سي الأ�سا�س يف هذا الجناز وما �سبقه 
اإجن��ازات واأن النظرة ال�سرتاتيجية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  من 
بن زايد اآل نهيان يف اكت�ساف ورعاية و�سقل الالعبني من املدار�س هي 

التي حققت النقلة النوعية للعبة يف الإمارات.
من جانبه نقل فا�سل املن�سوري ممثل جمل�س اأبوظبي الريا�سي تهنئة 
�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد 
جمل�س  رئي�س  والإن�����س��ان��ي��ة  اخل��ري��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 

اأبوظبي الريا�سي لالأبطال وكل اأع�ساء البعثة.
ال��الع��ب��ني حمظوظ  اأن اجل��ي��ل احل���ايل م��ن  ال��ظ��اه��ري  اأك���د من�سور  و 
الأول  الداعم  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  باهتمام �ساحب 

للعبة يف الدولة.
رئي�س  لالحتاد  التنفيذي  املدير  ال�سام�سي  علي  فهد  ق��ال  ناحيته  من 
قوية  منتخبات  البطولة  ه��ذه  خ��الل  واج��ه  املنتخب  اإن  املنتخب  بعثة 
العامل وخا�س جتربة جديدة لأول مرة وهي اخلا�سة  الأف�سل يف  هي 
احلزام  مناف�سات  يف  تطبق  والتي  دقائق  �ست  بلغت  التي  اجلولة  مب��دة 
الأ�سود وبناء عليه فاإن كل مواجهة خا�سها لعب من بعثتنا كانت تعترب 

مواجهتني.

عودة بعثة اجليوجت�شو بعد م�شاركتها يف بطولة العامل للنا�شئني وال�شباب يف اأثينا

جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالإبداع الريا�صي تطلق من�صة االإبداع غدا

خالد علي بن زايد: �شريا على نهج القيادة الر�شيدة ن�شعى للتحاور من اأجل التطوير 

مب�صاركة 30 مدربًا من قيادات واإدارات وزارة الداخلية

 ال�شرطة الريا�شي ينظم دورة الإعداد مدربي الرماية االأوملبية

ال���ر����س���ي���دة يف مواكبة  ال���ق���ي���ادة  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ����س���را 
التطورات والتجديد يف خمتلف جمالت العمل ، و 
الريا�سي يف دولة  العمل  الإب��داع يف  تر�سيخا لنهج 
، تنظم  العربي  والوطن  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي 
للع�سف  جل�سات  اجل��اري  مار�س   18 الثالثاء  يوم 
الذهني �سمن برنامج من�سة الإبداع التي تت�سمن 
ع��دد م��ن اجلل�سات وف��ق حم��اور خم��ت��ارة ، ويجمع 
العمل  جم���الت  خمتلف  يف  املخت�سني  م��ن  نخبة 
الريا�سي بهدف التحاور ودرا�سة اأوراق العمل التي 
�سيقدمها كل طرف ، واخلروج بالتو�سيات املنا�سبة 

للمرحلة املقبلة.
لثالث  جل�سات  الإب����داع  من�سة  برنامج  ويت�سمن 
املبدعة من  الأفكار  ا�ستلهام   : عناوين  فرق حتمل 
جمل�س الأمناء، روؤية م�ستقبلية للجائزة ، العوائد 
الق��ت�����س��ادي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة والإع��الم��ي��ة ل��ل��ج��ائ��زة ، 
العاملني  الإب������داع يف خ��ط��ط  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  ك��ي��ف��ي��ة 
النتائج  ل��ع��ر���س  ، وج��ل�����س��ة  ال��ري��ا���س��ي  ال��ق��ط��اع  يف 

والتو�سيات.
وق����ال ���س��ع��ادة خ��ال��د ع��ل��ي ب���ن زاي����د الأم�����ني العام 
الكثر من  ال��رائ��دة  اجلائزة  لقد حققت  للجائزة  
النجاحات خالل الدورات ال�ست املا�سية ، واأ�سبحت 

م�ستوى  على  التطوير  اح���داث  يف  م��وؤث��را  �سريكا 
الأ�سا�سي  امل��ح��رك  ب��ات��ت  ك��م��ا   ، ال��ع��امل��ي��ة  ال��ري��ا���س��ة 
والوطن  ال���دول���ة  يف  ال��ري��ا���س��ي  ال��ت��ط��ور  لتحقيق 
 ، وح�سب  املبدعني  تكرمي  خالل  من  لي�س  العربي 
بل وتر�سيخ نهج الإب��داع يف العمل الريا�سي ، وقد 
موؤ�س�سات  م��ع  ���س��راك��ات  عقد  على  اجل��ائ��زة  عملت 
و  وم��وؤمت��رات  ن���دوات  لتنظيم  واأك��ادمي��ي��ة  ريا�سية 
اأجل تر�سيخه  الإب��داع من  ملتقيات خا�سة بجانب 
الريا�سية  املوؤ�س�سات  يف  العمل  يف  اأ�سا�سي  كمفهوم 
وقد   ، الريا�سي  املجال  املتخ�س�سة يف  والأكادميية 
اأثمرت تلك اجلهود عن تطور كبر يف منهج العمل 

ومفهوم الإبداع والجناز يف العمل الريا�سي.
واأ�ساف لكننا يف الوقت ذاته ندرك اأننا لكي نحقق 
اأهدافنا ون�ساهم يف تطوير العمل الريا�سي وتهيئة 
 ، موؤ�س�ساتنا الريا�سية ملواكبة التطورات املت�سارعة 
ال��ذي حتقق خالل  للنجاح  نركن  اأن ل  علينا  ف��اإن 
اأ�س�ست  الر�سيدة  القيادة  اأن  كما   ، املا�سية  الفرتة 
الذهني  والع�سف  امل�ستمر  التحاور  يف  رائ��د  لنهج 
فاإننا  املنطلق  ه��ذا  وم��ن   ، العمل  اأج��ل تطوير  م��ن 
بتنظيم  للجائزة  ال�سابعة  ال��دورة  يف  عملنا  ن�ستهل 
برنامج من�سة الإبداع الذي يت�سمن تقدمي اأوراق 
ع��م��ل وج��ل�����س��ات حت����اور وع�����س��ف ذه��ن��ي يف العديد 

وبالقطاع  اجلائزة  بعمل  تتعلق  التي  املجالت  من 
اأهمية  العام للجائزة على  الأم��ني  واأك��د  الريا�سي. 
ه��ذا ال��ربن��ام��ج وق��ال جمل�س اأم��ن��اء اجل��ائ��زة يويل 
هذا الربنامج اأهمية كبرة ، وقد وّجه �سعادة مطر 
الطاير رئي�س جمل�س الأمناء بدعوة اأهم املخت�سني 
يف جمالت العمل الريا�سي لإثراء احلوار واخلرود 
اأع�ساء  و�سيقوم   ، وفّعالة  واأفكار جديدة  بتو�سيات 
كما   ، احل��واري��ة  اجلل�سات  برئا�سة  الأم��ن��اء  جمل�س 
�سيرتاأ�س �سعادة مطر الطاير جل�سة عر�س النتائج 
النتائج من  باأف�سل  اخل��روج  اأج��ل  والتو�سيات من 
اأن ي�ساهم يف رفدنا  هذا احلدث املهم الذي نتطلع 

بالأفكار والتو�سيات التي تغني العمل خالل الفرتة 
املقبلة و حتقق التطور املن�سود.

•• العني - الفجر 

�سباب  امل��ا���س��ي مب��رك��ز  الأح����د  ���س��ب��اح  انطلقت يف 
الأوملبية  ال��رم��اي��ة  م��درب��ي  اإع����داد  دورة  ال�����س��ارق��ة 
ال�سرطة  احتاد  ينظمها  التي  وامل�سد�س  بالبندقية 
مركز  م��ع  وبالتعاون  الداخلية  ب���وزارة  الريا�سي 
15-26 مار�س  الفرتة من  ال��ق��ادة خ��الل  اإع���داد 
والإدارات  القيادات  منت�سبي  مب�ساركة  2015م 

العامة لل�سرطة. 
وقد ح�سر حفل الإفتتاح العميد غامن اأحمد غامن 
الريا�سي  ال�سرطة  احت���اد  اإدارت����ي  جمل�س  ع�سو 
ومركز اإعداد القادة و علي عمران ال�سام�سي مدير 

مركز �سباب ال�سارقة. 
ونقل العميد غامن اأحمد غامن يف الكلمة التي األقاها 
يف بداية الدورة حتيات معايل اللواء حممد خلفان 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب  الرميثي 
جمل�س اإدارة احتاد ال�سرطة الريا�سي للم�ساركني 
اإىل جمل�س  اأي�ساً  والتقدير  وال�سكر  واملحا�سرين 
الدورة  لإ�ست�سافتهم  ال�سارقة  �سباب  مركز  اإدارة 

واإىل مركز اإعداد القادة لتعاونه ودعمه الدائم مع 
الحتاد.      واأ�سار اإىل اأن احتاد ال�سرطة الريا�سي 
لديه اهتمام كبر بالرماية الأوملبية و يهدف من 

اإىل تطوير  ال����دورات  م��ن  ال��ع��دي��د  خ��الل تنظيم 
من  الوطنية  الفنية  ال��ك��وادر  واإمكانيات  م��ه��ارات 
اأن الحتاد  مدربي هذه الريا�سة الهامة ، موؤكداً 

الرماية  ت�سبح  اأن  اإىل  الهتمام  ه��ذا  من  ي�سعى 
الأومل��ب��ي��ة اإح���دى ال��ب��ط��ولت ال��ك��ربى ال��ت��ي ميكن 
امل�ستوىين  على  الريا�سية  الإجن���ازات  حتقق  اأن 
الأوملبي والدويل ملنتخبات الدولة حيث يعد رماة 

ال�سرطة العمود الفقري لها .
و اأك����د ال��ع��م��ي��د غ���امن ع��ل��ى اأن ه���ذه ال�����دورة هي 
متخ�س�سة  دورات  لإقامة  طموحه  خلطه  بداية 
يف جم�����الت ال���ت���دري���ب ال�����دويل ل��ل��ح�����س��ول على 
الرخ�سة الدولية يف تدريب الرماية الأوملبية مما 
املدربني  مب�ستوى  والنهو�س  الرت��ق��اء  يف  ي�سهم 
اإي��ج��اد قاعدة  وب��ال��ت��ايل  ك��ب��ر،  ب�سكل  امل��واط��ن��ني 
التدريب  على  وقائمة  ق��ادرة  متخ�س�سة  ريا�سية 
احل���دي���ث وامل������زودة ب���اأح���دث ال��ن��ظ��م وامل��ع��رف��ة يف 
من  كل  ال���دورة  يف  ويحا�سر  الريا�سي.  جمالهم 
والدكتور  امل�سد�س  لرماية  ال��راوي  الدكتور منذر 
الدويل  واملحا�سر  اخلبر  عامر  حممود  حممد 
ل��رم��اي��ة ال��ب��ن��دق��ي��ة ح��ي��ث ا���س��م��ل��ت امل����ادة العلمية 
امل��ح��اور منها تاريخ  ال��ع��دي��د م��ن  ال����دورة على  يف 
ريا�سة الرماية الأوملبية ونبذة عن اأنواع الأ�سحلة 

الأوملبية وغر الأوملبية وعنا�سر التدريب البدين 
الربنامج  وبني  بينها  والعالقة  والنف�سي  والفني 
التدريبي ونبذة عن و�سع الرمي والقب�سة والزناد 
املحا�سران  ق��دم  كما  الإط����الق.  عملية  وحتليل 
م��ع��ل��وم��ات ع��ن اأن�����واع امل�����س��د���س��ات امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
الرماية الأوملبية ومنها امل�سد�س ال�سريع 25 مرت 
وامل�سد�س  م��رت رج��ال   50 وامل�سد�س احل��ر  رج��ال 
املركزي 25 مرت رجال و�سيدات كما قدما تعريفا 

امل�سابقات  حيث  من  للبندقية  الأوملبية  بالألعاب 
والأ���س��ح��ل��ة وامل��ي��ادي��ن وم��الب�����س ال��رم��اي��ة، وركزا 
كذلك على الإعداد املتكامل لرامي البندقية من 
الناحية الفنية والنف�سية والبدنية كما قدما نبذة 
الدورة  اأن  .ي��ذك��ر  للرماية  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  ع��ن 
مدرباً   30 بها  ي�سارك  اأ�سبوعني  �ست�ستمر  التي 
من خمتلف قيادات واإدارات وزارة الداخلية وعدد 

من من�سبي املجال�س الريا�سية.

تتباين الظروف املناخية التي يقود فيها ال�سائقون 
امل�ساركون يف بطولة كاأ�س العامل للراليات الطويلة 
ل��ل�����س��ي��ارات ب�سكل ك��ب��ر خ���الل امل��و���س��م، مت��ام��ا كما 
م�ساركته  عند  فا�سيليف  فالدمير  ال�سائق  �سيوؤكد 
ال�سحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  يف  ل��ق��ب��ه  ع���ن  ل��ل��دف��اع 

املدعوم من ني�سان اأواخر ال�سهر اجلاري. 
وحتمل  الكثيفة  الثلوج  مل�سارعة  فا�سيليف  وا�سطر 
درج����ات احل�����رارة ال��ق��ار���س��ة ال��ت��ي ب��ل��غ��ت ح��ت��ى 20 
الغابة   - رو�سيا  رايل  ال�سفر يف  درج��ة مئوية حتت 
ال�سمالية، اجلولة الأوىل يف طريقه للدفاع عن لقب 
كاأ�س العامل، حيث متكن من حتقيق املركز الثاين يف 

الرايل الذي فاز بلقبه الفنلندي تابيو �سومينن. 
بالن�سبة  كبر  ب�سكل  املناخية  ال��ظ��روف  وتختلف 
للتحدي   25 ال�����  ال������دورة  يف  امل�����س��ارك��ني  لأول���ئ���ك 
ال�سحراوي، والذي �سي�سهد على مدار اأيام انعقاده 

يف  الطويلة  الراليات  �سائقي  اأف�سل  قيام  اخلم�سة 
والتغلب  الرملية  الكثبان  قهر  مب��ح��اولت  ال��ع��امل 
للمنطقة  ال��ق��ا���س��ي��ة  ال�����س��ح��راوي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى 

الغربية بدءا من 29 مار�س. 
ال��ذي بدء  ويف ه��ذا ال�سياق، �سرح رون��ان م��ورغ��ان، 
عامه ب�سكل مميز حيث ي�سارك ب�سفة رئي�س اللجنة 
ال��ف��ن��ي��ة يف اجل��ول��ت��ني الأول���ي���ني م��ن ب��ط��ول��ة كاأ�س 
والت�ساري�س  املناخية  الظروف  يف  التفاوت  العامل: 
الطبيعية بني رايل رو�سيا ورايل اأبوظبي ال�سحراوي 

مثر وحاد للغاية .
وب��ح��ك��م خ��ربت��ه ال��ك��ب��رة ك��اأح��د ك��ب��ار ال��ع��ام��ل��ني يف 
املدعوم  ال�سحراوي  اأبوظبي  ل��رايل  املنظم  الفريق 
باإعارة  لل�سيارات  الإم����ارات  ن���ادي  ق��ام  ني�سان،  م��ن 
كجزء  رو�سيا  باخا  ل��رايل  املنظمة  للجهة  م��ورغ��ان 
العام يف  النادي على مدار  من الدعم الذي يقدمه 

