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حممد بن را�شد ي�شدر قانونا بتعديل قانون 
اإن�شاء هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي 

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
دبي  لإم���ارة  حاكما  ب�شفته  �هلل  رع��اه  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�لقانون رقم 15 ل�شنة 2015 بتعديل بع�س �أحكام �لقانون رقم 17 

ل�شنة 2005 �خلا�س باإن�شاء هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف دبي.
ون�س �لقانون على �أن ي�شتبدل مب�شمى �ملدير �لتنفيذي م�شمى �ملدير 
�لإد�رة  جمل�س  مب�شمى  ي�شتبدل  كما  �ملديرين  جمل�س  ورئي�س  �لعام 
17ل�شنة  رق��م  �لقانون  يف  ورد�  �أينما  وذل��ك  �ملديرين  جمل�س  م�شمى 
2005 �أو يف �أي ت�شريع �آخر معمول به يف �إمارة دبي.       )�لتفا�شيل 

�س2(

االأمن واالقت�ساد حمور زيارة الرئي�س التون�سي لوا�سنطن
ر�شالة من عبا�ش يحملها ال�شب�شي اإىل اوباما

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

زيارة  �لأربعاء  �ليوم  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي  �لتون�شي  �لرئي�س  يبد�أ 
ر�شمية ت�شتغرق يومني �إىل �لوليات �ملتحدة �لتي تنتظر منها تون�س 

دعما ع�شكريا �أكرب ملو�جهة �لرهاب. 
�أم�س  �شو�’  ‘ر�ديو  م��ع  ح��و�ر  يف  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي  �أع���رب  وق��د 
مو�جهة  يف  تون�س  �ملتحدة  �لوليات  م�شاعدة  يف  ثقته  عن  �لثالثاء 

�لتحديات �لتي متر بها، خا�شة �لأمنية و�لقت�شادية. 
و�أّكد  �ل�شب�شي �أّن �لرئي�س بار�ك �أوباما �أّول من �أيد �لتغيري يف تون�س 
وتابع �ملر�حل �لتي مرت بها �لبالد، و�أنه و�ثق باأن �ملحادثات �شت�شفر 

عن تعاون جدي يف كل �مليادين. 
وقال �ل�شب�شي مل ناأت �إىل �لوليات �ملتحدة لطلب �مل�شاعد�ت و�إّنا 

موؤمتر اإنقاذ اليمن يوؤكد دعم ال�سرعية.. وهادي ي�سيد مبواقف االمارات

اإعالن الريا�ش يوؤ�ش�ش لبناء دولة مينية حديثة

املعار�شة ت�شيطر على اأكرب قاعدة للنظام يف اإدلب

قرار اإ�شرائيلي بتهجري قرية فل�شطينية

•• بريوت-وكاالت:

جبهة  وبينهم  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة  مقاتلو  �شيطر 
ع�شكرية  ق��اع��دة  �ك��رب  على  �لثالثاء  �م�س  �لن�شرة 
غرب  �شمال  يف  �دل���ب  حمافظة  يف  للنظام  متبقية 
�ل�����ش��وري حلقوق  �مل��ر���ش��د  �ل���ب���الد، بح�شب م��ا ذك���ر 

�لن�شان.
وق����ال م��دي��ر �مل��ر���ش��د ر�م����ي ع��ب��د �ل��رح��م��ن لوكالة 
فر�ن�س بر�س �ن�شحبت كل قو�ت �لنظام من مع�شكر 
لها  �ملتبقية  �لع�شكرية  �ل��ق��و�ع��د  �ك��رب  �مل�شطومة، 
�لآن  هو  �ملع�شكر  �ن  �ىل  م�شري�  �دل��ب،  حمافظة  يف 
�ملوؤلف من جبهة  �لفتح  بكامله حتت �شيطرة جي�س 

�لن�شرة وجمموعة من �لف�شائل �لخرى.
�إن ��شتباكات تدور بني  كما قال نا�شطون ميد�نيون 
�لنظام  وق���و�ت  جهة،  م��ن  �مل�شلحة  �ملعار�شة  كتائب 
جهة  من  �لوطني  �لدفاع  ق��و�ت  وميلي�شيا  �ل�شوري 
ثانية، م�شريين �إىل �أن �ملعركة متتد من بلدة ميدعا 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

د�خل  للفل�شطينيني  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  �أع��ل��ن��ت 
�أعقاب  يف  �حتجاجية  خطو�ت  �شل�شلة  عن  �إ�شر�ئيل 
يق�شي  �لعليا  �لإ�شر�ئيلية  �ملحكمة  من  قر�ر  �شدور 
�ملعرتف  �حل��ري�ن غري  قريةعتري-�أم  وتهجري  بهدم 
ب��ه��ا يف �ل��ن��ق��ب، وذل����ك ب��ه��دف �إق���ام���ة ب��ل��دة يهودية 
�لتي  �لبدوية  �لقرية  �أنقا�س  ومرعى للمو��شي على 

يبلغ تعد�د �شّكانها �أكرث من �ألف ن�شمة.
وج����اء �ل���ق���ر�ر �ل����ذي �ع���ت���ربه �لأه�����ايل ���ش��ادًم��ا بعد 
�ملحاكم  يف  �ل��ق�����ش��ائ��ّي��ة  �مل��������د�ولت  م���ن  ع���اًم���ا   13

�لإ�شر�ئيلية.
�أع�شاء  ت�شّم  و�لتي   – �لعليا  �ملتابعة  جلنة  ودر�شت 
�ل��ك��ن��ي�����ش��ت �ل���ع���رب و�لأح�������ز�ب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وروؤ����ش���اء 

�إىل منطقة تل كردي يف حميط مدينة دوما يف ريف 
دم�شق، بهدف �ل�شيطرة على �للو�ء 39 �لذي ي�شكل 
نقطة �شغط كبرية ي�شتخدمها �لنظام يف ��شتهد�ف 

مدن وبلد�ت �لغوطة �ل�شرقية.
و�أو�شح �لنا�شطون �أن �ملعركة بد�أت بت�شلل قو�ت �ملهام 
�خلا�شة �إىل �أبنية ومتاري�س قو�ت �لنظام و�ل�شيطرة 

عليها..
جامع  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  م��ن  �ملقاتل����ون  مت��ك��ن  ك��م��ا   
�ملنطقة،  �إ�شرت�تيجية يف  نقطة  يعترب  �لذي  �لع�شم 
�ل��ف��ارة، كما مت  ب��ل��دة ح��و���س  ك��ام��ل  حيث يطل على 
�لبو�يك  �ل�����ش��ف��ري ون��ق��ط��ة  ن��ق��ط��ة  �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى 

و�حلاجز �لثالث.
�مل��ع��رك��ة �جل���دي���دة �لتي  �إن  �مل�����ش��ادر ذ�ت���ه���ا  وق���ال���ت 
�أطلقها مقاتلو �ملعار�شة يف �لغوطة �ل�شرقية، بهدف 
�ل�شيطرة على �للو�ء 39 �لتابع لقو�ت �لنظام �شهدت 
مقتل عدد من قو�ت �لأ�شد و�أ�شر �آخرين ف�شاًل عن 

�غتنام �أ�شلحة وذخائر.

�ل��ب��ل��دي��ات و�مل��ج��ال�����س �ل��ق��روي��ة – يف �ج��ت��م��اع خا�ّس 
عقدته على �أر�س �لقرية �ملهّددة بالتهجري، عدًد� من 
�لإج��ر�ء�ت �لت�شعيدية، من بينها مظاهرة كبرية يف 
�شو�رع  و�إغ��الق  �لنقب،  �أكرب مدن  �ل�شبع  بئر  مدينة 

رئي�شية و�إعالن �لإ�شر�ب عن �لطعام.
و�عترب ع�شو �لكني�شت عن �حلركة �لإ�شالمية طلب 
�أبو عر�ر وهو من �شّكان �لنقب، �أّن هذ� �لقر�ر �خلطري 
يعرّب عن �لعن�شرية جتاه �لعرب يف �إ�شر�ئيل. فقرية 
عتري-�أم �حلري�ن هي و�حدة من بني ع�شر�ت �لقرى 
�أبناء  يقطنها  �لنقب،  �شحر�ء  يف  بها  �مل��ع��رتف  غ��ري 
ع�شرية �أبو �لقيعان �لذين متتّد �شرية تهجريها منذ 

نكبة �لعام 1948.
وقال رئي�س �لقائمة �مل�شرتكة �أمين عودة: ل ميكن �أن 
ن�شمح بخروج هذ� �لقر�ر �إىل حّيز �لتنفيذ. �شننا�شل 

على  ي�شيطرون  املتمردون 
م�شفاة نفط بجنوب ال�شودان

•• جوبا-رويرتز:

�ل�شود�ن  بجنوب  م��ت��م��ردون  ق��ال 
م�شفاة  على  �شيطرو�  �إنهم  �م�س 
رئي�شي  نفطي  ح��ق��ل  م��ن  ق��ري��ب��ة 
يف ولية �أعايل �لنيل �لتي ��شتعل 
ف��ي��ه��ا �ل��ق��ت��ال يف �لأي�����ام �لأخ����رية 
�لعاملة  �ل�شركات  �أب��ل��غ��و�  و�إن��ه��م 
ه��ن��اك ب��وق��ف �لأن�����ش��ط��ة و�إج���الء 
جاديت  جيم�س  وق��ال  موظفيها. 
�حلركة  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  د�ك 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة ل���ت���ح���ري���ر �ل�������ش���ود�ن 
�جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن 
يقاتلون  م���از�ل���و�  �مل��ت��م��ردي��ن  �إن 
�لقو�ت �حلكومية يف �ملنطقة �لتي 
ي��وج��د ب��ه��ا ح��ق��ل ب��ال��ت��و���س �أكرب 

حقول �لنفط بجنوب �ل�شود�ن.

اأم���ام  بتفجري  ق��ت��ل��ى   5
الأفغانية العدل  وزارة 

•• كابول-وكاالت:

ق���ت���ل 5 �أ����ش���خ���ا����س ع���ل���ى �لأق�����ل 
مقربة  على  وق��ع  عنيف  بانفجار 
قلب  يف  ح���ك���وم���ي���ة  م����ب����ان  م�����ن 

�لعا�شمة �لأفغانية كابول.
كان  وق�����ت  �لن���ف���ج���ار يف  ووق������ع 
�إىل  للعودة  ي�شتعدون  �ملوظفون 
م�����ش��اك��ن��ه��م ع��ن��د ن��ه��اي��ة �ل�����دو�م 

�ليومي.
ووقع �لنفجار قرب مقري وز�رو 
�لعدل وقرب فندق �شريينا �لذي 
هجوم  يف  ����ش��ت��ه��دف  �أن  ل��ه  �شبق 

كبري عام 2014.
�إن  وقالت وكالة روي��رتز لالأنباء 
م�شافة  على  �شمع  �لنفجار  دوي 

عدة كيلومرت�ت.
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م�شاب قدمته كييف لالإعالم موؤكدة �نه جندي رو�شي �أ�شرته يف �شرق �أوكر�نيا

�ل�شيد..زيار�ت ميد�نية باجلملة و�جناز�ت بالتق�شيط

•• الفجر- تون�ص - خا�ص

يف  �لأوىل  ي������وم  �مل����ائ����ة  �ن���ت���ه���ت 
ح��ك��وم��ة �حل��ب��ي��ب �ل�����ش��ي��د، وقد 
ي��ق��دم رئي�س  �أن  �مل��ق��رر  ك���ان م��ن 
�حلكومة تقرير� مف�شال ملجل�س 
�أع�شاء  به  �ل�شعب عما قام  ن��و�ب 
حكومته خالل هذه �لفرتة، لكن 
ن�شاطه �خلارجي حالت  روزنامة 

دون ذلك. 
�إّن  �لأو����ش���اط  ب��ع�����س  ر�أت  ول��ئ��ن 
�حلكومة  ع���م���ل  ع���ل���ى  �حل����دي����ث 
م�����ش��األ��ة ل ميكن  ي���وم،   100 يف 
�لبلد�ن  يف  �إّل  ع��ن��ه��ا  �حل���دي���ث 
��شتقر�ر�  ت��ع��رف  �ل��ت��ي  �مل��ت��ق��ّدم��ة 
�������ش���ات���ه���ا  ع����ل����ى م�������ش���ت���وى م���وؤ����شّ
، يف حني  و�أم���ن���ه���ا  و�ق��ت�����ش��اده��ا 

•• كييف-اأ ف ب:

�لوكر�نية  �ل�����ش��ل��ط��ات  ع��ر���ش��ت 
ع��ل��ى و���ش��ائ��ل �لع�����الم مب���ا فيها 
�لثالثاء  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  وك���ال���ة 
�نها  ق���ال���ت  رو����ش���ي���ني  ج���ن���دي���ني 
�لبالد و�دخال  �شرق  ��شرتهما يف 
�ىل �ل�شت�شفى يف كييف يف خطوة 
�جلي�س  ت��ورط  �ثبات  �ىل  تهدف 

�لرو�شي يف �لنز�ع.
وو�شع رجالن يرتديان بيجامتني 
�نهما  ع����ل����ى  وق�����دم�����ا  ب���ن���ي���ت���ني 
و�ل�شرجنت  ي��روف��ي��ي��ف  �ل��ك��اب��ن 
غ���رف���ت���ني  يف  �ل�����ك�����������ش�����ن�����دروف، 
منف�شلتني يف م�شت�شفى ع�شكري 
دخلهما  �لوكر�نية،  �لعا�شمة  يف 
ر�فقتهم  �ل���ذي���ن  �ل�����ش��ح��اف��ي��ون 
جمموعات  يف  �لم���������ن،  ق�������و�ت 

ح��ال��ة عدم  م��ن  ت��ع��اين  تون�س  �أّن 
�مل�شتوى  على  ة  خا�شّ �ل�شتقر�ر 
�لق��ت�����ش��ادي، ف��ان ذل��ك مل مينع 

�شبعة  ���ش��ب��ق��ه��م  وق�����د  ����ش���غ���رية. 
و�لتعاون  �لم��ن  ملنظمة  ممثلني 
يف �وروبا ومنظمة �لعفو �لدولية 
و�لحتاد �لوروبي، مل يدلو� باي 

تعليق عند مغادرتهم �مل�شت�شفى.

د�خل  م��ن  �ل�شيا�شية  �لأح������ز�ب 
تقييم  م����ن  وخ����ارج����ه����ا  �حل���ك���م 
هذه  خ��الل  �ل�شيد  حكومة  �أد�ء 

�لرو�شية  �ل���دف���اع  وز�رة  ون��ف��ت 
�لرجلني مل  �ن  م��وؤك��دة  �لث��ن��ني 
�مل�شلحة  �لقو�ت  ج��زء� من  يكونا 
�ل�شبت  ��شرهما  �ث��ن��اء  �لرو�شية 

قرب �شت�شا�شتيا.

اوكرانيا تعر�ش جنديني رو�شيني اأ�شرا �شرق البالد

املائة يوم االأوىل من اأعباء احلكم وال�سلطة:
ر�شا التون�شيني عن اأداء حكومة ال�شيد يرتاجع.. !

�أطفال من �لأنبار �شردو� عقب �شقوط �ملدينة يف قب�شة د�ع�س  )رويرتز(

•• بغداد-وكاالت:

بينما ي�شعى تنظيم د�ع�س �لإرهابي 
مدينة  على  �شيطرته  تعزيز  �إىل 
�لأنبار  حمافظة  م��رك��ز  �ل��رم��ادي 
�لعر�قية �لغربية، و�شل �آلف من 
قاعدة  �إىل  �ل�شعبي  �حل�شد  ق��و�ت 
��شتعد�د�  �لرمادي  قرب  ع�شكرية 
ل�شتعادتها،  ع�شكرية  عملية  لبدء 
فيما و�شف ب�معركة �لأنبار ح�شبما 

قالت �لتقارير و�شهود عيان.
ونقل عن عدد من �شكان �لرمادي 
قولهم �إن م�شلحي د�ع�س يفت�شون 
موؤيدين  �أي  ع����ن  ب��ح��ث��ا  �ل�������دور 
نهر  يف  باجلثث  ويلقون  للحكومة 

�لفر�ت.
وت�������ش���ف �ل���ت���ق���اري���ر �ل���������و�ردة من 
باتت  ب���اأن���ه���ا  ����ش���و�رع���ه���ا  �مل���دي���ن���ة 
�ل�شكان  يخرج  ل  بينما  مهجورة، 
ق�شرية  ل���ف���رت�ت  �ل  دوره�����م  م���ن 

للبحث عن طعام.
�أ�شو�شييتيدبر�س  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
ع��ن ع���دد م��ن �ل�����ش��ك��ان ق��ول��ه��م �إن 
م�شاكن  ي���د�ه���م���ون  �لإره����اب����ي����ني 
�لع�شائر  ورج����ال  �ل�����ش��رط��ة  رج���ال 
ل��ل��ح��ك��وم��ة، ك��م��ا �حرقت  �مل���و�ل���ني 
�لعائدة  و�مل�����ش��ال��ح  �ل����دور  ون��ه��ب��ت 

للمو�لني للحكومة.
مو�لية  �ألكرتونية  مو�قع  ون�شرت 
يقول  ل�شجناء  ���ش��ور�  )د�ع�����س(  ل��� 
�لتنظيم �إن م�شلحيه حرروهم من 

�شجن �لرمادي.
�أك��د قائد �شرطة  ويف وق��ت لح��ق، 

جتند  �شبكة  تفكيك 
مغاربة للقتال مع داع�ش

•• الرباط-اأ ف ب:

�م�س  �ملغربية  �ل�شلطات  �أع��ل��ن��ت 
يف  �ره��اب��ي��ة(  )�شبكة  تفكيك  ع��ن 
)غرب(  �لبي�شاء  �ل���د�ر  مدينتي 
وب��وج��ن��ي��ب��ة )و����ش���ط(، ق��ال��ت �نها 
��شتقطاب  جم������ال  يف  ت���ن�������ش���ط 
و�إر�شال متطوعني مغاربة للقتال 
يف  د�ع�����س  تنظيم  �شفوف  �شمن 

�لعر�ق و�شوريا.
�لد�خلية  ل�����وز�رة  ب��ي��ان  و�أو����ش���ح 
�لأنباء  وك���ال���ة  ن��ق��ل��ت��ه  �مل��غ��رب��ي��ة، 
�ملركزي  �مل��ك��ت��ب  �ن  �ل��ر���ش��م��ي��ة، 
�لتابع  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  ل����الأب����ح����اث 
�لرت�ب  ملر�قبة  �لعامة  للمديرية 
�لوطني )جهاز مكافحة �لتج�ش�س 
�ل���د�خ���ل���ي( ه���و م���ن �أ����ش���رف على 

�لعملية.
�أن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  و�أو����ش���ح���ت 
�أنه  ك�شفت  �ل��دق��ي��ق��ة  �ل��ت��ح��ري��ات 
�لتخريبية  ل���الأج���ن���دة  ت��ن��ف��ي��ذ� 
لد�ع�س �لر�مية �إىل تو�شيع رقعة 
عملياتها خارج هذه �لبوؤرة، خطط 
بتن�شيق مع  �خل��ل��ي��ة،  ه��ذه  زع��ي��م 
�أحد �لقادة �مليد�نيني �لأجانب يف 
�لذكر،  �ل�شالف  �لتنظيم  �شفوف 
لتنفيذ  ن��ائ��م��ة  خ���الي���ا  ل��ت�����ش��ك��ي��ل 
�أفق  باململكة، يف  �إرهابية  م�شاريع 

تطبيق �خلالفة �ملزعومة.
�أف�����ر�د  ب��ع�����س  �إن  �مل�����ش��در  وق�����ال 
در�ية  على  يتوفرون  هذه �خللية 
�ملتفجر�ت  ���ش��ن��اع��ة  يف  و�����ش���ع���ة 
على  وك��ان��و�  �لنا�شفة  و�ل��ع��ب��و�ت 
�شلة مبقاتلني مغاربة بد�ع�س يف 
بهجمات  للقيام  �لتخطيط  �إط��ار 

�إرهابية.

كاظم  �ل����رك����ن  �ل�����ل�����و�ء  �لأن������ب������ار 
�لأمنية  �ل��ق��ي��اد�ت  �أن  �ل��ف��ه��د�وي 
لديها قطاعات مدربة من �جلي�س 
و�ل�شرطة وجهاز مكافحة �لإرهاب 
وم��ق��ات��ل��ي �ل��ع�����ش��ائ��ر م���ن �لأن���ب���ار 
متكاملة  �شد  خطوط  �إىل  �إ�شافة 
على  �ل��و�ق��ع��ة  ح�شيبة  منطقة  يف 
�ل�شرق  �ىل  كيلومرت�ت   7 م�شافة 
�أن  �إىل  م�������ش���ري�ً  �ل�����رم�����ادي،  م����ن 
�نطالق  ن��ق��ط��ة  ���ش��ت��ك��ون  ح�شيبة 
ل�شتعادة  ع�������ش���ك���ري���ة  ل���ع���م���ل���ي���ات 
�ل�شيطرة على جميع مدن �لأنبار.

�لعر�قي  �جلي�س  يف  �لعميد  ولكن 
فر�ن�س  لوكالة  قال  �ملجيدي  علي 

ب����ر�����س �إن�������ه �ل���ه���ج���وم ل�����ش����رتد�د 
يبد�أ  ل��ن  �شقطت  �ل��ت��ي  �لر�����ش���ي 
�ملتو��شلة  �لهجمات  �ح��ت��و�ء  قبل 
�ل���ت���ي ي�����ش��ن��ه��ا م�����ش��ل��ح��و )د�ع�������س( 

�شرقي �لرمادي.
�أم���ن���ي يف قيادة  ك��م��ا ذك���ر م�����ش��در 
 15 �أن  �لغربية  �ملنطقة  عمليات 
من م�شلحي تنظيم )د�ع�س( قتلو� 
يف ناحية �لبغد�دي �لتي تبعد عن 
كيلومرت�   90 مب�شافة  �ل��رم��ادي 
�ىل �لغرب يف غار�ت جوية لطري�ن 
نحو  ��شتهدفت  �ل���دويل  �لتحالف 
�لتنظيم  منها  يتخذ  م��ن��زل   40

مقر�ت له.

�م�����س على  و�أك���د وزر�ء ع��ر�ق��ي��ون 
�حلاجة لتدريب وت�شليح �ل�شرطة 
�لعبادي  ودع��ا  �لع�شائر.  ومقاتلي 
معركة  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��وح��دة  �إىل 

�لدفاع عن �لعر�ق.
ومكا�شب د�ع�س يف �لرمادي تعني 
�إىل  �شتحتاج  �لعر�قية  �لقو�ت  �أن 
وق���ت �أط����ول ل��ل��ت��ح��رك ���ش��ده��م يف 
�ملقاتلون  �ح��ت��ف��ل  �ل���ت���ي  �مل��و���ش��ل 
�مل��ت��ط��رف��ون ف��ي��ه��ا ب��الن��ت�����ش��ار يف 
�لهو�ء  �ل��ن��ار يف  ب���اإط���الق  �لأن���ب���ار 
وت�شغيل  �ل�شيار�ت  �أب��و�ق  و�ط��الق 
للتنظيم  �ل���ت���اب���ع���ة  �لأن����ا�����ش����ي����د 

�لرهابي.

�لتحالف يو��شل ق�شف مو�قع �ملتمردين �حلوثيني يف �شنعاء  )رويرتز(
ريا�س  �لدكتور  �ل��وزر�ء ومعايل 
�خلارجية  وزي��ر  عبد�هلل  يا�شني 

�ليمني.
�ليمني  �لرئي�س  فخامة  و�أ���ش��اد 
ع��ب��د رب���ه م��ن�����ش��ور ه���ادي خالل 
��شتقباله يف �لريا�س �م�س رئي�س 
�لدكتور  م��ع��ايل  �لم�����ار�ت  وف���د 

و�لعمل  ل�����دوره�����ا  �ل�������ش���رع���ي���ة 
ت��ر���ش��ي��خ �ل���ش��ت��ق��ر�ر وبناء  ع��ل��ى 
دول���ة ح���دي���ث���ة.       )�لتفا�شيل 

�س15(
ميد�نيا �شنت مقاتالت �لتحالف 
و�شباح  فجر  �ل�شعودية  بقيادة 
��شتهدفت  غ���ار�ت  �شل�شلة  �م�س 

مبو�قف  �جل��اب��ر  �أح��م��د  �شلطان 
�لإم�������ار�ت جت����اه �حلقوق  دول����ة 
�ليمني  ل���ل�������ش���ع���ب  �مل���������ش����روع����ة 
على  �لنقالب  برف�س  و�ملتمثلة 
و�لتدخل  �لد�شتورية  �ل�شرعية 
�لد�خلية  ���ش��وؤون��ه  يف  �خل��ارج��ي 
�ملوؤ�ش�شات  ����ش��ت��ع��ادة  و�����ش����رورة 

•• الريا�ص-وام-وكاالت:

�إعالن �لريا�س �ل�شادر عن  �أكد 
موؤمتر �إنقاذ �ليمن وبناء �لدولة 
�لحتادية �لذي �ختتم �أعماله يف 
�ل�شرعية يف  �م�س دعم  �لريا�س 
�لوطنية  �ل�شر�كة  ومبد�أ  �ليمن 
���ش��م��ال��ه وجنوبه  �ل��ي��م��ن  لأب���ن���اء 
�لعملية  ع��ل��ي��ه��ا  ق����ام����ت  �ل����ت����ي 
�لنتقالية. و�شدد �ملوؤمتر على �أن 
بنود �لإعالن تعد �أ�شا�شا مل�شروع 
بناء �لدولة ورف�شا قاطعا حلكم 
�لفو�شى  وم�����ش��روع  �مل��ل��ي�����ش��ي��ات 
موؤ�ش�شات  ف���ي���ه  ت���ن���ه���ار  �ل������ذي 
�ل�شر�ع  ف��ي��ه  وت���وؤج���ج  �ل���دول���ة 
فيه  وت�شيع  و�ملناطقي  �ملذهبي 
ك���ر�م���ة �لإن�������ش���ان وت��ن��ت��ه��ك فيه 
و�ل�شلم  �لأم����ن  وت��ه��دد  ح��ق��وق��ه 
�ختتم  وق��د  و�ل���دويل.  �لإقليمي 
موؤمتر �لريا�س �أعماله بح�شور 
�لرئي�س �ليمني عبد ربه من�شور 
�جلمهورية  رئي�س  ونائب  ه��ادي 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ليمنية 
�ل��دك��ت��ور خ��ال��د حم��ف��وظ بحاح 
�لتعاون  ملجل�س  �ل��ع��ام  و�لأم����ني 
�لدكتور  �لعربية  �خلليج  ل��دول 
�لزياين  ر����ش��د  ب��ن  عبد�للطيف 

وع�������دد م�����ن مم���ث���ل���ي �لأح���������ز�ب 
و�لتنظيمات �ل�شيا�شية ومنظمات 
�مل���ج���ت���م���ع �ل���ي���م���ن���ي و�ل�������ش���ب���اب 
و�ل�شخ�شيات  �لقبائل  وم�شايخ 

�لجتماعية. 
و�شاركت دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ليمن  �إن��ق��اذ  م��وؤمت��ر  �ملتحدة يف 
�أع��م��ال��ه �م�س يف  �ل��ذي �ختتم   -
�لريا�س  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�لدكتور  معايل  ت��ر�أ���ش��ه  بوفد   -
���ش��ل��ط��ان �أح����م����د �جل����اب����ر وزي����ر 
�شعادة  م����ن  ك����ال  و�����ش����م  دول�������ة 
�جلرمن  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �أح���م���د 
م�شاعد وزير �خلارجية لل�شوؤون 
�ل�شيا�شية و�شعادة جا�شم حممد 
�ل�شوؤون  �إد�رة  م��دي��ر  �خل���ل���ويف 
�ل��ع��رب��ي��ة و����ش���ع���ادة �أح���م���د علي 
�شوؤون  �إد�رة  م���دي���ر  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
�خلليج  ودول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�ل��ع��رب��ي و���ش��ع��ادة حم��م��د �شعيد 
�ل��ظ��اه��ري ���ش��ف��ري �ل���دول���ة لدى 

�لريا�س.
و�ل��ت��ق��ى �ل���وف���د �لإم����ار�ت����ي مع 
�ليمني عبدربه  �لرئي�س  فخامة 
معايل  بح�شور  ه���ادي  من�شور 
نائب  ب����ح����اح  حم����ف����وظ  خ����ال����د 
�ليمني ورئي�س جمل�س  �لرئي�س 

م��ن��زل �أح���م���د ع��ل��ي ���ش��ال��ح جنل 
�لو�قع  �ل�شابق  �ليمني  �لرئي�س 
ج��ن��وب��ي �ل��ع��ا���ش��م��ة ���ش��ن��ع��اء كما 
�أخرى  غ��ار�ت  �شل�شلة  ��شتهدفت 
عّطاأن  تل  يف  �ل�شو�ريخ  خم��ازن 

غربي �لعا�شمة.
ويف حمافظة حّجه غربي �ليمن 
ق�شفت مقاتالت �لتحالف منفذ 
ح��ر���س �حل����دودي �جل��م��رك��ي يف 
�حلدود مع �ل�شعودية ويف مدينة 
�شنت  �ل����ب����الد  ����ش���م���ايل  ����ش���ع���ده 
مقاتالت �لتحالف �شل�شلة غار�ت 
على �لق�شر �جلمهوري ومو�قع 
وخا�شة  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف  �أخ������رى 
�ملناطق �لو�قعة على �حلدود مع 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية .
تابعة  �إع�������الم  و����ش���ائ���ل  وق����ال����ت 
جوية  غ���ارة   23 �إن  للحوثيني 
��شتهدفت �شباح �لثالثاء مو�قع 

عدة يف حمافظة �شعده.
�جلوية  �ل����غ����ار�ت  �م���ت���دت  ك��م��ا 
للحوثيني  م����و�ق����ع  ل��ت��ق�����ش��ف 
�ملو�لية  �لع�شكرية  و�ل���وح���د�ت 
مدينة  يف  �شالح  �هلل  عبد  لعلي 

عدن.
ويف مدينة �ل�شالع قتلت �ملقاومة 
�حلوثيني  م���ن  م�����ش��ل��ح��ا   113

متلك اأر�شك ال�شكنية مبنطقة م�شفوت
م�شاحة 400 م باإمارة عجمان

مبوقع متميز
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
اللجنة الدائمة للتنمية الجتماعية يف تنفيذي عجمان تناق�ش ظاهرة الطالق

•• عجمان -وام:

ناق�شت �للجنة �لد�ئمة للتنمية �لجتماعية �لتابعة للمجل�س �لتنفيذي 
لإمارة عجمان خالل �جتماعها برئا�شة �شعادة �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل 
حتليل  خالل  من  �لطالق  �إىل  �ملوؤدية  �لأ�شباب  �للجنة  رئي�شة  �لنعيمي 
�لفئات �مل�شتهدفة من �ملطلقني عن طريق ��شتبيان �شيتم تنفيذه من قبل 
�ملخت�شني. ح�شر �لجتماع �أع�شاء �للجنة �لد�ئمة للتنمية �لجتماعية 
ل�شندوق  �لعام  �لأم��ني  �لن�شاري  حممد  عبد�هلل  �لدكتور  �شعادة  وه��م 
وقف عجمان و �شعادة �لقا�شي �شعود حممد �ل�شالمني قا�شي �شرعي يف 
حمكمة عجمان �ل�شرعية و�لدكتورة يا�شمني جودة مدير �إد�رة �لإح�شاء 
و�لبحوث من �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي وليلي �لزرعوين وهناء 

مت  �إن��ه  �لنعيمي  غ��زة  �ل�شيخة  وقالت   . �ل�شام�شي  عبيد  وم��وزة  �شوينع 
�لإح�شاء  مكتب  �إد�رة  و�أعدته  �لطالق  ظاهرة  عن  ��شتبيان  ��شتعر��س 
للتنمية �لجتماعية على  �لد�ئمة  �للجنة  �أع�شاء من  و�لبحوث وثالث 
�للجنة وذلك لدر��شته ومناق�شة �لبنود �لتي جاءت فيه. وناق�س �لجتماع 

�أهم �لأ�شباب و�لبنود �لتي �شتدرج يف �ل�شتبيان .
�أو منهجية  �أو لئحة  �أهمية وج��ود در��شة  �ل�شام�شي  �أك��دت م��وزة  . فيما 
توزيع  �شيتم  �لتي  �لأ�شخا�س  وع��دد  �ملعينة  �جل��ه��ات  حتديد  فيها  يتم 
�ل�شتبيان عليهم . و�أ�شارت �لدكتورة يا�شمني جودة �إىل �أنه تتوفر لدى 
�شابقة  �شنو�ت  ث��الث  م��ن  �ملطلقني  �لأ�شخا�س  وبيانات  در����ش��ة  �لإد�رة 
�لجتماعية  �ل�شوؤون  مثل  �ملعنية  �جلهات  وعلي  عليهم  توزيعها  و�شيتم 

و�ملحكمة �ل�شرعية.