�سبيل تطوير ريا�سة ال�سيارات حول العامل. 
وقال حممد بن �سلّيم، رئي�س نادي الإمارات لل�سيارات 
وموؤ�س�س رايل اأبوظبي ال�سحراوي: ل �سك يف اأنها 
وبالطبع  ل��رون��ان،  بالن�سبة  عظيمة  جت��رب��ة  ك��ان��ت 
ال�سائقني الذي  اإىل فالدمير وغره من  بالن�سبة 
رايل  يف  للم�ساركة  وال��ق��ادم��ني  رو���س��ي��ا  يف  ���س��ارك��وا 
اأبوظبي ال�سحراوي، حيث تنتظرهم ظروف مناخية 
رو�سيا  يف  عا�سوها  ال��ت��ي  ع��ن  مت��ام��ا  النقي�س  على 
تنبيه  املنظمني  على  ت��وج��ب  رو���س��ي��ا  واأ���س��اف: يف   .
ال�سائقني وحمايتهم من خطر تدين حرارة اجل�سم 
وتدهور حالتهم ال�سحية ب�سبب الربد القار�س. اأما 
هنا يف الإمارات، فاأولويتنا عندما يواجه املت�سابقون 
امل�ساكل يف ال�سحراء م�ساعدتهم اأو اإجالئهم باأ�سرع 
وقت ممكن لتجنب اإرهاقهم ب�سبب احلر اأو اإ�سابتهم 
ب��اجل��ف��اف وف���ق���دان اأج�����س��ام��ه��م ل��ل�����س��وائ��ل .   ويف 

لل�سيارات  الإم��ارات  ن��ادي  اأ�سبح  الأخ��رة،  ال�سنوات 
بريا�سة  املتعلقة  البحوث  يف  ال��رائ��دة  اجل��ه��ات  م��ن 
املت�سابقني،  �سالمة  لتعزيز  تهدف  والتي  ال�سيارات 
بن  قام   ،2013 العام  ويف  واملتطوعني.  امل�سوؤولني 
مع  بالتعاون  درا���س��ة  عقد  على  ال��ن��ادي  بحث  �سلّيم 
األ�سرت، ال�سريك الأكادميي للنادي، لتوفر  جامعة 
م��ن خطر  وامل�����س��وؤول��ني  للمتطوعني  اأك���رب  ح��م��اي��ة 
من  املا�سي  العام  دورة  وخ��الل  باجلفاف.  الإ�سابة 
نف�سه  البحث  فريق  قام  ال�سحراوي،  اأبوظبي  رايل 
الطاقم  رئي�س  بيرتبريدج،  �سون  ال��دك��ت��ور  بقيادة 
الطبي يف نادي الإمارات لل�سيارات، بعقد اأول درا�سة 
من نوعها حول اثر التعب والإجهاد على ال�سائقني 
اأن ت�ساهم  ال��رايل. وميكن  والدّراجني امل�ساركني يف 
منه لالحتاد  ن�سخ  توفر  ال��ذي مت  التقرير،  نتائج 
الدويل لل�سيارات وهيئات ريا�سة ال�سيارات الوطنية 

الأخرى واجلهات التنظيمية حول العامل، يف التقليل 
ال�سائقني يف  والإ���س��اب��ات على  م��ن خطر احل���وادث 

امل�ساركني يف الراليات الدولية الطويلة. 
وقال بن �سلّيم، الذي اأطلق الرايل ببداية متوا�سعة 
ليت�سدر قائمة  �سيئا ف�سيئا  به  وت��درج   1991 عام 
ال�سائقني  ���س��الم��ة  ال��ط��وي��ل��ة:  ال��دول��ي��ة  ال��رال��ي��ات 
راأ�س  ع��ل��ى  تبقى  الفعالية  يف  امل��ن��خ��رط��ني  وج��م��ي��ع 
الأبحاث  املزيد من  لعقد  اأولوياتنا، ونحن نخطط 
دورة  وت�سهد   . اأك���رث  ال�����س��الم��ة  لتعزيز  ال��ع��ام  ه���ذا 
من  بدعم  ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  م��ن   2014
ب� بطل  امللقبة  باترول،  ني�سان  �سيارة  ت�سمية  ني�سان 
 12 للعام  الر�سمية  بال�سيارة   ، دروب احلياة  جميع 

على التوايل للرايل.
لرايل  الأوىل  ال��دورة  فيه  �سهدت  ال��ذي  الوقت  ويف 
غالبيتها  �سيارة،   30 م�ساركة  ال�سحراوي  اأبوظبي 

ال������رايل يف  م���ن الإم���������ارات ودول اخل���ل���ي���ج، مت��ك��ن 
108 �سائق �سيارات  دورت��ه الأخ��رة من ا�ستقطاب 
ودراج��ات نارية من 32 دولة حول العامل، يف حني 
م�ستويات  ل��ل��رايل   25 ال���  ال���دورة  حتقق  اأن  يتوقع 
ي�سهد  وال����ذي  ال����رايل،  واأرق�����ام ج���دي���دة.  وينطلق 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  م��ن  الأوىل  ان��ط��الق اجل��ول��ة  اأي�����س��ا 
 ، فيم  النارية  للدراجات  الطويلة  للراليات  العامل 
يا�س  مر�سى  حلبة  من  خا�سة  ا�ستعرا�سية  بجولة 
ث��م تتوجه  م��ار���س. وم���ن   28 امل��واف��ق  ال�سبت  ي���وم 
�سحراء  اإىل  والكوادز  النارية  الدراجات  ال�سيارات، 
املنطقة الغربية وبالتحديد اإىل املخيم ال�سحراوي 
ل���ل���رايل ب��ال��ق��رب م���ن م��ن��ت��ج��ع ق�����س��ر ال�����س��راب باي 
انانتارا ، والذي �سيكون على مدار خم�سة اأيام نقطة 
انطالق الرايل املناف�سات، ليعود ال�سائقون فيما بعد 

اإىل حلبة مر�سى يا�س ملن�سة التتويج يف 2 اأبريل. 

الطريق نحو كاأ�س العامل ينتقل باملدافع عن اللقب من ثلوج رو�صيا الباردة اإىل رمال ال�صحراء احلارة

فريق االإمارات يقود الطريق يف جمال بحث وتطوير ريا�شة املحركات

اأكد امل�ست�سار اأحمد الكمايل ع�سو جمل�س ادارة الحتاد الدويل لألعاب القوى رئي�س 
م��ب��ارك رئي�سة  ال�سيخة فاطمة بنت  اأن دع��م �سمو  ال��ق��وى  احت��اد الم���ارات لأل��ع��اب 
املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد 
الأعلى لالأمومة والطفولة اأم الإمارات وراء حتقيق فتياتنا لالجنازات الرائعة يف 
لدول اخلليج  التعاون  الرابعة لدول جمل�س  امل��راأة  ريا�سة  ب��دورة  امل�ساركة احلالية 
العربية يف �سلطنة عمان ال�سقيقة. وقال اأنه ما كانت لتتحقق مثل هذه الجنازات 
لول الدعم الال حمدود الذي حظيت به فتاة المارات من حكومتنا الر�سيدة التي 
اأولت الريا�سة اهتماما كبرا انطالقا من توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وروؤى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والهتمام 
الكبر من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي. وا�ساف الكمايل اأن امليداليات الع�سر التي 

ح�سدتها فتياتنا يف �سلطنة عمان بينها �ست ذهبيات واأربع ميداليات ف�سية جت�سد 
الهتمام الكبر وت�سافر اجلهود املخل�سة بني جميع قطاعات الدولة ويف مقدمتها 
الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة واللجنة الوملبية الوطنية والقوات امل�سلحة 
والداخلية واملجال�س الريا�سية وقيادات ال�سرطة التي ذللت كل ال�سعاب اأمام فتياتنا 
املبدعات. وثمن اجناز فتياتنا وقال  و�سعنا اقدامنا على خارطة اأم اللعاب الن�سائية 
ي�سقن  �سوف  فتياتنا  اأن  ثقة  على  ونحن  عمان  بخطوة  ميل  الل��ف  م�سوار  وب��داأن��ا 
طريقهن اىل الجنازات القليمية والقارية والدولية. وا�ستعر�س الكمايل امليداليات 
التي ح�سدتهن فتياتنا.. وقال اأن امليداليات الذهبيات ال�ست حتققت منها ذهبيتان 
لعلياء حممد �سعيد يف 10 الف مرت و5 األف مرت جري وذهبيتان للهام بيتي يف 
400 مرت واألف و500 مرت جري وذهبية 5 األف مرت م�سي ملرة غلوم وذهبية 
كانت من ن�سيب  اأرب��ع ميداليات ف�سية  400 مرت جري اىل جانب  4 يف  التتابع 
مهرة جا�سم يف 800 مرت جري وعلياء فوؤاد املعمري يف 3 األف مرت موانع وفاطمة 

احلو�سني يف قذف القر�س وعلياء يو�سف احلمادي يف الوثب العايل.

افتتاح بطولة كاأ�س العامل للرماية على االأطباق اجلمعة املقبل بالعني مب�شاركة 431 راميا ورامية رئي�س احتاد االمارات الألعاب القوى: دعم ال�شيخة فاطمة وراء اجنازات فتياتنا املبدعات
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلرية والإن�سانية رئي�س 
على  للرماية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  تنطلق  الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
الأطباق ر�سميا م�ساء يوم اجلمعة املقبل وت�ستمر حتى التا�سع والع�سرين 
 71 ورام��ي��ة ميثلون  رام��ي��ا   431 اجل���اري مب�ساركة  م��ار���س  �سهر  م��ن 

دولة.
ويتناف�س امل�ساركون يف البطولة على ع�سر بطاقات موؤهلة لدورة الألعاب 
للرجال  بطاقات  �ست  منها  بالربازيل   2016 ري��ودي جانرو  الأوملبية 
الرتاب  لل�سيدات يف  واأرب��ع بطاقات  وال�سكيت  ت��راب  والدبل  ال��رتاب  يف 

وال�سكيت.
وقد و�سل ت�سعة ع�سر منتخبا �سمن ال�ستعداد للبطولة وهي منتخبات 
وقطر  وكندا  وال��ربازي��ل  وايطاليا  ورو�سيا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
وك��ازاخ�����س��ت��ان وال��ك��وي��ت وال��ه��ن��د وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة والعراق 

و�سان  اأفريقيا  وجنوب  واملجر  ونيوزيلندا  وتايالند  وم�سر  واأذربيجان 
كان  حيث  بالعني  حاليا  املتواجد  الوطني  منتخبنا  جانب  اإىل  مارينو 
للفرو�سية  ال��ع��ني  ن���ادي  ليتحول  ال��وا���س��ل��ني  اأول  ال��ربي��ط��اين  املنتخب 

والرماية واجلولف اإىل ما ي�سبه خلية النحل.
واأكد �سيف مانع ال�سام�سي نائب رئي�س اللجنة املنظمة مدير نادي العني 
للرماية اأن الهدف من البطولة اأبعد من جمرد النجاح التنظيمي الذي 
بات �سمة من �سمات كوادرنا الوطنية بل اأن الهدف �سيكون هذه املرة اأبعد 
الفوز  اأك��رث يف  اأو  رام  اأن يوفق  وناأمل  الأومل��ب��ي  ب��الإجن��از  بكثر ليقرتن 

ببطاقة التاأهل لالأوملبياد العام املقبل بريودي جانرو بالربازيل.
وقال ال�سام�سي اإن نادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف وبتوجيهات 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  م��ن 
مهمة  وت�سهيل  البطولة  لإجن��اح  الإمكانيات  كل  �سي�سخر  النادي  رئي�س 

وراحة �سيوفها .
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•• �صذى حممد ، �صم�صه �صيف – م�صقط 

ت�صوير : ح�صه ا�صماعيل 

القوى  ال��ع��اب  يف  الم����ارات  منتخبات  لع��ب��ات  حققت 
وال��ت��اي��ك��وان��دو وال��ب��ل��ول��ي��ن��ج 14 م��ي��دال��ي��ه م��ل��ون��ه 6 
الثاين  اليوم  وبرنزيتني يف مناف�سات  6 ف�سيه  ذهبية 
بح�سول  م�سك  ال��ق��وى  ال��ع��اب  مناف�سات  ختام  وك��ان   ،
لعبات املنتخب على 6 ذهبيات و4 ف�سيات وبرونزيه 
امل��راأة، والتي  الرابعة لريا�سة  ال��دورة  �سمن مناف�سات 
ت�ست�سيفها العا�سمة م�سقط حتى 18 مار�س اجلاري. 
اليد  كرة  مباراة  يف  التا�سع  اليوم  مناف�سات  وت�ستاأنف 
الطائرة  وك��رة  الكويتي  ام��ام  الماراتي  املنتخب  بلقاء 
مناف�سات  ت�ستكمل  ف��ي��م��ا   ، ق��ط��ر  م��ع  الم�����ارات  ب��ق��اء 

البولينج والتايكوندو. 
نتائج  كرة الطائرة 

ال��ط��ائ��رة على نظره  ل��ك��رة  الم���ارات���ي  املنتخب  ف���ازز 
، ليوا�سل  اأ�سواط مقابل ل�سي  الكويتي بتيجة ثالثة 

انطالقته بالنت�سارات بلقاء املنتخب القطري .
بولينج

�سارة  البولينج  يف  الم����ارات  منتخب  لع��ب��ة  وح�سلت 
ناديه  البحرينيه  نالت  ان  الثالث بعد  املركز  املال على 
امل��رك��ز الول وف��اط��م��ه حم��م��د م��ن الكويت  ال��ع��و���س��ي 
، بينما ح��ل��ت ه��ن��د احلمادي  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ب��رون��زي��ة 
ال�ساد�س  امل��رك��ز  التا�سع وزي��ن��ب احل��م��ادي يف  امل��رك��ز  يف 
ع�سر تايكواندو ويف مناف�سات اليوم الول للتايكواندو 
مريفه  للتايكواندو  الم���ارات  منتخب  لعبة  ح�سلت 
، بينما  الثاين  املركز  53 على ف�سية  عنرب حتت وزن 
جاءت البحرينيتني ي�سرى بنت خمي�س يف املركز الول 

وكلثم جا�سم يف املركز الثالث.
م��ه��ره مو�سى  الم���ارات���ي  املنتخب  ت��وج��ت لع��ب��ة  ك��م��ا 
 ،73 وزن  حت��ت  ال��ت��اي��ك��وان��دو  مناف�سات  يف  بالف�سية 
باملركز الول والقطريه  البحرين  وب�سائر حممد من 

دانه داوود باملركز الثاين .
األعاب القوى 

وملعت لعبات منتخب المارات يف العاب القوى للجري 
يف �سباق ع�سر األف متى حيث نالت علياء حممد على 
ذهبية املركز الول بزمن قدره 32:58:12 ق ، بينما 
جائت لعبة املنتخب البحريني قالدي�س جروت�س يف 
املركز الثاين بزمن قدره 33:59:99 ق، كما ت�سدرت 
بزمن  م��رت   400 �سباق  يف  الول  باملركز  بيتي  ال��ه��ام 
قدره 56:92 ، وح�سلت رجاء ملادي من البحرين على 
الف�سيه بزمن 57:59 ، وهنا القا�سمي من عمان على 
ومتكنت   ،  1:03:82 بومن  الثالث  املركز  برونزية 
املركز  الماراتيه فاطمه احلو�سني من حتقيق ف�سية 
املركز  ن���وره جا�سم يف  بعد   ، القر�س  ق��ذف  ال��ث��اين يف 
الثالث  املركز  يف  وليد  وعائ�سه   ، البحرين  من  الول 
من الكويت ، واي�سا متكنت الماراتيه مهره جا�سم من 
800 مرت بعد رجاء  احل�سول على الف�سيه يف �سباق 