حممد بن را�شد ي�شدر قانونا بتعديل قانون 
اإن�شاء هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي

•• دبي-وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل��وزر�ء رع��اه �هلل ب�شفته حاكما لإم��ارة دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
رقم  �لقانون  �أحكام  بع�س  بتعديل   2015 ل�شنة   15 رقم  �لقانون 
2005 �خلا�س باإن�شاء هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف دبي. ل�شنة   17
م�شمى  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  مب�شمى  ي�شتبدل  �أن  على  �لقانون  ون�س 
ي�شتبدل مب�شمى جمل�س  كما  �ملديرين  ورئي�س جمل�س  �لعام  �ملدير 
�لإد�رة م�شمى جمل�س �ملديرين وذلك �أينما ورد� يف �لقانون رقم 17 

ل�شنة 2005 �أو يف �أي ت�شريع �آخر معمول به يف �إمارة دبي.
كما ن�س �لقانون �جلديد على �أن ي�شتبدل بن�س �ملادة 9 من �لقانون 
رقم 17 ل�شنة 2005 �لن�س �جلديد �لتايل : يكون للهيئة جمل�س 
للموؤ�ش�شات  �لتنفيذيني  و�ملديرين  �لعام  �ملدير  من  يتكون  مديرين 

و�لقطاعات �لتابعة للهيئة يتم تعيينه مبر�شوم ي�شدره �حلاكم.
ويهدف �لقانون �إىل حتقيق �لن�شجام بني قانون �إن�شاء هيئة �لطرق 
ي�شهم  كما  �لإم����ارة  يف  �ل�����ش��اري��ة  و�لت�شريعات  دب��ي  يف  و�مل��و����ش��الت 
و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئة  د�خ��ل  �لإد�ري  �لعمل  م�شتوى  ورف��ع  حت�شني  يف 

و�لقطاعات �لتابعة لها.

�شيف بن زايد ي�شهد توقيع مذكرة تفاهم بني �شندوق الفرج و فالي دبي و الإمارات   
•• اأبوظبي -وام:

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �شهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
وز�رة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
�شندوق  يف  مم��ث��ل��ة  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�لفرج و�شركة طري�ن فالي دبي 
وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل��الإع��الم ممثلة 
�أم�������س  يف ���ش��ح��ي��ف��ة �لإم������������ار�ت 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  ب��ه��دف 
مل�����ش��اع��دة �ل���ن���زلء �مل��ع�����ش��ري��ن يف 
و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملن�شاآت 
�لدولة  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى  و�أ���ش��ره��م 
�ملالية  �ل��ن��زلء  ق�شايا  لت�شوية 
بغية �لإفر�ج عنهم وتي�شري عودة 

�لبع�س منهم لبالدهم.
وقع �ملذكرة �للو�ء �لدكتور نا�شر 
�لعام  �لأمني  �لنعيمي  خلريباين 
جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب 
�ل�����وزر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة رئي�س 
مع  �لفرج  �شندوق  �إد�رة  جمل�س 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��غ��ي��ث  غ��ي��ث 
.. كما وقعها  دب��ي  ف��الي  ل�شركة 
���ش��ام��ي �ل��ري��ام��ي رئ��ي�����س حترير 

جريدة �لإمار�ت �ليوم.
نا�شر  �ل���دك���ت���ور  �ل����ل����و�ء  ورف������ع 
�إىل  �ل�شكر  �لنعيمي  خل��ري��ب��اين 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
ومتابعته  دع��م��ه  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  �آل 
�حل����ث����ي����ث����ة ل���������ش����ن����دوق �ل����ف����رج 
�إن�شانية  و�أهد�فه بو�شفه مبادرة 
خريية �نطلقت بتوجيهات �شموه 
�لنزلء  ه������وؤلء  ع���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
ت��ع�����ش��رت ح��الت��ه��م ب�شبب  �ل����ذي 

ظروف مادية بحته.
�لنعيمي  �ل��دك��ت��ور  �ل���ل���و�ء  و�أك����د 
�ل�شرطية  �لقيادة  ورغبة  حر�س 
على  و�ل��ت��ي�����ش��ري  �لتخفيف  ع��ل��ى 
هذه �لفئة من �لنزلء ..مو�شحا 
�أن توقيع مذكرة �لتفاهم و�إ�شافة 

�شبل مغادرة �لبالد لبع�س هوؤلء 
تكلفة  وباأقل  ممكن  وق��ت  باأ�شرع 
�ملجتمعية  �لأه�����د�ف  يحقق  مب��ا 
�إليها  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 

�لأطر�ف �ملوقعة.
و�لتز�مات  مهام  �مل��ذك��رة  وحت��دد 
م�شاعدة  ع��م��ل��ي��ة  يف  ط����رف  ك���ل 
وز�رة  ف��ت��ق��وم  �ملع�شرين  �ل��ن��زلء 
�لد�خلية بتنظيم وتوفري ك�شوف 
�مل�شتفيدين  �أو  �مل�شتحقني  �أ�شماء 
و�مل�شاعدة  �لإف���ر�ج  م��ب��ادر�ت  من 
وتوفري  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  يف 
وت�شهيل  �ل�������ش���روري���ة  �ل���وث���ائ���ق 
�إجر�ء�ت �ل�شفر عند �للزوم يف ما 
يكون دور �شركة فالي دبي توفري 
بال�شرعة  �ل����ط����ري�ن  ح����ج����وز�ت 
�ملطلوبة مع �شمان �حل�شول على 
�أ�شعار تف�شيلية وتذ�كر خمف�شة 

�أو جمانية ح�شب �حلالة.
ك��م��ا ت���ق���وم ���ش��ح��ي��ف��ة �لإم�������ار�ت 
بتنظيم  �مل�����ذك�����رة  وف������ق  �ل����ي����وم 
و�لتغطية  �إع����الم����ي����ة  ح���م���الت 
�ل�شحفية مل�شاعدة نزلء �ملن�شاآت 
و�أ�شرهم  و�لعقابية  �لإ�شالحية 
بالتن�شيق  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
مو�د  ون�شر  �لد�خلية  وز�رة  م��ع 
�لإن�شانية  ب�����احل�����الت  ت��ت��ع��ل��ق 
ب�شكل  عليهم  �ل�����ش��وء  وت�شليط 
منا�شب ير�عي �لقو�نني �ل�شارية 
وب�شورة  �ل���الزم  �لتدقيق  وب��ع��د 
حتقق �أهد�ف �حلملة �لإعالمية 
وتوجهات  روؤى  م���ع  �مل��ن�����ش��ج��م��ة 

عمل �شندوق �لفرج.
وعلى �شعيد مت�شل �شهد �لفريق 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ  �شمو 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان 
جتديد  �لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
ب���ني وز�رة  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �لت��ف��اق��ي��ة 
�شندوق  يف  مم��ث��ل��ة  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
دب���ي لالإعالم  �ل��ف��رج وم��وؤ���ش�����ش��ة 
ممثلة يف �شحيفة �لإمار�ت �ليوم 

لبدء  ج��دي��دة  ف��ر���ش��ة  �ملع�شرين 
وتقدير  و�أ����ش���ري���ة  ك��رمي��ة  ح��ي��اة 
��شطرتهم  �لتي  �ملالية  �لظروف 
بعد  حمب�شهم  د�خ��ل  �لبقاء  �إىل 

ق�شاء فرتة حمكوميتهم.
�لرئي�س  �ل���غ���ي���ث  غ���ي���ث  و�أ������ش�����اد 
مببادرة  دب���ي  ل��ف��الي  �لتنفيذي 
عليها  و�لقائمني  �لفرج  �شندوق 
..وقال ي�شرفنا دعم هذه �ملبادرة 
كل  برعاية  �أ�شهمت  فقد  �لر�ئدة 
و�شحيفة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م��ن 
وتعاون  ودع����م  �ل���ي���وم  �لإم�������ار�ت 
من  �لبي�شاء  �لأي�����ادي  �أ���ش��ح��اب 
�ملجتمع  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات يف  �لأف����ر�د 
عدد  ع��ن  �لتفريج  يف  �لإم���ار�ت���ي 
�إىل  ونتطلع  �ملع�شرين  من  كبري 
�لإ���ش��ه��ام يف �ل��ت��ف��ري��ج ع��ن �ملزيد 
�ملبادرة  ه����ذه  خ����الل  م���ن  م��ن��ه��م 

�لطيبة .
رئي�س  �ل��ري��ام��ي  و�ع��ت��رب���ش��ام��ي 
�ليوم  �لم���ار�ت  �شحيفة  حترير 
�لتفاهم  مذكرة  وجتديد  توقيع 
مع �شندوق �لفرج خطوة ��شافية 
��شتكمال جلهود �لتعاون �مل�شرتك 

لالتفاق  جديدة  وطنية  موؤ�ش�شة 
ج���اء� ب��ع��د جن���اح �حل��م��الت �لتي 
�ل�شابقة  �لأع������و�م  خ���الل  ن��ف��ذت 
مب�������ش���اع���دة �ل���ع���دي���د م����ن ن����زلء 
و�لعقابية  �لإ���ش��الح��ي��ة  �ملن�شاآت 
و�أ�شرهم ..وقال �ن جهود �ل�شركاء 
�أث���م���رت يف عمل  م���ع �ل�����ش��ن��دوق 
�مل�شتحقني  �إىل  و�لو�شول  �خلري 
على نحو مو�شوعي ونزيه ب�شكل 
حقق ر�شالة �ل�شندوق �لإن�شانية 

�ملجتمعية و�لأخالقية.
�ملتميزة  �لريادية  �جلهود  وثمن 
�لإم����ار�ت  �شحيفة  تبذلها  �ل��ت��ي 
�ليوم ك�شريك ��شرت�تيجي يف دعم 
ق�شايا �لنزلء �ملع�شرين و�أ�شرهم 
�شركة  م�����ش��ارك��ة  ت��ك��ون  �أن  �آم����ال 
نقلة  دب���ي  ف���الي  وط��ن��ي��ة بحجم 
و�إ�شافة  �ل�شندوق  لعمل  نوعية 
م��ت��م��ي��زة مل��وؤ���ش�����ش��ة وط��ن��ي��ة نقدر 
�إ�شهاماتها  �إىل  لف��ت��ا  ج��ه��وده��ا 
�ملحلي  �ملجتمع  تنمية  �لطيبة يف 
للمبادرة  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د  د�ع��ي��ا 
ومعنويا  ماديا  �ل�شندوق  بدعم 
ب���غ���ي���ة م���ن���ح ����ش���ري���ح���ة �ل����ن����زلء 

بني �جلانبني يف �شوء ما حققته 
�ملوؤ�ش�شات  ن��زلء  م�شاعدة  حملة 
�ملع�شرين  و�لإ�شالحية  �لعقابية 
م��ن ���ش��دى وجن���اح كبريين منذ 
توقيع �ملذكرة يف �لأعو�م �ل�شابقة 
�لإن�شانية  ب���الأه���د�ف  ..م��ن��وه��ا 
و�ملجتمعية ل�شندوق �لفرج �لتي 
�لد�خلية  وز�رة  توجهات  تعك�س 
من  �ملتع�شرة  �لفئات  م�شاندة  يف 
�ل�����ش��ج��ن��اء و�أ����ش���ره���م ف�����ش��ال عن 
ت��ع��زي��ز �ل�������ش���ر�ك���ة ب���ني �لإع�����الم 
و�جل�������ه�������ات �حل����ك����وم����ي����ة جت����اه 

�لق�شايا �ملجتمعية �ملختلفة.
وت���ه���دف م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م �ىل 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
�ملوقعة بهدف  �لثالثة  �لأط��ر�ف 
مر�شية  ن��ت��ائ��ج  �إىل  �ل���و����ش���ول 
�شبيل  يف  جن�����اح�����ات  وحت���ق���ي���ق 
�ملع�شرين  �ل��ن��زلء  على  �لتي�شري 
عنهم  �لف����������ر�ج  ت����ق����رر  �ل�����ذي�����ن 
�ل�شندوق  �أه��د�ف  حتقق  ب�شورة 
�خلريي �لإن�شاين وب�شكل يتو�فق 
مع �لتعليمات و�لقو�نني �ل�شارية 
يف �لدولة مع �لعمل على تي�شري 

و�أ�شرهم  �مل��ع�����ش��ري��ن  �ل�����ش��ج��ن��اء 
وزي�����ادة �أع�����د�د �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
�أ�شهمت  ك���م���ا  �ل����ف����رج  ����ش���ن���دوق 
�جلهود �مل�شرتكة يف �لإف��ر�ج عن 
�ل��ن��زلء بينهم  �أع���د�د كبرية م��ن 
مديونياتهم  ت�شديد  مت  ح���الت 
ب��ال��ك��ام��ل وب��ع�����ش��ه��م مت �لإف�����ر�ج 
�ل�شرعية  �لديات  دفع  بعد  عنهم 
�مل��ق��ررة عليهم مب��ا مكن م��ن مل 
�إىل  وعودتهم  �لنزلء  �أ�شر  �شمل 

حياتهم �لطبيعية.
ومت��ك��ن��ت �حل��م��ل��ة �مل�����ش��رتك��ة من 
ن�شر �لوعي لدى �أفر�د �جلمهور 
�لإن�شانية  �ل�����ش��ن��دوق  ب���اأه���د�ف 
وحت���ق���ي���ق ت���ف���اع���ل �إي���ج���اب���ي من 
و�ل�شر�ئح  �ل��ع��ام��ة  �ل�شخ�شيات 
ف�شال  �مل���خ���ت���ل���ف���ة  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
�خلا�س  �ل���ق���ط���اع  ����ش���رك���ات  ع����ن 
م�شوؤوليتها  ����ش��ت�����ش��ع��رت  �ل���ت���ي 
�لجتماعية و�شارعت �إىل تقدمي 
ي�����د �ل�����ع�����ون مل�������ش���اع���دة �ل����ن����زلء 
جدد  �آخ��ر  جانب  م��ن  �ملع�شرين. 
�أع�شاء �لهيئة �لعمومية ل�شندوق 
�لفرج يف �جتماعهم �لأخري �لثقة 
�نتخابه  و�أع����ادو�  �لإد�رة  ملجل�س 
�ل���ل���و�ء �ل��دك��ت��ور نا�شر  ب��رئ��ا���ش��ة 
خلريباين �لنعيمي رئي�شا ملجل�س 
ر��شد  حم��م��د  و�ل��ع��م��ي��د  �لإد�رة 

بهدف ��شتكمال جهودهما �خلرية 
مل�����ش��اع��دة �ل���ن���زلء �مل��ع�����ش��ري��ن يف 

�ملن�شاآت �لإ�شالحية و�لعقابية.
وق������ع جت����دي����د �مل�����ذك�����رة �ل����ل����و�ء 
�ل�����دك�����ت�����ور ن����ا�����ش����ر خل���ري���ب���اين 
�لنعيمي �لأمني �لعام ملكتب �شمو 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
���ش��ن��دوق �ل��ف��رج ورئ��ي�����س حترير 
�ل��ي��وم �شامي  ج��ري��دة �لإم������ار�ت 

�لريامي.
وت��ن�����س م���ذك���رة �ل��ت��ج��دي��د على 
�جلانبني  و�لتن�شيق بني  �لتعاون 
مل�شلحة  �إعالمية  حملة  لتنظيم 
ن�������زلء �مل���ن�������ش���اآت �لإ����ش���الح���ي���ة 
و�أ�شرهم على م�شتوى  و�لعقابية 
�مل�شاعد�ت  و����ش��ت��ق��ب��ال  �ل���دول���ة 
�أهل �خلري و�مل�شاهمة  �ملالية من 
يف ن�شر بع�س �لق�شايا �لإن�شانية 
�ملو�فقات  �أخ������ذ  ب���ع���د  �إع���الم���ي���ا 
�ل���الزم���ة م��ن ك��ل �لأط�����ر�ف مبا 
�ملجتمعية  �لأه������������د�ف  ي���ح���ق���ق 
�إليها  ي�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 

�جلانبان.
�شل�شلة  ب��ع��د  �ل��ت��ج��دي��د  وي����اأت����ي 
�ل��ن��ج��اح��ات �ل��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا هذه 
�ل�شر�كة يف حث �أهل �خلري على 
مل�شلحة  �شخية  ت��ربع��ات  ت��ق��دمي 

�ل�شام�شي نائبا للرئي�س و�لعميد 
�أمينا  �ل�������ش���وي���دي  ع��ب��د�حل��ك��ي��م 
�شعيد  علي  و�لعقيد  لل�شندوق 
وع�شوية  لل�شر  �أم��ي��ن��ا  �ل��زي��ودي 
ك����ل م����ن �ل��ع��م��ي��د حم���م���د �شيف 
�شامل  �لدكتور  و�لعقيد  �لزعابي 
و�لعقيد جميل  �ليماحي  خمي�س 
�شعيد  �أح��م��د  و�لعقيد  رحمة  �آل 

�لبادي مدير عاما لل�شندوق.
�لعمومية  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�ع���ت���م���دت 
�مل�شتقبلية  �ل�������ش���ن���دوق  خ��ط��ط 
�لتعاون  م����ذك����ر�ت  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن 
وث��م��ن��و� �جل��ه��ود �ل��ري��ادي��ة �لتي 
يف  �لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء  بذلها 
�شنته �ملنتهية يف حتقيق �لأهد�ف 
�أجلها  من  �ل�شندوق  �أن�شئ  �لتي 
�ل��ع��دي��د م���ن نزلء  يف م�����ش��اع��دة 
و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملن�شاآت 

و�أ�شرهم.
م�شجل  �ل�������ش���ن���دوق  �أن  ي���ذك���ر 
�جلمعيات  م��ظ��ل��ة  حت���ت  ر���ش��م��ي��ا 
�لتنمية  ل��وز�رة  �لتابعة  �خلريية 
�ملوؤ�ش�شات  من  ويعد  �لجتماعية 
�ل���ع���م���ل  جم���������ال  يف  �ل���������ر�ئ���������دة 
قيم  على  ترتكز  �ل��ت��ي  �لإن�����ش��اين 
خريية تعمل على تعزيز �لتعاون 
�إ�شهاما  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  م��ع 

بالرتقاء بالعمل �خلريي. 

املركز الوطني للتاأهيل ينظم ور�شة يف اأبوظبي بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
•• اأبوظبي-وام:

نظم �ملركز �لوطني للتاأهيل بالتعاون مع مكتب �لأمم �ملتحدة 
عمل..لالإعالن  ور���ش��ة  �ل��ي��وم  و�جل��رمي��ة  ب��امل��خ��در�ت  �ملعني 
تقييم عبء  ل��در����ش��ة  �مل�����ش��رتك  �مل�����ش��روع  ن��ت��ائ��ج  ع��ن  ر�شميا 
م�شكلة �ملخدر�ت يف �لدولة. و�شارك يف �لور�شة - �لتي عقدت 
- ممثلو عدد من �جلهات  �أبوظبي  �إنرتكونتننتال  فندق  يف 
لهذه  �لالزمة  �ملعلومات  توفري  يف  �شاهمت  �لتي  �حلكومية 
�لدر��شة. و�أكد �شعادة �لدكتور حمد عبد�هلل �لغافري مدير 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  �أن   .. للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  عام 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة - حفظه �هلل - 
ومتابعة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
ورعاية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة .. �شاهمت يف دعم جهود 
يعطينا  �ل��دع��م  ه��ذ�  ولز�ل  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل  �مل��رك��ز 
و�أ�شاف   . �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل��رك��ز  �أه����د�ف  لتحقيق  �ل��د�ف��ع 
�لعاملية  �مل�شاكل  من  �مل��خ��در�ت  م�شكلة  �أن  �لغافري  �لدكتور 
�ع��ت��ب��اره��ا م�شكلة  �ل��ع��امل ومي��ك��ن  دول  ت��و�ج��ه جميع  �ل��ت��ي 
قومية و �أمنية ذ�ت �أخطار كبرية �إن مل يتم �لتعامل معاها 
بحكمة .. م�شري� �إىل �أنه �نطالقا من �لدور �لهام و�حليوي 
�تفاقية �شر�كة  للمركز يف هذ� �ملجال فقد بادر �ملركز بعقد 
مع مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية لتنفيذ 
جهة  هذ� �مل�شروع �مل�شرتك و�لذي �شارك فيه �أكرث من 20 
�أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار  حملية و�حت��ادي��ة لأك��رث من عامني. 
ك��ان حم��اول��ة جمع وحتليل  �مل�����ش��روع  �لرئي�شي م��ن  �ل��ه��دف 

�أكرب قدر ممكن من �ملعلومات �ملتعلقة مب�شكلة �ملخدر�ت من 
جميع �جلهات �ملعنية وذلك من �أجل حماولة حتديد حجم 
��شرت�تيجة  وتنفيذ  تطوير  ثم  وم��ن  بالدولة  �مل�شكلة  ه��ذه 
�لذي  �لعمل  �أن هذ�  .. موؤكد�  �لتحدي  ملكافحة هذ�  وطنية 
مت �إجن��ازه يعترب �جن��از� جديد� ي�شاف �إىل �إجن��از�ت �ملركز 
�لوطني للتاأهيل خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية . من جانبه 
�ملنظمة  ف��وؤ�د علي ممثل  �لدكتور حامت  �لقا�شي  �شعادة  قال 
و�جلرمية  ب��امل��خ��در�ت  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  ورئي�س 
م�شاركة  �لعربية..�أن  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  ل��دول 
هذ�  يف  و�جل��رمي��ة  ب��امل��خ��در�ت  �ملعني  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مكتب 
و�لتي  �ل�شرت�تيجية  �ملكتب  �أه����د�ف  �شمن  ي��اأت��ي  �مل�����ش��روع 
�لتعامل مع م�شكلة  �لأع�شاء يف  �ل��دول  �إىل م�شاعدة  ت�شعى 
�ملخدر�ت من خالل تطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية و�لتز�م 
باملخدر�ت  �ملعنية  �جلهات  جميع  مع  �لتعاون  بتعزيز  �ملكتب 
د�خ��ل �ل��دول��ة. و�أك��د �أن دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة هي 
�إىل  م�شري�   .. �لدر��شة  بهذه  قامت  �لتي  �ملنطقة  يف  �لأوىل 
�أن �ملكتب قام خالل هذ� �مل�شروع بتوفري �لدعم �لفني لفريق 
عمل �مل�شروع وقام بت�شخري جميع �إمكانياته يف �شبيل �إجناحه 
�إد�رة �ل�شحة  . من جانبه قال �لدكتور على �ملرزوقي مدير 
�لعامة و�لبحوث ومدير �مل�شروع �أن هذ� �مل�شروع ��شتمل على 
�أربع مر�حل رئي�شية مت خالل �ملرحلة �لأوىل جمع �لبيانات 
�ملتعلقة مب�شكلة �ملخدر�ت من �جلهات �ملعنية و��شتملت هذه 
و�ملتهمني  �ملر�شى  عن  دميغر�فية  معلومات  على  �لبيانات 
�ملتوفرة  �لعالجية  �مل��خ��درة  �مل��و�د  و�أن���و�ع  �مل��خ��در�ت  بق�شايا 
�ملرحلة  �أن��ه خالل  و�أ�شاف  �لإدم���ان.  وتاأهيل مر�شى  لعالج 
�لعديد  15 جل�شة حو�رية مع  �أك��رث من  تنظيم  �لثانية مت 

جمال  يف  �لعاملني  مثل  �لق�شية  بهذه  �ملعنية  �لفئات  م��ن 
و�ملدر�شني  �لعقابية  �ملن�شاآت  و�لعاملني يف  �ل�شحية  �لرعاية 
 .. و�لق�شاة  �لطلبة  جانب  �إىل  و�لريا�شيني  و�لإع��الم��ي��ني 
�إ�شافة �إىل حو�ر�ت مبا�شرة مع بع�س متخذي �لقر�ر. و�أ�شار 
�ملخدر�ت  ق��و�ن��ني  م��ر�ج��ع��ة  مت  �لثالثة  �مل��رح��ل��ة  يف  �أن���ه  �إىل 
�لدول  يف  �مل�شابهة  بالقو�نني  ومقارنتها  بالدولة  �مل��وج��ودة 
وقامت  �لقو�نني  بهذه  �ملتعلقة  �لتو�شيات  وو�شع  �مل��ج��اورة 
بامل�شاركة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  بجامعة  �حلقوق  كلية 
و �لإ����ش���ر�ف يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة �أم���ا يف �مل��رح��ل��ة �ل��ر�ب��ع��ة فقد 
�لعبء  حت��دي��د  �أج���ل  م��ن  وذل���ك  دويل  بخبري  �ل�شتعانة  مت 
با�شتخد�م  وذلك  بالدولة  �ملخدر�ت  م�شكلة  من  �لقت�شادي 
�لدر��شة  هذه  ت�شهم  �أن  �أمله  عن  و�أع��رب  �ملتوفرة.  �لبيانات 
وذكر  �مل�شكلة.  هذه  مع  و�لتعامل  �لوقاية  خطط  توجيه  يف 
من  �لتو�شيات  من  بالعديد  خرجت  �لدر��شة  �أن  �مل��رزوق��ي 
يعني  للمخدر�ت  وطني  مر�شد  �إن�شاء  �إىل  �حل��اج��ة  �أهمها 
بجمع وحتليل �لبيانات �ملتعلقة باملخدر�ت من جميع �جلهات 
�لعالجية �خلا�شة  �ملر�كز  وزي��ادة عدد  دوري  وب�شكل  �ملعنية 
بعالج و تاأهيل مر�شى �لإدم��ان خا�شة يف �ملناطق �ل�شمالية 
يف  �لعاملني  ق��در�ت  لبناء  متخ�ش�س  تدريبي  مركز  و�إن�شاء 
هذ� �ملجال و�لرتكيز على تطوير بر�مج �لتوعية �ملجتمعية 
خا�شة يف �ملد�ر�س �إ�شافة �إىل �شرورة ت�شافر جميع �جلهود 
من �أجل �إحتو�ء مر�شى �لإدمان وتوفري �لدعم �لالزم لهم 
بعد �لنتهاء من �لربنامج �لعالجي. ويف ختام �لجتماع �أكد 
مع  بالتعاون  للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  دور  �أهمية  �مل�شاركون 
�جلهات �مل�شوؤولة بالدولة حلماية �ملجتمع وللحد من �إنت�شار 

ظاهرة مر�س �لإدمان بني �أفر�د �ملجتمع.

زايد العليا تنجز م�شودة م�شروع اإعداد �شيا�شات 
الدمج لذوي العاقة على م�شتوى اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

وذوي  �لن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
�لنهائية  �مل�شودة  �إجن��ازه��ا  �م�س  �خلا�شة  �لحتياجات 
مل�شروع �إعد�د �شيا�شات �لدمج لذوي �لإعاقة على م�شتوى 
�أقامته يف  �ل��ذي  �أبوظبي وذل��ك خالل �لحتفال  �إم��ارة 
فندق �شاجنريال بح�شور ممثلي 15 جهة حملية متثل 
تلك  بدمج  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات  �لدو�ئر  جميع 
�لفئات يف �ملجتمع. و�أعرب �شعادة حممد حممد فا�شل 
هذ�  ب��اإجن��از  �شعادته  ع��ن  �ملوؤ�ش�شة  ع��ام  �أم���ني  �لهاملي 
�ملن�شود  للنجاح  للو�شول  عامني  ��شتغرق  �ل��ذي  �لعمل 
يف �إجناز �مل�شروع ب�شورة جيدة �نطالقا من �أن ق�شايا 
��شرت�تيجيات  م��ن  ي��ت��ج��ز�أ  �لإع��اق��ة ج��زء ل  دم��ج ذوي 
�ل�شكر  موجها  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
با�شم �ملوؤ�ش�شة جلميع �أع�شاء جلان �مل�شروع من خمتلف 
�لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �حلكومية. وقال يف كلمته 
�أع�شاء  لتكرمي  �ملوؤ�ش�شة  �أقامته  �لذي  �لحتفال  خالل 
�لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أن   .. �للجان 
رفعت �مل�شودة �لنهائية للم�شروع �إىل �ملجل�س �لتنفيذي 
لتحظى بالهتمام و�لنقا�س من �لفريق �ملعني باللجنة 
�لتي  �ل�شرت�تيجية  بال�شر�كات  و�أ���ش��اد  �لجتماعية. 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  جميع  م��ع  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  ت��رب��ط 
و�لهيئات على م�شتوى �إمارة �أبوظبي .. م�شري� �إىل �أنها 
تقوم  �لتي  �لناجحة  �ملجتمعية  لل�شر�كة  متثل نوذجا 
ت�شاهم يف  �لتي  و�مل�شاريع  �لرب�مج  دع��م  فعال يف  ب��دور 
للتوجهات  تكري�شا  وذل���ك  و�مل��و�ط��ن��ني  �ل��وط��ن  خ��دم��ة 
�شاحب  بقيادة  �لر�شيدة  حكومتنا  قبل  م��ن  �ل�شامية 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
حفظه �هلل و�ملتابعة �حلثيثة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة . ونقل �لأمني �لعام �إىل �أع�شاء 
يف  �لجتماعية  �للجنة  �أع�����ش��اء  حت��ي��ات  �مل�����ش��روع  ف��رق 
�ملجل�س �لتنفيذي .. معربا عن �أمله يف ��شتمر�ر �لتعاون 
�لتطبيق  مرحلة  يخ�س  فيما  �جلميع  ب��ني  �مل�شتقبلي 
ع��ق��ب �إق������ر�ر �مل�����ش��روع م���ن ج��ه��ة �لخ��ت�����ش��ا���س. و�أك���د 
لتحقيق  �لن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �شعي 
�مل�شمولة  �لفئات  لكل  �لكامل  �لدمج  يف  �ملن�شود  هدفها 
و�أن  �ملجتمع  يف  بذلك  حالتهم  ت�شمح  �لتي  برعايتها 
تبني  على  ترتكز  �لهدف  ه��ذ�  لتحقيق  ��شرت�تيجيتها 
للو�شول  �حل��دي��ث��ة  �ل�شرت�تيجية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
لروؤية �لقيادة يف ذلك. و�أو�شح �لهاملي �أن �لإح�شائيات 
�لر�شمية توؤكد �أنه يوجد يف �إمارة �أبوظبي �أكرب عدد من 
�لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة عند �ملقارنة بالإمار�ت �لأخرى 

حيث يوجد منهم 11 �ألفا و 606 معاقني يف �لإمارة 
�لدولة  م�شتوى  على  معاقا  من �أ�شل 21 �ألفا و 956 
�لأم�����ر �ل����ذي ي��ب��ني �لأه���م���ي���ة �ل��ك��ب��رية ل��ه��ذ� �مل�شروع 
توؤكد على دمج ق�شايا  للدمج  �شيا�شات خا�شة  و�إع��د�د 
ذوي �لإعاقة كجزء ل يتجز�أ من ��شرت�تيجيات �لتنمية 
�مل�شتد�مة لإمارة �أبوظبي. و�شلم �لهاملي ير�فقه مرمي 
�شيف �لقبي�شي رئي�س قطاع ذوي �لحتياجات �خلا�شة 
يف موؤ�ش�شة ز�يد رئي�س فريق �مل�شروع .. �شهاد�ت �ل�شكر 
و�لتقدير �إىل �أع�شاء فرق �مل�شروع وهم حمور �لتهيئة 
�ل�شحة  وحم���ور  �ل�شامل  �ل��و���ش��ول  و�إم��ك��ان��ي��ة  �لبيئية 
يف  و�مل�شاركة  �مل�شتقل  �لعي�س  وحم��ور  �لتعليم  وحم��ور 
�إميان  وق��دم��ت   . و�لت�شغيل  �لتوظيف  وحم��ور  �حل��ي��اة 
ذوي  و�لتدريب يف قطاع  �لتعليم  ق�شم  رئي�س  �لتميمي 
�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة يف �مل��وؤ���ش�����ش��ة م��دي��ر �مل�����ش��روع .. 
عر�شا خلطة تطبيق �شيا�شات �لدمج لذوي �لإعاقة يف 
�إمارة �أبوظبي .. مو�شحة �أن �مل�شروع يهدف �إىل �إيجاد 
�لدو�ئر  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �آل��ي��ة  تطور  �آل��ي��ة عمل م�شرتكة 
و�ملوؤ�ش�شات يف �إمارة �أبوظبي على �ل�شعد كافة ل�شمان 
حت�����ش��ني ظ����روف �لأف������ر�د م���ن ذوي �لإع���اق���ة وتقدمي 
خدمات متخ�ش�شة ومتكاملة لهم ورفع م�شتوى �لوعي 
�لأفر�د.  من  �لفئة  لهذه  �ملقدمة  باخلدمات  �ملجتمعي 
وتهدف �شيا�شة دمج ذوي �لإعاقة يف �إمارة �أبوظبي �إىل 
حتديد  خالل  من  �لإعاقة  ذوي  حقوق  وتعزيز  حماية 
مهام وم�شوؤوليات �جلهات �ملعنية و�أف��ر�د �ملجتمع كافة 
�ملجتمع  يف  �ل��وع��ي  و�إذك���اء  �ل�شيا�شة  تنفيذ  بها  �مل��ن��وط 
ب�شاأن �ل�شخا�س من ذوي �لإعاقة على �مل�شتوى �لأ�شرة 
بيان  ع��ن  ف�شال  وكر�متهم  حقوقهم  �ح���رت�م  وتعزيز 
�حرت�مها  و���ش��رورة  �لإع��اق��ة  ل��ذوي  �لأ�شا�شية  �حلقوق 
�ملجتمع.  و�أف���ر�د  �ملعنية  �جلهة  قبل  بها من  و�لل��ت��ز�م 
كما تهدف �إىل و�شع �إطار عام ومنظم لعمليات تكييف 
�ملعلوماتي  و�لتو��شل  �لتحتية  و�لبنية  �مل��ادي��ة  �لبيئة 
�لإعاقة  ذوي  م��ن  ��شتخد�مها  لي�شهل  �لتكنولوجي 
ف�شال عن �إمكانية و�شولهم �ل�شامل و��شتخد�م �ملباين 
�إطار  وو�شع  �لنقل  وو�شائل  و�لطرق  �لعامة  و�لأماكن 
منظم يقدم �خلدمات �ل�شحية �ملتخ�ش�شة وما يت�شل 
بها من خدمات �لتاأهيل و�إعادة �لتاأهيل لذوي �لإعاقة 
وغريها من �خلدمات ذ�ت �ل�شلة. وتهدف �أي�شا �شيا�شة 
دم��ج ذوي �لإع��اق��ة يف �لإم���ارة �إىل �شمان ح�شول ذوي 
كافة  �لتعليم  مر�حل  يف  متكافئة  فر�س  على  �لإع��اق��ة 
وعمل  توظيف  عمليات  ي�شمن  م��وح��د  ن��ظ��ام  وت��وف��ري 
ذوي �لإعاقة يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س �إ�شافة �إىل 
دمج  �شيا�شات  �أحكام  �جل��ز�ء�ت عند عدم تطبيق  و�شع 

ذوي �لعاقة.
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م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
�لطو�رئ على
 مد�ر24 �ساعة

موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية حت�شل على �شهادة اعتماد التميز من املنظمة الأوروبية لإدارة اجلودة
•• اأبوظبي-وام: 

من  �لعاملية  �لتميز  �عتماد  �شهادة  على  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة  ح�شلت 
�ملنظمة �لأوروبية لإد�رة �جلودة وذلك بناء على نتائج �لتقييم �مليد�ين �لذي 
�لأوروبية للجودة )EFQM ( من بلجيكا  نفذه فريق من خرب�ء �ملنظمة 
خالل �شهر �إبريل �ملا�شي 2015 وفقا لأحدث معايري �لتميز �لأوروبية لعام 
�شعادة مرمي حممد �لرميثي �ملديرة �لعامة ملوؤ�ش�شة �لتنمية  وقالت   .2013
�لأ�شرية يف ت�شريح لها بهذه �ملنا�شبة �إن هذ� �لإجناز �لدويل جاء كاأحد ثمار 
برنامج �لتميز و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي �لد�خلي �لذي �أطلقته �ملوؤ�ش�شة بد�ية عام 
2014 تنفيذ� لتوجيهات مبا�شرة من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س 

�لأعلى لالأمومة و�لطفولة حيث وجهت �شموها باإعد�د برنامج متكامل للتميز 
كافة  باأبعاده  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �لتطوير  بجو�نب  يهتم  �ملوؤ�ش�شة  يف  �لد�خلي 
�حلكومي.  للتميز  �أبوظبي  جلائزة  د�عمة  �لربنامج  خمرجات  تكون  �أن  على 
و�أ�شافت �شعادتها �أن دعم �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للموؤ�ش�شة لتبني 
بر�مج �لتميز وفق �ملعايري �لعاملية وت�شجيعها جلميع �لعاملني يف �ملوؤ�ش�شة هو 
�أن جميع �لعاملني يف  �ل��دويل. و�أك��دت  �لد�فع �لأول يف حتقيق هذ� �لإجن��از 
�ملوؤ�ش�شة على �أمت �ل�شتعد�د لال�شتمر�ر يف �لعمل �لدوؤوب للو�شول باملوؤ�ش�شة 
للعاملية بال�شكل �لذي يحقق تطلعات �حلكومة ويعزز روؤيتها وهذ� ما �أثبتته 
�ملنظمة  من  �لعاملية  �لتميز  �عتماد  �شهادة  على  م��وؤخ��ر�  بح�شولها  �ملوؤ�ش�شة 
�لأوروبية لإد�رة �جلودة �إ�شافة �إىل ما حققته من جناحات متتالية و�شهاد�ت 
على م�شتوى �لعامل وو�شولها �إىل �لريادة يف �ملجال �لجتماعي ب�شفة دولية. 

من جانبه قال �شعادة حممد �شعيد �لنيادي م�شت�شار �لتخطيط �ل�شرت�تيجي 
و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي يف موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �أن هذ� �لإجناز نابع من �إميان 
�لقيادة �لعليا يف �ملوؤ�ش�شة باأهمية بناء �لقدر�ت �لد�خلية للموظفني ومتكينهم 
من �لطالع على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف جمال �لتميز �ملوؤ�ش�شي وتبنيها 
لها وفقا للمعايري �لعاملية. و�أكد حر�س �ملوؤ�ش�شة على ��شتكمال كل متطلبات 
و�أعمالها  �لذ�تية  قدر�تها  خ��الل  من  �لدولية  �ل�شهادة  ه��ذه  على  �حل�شول 
و�أن�شطتها و�أدو�رها مما يعك�س م�شتوى �لتطور �لذي حققته �ملوؤ�ش�شة �شمن 
�لتميز  برنامج  م�شوؤولة  �حلو�شني  علي  حياة  قالت  جانبها  من  �ملجال.  هذ� 
�أ�شا�شا  يرتكز  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  حتقيق  �إن   .. �ملوؤ�ش�شة  يف  �ملوؤ�ش�شي  و�لتطوير 
على �لقيادة �لتي ت�شع �ل�شرت�تيجيات وتوفر �ملو�رد �لب�شرية ذ�ت �لكفاءة يف 
جمال �لتميز من جهة وتر�شخ �شر�كات �لتعاون مع �جلهات و�ل�شركات �لعاملية 

من جهة �أخرى �إ�شافة �إىل توفري �ملو�رد �ملالية و�لتقنية و�للوج�شتية �لالزمة 
كله  ذلك  �ملوؤ�ش�شة يف  دور  �أن  و�أ�شافت  ذ�ت��ه.  �ملجال  ��شرت�تيجيتها يف  لتعزيز 
�شيوؤدي �إىل حتقيق ر�شا �ملتعاملني و�ملوظفني و�ملجتمع و�شيعمل على حتقيق 
�لنتائج �ملوؤ�ش�شية �ملتميزة وقد جاء ت�شميم برنامج �لتميز و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي 
متو�فقا مع تلك �لنتائج حيث مت تق�شيم برنامج �لتميز و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي يف 
موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �إىل عدة م�شار�ت تغطي �جلو�نب �لتطويرية جو�ئز 
�أن �لربنامج متيز مب�شاركة جميع �لعاملني يف  . و�أو�شحت  �لتميز �لد�خلية 
نوذجا  و�ت��خ��اذه  لإجن��اح��ه  �لوظيفية  م�شتوياتهم  �ختالف  وعلى  �ملوؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شة يف  دور  يعزز  �ل��ذي  �لأم��ر  �أبوظبي  به على م�شتوى حكومة  يحتذى 
�أعلى  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �حلكيمة  قيادتنا  تطلعات  لتحقيق  �لفاعلة  �مل�شاهمة 

درجات �لتميز و�لريادة و�لإبد�ع.

هيئة املعا�شات توافق على تق�شيط تكاليف �شراء مدة اخلدمة العتبارية على اأربع �شنوات بدل من �شنتني

بلدية مدينة اأبوظبي و�شفارة اجلزائر تبحثان �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك
•• ابوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ب��ح��ث��ت 
�جلز�ئرية  �جل��م��ه��وري��ة  و���ش��ف��ارة 
�ل�شقيقة  �ل�شعبية  �لدميقر�طية 
�لتعاون  تعزيز  �شبل  �لدولة  لدى 
�لعمل  وتطوير  �خل��رب�ت  وتبادل 

�لثنائي �مل�شرتك.
�شعادة  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لعام  �مل��دي��ر  �مل��رر  م�شبح م��ب��ارك 
بالإنابة  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  لبلدية 
�شفري  ع���ط���ي���ة  ����ش���ال���ح  �����ش����ع����ادة 
عدد  بح�شور  �ل�شقيقة  �جل��ز�ئ��ر 
�ملديرين  �ل�����ش��ع��ادة  �أ���ش��ح��اب  م��ن 
�لتنفيذيني بالبلدية، حيث تناول 
�لق�شايا  م����ن  ع������دد�  �لج���ت���م���اع 
وتبادل   ، �مل�شرتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت 

�لعديد من  ح��ول  �لنظر  وج��ه��ات 
�ملحاور.

ورحب مدير عام �لبلدية ب�شعادة 
هذه  حت��ق��ق  �أن  متطلعاً  �ل�شفري 
توطيد  م�����ن  �مل�����زي�����د  �خل�����ط�����وة 
عالقات �لتعاون يف �شتى �ملجالت 
،وم����وؤك����د� ح��ر���س �ل��ب��ل��دي��ة على 
م�شتوى  ع��ل��ى  �خل������رب�ت  ت���ب���ادل 
�لبلديات يف جميع �لدول �لعربية 

�ل�شقيقة و�لعاملية �ل�شديقة .
�مل��رر خ��الل �لجتماع نبذة  وق��دم 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  جهود  عن 
�لعمل  جم�����ال  يف  و�إجن�����از�ت�����ه�����ا 
�لبلدي ، ودوره��ا يف دعم �لنه�شة 
�ل�شاملة  و�حل�����ش��اري��ة  �لتنموية 
�ل��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي ، 
ع����دة حم�����اور منها  م�����ش��ت��ع��ر���ش��اً 

•• دبي-وام: 

�لعامة  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  و�ف��ق 
للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية 
�م�س خالل �جتماعه �لثاين للعام 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب���رئ���ا����ش���ة  �جل�������اري 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
�مل���ال���ي���ة رئي�س  دب����ي وزي�����ر  ح���اك���م 
قر�ر  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�شر�ء  ت��ك��ال��ي��ف  ب��ت��ق�����ش��ي��ط  ي�����ش��م��ح 
مدة �خلدمة �لعتبارية على �أربع 
���ش��ن��و�ت ب���دل م���ن ���ش��ن��ت��ني بهدف 
�ل��ر�غ��ب��ني يف  ع��ل��ى  �لأم����ر  تي�شري 

عملية �ل�شر�ء.
ويعد هذ� �لإجر�ء هو �لثاين �لذي 
يعتمده �ملجل�س خالل وقت قريب 

�إج���ر�ء مماثال يتيح  �إق���ر�ره  عقب 
لر�غبي �شم مدد �خلدمة �ل�شابقة 
�أربع  على  �شمها  تكاليف  تق�شيط 

�شنو�ت بدل من �شنتني.
�لجتماع  خ��الل  �ملجل�س  و�عتمد 
دي���������و�ن  م�����ق�����ر  ع�����ق�����د يف  �ل�����������ذي 
���ش��م��و �حل���اك���م يف دب����ي .. ج���دول 
�ملالية  و�مل�شوؤوليات  �ل�شالحيات 
و�لإد�ري���ة يف �لهيئة و�أق��ر م�شروع 
�ل��ب��ي��ان��ات �مل��ال��ي��ة �خل��ت��ام��ي��ة لعام 
�لوزر�ء  ملجل�س  لرفعها   2014
�مل���وق���ر لع��ت��م��اده��ا و����ش���ادق على 
للربع  �مل��ال��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  م�����ش��ودة 

�لأول لعام 2015.
�ملجل�س  �ع��ت��م��د  �آخ����ر  م���ن ج��ان��ب 
�لهوية �لإعالمية �جلديدة للهيئة 

�لتي  �ملهام  عن  معرب  خري  لتكون 
تقوم بها �لهيئة يف �ملجتمع ودروها 
جتاه �أبناء �لدولة �شو�ء من �ملوؤمن 
و�مل�شتحقني  �ملتقاعدين  �أو  عليهم 

للمعا�شات �لتقاعدية.
ومت���ي���زت �ل��ه��وي��ة �جل���دي���دة �لتي 
قريبا  �إط����الق����ه����ا  ع�����ن  ���ش��ي��ع��ل��ن 
و�لتو�زن  و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة  ب��ال��و���ش��وح 
�لقيم  و�ل��ت��م��ي��ز وه���ي  و�لأ����ش���ال���ة 
تعزيزها  على  �لهيئة  تعمل  �ل��ت��ي 

وتر�شيخها يف �ملجتمع.
�جتماعه  حم�����ش��ر  ع��ل��ى  و����ش���ادق 
�ل�����ش��اب��ق و�ط��ل��ع ع��ل��ى �لإج������ر�ء�ت 
�لهيئة  �إد�رة  ج��ان��ب  م��ن  �مل��ت��خ��ذة 
ب�شاأن تنفيذ �لقر�ر�ت و�لتو�شيات 
�ل�شادرة عنه كما �عتمد �لقر�ر�ت 

�للجان  عن  �ل�شادرة  و�لتو�شيات 
�ملنبثقة عنه.

يذكر �أن قانون �ملعا�شات و�لتاأمينات 
�لجتماعية يتيح للم�شرتكني من 
�لدولة  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �مل���و�ط���ن���ني 
�عتبارية  خدمة  م��دة  ���ش��ر�ء  طلب 
�لفعلية  �إىل مدة خدمتهم  ت�شاف 
بهدف زيادة �ملعا�س �لتقاعدي على 
�شر�وؤها  �مل��ط��ل��وب  �مل����دة  ت��زي��د  �أل 
وع�شر  للرجل  �شنو�ت  خم�س  على 

�شنو�ت للمر�أة.
�لطلب  بهذ�  للتقدم  ي�شرتط  كما 
عليه  �مل��وؤم��ن  خدمة  م��دة  تبلغ  �أن 
�شنة   20 �ل��ه��ي��ئ��ة  ل���دى  �مل�����ش��ج��ل��ة 
على �لأقل و�أن يتقدم �ملوؤمن عليه 

بطلبه قبل �نتهاء خدمته.

�أه����د�ف وم�����ش��اري��ع ب��ل��دي��ة مدينة 
ع��ل��ى م�شتوى  �أب��وظ��ب��ي وخ��ا���ش��ة 

�ل�شامل  �لتطوير  وخطة  �لبلدية 
�لرتقاء مب�شتوى  ت�شتهدف  �لتي 

�لطرق  و�شبكات  �ل��ع��ام��ة  �مل��ر�ف��ق 
و�جل�شور و�خلدمات �لتي تقدمها 

�لإمكانات  وت�شخري  �ملتميز  �لأد�ء 
�شبيل  يف  و�لرقمية  �لتكنولوجية 
يف  �لإلكرتونية  �خلدمات  تقدمي 

كافة قطاعات �لبلدية.
مناق�شة  �أي�شا  �لجتماع  وت��ن��اول 
�لعمل  جم��ال  يف  �لتعاون  تطوير 
�ل��ب��ل��دي و�لط�����الع ع��ل��ى خرب�ت 
�ل��ب��ل��دي��ن وت���ب���ادل �مل���ع���ارف ونقل 
�ل���ت���ج���ارب �ل���ن���اج���ح���ة خ���ا����ش���ة يف 

جمال �خلدمات �لبلدية.
وبدوره �أعرب �شعادة �شالح عطية 
�لدولة  ل��دى  �جل��ز�ئ��ري  �ل�شفري 
عن �إعجابه باخلطط �لتطويرية 
�أبوظبي  يف  �خل��دم��ي��ة  و�مل����ر�ف����ق 
م�����ش��ي��د�ً مب�����ش��اري��ع ب��ل��دي��ة مدينة 
�شعيد  ع��ل��ى  ���ش��ي��م��ا  ل  �أب���وظ���ب���ي 
�لطرق  و�شبكات  �لتحتية  �لبنى 

و�جل���������ش����ور وم����ر�ف����ق �خل���دم���ات 
�لعامة، وخدمة �لعمالء ، وتوفري 
و�ملر�فق  �ل��ك��رمي��ة  �حل���ي���اة  ���ش��ب��ل 
�حلياة  �أ�شباب  لتحقيق  �لع�شرية 
�ل����ك����رمي����ة و�ل�����رغ�����ي�����دة لأف��������ر�د 

�ملجتمع. 
�شعادة  �أع��رب  �لجتماع  ختام  ويف 
ل�شعادة  �مل������رر  م����ب����ارك  م�����ش��ب��ح 
�ل�شكر  ع���ن  �جل���ز�ئ���ري  �ل�����ش��ف��ري 
و�لزيارة  �مل��ب��ادرة  لهذه  و�لتقدير 
توثيق  �شاأنها  من  �لتي  و�لكرمية 
�مل�شرتك،  و�لتعاون  �لأخ��وة  عرى 
وقدم با�شم �لبلدية درعا تذكارية 
ل��ل�����ش��ف��ري �ل�������ش���ي���ف ت���ع���ب���ري� عن 
�لطيبة  �مل�����ب�����ادرة  ل���ه���ذه  ����ش���ك���ره 
�لهادفة لتوطيد �أو��شر �لعالقات 

و�لتعاون �مل�شرتك.

خالل حفل توزيع جوائز امل�ست�سارين القانونيني 

التميمي وم�شاركوه تفوز بجائزة �شركة حماماة العام يف منطقة ال�شرق الأو�شط
•• دبي-الفجر: 

�لتميمي  ����ش���رك���ة  �م�������س  �أع���ل���ن���ت 
وم�شاركوه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت 
�لقانونية عن فوزها بجائزة �شركة 
�ل�شرق  منطقة  يف  �ل��ع��ام  حم��ام��اة 
�لأو�شط ، مما يعك�س قوة �أد�ء �أكرب 

�شركة حماماة يف �ملنطقة.
وح�شلت �شركة �لتميمي وم�شاركوه 
ع��ل��ى �إ�����ش����ادة ك���ب���رية ل��ت��م��ي��زه��ا يف 
�لتدريب  ب���ر�م���ج  ت���وف���ري  جم����ال 
�أثنت  �مل��وظ��ف��ني، ح��ي��ث  وت��ط��وي��ر 
�لتي  �جلهود  على  �لتحكيم  جلنة 
تبذلها �ل�شركة لتاأكيد �لتز�مها يف 
�ملحلية  �لقانونية  �ملو�هب  تطوير 

وي���اأت���ي ت���األ���ق ���ش��رك��ة �ل��ت��م��ي��م��ي يف 
�أعقاب  يف  �جل���و�ئ���ز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل 
متكنت  حيث  لل�شركة  متميز  ع��ام 
م����ن زي�������ادة ع�����دد م��وظ��ف��ي��ه��ا �إىل 
عدد  �إجمايل  ونو  موظف   600
�شريك   52 �إىل  لي�شل  �شركائها 
وه����و م���ا ي�����ش��ك��ل م���ع���امل ب������ارزة يف 
�لعام  �ل�����ش��رك��ة. وخ����الل  م�����ش��رية 
من  �ل�����ش��رك��ة  مت��ك��ن��ت   ،2015
مع  �لت�شغيلية  عملياتها  تو�شيع 
من  ك��ل  يف  ج��دي��دة  مكاتب  �فتتاح 
�لقاهرة ومدينة جدة. كما جنحت 
�ل�����ش��رك��ة خ���الل �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي يف 
حت��ق��ي��ق ���ش��ج��ل ح���اف���ل م���ن خالل 
ت���ق���دمي �مل�������ش���ورة ح����ول ع����دد من 

ورعاية �لعمالء.
�لتميمي  �����ش����رك����ة  ح���������ازت  ك����م����ا 
عالية  �إ�����ش����ادة  ع��ل��ى  وم�������ش���ارك���وه 
للعام  �ل�شركات  فريق  فئة  �شمن 
�ملرحلة  �إىل  تر�شيحها  بعد  وذل��ك 
وتخت�س  ج��و�ئ��ز.  ل�شت  �لنهائية 
يف  �لقانونيني  �مل�شت�شارين  جو�ئز 
�ل�شرق �لأو�شط، و�لتي ت�شت�شيفها 
للمرة   Legal Week جملة 
�ملجال  �لتميز يف  �لر�بعة، مبكافاأة 
�ل���ق���ان���وين يف �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط، 
للفرق  �مل�������ش���ارك���ة  �أب�������و�ب  وت��ف��ت��ح 
و�شركات  �ل�����ش��رك��ات  يف  �لقانونية 
�ملحاماة �ملتو�جدة يف جميع �أرجاء 

�ملنطقة.