ملادي يف املركز الول ،
كما متكنت الماراتيتني علياء املعمري يف املركز الثاين 
3000 مرت  ، وم��ره غلوم يف املركز الثالث يف �سباق 

موانع بعد البحرينيه يف املركز الول روزي ماي.
�سباق  الول يف  امل���رك���ز  ذه��ب��ي��ة  غ��ل��وم  م���ره  وح��ق��ق��ت 
وال��ث��ال��ث كال  ال��ث��اين  وامل��رك��زي��ن  5000 م��رت م�سي 
من الكويتيتني دانه حامد وكوثر امني، كما ح�سدت 
�سباق  امل��رك��ز الول يف  ع��ل��ى  ب��ي��ت��ي  ال��ه��ام  الم���ارات���ي���ه 
1500 متى وحلت العمانيه عينه الهميمي يف املركز 
، وت��وج��ت علياء حممد م��ن الم����ارات بذهب  ال��ث��اين 
املركز الول يف �سباق 5000م متوفقة على قالدي�س 
جبروت�س يف املركز الثاين من البحرين ، كما توجت 
400x 4م  �سباق  الول يف  امل��رك��ز  ب��ذه��ب  الم����ارات 
تتابع وحلت البحرين يف املركز الثاين وعمان يف املركز 
الثالث ، ونالت علياء يو�سف من المارات على ف�سية 
البحرينيه مرمي  بعد  العايل  الوثب  الثاين يف  املركز 
املركز  يف  نا�سر  و���س��اره   ، الول  امل��رك��ز  يف  الن�����س��اري 

عي�سى  ل��ط��ي��ف��ه  وج������اءت  الثالث من الكويت   
، ويف رمي الرمح  100 مرت  ال�سابع ب�سباق  يف املركز 
ح��ل��ت ���س��ع��ي��دة خ��م��ي�����س يف امل���رك���ز اخل��ام�����س ، وم���روه 
اجلا�سمي باملركز ال�ساد�س ، اما رمي الكرة احلديدية 
 400 �سباق  ،ويف  املركز اخلام�س  �سامل  حققت مرمي 
، كما  املركز اخلام�س  نالت مهره جا�سم  مرت حواجز 
جاءت لطيفه عي�سى يف املركز اخلام�س يف �سباق 200 
اطاحة  م�سابقة  يف  الرابع  املركز  ابراهيم  ووداد  مرت، 

املطرقه،
�صعيد عويطه : اجناز اماراتي 

الوطنية  الوملبية  اللجنة  يف  الريا�سي  اخلبر  لفت 
الم���ارات  منتخب  متيز  اىل  العويطه  �سعيد  البطل 
بني  الطويله  امل�سافات  ل�سيما  جري  القوى  العاب  يف 
املنتخبات اخلليجية امل�ساركه ، وذلك كونهن م�ساركات 
نا�سئات يناف�سن مت�سابقات �سيدات ويتقدمن عليهن .

كافة  رائعة يف  كانت  القوى  العاب  اأن مناف�سات  واب��ان 
اللعاب ل�سيما �سباقات امل�سافات الطويلة التي متيزت 
م�سك  م�سك  خ��ت��ام��ه��ا  وك���ان  الم�����ارات  لع��ب��ات  فيها 
، وال��ذي يعترب  11 مبدالية ملونه  بح�سد الم��ارات 

جناح للعاب القوى الماراتي .
الماراتيه  الريا�سة  اليه  و�سلت  ما  ان  عويطه  واك��د 
يف العاب القوى هي نتاج العمل اجلماعي يف المارات 
والندية  ال��ق��وى  ال��ع��اب  واحت���اد  الوملبية  اللجنة  م��ن 
وه��ذا �سر النجاح يف كل جمال وال��ذي ح�سدناه بقوة 

الالعبات والتي وجدناهن القوى يف اخلليج .
و�سدد البطل الوملبي ان اجناز المارات يحت�سب لهن 
كون م�ساركات المارات الوحيدات امل�ساركات كنا�سئات 
يناف�سن �سيدات حيث ان مواليد امل�ساركات الماراتيات 
ترتاوح من 199 و2002 ما يجعل الجناز مبهر يف 

جميع املقايي�س.
مدربة الطائرة 

 جئنا لتحقيق اللقب ال�صاد�س على التوايل
 اأو�سحت مدربة منتخب الطائرة الإماراتي لل�سيدات 

البحرين  باأن جتاوز منتخب  الرباعي،  اأ�سماء خمي�س 
الدورة  ملناف�سات  الأوىل  امل��واج��ه��ة  يف  عليه  والتغلب 
»الأبي�س«  مهمة  م��ن  ي�سهل  امل���راأة،  لريا�سة  الرابعة 
يف املحافظة على اللقب للمرة ال�ساد�سة على التوايل. 
املتناف�سني  اأول  ال��ب��ح��ري��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ب�����اأن  م�����س��رة 
قوية  ع��ن��ا���س��ر  م���ن  مي��ل��ك��ه  مل���ا  الإم����ارات����ي  للمنتخب 
الذي  العايل  الفني  امل�ستوى  اإىل  بالإ�سافة  وممتازة، 
اأو�سحت  ك��م��ا  ال��ب��ح��ري��ن.  ط��ائ��رة  ب��ه لع��ب��ات  يتمتع 
البحرين  �سيدات  اأحلقها  التي  الأخ��رة  ب��اأن اخل�سارة 
م��ن حما�س  زادت  امل��ا���س��ي��ة،  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
الالعبات لعبور مباراة البحرين، والتي تعترب نهائي 
�سيدات  ب����اأداء  ال��رب��اع��ي  واأ����س���ادت  للمنتخبني.  مبكر 
الكويت،  �سيدات  اأم��ام  الثانية  املواجهة  بعد  الطائرة، 
واأ�سافت:  الإم��ارات��ي.  منتخبنا  ل�سالح  انتهت  والتي 
»تبقت لنا مباراتني اأمام كل من قطر وعمان، واخلطاأ 
مم��ن��وع يف كلتا امل��ب��ارات��ني، م��ن اأج���ل امل��ح��اف��ظ��ة على 
بالرغم  ال��رب��اع��ي  وت��اب��ع��ت  ال��ذه��ب«.  ال��ل��ق��ب، وح�سد 
الطائرة،  بها منتخب  التي مر  ال�سعبة  الظروف  من 
وال��ن��ق�����س ال��ع��ددي لبع�س ال��الع��ب��ات الأ���س��ا���س��ي��ات يف 
يقدم  املنتخب  اأن  اإل  املهنية،  لرت��ب��اط��ات��ه��م  ال��ف��ري��ق 
ال�سلبية،  ال��ظ��روف  جميع  متجاوز  م�ستوياته  اأف�سل 
وامل�سوؤولني  والإداري  الفني  الطاقم  عزمية  بف�سل 
اأن  متمنية  لل�سيدات،  الطائرة  كرة  لعبة  يف  جميعهم 

ينهي هذا ال�ستحقاق بتحقيق الذهب. 
بروفايل 

الطائرة،  ك��رة  ح��ب  يف  قلبها  �سكن  وع�سق  �سغف  ه��و 
فارتبط بها ورافقها يف حلها وترحالها ، قد ل يدرك 
القارئ م��دى ه��ذا احل��ب املخل�س ، ال من راأه��ا وهي 
ت��ت��اب��ع اأح���د م��ب��اري��ات الب��ي�����س الم���ارات���ي ، ليجدها 
 ، ، واأخ�����رى دورالأم  ت����ارة  امل����درب  ب����دور  ت��ق��وم  ت��وج��ه 
او   ، ال��الع��ب��ات  اأح���د  ا�سيبت  ان  قلقا  قلبها  ي��رجت��ف 
نقطه  ت�سجل لعباتها  وت�سجيعا عندما  ت�سرخ فرحا 
يف ار�س اخل�سم . الكابنت اأمينة ثاين اجلالف ع�سو 

الكرة  جلنة  رئي�سة  الطائرة  ك��رة  احت��اد  اإدارة  جمل�س 
الرتبية  وح��دة  رئي�سة  واملدر�سية،  الن�سائية  الطائرة 
التعليمية،  عجمان  منطقة  يف  والريا�سية  ال�سحية 
الرابعة  ال���دورة  يف  امل�سارك  الطائرة  منتخب  رئي�سة 
كرة  فريق  اأول  وموؤ�س�سة  اخلليجية،  امل���راأة  لريا�سة 
اأمينة  الكابنت  اأطماأنت   . الم���ارات  يف  ن�سائي  طائرة 
ب��ف��وز منتخب الم�����ارات ع��ل��ى ن��ظ��ره ال��ب��ح��ري��ن��ي يف 
اوىل مبارياته يف الدورة بنتيجة ثالث ا�سواط مقابل 

ومن  الأ�سعب  امل��ب��اراة  ه��ذه  ان  معتربة  واح���د،  �سوط 
الأول  امل��رك��ز  اىل  �سالكا  البي�س  درب  �سيكون  بعدها 
دورات م�ست.  لعدة  احتكره  التي  لقبه  حمافظا على 
هذه  يف  امل�ساركة  ع��ن  ال��الع��ب��ات  بع�س  غياب  ي��وؤرق��ه��ا 
الدورة الرابعة لريا�سة املراأة واللواتي مل يتمكن من 
امل�ساركة ، لتعول على الالعبات امل�ساركات يف رفع العلم 
الم��ارات��ي وع���زف ال�����س��الم ال��وط��ن��ي ب��اإع��الن التتويج 

باملركز الول لأبي�س الطائرة الن�سائي الماراتي. 

اجلولة  املقبل  اخلمي�س  دب��ي  حتت�سن 
العاملية  ال�����س��ل�����س��ل��ة  مل��ن��اف�����س��ات  ال��ث��ان��ي��ة 
التي   ،2015 �سي  فينا/ان يف  للغط�س 
ت��ق��ام يف جم��م��ع ح���م���دان ال��ري��ا���س��ي يف 
مب�ساركة  مار�س،   21-19 من  الفرتة 

وا�سعة لنجوم الغط�س يف العامل.
اأبطال  اأنهم  جم��دداً  ال�سينيون  واأث��ب��ت 
بعد  م����ن����ازع  دون  ال���غ���ط�������س  ع������امل  يف 
ا�ستحواذهم ال�ساحق على ذهب اجلولة 
العاملية للغط�س فينا/  الأوىل لل�سل�سلة 
العا�سمة  احت�سنتها  ال��ت��ي  ���س��ي  يف  ان 
ومن  املا�سي.  الأ���س��ب��وع  بكني  ال�سينية 
مناف�سات  دب��ي  جولة  ت�سهد  اأن  املتوقع 
�سعبة قبيل انطالق بطولة العامل فينا 

2015 بعد اأ�سهر قليلة. 
ي�سم الفريق ال�سيني يف �سفوفه اأ�سماًء 
ب���األ���ق���اب عاملية  ���س��ج��ل��ه��ا  ك���ب���رة ي���زخ���ر 
واأومل���ب���ي���ة، مب��ا ف��ي��ه��م ال��غ��ط��ا���س ك��ي��و بو 
الذي اأبهر جمهور دبي خالل مناف�سات 
املا�سي  العام  للغط�س  العاملية  ال�سل�سلة 
تامة  غ��ط�����س  ق���ف���زة  اأول  ن��ف��ذ  ع��ن��دم��ا 
ت�سونغ  وه���ي  10م،  ث��اب��ت��ة  من�سة  م��ن 
العامل  ُتوج بذهب بطولة  الذي  احلائز 
والأوملبياد يف �سباقات 3م، واحلائز على 
لقب بطولة العامل 5 مرات. كما ي�سم 
كني  املخ�سرم  النجم  ال�سيني  الفريق 
كاي -29 عاماً-، حامل ذهب الأوملبياد 
بطولة  قمة  على  تربع  وال��ذي  مرتني، 

3م و3م  ���س��ب��اق��ات  م����رات يف   6 ال��ع��امل 
احلائز  ي��وان،  كاو  اإىل  اإ�سافة  متزامن، 
ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة الأومل���ب���ي���اد يف ���س��ب��اق 10م 
الأ�سبوع  ه��ذا  دب��ي  وت�ستقبل  م��ت��زام��ن. 
وه��م على  دول���ة،   14 م��ن  69 غطا�ساً 
اأهبة ال�ستعداد لتحدي التنني ال�سيني 

النيل منه يف  اإخفاقهم يف  رغم  جم��دداً 
جولة بكني، غر اأن الطريق اإىل من�سة 
نظراً  �سهاًل  يكون  ل��ن  دب��ي  يف  التتويج 
ل��ق��وة امل��ن��اف�����س��ة امل��ت��وق��ع��ة م��ن اجلميع. 
وح�سد الغطا�سون ال�سينيون يف مو�سم 
2014 معظم امليداليات الذهبية ومل 

اأن  اإل  منها،  قليل  ع��دد  ���س��وى  ي��ف��ق��دوا 
غطا�سي  وبقية  ال�سينيني  ب��ني  ال��ه��وة 
يتطلع  اإذ  ب��ال��ت��ق��ل�����س،  ب������داأت  ال���ع���امل 
انت�سارات  ح��ق��ق��وا  ال��ذي��ن  ال��غ��ط��ا���س��ون 
على ال�سينيني يف املا�سي لتكرار اأدائهم 
الناجح يف دبي. بدوره حظي النجم كيو 
دبي  ب��اإع��ج��اب جمهور  املا�سي  ال��ع��ام  ب��و 
غط�سة  تنفيذه  ع��ق��ب  ل��ه  �سفق  ال���ذي 
10م،  من�سة  م��ن  ال���روع���ة  منتهى  يف 
وبات من املوؤكد يف ذلك احلني ح�سوله 
غط�سته  اأن  غ��ر  ال�����س��ب��اق،  ذهبية  على 
واأداء  ال����ث����اين،  ال������دور  يف  امل��ت��وا���س��ع��ة 
قاد  الثابت  فيكتور مينيباييف  الرو�سي 
الأخ��ر لن��ت��زاع ذهبية احل��دث. كذلك 
جن���ح ال��ث��ن��ائ��ي الأمل�������اين ���س��ت��ي��ف��ن فيك 
امليدالية  انتزاع  يف  هو�سدينغ  وباتريك 
الذهبية يف م�سابقة 3م غط�س متزامن، 
م��ت��ق��دم��ني ع��ل��ى ك����او ي�����وان ول����ني يو. 
العاملية  وخالل جولة مو�سكو لل�سل�سلة 
يفغيني  الرو�سي  فاز   ،2014 للغط�س 
كوزنيت�سوف بذهبيتي 3م و3م متزامن 
�سهدت  بينما  زاخ���اروف،  اإليا  زميله  مع 
جولة احلدث الأخرة التي ا�ست�سافتها 
امل��ك�����س��ي��ك تقدم  م��ون��ت��ري يف  م��دي��ن��ة 
ب��ات��ري��ك ه��و���س��دي��ن��غ جم�����دداً ع��ل��ى هي 
ميغان  وُت���وج���ت  3م،  ���س��ب��اق  يف  ت�����س��ون��غ 
تقدمت  اأن  بعد  10م  بذهبية  بنفيتو 

على ال�سينية ليو ويك�سيا. 