�لكتتابات �لعامة رفيعة �مل�شتوى، 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ج��م��ي��ع �لإدر�ج�������ات 
�حل���ا����ش���ل���ة يف دول�������ة �لإم����������ار�ت، 
�أوىل  ف�شاًل عن كونها و�حدة من 
حكومة  قبل  من  �ملعينة  �ل�شركات 
�لكاتب  خ����دم����ات  ل���ت���ق���دمي  دب�����ي 

�لعدل �خلا�س.
قال  �جل���ائ���زة،  ه���ذه  ع��ل��ى  وتعليقاً 
�لإد�ري  �ل�شريك  ح��ور�ين،  ح�شام 

يف �شركة �لتميمي وم�شاركوه:
 ن��ح��ن ���ش��ع��د�ء ج����د�ً ب��ن��ج��اح��ن��ا يف 
�مل�شت�شارين  ج��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  ح��ف��ل 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ق��ان��ون��ي��ني 
يعترب  �ل������ذي  �لأم�������ر  �لأو�������ش������ط، 
موؤ�شر�ً قوياً على �أننا م�شتمرون يف 

تطور  ت�شهد  ز�ل��ت  م��ا  وم�شاركوه 
�ل�����ع�����ام �حل�����ايل  ون�������و ق�������وي يف 
بف�شل خربة حمامينا ومهار�تهم 
مب�شتويات  �لرتقاء  يف  و�لتز�مهم 

مو��شلة جهودنا لرت�شيخ مكانتنا 
�ملحاماة  ����ش���رك���ات  م����ن  ك����و�ح����دة 

�لر�ئدة يف �ملنطقة.
�لتميمي  ����ش���رك���ة  �أن  و�أ������ش�����اف: 

جد�ً  فخور  و�أن���ا  عمالئنا.  خدمة 
�لأخرية،  �لأ���ش��ه��ر  يف  حققناه  مب��ا 
�لزخم  ه��ذ�  ��شتمر�ر  �إىل  و�أتطلع 

�لإيجابي خالل �لعام 2016. 

رئي�ش وزراء اأرمينيا ي�شتقبل �شفري الدولة 
•• يريفان-وام:

..�شعادة  �أرمينيا  �بر�هاميان رئي�س وزر�ء جمهورية  ��شتقبل دولة هوفيك 
مبنا�شبة  يريفان  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �لقا�شمي  حممد  جا�شم  �ل��دك��ت��ور 

تعيينه �شفري� للدولة لدى �أرمينيا.
جرى خالل �للقاء بحث �لعالقات �لثنائية بني دولة �لمار�ت وجمهورية 
مبا  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  �مل�شرتك  �لعمل  جم��الت  كافة  يف  �أرمينيا 

يخدم م�شلحة �لبلدين �ل�شديقني.
ح�شر �للقاء عدد من �مل�شوؤولني يف �حلكومة �لأرمينية. 

فرع الهالل الأحمر بدبي يت�شلم تربعا ماليا من �شركة عاملية يف جمال ال�شت�شارات املالية ل�شالح الالجئني ال�شوريني 
•• دبي-وام:

ت�شلمت هيئة �لهالل �لأحمر فرع 
دب���ي ت��ربع��ا م��ال��ي��ا م��ن جمموعة 
�لعاملية  �ل�����ش��رك��ة  ج���ي  �إم  ب���ي  ك���ي 
خدمات  ت���ق���دمي  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�لتدقيق و�ل�شر�ئب و�ل�شت�شار�ت 
�ل�شركة  خ�����ش�����ش��ت  ح��ي��ث  �مل��ال��ي��ة 
مبلغ �لتربع دعما حلملة تر�حمو� 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أطلقتها  �ل��ت��ي 
�ملعاناة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  ل���ل���دول���ة 
�لإن�������ش���ان���ي���ة �ل���ت���ي ي��ت��ع��ر���س لها 
�لالجئون �ل�شوريني يف بالد �ل�شام 
و�لعر�ق خ�شو�شا مع موجة �لربد 
�ل���ت���ي ���ش��رب��ت خم��ي��م��ات �لإي������و�ء 
�لأحمر  �لهالل  وتتابع فرق هيئة 
�مل�شاعد�ت  ت����وزي����ع  �لإم������ار�ت������ي 
�لإن�شانية و�ملو�د �لإغاثية يف �أماكن 
�لتربع  �شيك  وت�شلم   . ت��و�ج��ده��م 
�لزرعوين  �حل��اج  �هلل  عبد  حممد 
مدير ف��رع �ل��ه��الل �لأح��م��ر بدبي 
خ����الل ����ش��ت��ق��ب��ال��ه م���وؤخ���ر� مبقر 
�ل����ف����رع ب���دب���ي �أو����ش���ت���ني رودم������ان 
�ملالية  �خل����دم����ات  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
و�ل�شريك  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ل��دى 

جت�����اه �أف��������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ه����و �أح����د 
�ل��ق��ي��م �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �ل��ت��ي حتر�س 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  ب��ه��ا  �لل���ت���ز�م  ع��ل��ى 
�خل�شو�س  وبهذ�  و�لعاملي  �ملحلي 
ت���ت���ع���اون �ل�������ش���رك���ة م����ع �أع�������ش���اء 
و�ل�شركات  ج��ي  �إم  ب��ي  ك��ي  �شبكة 
�حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لأخ�����رى 
�لتغري  لتحقيق  �حلكومية  وغ��ري 
�مل��ط��ل��وب جت���اه �لفئات  �لإي��ج��اب��ي 
يدعمها  �لتي  و�ملنكوبة  �ل�شعيفة 
و�أو���ش��ح رودمان  �لأح��م��ر.  �لهالل 
لدى  و�ل�������ش���رك���اء  �مل���وظ���ف���ني  �أن 
�للتز�م  على  يحر�شون  �ل�شركة 
هذ�  وم��ن  �لإن�شانية  �لقيم  بهذه 
�ملنطلق فقد حر�شو� على تقدمي 
�ل�شوريني  �ل��الج��ئ��ني  �إىل  �ل��دع��م 
م���ن خ����الل ت��ربع��ات��ه��م �مل��ال��ي��ة يف 
حملة تر�حمو� �لتي نفذتها هيئة 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف بالد 
�ل�شام و�لعر�ق كما �أبدى �لعاملون 
�ل�شديد  تعاطفهم  �ل�شركة  ل��دى 
مع هوؤلء �لالجئني من خالل مد 
يد �لعون و�مل�شاعدة �إليهم وتقدمي 
�لتربعات لهم بالإ�شافة �إىل �ملبالغ 

�لتي تربعت بها �ل�شركة. 

�ملوؤ�ش�شية  �مل�شوؤولية  عن  �مل�شئول 
ب���ال�������ش���رك���ة. وت����وج����ه �ل����زرع����وين 
جمموعة  �إىل  و�لتقدير  بال�شكر 
�مل����ب����ادرة  ل����ه����ذه  �إم ج����ي  ب����ي  ك����ي 
�لإن�شانية و دعمهم جلهود �لهالل 
�ملخ�ش�شة  م�����ش��اري��ع��ه  و  �لأح���م���ر 
لالجئني �ل�شوريني و�أكد �ن ماأ�شاة 
�لالجئني �ل�شوريني تتفاقم نتيجة 
�رت���ف���اع �أع����د�ده����م �ل��ت��ي جت����اوزت 

ثمانية ماليني لج��ئ و ن��ازح مما 
رفع  و  �لإن�شانية  �مل�شوؤولية  يزيد 
�مللحة  لحتياجاتهم  �ل�شتجابة 
يف  �أح��و�ل��ه��م  و  معي�شتهم  لتاأمني 
ت�شتدعي  ك��م��ا  �ل���ل���ج���وء  م��ن��اط��ق 
ت�شافر  يعي�شونها  �ل��ت��ي  �مل��اأ���ش��اة 
و�لإقليمية  �لدولية  �جلهود  كافة 
�لإن�شانية  �مل���ن���ظ���م���ات  و����ش���ر�ك���ة 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��ات��ه��م. من 

جانبه �أع��رب �أو�شتني رودم��ان عن 
���ش��ع��ادة �ل�����ش��رك��ة يف ت��ع��اون��ه��ا مع 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
�ل����الزم لهوؤلء  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  يف 
�ل����الج����ئ����ني �ل�����ذي�����ن ي����و�ج����ه����ون 
طويلة  ف��رتة  منذ  �شديدة  معاناة 
�لتخفيف  يف  �مل�شاهمة  خ��الل  من 
وم�شاعدتهم.  م���ع���ان���ات���ه���م  م����ن 
�ل�شركة  �ل����ت����ز�م  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
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الغاء اعالن �سابق
�لقعله  �ل�شادة/�شقر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لعالن  �لغاء  يف  رغبتهم  �بدو�  قد  �لعامة  للمقاولت 
�ل�شابق �ل�شادر يف جريدة �لوطن يف �لعدد رقم 1295 بتاريخ 
2015/4/24 بخ�شو�س �لرخ�شة رقم CN 1099658 بال�شم 
�لتجاري /�شقر �لقلعة للمقاولت �لعامة. ثم تقدمو� بطلب 

�جر�ء �لتعديالت �لتالية:
�عادة �لو�شع كما كان عليه. 

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

اإعــــــــــالن
نيو  �ل�ش�����ادة/مغ�شلة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
فابريك رخ�شة رقم:CN 1171531 قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل علي حممد علي �ملزروعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه حممد عبيد �خلمريي 

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

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

CN 1028487:لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 VISION MARK ليمتد  �نرتنا�شونال  مارك  فيجن  ��شافة 

INTERNATIONAL LIMITED

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة خمي�س �شعيد �جلالف �ملهريي 

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

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

رخ�شة رقم:CN 1032607 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�حمد ح�شني عي�شى حممد �لبلو�شي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�حمد ح�شني عي�شى حممد �لبلو�شي من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة روميون كالم بار�مبيل جورج %100
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

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

�لتجميل رخ�شة رقم:CN 1892012 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة رو�ئع �لطبيعة ملو�د �لتجميل  
RAWAEA AL TABEEIA COSMETICS EST

�ىل/ريف �خلري لد�رة �لعقار�ت 
REFF AL KHAIR REAL ESTATE MANAGEMENT
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة م�شتح�شر�ت وم�شتلزمات �لتجميل - باجلملة )4649028(
تعديل ن�شاط/حذف ��شتري�د )4610008(

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة فري ناي�س 

رخ�شة رقم:CN 1131024 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شيف �شعيد حممد دويالن �ل�شام�شي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شيف �شعيد حممد دويالن �ل�شام�شي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

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

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1130155 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شيف �شعيد حممد دويالن �ل�شام�شي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شيف �شعيد حممد دويالن �ل�شام�شي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

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

�لعذبة لل�شيانة �لعامة - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1160193 قد تقدمو� �لينا بطلب: 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

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

CN 1095751:ماجيك ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �حلريي �شامل فرهود �لكتبي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف من�شور عتيق حممد عبد�هلل �لبلو�شي 

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هارموين للعباية 
و�ل�شيلة رخ�شة رقم:CN 1671098 قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عادل �شيف عامر ح�شن �جلابري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد ح�شن علي عبد�هلل �لعو�شي 

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

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

�لو�شط لتجارة �لجهزة �لليكرتونية �لدقيقة ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1182042 قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل ن�شب �ل�شركاء
ر�م كومار كومار ��شامي كومار ��شامي من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مالتي جوبال - كري�شنان 

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

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

CN 1033778:طاوو�س لكوي �ملالب�س رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب: 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 11414 بتاريخ 2015/5/20

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

CN 1010644:جلزيرة جتارة �طار�ت �ل�شيار�ت رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان عبد�لكرمي م�شلم �ملرزوقي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ��شماعيل حممد �ملرزوقي 

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني( اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجـارية
�لأربعاء  20  مايو  2015 �لعدد 11414

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجـارية
�لأربعاء  20  مايو  2015 �لعدد 11414

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجـارية
�لأربعاء  20  مايو  2015 �لعدد 11414

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجـارية
�لأربعاء  20  مايو  2015 �لعدد 11414

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجـارية
�لأربعاء  20  مايو  2015 �لعدد 11414

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجـارية
�لأربعاء  20  مايو  2015 �لعدد 11414
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اأخبار الإمارات
اأمام هيئة جنايات راأ�س اخليمة 

الطبيب ال�شرعي يك�شف عن نتائج ت�شريح جثة فتى املعمورة 
•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

�أدىل �لطبيب �ل�شرعي �أمام هيئة حمكمة �جلنايات يف د�ئرة حماكم 
ق�شية  ب�شهادته يف  �أم�س  �شباح  �لتي عقدت  بجل�شتها  �خليمة  ر�أ���س 

مقتل �لفتى �لتي يوجه �لتهام فيها لثنني من �أ�شدقائه .
�ملجني  جثة  ومعاينة  ت�شريح  نتائج  عن  �ل�شرعي  �لطبيب  وحت��دث 
�مل��و�د و�لعقار�ت  ز�ئ��دة من  �نها بينت تناوله جرعات  عليه مو�شحا 
�ملخدرة �ىل جانب تعر�شه للخنق بو��شطة �ليد مما �أدى �ىل وفاته 

بعد ف�شل عمليتي �لتنف�س �لرئوي و�لنقل �لع�شبي .
حيوية  �آث��ار  وج��ود  بينت  �جلثة  معاينة  �ن  �ل�شرعي  �لطبيب  وذك��ر 
لكد�مات و�ن�شكابات دموية يف مناطق خمتلفة من �جل�شم ومنطقة 
�لرقبة و�لر�أ�س و�ملخ كانت قد حلقت به قبيل لفظ �أنفا�شه �لأخرية.

2013 بالغ  ومن �ملعروف �ن �شرطة ر�أ�س �خليمة تلقت �شتاء عام 
يفيد بوجود جثة فتى جال�شاآ متكاأ بظهره على جد�ر �حدى �مل�شاكن 
و�ل��ت��ح��ري عن  �لبحث  عمليات  ����ش��ف��رت  ح��ني  �مل��ع��م��ورة يف  مبنطقة 

�ل�شتباه بتورط �شديقيه بجرمية مقتله.

فوز اأربعة طلبة من اأمريكية ال�شارقة ب�منحة ال�شيخ خليفة الدرا�شية 
•• ال�شارقة-وام:

فاز �أربعة طلبة من �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة ب� منحة �ل�شيخ خليفة 
�لدر��شية للطلبة �ملتميزين لعام 2015 - 2016 .

على  بناء  �مل�شتحقني  �لطلبة  �ختيار  مت  �أن��ه  �لول  �أم�س  �جلامعة  و�أعلنت 
يف  و�لم��ت��ي��از  �ملجتمعية  و�خل��دم��ة  �لقيادية  و�مل��ه��ار�ت  �لأك��ادمي��ي  �لتفوق 
�لتخ�ش�س �لرئي�شي و�مل�شاركة يف �لن�شاطات �لال�شفية من �شمنها �مل�شاركة 
�أح����د�ث ثقافية ون����و�دي ط��الب��ي��ة وم�����ش��اب��ق��ات ع��امل��ي��ة وه��ي��ئ��ات طالبية  يف 
و�أعمال تطوعية. وكرم �لدكتور بيورن �شريفيه مدير �جلامعة �لأمريكية 
�أ�شاد كيفني ميت�شيل وكيل  يف �ل�شارقة �لفائزين مبنحة هذ� �لعام .. فيما 
�جلامعة �لنتقايل لل�شوؤون �لأكادميية بجهودهم وتفانيهم .. م�شري� �إىل �أن 
�ملنحة تعرتف بالمتياز �لكادميي و�مل�شاهمات �لو��شعة يف جمتمع �أمريكية 

يتم  �إذ  �لختيار  للمنحة مبرحلتني من  �ملر�شحني  �لطلبة  �ل�شارقة. ومير 
تر�شل  ثم  ومن  �ملختلفة  �لكليات  م�شتوى  على  للمنحة  مر�شح  كل  معاينة 
�لتو�شيات باملر�شحني �ملنا�شبني �إىل �للجنة �ملخت�شة على م�شتوى �جلامعة 
و�أخ����رى من  �لأك���ادمي���ي  �مل��ج��ال  يف  �شخ�شيات خمت�شة  م��ن  تتكون  و�ل��ت��ي 
مكتبي �شوؤون �لطلبة و�ل�شوؤون �لعامة ويتم �ختيار �لطلبة وفقا لنفتاحهم 
�لفكري و�شلوكهم �لأخالقي وم�شوؤوليتهم �لجتماعية و�ملدنية �لتي ت�شكل 

جوهر ر�شالة �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة.
ويح�شل �لفائزون مبنحة �ل�شيخ خليفة على منحة تغطي 16 �شاعة در��شية 

معتمدة لأربعة ف�شول متتالية �أو �إىل حني تخرجهم.
وياأتي متويل �ملنحة من تربع �شخي قدره 10 ماليني درهم قدمها �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل خالل زيارة 

قام بها �شموه للجامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة عام 2005.

عزة النعيمي ترتاأ�ش اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية الجتماعية بعجمان

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تتقدم يف جمال اخلرائط اجلغرافية الذكية

ا�شتعرا�ش بحوث علمية متميزة خالل املوؤمتر الطالبي ال� 11 بجامعة عجمان

العقابية وال�شالحية براأ�ش اخليمة تبحث توظيف املفرج عنهم

•• عجمان : الفجر

عبد�هلل  بنت  عزة  �ل�شيخة  تر�أ�شت 
�لد�ئمة  �للجنة  رئي�شة   � �لنعيمي 
بعجمان  �لج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
�جتماع  �لتنفيذ،  للمجل�س  �لتابعة 
�لفئات  لتحليل  �مل�����ش��غ��ر  �ل��ل��ج��ن��ة 
�مل�شتهدفة من �ملطلقني عن طريق 
قبل  م��ن  ت��ن��ف��ي��ذه  �شيتم  ����ش��ت��ب��ي��ان 
�مل��خ��ت�����ش��ني، وذل���ك ب��ح�����ش��ور ليلي 
�شوينع  وه��ن��اء  ع�شوه  �ل��زرع��وين 
�ل�شام�شي  ع��ب��ي��د  وم�����وزة  ع�����ش��وه 
حممد  �هلل  عبد  و�لدكتور  ع�شوه 
ل�شندوق  �لعام  �لأم��ني  �لن�شاري 
�لقا�شي  ���ش��ع��ادة  و  ع��ج��م��ان  وق���ف 
�ل�����ش��الم��ني قا�شي  ���ش��ع��ود حم��م��د 

لئ����ح����ة ب����اأه����م �أ�����ش����ب����اب �ل���ط���الق 
للحالت �ملدرجة لديهم.

بع�س  ع���ل���ى  �لأع�����������ش�����اء  و�ت�����ف�����ق 
ليخدم  �ل�شتبيان  يف  �ل��ت��ع��دي��الت 
در��شة مو�شوع �لطالق ب�شكل فعال 
و�أن هذ� �ل�شتبيان �شيعامل ب�شرية 
�لأغر��س  يف  ول���ش��ت��خ��د�م��ه  ت��ام��ة 
��شتعر��س  مت  ك��م��ا  �لح�����ش��ائ��ي��ة، 
�ملعلومات �لأوليه وتعديل و�إ�شافة 
�لبيانات مثل حتديد جن�س  بع�س 
�لزوجني  جن�شية  وحت��دي��د  �ملعني 
�مل�شتهدفة  �لعنا�شر  و��شتعر��س 

بالتقييم يف �ل�شتبيان.
رئي�شة  ثمنت  �لج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف 
�للجنة �لد�ئمة لتنمية �لجتماعية 
خلدمة  وتفاعلهم  �لأع�شاء  جهود 

و�ل����ب����ن����ود �ل����ت����ي �����ش����وف ت�������درج يف 
�ل�شتبيان، و و�أكدت موزة �ل�شام�شي 
على �أهمية وجود در��شة �أو لئحة �أو 
منهجية يتم حتديد فيها �جلهات 
�ملعينة وعدد �لأ�شخا�س �لتي �شيتم 
توزيع �ل�شتبيان عليهم ولبد من 
وجود ت�شور و��شح لالأمر قبل بدء 

توزيع �ل�شتبيان.
يا�شمني جودي  �لدكتورة  و�أ�شافت 
�أن �إد�رة �لح�شاء و�لبحوث تتوفر 
�لأ�شخا�س  بيانات  و  در��شة  لديها 
�شابقة  �شنو�ت  �ملطلقني من ثالث 
ع��ل��ي��ه��م وعلي  ت���وزي���ع���ه���ا  و���ش��ي��ت��م 
�جل����ه����ات �مل��ع��ن��ي��ة م���ث���ل �ل�������ش���وؤون 
�ل�شرعية  و�مل��ح��ك��م��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لدكتورعبد�هلل  ���ش��ع��ادة  و�ق�����رتح 

ع���ج���م���ان  حم����ك����م����ة  يف  ������ش�����رع�����ي 
يا�شمني  و�ل����دك����ت����ورة  �ل�����ش��رع��ي��ة 
�لإح�������ش���اء  �إد�رة  م���دي���ر  ج������ودي 
�لعامة  �لأم����ان����ة  م���ن  و�ل���ب���ح���وث 

للمجل�س �لتنفيذي.
�لد�ئمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  رح���ب���ت 
باحل�شور،  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية 
معلنه ب��د�ي��ة �لج��ت��م��اع، ح��ي��ث مت 
����ش��ت��ب��ي��ان ع��ن ظاهرة  ����ش��ت��ع��ر����س 
�لطالق و�لذي مت �عد�ده من قبل 
و  و�لبحوث  �لإح�شاء  مكتب  �إد�رة 
�لد�ئمة  �للجنة  من  �أع�شاء  ثالث 
�للجنة  على  �لجتماعية  للتنمية 
�لبنود  ومناق�شته  لدر��شته  وذل��ك 

�لتي جاءت فيه.
�لأ�شباب  �أه��م  �لجتماع  ناق�س  كما 

�لن�����������ش�����اري ب���������ش����رورة �إ������ش�����ر�ك 
ملعرفة  ب���ال����ش���ت���ب���ي���ان  �ل����و�ل����دي����ن 
�أدت  �لتي  �لأ�شباب  على  و�ل��وق��وف 
�إيل �ل���ط���الق، ح��ي��ث ي��ت��م �لإع����د�د 
حتديد  يف  ر�أي  ����ش��ت��ط��الع  ل��ع��م��ل 
و�شيتم  للطالق  �مل��وؤدي��ة  �لأ���ش��ب��اب 
 5 25 خم���ت�������س م���ن���ه���م  حت����دي����د 
و5  5 ق�شاه  و  �جتماعني  باحثني 
حمامني  م�شلحني �جتماعني و5 

و 5 من �ملهتمني. 
و�أ�شاف �لقا�شي �شعود حممد �إىل 
يتم  �ل��ط��الق مل  �أ���ش��ب��اب  بع�س  �أن 
�لطالق  �أ�شباب  �غلب  وهي  ذكرها 
مثل  �ل�شتبيان  يف  �إدر�جها  ويجب 
و�خليانة،  و�لإدم��������ان  �لأم����ر������س 
لديها  ب���اأن  �شوينع  ه��ن��اء  و�أف�����ادت 

•• عجمان ـ الفجر 

�نطالقاً من حر�س د�ئرة �لبلدية 
توفري  على  بعجمان  و�لتخطيط 
عجمان  لإم���ارة  �لذكية  �خل��ر�ئ��ط 
�إيجابية  �����ش����ورة  ت��ع��ك�����س  و�ل����ت����ي 
ت�شهيل  ج��ان��ب  �إىل  �لإم������ارة،  ع��ن 
و�ل�شياح  للم�شتثمرين  �ملعلومات 
�لد�ئرة  تو��شل  فيها،  و�ملقيمني 
�إجناز م�شاريعها �خلا�شة يف جمال 
�خل���ر�ئ���ط �جل��غ��ر�ف��ي��ة �ل��ذك��ي��ة و 
ب�����ش��ك��ل دوري  ع��ل��ي��ه��ا  �ل���ت���ح���دي���ث 

ل�شمان �شحة بياتها �ملكانية.
و�أو�شح �ملهند�س حممد بن عمري 
�ل�شوؤون  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 

ل��ي��ت��م عر�س  �ل����ق����ادم  �أغ�����ش��ط�����س 
و�مل��ب��اين �حلكومية  �مل��و�ق��ع  جميع 
م�شتعر�شاً  وغ��ريه��ا،  و�ل��ت��ج��اري��ة 
مم��ي��ز�ت ه��ذ� �مل�����ش��روع �ل��ذي يتيح 
ت��ط��ب��ي��ق جم�����اين ل��ل��ج��م��ه��ور من 
و�أجهزة  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  خ���الل 

�لكمبيوتر �ملحمولة و�ملكتبية.
وتعك�س �مل�شاريع �لتي تعكف د�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط بعجمان على 
تنفيذها يف جمال �خلر�ئط �لذكية، 
�لروؤية و�خلطة �ل�شرت�تيجية لها 
وتوجيهات  �إر����ش���اد�ت  م��ن  �لنابعة 
فيها،  �لر�شيدة  و�لقيادة  �حلكومة 
ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  وبتوجيه 
�لد�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  بن حميد 

�أر�س �لو�قع.
ي��ت��ع��ل��ق مب�������ش���روع عر�س  وف���ي���م���ا 
�شو�رع عجمان يف خر�ئط جوجل، 
�أن  عمري  بن  حممد  �ملهند�س  بني 
���ش��رك��ة ج��وج��ل �أجن����زت م��ا يقارب 
يتيح  �ل���ذي  �مل�����ش��روع  م��ن   80%
ب����ان����ور�م����ي����ة كما  ت����ق����دمي �����ش����ور 
وي�شمح للم�شتخدمني روؤية �أجز�ء 
و�لتجمعات  ع��ج��م��ان  م��دي��ن��ة  م��ن 
�حل�شرية فيها و�لتي مت �لتقاطها 
متخ�ش�شة  ك���ام���ري�  ط���ري���ق  ع���ن 
كما  متحركة،  مركبة  على  مثبته 
ت�شفح  م����ن  �مل�������ش���ت���خ���دم  ومي���ك���ن 
تطبيقات  طريق  عن  �ل�شور  ه��ذه 
دقة  �أن  مو�شحاً  �ملختلفة،  جوجل 

د�ئ����رة  �أن  ب���ال���د�ئ���رة  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
�لبلدية و�لتخطيط بعجمان �أنهت 
وبالتعاون مع �شركة هيري م�شروع 
يهدف  م�شروع  وه��و  فيو  �شرتيت 
�إىل �لت�شوير �لبانور�مي للمدينة 
�لرئي�شية  ���ش��و�رع��ه��ا  خ����الل  م���ن 
360 درج���ة،  و�ل��ف��رع��ي��ة مب��ع��دل 
�مل�شتخدمني  �مل�شروع  ميكن  حيث 
م��ن م�����ش��اه��دة �مل��دي��ن��ة م��ن خالل 
ف�شاًل   Here.com م���وق���ع 
على توفري �لتطبيق على �لجهزة 
�لذكية ، مبيناً فو�ئد �مل�شروع �لذي 
يتيح للم�شتخدمني م�شاهدة �إمارة 
قرب  عن  عليها  و�لتعرف  عجمان 
وك��اأن��ه��م م���ت���و�ج���دون ف��ع��ل��ي��اً على 

�لت�شوير ناجتة عن م�شاهدة زو�يا 
خمتلفة ف�شاًل على وجود خطوط 
�ل�شارع  ����ش���ور  م���ع  ع��ر���ش��ه��ا  ي��ت��م 
و�لتي تو�شح �لجتاه و�ل�شم �ملتبع 

لل�شارع.
�ملدير  ع���م���ري  ب����ن  و�أك�������د حم���م���د 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ق����ط����اع �ل���������ش����وؤون 
�لد�ئرة  �أن  ب��ال��د�ئ��رة  �لهند�شية 
�مليد�ين  �مل�شح  خ��الل  م��ن  متكنت 
�لبيانات  م���ن   50% ج��م��ع  م���ن 
�ل�������الزم�������ة مل�����������ش�����روع �خل���ري���ط���ة 
�ل��رق��م��ي��ة ل���الأغ���ر�����س �ل��ع��ام��ة يف 
بالتعاون مع �شركة  �إم��ارة عجمان 
�ملتوقع  من  �أن��ه  مبيناً   ،  2GIS
�شهر  يف  �مل�������ش���روع  م���ن  �لن���ت���ه���اء 

•• عجمان ـ الفجر 

للعلوم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  ن��ظ��م��ت 
�لطالبي  �مل���وؤمت���ر  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�حلادي ع�شر و�لذي عقد يف مركز 
و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  ز�يد  �ل�شيخ 
مب�����ش��ارك��ة ط����الب وط���ال���ب���ات من 
�جل���ام���ع���ة مبختلف  ك��ل��ي��ات  ك���اف���ة 

تخ�ش�شاتها. 
 84 ��شتعر��س  �ملوؤمتر  �شهد  وق��د 
ورق������ة ب��ح��ث��ي��ة، مت ت��ق��ي��ي��م��ه��ا من 
لقيمة  تبعا  متخ�ش�شة  جلان  قبل 
�ملو�شوع �لبحثي، و�شحة �لإثباتات 
�لعلمية، وتر�بط �لأفكار، و�لنتائج 
�لعلمية �ل�شليمة. ويعد هذ� �ملوؤمتر 
فر�شة للطلبة و�لطالبات لكت�شاب 
على  كالقدرة  �ملهار�ت  من  �لعديد 
�تباع منهج علمي يف تطوير �لأفكار 
و��شتنباط نتائج دقيقة يف جمالت 
تخ�ش�شهم، كما ينمي ثقة �لطالب 
بنف�شه، من خالل عر�س �إجناز�ته 

على �أ�شاتذته وزمالئه.
�لبحوث  ك��اف��ة  ����ش��ت��ع��ر����س  وب��ع��د 
�لنتائج  �إع�������الن  مت  وت��ق��ي��ي��م��ه��ا، 
�أف���������ش����ل بحث  ع�����ن  ل���ل���ط���ال���ب���ات 
�ملعلومات  ك��ل��ي��ة  م���ن  �ل��ك��ل��ي��ة،  يف 
فازت  �لإن�شانية،  و�لعلوم  و�لعالم 
و�إ�شر�ء  �لعافية،  �أمينة  �لطالبات 
وهيفاء  ج����م����ال،  وم���ي���ن���ة  ن�������ش���ر، 
تناول  �ل���ذي  بحثهن  ع��ن  حم��م��د، 
للمو�د  �لعربي  �ل�شباب  ��شتخد�م 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�����ش����وؤون  �إد�رة  م������ب������ادرة  ����ش���م���ن 
�مل��ف��رج ع��ن��ه��م ل�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة ، 
�لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  ع��ق��دت 
و�لإ�شالحية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة 
مع  �لتن�شيقية  �جتماعاتها  �أوىل 
عدد من �لدو�ئر و�جلهات �ملحلية 
للتباحث  ب����الإم����ارة  و�حل��ك��وم��ي��ة 
للمفرج  عمل  فر�س  توفري  ح��ول 

عنهم .
�حلمادي  ع���دن���ان  �ل����ر�ئ����د  وق�����ال 
و�لتاأهيل  �ل���ش��الح  ق�شم  رئ��ي�����س 
على  تعمل  �ملوؤ�ش�شة  ب��اأن  ب��الإن��اب��ة 
�لد�خلية  وز�رة  توجيهات  تنفيذ 
�إن�����ش��اين رفيع  �ل�����ش��ادرة ع��ن ح�س 
ن�شيج  على  للحفاظ  د�ئ��م��اً  ت�شعى 

بحثهم  ع��ن  �ملعلومات  تكنولوجيا 
باإ�شر�ف  �حل���اف���الت  ت��ع��ق��ب  ن��ظ��ام 

�لدكتور خالد عمار.
�لطالب  ف��از  �ل��ق��ان��ون،  كلية  وم��ن 
ي��و���ش��ف ع��ل��ي ف����خ����ر�ء، ع���ن بحثه 
حق �مللكية يف �لقانون �ملدين وفقاً 
�لقانون  يف  �مل��دن��ي��ة  ل��ل��م��ع��ام��الت 
�لإمار�تي. باإ�شر�ف �لدكتورة هالة 
وفاز  و�لدكتور غازي ح�شن.  بحر، 
�ل��ط��ال��ب �أجم����د ���ش��ن��دي م��ن كلية 
عجمان  م��ول  بحثه  عن  �لهند�شة، 
باإ�شر�ف �لدكتور ب�شيم �شالح. �أما 
فاز  �لأ���ش��ن��ان، فقد  كلية ط��ب  م��ن 
و�شينا  موري�س،  وج��اد  ف��و�ز،  با�شل 
علي، عن بحثهم �ملعاجلة �لعميقة 
ب���و�����ش���ط���ة م���رك���ب ع����الج����ات من 
باإ�شر�ف  خمتلفة  �شوئية  وح��د�ت 

�لدكتور عبد �حلق �شليمان.
هذ� وقد هناأ �لدكتور زين �لعابدين 
�ل�شيد رزق، مدير �ملرجعية �لفكرية 
و�لطالبات  �لطلبة  و�لأك��ادمي��ي��ة، 
�ل��ف��ائ��زي��ن، وع��رب ع��ن ف��خ��ره بهم، 
هذه  م�شتقبل  ��شم  عليهم  مطلقا 
�لهتمام  �إىل  و�أ����ش���ار   . �جل��ام��ع��ة 
لهذ�  عجمان  جامعة  توليه  �ل��ذي 
يوؤكد  �ل������ذي  �ل�������ش���ن���وي،  �حل������دث 
�لعلمي  بالبحث  �جلامعة  �هتمام 
و�أدو�ت������ه، وت��ط��وي��ره، مب��ا ي���زرع يف 
نفو�س �لطلبة �لوعي بقيمة �لتميز 
�لبحثي �لذي ي�شكل حمور �لتقدم 

�لعلمي و�لقت�شادي للدول.

وبلوغ ما ت�شبو �إليه �لدولة .
ح��ي��ث مت خ���الل �لج��ت��م��اع �لذي 
عقد يف مركز �لتنمية �لجتماعية 
�ملحلية  �ل��دو�ئ��ر  ممثلي  وح�شره 
و�حلكومية وهي : د�ئ��رة �ل�شغال 
، د�ئرة �لتنمية  و�خلدمات �لعامة 
�لقت�شادية ، د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية 
�ملتوفرة  �ل���وظ���ائ���ف  م��ن��اق�����ش��ة   ،
ل���دى �جل��ه��ات �مل���ذك���ورة و�ل��ت��ي مت 
عنهم  �مل��ف��رج  لتوظيف  �ق��رت�ح��ه��ا 
و�ل�������ش���روط �مل��و���ش��وع��ة م���ن �أجل 
حتقيق �لهدف ، وذلك للتاأكد من 
كفاءته و�إخال�شه وح�شن �شلوكه ، 
ومت ��شتعر��س عدد من �ملقرتحات 
�آر�ء  �إىل  و�ل����ش���ت���م���اع  و�لأف�����ك�����ار 
�ملنا�شبة  �حللول  وو�شع  �مل�شاركني 

للو�شول �إىل �لأهد�ف �ملن�شودة .

و�شارة علي مبارك من  �أب��و �شفيا، 
بحثهن  ع��ن  �لع���م���ال،  �إد�رة  كلية 
�ملد�ر�س  يف  �لبيانات  �شالمة  �إد�رة 
�خل���ا����ش���ة – در������ش����ة م��ي��د�ن��ي��ة يف 
�ل�����ش��ارق��ة، وعجمان  دب���ي،  �إم�����ار�ت 

باإ�شر�ف �لدكتورة رميا �شي�شكلي.
 ك��م��ا ف���ازت �ل��ط��ال��ب��ة م��اري��ا جهاد، 
من كلية تكنولوجيا �ملعلومات عن 
بحثها �لت�شغيل �لآيل للبيت �لذكي 
ب���اإ����ش���ر�ف �ل���دك���ت���ور ���ش��ي��د ع��ب��ا���س.

وفازت �لطالبة موزة حممد �شعيد، 
�إدمان  ببحثها  �ل��ق��ان��ون  كلية  م��ن 
�لقانون  يف  وم��و�ج��ه��ت��ه  �مل���خ���در�ت 
هالة  �لدكتورة  باإ�شر�ف  �لإمار�تي 

بحر، و�لدكتور غازي ح�شن.
�أحمد  فاطمة  �لطالبة  ف��ازت  كما   
دروي�س، من كلية �لرتبية و�لعلوم 
يف  �لأم  دور  بحثها  ع��ن  �لأ�شا�شية 

ع���ل���ى موقع  �ل�������ش���اخ���رة  �ل��ف��ل��م��ي��ة 
�لدكتورة  باإ�شر�ف   YouTube

مها عبد �ملجيد.
و�لعلوم  �ل�شيدلة  كلية  م��ن  �أم���ا   
�لطالبات  ف����ازت  ف��ق��د  �ل�����ش��ح��ي��ة، 
زه���ر�ء �ل��ه��ان��و، و�آي���ة م���ازن، وولء 
و�ئل، عن بحثهن �جلرعات �ملتز�منة 
يف  �ل�شود�ء  و�حلبة  �لكتان  لزيوت 
�لذي  �لتخ�شبي  �لإغ��م��اء  معاجلة 
لدى  �لهالوبرييدول  م��ادة  ت�شببه 
حممد  �لدكتور  باإ�شر�ف  �لفئر�ن 
و���ش��ي��م �لإ�����ش����الم، و�ل���دك���ت���ور عبد 

�لعظيم �أحمد.
وم����ن ك��ل��ي��ة �ل��ه��ن��د���ش��ة ف����از بحث 
�مل��ن�����ش��ي��ون �ل���ذي قدمته  �لأط���ف���ال 
�أ���ش��الم��ني ز�ده،  �أت��و���ش��ا  �ل��ط��ال��ب��ة 
باإ�شر�ف �لدكتورة جيزيال لولين. 
وف����ازت �ل��ط��ال��ب��ات ف��اط��م��ة مرو�ن 

ت��ع��زي��ز �ل��ت��ف��ك��ري �لإب����د�ع����ي لدى 
�لأط��ف��ال ب��اإ���ش��ر�ف �ل��دك��ت��ورة رند� 
�لأ�شنان  طب  كلية  وم��ن  �شليمان. 
و�شنا  نعيم،  وردة  �لطالبتان  ف��ازت 
فاطمة، عن بحثهما در��شة مقارنة 
�لعمودية يف جذور  �لك�شور  لك�شف 
�ل���ش��ن��ان ب��اإ���ش��ر�ف �ل��دك��ت��ورة دنيا 
�ألك�شندر لوك. و�لدكتورة  �لهادي، 
حممد  فهم  �لفائزون،  �لطلبة  �أما 
ب���رن���ي���ة، وعبد  ب����ره����ان، وحم���م���د 
�ملعلومات  كلية  من  خالد،  �لهادي 
و�لإع����الم و�ل��ع��ل��وم �لإن�����ش��ان��ي��ة عن 
�لإعالم  و�شائل  ��شتخد�م  بحثهم 
بامل�شتوى  وع��الق��ت��ه��ا  �لج��ت��م��اع��ي 
باإ�شر�ف  �جلامعة  لطالب  �مل��ع��ريف 
�ل��دك��ت��ورة م��ه��ا ع��ب��د �مل��ج��ي��د. وفاز 
�لطلبة خالد فخرو، وعبد �لر�شول 
حم��م��د، وحم��م��د ط���الل م��ن كلية 

 ، ب��ق�����ش��اي��ا خمتلفة  ع��ن��ه��م  �مل��ف��رج 
�ملجتمع  �إىل �شفوف  للعودة  دع��وة 
و�لل���ت���ز�م مب��ا �أق��رت��ه �ل��دول��ة من 
م�شريتها  ���ش��الم��ة  ت��ك��ف��ل  ق��و�ن��ني 

�لوطن  ب�شفينة  و�مل�شي  �ملجتمع 
بالآمال  م���زده���ر  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و 
�أنهذه  و�أو�����ش����ح   ، و�ل���ط���م���وح���ات 
�مل�����ب�����ادرة  مت���ن���ح �مل�����ش��م��ول��ني من 

�لتفاوؤل  ومت��ن��ح��ه��م  �ل���غ���د،  ن��ح��و 
كاأ�شخا�س  �أف�������ش���ل  مب�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لعمل  يف  م�������ش���ارك���ني  ����ش���احل���ني 
و�لنماء  �ل��ب��ن��اء  لتحقيق  �ملخل�س 

وروؤى  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه������د�ف 
روؤية  لتحقيق  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
تعديل  ع���ل���ى  و�أك����������دت  ع����ج����م����ان، 

و�أر�ء  �ق����رت�ح����ات  وم����ن  �مل��ج��ت��م��ع 
�شكرت  كما  �ملجتمع  لأف���ر�د  نافعة 
لتحقيق  �ل��������دوؤوب��������ة  ج����ه����وده����م 

لالأع�شاء  �إر����ش���ال���ه  و  �ل���ش��ت��ب��ي��ان 
�ملالحظات  و�إب���د�ء  عليه  لالطالع 

�إن وجدت يف �لجتماع �لقادم.

�شبل  ك��ل  وت��وف��ري  ب��اإم��ارة عجمان 
وت�شهيل  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  �جل����ذب 
�أيديهم  ب��ني  و�لبيانات  �ملعلومات 

ومبتابعة د�ئمة ودوؤوبة من �شعادة 
�لعام  �ملدير  �حمد  �إبر�هيم  يحيى 
�لرتقاء  على  للد�ئرة، وحر�شهما 

لتكون �إمارة عجمان مدينة حدث 
من  �مل�شتثمرين  ت�شتقطب  عاملية 

كل �أنحاء �لعامل.

الطب الوقائي ينظم ندوة حول التق�شي الوبائي حلالت ال�شلل الرخوي احلاد

انطالق اأعمال الدورة ال� 24 للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف فيينا 

•• عجمان ـ الفجر 

بوز�رة  �لوقائي  للطب  �ملركزية  �لد�رة  مع  بالتن�شيق 
عجمان  مبنطقة  �لوقائي  �لطب  �د�رة  نظمت  �ل�شحة 
حلالت  �ل��وب��ائ��ي  �لتق�شي  ع��ن  علمية  ن����دوة  �ل��ط��ب��ي��ة 
�ل�شلل �لرخوي �حلاد قدمها �لدكتور حممد �شر �خلتم 
�لوطني  و�ملن�شق  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  �خ�شائي  ظ��ه��ر�ين 
كما   ، �ل�شحة  ب��وز�رة  �لطفال  �شلل  مكافحة  لربنامج 
بالطب  �لربنامج  من�شق  �ل�شيد  كاظم  �لدكتور  عر�س 
باإمارة  �لتق�شي  برنامج  عن  تقرير�  بعجمان  �لوقائي 
�لأطفال  �أط��ب��اء  م��ن  م�����ش��ارك��ا   30 بح�شور   ، ع��ج��م��ان 
وم�شئويل �لتق�شي �لوبائي مب�شت�شفي خليفة بالإ�شافة 
�لرعاية  رعاية  ومر�كز  �لوقائي  بالطب  �لعاملني  �يل 
�ل�شحية  و�مل���ر�ك���ز  ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع��ة  و�لد�ر�ت  �ل�����ش��ح��ي��ة 
وم�شت�شفيات وعياد�ت �طباء �لطفال بالقطاع �خلا�س. 
�د�رة  ومدير  ��شت�شاري  عبد�ملنعم  ح�شن  �لدكتور  وقال 

�لوعي  رف���ع  �يل  ه��دف��ت  �ل���ن���دوة  �أن  �ل��وق��ائ��ي  �ل��ط��ب 
�ل�شحي وتعزيز �لجر�ء�ت ملتابعة حالت �ل�شلل �لرخو 
�حلاد باإد�رة �لطب �لوقائي بعجمان وذلك تاأكيد� علي 
خلو دولة �لمار�ت من من هذ� �ملر�س منذ عام 1992 
به  يقوم  �ل��ذي  �لكبري  بالدور  ح�شن  �لدكتور  و�أ�شاد  م. 
�ل�شحة يف  ب����وز�رة  و�ل��ع��ي��اد�ت  �ل�شحية  �مل��ر�ك��ز  ق��ط��اع 
�لدولة  للمحافظة علي خلو  �لوقائية  �لرب�مج  متابعة 

من �ي �مر��س وبائية.
�أنه تتم تغطية �لتطعيمات  وذكر مدير �لطب �لوقائي 
 100% �إىل  و�شلت  عالية  بن�شبة  �لطفال  �شلل  �شد 
�نتظام  وكذلك  �لطبية،  عجمان  منطقة  م�شتوي  على 
بر�مج �لتق�شي حلالت �ل�شلل �لرخوي �حلاد و�مل�شاركة 
�لطب  �د�رة  تبني  �إىل  م�شري�   ، �لوطنية  �حل��م��الت  يف 
�ل�شحي  �لوعي  بر�مج توعوية لرفع  �لوقائي بعجمان 
مبر�كز �لرعاية �ل�شحية و�ملد�ر�س �لثانوية عن �شرورة 

�لتطعيم �شد هذ� �ملر�س.

•• فيينا-وام: 

24 للجنة منع  �ل���  �ل����دورة  �أع��م��ال  �أم�����س �لول  ب���د�أت 
�جلرمية و�لعد�لة �جلنائية .. ل�شتعر��س �آليات �لتعاون 
�لدويل يف �ملجال �جلز�ئي ومدى �لتقدم �لذي �أحرزته 
دول �لعامل يف �لت�شدي مل�شكلة �جلرمية يف �لعديد من 
�ملجالت. وتنظر �لدورة �حلالية - �لتي ت�شتمر خم�شة 
�أيام - يف ت�شعة م�شاريع قر�ر�ت لها عالقة بالإجتار غري 
�مل�شروع باملمتلكات �لثقافية ومعاملة �ل�شجناء �لتي كانت 
من بني �لق�شايا �لتي وردت يف �إعالن �لدوحة �ل�شادر 
عن موؤمتر �لأمم �ملتحدة �ل� 13 ملنع �جلرمية و�لعد�لة 
�جلنائية �لذي عقد خالل �شهر �أبريل �ملا�شي. وتعتمد 
24 على م��ا حققه م��وؤمت��ر �لدوحة  �ل���  �أع��م��ال �ل���دورة 
�لأخري ملنع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية وتكر�س حلقات 
عن  �ل�شادر  �لدوحة  �إع��الن  تنفيذ  �شبل  ح��ول  �لنقا�س 
هذ� �ملوؤمتر. وتبحث �لدورة يف م�شاألة �لإجتار بالب�شر 
�ملهاجرين  عمل  ي�شتغلون  �لذين  �ملجرمني  ومكافحة 

�لعتد�ء  يف  �حلديثة  �لتكنولوجيات  وت��اأث��ري  �ملهربني 
و�لف�شاد  و�لغ���ت���ي���الت  و����ش��ت��غ��الل��ه��م  �لأط���ف���ال  ع��ل��ى 
و�جلر�ئم  �حليو�نات  �إب��ادة  مثل  �جلر�ئم  من  وغريها 
تنظيمها  �شيتم  40 حدثا  نحو  �أن  يذكر  �لغابات.  �شد 
�أع���م���ال �ل������دورة �ل���� 24 ح���ول �جلرمية  ع��ل��ى ه��ام�����س 
�لدول  ميثلون  م�شارك   800 ح��و�يل  يح�شرها  �لتي 
�لأع�����ش��اء و�مل��ن��ظ��م��ات غ��ري �حل��ك��وم��ي��ة. وت��ت��ن��اول هذه 
خطر  مو�جهة  �أب��رزه��ا  �لق�شايا  من  �لعديد  �لأح���د�ث 
�لأجانب  �ملقاتلني  وعمليات جتنيد  �لإرهابية  �لعنا�شر 
ت�شكل خطر� يهدد  باتت  �إرهابية حيث  لتنفيذ عمليات 
دول �لعامل ب�شكل متز�يد. وكان يوري فيديتوف �ملدير 
�لتنفيذي لالأمم �ملتحدة يف فيينا قد �أكد يف وقت �شابق 
�أن �جلرمية �ملنظمة باتت �ليوم متثل تهديد� لل�شحة 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ل��ع��امل.  يف  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  و�لأم���ن 
تقدير�ت مكتب مكافحة �جلرمية و�ملخدر�ت تفيد باأن 
�لأمو�ل �ملتاأتية من جممل �جلر�ئم �لدولية �شخمة قد 

ت�شل �إىل 870 مليار دولر يف �ل�شنة.
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�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    �عادة �عالن  بالن�سر             

   يف  �لدعوى 2015/227 جتاري جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه    /1 -ح�شني علي حممود حممد �هلي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعى: علي ح�شني جنفي وميثله: �شفيع حممد �بر�هيم قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )17000 درهم( 
متام  �ىل  �ملطالبة  وق��ت  من  عليه  �ملرتتبة   %9 و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
  8.30 �ل�شاعة   2015/5/26 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   . �ل�شد�د 
بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  �لدعوى 2015/694 مدين جزئي                    

�لقامة  عليه /1 -عدنان طالب حممد �جلناجي  جمهول حمل  �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعى: لل بخ�س ر�شول بخ�س   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ  وقدره )51602 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
لل�شد�د  �ل�شتحقاق   تاريخ  بو�قع 9% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�س   8.30 �ل�شاعة   2015/6/2 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام. 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك   ch1.B.8 بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. 
ق�سم �لق�سايا �ملدنية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

    مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  �لدعوى 2015/627 �حو�ل نف�س م�سلمني                      

�ىل �ملدعى عليه /1 -�حمد حممد �حمد زينو  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعى: �يه ح�شني عبا�س حلمي ح�شني قد �قام عليك �لدعوى 
وحددت  و�مل�����ش��اري��ف.  و�ل��ر���ش��وم  ح�شانة  باثبات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2015/6/4 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لها 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك   ch1.C.12
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم ق�سايا �ل�سرة                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

    مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  �لدعوى 2015/421 جتاري جزئي                          

�ل�شيد:  وميثلها  م  ذم  ���س  �لفنية  للخدمات  -�شتات�س   1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
عبد�للطيف �حمدزين  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: مطعم �لفروج 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  �لفند  خالد  وميثلها/�شليمان  �لدم�شقي 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )9375 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�لتام.  وحددت لها جل�شة يوم  �ل�شد�د  و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
لذ� فانت   ch1.A.1 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة  �لثالثاء �ملو�فق 2015/7/7 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2015/265  ��ستئناف  مدين    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ لوؤي �شليمان ر��شد مطر جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف /�شركة زيورخ �ل�شرق �لو�شط لل�تاأمني وميثله: عبد�لرحمن 
حممد عبد�لرحمن �ل�شرهان �لنعيمي قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2014/624 مدين جزئي   بتاريخ 2015/3/29. وحددت لها 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2015/5/28  جل�شه يوم �خلمي�س 
�و من ميثلكم قانونيا ويف  ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم  رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم �لطعون                           

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2015/269 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شيو� مهدى �شام ز�ده   جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �مالك للتمويل 
يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنكم  �حل��م��ادي   �حمد  �بوبكر  حممد  عبد�للطيف  وميثله:  عامة(  م�شاهمه  )�شركة 
 -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2014/12/29 بتاريخ  �لثنني  يوم  كلي  عقاري   2014/941 رقم  �لدعوى 
بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره ) 36640( درهم وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.2- بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملو�شوفة بالذمة ومالحقها �ملربمة بني �ملدعية )�مالك 
للتمويل �س م ع( و�ملدعى عليه)�شيو� مهدي �شام ز�ده( عن قطعة �لر�س رقم )782( �لكائنة مب�شروع قرية 
جمري�- منطقة �لرب�شاء جنوب �خلام�شة- �مارة دبي- مع �شطب �لعبارة �لو�ردة ب�شند �مللكية �ل�شادر من د�ئرة 
�لر��شي و�لمالك بدبي بتاريخ 2014/4/9 بانه تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك 
طبقا لعقد �لجارة �ملنتهى بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2014/589 تنفيذ �سرعى
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- �ق��ا ح�شن عبا�س   جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
طالب �لتنفيذ/ خالدة خاتون عبد�لرب عبا�س قد �أقام عليك �لدعوى 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  بتنفيذ  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  م�شلمني   نف�س  �ح��و�ل   2013/1649 رق��م 
)14150 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف من تاريخ �ل�شتحقاق  .وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2015/282 تنفيذ مدين
�آل �شليم   جمهول حمل  �ملنفذ �شده/1- علي بن مانع بن مهدي  �ىل 
ب��ن ح�شني �جلدي    ب��ن ع��ب��د�هلل  �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب �لتنفيذ/ م��وؤي��د 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وق��دره )41090 دره��م( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
.وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2015/172 تنفيذ جتاري
م  جم��ه��ول  حمل  م  ذ  للمقاولت  ق���اروين  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
��شرت علي وميثله: �حمد �حلاج خادم  �لتنفيذ/  �لقامة مبا �ن طالب 
بطي �مليدور �ملهريي   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )564132.24(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2014/395   جتاري كلي                              
حمل  جمهول  م  ذم  �س  �لال�شقة  للبطاقات  �لقا�شمي  -م�شنع   1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
بان  نعلنكم  م  م  ذ  �لبال�شتيكية  لل�شناعات  �لم���ار�ت  �مل��دع��ى: م�شنع  �ن  �لق��ام��ة مبا 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2015/2/15 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�شالح/ م�شنع �لمار�ت لل�شناعات �لبال�شتيكية ذ  م م بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )197.125.34( مائة و�شبعة وت�شعون �لفا ومائة وخم�شة وع�شرون 
درهما و�ربعة وثالثون فل�شا، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة 
درهم  خم�شمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمه   ، �ل�شد�د  متام  وحتى  �لق�شائية 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  .حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2012/943   عقاري كلي                              
�ىل �ملحكوم  عليه /1 -�منيات بروبرتيز �شك�س ليمتد جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/2/27 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ فينيموبايليار 
بتاريخ  �لوىل  عليها  و�مل��دع��ي  �ملدعية  ب��ني  �مل��ربم��ة  و�ل�����ش��ر�ء  �لبيع  �تفاقية  بف�شخ  �ل  �ر  ����س 
2007/10/31 عن �شر�ء �لوحد�ت �لعقارية �رقام )�شي 1101- �شي 1102- �شي 1103( بالطابق 
)11( بربج )ذ� �وي�س( و�لز�مها بان توؤدي للمدعية مبلغ )11.957.500درهم( �حد ع�شر مليون 
تاريخ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��و�ئ��د  دره��م  وخم�شمائة  �ل��ف  وخم�شني  �شبعة  وت�شعمائة 
�ملق�شي  �ملبلغ  جت��اوز  �ل  على  �ل�شد�د  متام  حتى   2012/10/22 يف  �حلا�شل  �لق�شائية  �ملطالبة 
به و�ملنا�شب من �مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . رف�شت ما عد� ذلك من 
طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم �لدعاوي �لعقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
  �عالن �سحيفة ��سكال بالن�سر

                         يف �لطعن   2015/28 ��سكالت �سرعية     
�لقامة   حمل  جمهول  مبارك   ف��رج  �شامل  جميلة  �شده/  �مل�شت�شكل  �ىل 
مب���ا �ن �مل�����ش��ت�����ش��ك��ل/ ي��ا���ش��ر ع���ب���د�هلل ���ش��ل��ي��م��ان خ��ل��ف��ان  ومي��ث��ل��ه: خالد 
حممدعبد�لرحمن �لقا�شمي   نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم �لثنني 
يف  للنظر  �لقا�شي  مبكتب  �شباحا   8.30 �ل�شاعة   2015/5/25 �مل��و�ف��ق 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  و�ل��ت��ي  �ع��اله  �ل�شكال 

�حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س �لق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حمكمة �لتمييز
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

    مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  �لدعوى 2015/143 مدين كلي                

�حمد  ملالكها/�شهاب  �شابقا(  للرخام  للرخام )�لفق  �ل�شام  -�فق  �ملدعى عليهما/1  �ىل 
حممد   �حمد �ل�شو�لح جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: �حمد م�شطفى �بر�هيم 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  ح�شني  عبد�هلل  كلندر  خالد  وميثله:  عبد�ل�شتار 
�ملطالبة بالزم �ملدعى عليه �لثاين بفك رهن �ل�شيارتني )هايوند�ي �شوناتا �شالون رقم 
88478/�ل��ربج ميت�شوبي�شي كانرت بيك �ب �شحن رقم A /21803 و�لز�م �ملدعى عليها 
بالر�شوم  عليهما  �ملدعي  و�ل��ز�م  �ملدعي  با�شم  �ل�شيارتني  ملكية  ونقل  بت�شجيل  �لول 
�ل�شاعة 8.30  �ملو�فق 2015/6/8  و�مل�شاريف و�لتعاب. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�لقل.    
ق�سم �لق�سايا �ملدنية                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  �لدعوى 2015/138 جتاري جزئي                  

�يه جمهول  ��س  ��شت ماجنمنت كومباين  �ملدعى عليه/1 -�شركة �شوي�س كابيتال  �ىل 
مطر  عبد�لرحمن  �شيف  ملالكها/�شامل  �لر�ئد-  مطبعة  �ملدعى:  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  قد  ج��ورج حبيقه   روك��ز  �ل�شويدي وميثله: 
بالزم �ملتنازع �شدها مببلغ قدره )48000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لنز�ع  ت�شجيل  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
 2015/6/2 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.    
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

    مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  �لدعوى 2015/201 جتاري جزئي                  

�ىل �خل�شم �ملدخل  /1 -مطعم ��شيا �ن ووك- فرع دبي مول �لدور �لر�شي 2- مطعم 
�ن ووك- فرع دبي مارينا  ��شيا  �لثاين 3- مطعم  �ل��دور  �ن ووك- فرع دبي مول  ��شيا 
مول جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: كابيتال للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م 
وميثله: ح�شني علي ح�شن علي �لبناي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعى 
للمدعية مبلغ وقدره )99.773.08  يوؤدو�  بان  و�لتكافل  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما 
درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مهما 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.19 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2015/6/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.    
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
    يف �لدعوى رقم 2015/213 �يجار�ت

�لدعوى  يف  هند�شيا  خبري�  بانتد�بنا  �لق�شاء  د�ئ��رة  كتاب  �ىل  بال�شارة 
رقم )2015/23( �يجار�ت لذ� يرجى منكم عمل �عالن باحل�شور بالن�شر 
كالتي: �عالن للح�شور لجتماع جل�شة خربة يف �لدعوى رقم 2015/213 
�يجار�ت بني كل من �ملدعي/�شبري علي يالت فالياجات و�ملطلوب �عالنه 
يوم  �جلل�شة  ح���ددت  وق��د  �ملغيني  جمعه  م��ب��ارك  ع��ب��د�هلل  عليه:  �مل��دع��ى 
خرب�ء  ب���اأد�رة  ظهر�  ع�شر  �لثانية  �ل�شاعة   2015/5/27 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء 

�بوظبي.
�خلبري �لهند�سي
مهند�س/خالد �حمد عبد�لوهاب �سقر

�عالن �جتماع خربة

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
�عالن بيع  عقار بالن�سر     

فى �لدعوى رقم 2013/9   بيع عقار    مرهون  
�شارع  دب��ي-  �م���ارة  عنو�نه:  ع��ام��ة(     م�شاهمة  )�شركة  �مل�شرق  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
دبي-  �م��ارة  عنو�نه:  و�آخ���رون  با�شني  مانوهان  بها�شني  �رون  �شده:  �ملنفذ  �خلليج 
�ملو�فق  ي��وم �لثالثاء  �ن��ه يف  �ل�شارع رق��م 1 فيالل ميدوز 4   �لثالثة-  ت��الل �لم���ار�ت 
�شيجرى  �حل��ال  �قت�شي  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  6 �شباحاً  �ل�شاعة   2015/5/26
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه  �دناه لدي �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع   )�شركة �لمار�ت 
وعلى   )  www.emiratesauction.ae �لل��ك��رتوين  �ملوقع  على  للمز�د�ت 
�ملز�يدة  �لثمن �ل�شا�شي قبل دخ��ول  تاأمني ل يقل عن 20% من  �ي��د�ع  �ل�شر�ء  ر�غبى 
م��ن م�شتند�ت  ي���ربره  باعرت��شه مب��ا  �ل��ت��ق��دم  �لبيع  �ع��رت����س على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع 
وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات. نوع �لعقار: قطعة �ر�س- �ملنطقة : تالل �لمار�ت 
�لثالثة- رقم �لر�س 1975 �مل�شاحة : 8513.00 قدم مربع و�ملقدرة قيمتها ب� ) 6500000 

درهم(    مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س �ل�سعة      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 230776     بتاريخ : 13 / 04 / 2015 م
با�ش��م: تكرتونك�س �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة �س ذ.م.م.