نادي  رئي�س  نهيان  اآل  �سخبوط  بن  خليفة  بن  �سلطان  ال�سيخ  ت��راأ���س 
النادي  اإدارة  ملجل�س  ال���دوري  الجتماع   ، وال�سطرجن  للثقافة  العني 
�سلطان  املهند�س  بح�سور  العني  مدينة  يف  ال��ن��ادي  مبقر  عقد  ال��ذي 
خلريباين  �سيف  والدكتور  النادي  رئي�س  نائب  اليبهوين  علي  حممد 
النعيمي المني العام رئي�س املكتب التنفيذي، وامل�ست�سار حممد اأمني 
علي  ط��ارق  واملهند�س   ، التنفيذي  املدير  ال��زع��وين  اأحمد  عبداهلل  بن 
الن�ساط  رئي�سة جلنة  ال�سام�سي  الفني ومرمي  رئي�س اجلهاز  الطاهر 
الن�سائي ..  اعتمد جمل�س الإدارة التقرير الإداري الذي عر�سه املدير 
والذي  ال��زرع��وين  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  اأم���ني  حممد  امل�ست�سار  التنفيذي 
ا�ستعر�س فيه الأعمال الإدارية التي ات اإجنازها خالل الفرتة ال�سابقة 
اإط���ار خطة  ال��ذي مت يف ع��دد م��ن م��دار���س العني يف  الن�ساط  وتقرير 
ن�سر اللعبة يف املدار�س بالتعاون مع منطقة العني التعليمية و�سملت 

بها  �سطرجن  مركز  افتتاح  مت  التي  اليحر  ومدر�سة  الفوعة  مدر�سة 
لتعليم الطلبة مباديء واأ�سا�سيات اللعبة  من ناحيته عر�س املهند�س 
التي حققها  الفنية  اأهم الإجن��ازات  طارق الطاهر تقريرا �سامال عن 
لعبو لعبات النادي حيث ح�سد النادي املركز الأول يف اأربع بطولت 
ال�سيدات واملركز  الثاين يف دوري  املركز  اإىل  بالإ�سافة  فردية وفرقية 
الثالث يف دوري اأندية غرب اأ�سيا لفرق ال�سيدات التي اأقيمت يف الأردن  
املقبلة  واخلارجية  املحلية  امل�ساركات  ترتيبات  الإدارة  جمل�س  وتابع 
بطولة  تنظيم  اعتماد  الإدارة  جمل�س  وق��رر   ، ال��ن��ادي  وف��رق  لالعبي 
التح�سرات  ب��دء  م��ع   ) ج��ون��ي��ور  ال��ع��ني   ( للنا�سئني  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ني 
املبكرة لبطولة العني كال�سيك الدولية والتي تقرر البدء يف ترتيبات 
البطولة  لإخ��راج  احل��ايل  العام  من  دي�سمرب  �سهر  خالل  ا�ست�سافتها 
البطولت  اأكرب  اأف�سل �سورة تنظيمية وفنية بو�سفها واح��دة من  يف 

املفتوحة يف منطقة ال�سرق الأو�سط مع اإ�سافة بطولة العني جونيور 
حملة  اإقامة  نحو  النادي  رئي�س  �سمو  ووج��ه  الدولية   الروزنامة  اإىل 
اجلهات  مع  بالتعاون  دوري  ب�سكل  معينة  زمنية  م��دة  كل  �سطرجنية 
والدوائر احلكومية والتخطيط اجليد لكل حملة حتى حتقق اأهدافها 
والتجمعات  املوؤ�س�سات  بفوائدها يف خمتلف  والتعريف  اللعبة  ن�سر  يف 
ال��ع��ام��ة يف املجتمع واحل��دائ��ق والأماكن  ب��الأم��اك��ن  ال��ن��ادي  م��ع رب��ط 
الرتفيهية واملراكز التجارية واملوؤ�س�سات املختلفة   وقرر جمل�س الإدارة 
الالعبني  تفاعال مع  اأك��رث  ليكون  للنادي  الإل��ك��رتوين  املوقع  تطوير 
والفعاليات  البطولت  عن  املعلومات  وحتديث  ن�سر  مع  املوقع  وزوار 
التي ينظمها النادي وتوفر اإمكانية الت�سجيل يف البطولت والأن�سطة 
من خالل املوقع وكذلك توا�سل الالعبني مع مدربي النادي مع خالل 

املوقع الإلكرتوين للنادي وتوفر املواد التدريبية لالعبني 

ال�سريعة  ل��ل��زوارق  العاملية  املوؤ�س�سة  اأ���س��رة  حتتفل 
-دبليو بي بي اأيه- باليوم العاملي ملتالزمة داون من 
خالل فعاليات جائزة دبي الكربى للزوارق ال�سريعة 
-اك�����س ك���ات- اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة العامل 
2015 والتي ينظمها نادي دبي الدويل للريا�سات 
البحرية اعتبارا من يوم اخلمي�س واىل يوم ال�سبت 
توجيهات  على  بناءا  الرائدة  املبادرة  وتاأتي  املقبلني 
اآل مكتوم  �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 
الأ�سخا�س  ح��ق��وق  حل��م��اي��ة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س 
للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  رئي�س  الإع��اق��ة  ذوي 
جمل�س  ر�سمها  التي  ل��الأه��داف  وحتقيقا  البحرية 
بي  -دبليو  ال�سريعة  للزوارق  العاملية  املوؤ�س�سة  اإدارة 

بي اأيه- 
وقال �سعادة �سيف بن مرخان الكتبي رئي�س جمل�س 
بي  -دبليو  ال�سريعة  للزوارق  العاملية  املوؤ�س�سة  اإدارة 
بي اأيه- اأن خمتلف �سرائح املجتمع يف دولة الإمارات 
من  ال��الزم  والهتمام  الدعم  جتد  املتحدة  العربية 
خالل دعم ورعاية قيادتنا الر�سيدة ممثلة ب�ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
والبتكار  التطوير  م�سرة  قائد  واأخيه  اهلل  حفظه 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

رعاه اهلل 
ورفع الكتبي ال�سكر اجلزيل اإىل �سمو ال�سيخ من�سور 
اآل مكتوم رئي�س اللجنة العليا  بن حممد بن را�سد 
حلماية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة رئي�س نادي 
البحرية لهتمامه بجميع  للريا�سات  ال��دويل  دبي 
الفئات ودعمه الكبر للفعاليات والأحداث املختلفة 
والتي تهتم وتعني باأ�سحاب الإرادة والعزمية ومنها 
داون  الإم��ارات ملتالزمة  العام جلمعية  احتفال هذا 
�سعار )فر�سي خياراتي( وذلك  �سيقام حتت  والذي 
حيث  اجل����اري  م��ار���س  املوافق21  ال�����س��ب��ت  ي���وم  يف 
داون  ملتالزمة  العاملي  لليوم  العا�سرة  الذكرى  حتل 
وهو املوعد الذي يتزامن مع موعد ختام مناف�سات 
ج��ائ��زة دب���ي ال��ك��ربى 2015 اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
ك��ات- يف  اك�س   - ال�سريعة  ل��ل��زوارق  ال��ع��امل  بطولة 

امليناء ال�سياحي
ال�سريعة  للزوارق  العاملية  املوؤ�س�سة  مبادرة  اأن  واأك��د 
-دبليو بي بي اأيه- تاأتي ا�ست�سعارا باأهمية التوا�سل 
ذوي  واإدم���اج  وقطاعاته  املجتمع  فئات  خمتلف  مع 
الحتياجات اخلا�سة يف الأن�سطة والفعاليات مبينا 
اأن وجود اأع�ساء ومنت�سبي جمعية الإمارات ملتالومة 
من  الكثر  حتقيق  على  ي�ساعد  ح��ي��وي  اأم���ر  داون 
الأهداف ويربز الأدوار اليجابية للموؤ�س�سة العاملية 
والتي تعترب من�سة ترويجية ولي�س ريا�سية فقط 
امل�ساواة  اأي�سا وحتقيق  تهتم باجلوانب الجتماعية 
الفئات  جميع  ومتكني  املجتمع  اأف��راد  بني  املطلوبة 

من حقوقهم

حت�صريات البطولة العاملية
امل��ن��ظ��م��ة حلدث  ال��ل��ج��ن��ة  اآخ����ر، رف��ع��ت  ع��ل��ي �سعيد 
مناف�سات جائزة دبي الكربى للزوارق ال�سريعة -اك�س 
كات- اجلولة الثانية من بطولة العامل 2015 من 
�سرعة العمل لإجناز الرتتيبات املطلوبة ل�ست�سافة 

املناف�سات التي تنطلق على مياه اخلليج العربي يف 
امليناء ال�سياحي يوم بعد غد اخلمي�س وت�ستمر حتى 

موعد اخلتام يوم ال�سبت املقبل.
وت���ق���ام امل��ن��اف�����س��ات يف ���س��ي��اف��ة ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
العاملية  املوؤ�س�سة  وب��اإ���س��راف  البحرية  للريا�سات 
للزوارق ال�سريعة -دبليو بي بي اأيه- اجلهة املروجة 
ل��ل��ح��دث حت���ت م��ظ��ل��ة الحت������اد ال������دويل ل���ل���زوارق 
ال�سريعة -يو اأي اآم- وبالتعاون مع �سركاء املوؤ�س�سة 
اعمار  و�سركة  دب��ي  اك�س  موؤ�س�سة  ال�سرتاتيجيني 
الريا�سية،  دب��ي  وقناة  احل��رة  دب��ي  و�سوق  العقارية 
زورقا   14 م�ساركة  احل��دث  ي�سهد  اأن  املنتظر  ومن 

ظهرت هذا املو�سم ومنذ اجلولة الأوىل والفتتاحية 
وال��ت��ي ج���رت يف ع��رو���س ال�����س��اح��ل ال�����س��رق��ي اإم����ارة 
ال��ف��ج��رة وم��ث��ل اأطقهما ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان من 
الأم��ري��ك��ي��ة واي��ط��ال��ي��ا وفرن�سا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
والكويت  و�سوي�سرا  وا�سرتاليا  والرنويج  وال�سويد 

اإ�سافة اإىل �سفراء ريا�سة الإمارات
التي  والفتتاحية  الأوىل  اجلولة  مناف�سات  وكانت 
ف���وز زورق ابوظبي  ���س��ه��دت  ال��ف��ج��رة ق��د  ج���رت يف 
ب��ق��ي��ادة ال��ث��ن��ائ��ي را����س���د ���س��ه��ي��ل ال��ط��اي��ر وفالح   5
ال�����زورق  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ا  الأول  ب��امل��رك��ز  امل��ن�����س��وري 
الثنائي  ب��ق��ي��ادة   6 ���س��ور  اأوف  نيكوليني  الي��ط��ايل 

الزورق  ثالثا  نيكوليني وتوما�سو بويل وحل  ماثيو 
الثنائي  بقيادة   20 انفي�ستمنتي  مارينا  اليطايل 

بارليزي �سرافينو والك�ساندرو باروين.
اأه��م��ي��ة كبرة  الثانية  امل�����س��ارك��ة يف اجل��ول��ة  وت��اأخ��ذ 
بالن�سبة للم�ساركني وخا�سة الزوارق التي مل تكمل 
ال�سباق الرئي�سي يف اجلولة الأوىل ومن بينها حامل 
�سيف  ع���ارف  الثنائي  ب��ق��ي��ادة   3 ف���زاع  زورق  اللقب 
الزفني ون��ادر بن هندي وال��ذي تعر�س حلريق اأتي 
ال��زورق وحرمه من حت�سيل  اح��دي حمركات  على 
املراحل  ت�����س��دره  ب��ال��رغ��م م���ن  ن���ق���اط يف اجل���ول���ة 

الأوىل.

تنفيذا لتوجيهات من�صور بن حممد

مونديال )اك�س كات( يحتفل مع جمعية )متالزمة داون(
احتفاالت اليوم العاملي ت�صادف ختام مناف�صات اجلولة الثانية
الكتبي:مبادرة تن�صجم مع اأهداف املوؤ�ص�صة العاملية للزوارق ال�صريعة

�شطرجن العني ينظم بطولة دولية للنا�شئني ويثمن نتائج الالعبني 

جنوم العامل يتحدون الهيمنة ال�شينية يف مونديال دبي للغط�س

•• العني - الفجر 

نهيان  اآل  زاي��د  نهيان بن  ال�سيخ  �سمو   حتت رعاية 
زاي�����د لالأعمال  م��وؤ���س�����س��ة  اأم����ن����اء  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
اأبوظبي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واخل����ري����ة  الإن�������س���ان���ي���ة 
الريا�سي، تفتتح بطولة كاأ�س العامل للرماية على 
اجلمعة  يوم  م�ساء  من  ال�سابعة  يف  ر�سميا  الأطباق 
من  والع�سرين  التا�سع  حتى  ت�ستمر  وال��ت��ي  املقبل 
ورامية  رامياً   431 �سهر مار�س اجل��اري مب�ساركة 
بطاقات  ع�سر  على  ويتناف�سون  دول��ة   71 ميثلون 
جانرو  ري��ودي  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  اإىل  موؤهلة 
يف  للرجال  بطاقات  �ست  منها  ب��ال��ربازي��ل   2016
ال����رتاب وال��دب��ل ت���راب وال���س��ك��ي��ت واأرب����ع بطاقات 

لل�سيدات يف الرتاب وال�سكيت . 
يف  املنتخبات  ب���داأت  البطولة  م��وع��د  اق���رتاب  وم��ع 
الو�سول اإىل مدينة العني لقتنا�س فر�سة التدريب 
احلر قبل اأن يت�سلم الحتاد الدويل امليادين للتدريب 
م�ساء  حتى  بالفعل  و���س��ل  حيث  ل��ل��رم��اة  الر�سمي 
اأم�س الأثنني 19 منتخباً وهي منتخبات الوليات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ورو���س��ي��ا واي��ط��ال��ي��ا والربازيل 
وكندا وقطر وكازاخ�ستان والكويت والهند واململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال���ع���راق واأذرب���ي���ج���ان وم�سر 
اأفريقيا و�سان  وتايالند ونيوزيلندا واملجر وجنوب 
مارينو اإىل جانب منتخبنا الوطني املتواجد حالياً 