وعنو�نه: مكتب 807 ملك علي حممد عبد�هلل عبد�لكرمي �حلمادي - منطقة نايف - دبي ، �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �أك�ش�شو�ر�ت �لهو�تف �ملتحركة، حافظات �لهو�تف �ملتحركة، 
�شو�حن �لهو�تف �ملتحركة، بطاريات �لهو�تف �ملتحركة، �أغطية �ل�شا�شات للهو�تف �ملتحركة.

�لو�ق�عة بالفئة: 9
و�شف �لعالمة: �حلرف i مع �لكلمة GUARD مكتوبني ب�شكل مميز وتف�شل بينهما �شرطة  ويف �لأعلى 

�حلرف i د�خل �إطار على �شكل درع.
على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�د�رة �لعالمات �لتجارية  
�لربعاء  20  مايو 2015 �لعدد 11414

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 230778     بتاريخ : 13 / 04 / 2015 م
با�ش��م: تكرتونك�س �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة �س ذ.م.م.

وعنو�نه: مكتب 807 ملك علي حممد عبد�هلل عبد�لكرمي �حلمادي - منطقة نايف - دبي ، �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �أك�ش�شو�ر�ت �لهو�تف �ملتحركة، حافظات �لهو�تف �ملتحركة، 
�شو�حن �لهو�تف �ملتحركة، بطاريات �لهو�تف �ملتحركة، �أغطية �ل�شا�شات للهو�تف �ملتحركة.

�لو�ق�عة بالفئة: 9
ي�شارهما  وعلى  �شطرين  يف  بالالتينية  مكتوبتني   TURTLE BRAND و�شف �لعالمة: �لكلمتني 
ر�شم �شلحفاة ب�شكل مميز على خلفية تتخذ نف�س �ل�شكل ويف �لأعلى من �ليمني ر�شم لنف�س �ل�شلحفات �ملبينة 

على �لي�شار.
على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�د�رة �لعالمات �لتجارية  
�لربعاء  20  مايو 2015 �لعدد 11414

فقد�ن جو�ز �سفرت
خان  �شعيد  �مل��دع��و/  فقد 
ف��ره��اد خ����ان    -باك�شتان 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية 
)4117782( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/1200253

فقد�ن جو�ز �سفرت
عبد�لودود  �مل��دع��و/  فقد 
�لقحطاين     ���ش��ع��د  ���ش��ي��ف 
-�ل�������ي�������م�������ن �جل����ن���������ش����ي����ة 
�����ش����ف����ره رق����م  - ج�����������و�ز  
)2393241(من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4411428   

فقد�ن جو�ز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ �ف�����ش��ل خان 
حم������م������د ع�����ظ�����ي�����م خ���������ان- 
جو�ز   �جلن�شية   باك�شتاين 
رقم )4126271(  �شفره 
�شادر من باك�شتان من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

فقد�ن جو�ز �سفرت
م�شتاق  زكريا  �مل��دع��و/  فقد 
باك�شتاين  م�شتاق-  حممد 
�جلن�شية    جو�ز  �شفره رقم 
)DC0845391( �شادر 
م����ن يجده  ب��اك�����ش��ت��ان  م����ن 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2015/1582   

 �ملخطرين  : 1( كريدت �شوي�س �يه جي- فرع �شنغافورة )ب�شفته مقر�شا ووكيل �لت�شهيالت 
ووكيل �ل�شمان( 2( �م�شرتد�م تريد بنك �ن يف 3( �شيتي نا�شيونال رو�شد�يل �نرتنا�شيونال تريد 
�شندوق �لدخل �لثابت )رو�شد�يل �نرتنا�شيونال تريد �شندوق �لدخل �لثابت �شابق( 4( فيدريتد 
بروجكت �ند تريد فينان�س كور فند 5( كوريا ديفولبمنت بنك، فرع �شنغافورة 6( �شركة لندن 
فورفيتنج ليمتد 7( بنك �لهالل ) �س م ع( �ملخطر �ليها: �شركة �مالي كوميديتيز جيه �ل  تي 

)Ammalay Commodities JLT( )جمهولني حمل �لقاقة(
باحل�شور  �ملخطرين  يكلفكم  تي  �ل  جيه  كوميديتيز  �م��الي  �شركة  �ل�شادة:  �ليها  �ىل�ملخطر 
بخ�شو�س �لج��ر�ء�ت �لق�شائية �ملرفوعة �مام �ملحكمة �لعليا يف �شنغافورة من قبل �ملخطرين 

�شد �شركة /�مالي كوموديتيز جي �ل تي و�خرون.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2015/1581   

 �ملخطرين  : 1( كريدت �شوي�س �يه جي- فرع �شنغافورة )ب�شفته مقر�شا ووكيل �لت�شهيالت 
ووكيل �ل�شمان( 2( �م�شرتد�م تريد بنك �ن يف 3( �شيتي نا�شيونال رو�شد�يل �نرتنا�شيونال تريد 
�شندوق �لدخل �لثابت )رو�شد�يل �نرتنا�شيونال تريد �شندوق �لدخل �لثابت �شابق( 4( فيدريتد 
بروجكت �ند تريد فينان�س كور فند 5( كوريا ديفولبمنت بنك، فرع �شنغافورة 6( �شركة لندن 
فورفيتنج ليمتد 7( بنك �لهالل ) �س م ع( �ملخطر �ليها: �شركة �مالك كوميديتيز جيه �ل  تي 

)Ammalay Commodities JLT( )جمهولني حمل �لقاقة(
باحل�شور  �ملخطرين  يكلفكم  تي  �ل  جيه  كوميديتيز  �م��الي  �شركة  �ل�شادة:  �ليها  �ىل�ملخطر 
بخ�شو�س �لج��ر�ء�ت �لق�شائية �ملرفوعة �مام �ملحكمة �لعليا يف �شنغافورة من قبل �ملخطرين 

�شد �شركة /�مالي كوموديتيز جي �ل تي و�خرون.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2015/1580   

 �ملخطرين  : 1( كريدت �شوي�س �يه جي- فرع �شنغافورة )ب�شفته مقر�شا ووكيل �لت�شهيالت 
ووكيل �ل�شمان( 2( �م�شرتد�م تريد بنك �ن يف 3( �شيتي نا�شيونال رو�شد�يل �نرتنا�شيونال تريد 
�شندوق �لدخل �لثابت )رو�شد�يل �نرتنا�شيونال تريد �شندوق �لدخل �لثابت �شابق( 4( فيدريتد 
بروجكت �ند تريد فينان�س كور فند 5( كوريا ديفولبمنت بنك، فرع �شنغافورة 6( �شركة لندن 
 Advent( ملخطر �ليها:  �شركة �دفنت �ف زد �ي� )فورفيتنج ليمتد 7( بنك �لهالل ) �س م ع

�لقاقة( حمل  FZE()جمهولني 
�ملخطرين  )Advent FZE(يكلفكم  �ي  زد  �ف  �دف��ن��ت  �شركة   : �ل�شادة  �ليها  �ىل�ملخطر 
باحل�شور بخ�شو�س �لجر�ء�ت �لق�شائية �ملرفوعة �مام �ملحكمة �لعليا  �لعليا يف �شنغافورة من 

قبل �ملخطرين �شد �شركة /�مالي كوموديتيز جي �ل تي و�خرون.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2015/1578   

 �ملخطرين  : 1( كريدت �شوي�س �يه جي- فرع �شنغافورة )ب�شفته مقر�شا ووكيل �لت�شهيالت 
�نرتنا�شيونال  رو���ش��د�يل  نا�شيونال  �شيتي   )3 يف  �ن  بنك  تريد  �م�شرتد�م   )2 �ل�شمان(  ووكيل 
�لثابت �شابق( 4(  �لثابت )رو�شد�يل �نرتنا�شيونال تريد �شندوق �لدخل  تريد �شندوق �لدخل 
فيدريتد بروجكت �ند تريد فينان�س كور فند 5( كوريا ديفولبمنت بنك، فرع �شنغافورة 6( �شركة 
�ي    زد  �ف  �شاجنوين  �شركة  �ليها:   �ملخطر  ع(  م  �س   ( �لهالل  بنك   )7 ليمتد  فورفيتنج  لندن 

)Sanguine FZE()جمهولني حمل �لقاقة(
�ىل�ملخطر �ليها �ل�شادة : �شركة �شاجنوين �ف زد �ي )Sanguine FZE( يكلفكم �ملخطرين 
باحل�شور بخ�شو�س �لجر�ء�ت �لق�شائية �ملرفوعة �مام �ملحكمة �لعليا  �لعليا يف �شنغافورة من 

قبل �ملخطرين �شد �شركة /�مالي كوموديتيز جي �ل تي و�خرون.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



األربعاء  - 20  مايو    2015  م   -   العـدد    11414 
Wednesday  20  May   2015  -  Issue No   11414

07

اأخبـار الإمـارات

07

وزارة الداخلية تدعم الق�شايا املجتمعية �شمن مهرجان دبي ال�شينمائي الدويل
•• اأبوظبي- وام:

�أكدت وز�رة �لد�خلية من خالل جائزتها �ل�شنوية دعمها لل�شينمائيني 
�لهادفة  �ملجتمعية  �لق�شايا  على  �ل�شوء  ت�شلط  �أف��الم  لإنتاج  �لعرب 
�أفر�د  و��شعة من  �شريحة  �إىل  �لو�شول  �ل�شينما يف  دور  �نطالقا من 
�ملجتمع و�شمن �شر�كة �لوز�رة مع مهرجان دبي �ل�شينمائي �لدويل. 
وز�رة  جو�ئز  جلنة  رئي�س  نائب  �ل�شمري  حممد  في�شل  �ملقدم  وذك��ر 
دبي  م��ه��رج��ان  م��ع  �ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  �أن  لل�شينما  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل�شينمائي �لدويل �شمن برنامج �إجناز تلعب دور� حيويا يف �لو�شول 
�إليها �جلائزة �عتماد� على �ل�شينما  �إىل �لأهد�ف �لنبيلة �لتي ت�شعى 
�لو�شائل  م��ن  وو�شيلة  و�ملعرفة  �لثقافة  �أدو�ت  م��ن  �أد�ة  تعترب  �لتي 

�لتعليمية �لفعالة �لتي تهدف �إىل �لرتقاء باملجتمع م�شري� �إىل دورها 
�لبارز يف ت�شكيل قيم �ملجتمع وعاد�ته وفنونه عالوة على ��شتخد�مها 
�لوعي  م�شتوى  ورف��ع  �لثقايف  و�لتنوير  و�لإر���ش��اد  للتوجيه  كو�شيلة 

بالق�شايا �ملجتمعية.
�ل�شينمائي  دب��ي  مهرجان  رئي�س  جمعة  �حلميد  عبد  �أك���د  وب���دوره   
�لتي  �لعربية  و�مل�شاريع  �ل�شينمائيني  دعم  �جلائزة يف  �أهمية  �لدويل 
لل�شينما قدرة  �أن  �شك  و�أ�شاف ل  بالغا على �جلمهور.  �أث��ر�  �شترتك 
�لأفكار  وتفجري  معه  و�لتفاعل  �جلمهور  مع  �لتو��شل  يف  ��شتثنائية 
وفتح باب �حلو�ر و�لنقا�س بني خمتلف �أفر�د �ملجتمع.. وناأمل �أن نرى 
من خالل هذه �ملبادرة يف �لأعو�م �ملقبلة �أعمال �شينمائية عربية قوية 
�لتي جتمع  �ل�شر�كة  �إط��ار  و�أهد�فها. ويف  �ملبادرة  تعرب عن روح هذه 

بني �لد�خلية و دبي �ل�شينمائي �شتعمل جلنة جو�ئز وز�رة �لد�خلية 
�إجن��از �لذي مت �إطالقه حتت مظلة �شوق  لل�شينما على دعم برنامج 
دبي �ل�شينمائي يف 2009 و�لذي يوفر �لدعم للم�شاريع �لعربية يف 
مر�حل ما بعد �لإنتاج وميكن �لربنامج �ملخرجني �لعرب من ��شتكمال 
�لعربية  �ل�شينمائية  �مل��و�ه��ب  لكت�شاف  دعمه  يو�شع  كما  �أف��الم��ه��م 
�ل�شاحة  على  تناف�س  عربية  �شينما  لإنتاج  �لالزمة  �لأدو�ت  ومنحها 
�لعاملية. وتركز جلنة جو�ئز وز�رة �لد�خلية لل�شينما على دعم �مل�شاريع 
�لرو�ئية وغري �لرو�ئية �لطويلة و�لتي ت�شلط �ل�شوء على �لق�شايا 
�لتي  �لق�شايا  ر�أ�شها  وعلى  و�ل�شامل  �لو��شع  مبفهومها  �ملجتمعية 
تعنى باأمن �ملجتمع وق�شايا حماية �لطفل من خمتلف �أنو�ع �لإ�شاءة 
و�ل�شالمة على �لطرقات و�إدمان �ملخدر�ت وتاأثريها �ل�شلبي يف حياة 

�لفرد و�ملجتمع و�لكو�رث �لطبيعية �أي�شا �جلر�ئم �لإلكرتونية. يذكر 
�شنويا لأربعة  �أمريكي متنح  �ألف دولر   100 تبلغ  �أن قيمة �جلائزة 
منحت  ق��د  �لد�خلية  وز�رة  وك��ان��ت  �أق�شى  كحد  �شينمائية  م�شاريع 
جائزتها �لأوىل �شمن �لدورة �حلادية ع�شرة ملهرجان دبي �ل�شينمائي 
�شاير  م�شروعه  عن  �مل��ري  �شاملني  �شعيد  �لإم��ار�ت��ي  للمخرج  �ل��دويل 
على  �ل�شوء  وي�شلط  �إنتاجه  على  حاليا  �لعمل  يجري  و�ل��ذي  �جلنة 
�لتفكك �لعائلي و�لعزلة من منظور طفل يعي�س �شمن هذه �لظروف. 
�إجن��از مفتوح حتى �لأول  �أن باب تقدمي �لطلبات لربنامج  �إىل  ي�شار 
وغري  �لرو�ئية  للم�شاريع  �لطلبات  كافة  وتقبل  �ملقبل  �أغ�شط�س  من 
�لرو�ئية �لطويلة للمخرجني �لعرب �أو من �أ�شول عربية وذلك على 

�ملوقع �لليكرتوين للمهرجان. 

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي

م�شت�شفى اجلامعة بال�شارقة يعالج حالة خطرة لطفل حديث الولدة

•• ال�شارقة -وام: 

بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���س 
حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل 
عهد ونائب حاكم �ل�شارقة رئي�س 
�م�س  ���ش��ب��اح  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ملجل�س 
�لتنفيذي لإمارة  �ملجل�س  �جتماع 

�ل�شارقة يف مكتب �شمو �حلاكم.
��شتعر�س �ملجل�س خالل �جتماعه 
�ملتعلقة  �مل���و�����ش���ي���ع  م����ن  ع������دد� 
�ل��ع��م��ل �حلكومي  ���ش��ري  ب��ت��ط��وي��ر 
�مل�شاريع  يف  �ل��ع��م��ل  وم�����ش��ت��ج��د�ت 
�خلدمية �لتي تنفذها �لإمارة يف 

قانون  م�����ش��روع  �ملجل�س  ون��اق�����س 
و�شالحيات  �أه����������د�ف  ت��ن��ظ��ي��م 
و�خ���ت�������ش���ا����ش���ات ه���ي���ئ���ة �ل���ط���رق 
�ل�شادة  و�أب���������دى  و�مل�����و�������ش�����الت 
مالحظاتهم  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء 
ح���ول م����و�د �ل��ق��ان��ون ح��ي��ث وجه 
مبالحظات  ب�����الأخ�����ذ  �مل���ج���ل�������س 
لعر�س  متهيد�  �لأع�شاء  �ل�شادة 
�ملجل�س  ع��ل��ى  �ل���ق���ان���ون  م�����ش��روع 
و�شمن  ل����الإم����ارة.  �ل���ش��ت�����ش��اري 
�أعمال  ����ش��ت��ج��د ع��ل��ى ج����دول  م���ا 
�لجتماع �طلع �ملجل�س على عدد 
من �ملر��شيم �ل�شادرة من �شاحب 

مع �جلهات �ملعنية.
و�ع���ت���م���د �مل��ج��ل�����س جت���دي���د عقد 
�لعامة  �ملو��شالت  خدمة  ت�شغيل 
�ل����رك����اب يف �لإم���������ارة مع  ل��ن��ق��ل 
�ل�شركة �مل�شغلة حاليا وذلك �شعيا 
لتقدمي خدمات ذ�ت جودة عالية 

للم�شتفيدين.
عقد  م�شروع  �ملجل�س  �عتمد  كما 
�لر�شمية  �جل��ري��دة  موقع  �إن�شاء 
حل���ك���وم���ة �ل�������ش���ارق���ة �مل����ق����دم من 
�شمو  مبكتب  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لد�رة 
�حلاكم و�لذي ياأتي �شمن �ل�شعي 
�للكرتونية  �خل��دم��ات  لتحديث 

خمتلف مدنها ومناطقها.
على  �مل��ج��ل�����س  ����ش���ادق  �أن  وب���ع���د 
ناق�س  �ل�شابقة  �جلل�شة  حم�شر 
�ملجل�س م�شروع قر�ر �إن�شاء جلنة 
�لبت يف طلبات �للتما�س �ملتعلقة 
با�شرت�طات �لتخطيط �لعمر�ين 
�شالح  �ملهند�س  �شعادة  ..وعر�س 
ب���ن ب��ط��ي �مل���ه���ريي رئ��ي�����س د�ئ���رة 
�لقر�ر  مو�د  و�مل�شاحة  �لتخطيط 
و�أبدى  حولها  �شرحا  ق��دم  حيث 
مالحظاتهم  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء 
ح��ول م��و�د �لقر�ر ووج��ه �ملجل�س 
و�لتن�شيق  مبالحظاتهم  بالأخذ 

�أعد�د  من خالل حتميل وعر�س 
�جلريدة على موقعها �للكرتوين 
و�لطالع  عر�شها  �ت��اح��ة  بهدف 
لكافة  �لت�شريعية  ومو�دها  عليها 

�ملعنيني و�ملهتمني.
�جتماعه  خ��الل  �ملجل�س  و�عتمد 
�ل���ه���ي���ك���ل �ل���ت���ن���ظ���ي���م���ي ل����د�ئ����رة 
�ل�شارقة  وم��رك��ز  �ملالية  �ل��رق��اب��ة 
بال�شارقة  و�ل���ب���ح���وث  ل��ل��وث��ائ��ق 
�أمانته �لعامة  حيث وجه �ملجل�س 
لالإد�رة  �لهياكل  م�شروع  باإحالة 
�حلاكم  �شمو  مبكتب  �لقانونية 

توطئة لإ�شد�رها.

•• ال�شارقة-الفجر:

�جلامعة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ب��ال�����ش��ارق��ة ح��ال��ة ح��رج��ة لطفلة 
ب��ع��م��ر يومني،  �ل������ولدة  ح��دي��ث��ة 
ب��ن��زي��ف معوي  وك���ان���ت م�����ش��اب��ة 
حاد، م�شحوباً بعدم قدرتها على 
و�لتنف�س،  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل��ت��غ��ذي��ة 
ح��ي��ث مت حت��وي��ل��ه��ا م���ن �إح����دى 
�جهزة  دب����ي حت���ت  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
�ل��ت��ن��ف�����س �ل����ش���ط���ن���اع���ي، وق���د 
بنجاح  �مل�شت�شفى  معها  تعاملت 
�مل�شت�شفى  م��ن  �ل��ط��ف��ل��ة  ل��ت��خ��رج 
خ���الل ���ش��ه��ر ك��ام��ل وه���ي تتمتع 

بحال �شحية جيدة وم�شتقرة.
على  �مل�����ش��اب��ة  �لطفلة  وع��ر���ش��ت 

لتتح�شن  �ل�����وردي�����ة  و�ل���ت���غ���ذي���ة 
حالتها تدريجياً و�حلمد هلل .

يف �لإط��ار ذ�ته قال و�لد �لطفلة 
حور: كانت �ياماً حرجة ومقلقة، 
�ليوم  منذ  �لنزيف  ��شتمر  حيث 
لتعامل  وك�����ان  ل����ل����ولدة،  �لأول 
بال�شارقة  �جل��ام��ع��ة  م�شت�شفى 
�يقاف  يف  كبري�ً  �أث��ر�ً  �حلالة  مع 
�خل��ط��ر ع��ل��ى �ب��ن��ت��ن��ا �ل��ت��ي تنعم 
�لآن ب�شحة جيدة، ول ي�شعني �إل 
�ل�شكر لهم على عنايتهم  تقدمي 
�ل��ف��ائ��ق��ة، ك��م��ا �وج���ه ���ش��ك��ري �ىل 
�لتي  �مل��ر���ش��ى  ����ش��دق��اء  جمعية 
ول�شك  ط��ف��ل��ت��ي،  ب��ع��الج  تكفلت 
متانة  تعك�س  �ل��ع��و�م��ل  ه���ذه  �أن 
�ل����ق����ط����اع �ل����ط����ب����ي �لإم�������ار�ت�������ي 

�لطفلة  و��شبحت  �ل�شطناعي 
ب�شكل  �ل���ر����ش���اع���ة  ع���ل���ى  ق�������ادرة 

طبيعي.
مايكل  ق�����ال  �ل�������ش���دد  ه�����ذه  ويف 
�لتنفيذي  �مل������دي������ر  �������ش������رت�ود 
بال�شارقة:  �جل��ام��ع��ة  مل�شت�شفى 
طاقم  ب��وج��ود  �مل�شت�شفى  تفتخر 
م���ت���م���ي���ز يف جم�������ال طب  ط����ب����ي 
�لأطفال �خلدج وحديثي �لولدة، 
ت�شجيل  �ل��ق�����ش��م  ل���ه���ذ�  و����ش���ب���ق 
جر�حات وعمليات نادرة ومعقدة 
لأطفال ل تتجاوز �عمارهم �ياماً 
عدة وتكللت بالنجاح، ول�شك �أنه 
�لأخرية  �لناجحة  �لعملية  بهذه 
للم�شت�شفى  �آخ��ر  �جن���از�ً  ي�شيف 
و�لقطاع �ل�شحي �لإمار�تي �لذي 

ورف�شت  ع�������دة،  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
��شتقبالها لتعقد حالتها �ل�شحية، 
م�شت�شفى  يف  ل���ل���ع���الج  وق���ب���ل���ت 
�دخلت  حيث  بال�شارقة  �جلامعة 
�لعناية  وح���دة  �ىل  ف���وري  ب�شكل 
�ملركزة لالأطفال حديثي �لولدة، 
�عطائها  معها  �لتعامل  وتطلب 
وتعوي�س  للنزف،  موقفة  �دوي���ة 
باإجر�ء  وذل����ك  و�ل����دم  �ل��ب��الزم��ا 
عملية نقل �لدم لها 4 مر�ت، كما 
�لوريدية،  �لتغذية  ��شتعمال  مت 
�����ش���ر�ف مبا�شر  و�ب��ق��ائ��ه��ا حت��ت 
على مدى 24 �شاعة، ��شافة �ىل 
ملدة  ح��ي��وي��ة  م�����ش��اد�ت  ��شتعمال 
حالتها  ��شتقرت  حتى  �أي���ام   10
�ل�شحية، ورفعت �جهزة �لتنف�س 

لياأخذ  م��ت�����ش��ارع  ب�����ش��ك��ل  ي��ت��ط��ور 
مكانته �مل�شتحقة يف �ملنطقة .

يا�شني  حكم  �لربوفي�شور  وق���ال 
للم�شت�شفى  �ل���ط���ب���ي  �مل�����دي�����ر 
�ملركزة  �ل��ع��ن��اي��ة  وح����دة  ورئ��ي�����س 
وقائد  �ل��ولدة  حديثي  لالأطفال 
�ل��ط��اق��م �ل��ط��ب��ي �مل��ع��ال��ج: كانت 
بالطفلة معقدة  �حلالة �خلا�شة 
�ىل ح���د م���ا، ف��ا���ش��ت��وج��ب �ج���ر�ء 
ونتيجة  �����ش���اف���ي���ة،  ف���ح���و����ش���ات 
ل�شتمر�ر �لنزيف �ظهر �لتنظري 
ن��زي��ف وجت��ل��ط��ات دموية  وج����ود 
يف �لث��ن��ي ع�����ش��ري، ف��ك��ان �تخاذ 
�لقر�ر �شريعاً للتعامل مع �يقاف 
�ل���ن���زف، وت��ع��وي�����س �ل�����دم، ومن 
�حليوية  �مل�������ش���اد�ت  �ع���ط���اء  ث���م 

�ل�شارقة و�لقر�ر�ت  �لأعلى حاكم 
�لتنفيذي  �ملجل�س  م��ن  �ل�����ش��ادرة 

�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 

�لدورية  �حل��ك��وم��ي��ة  و�لأج����ن����دة 
لفعاليات �مارة �ل�شارقة. 

يف  �لخت�شا�شيني  �لأط��ب��اء  م��ن 
ط���ب �لأط���ف���ال ح��دي��ث��ي �ل����ولدة 
بال�شارقة،  �جلامعة  مب�شت�شفى 
�لربوفي�شور  �إ�شر�ف  حتت  وذلك 

وم��اي��ت��م��ي��ز ب���ه م���ن دع���م وتطور 
و�إن�شانية لفتة .

�لذي  �لطبي  �لطاقم  و�شم  ه��ذ� 
�لعديد  �مل���ذك���ورة  �حل���ال���ة  ع��ال��ج 

ح����ك����م ي����ا�����ش����ني، وه�������م ك�����ل من 
�خ��ت�����ش��ا���ش��ي��ي ط����ب �لأط����ف����ال: 
و�لدكتور  فهمي،  �أحمد  �لدكتور 

�أحمد منظور وبقية �لزمالء.

ال�شارقة : موا�شالت الإمارات ت�شتقبل طلبات 
ال�شالمة جائزة  يف  للم�شاركة  مدر�شة   81

•• ال�شارقة-وام:

ب�����د�أت م��و����ش��الت �لإم�������ار�ت - عرب 
��شتقبال   - �ل��و���ش��ط��ى  �مل��ن��ط��ق��ة  ف���رع 
�مل�شاركة يف جائزة مو��شالت  طلبات 
�لإمار�ت لل�شالمة و�لرتبية �ملرورية 
لعام -2014 2015 �لتي ت�شتهدف 
�لفرع  ل��ن��ط��اق  ت��ت��ب��ع  م��در���ش��ة   81
�شهيل مدير  و�أك��د حممد  �جلغر�يف. 
ب��ف��رع �ملنطقة  �مل��در���ش��ي��ة  �مل��و����ش��الت 
�ل���و����ش���ط���ى مب����و������ش����الت �لإم���������ار�ت 

�حلمالت  ت��ك��ث��ي��ف  �أن   .. ب����الإن����اب����ة 
�ل���رتوي���ج���ي���ة ل���ل���ج���ائ���زة و�ل�����زي�����ار�ت 
و�لرب�مج �ملتكررة للمد�ر�س و�لطلبة 
�أ�شهم يف �لإقبال �ملتز�يد على �مل�شاركة 
�إد�ر�ت  ق���ب���ل  م����ن  و�حل�����ر������س  ب���ه���ا 
وتوظيفها  ��شتثمارها  على  �مل��د�ر���س 
يف �شالمة �لطالب و�لطالبات. وذكر 
���ش��ب��ع فئات  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �أن �جل���ائ���زة 
�حلكومية  �مل��د�ر���س  فئة  هي  رئي�شية 
�ملتميزة  �مل�شروعات  وفئة  و�خلا�شة 
وفئة �لإب��د�ع و�لبتكار و�لتي تنق�شم 
�ملحرتفون  وف��ئ��ة  �ل��ط��ل��ب��ة  ف��ئ��ة  �إىل 
وهي م�شروع �للوحة �لفنية وم�شروع 
�ل����ع����رو�����س �ل���ت���ق���دمي���ي���ة وم�������ش���روع 
ت�شميم  وم�شروع  �لذكية  �لتطبيقات 
�لق�شري  �لفلم  وم�شروع  �جلر�فيك 
�لفوتوغر�فية  �ل�������ش���ور  وم�������ش���روع 
و�لبتكار�ت  �لخ���رت�ع���ات  وم�����ش��روع 
�ل�شالمة  �أ�����ش����رة  ج���ائ���زة  ف��ئ��ة  وث����م 
�أمور  �أول���ي���اء  �إىل  و�مل��وج��ه��ة  �مل��ث��ال��ي��ة 
�لطلبة بالإ�شافة �إىل �شخ�شية �لعام 
حممد  و�أ����ش���ار   . لل�شالمة  �ل��د�ع��م��ة 
عبد�هلل �شيف مدير حمطة م�شفوت 

�لتز�م وحر�س  �أن �جلائزة توؤكد  �إىل 
ع��ل��ى �شالمة  �لإم�������ار�ت  م��و����ش��الت 
على  تعمل  كما  و�لطالبات  �ل��ط��الب 
�ملرورية  �ل�����ش��الم��ة  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
�ل�شالمة  م��ف��اه��ي��م  وغ���ر����س  ل��دي��ه��م 
ريا�س  ط��ل��ب��ة  ن��ف��و���س  يف  ع���ام  ب�شكل 
�لأوىل  �حللقتني  ومد�ر�س  �لأطفال 
و�لثانية و�لتعليم �لثانوي �إ�شافة �إىل 
�إد�رة �ملد�ر�س و�أولياء �لأمور ما ي�شاهم 
مبقومات  يتمتع  و�ع  جيل  تن�شئة  يف 
�أك��د حممد حميد  ب��دوره  �ل�شالمة . 
�إد�رة  �أن  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  حم��ط��ة  م��دي��ر 
فرع �ملنطقة �لو�شطى �شاركت �إد�ر�ت 
�ملعار�س  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف  �مل����د�ر�����س 
و�لور�س و�لفعاليات مما كان له �لأثر 
ن�����ش��ر وغ��ر���س مفاهيم  �ل��ك��ب��ري ع��ل��ى 
�لطالب  ل����دى  �مل����روري����ة  �ل�����ش��الم��ة 
و�لطالبات. وقال علي �لند��س مدير 
 133 �إن��ه عقد  �لذيد  مدير حمطة 
�آلف  حما�شرة وور�س توعوية ل�شتة 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن��ذ ب���د�ي���ة �لعامل 
�إبريل  �شهر  نهاية  وح��ت��ى  �ل��در����ش��ي 

�ملا�شي. 

زايد لالإ�شكان ينظم ملتقى للتعريف باملوؤ�شر الوطني اخلا�ش بالإ�شكان

جلنة تخ�شي�ش الأرا�شي يف ال�شارقة تعتمد 56 طلبا ملنح اأرا�ش �شكنية للمواطنني

•• دبي-وام:

نظم برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان 
باملوؤ�شر  ل��ل��ت��ع��ري��ف  م��ل��ت��ق��ى  �م�����س 
�لوطني �خلا�س بالإ�شكان بح�شور 
معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد 
�لأ�شغال  وزي���ر  �لنعيمي  بلحيف 
�لعامة رئي�س جمل�س �إد�رة برنامج 
ومب�شاركة  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ 
م�������در�ء �جل����ه����ات �لإ����ش���ك���ان���ي���ة يف 
�لإ�شرت�جتيني  و�ل�شركاء  �لدولة 
و�أكد  و�لبلديات.  �لدو�ئر  وممثلي 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل بلحيف 
�مللتقى  يف  كلمته  خ��الل  �لنعيمي 
�لذي عقد يف فندق �نرتكونتننتال 
ف��ي�����ش��ت��ي��ف��ال ���ش��ي��ت��ي ب��دب��ي حر�س 
�ملوؤ�شر  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  �ل���ربن���ام���ج 
�ل��وط��ن��ي ل��الإ���ش��ك��ان وق���ب���ول كافة 
تقلي�س  خ����الل  م���ن  �ل���ت���ح���دي���ات 
�ل�شكني  للدعم  �مل��و�ط��ن  ح�شول 
�لطلب  ت���ق���دمي  م���ن  ���ش��ن��ت��ني  �إىل 
�لب�شرية  �ل����ك����و�در  �ن  �إىل  لف��ت��ا 
�مل�شاهمة  و�جل��ه��ات  �ل��ربن��ام��ج  يف 
و�لد�عمة لها قادرة على �أن حتقق 
هذ� �لتحدي �لكبري للو�شول �إىل 
روؤية �لإمار�ت 2021 م�شري� �إىل 
�أن دولة �لإمار�ت ت�شتحق �لأف�شل 

•• ال�شارقة-وام: 

�ع�����ت�����م�����دت �ل����ل����ج����ن����ة �ل����د�ئ����م����ة 
�إم����ارة  يف  �لأر�����ش���ي  لتخ�شي�س 
�ل�����ش��ارق��ة 56 ط��ل��ب��ا مل��ن��ح �أر������س 
�شكنية جديدة لأهايل �لإم��ارة .. 
فيما �عتذرت عن 11 طلبا نظر� 
�ملطلوبة  �ل�����ش��روط  ت��وف��ر  ل��ع��دم 
67 طلبا. وقال  �أ�شل  وذلك من 
�ملن�شوري  ف��الح  بن  وليد  �شعادة 
�لعتماد�ت  �إن  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�  تاأتي 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ع�شو  �ل���ق���ا����ش���م���ي  حم���م���د  ب�����ن 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
مب��ن��ح م��و�ط��ن��ي �لإم������ارة �أر������س 
�شكنية و��شتثمارية لرفع �مل�شتوى 
�لدخل  م�شادر  وتنويع  �ملعي�شي 
لتوفري حياة كرمية للمو�طنني. 
�لطلبات  �عتماد هذه  �أن  و�أ�شاف 

�ل�شارقة متهيد� لرفعه  �إم��ارة  يف 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي �مل���وق���ر 
مناق�شة  ب���ع���د  وذل������ك  لإق���������ر�ره 
�لبلدية  �ملجال�س  وردود  �لنظام 
�للجنة  �أع�������ش���اء  و���ش��ك��ر  ع��ل��ي��ه. 
تعاونهم  على  �لبلدية  �ملجال�س 
يف  ومرئياتهم  و�مل�شتمر  �ل��د�ئ��م 
م�شاندة �للجنة على �أد�ء مهامها 

على �أكمل وجه. 
ع���ب���د�هلل   .. �لج����ت����م����اع  ح�������ش���ر 
�للجنة  رئي�س  نائب  ت��رمي  مطر 
عبيد  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  و�لأع���������ش����اء 
و�ملهند�س  �ل�����ش��ام�����ش��ي  �حل�����ش��ان 
�ل�شام�شي و�ملهند�س  حمد جمعة 
�لنقبي  خ��م��������ي�����س  ي��������������������������و���ش��ف 
و�ش���������الح حميد �لنقبي و�إبر�هيم 
و�ملهند�س  �مل��ل��ي��ح��ي  ���ش��امل  ع��ل��ي 
ومقرر  �لطنيجي  ���ش��امل  �أح��م��د 
�للجنة �ملهند�س �شامل مبارك بن 

دملوك. 

ومناق�شتها  در����ش��ت��ه��ا  ب��ع��د  ج���اء 
للجنة  �لأخ���ري  �جتماعها  خ��الل 
يف  عقد  و�ل���ذي  �أع�شائها  بكامل 

د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة بعدما 
��شتوفت جميع �ملتطلبات �خلا�شة 
�ل�شارقة.  يف  �لأر�������ش�����ي  مب���ن���ح 

�لجتماع  خالل  �للجنة  وو�فقت 
نظام  م���������ش����روع  �ع����ت����م����اد  ع���ل���ى 
�حلكومية  �لأر�����ش���ي  تخ�شي�س 

مقومات  كل  ل�شعبها  قدمت  لأنها 
�إ����ش���ع���اد  و�ن  �ل����ك����رمي����ة  �حل�����ي�����اة 
�مل��و�ط��ن��ني ه��ي م�����ش��وؤول��ي��ة جميع 
�جلهات. وحتدثت �ملهند�شة جميلة 
لربنامج  �لعامة  �مل��دي��رة  �لفندي 
كلمتها  يف  ل��الإ���ش��ك��ان  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�لربنامج  يف  �لإ���ش��ك��ان  و�ق����ع  ع��ن 
�لإعالن  �لربنامج منذ  و�إجن��از�ت 
�إىل  �لوطنية لف��ت��ة  �لأج��ن��دة  ع��ن 
�لربنامج  بها  قام  �لتي  �لتغيري�ت 
حر�شا على زيادة عدد �مل�شتفيدين 
م���ن �ل���دع���م �ل�����ش��ك��ن��ي. وق���ال���ت �أن 
�ل��ربن��ام��ج �أ����ش���در �أك����رث م���ن 14 
للدعم  م���و�ف���ق���ة   400 و  �أل����ف����ا 
�ل�����ش��ك��ن��ي م��ن��ذ �إط������الق �لأج���ن���دة 
تقدمي  يف  جاهزيته  م��دى  لتاأكيد 

مدة  وتخفي�س  �ملوؤ�شر  حتقيق  يف 
�بتكار  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لن���ت���ظ���ار 
حلول متويلية مكملة لقيمة �لدعم 
�لربنامج.  يقدمه  �ل��ذي  �ل�شكني 
�لتعريف  �إىل  �مل��ل��ت��ق��ى  وت����ط����رق 
�ملعني  لالإ�شكان  �لوطني  باملوؤ�شر 
�ملو�طن  ح�شول  زم��ن  بتخفي�س 
�ل�شكني خالل �شنتني  �لدعم  على 
م��ن ت��ق��دمي �ل��ط��ل��ب ح��ي��ث قدمت 
فاطمة �ملندو�س مديرة �إد�رة �لأد�ء 
�ملوؤ�ش�شي عر�شا �شرحت فيه �رتباط 
بروؤية   2021 �لإم��������ار�ت  روؤي�����ة 
و�أهد�ف �لربنامج �إىل جانب �شرح 
مكونات �ملوؤ�شر �لرئي�شي لالإ�شكان 
و�آلية قيا�س هذ� �ملوؤ�شر و�ملوؤ�شر�ت 
�أدو�ر  وخارطة  �ملقرتحة  �لفرعية 

�ل���دع���م �ل�����ش��ك��ن��ي وح���ر����ش���ه على 
تطبيق �لأجندة يف موعدها �ملحدد 
م��وؤك��دة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ت��ك��ام��ل مع 
�لأ�شرة  ��شتقر�ر  �ل�شركاء لتحقيق 
�ملو�طنة �شمن �ملدة �ملحددة. وقدم 
�ملحمود  �أح���م���د  �مل��ه��ن��د���س حم��م��د 
�لإ�شكان  ل�شوؤون  �لتنفيذي  �ملدير 
يف �لربنامج عر�شا يف �مللتقى حول 
�مل��وؤ���ش��ر م�شري�  حت���دي���ات حت��ق��ي��ق 
�إىل  ت��ن��ق�����ش��م  �ل���ت���ح���دي���ات  �ن  �إىل 
�ملو�رد  منها حتديات  ع��دة حم��اور 
�مل��ال��ي��ة وق��اع��دة �ل��ب��ي��ان��ات �ملوحدة 
و�لعمليات و�لإجر�ء�ت و�ل�شيا�شات 
و�لقو�نني  و�لت�شريعات  �ملوؤ�ش�شية 
م��وؤك��د� �ن ت��ع��اون �جل��ه��ات �ملانحة 
مبا�شر  ب�شكل  �شي�شاهم  لالأر��شي 

�لعالقة  ذ�ت  �جلهات  وم�شوؤوليات 
�جلهات  وم�������ش���وؤول���ي���ات  و�أدو�ر 
فرق  و�رتباط  و�مل�شاهمة  �لد�عمة 
و�ختتم  �ملتابعة.  فريق  مع  �لعمل 
�مل���ل���ت���ق���ى ب���ع���ق���د ج��ل�����ش��ة ح����و�ري����ة 
مب�شاركة  �ملندو�س  فاطمة  �أد�رتها 
�ملحمود  �أح���م���د  �مل��ه��ن��د���س حم��م��د 
�ملدير  �خل��دمي  عبد�هلل  و�ملهند�س 
�لهند�شية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملدير  لوتاه  عبد�للطيف  وحممد 
�مل�شاندة  ل��ل��خ��دم��ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملمكنات  ح�������ول  �ل�����ربن�����ام�����ج  يف 
لالإ�شكان  �لوطني  �ملوؤ�شر  لتحقيق 
تو�شع  �أن  يجب  �لتي  و�لتحديات 
حلول  و���ش��ع  وكيفية  �لع��ت��ب��ار  يف 

مبتكرة للتغلب عليها. 

فقد�ن جو�ز �سفرت
رحمني  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
-�فغان�شتان  خ��ان  ك��ام��ني 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية 
)453762( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/9998359

فقد�ن جو�ز �سفرت
�شند�س  �مل���دع���وة/  ف��ق��دت 
-فل�شطني  دي����اب    خليل 
�جلن�شية - جو�ز  �شفرها 
)87102( رق��������������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/9090226

فقد�ن جو�ز �سفرت
مي�شون  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
رحمه     م�شطفى  حم��م��د 
-�لردن �جلن�شية - جو�ز  
�شفره رقم )355356(
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/4690009

فقد�ن �سهادة ��سهمت
ع���ب���د�هلل خ��ل��ي��ف��ة عي�شى  ف��ق��د 
�شهاد�ت  ح������ارب  ب����ن  حم���م���د 

��شهم منازل رقم �ل�شهادة 
105774 -2    102938 -1

عليها  ي���ع���رث  مم����ن  ي���رج���ى    
�لت���������������ش�������ال ع�����ل�����ى �ل�����رق�����م  
�و   050/8773458

ت�شليمها لل�شركة م�شكور�ً.
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فروع االإمارات العربية املتحدة 

البيانات املالية 31 دي�سمرب 2014

U.A.E Branches - Financial Statements

As on 31 December 2014 

جناتا بنك ليمتد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة -جناتا بنك ليمتد 

 ات حول البيانات الماليةإيضاح
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

- ١٤ - 

 
 
 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ٤
 

 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 درهمألف  درهمألف  
   

 ٣٥٠,٠٢٦  ٣٣٠,٠٠٠  ودائع في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ــــــــ ــــــــ  ٩,٠٩٠  ١٥,٦٦٧  خارج الدولة -حسابات طلبو ودائع 

  ٣٥٩,١١٦  ٣٤٥,٦٦٧ 
 ========== ========== 

 
% ٠,٨٥الودائع في دولة اإلمارات العربية المتحدة بإيداعات لدى بنوك محلية تحمل معدالت فائدة تتراوح من تتعلق  

. وبالتالي، لم يتم اعتبار ٢٠١٥أكتوبر  ٢١خر استحقاق في آ% بإستحقاقات تتجاوز الثالثة أشهر، ب١,١٠إلى 
 الودائع كجزء من النقد وما يعادله.

 
 
 قروض وسلفيات ٥
 
 تكوين محفظة القروض والسلفيات هو كما يلي:إن  
 

 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 درهمألف  درهمألف  
   

   أ) وفقاً للنوع
   

 ٤٤,٦٢٧  ٥٠,٤٤١  السحوبات على المكشوف
 ٣١,٢١٢  ٣٤,٩٩٣ القروض الشخصية
       ــــــــ ــــــــ  ٣٨,٦١٣  ٣٦,١٠٥  القروض التجارية

 ١١٤,٤٥٢  ١٢١,٥٣٩  إجمالي القروض والسلفيات
   

 )٤,١٦٠( )٩٢٠( الفائدة الموقوفة
 ــــــــ ــــــــ  )٣٣,٤٨٦( )١٠,٥٧٤( مخصص االنخفاض في القيمة

   ب) وفقاً للقطاع االقتصادي    ــــــــ ــــــــ  ٧٦,٨٠٦  ١١٠,٠٤٥  
   

 ٣١,٢١٢  ٣٤,٩٩٣  القروض الشخصية
 ــــــــ ــــــــ  ٣٨,٦١٣  ٨٦,٥٤٦  األخرىالخدمات التجارية والخدمات 

  ١١٤,٤٥٢  ١٢١,٥٣٩ 
   ) وفقاً للعملةج ========== ========== 
   

 ١١٤,٤٥٢  ١٢١,٥٣٩  الدرهم اإلماراتي
 ــــــــ ــــــــ  -  -  الدوالر األمريكي

  ١١٤,٤٥٢  ١٢١,٥٣٩ 
 ========== ========== 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة -جناتا بنك ليمتد 
 ات حول البيانات الماليةإيضاح

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

- ١٦ - 

 
 
 ممتلكات والمعدات (تتمة) ٦
 

 السيارات 
األثاث والتركيبات 

 اإلجمالي أجهزة وبرمجيات والمعدات
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  
     

٢٠١٣     
     التكلفة

 ٩,٤٥٦  ٦,٦٩٢  ٢,٤٥٦  ٣٠٨  ٢٠١٣يناير  ١كما في   
 ٣٣٩  ٢٠٧  ١٣٢  -  السنة لإضافات خال  
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
 ٩,٧٩٥  ٦,٨٩٩  ٢,٥٨٨ ٣٠٨  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في   
      ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 

     :االستهالك
 )٧,٢٨٥( )٤,٦٨٦( )٢,٣٥٠( )٢٦٧( ٢٠١٣يناير  ١كما في   
 )١,٠١٨( )٩٣٥( )٦٣( )٢٠( السنة استهالك  
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
 )٨,٣٠٣( )٥,٦٢١( )٢,٤١٣( )٢٦٧( ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في   
      ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 

     صافي القيمة الدفترية:
 ١,٤٩٤  ١,٢٧٨  ١٧٥  ٤١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في   
 =========== =========== =========== =========== 

 
 
 موجودات أخرى ٧
 

 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 درهمألف  درهمألف  
   

 ١,٤٤٣  ١,٥٠٥  فائدة مدينة
 ١,١٢٩  ١,٤٢٨  مبالغ مدفوعة مقدماً 

    ــــــــ ــــــــ  ٨٠١  ٨٣٠  لهايالذمم المدينة المشكوك في تحص مخصصأخرى، صافي 
  ٣,٣٧٣  ٣,٧٦٣ 
 ========== ========== 
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•• املنطقة الغربيه - لطيفة جابر 

حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
ز�يد �آل نهيان، ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�ل��غ��رب��ي��ة ومب���ب���ادرة م��ن د�ئ����رة �لتنمية 
�ن��ط��ل��ق��ت �ليوم  �أب��وظ��ب��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لغربية  ملوؤمتر  �لثالثة  �ل��دورة  فعاليات 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���ت���ي ���ش��ل��ط��ت �ل�����ش��وء على 
ي  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �لتنموية  �ل��ت��ط��ور�ت 
�ملنطقة �لغربية يف �ملجالت �لقت�شادية 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة وق��ط��اع �لأع���م���ال ، �لتي 
حتت�شن �أغلب �شناعة �لنفط و�لغاز يف 

�إمارة �أبوظبي.
ت��ن��ظ��م��ه �شركة  �ل�����ذي  �مل����وؤمت����ر  ح�����ش��ر 
�لقبي�شي  �مل  ومعايل  للفعاليات  مييد 
مديرة جمل�س �بوظبي للتعليم و�شعادة 
حم���م���د ع���م���ر ع���ب���د �هلل وك����ي����ل د�ئ�����رة 
و�شعادة  �أب��وظ��ب��ي  �لقت�شادية  �لتنمية 
�مل��زروع��ي وكيل  ع���ز�ن  ب��ن  حممد حمد 
ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية 
�مل�شوؤولني  �شخ�س من   300 �أك��رث من 
�ل�شركات  ك���ربى  �حل��ك��وم��ي��ني ومم��ث��ل��ي 
ع���ل���ى �مل�������ش���ت���وى �مل���ح���ل���ي و�لإق���ل���ي���م���ي 

و�لعاملي.
وقال معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �ل 
نهيان يف كلمة له خالل �فتتاح �ملوؤمتر �أّن 
�مل�شتقبل ، �لذي َينتظُر دولتة �لإمار�ت ، 
يف ظلِّ قياد�ِتها �لو�عية و�لر�شيدة ، هو 
�لدولَة  و�أّن   ، ، م�شتقبٌل ز�ه��ر  دون �شك 
َمْوِقَعها  َد  ِلُتوؤكِّ  ، بالفعل  �شائرٌة وعاِزمٌة 
�ملرموق ، ومكانَتها �ملركزية ، يف م�شريِة 

�لعامِل ُكلِّه .
�إن دول��ة �لم��اَر�ت باتت حَتَظى  و�أ�شاف 
�شنوية  �ل��ت��ن��م��ي��ة، مب���ع���دلٍت  يف جم����اِل 
�لقت�شاد  فيها  يعتمُد  وه��ائ��ل��ة  ك��ب��ريٍة 
قطاعاٍت  على  وُمتز�ِيد  ُمَت�شاِرٍع  وب�شكٍل 
َغرْيِ ِنفِطية ُمَتنامية وعلى قطاٍع خا�ّس 
�لقت�شاد  ُع  َت��ن��وَّ يف  ي�شهم  ��ر  وُم��وؤثِّ فاِعِل 
وم�������ش���ادُر �ل���دخ���ل وجم�������الُت �لإن���ت���اج 

�لتناف�ِس  على  فائقة  ق��درٌة  وُي�شاِحُبها 
�إىل  �ل�شريع  بالتحوِل  �����ِش��ُم  وَي��تَّ �ل��ع��امل��ّي 

�قت�شاِد �ملعرفة � 
و�أكد معاليه حر�س دولة �لمار�ت على 
ل��ل��م��و�رد وُتعطي  �لأَْم����َث����ِل  �ل���ش��ت��خ��د�ِم 
َوى  ُق�شْ �أول����وي����ًة  �ل��ر���ش��ي��دة  ح��ك��وم��ت��ه��ا 
للتعليِم و�ل�شحِة و�لتنميِة �لب�شرية كما 
و�لرت�ث  و�لثقافِة  �لِقَيِم  على  حُتافُظ 
�ملو�طن،  �لإن�����ش��ان  متكني  ب��اأن  مو�شحا 
ه��و حم��ور �ل��رتك��ي��ز و�له��ت��م��ام ، يف كل 

جهٍد �أو عمل يف �لدولة .
بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  و�أَعترِب معايل 

�لثقافة  ب���ني  �ل���َع���الق���ة،  �أّن  ن��ه��ي��ان  �ل 
و�لتنمية، وَن�شَرها يف كافِة ربوِع �ملجتمع 
��َل �لتنميُة يف  َت��َت��اأَ���شَّ �أ���ش��ا���ش��ّي ك��ي  �أم���ٌر   ،
�لِبالِد على �أُ�ُش�ٍس متينة وقو�عَد ر��شخة 
مهماً  جم��اًل  �لتنمية،  هذه  ت�شبح  وكي 
و�أد�ًة  ب��ل   ، �ل��وط��ن��ي��ة  ���ِة  �ل���ُه���ِويَّ ِل��ت��ع��زي��ِز 

حقيقية ، ِلتعزيِز �لأمِل يف �مل�شتقبل � 
و��شار �ىل �إن هذ� �ملوؤمتر �ملعني بتحقيق 
�لتنمية يف �ملنطقة �لغربية ياأتي يف �إطار 
�مل�شاعي �لر�مية �ىل توفرَي ُمناٍخ مالئم 
وثقافة ��شتثمارية مدعومة مب�شوؤوليات 
م�����ش��رتك��ة م��ن �جل��م��ي��ع �لأُ����َش���ر ، رجاِل 

 ، و�لثقافة  �لتعليم  موؤ�ش�شاُت   ، �لأعمال 
�لدو�ئُر �حلكومية ، وموؤ�ش�شاُت �ملجتمِع 

�ملََديِن يف �شبيِل حتقيِق هذ� �لهدف .
�ل�شيخ حمد�ن  ب��دور �شموَّ  ون��وه معاليه 
ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
حتقيق  على  وحر�شه  �لغربية  �ملنطقة 
�ملنطقة  مدن  كافة  يف  �ل�شاملة  �لتنمية 
�لثقافة  وز�رة  ح��ر���س  م��وؤك��د�  �لغربية 
على تقدمي مقرتحاِتها يف �شبيِل حتقيِق 
ه��ذ� �ملُ��ن��اِخ �ل��ث��ق��ايفِّ �مل��الئ��ِم و�مل��اأم��ول يف 
�ل��غ��رب��ي��ة ح��ي��ث ق��ام��ت باإعد�د  �ملِ��ن��ط��ق��ِة 

تقريٍر تف�شيلّي يف هذ� �ل�شاأن .

�ملن�شوري  م���اج���د  ع��ل��ي  م���ع���ايل  وق�����ال 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  رئ��ي�����س 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�شريح  يف  �أب��وظ��ب��ي 
 2030 �لقت�شادية  �أبوظبي  روؤي��ة  �إن 
تعتمد ب�شكل رئي�س على تنويع �قت�شاد 
�مل�شتد�مة من  �لتنمية  �لمارة وحتقيق 
خالل �لعمل على تنمية �لقطاعات غري 
�لنفطية �ل�شرت�تيجية ومنها �ل�شناعة 
و�لزر�عة و�لعمال و�لطاقة و�ل�شتثمار 
�ل���ت���ي تتوفر  �لج���ن���ب���ي وغ���ريه���ا وه����ي 
�ملنطقة  يف  كبري  ب�شكل  �لتحتية  بنيتها 

�لغربية .