الفرق  اأول  ال��ربي��ط��اين  امل��ن��ت��خ��ب  .وك�����ان  ب��ال��ع��ني 
والرماية  للفرو�سية  العني  ن��ادي  ليتحول  و���س��وًل 
واجلولف ااإى ما ي�سبه خلية النحل . من جانب اآخر 
الوقت  يف  اخلتام  حفل  على  امل�سرفة  اللجنة  تعكف 
مكان  على  الخ���رة  اللم�سات  و���س��ع  على  ال��راه��ن 
جديدة  مفاجاأة  ي�سكالن  واللذين  وفقراته  احلفل 
يقدمها نادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف 
للدولة  احل�������س���اري  ال���ت���ط���ور  ل��ت��ع��ك�����س  ل�����س��ي��وف��ه 
�سيف  اأك��د  جانبه  من  باللعبة   املتنامي  والهتمام 
مدير  املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  ال�سام�سي  مانع 
اأبعد  البطولة  الهدف من  اأن  للرماية  العني  ن��ادي 
�سمة من  ب��ات  ال��ذي  التنظيمي  النجاح  م��ن جم��رد 
�سيكون هذه  الهدف  اأن  بل  الوطنية  �سمات كوادرنا 
املرة اأبعد بكثر ليقرتن بالإجناز الأوملبي وناأمل اأن 
يوفق راٍم اأو اأكرث يف الفوز ببطاقة التاأهل لالأوملبياد 
العام املقبل بريودي جانرو بالربازيل �سيما واأنها 
حيث  النادي  ينظمها  التي  الأوىل  البطولة  لي�ست 
�سبق له احت�سان بطولة نهائي كاأ�س العامل 2011 
ع�سر  الثانية  اخلليج  وبطولة  دول��ة   47 مب�ساركة 
على  للرماية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  وب��ط��ول��ة   2012 ع��ام 
وبطولة  دول��ة   50 مب�ساركة   2013 عام  الأطباق 

. اخلليج للرماية على الأطباق عام 2014 
وقال ال�سام�سي اإن نادي العني للفرو�سية والرماية 
بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  من  وبتوجيهات  واجلولف 

التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
رئي�س النادي �سوف ي�سخر كافة الإمكانيات لأجناح 

البطولة وت�سهيل مهمة وراحة �سيوفها .
البطولة  بتحقيق  �سعادته  ع��ن  ال�سام�سي  واأع���رب 
اأرقاماً قيا�سية من ناحية الكم الذي قد ي�سل هذه 
وم�سوؤول  راٍم  بني  ما  م�سارك   800 نحو  اإىل  امل��رة 

حتكيمي وتنظيمي واإعالمي .
ووجه نائب رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة ال�سكر 
اإىل الهيئات واملوؤ�س�سات وال�سركات الداعمة للحدث 
اأبوظبي الريا�سي ال�سريك احلكومي  وهي جمل�س 
راعياً  الوطني  الحت��اد  بنك  اإىل  بالإ�سافة  الداعم، 
الر�سمي ومطار  الناقل  لل�سيارات  وال�سرقية  ذهبياً 
راعياً  ليفينج  واأوا���س��ي�����س  امل��ا���س��ي  ال��راع��ي  اأب��وظ��ب��ي 
اإعالمياً. كما ي�ساهم يف الرعاية عدد من املوؤ�س�سات 
للمكائن  ماتاريلي  مقدمتها  يف  والعاملية  الوطنية 
كوكاكول  و����س���رك���ة  ال���رم���اي���ة  مب���ي���ادي���ن  اخل���ا����س���ة 
ي�سارك  بينما  الر�سمية،  النتائج  معتمد  و�سيو�س 
وال�سفر  لل�سياحة  الأم����ان  احل���دث  ه��ذا  تنظيم  يف 
والرماية  للفرو�سية  العني  ون��ادي  الرماية  واحت��اد 
واجلولف، وحتظى البطولة التي تاأتي �سمن خطة 
الإمارات  للرماية بدعم من احتاد  الدويل  الحتاد 
اأبوظبي والقيادة  العامة ل�سرطة  للرماية والقيادة 
الريا�سي،  اأبوظبي  وجمل�س  دب��ي  ل�سرطة  العامة 

وكافة الرعاة واملنظمني.

مفاجاآت يف حفل افتتاح كاأ�س العامل للرماية

و�شول رماة 20 دولة ونادي العني يتحول اىل خلية نحل
ال�صام�صي : ن�صعى الأن يقرتن النجاح التنظيمي باالإجناز االأوملبي

ختام مناف�شات العاب القوى ب� 11 ميدالية يف الدورة الرابعة لريا�شة املراأة اخلليجية
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الفجر الريا�ضي

ل��ل��ج��ام��ع��ات �سدارته  ال��ري��ا���س��ي  ا����س���رتد ف��ري��ق الحت�����اد 
للمو�سم  احلكومية  للموؤ�س�سات  ال��ع��ام  ال���دوري  لبطولة 
ال�سبوع  مباريات  ختام  مع   2015  -  2014 الريا�سي 
الالعبني  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سم  ال��ت��ي  امل�سابقة  م��ن  ال�سابع 
يف  العاملني  من  املحلية  الأن��دي��ة  م�ستوى  علي  البارزين 
 ، والفريقية  العربية  ال��ك��رة  جن��وم  بجانب  اجل��ه��ات  تلك 
وق��د ج���اءت ���س��دارت��ه ب��ف��وزه علي ف��ري��ق م��دي��ري��ة �سرطة 
الفريقني  ب��ني  ج��رت  التي  امل��ب��اراة  يف  3/�سفر  العا�سمة 
الحتاد  مبقر  زاي��د  بن  �سلطان  باإ�ستاد  الأول  اأم�س  م�ساء 
الريا�سي العام للموؤ�س�سات يف اأبو ظبي ، رافعا ر�سيده اإىل 
فريق جهاز  نقطتني من  بفارق  ب��دون هزمية  نقطة   19
تراجع  فيما  نقطة   17 بر�سيد  الو�سيف  املن�ساآت  حماية 

فريق �سرطة العا�سمة للمركز الثالث بر�سيد 16 نقطة 
، وقد �سجل اأهداف احتاد اجلامعات �ساهر ال�ساكر وعمر 
ال��ع��ام��ودي واأ���س��ان��ة ن��اج��وين وال��ت��ي اداره����ا ال���دويل عادل 
النقبي مب�ساعده ابراهيم املن�سوري ومروان عبدالرحمن 
املباراة  وراق��ب  الكرة  احت��اد  حكام  من  رابعا  نعمان  ونبيل 

الدويل حممد اجلالف املدير الفني لالحتاد .
من  دقيقة  و35  الرابعة  يف  امل�سابقة  مباريات  وت�ستاأنف 
بلقاء  ظبي  اأب���و  يف  زاي���د  ب��ن  �سلطان  باإ�ستاد  ال��ي��وم  م�ساء 
يجمع بني فريقي �سرطة الغربية الرابع بر�سيد 9 نقاط 
تعقبها  وال��ت��ي  الو�سيف،  ال��ث��اين  املن�ساآت  حماية  وج��ه��از 
نقاط مع   9 بر�سيد  املدين اخلام�س  الدفاع  ادارة  مباراة 

فريق اكادميية �ستوجتارت ال�سابع بر�سيد 4 نقاط.

الوف��ر حظا  وهو  النكليزي  ار�سنال  �سيفه  مع  الثالثاء  اليوم  مباراة  اىل  الفرن�سي  موناكو  يدخل 
لبلوغ الدور ربع النهائي من م�سابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وح�سمت حتى الن اربع بطاقات اىل الدور ربع النهائي بتاأهل ريال مدريد ال�سباين حامل 
اللقب وباري�س �سان جرمان الفرن�سي وبايرن ميونيخ الملاين وبورتو الربتغايل ويبدو 

موناكو مر�سحا للح�سول على بطاقته بعد ان ح�سم الول لقاء الذهاب 3-1 يف معقل 
ار�سنال، فيما يعول اتلتيكو مدريد ال�سباين و�سيف البطل على �سجله بني جمهوره 

لتعوي�س خ�سارته ذهابا امام باير ليفركوزن الملاين �سفر-1.
ال��ذي حققه  ال�ساعق  الفوز  على  للبناء  موناكو  ي�سعى  الثاين،  لوي�س  ملعب  على 
ذهابا يف �ستاد المارات من اجل بلوغ ربع النهائي للمرة الوىل منذ مو�سم 2003-

2004 حني تخطى ريال مدريد وت�سل�سي النكليزي قبل ان يحرمه بورتو من 
اللقب بالفوز عليه 3-�سفر يف النهائي.

للمرة  اوروب��ا  ابطال  دوري  م�سابقة  املجموعات من  دور  اىل  موناكو  وع��اد 
التاأهل  2004-2005 وقد متكن فريق الم��ارة من  الوىل منذ مو�سم 
اىل الدور ثمن النهائي بعد ان ت�سدر املجموعة الثالثة امام باير ليفركوزن، 

وا�سبح الن على م�سارف بلوغ ربع النهائي بف�سل الهداف الثالثة التي 
برباتوف  دمييتار  والبلغاري  كوندوغبيا  ج��وف��ري  ع��رب  ذه��اب��ا  �سجله 

والبلجيكي يانيك فريرا كارا�سكو.
ار�سني  ال�سابق  مدربه  ل�ستقبال  جيدا  الم���ارة  فريق  حت�سر  وق��د 

فينغر وذلك بفوز رجال الربتغايل ليوناردو جاردمي على با�ستيا 
الدوري  م��ن  والع�سرين  التا�سعة  املرحلة  يف  اجلمعة  3-�سفر 

املحلي ما ابقاه داخل دائرة ال�سراع على املركز الثالث الخر 
املوؤهل اىل امل�سابقة القارية الم املو�سم املقبل والذي يحتله 

مر�سيليا بفارق 4 نقاط عن موناكو.
مل  اذ  م��ون��اك��و  م�سلحة  يف  املعطيات  جميع  وت�سب 

ابطال  دوري  م�سابقة  ت��اري��خ  يف  ف��ري��ق  لي  ي�سبق 
او  ب��ف��ارق هدفني  ذه��اب��ا  ان عو�س خ�سارته  اوروب���ا 

اكرث وتاأهل اىل الدور التايل.
الب��ط��ال متكنا  ت��اري��خ دوري  ف��ري��ق��ان فقط يف  وه��ن��اك 

�سفر-1  كانت  النتيجة  لكن  ذهابا  خ�سارتهما  تعوي�س  من 
وه��م��ا اي��اك�����س ام�����س��رتدام ال��ه��ول��ن��دي وان���رت م��ي��الن الي���ط���ايل، الول �سد 
)فاز   1996-1995 مو�سم  نهائي  ن�سف  يف  ال��ي��ون��اين  باناثينايكو�س 
نهائي مو�سم  المل��اين يف ثمن  بايرن ميونيخ  والثاين �سد  3-�سفر(  ايابا 

2010-2011)3-2 ايابا(.
ويواجه ار�سنال بالتايل احتمال انتهاء م�سواره عند الدور الثاين للمو�سم 
يد  على   2011-2010 مو�سم  خ��الل  خ��رج  ال��ت��وايل  على  اخلام�س 

بر�سلونة ال�سباين بعد فاز ان ذهابا 2-1 وخ�سر ايابا 1-3، و2011-
2012 على يد ميالن اليطايل بعد ان خ�سر ذهابا �سفر-4 وفاز ايابا 
على ملعبه 3-�سفر، و2012-2013 على يد بايرن ميونيخ بعد ان 
و2014-2013  2-�سفر،  ايابا  وفاز   3-1 ار�سه  على  ذهابا  خ�سر 

على يد بايرن ميونيخ اي�سا بعد ان خ�سر ذهابا على ار�سه �سفر-2 
وتعادل ايابا 1-1 ايابا.

وما يعقد من مهمة ار�سنال الذي حت�سر ب�سكل جيد بتحقيقه 
ال���دوري املحلي )ف��از على جاره  ال��ت��وايل يف  ف��وزه اخلام�س على 

و�ست هام 3-�سفر يوم ال�سبت املا�سي(، ان موناكو مل يتلق اي هدف يف املباريات الثالث التي خا�سها 
بني جمهوره خالل دور املجموعات كما كان �ساحب اف�سل دفاع يف الدور الول بعد ان اهتزت �سباكه 
مرة واحدة فقط، ا�سافة اىل انه مل يخ�سر يف اي من مبارياته القارية الثماين الخرة يف لوي�س 

الثاين وحتديدا منذ ان خ�سر امام ايندهوفن الهولندي �سفر-2 يف مار�س 2005.
كما مل يخ�سر موناكو قاريا على ار�سه بفارق هدفني او اكرث من 12 �سبتمرب 1995 حني 
�سقط امام فريق انكليزي اخر هو ليدز يونايتد �سفر-3، وهو ياأمل بالتايل ان يحافظ على 
هذا ال�سجل املميز يف اول مباراة له على ار�سه �سد مناف�س انكليزي منذ 2004 حني تغلب 
على ت�سل�سي 3-1 يف ن�سف نهائي ن�سخة 2003-2004 ثم على ليفربول 1-�سفر يف 
دور املجموعات من الن�سخة التالية. ومن املوؤكد ان احدا مل يكن يتوقع ان يكون 
ار�سنال على م�سارف توديع امل�سابقة من الدور الثاين جمددا لكن الداء 
الذي قدمه النادي اللندين ذهابا مل يكن بامل�ستوى املطلوب، وهذا 
المر اعرتف به فينغر الذي انتقد فريقه وا�سفا الخطاء التي 
امتعا�سه  فينغر  يخف  ومل  والنتحارية.  بال�ساذجة  ارتكبها 
من الداء الذي قدمه لعبوه امام فريقه ال�سابق، وهو قال 
الذي  الهدف الول  املباراة: كنا غر حمظوظني يف  بعد 
الملاين  امل��داف��ع  بطن  م��ن  ال��ك��رة  حتولت  ان  بعد  �سجل 
ب��ر م��رت��ي�����س��اك��ر ل��ك��ن ال��ه��دف��ني ال��ث��اين وال��ث��ال��ث كانا 
انتحاريني. لي�س من امل�سموح ان ن�سمح بت�سجيل هدف 

مماثل للهدف الثالث الذي دخل مرمانا.
الكرة  وخ�سرنا  �سحيح  ت���وازن  ه��ن��اك  يكن  مل  ووا���س��ل 
خا�سة  كبرة  بخيبة  �سعرت  مك�سوفني.  انف�سنا  وتركنا 
م��ن ���س��ذاج��ت��ن��ا ال��دف��اع��ي��ة. ي��ب��دو ان��ن��ا ف��ق��دن��ا اع�سابنا 
وعقالنيتنا. القلب تغلب على الفكر وعلى هذا امل�ستوى 
من التناف�س ل ميكن ان ت�سيب النجاح. مل نكن جاهزين 

ذهنيا للدخول يف اجواء املباراة ودفعنا ثمن ذلك.
عاد  املحلي،  ال��دوري  يف  م�ستواه  من  �سيئا  ا�ستعادته  وبعد 
ار�سنال يف مباراة موناكو لظهار ال�سعف الذهني واله�سا�سة 
بقيادة  فينغر  ام����ال  ع��ل��ى  ���س��اب��ق��ا  ق�سيا  ال��ل��ذي��ن  ال��دف��اع��ي��ة 
اىل املجد القاري او حتى املحلي )مل يحرز اي  “املدفعجية” 

لقب منذ 2005 با�ستثناء الكاأ�س املحلية املو�سم املا�سي(.
ب�سبب  �سبب اخل�سارة قد يكون  بان  الفرن�سي  امل��درب  اعترب  وقد 
الفوز يف جيوبهم، م�سيفا لقد  بان  واعتقادهم  تراخي لعبيه 
عابنا  الذهنية،  يف  ك��ان  وال��ف��ارق  لعبنا  طريقة  يف  ا�ستعجلنا 
ل�180 دقيقة  املواجهة متتد  ان هذه  ال�سرب خ�سو�سا  غياب 

)مباراتي الذهاب والياب(.
اه��داف يف لقاء الياب  الفوز بفارق ثالثة  ار�سنال اىل  ويحتاج 
التي و�سل اىل مباراتها  امل�سابقة  من اجل موا�سلة م�سواره يف 
ي�سقط  ان  قبل  فيها  له  نتيجة  اف�سل  يف   2006 ع��ام  النهائية 
امام بر�سلونة ال�سباين، لكن املهمة لن تكون �سهلة على الطالق 
من  اي  يف  ار���س��ه  على  اه���داف  ث��الث��ة  يتلق  مل  م��ون��اك��و  ان  خ�سو�سا 
املباريات التي خا�سها هذا املو�سم كما انه مل ينجح اي فريق يف موا�سلة 
م�سواره يف امل�سابقة بعد خ�سارته بفارق هدفني على ار�سه منذ ان حقق ذلك 

اياك�س ام�سرتدام الهولندي عام 1969.

اتلتيكو يعول على قوته بني جمهوره 

موناكو مر�شح النهاء م�شوار ار�شنال يف دوري االأطبال 

االحتاد الريا�شي للجامعات يف �شدارة دوري موؤ�ش�شات اأبوظبي
حتت رعاية �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية .. ي�سارك فريق اأبوظبي 
للزوارق ال�سريعة يف ثاين جولت بطولة العامل لزوارق الك�س كات التي تقام يف دبي يومي 
اجلمعة وال�سبت املقبلني .. وذلك عن طريق جنميه املتاألقني را�سد الطاير وفالح املن�سوري 
. وكان فريق اأبوظبي قد ح�سد لقب اجلولة الفتتاحية والأوىل والتي اأقيمت يف الفجرة 
يف ختام ال�سهر املا�سي لي�سع نف�سه يف �سدارة الرتتيب العام وي�سعى الفريق من خالل هذه 
به يف اجلولة  ال��ذي ظهر  امل�ستوى  نف�س  وتقدمي  اللقب  املناف�سة على  ا�ستمرار  اإىل  اجلولة 
ال�سياحي يف موقع  امليناء  دبي على  داخليا يف  الفريق مع�سكرا  ويبداأ   . البطولة  الأوىل من 
وفعاليات  مرا�سم  مع  اخلمي�س  من  تبداأ  التي  الفعلية  للم�ساركة  اإ�ستعدادا  امل�ساركة  الفرق 
بعثة  رئي�س  الرميثي  �سامل  قال  جهته  من  العاملية.  البطولة  يف  الفني  والفح�س  الت�سجيل 
الثانية هو حماولة الو�سول جمددا للمراكز الثالثة  اإنه �سيكون هدفنا يف اجلولة  الفريق 

الأوىل واإنهاء ال�سباق بر�سيد جيد من النقاط ي�ساف اإىل الر�سيد العام من اأجل ال�ستمرار 
تنتظرنا يف  ت�سع جولت كاملة  اأو  للمو�سم حيث هناك ثماين  العام  اللقب  املناف�سة على  يف 
البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  الرميثي  و�سكر  دي�سمرب.  وحتى  القادمة  الأ�سهر 

م�ست�سيف البطولة موؤكدا اأن البطولة يف �سيافة دبي �سيكون لها طعم مميز وخمتلف.
اللقب  تعطل حامل  اأن  بعد  املا�سية  الأول يف اجلولة  املركز  اأبوظبي قد ح�سد  وك��ان فريق 
وتعر�س حمركه لالحرتاق  ب��ن هندي  ون���ادر  ال��زف��ني  ع��ارف  بقيادة  ف��زاع  زورق  الإم��ارات��ي 
خالل ال�سباق وحل ثانيا يف اجلولة املا�سية زورق نيكوليني اأوف �سور بقيادة ماثيو نيكوليني 
بارليزي  �سرايفنو  بقيادة  �سود  اإنف�ستمنتي  مارينا  الإيطايل  ال��زورق  وثالثا  بويل  وتوما�سو 
واألك�ساندرو باروين. وقام �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان مبتابعة جتهيزات 
وا�ستعدادات الفريق وذلك من خالل �سعادة اأحمد حربو�س الرميثي ع�سو جمل�س اإدارة نادي 

اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية .

فريق اأبوظبي ي�شتعد لثاين جوالت االك�س كات يف دبي

احل���ق ب����وردو اخل�����س��ارة ال��ث��ال��ث��ة ه���ذا امل��و���س��م ب�سيفه 
باري�س �سان جرمان الثاين وبطل املو�سمني املا�سيني 
عندما هزمه 3-2 يف املرحلة التا�سعة والع�سرين من 

الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
على ملعب جاك �سابان ديلما�س، قدم بوردو احد اف�سل 
يعادل  ان  قبل  مرتني  وت��ق��دم  البطولة،  يف  عرو�سه 
���س��ان ج��رم��ان م��رت��ني ع��رب جنمه ال�سويدي  ب��اري�����س 
زلتان ابراهيموفيت�س، لكن الكلمة الخرة يف اللقاء 

كانت ل�سحاب الر�س.
ولعب التون�سي وهبي اخلزري دورا مهما يف فوز بوردو 
عندما �سنع الهدف الول من ركلة ركنية ار�سلها على 
راأ�س لودوفيك �سانيه و�سعها مبا�سرة يف ال�سباك بعد 

مرور 18 دقيقة.
املوؤلف من  وجهد ثالثي هجوم باري�س �سان جرمان 
لفيتزي  ايزيكييل  والرجنتينيني  ابراهيموفيت�س 
لويز  داف��ي��د  ال��ربازي��ل��ي  وامل��داف��ع  با�ستوري  وخافير 
الول  ال�سوط  نهاية  قبل  التعادل  لدراك  وغ��ره��م 

لكن جهودهم ذهبت �سدى.
 5 بعد  ال��ت��ع��ادل  ادراك  يف  الباري�سي  ال��ف��ري��ق  وجن��ح 
دقائق من زمن ال�سوط الثاين عندما تلقى كرة من 
�سباك  يف  وتابعها  با�ستوري  ار�سلها  راأ���س��ي��ة  مت��ري��رة 

احلار�س �سيدريك كارا�سو.
ل�سحاب  ال��ت��ق��دم  ب��اع��ادة  م�ساهمته  اخل����زري  وت���وج 

الر�����س ع��ن��دم��ا �سجل ال��ه��دف ال��ث��اين من 
���س��رب��ة راأ�������س اث����ر مت���ري���ره راأ����س���ي���ة من 

ال�سويدي ايزاك ثيلني.
لف��������ت��������زي وح���������������������س����������ل 

على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل املدافع الربازيلي 
ر�سيده  رافعا  بنجاح  ابراهيموفيت�س  نفذها  ماريانو 
ترتيب  لئحة  على  الثالث  امل��رك��ز  يف  هدفا   14 اىل 
املت�سدر مهجم ليون  9 اهداف عن  الهدافني بفارق 

الك�سندر لكازيت.
ورف�����س ب����وردو ال���س��ت�����س��الم ل��الم��ر ال���واق���ع وخطف 
ال��ن��ق��اط ال��ث��الث ب��ع��د ان ك��ف��ر م��اري��ان��و ع��ن ذن��ب��ه يف 
احت�ساب ركلة اجل��زاء من خالل عر�سية مركزة اىل 
بيمناه يف  الخر  تابعها  رولن  دييغو  الوروغوياين 

�سباك احلار�س اليطايل �سلفاتوري �سريغر.
املركز  وبقي يف  نقطة   48 اىل  ر�سيده  ب���وردو  ورف��ع 
 56 عند  ج��رم��ان  �سان  ر�سيد  وق��ف  فيما  ال�ساد�س، 
املت�سدر  ل��ي��ون  ع��ن  نقطتني  ب��ف��ارق  وت��خ��ل��ف  نقطة 
الذي انتهت قمته مع م�سيفه مر�سليا الثالث بتعادل 

�سلبي.
اخلم�س  الدقائق  لعب  ال��ذي  مر�سيليا  ر�سيد  و�سار 
الخرة بع�سرة افراد بعد طرد لعب و�سطه جرميي 

موريل، 54 نقطة.
بثالثية  ري��ن  �سيفه  على  �سريحا  ف���وزا  ليل  وح��ق��ق 
احد  اوري��ج��ي،  ديفوك  البلجيكي  عليها  وق��ع  بي�ساء 

اكت�سافات مونديال 2014 يف الربازيل .
املركز  اىل  نقلته  نقطة   45 اىل  ر�سيده  ليل  ورف��ع 
املركز  اىل  واح���دة  مرتبة  ري��ن  ت��راج��ع  فيما  الثامن، 
احل�����ادي ع�����س��ر وله 

38 نقطة.

بوردو ي�شقط باري�س �شان جرمان 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2015/01/06م   املودعة حتت رقم: 224643 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: بارك لني بروبرتيز )ليدز( ليمتد 
وعنوانه:25-27 اوتلي رود، ِه�دينغلي، ليدز، وي�ست يورك�ساير، ال ا�س6 3ايه ايه، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الأمالك؛  تاأجر  الأم��الك؛ خدمات  و�ساطة  الأم��الك؛ خدمات  اإدارة  تقييم  الأم��الك؛  اإدارة  العقارية؛  الوكالت  خدمات 
اإدارة العقارات؛ اإدارة الإ�سكان؛ اإدارة حمافظ الأمالك؛ اإدارة الأرا�سي؛ اإدارة املباين؛ اإدارة ال�سقق؛ اإدارة الأمالك التجارية؛ 
خدمات تخطيط ال�ستثمار العقاري؛ خدمات تقييم الأرا�سي واملمتلكات والعقارات؛ �سراء وبيع ومتويل وتاأجر والو�ساطة 
املتعلقة  واملرافق  واملن�ساآت  الت�سوق  ومراكز  بالوقت  امل�ساركة  واأم��الك  والأم��الك  والفنادق  ال�سكنية  وال��وح��دات  ال�سقق  يف 
بها؛ تاأجر و/اأو ا�ستئجار العقارات وامل�ساكن وال�سقق والأمالك املفرو�سة؛ تنظيم الإيجارات واتفاقيات الإيجار للعقارات 
جمال  يف  املالية  امل�سورة  تقدمي  الغر؛  ل�سالح  الأرا�سي  على  ال�ستحواذ  خدمات  املفرو�سة؛  وال�سقق  والأم��الك  وامل�ساكن 

المتياز؛ تقدمي املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات الواردة اأعاله.
 36  الواق�عة بالفئة:  

 "PARKLANE" كلمة  كتبت  بجواره  و  دائ��رة  "P" داخ��ل  الالتيني  احل��رف  من  العالمة  تتكون  العالمة:   و�سف 
باأحرف لتينية  كما هو مو�سح يف ال�سكل.

 ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س 2015 العدد 11360

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2015/01/06م   املودعة حتت رقم: 224641 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: بارك لني بروبرتيز )ليدز( ليمتد 
وعنوانه:25-27 اوتلي رود، ِه�دينغلي، ليدز، وي�ست يورك�ساير، ال ا�س6 3ايه ايه، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
تطوير وبناء و�سيانة واإ�سالح العقارات والأمالك والأرا�سي وال�سقق والوحدات ال�سكنية والفنادق والأمالك 
واأمالك امل�ساركة بالوقت ومراكز الت�سوق واملن�ساآت واملرافق املتعلقة بها؛ خدمات التنظيف؛ تقدمي املعلومات 

وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات الواردة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  37 

ب����ج����واره ك��ت��ب��ت كلمة  "P" داخ�����ل دائ������رة و  و�سف العالمة:  ت��ت��ك��ون ال���ع���الم���ة م���ن احل�����رف ال��الت��ي��ن��ي 
ال�سكل. يف  مو�سح  هو  كما  لتينية   "PARKLANE" باأحرف 

 ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س 2015 العدد 11360

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2015/01/06م   املودعة حتت رقم: 224644 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: ئي زي �سرفي�سز بي تي ئي ال تي دي 
 وعنوانه:10 ان�سون رود، #33-17، انرتنا�سيونال بالزا، �سنغافورة 079903، �سنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
والبيع  الفنية  الأعمال  وبيع  الثقافية  للممتلكات  �سهادات  على  احل�سول  الأعمال؛  توجيه  الأعمال؛  اإدارة 
باملزاد العلني والتق�سيات؛ تنظيم املعار�س لغايات جتارية؛ اإجراء املعار�س لغايات جتارية؛ توفر معلومات 

جتارية. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني، حيث العالمة الأوىل يف املجموعة تتاألف من 
الكلمات "LE FREE PORT" باأحرف لتينية وبجوارها �سعار يتكون من دائرة حماطة مبربع؛ بينما 
تتكون العالمة الثانية يف املجموعة من  الكلمات "LE FREE PORT" باأحرف لتينية حيث اأن حريف 
باللون  مبربع  حماطة  الحمر  باللون  دائرة  من  يتكون  �سعار  وبجوارها  الحمر  باللون  "LE" مكتوبني 

ال�سود.
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س 2015 العدد 11360

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2015/01/06م   املودعة حتت رقم: 224648 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: ئي زي �سرفي�سز بي تي ئي ال تي دي 
 وعنوانه:10 ان�سون رود، #33-17، انرتنا�سيونال بالزا، �سنغافورة 079903، �سنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الت�سميم؛ خدمات ال�ست�سارات املتعلقة بت�سميم املباين؛ ت�سميم اأنظمة التخزين؛ خدمات ت�سميم 
للمباين؛  الداخلي  الت�سميم  املباين؛  ت�سميم  الت�سميم؛  هند�سة  الت�سميم؛  ا�ست�سارات  املدنية؛  الهند�سة 

ت�سميم امل�ساحات املكتبة؛ العمارة.
 الواق�عة بالفئة:  42 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني، حيث العالمة الأوىل يف املجموعة تتاألف من 
الكلمات "LE FREE PORT" باأحرف لتينية وبجوارها �سعار يتكون من دائرة حماطة مبربع؛ بينما 
تتكون العالمة الثانية يف املجموعة من  الكلمات "LE FREE PORT" باأحرف لتينية حيث اأن حريف 
باللون  مبربع  حماطة  الحمر  باللون  دائرة  من  يتكون  �سعار  وبجوارها  الحمر  باللون  "LE" مكتوبني 

ال�سود.
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س 2015 العدد 11360

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2015/01/06م   املودعة حتت رقم: 224646 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: ئي زي �سرفي�سز بي تي ئي ال تي دي 
 وعنوانه:10 ان�سون رود، #33-17، انرتنا�سيونال بالزا، �سنغافورة 079903، �سنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ تغليف الأعمال الفنية؛ عمليات ال�سم�سرة يف جمال النقل والتاأجر املحلي 
والدويل؛ اخلدمات اللوج�ستية املتعلقة بالنقل وال�سحن مبا يف ذلك عرب �سبكات احلا�سوب؛ تغليف وتخزين 

الأ�سياء الثمينة؛ النقل املحرو�س  لالأ�سياء الثمينة.
 الواق�عة بالفئة:  39 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني، حيث العالمة الأوىل يف املجموعة تتاألف من 
الكلمات "LE FREE PORT" باأحرف لتينية وبجوارها �سعار يتكون من دائرة حماطة مبربع؛ بينما 
تتكون العالمة الثانية يف املجموعة من  الكلمات "LE FREE PORT" باأحرف لتينية حيث اأن حريف 
باللون  مبربع  حماطة  الحمر  باللون  دائرة  من  يتكون  �سعار  وبجوارها  الحمر  باللون  "LE" مكتوبني 

ال�سود.
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س 2015 العدد 11360

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2015/01/06م   املودعة حتت رقم: 224647 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: ئي زي �سرفي�سز بي تي ئي ال تي دي 
 وعنوانه:10 ان�سون رود، #33-17، انرتنا�سيونال بالزا، �سنغافورة 079903، �سنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الفنية؛ عر�س  الأعمال  اأماكن تعر�س  التي تقدمها  اأو تعليمية؛ اخلدمات  املعار�س لغايات ثقافية  تنظيم 

الأعمال الفنية )املعار�س والعرو�س واملتاحف و�سالت العر�س(.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني، حيث العالمة الأوىل يف املجموعة تتاألف من 
الكلمات "LE FREE PORT" باأحرف لتينية وبجوارها �سعار يتكون من دائرة حماطة مبربع؛ بينما 
تتكون العالمة الثانية يف املجموعة من  الكلمات "LE FREE PORT" باأحرف لتينية حيث اأن حريف 
باللون  مبربع  حماطة  الحمر  باللون  دائرة  من  يتكون  �سعار  وبجوارها  الحمر  باللون  "LE" مكتوبني 

ال�سود.
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س 2015 العدد 11360

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2015/01/06م   املودعة حتت رقم: 224645 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: ئي زي �سرفي�سز بي تي ئي ال تي دي 
 وعنوانه:10 ان�سون رود، #33-17، انرتنا�سيونال بالزا، �سنغافورة 079903، �سنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الإ�سالح والرتكيب؛ جتديد الأعمال الفنية الرائعة؛ تركيب مرافق التخزين؛ الهند�سة الإن�سائية؛ 

الهند�سة املدنية )اإن�ساءات(؛ تطهر بالبخار.
 الواق�عة بالفئة:  37 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني، حيث العالمة الأوىل يف املجموعة تتاألف من 
الكلمات "LE FREE PORT" باأحرف لتينية وبجوارها �سعار يتكون من دائرة حماطة مبربع؛ بينما 
تتكون العالمة الثانية يف املجموعة من  الكلمات "LE FREE PORT" باأحرف لتينية حيث اأن حريف 
باللون  مبربع  حماطة  الحمر  باللون  دائرة  من  يتكون  �سعار  وبجوارها  الحمر  باللون  "LE" مكتوبني 

ال�سود.
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س 2015 العدد 11360

يعلن ق�سم  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 ال�سقر لال�ست�سارات راأ�س اخليمة 

ن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

بتاريخ:2005/1/31 املودعة بالرق�م : 66872 
با�س������م :�سركة بلوبل للتجارة العامة �س.ذ.م.م  

وعنوان����ه :�س.ب: 21834 مدينة دبي ، المارات العربية املتحدة .
 وامل�سجلة حتت رقم :  )54547(    بتاريخ :7/19/ 2005

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف :2015/1/31 وحتى تاريخ: 2025/1/31

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س 2015 العدد 11360
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

منزل حتت الرتاب لتوفري الكهرباء
جلاأ مهند�س اأمريكي اإىل ت�سميم غريب ملنزل يهدف اإىل توفر فواتر الكهرباء، عن طريق دفن املنزل حتت 25 
قدم من الرتب، ليتحول اإىل ما ي�سبه وكر اخللد، على الرغم من اأنه مزود بكافة املرافق والت�سهيالت التي جتعل 
منه منزًل ع�سرياً. ويبدو املنزل الذي مت ت�سييده يف مقاطعة برين�س جورج بولية ميت�سيغان الأمريكية للوهلة 
الأوىل وكاأنه منزل عادي كبقية املنازل املحيطة به، وخا�سة عند النظر اإليه من واجهته الأمامية، اأما من اجلوانب 

فيظهر املنزل مدفوناً حتت الرتاب بالكامل.
ويحتوي املنزل على كافة التجهيزات املتوفرة يف املنازل التقليدية التي تقام فوق الأر�س، بالإ�سافة اإىل اأنه �سديق 
فواتر  يف  �سنوياً  ال��دولرات  اآلف  بتوفر  وي�ساهم  ال��دفء،  يوؤمن  ع��زًل طبيعياً  الفريد  ت�سميمه  ويوفر  للبيئة، 

الكهرباء.
ال�سديقة  املنازل واملالجئ  �سركة معمارية متخ�س�سة يف  بيلدنغز"، وهي  "فورم وورك�س  �سركة  تنفيذ  املنزل من 
للبيئة، وتبلغ م�ساحته 3300 مرت مربع ويرتبع على م�ساحة 1.3 فدان من الأر�س بح�سب �سحيفة دايلي ميل 

الربيطانية.
وقام املهند�س دايل بر�سي بو�سع هذا الت�سميم الفريد من نوعه، وو�سفه بامل�سروع املتكامل، فهو ي�سم 3 غرف نوم 
وحمامني ومطبخ مع غرفة منف�سلة لتناول الطعام، بالإ�سافة اإىل مراآب يت�سع ل�سيارتني، وهو معرو�س للبيع يف 

ال�سوق العقارية مقابل 425 األف دولر.
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ي�شرق األف زوج اأحذية م�شتعملة
�سديد  ل�س  على  القب�س  األ��ق��ت  اأن��ه��ا  الأ�سرتالية  ال�سرطة  ذك��رت 
الولع بالأحذية، حيث �سبطت نحو األف زوج من الأحذية امل�ستعملة 
امل�سروقة يف منزله. واأفادت �سحيفة ذا اإيدج باأنه األقي القب�س على 
الل�س )57 عاماً( يف �ساحية "كيل�سيث" يف ملبورن، على يد اأفراد 
من  اأزواج  ب�سع  اختفاء  واقعة  يف  التحقيق  يتولون  ال�سرطة  من 
البارز  ال�سرطة  م�سوؤول  ال�سحيفة عن  ونقلت  اخلفيفة.  الأحذية 
كانت  لقد  املطبخ..  الأحذية يف دولب  كانت  لقد  بيكر قوله  بيرت 
ف��وق احل��و���س. واأ���س��اف اأن ال��رج��ل يبدو حقيقة ك��اأي رج��ل م�سن 
وغر موؤذ.. وهو مل يتورط مطلقاً يف اأي م�ساكل مع ال�سرطة.. كل 
الأمر اأنه مولع بالأحذية. واأو�سح بيكر لل�سحيفة اأن الل�س اعرتف 
بجرميته بعد اأن مت �سبطه من خالل ت�سويره عرب الكامرا وهو 
يقوم ب�سرقة زوج من الأحذية من اأمام الباب الأمامي ملنزل �سيدة 
يف دي�سمرب املا�سي. واأ�ساف اأن اجلران اأكدوا لل�سرطة اأنهم دائماً 

كانوا يرونه مرتدياً زوج اأحذية واحد فقط. 

و�شعوا الطفل يف قف�س لتاأديبه
اأثار مقطع فيديو لطفل �سيني يف التا�سعة من عمره وهو حمبو�س 
داخ���ل قف�س ح��دي��دي وم��غ��م��ور داخ���ل ب��رك��ة م��ن ال��ط��ني، بهدف 
تهذيبه وتاأديبه من قبل اجلران الذين اتهموه بال�سرقة، غ�سب 

م�ستخدمي موقع التوا�سل الجتماعي ال�سيني "ويبو".
املن�سبط  �سلوكه غر  ب�سبب  الغا�سبني منه  الطفل  وجل��اأ ج��ران 
و�سرقته اأموال من اأحد اجلران اإىل هذا العمل الذي ُو�سف ب�الال 

اإن�ساين كنوع من العقاب التاأديبي، ودر�س له للكف عن ال�سرقة.
ونا�سد والدا الطفل ال�سيني ينغ هونغ ال�سرطة التي جاءت واأنقذت 
الطفل من هذا العقاب، وغرمت اثنني من اجلران يوان كانغ )35 
عاماً( و�سني غياه )40 عاماً( بدفع 20 جنيه ا�سرتليني كل على 
حدة، بح�سب موقع �ستاندارد ميديا الإلكرتوين. وقال اجلران: 
علمنا بوجود �سخ�س �سارق يف القرية ينهب الأموال من املنازل، لذا 
قررنا معرفته، وبعدما متكنا من الو�سول اإليه، ذهبنا اإىل منزله 
واكت�سفنا وجود علبة مليئة بالأموال خمباأة حتت �سريره، فرغبنا 

يف اإعطائه در�ساً تهذيبياً لتعليمه باأن ال�سرقة �سلوك خاطئ.

جثة ترف�س اخلروج من الثالجة
�ساعات،  لعدة  البدانة  م��ن  يعاين  بريطاين  رج��ل  ج��ن��ازة  ت��اأخ��رت 
من  جثته  اإخ���راج  مبحاولة  امل�ست�سفى  يف  العاملني  ف�سل  نتيجة 
يف  الثالجة  داخ��ل  وعلقت  اجلثة  مت��ددت  اأن  بعد  امل��وت��ى،  ثالجة 
امللكية  الكلية  م�ست�سفى  من  ال�سادرة  التقارير  واأ�سارت  امل�سرحة. 
يف لندن، اإىل اأن جثة املتوفى متددت وازداد حجمها بفعل التربيد 
اإخراجها  م��ن  امل�����س��رح��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ون  يتمكن  ومل  ال��ث��الج��ة،  يف 
يف امل��وع��د امل��ح��دد ل��ل��ج��ن��ازة، مم��ا ت�سبب ب��ت��اأخ��ر م��را���س��م الدفن. 
العمل،  ع��ن  الثالجة  اإي��ق��اف  اإىل  امل�سرحة  يف  العاملون  وا�سطر 
لتعود اجلثة اإىل حجمها الطبيعي ويتمكنوا من اإخراجها وت�سليم 
امليت اإىل ذويه لإكمال مرا�سم الدفن بح�سب �سحيفة دايلي ميل 
الربيطانية. وقال متحدث با�سم امل�ست�سفى من الأهمية مبكان اأن 
يتم التعامل مع جثث املوتى باحرتام، وقمنا باإبالغ عائلة املتوفى 
بال�سعوبات التي واجهناها لإخراج اجلثة من الثالجة، واعتذرنا 
لهم عن اأي اإزعاج ت�سببنا به، واأدخلنا اإجراءات جديدة كفيلة مبنع 
التي  امل�ستقبل. وتعد ه��ذه احل��ادث��ة  ت��ك��رار مثل ه��ذه احل��ادث��ة يف 
وقعت يف م�ست�سفى الكلية امللكية واحدة من 87 حادثة وقعت على 

مدى عام، ومت توثيقها من قبل هيئة الأن�سجة الب�سرية.

خطف مو�شيقي اأمام اجلمهور
واقتادوا من  املك�سيك  �سرق  �سمال  اقتحم م�سلحون حانة يف مونتري يف 
على م�سرحها مو�سيقيا كان يحيي حفال امام حواىل 400 �سخ�س وما هي 
اف��اد م�سدر  كما  ه��ام��دة،  عليه يف مكان قريب جثة  �ساعات حتى عرث  ال 

ق�سائي .
يعزف  ت�سيكن  اإل  امللقب  عاما(   20( كونرتيا�س  روغيليو  املو�سيقي  وك��ان 
اآلة التمباين  خالل حفل مو�سيقي لفرقة كومبيانبرو�س ار ا�س يف  على 
حانة ل اترنيداد حني اقتحم خم�سة م�سلحني املكان و�سعدوا على امل�سرح 

واقتادوه حتت تهديد ال�سالح.
وما هي ال �ساعات حتى تبلغت ال�سلطات بوجود جثة ل�سخ�س على بعد 15 

كلم من احلانة، تبني لحقا انها جثة اإل ت�سيكن.
ليون حيث تقع مونتري  نويفو  العامة يف ولية  النيابة  وقال م�سدر يف 
لوكالة فران�س بر�س ان ال�سهود مل يدلوا مبعلومات حا�سمة عن اخلاطفني، 

كل ما نعرفه هو انهم كانوا خم�سة وكانوا م�سلحني.
و�سبق حلانة ل اترنيداد ان �سهدت عملية خطف مماثلة انتهت مبجزرة. 

ففي 26 يناير 2012 خطف م�سلحون 11 مو�سيقيا ثم قتلوهم.
ويف تلك الق�سية اعتقلت ال�سلطات اكرث من 200 �سخ�س ال انها افرجت 

لحقا عن غالبيتهم، كما ان احلانة اغلقت ملدة �ستة ا�سهر بعد احلادثة.

�شندريال يت�شدر اإيرادات ال�شينما 
اإي��رادات ال�سينما  ت�سدر فيلم املغامرات والدراما اجلديد �سندريال قائمة 
 70 من  اأك��رث  بت�سجيل  املا�سية  الثالثة  الأي���ام  خ��الل  ال�سمالية  باأمريكا 

مليون دولر.
الفيلم بطولة ليلي جيم�س وكيت بالن�سيت ومن اإخراج كينيث برانا.

وجاء فيلم احلركة اجلديد رن اأول نايت يف املركز الثاين مببيعات تذاكر 
قدرها 11 مليون دولر.

يقوم ببطولة الفيلم ليام ني�سن واإد هاري�س ويخرجه جاوما كويل �سرا.
الثالث  للمركز  �سرفي�س  �سكريت  ذا  كينج�سمان:  احل��رك��ة  فيلم  و�سعد 

مقارنة باملركز الرابع حمققا 6.2 مليون دولر.
ومن  جاك�سون  و�سمويل  اإيجرتون  وت���ارون  ف��رث  كولني  بطولة  الفيلم 

اإخراج ماثيو فون.
الأ�سبوع  ه��ذا  الرابع  اىل  الثاين  املركز  من  فوك�س  احلركة  فيلم  وتراجع 

باإيرادات تزيد قليال عن 5.8 مليون دولر.
فيكارا  جلني  ويخرجه  روب��ي  ومارجوت  �سميث  ويل  الفيلم  ببطولة  يقوم 
ليحتل  ال�سدارة  عن  ت�سابي  العلمي  اخليال  فيلم  وتراجع  ريكوا.  وج��ون 

املركز اخلام�س هذا ال�سبوع وي�سجل 5.8 مليون دولر.
الفيلم بطولة هيو جاكمان وت�سارلتو كوبلي ومن اخراج نيل بلومكامب.

اأ�شماء ملنور اأول عربية 
يف م�شرح بر�شلونة 

املطربة  بر�سلونة  بلدية  اخ��ت��ارت 
حفل  لإحياء  ملنور  اأ�سماء  املغربية 
بقاعة الأوبرا يف م�سرح ديل لي�سو 
تغني  عربية  مطربة  اأول  لت�سبح 

بهذا امل�سرح العاملي.
اأ�سماء  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ف��ن��ان��ة  وع����ربت 
وفخرها،  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع����ن  مل����ن����ور، 
اخترت  عربية  فنانة  اأول  لكونها 
امل�سرح  يف  الأوب���را  قاعة  يف  للغناء 
مدينة  العاملي “Del Liceu” يف 
�ستحيي  حيث  باإ�سبانيا،  بر�سلونة 
للمراأة  ت���ك���رمي���ا  غ���ن���ائ���ي���ا  ح���ف���ال 

العربية واملغربية.
ح�سابها  ع�����رب  اأ�����س����م����اء  وق�����ال�����ت 
ال�سعادة  “قمة  ال��ف��ي�����س��ب��وك  ع��ل��ى 
عربية  فنانة  اأول  ك��وين  وال��ف��خ��ر 
ال�سرح  بهذا  للغناء  اختيارها  مت 
 Le theatre  . ال��ع��امل��ي  ال��ث��ق��ايف 
للمراأة  ت��ك��رمي��ا   .  Del liceu
املراأة  �سهر  يف  وامل��غ��رب��ي��ة  العربية 
امل�سرح  لإدارة  ���س��ك��ر  األ����ف  ع��امل��ي��ا، 
العاملي وللمجل�س الأعلى للجالية 
ابن  ملوؤ�س�سة  و�سكر خا�س  املغربية 

بطوطة با�سبانيا.

وفاة بوركارو 
عازف توتو

مايك  الأول  ام�����س  ���س��ب��اح  ت���ويف 
ب���ورك���ارو ع���ازف اجل��ي��ت��ار بفرقة 
على  احلا�سلة  الأم��ري��ك��ي��ة  ت��وت��و 

جائزة جرامي عن 59 عاما.
جاء ذلك يف بيان مقت�سب اأذاعه 
�ستيف  ال��ف��رق��ة  وع�����س��و  �سقيقه 

بوركارو.
ق��ال��ت يف فرباير  ال��ف��رق��ة  ك��ان��ت 
ا�سيب  اإن بوركارو   2010 �سباط 
تعتزم  وانها  الن�سجة  بت�سلب يف 
ب��ج��ول��ة جل��م��ع تربعات  ال��ق��ي��ام 
ل��ت��وف��ر ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة له 

ولزيادة الوعي باملر�س.
ب������ورك������ارو على  ����س���ت���ي���ف  وق��������ال 
بوركارو  �سقيقنا  رح��ل  في�سبوك 
ال�ساعة  ن���وم���ه  خ�����الل  ب�������س���الم 
املا�سية  الليلة  �سباحا   12:04
يف منزله وهو بني افراد ا�سرته. 

اأرقد يف �سالم يا اأخي.
بداأت  ال��ت��ي  ت��وت��و  ف��رق��ة  وت�ستهر 
ال�سبعينات  خالل  كاليفورنيا  يف 
وروزان���ا  لي��ن  ذا  ه��ول��د  باغنيات 

وافريكا.
وكانت الفرقة فازت يف عام 1982 
بجائزة جرامي اأح�سن األبوم وهو 

توتو الرابع.
رحل  ب��ورك��ارو  اإن  الفرقة  وقالت 

عنها يف عام 2007.

 50 قبل  الأرابي�سك  فن  تعلمه  رغ��م 
عاما على يد اأحد اأقاربه يرى الفنان 
والكاتب املقد�سي عزام اأبو ال�سعود اأن 
اإحياء  لإع��ادة  مواتية  دائما  الفر�سة 
ولو  به  والتذكر  القدمي  الفن  ه��ذا 

مبعر�س ي�ستغرق اأياما قليلة.
الفنون  م��ن  الأرابي�سك  ف��ن  ويعترب 
التي متيزت بها احل�سارة الإ�سالمية 
والزجاج  اخل�سب  اإنتاجه  يف  ويدخل 
وامل���ع���دن وت��ك��ون ال��ل��وح��ة ع��ب��ارة عن 
جم���م���وع���ة م���ت���ك���ررة م����ن الأ����س���ك���ال 
متناهية.  بدقة  املحفورة  الهند�سية 
من  ال�سابق  يف  الأرابي�سك  فن  وك��ان 
فيه  ا�ستخدمت  ثم  اليدوية  الفنون 

الآلت فيما بعد.
وك������ان������ت ال�����ع�����دي�����د م������ن امل�������س���اج���د 
هذا  ت�ستخدم  والق�سور  والكنائ�س 
ال��ف��ن يف ن��واف��ذه��ا ولإدخ����ال الإن���ارة 
اإليها كلوحات فنية غاية يف اجلمال 

األوانها  على  ال�سم�س  اأ�سعة  وتنعك�س 
فتزيدها جمال.

وقال اأبو ال�سعود )67 عاما( لرويرتز 
ف��ي��م��ا ك���ان ي��ق��ف ب��ني جم��م��وع��ة من 
اأجنزها  ال���ت���ي  الأراب���ي�������س���ك  اأع���م���ال 
ال��ث��ق��ايف يف مدينة  ي��ب��و���س  يف م��رك��ز 
من  الأراب��ي�����س��ك  ف��ن  تعلمت  القد�س 
كنت  عندما  ال�سعود  اأب���و  من��ر  خ��ايل 
وكان  عمري  م��ن  ع�سر  ال�ساد�سة  يف 
الفن  هذا  يف  اأ�ستغل  اأن  دائما  حلمي 
امل���م���ي���ز. واأ�����س����اف ه����ذا ال���ف���ن ال���ذي 
ازدهر يف العهد الإ�سالمي يف املدينة 
وم���ن اأب����رز اآث�����اره ت��ل��ك امل���وج���ودة يف 
بداأ  ال�سخرة  وقبة  الأق�سى  امل�سجد 
املئة  ت��دري��ج��ي��ا خ����الل  الن����دث����ار  يف 
�سنة الأخرة ومل يعد موجودا �سوى 
ب�سكل حمدود جدا هنا يف فل�سطني.

22 لوحة  ال�سعود  اأبو  و�سم معر�س 
ف��ن��ي��ة ت��ن��وع��ت م���ا ب���ني ع��م��ل نوافذ 

الأق�سى  امل�سجد  يف  امل��وج��ودة  كتلك 
وبع�س الكنائ�س اإ�سافة اإىل م�سربية 
�سرفة  على  �سي�سعها  اإنه  قال  كبرة 

منزله.
امل�سربية  اأن  ال�����س��ع��ود  اأب����و  واأو����س���ح 
عبارة عن ت�سميم خ�سبي مميز كان 
ي��و���س��ع ع��ل��ى ���س��رف��ات امل��ن��ازل بحيث 
اأن  دون  اإليها  ال�سوء  بدخول  ي�سمح 
ي��رى م��ن يف اخل���ارج م��ن يف الداخل 
خمتلفة.  وت�ساميم  اأ�سكال  واأخ���ذت 
اأبو ال�سعود الذي يعمل معه  وي�سعى 
طاقم ي�سم مربجما على الكمبيوتر 
يتوىل نقل الت�ساميم اإىل احلا�سوب 
اإحياء هذا الفن  اإىل  وجن��ارا ينفذها 
يف املدينة املقد�سة. وقال لدي طموح 
لعدد من  الفن  ه��ذا  نعيد  ب��اأن  كبر 
القد�س  ال��ق��دمي��ة يف  ال��ب��ل��دة  م��ن��ازل 
ل���ت���ك���ون ع���ن���وان���ا ل��ع��روب��ت��ه��ا يف ظل 
تتعر�س  ال��ت��ي  ال��ت��ه��وي��د  حم�����اولت 

معر�س يعيد اإىل ذاكرة مدينة القد�س فن االأرابي�شك  زوجة اأوباما ترق�س يف 
برنامج تلفزيوين 

ف����اج����اأت م��ي�����س��ي��ل اأوب�����ام�����ا، زوج���ة 
ال����رئ����ي���������س الأم������ري������ك������ي ب��������اراك 
دي  األ��ني  برنامج  جمهور  اأوب��ام��ا، 
�سيفة  ح��ل��ت  ال�����ذي  ج��ي��ن��ري�����س، 
توؤكد  رائ��ع��ة،  رق�س  بو�سلة  عليه 

امتالكها لتلك املهارة.
املتحدة،  للوليات  الأوىل  ال�سيدة 
قدمت تلك الو�سلة، يف اإطار حملة 
والتي  البدنية،  واللياقة  ال�سحة 

.Let’s Move حتمل ا�سم
ودار احلديث حول العام اخلام�س، 
اأوباما  ال�����س��ي��دة  ف��ي��ه  ت��دف��ع  ال���ذي 
ال�سحي،  ب��ربن��اجم��ه��ا  ال��ري��ا���س��ي��ة 
للتحرك  ال���ن���ا����س  ي����دع����و  ال�������ذي 
اأمرا�س  واخل����روج، والب��ت��ع��اد ع��ن 

البدانة وال�سمنة.

مل يقدم لها هدية فحاولت قتله !
يف  لال�ستباه  زوج��ة  على  القب�س  اليابانية  ال�سرطة  األقت 
هدية  تقدمي  يف  تق�سره  ب��دع��وى  زوج��ه��ا  قتل  حماولتها 
ال�سرطة  واحتجزت  احل��ب.  عيد  يف  له  هديتها  مقابل  لها 
بغرب  ���س��اك��اي  منطقة  يف  وامل��ق��ي��م��ة  ع��ام��ا(   43( ال���زوج���ة 
اليابان يف منزلها بعد مكاملة طوارئ من الزوج البالغ من 
العمر 31 عاما. وو�سلت ال�سرطة اإىل املنزل لتجد الزوجة 
مم�سكة بربطة عنق ملفوفة حول رقبة زوجها الذي اأ�سيب 
كنت  اأنني  �سحيح  للمحقني  امل��راأة  وقالت  طفيفة.  بجروح 
اأنوي  اأك��ن  مل  ولكنني  رقبته،  ح��ول  العنق  بربطة  مم�سكة 
اإنها كانت حمبطة لأن زوجها مل يقدم  قتله. وقالت املراأة 
لها هدية يف اليوم الأبي�س اأو يوم رد الهدية الذي ي�سادف 
اليابان  يف  الن�ساء  ت�سرتي  وع��ادة  ع��ام.  كل  من  مار�س   14
اأو حتى  اآب��اء  اأو  اأبناء  اأو  اأزواج��ا  هدايا للرجال، �سواء كانوا 
زمالء يف العمل، يف يوم عيد احلب الذي يحل يف 14 فرباير 
من كل عام. اأما الرجال فلديهم فر�سة لرد الهدية باملثل 

يف اليوم البي�س اأي بعد مرور �سهر على عيد احلب.

ي�شنق نف�شه باخلطاأ 
اخلطاأ،  طريق  عن  نف�سه  بريطاين  مدر�سة  طالب  �سنق 
بها  انتحر  التي  الطريقة  اكت�ساف  ي��ح��اول  ك��ان  عندما 
وذكر  املا�سي.  ال��ع��ام  وليامز  روب��ن  ال��ه��ول��ي��وودي  النجم 
عاماً(   16( جوزيف  تيمايدو  وال��دة  اأن  ال�سرطة  تقرير 
اإي�سك�س  مبدينة  الأ���س��رة  منزل  يف  م�سنوقاً  عليه  ع��رثت 
يف 21 اأغ�سط�س  من العام املا�سي، ونقل على الفور اإىل 
م�ست�سفى با�سيلدون القريب، واأعلن عن وفاته بعد فرتة 
وجيزة بح�سب �سحيفة نيويورك دايلي نيوز الأمريكية.

واأ�سارت التحقيقات اإىل اأن تيمايدو كان يتحدث مع ابن 
اأيام  قبل  ويليامز  روب��ن  انتحار  ح��ول  نيجريا  يف  عمه 
قليلة من احلادثة، وقال تيمايدو يف حواره مع ابن عمه: 
اأن يقدم �سخ�س مثل روب��ن ويليامز  مل��اذا ميكن  اأفهم  ل 
�سرطة  من  بارنز  ت��ارا  ال�سرطية  وذك��رت  النتحار.  على 
بني  املحادثة  اأن  ال�سرعي،  الطب  حمكمة  اأم��ام  اإي�سك�س 
تيمايدو وابن عمه اأخذت منحى اآخر، عندما بداأ احلديث 
عن كيفية تنفيذ عملية النتحار. وا�ستبعدت التحقيقات 
اأن يكون تيمايدو اأقدم على النتحار، بعد اأن ح�سل على 
اأو  ر���س��ال��ة  اأي  ي��رتك  امل��در���س��ة، كما مل  �سيئة يف  درج���ات 
مالحظة تدل على اأنه كان ينوي النتحار، ومن املرجح 
اأن الف�سول لتقليد جنمه املحبوب دفعه اإىل و�سع احلبل 
حول عنقه دون اأن يتوقع هذه النتيجة. يذكر اأن املمثل 
الأمريكي امل�سهور روبن ويليامز تويف عن عمر 63 عاماً 
وفاته  اأن  التحقيقات  واأظهرت   ،2014 اأغ�سط�س   11 يف 

نتجت عن انتحاره بخنق نف�سه يف منزله.

طفلة حُتمم فياًل 
الجتماعي مقطعاً  التوا�سل  �سبكات  م�ستخدمو  تداول 
طريفاً لفيل �سغر يحاول ال�ستحمام واللعب يف حو�س 
�سغر مليء باملاء، لكن جميع حماولته باءت بالف�سل. 
ويف املقطع يكافح الفيل ال�سغر، الذي يتوق لأخذ حمام 
واللعب يف املاء، للدخول يف حو�س �سغر، وبالفعل بعد 
عدة حماولت متكن من الرمتاء بداخله، لكن على ما 
يبدو مل ي�سعر براحة ل�سغر حجم احلو�س، فخرج منه 

ثانية، حماوًل الدخول مرة اأخرى. املمثلة يائيل جروبجال�س خالل ح�صورها عر�س  "Jane The Virgin" يف م�صرح دولبي بهوليوود )اأ ف ب(

�شاندي م�شتاءة من ت�شرفات �شعد ال�شغري 
اأعربت الفنانة امل�سرية �ساندي، عن ا�ستيائها مما فعله مواطنها املطرب ال�سعبي �سعد ال�سغر، خالل 
ظهورها معه يف برنامج �سعد و�سعد، على ف�سائية احلياة، حيث كان يعلمها التنقيط يف الأفراح ال�سعبية، 

وعندما ف�سلت �سربها على راأ�سها.
وقالت النجمة ال�سابة عرب ح�سابها ال�سخ�سي مبوقع التوا�سل الجتماعي في�س بوك: اللي ح�سل من 
قناة احلياة و�سعد ال�سغر ت�سرف غر لئق باملرة، واأكيد هيكون يل رد عليه، اللي ح�سل يا جمهوري 

الفا�سل، اإين �سورت حلقة �سعد و�سعد من حوايل 6 اأ�سهر، وح�سل من فنان يدعى �سعد ال�سغر، 
ت�سرفات غر لئقة، زي ما ح�سراتكم �سوفتوا.

ومن  �سعد،  اأحمد  الفنان  ومن  حممود،  حم�سن  الأ�ستاذ  الربنامج  معد  من  طلبت  واأ�سافت: 
طاقم الإخراج، اإن اجلزء اللي الفنان غلط فيه ومد اإيده عليا، يت�سال، وات�اأ�سفوا يل كلهم، 

ووعدوين اإن احللقه م�س هتتعر�س غر بال�سكل اللي ير�سيني، وفات 6 اأ�سهر، ولقيت 
احللقة اتعر�ست، قلت اأكيد اإنها احتذف منها م�ساهد الإ�ساءة، لكن لالأ�سف. واأكدت 
مماثلة،  ب�سربة  ال�سغر  �سعد  على  ترد  مل  لأنها  كبراً،  خطاأً  ارتكبت  اأنها  �ساندي 

م�سرة اإىل اأنها لن تظهر على ف�سائية احلياة مرة اأخرى، اأو يف مثل هذه الربامج.