�لغربية  م��وؤمت��ر  �ن  �ىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
ل�شتعر��س  هامة  من�شة  ب��ات  للتنمية 
ت�شهدها  �لتي  �لتنموية  �مل�شاريع  �ب��رز 
�لمر  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  م���دن  خمتلف 
�أبوظبي  �إم������ارة  ح��ك��وم��ة  ت��ول��ي��ه  �ل����ذي 
�ه��ت��م��ام��ا وح��ر���ش��ا كبريين  �ل��ر���ش��ي��دة 
باعتبار هذه �ملنطقة متثل 60 % من 
كما   ، �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �لكلية  �مل�شاحة 
�إجمايل  م��ن   40% م��ن  ب��اأك��رث  ت�شهم 
�لعديد  ت�شم  حيث  لها،  �ملحلي  �ل��ن��اجت 
من �ملدن و�لقرى و�جلزر �ملتباعدة فيما 
بينها مما يوؤهلها �ىل �أن تكون م�شتقبل 

�لمارة لالأجيال �لقادمة. 
و�أكد �ملن�شوري �إن �ملقومات �ل�شتثمارية 
�لتي توفرها �ملنطقة �لغربية متثل عامل 
يف  �لج��ان��ب  للم�شتثمرين  كبري  ج��ذب 
ظل �مل�شاريع �لتنموية �لكربى �لتي يتم 
و�ل�شياحة  �لطاقة  تنفيذها يف قطاعات 
و�ل�����ش��ن��اع��ة و�ل����زر�ع����ة وغ���ريه���ا حيث 
فر�شة  �لهام  �ل�شنوي  �ملوؤمتر  ه��ذ�  يعد 
�مل�شروعات  ه����ذه  �ب�����رز  ع���ن  ل���الإع���الن 
م�شافة  قيمة  من  متثله  �ن  ميكن  وم��ا 
للتنمية �لقت�شادية على م�شتوى �مارة 

�بوظبي و�لدولة ب�شكل عام.
�ملن�شوري  م���اج���د  ع��ل��ي  م���ع���ايل  ون�����وه 
�ل�شيخ  �شمو  ومتابعة  و�هتمام  بحر�س 
حمد�ن بن ز�يد �ل نهيان ممثل �حلاكم 
�مل�شاريع  تنفيذ  يف  �لغربية  �ملنطقة  يف 
�ل��غ��رب��ي��ة �لمر  �مل��ن��ط��ق��ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة يف 
�إم����ارة  ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة  �ل����ذي يعك�س 
وتعزيز  تفعيل  نحو  �لر�شيدة  �أبوظبي 
دور �ملنطقة �لغربية من خالل ��شتغالل 

�ملو�رد و�ملقومات �لتي تتمتع بها.
�لتنمية  د�ئ���������رة  �إن  م���ع���ال���ي���ه  وذك��������ر 
�لقت�شادية �أبوظبي تتاأهب لفتتاح فرع 

رئي�شي لها يف مدينة ز�ي��د �لم��ر �لذي 
يف  دوره��ا  تعزيز  يف  ي�شهم  �أن  �شاأنه  من 
خالل  م��ن  ع��ام  ب�شكل  �لغربية  �ملنطقة 
تنمية  ومكتب  لالأعمال  �بوظبي  مركز 
حر�س  م��وؤك��د�  لها  �لتابعني  �ل�شناعة 
�ل��ت��ط��ور�ت �لتي  �ل��د�ئ��رة على م��و�ك��ب��ة 
يف  وخ��ا���ش��ة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  ت�شهدها 
و�لقطاع  و�ل��ت��ج��ارة  �لع���م���ال  جم���الت 
دورها  جانب  �ىل  و�ل�شتثمار  �ل�شناعي 
�لت�شريعي و�لقانوين �لرئي�شي يف ت�شهيل 
كافة �لجر�ء�ت للعمالء ورجال �لعمال 
و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن. و�أع�����رب م��ع��ايل رئي�س 
�أبوظبي عن  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�أمله يف �أن حتقق �لدورة �لثالثة ملوؤمتر 
�ىل  �لر�مية  �هد�فها  للتنمية  �لغربية 
�مل�شاركني  �م��ام  و��شحة  ���ش��ورة  تقدمي 
عن  و�مل�شتثمرين  �لع��م��ال  رج���ال  م��ن 
�لفر�س �ل�شتثمارية يف �ملنطقة �لغربية 
حلكومة  �لثاقبة  �مل�شتقبلية  و�ل��ن��ظ��رة 
�مل�شاريع  كافة  جت��اه  �لر�شيدة  �أبوظبي 
قال  جانبه  وم��ن  �لغربية.  يف  �لتنموية 
�ملزروعي،  بن عز�ن  �شعادة حممد حمد 
�ملنطقة  دي���و�ن ممثل �حل��اك��م يف  وك��ي��ل 
ل��ق��د ح��ق��ق م��وؤمت��ر �لغربية  �ل��غ��رب��ي��ة : 
للتنمية جناحاً ملحوظاً خالل �لعامني 
�ملا�شيني ويهدف �إىل �إلقاء �ل�شوء على 
هذه  تطرحها  �لتي  �لهائلة  �لإم��ك��ان��ات 
�ملنطقة حيث نركز هذ� �لعام على �لعمل 
مع كبار �ل�شركاء �ملعنيني من موؤ�ش�شات 
بهدف  و�خل��ا���س  �حل��ك��وم��ي  �لقطاعني 
حت��ق��ي��ق ن���و �ق��ت�����ش��ادي م�����ش��ت��د�م على 

م�شتوى �لغربية .
للم�شتثمرين  �مل���وؤمت���ر  ي��ق��دم  و�أ����ش���اف 
جديدة  روؤى  �لأعمال  ورو�د  و�ل�شركات 
�ملنطقة  يف  �لرئي�شية  �لقطاعات  ح��ول 
�ل����غ����رب����ي����ة، ك���م���ا ي���ل���ق���ي �ل���������ش����وء على 
�جلارية  �ل��ك��ربى  �لتنموية  �مل�شروعات 
�ملتاحة  �ل���ف���ر����س  ج���ان���ب  �إىل  ح���ال���ي���اً 

للم�شتثمرين و�ل�شركات يف �ملنطقة .

هيثم القا�شمي يفتتح امللتقى احلريف 
اليدوي الإماراتي يف مدينة كلباء

انطالق فعاليات موؤمتر الغربية الثالث للتنمية و�شط ح�شور ٣٠٠ م�شارك

•• كلباء- وام:

�ل�شيخ هيثم بن �شقر �لقا�شمي نائب رئي�س مكتب  �فتتح 
�مللتقى  �لول  �أم�س  كلباء  مدينة  يف  �ل�شارقة  حاكم  �شمو 
�ل�شارقة فرع  �لإم��ار�ت��ي يف مقر جامعة  �ل��ي��دوي  �حل��ريف 
كلباء. ح�شر �لفتتاح ..حممود عبد�هلل بن �أحمد م�شاعد 
نائب مدير �جلامعة لل�شوؤون �ملالية و�لإد�رية وعلي عبيد 
�ملالية  ل��ل�����ش��وؤون  ن��ائ��ب م��دي��ر �جل��ام��ع��ة  �ل��زع��اب��ي م�شاعد 

نائب مدير  و�لدكتور جنيب بن خريه م�شاعد  و�لإد�ري���ة 
�لدو�ئر  م���در�ء  م��ن  وع��دد  �لأك��ادمي��ي��ة  لل�شوؤون  �جلامعة 
بتقدمي  �لفتتاح  بد�أ  و�لطلبة.  �لفعالية  ورعاة  �حلكومية 
�ل��ق��دوة و�ل��ه��ج��رة وقدمت  ت��ر�ث��ي��ة م��ن مدر�شتي  ف��ق��ر�ت 
عمل  كيفية  عن  فقرة   - �مل�شاركات  �أح��د   - �لنقبي  �شيخة 
و�ل�شيوف  ه��ي��ث��م  �ل�����ش��ي��خ  وجت�����ول  و�ل���ع���ط���ور.  �ل���ب���خ���ور 
�مل�شاركة  �جل��ه��ات  وك���رم  للملتقى  �ل��رت�ث��ي��ة  �لأق�����ش��ام  يف 

و�ملوظفات �لقائمات على �إجناح �لفعالية.

•• دبي -وام:

تو��شلت لليوم �لر�بع على �لتو�يل جل�شات �أعمال �ملوؤمتر �حلادي �لع�شرين للحكومة 
و�خلدمات �لإلكرتونية �لذكية يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �لذي يعقد بدبي 
على مد�ر خم�شة �أيام مب�شاركة �إقليمية ودولية و��شعة من كربى �ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة ومب�����ش��ارك��ة ���ش��ن��اع �ل��ق��ر�ر �لقليميني 
و�لدوليني. ويف بد�ية جل�شات �ليوم �لر�بع حتدث جو كالبي رئي�س موؤ�ش�شة كالبي 
وم�شت�شار تقنية �ملعلومات بالوليات �ملتحدث �لمريكية عن �لأنظمة �لتقنية �لذكية 
�ل�شرت�تيجي  �لدور  وتناول  و�لتحديات  �لفر�س  �حلكومية-  للموؤ�ش�شات  �ملفتوحة 
لالأنظمة �لإد�رية �لذكية �ملفتوحة لدعم وتطوير �آليات �حلكومة و�خلدمات �لذكية 
2020 . وحول �حلو�شبة �ل�شحابية - �أهم �ملبادر�ت حتدث �لدكتور ماجد بن حميا 
�ل�شعودية..  �ملعلومات و�لتعليم �لإلكرتوين بجامعة حائل  �حلي�شوين عميد تقنية 

ثم �أعقب عر�س در��شة ميد�نية حول �أهم ناذج وممار�شات �حلكومة و�ملدن �لذكية 
�لعاملية - ومت ��شتعر��س در��شة ميد�نية من كوريا عر�شها �لربوفي�شور غي هيون 
كون عميد ورئي�س �ملعهد �لعاملي لل�شيا�شة و�حلكومة �لإلكرتونية بكوريا. ثم حتدثت 
�لدكتور هانية يو�شفبور موؤ�ش�س ورئي�س �ل�شت�شار�ت بروك/و�لأ�شتاذ �مل�شاعد بق�شم 
�حلكومة  عن  بدبي  �لكندية  �جلامعة  يف  �لتنظيمي  و�ل�شلوك  �لب�شرية  �مل��و�ر  �إد�رة 
تلى  ثم   . �لتنمية  وعملية  �مل�شتقبلية  �خلطط  �مل�شتد�مة  �لتنمية  و�آل��ي��ات  �لذكية 
بدولة  �شوليد  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حلتاوي  �شيف  من  مقدمة  عمل  ورق��ة  عر�س 
�حلكومة  ع�شر  يف  �حلكومي  للقطاع  �ل�شرت�تيجي  �لتحول  قيادة  حول  �لم��ار�ت 
ميد�نية  در��شة  ��شتعر��س  مت  �ملوؤمتر  من  �لر�بع  �ليوم  ختام  ويف   . �لذكية  و�مل��دن 
مقدمة من جمهورية جنوب �أفريقيا قدمها �شيدريك فلورياك رئي�س جلنة �لرقابة 
�حلكومة  وممار�شات  �حلكومية  �ملمار�شات  �أف�شل  ح��ول  �أفريقيا  جنوب  برملان  يف 

و�ملدن �لذكية �لعاملية. 

توا�شل جل�شات موؤمتر احلكومة واخلدمات الإلكرتونية الذكية يف دول التعاون بدبي

•• دبي-الفجر:

�لن�شاء  ��شتقبلت موؤ�ش�شة دبي لرعاية 
329 ح��ال��ة ج���دي���دة من  و�لأط����ف����ال 
���ش��ح��اي��ا �ل��ع��ن��ف �لأ�����ش����ري و�لإ�����ش����اءة 
وحالت  بالب�شر  و�لإجت����ار  ل��الأط��ف��ال 
�إن�شانية �أخرى من خمتلف �جلن�شيات، 
�لعام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  وذل���ك خ���الل 
�جلاري 2015، وفقاً ملا �أكدته �شعادة 
�ملوؤ�ش�شة.  عام  مدير  �لب�شطي،  عفر�ء 
 107 �شملت  �حل����الت  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�شحية عنف �أ�شري و34 �شحية �إ�شاءة 
م��ن �شحايا  ح����الت   9 و  ل��الأط��ف��ال، 
 179 �إىل  بالإ�شافة  بالب�شر  �لإجت��ار 
�مل�شاعد�ت  مثل  �أخ��رى  �إن�شانية  حالة 
�مل��ال��ي��ة و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت و�ل���ش��ت��ب��اه يف 
�لإجت��������ار وغ����ريه����ا، ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
تتلقى خدمات  �لتي لز�ل��ت  �حل��الت 
و�أكدت  �مل��ا���ش��ي.  �ل��ع��ام  منذ  �ملوؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شة ت�شتقبل �شحايا  �أن  �لب�شطي 
�لتي  �لإ���ش��اءة من خمتلف �جلن�شيات 
تعي�س على �أر�س �لإمار�ت، ول يقت�شر 
دوره����ا ع��ل��ى رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل �شحايا 
�لإ�شاءة �جل�شدية �أو �ل�شرب فقط بل 
تفتح �أبو�بها �أمام �شحايا جميع �أنو�ع 
�لإ�شاءة �لأخرى مثل �لإ�شاءة �للفظية 
و�ملالية و�لإهمال وغريها. ولفتت �إىل 
�أن م�شتوى �لوعي بق�شايا �لعنف جتاه 
�لن�شاء و�لأطفال يزد�د يوماً بعد يوم 
�جلهود  نتيجة  �لإم�����ار�ت  جمتمع  يف 

�إىل  �ملوؤ�ش�شة  تبذلها  �لتي  �لتوعوية 
�جلهات  خمتلف  من  �شركائها  جانب 
�نعك�س  ما  وهو  �لدولة،  د�خ��ل  �ملعنية 
�لأ�شرية  �ل�شت�شار�ت  ع��دد  ت��ز�ي��د  يف 

�لتي تتلقاها �ملوؤ�ش�شة ب�شكل يومي.
و�أ���ش��اف��ت �أن ث��ق��ة �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع يف 
نتيجة  م�����ش��ت��م��ر  ت���ز�ي���د  �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف 
تطوير  ع����ل����ى  �مل�������ش���ت���م���ر  ح���ر����ش���ه���ا 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  وف����ق  خ��دم��ات��ه��ا 
ع��ل��ى خ�شو�شية  و�حل��ف��اظ  �ل��ع��امل��ي��ة، 
ي�شجع  مم��ا  �ملتعاملني،  ب��ي��ان��ات  ك��اف��ة 
�للجوء  على  لالإ�شاءة  يتعر�شون  من 
�مل�شاعدة  على  للح�شول  للموؤ�ش�شة 

و�لدعم �لالزم من �ملتخ�ش�شني.
وقالت �لب�شطي �أن �حلالت �جلديدة 
تلقت  د�خ���ل���ي���ة  ح����ال����ة   61 ���ش��م��ل��ت 
خ���دم���ات �ل���رع���اي���ة و�ل���ت���اأه���ي���ل د�خ���ل 
�ملوؤ�ش�شة، و268 حالة خارجية  �إيو�ء 
تكن  ول��ك��ن مل  �خل��دم��ات  نف�س  تلقت 
ب��ح��اج��ة ل���الإي���و�ء ل��ت��و�ف��ر ���ش��ك��ن �آخر 
�أو ع�����دم وج������ود خ����ط����ورة يف  ب����دي����ل، 
من  �أن  و�أ�شافت  منازلهم.  يف  بقائهم 
117 من  �جل����دي����دة  �حل������الت  ب���ني 
حالت  و205  �لإم��ار�ت��ي��ة  �جلن�شية 
من �جلن�شيات �لأخرى و7 حالت مل 
يتم �لتعرف على جن�شيتها، وبلغ عدد 
�لإناث 274 حالة، وعدد �لذكور 55 
حالة، وبلغ عدد حالت �لأطفال �لتي 
خالل  حالة   50 �ملوؤ�ش�شة  ��شتقبلتها 
�أنو�ع  �ل��ع��ام. وح��ول  �ل��رب��ع �لأول م��ن 

�حلالت  لها  تعر�شت  �ل��ت��ي  �لإ����ش���اءة 
�جلديدة، �أ�شارت �إىل �أن هناك حالت 
�لإ�شاءة  من  ن��وع  من  لأك��رث  تعر�شت 
لالإ�شاءة  ح��ال��ة   80 ت��ع��ر���ش��ت  ح��ي��ث 
ل���الإ����ش���اءة  ح���ال���ة  و19  �جل�������ش���دي���ة، 
لالإ�شاءة  ح���ال���ة  و136  �جل��ن�����ش��ي��ة، 
�لعاطفية، و103 حالت  �أو  �للفظية 

�إ�شاءة  حالة  و82  لالإهمال،  تعر�شت 
عنف  ����ش���اه���دت  ح���ال���ة  و22  م���ال���ي���ة، 
منزيل. و�أكدت �لب�شطي �أن 84 حالة 
تعر�شت للعنف من قبل �ل��زوج، فيما 
قبل  لالإ�شاءة من  35 حالة  تعر�شت 
و8  �لأم،  قبل  م��ن  ح��ال��ة  و16  �لأب، 
7 حالت  �ل�شابق،  �ل���زوج  م��ن  ح��الت 
غ��رب��اء، و4 ح��الت من  �أ�شخا�س  من 
�شاحب �لعمل، و3 حالت من �لأخوة، 
وحالتني من �لأ�شدقاء، وحالة و�حدة 
�لأم،  وزوج  �لأب  زوج����ة  م��ن  ك��ل  م��ن 
�أن بع�س �حلالت تعر�شو�  �إىل  لفتة 
�شخ�س.  م����ن  �أك������رث  م����ن  ل����الإ�����ش����اءة 
�حلالت  من   246 نحو  �أن  و�أ�شافت 
�جلديدة خالل �لربع �لأول من �لعام 
�جلاري، طلبو� �مل�شاعدة من �ملوؤ�ش�شة 
ط��ري��ق خط  ع��ن  ���ش��و�ء  ب�شكل مبا�شر 
�لر�شائل  �أو   800111 �مل�����ش��اع��دة 

�لن�شية �لق�شرية 5111، �أو �لربيد 
help@dfwac. �لإل����ك����رتوين: 

ملقر  �ل�شخ�شي  ب��احل�����ش��ور  �أو   ،  ae
حالة   36 حتويل  مت  فيما  �ملوؤ�ش�شة، 
ع��ن ط��ري��ق ���ش��رط��ة دب���ي، و12 حالة 
ع��ن ط��ري��ق �لأق�����ارب، و8 ح���الت عن 
مت  �حل��الت  وباقي  �ل�شفار�ت،  طريق 
حكومية  ج��ه��ات  ط��ري��ق  ع��ن  حتويلها 

وخا�شة �أخرى.
خط امل�ساعدة

عفر�ء  �أو����ش���ح���ت  �لإط��������ار  ذ�ت  ويف 
�لتابع  �مل�����ش��اع��دة  خ���ط  �أن  �ل��ب�����ش��ط��ي 
للموؤ�ش�شة 800111 ��شتقبل خالل 
 787 �لعام �جل��اري  �لربع �لأول من 
خا�شاً  �ت�����ش��اًل   87 �شملت  �ت�����ش��اًل 
�لإ���ش��اءة، وج��اءت �لت�شالت  ب�شحايا 
�لعامة،  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت  �لأخ����رى ح��ول 
�إمكانية  ع��ل��ى  و�ل���ت���ع���رف  و�ل����ت����ربع، 

�لتطوع مل�شاعدة لدعم �ملوؤ�ش�شة.
ربطه  مت  �مل�شاعدة  خ��ط  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�لتابع  �حل��������الت  �إد�رة  ن����ظ����ام  م����ع 
للموؤ�ش�شة لتوفري �أف�شل م�شتوى من 
�شرعة  و���ش��م��ان  للمت�شلني  �خل��دم��ة 
ب�شرية  �ملختلفة  متطلباتهم  �إجن����از 
تامة، م�شيفة �أن �ملوؤ�ش�شة تعمل ب�شكل 
و�أفكار  �إدخ��ال حت�شينات  م�شتمر على 

جديدة لتطوير م�شتوى خدماتها.
�لتابع  �مل�������ش���اع���دة  خ����ط  �أن  ي����ذك����ر 
ع�شوية  ع���ل���ى  ح���ا����ش���ل  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
�خل���ط �ل����دويل ل��ن��ج��دة �ل��ط��ف��ل وهي 
مركز   179 نحو  ت�شم  عاملية  �شبكة 
�ت�������ش���ال جم������اين حل���م���اي���ة ورع����اي����ة 
�أكرث  تتلقى  دول��ة   143 �لأط��ف��ال يف 
وذلك  �شنوياً،  مكاملة  مليون   14 من 
�لتابع  �مل�شاعدة  خط  ��شتوفى  �أن  بعد 
للموؤ�ش�شة 800111 كافة �ل�شروط 

و�ملعايري �لعاملية �ملطلوبة.
�لتابع  �مل���������ش����اع����دة  خ�����ط  ي����ع����ّد  ك���م���ا 
مركز  تا�شع   800111 للموؤ�ش�شة 
�خلط  ع�شوية  على  يح�شل  �ت�����ش��ال 
م�شتوى  على  �لطفل  لنجدة  �ل��دويل 

و�شمال  �لأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق  م��ن��ط��ق��ة 
�إف���ري���ق���ي���ا، و�ل����ث����اين د�خ�����ل �ل���دول���ة، 
لت�شبح �لإمار�ت هي �لدولة �لوحيدة 
يف �ملنطقة �لتي ت�شم مركزين �ت�شال 

م�شجلني لدى هذه �ل�شبكة.

تلقت 787 ات�سااًل على خط امل�ساعدة 800111 خالل نف�س الفرتة

موؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء والأطفال ت�شتقبل 329 حالة عنف خالل الربع الأول من 2015

اختبارات التطوير املهني ملعلمي اللغة الجنليزية ال�شبت املقبل بعد انتهاء مهلة احل�شول على ال� اأيلت�ش 
•• دبي – حم�شن را�شد 

م��اي��و �جلاري   23 �ل�����ش��ب��ت  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ح���ددت 
موعد� لإجر�ء �ختبار �لتطوير �ملهني �ل� بي دي �آ ملعلمي �للغة 
�حلكومية  �مل��د�ر���س  بجميع  �ل��ث��ان��وي��ة  للمرحلة  �لجن��ل��ي��زي��ة 
 155 ب��رق��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ل��وك��ي��ل  �إد�ري  ق���ر�ر  م��وؤك��دة يف   ،
موعد  تنفيذ  �لتعليمية  �مل��ن��اط��ق  جميع  ع��ل��ى  ل�شنة2015 
�لختبار�ت وفق �ملو�عيد و�ملقار �لو�ردة يف قو�ئم �ل�شماء �لتي 
51 ما بني  �أرفقتها �ل��وز�رة بالقر�ر �لد�ري ، وكلفت �ل��وز�رة 
�إ�شر�ف عام ومر�قبني على �ملعلمني �لذين �شيوؤدون �لختبار�ت 
ور�أ�س  وعجمان  و�ل�شارقة  دب��ي  من  كل  يف  �لخ��ت��ب��ار�ت  مبقار 
للتعليم  �ب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ي��ت��وىل  �أن  على   ، و�ل��ف��ج��رية  �خليمة 
مطالباً  �مل��ذك��ور،  �لخ��ت��ب��ار  تنفيذ  و�ملهني  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 

�ملو�عيد  قبل  �لختبار�ت  مقار  يف  �لتو�جد  ب�شرورة  �ملعلمني 
�ملحددة بن�شف �شاعة.

، على  �مل�شرفني و�مل��ر�ق��ب��ني  �لعمل ملهام  �آل��ي��ة  �ل��ق��ر�ر يف  و�أك���د 
�ملهني  و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  �إد�رة  �مل�شرفني  ي��زود  �أن  ���ش��رورة 
بك�شف توقيع �ملر�قبني معتمد من �ل�شر�ف �لعام، �إ�شافة �إىل 
 ، �لعام  ك�شوف توقيع �ملعلمني معتمد�ً من �ملر�قب و�لإ�شر�ف 
و�أم  عجمان  منطقتي  معلمي  �ختبار�ت  �أن  �ىل  �لقر�ر  م�شري� 
د�خل  �شتجرى  ومعلمة  معلم   90 ع��دده��م  و�لبالغ  �لقيوين 
ثانوية �لتكنولوجيا �لتطبيقية يف �إمارة عجمان، على �أن تعقد 

باقي �ختبار�ت �ملعلمني يف �ملناطق �لتعليمية �لتابعني لها.
وكانت وز�رة �لرتبية قد �أمهلت معلمي �للغة �لجنليزية حتى 
ي��وم غد �خلمي�س للح�شول  �مل��و�ف��ق  21 مايو �جل��اري  تاريخ 
�للغة  كفاءة  �ختبار�ت  يف  يعادلها  ما  �أو  �يلت�س  �ل�  �شهادة  على 

للعام  ع��ق��وده��م  ل���ل���وز�رة جت��دي��د  يت�شنى  ، ح��ت��ى  �لجن��ل��ي��زي��ة 
�لدر��شي �جلاري وفقا للقر�ر �لوز�ري �ل�شادر يف ذلك �ل�شاأن 
، م�شرتطة لتجديد عقود معلمي �للغة �لجنليزية يف �حللقة 
 5.5 م�شتوى  على  ح�شولهم  �ملقبل  �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  �لأوىل 
�ل�شاد�س  �مل�شتوى  على  يح�شلو�  �أن  على  �يلت�س  �متحان  يف 
�للغة  معلمي  عقود  لتجديد  ��شرتطت  فيما  �أ�شهر.  �شتة  بعد 
�لجنليزية يف �حللقة �لثانية و�لتعليم �لثانوي �حل�شول على 
م�شتوى 6 يف نف�س �لمتحان �أو ما يعادله من �ختبار�ت كفاءة 
�للغة �لجنليزية، على �أن يح�شل �ملعلمني يف غ�شون 6 �أ�شهر 
، م�شددة على   6.5 �مل�شتوى  �ل��در����ش��ي على  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  م��ن 
�لعمل  �لر�غبني يف  �لجنليزية  �للغة  �شرورة ح�شول معلمي 
�ملقبل �حل�شول على  �لدر��شي  �لعام  �ملد�ر�س �حلكومية  د�خل 

�مل�شتوى 7 يف �ختبار �يلت�س �أو ما يعادله.

فقد�ن جو�ز �سفرت
فقد �ملدعو/ مولكابر�مبيل 
خ������ل������ي������د ب���������او�-ه���������ن���������دي 
�جل��ن�����ش��ي��ة    ج�����و�ز  �شفره 
�شادر   )8529369( رقم 
ي��ج��ده عليه  �لهند م��ن  م��ن 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/6933084

فقد�ن جو�ز �سفرت
عبد�ملالك  �مل����دع����و/  ف���ق���د 
-باك�شتاين  �ح��م��د  م��ن��ظ��ور 
�جلن�شية    جو�ز  �شفره رقم 
يجده  من   )1070501(
�قرب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

�لباك�شتان م�شكور�ً.

فقد�ن جو�ز �سفرت
فقد �ملدعو/ ح�شن �شاناكا 
بريير� جاجلود� هنجد�ر�  
�جلن�شية  -�����ش����ريلن����ك����ا 
�����ش����ف����ره رق����م  - ج�����������و�ز  
)4379809(من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/9250275   

�عالن تغيري ��سمت
�لفون�س  ف��ي��ا���س  ع���اه���ل  �ن����ا  �ع���ل���ن 
ك���ون���دوك���ولم و�أح���م���ل ج�����و�ز �شفر 
هندي رقم )0618963( و�قطن يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  �بوظبي- 
: عاهل  ��شمي لي�شبح  باأنني غريت 
ف��ي��ا���س �ل��ف��ون�����س ك���ون���دوك���ولم، يف 
�أى  �أى �ع���رت�����س م���ن  ح���ال وج����ود 
ط����رف �رج�����و �لت�������ش���ال ب���ى خالل 
�شهر م��ن ت��اري��خ��ه ع��ل��ى ج���و�ل رقم 

050/2318742
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•• دبي، -الفجر:

�أطلق فريق نادي �ملبدعني مبحاكم 
للمبدعني  �لأول  �مل��ل��ت��ق��ى  دب�����ي 
م����ن م���وظ���ف���ي �ل������د�ئ������رة، وذل����ك 
عيد  �شعادة خبري طار�س  بح�شور 
دبي  حماكم  ع��ام  مدير  �ملن�شوري 
�ل���ف���ري���ق، لأن�����ه يعترب  و�أع�������ش���اء 
للمبدعني  ت��وف��ر  تفاعليه  من�شة 
ف����ر�����ش����ة ل����الج����ت����م����اع و�ل����ل����ق����اء 
بالأبد�ع  تتعلق  مو��شيع  ملناق�شة 
فيما  �خل��رب�ت  وت��ب��ادل  �حلكومي، 
�لعمل.  مب�شتوى  و�لرتقاء  بينهم 
طار�س  �خلبري  �شعادة  �ألقى  حيث 
نادي  �أن  �أكد فيها  �ملن�شوري كلمة 
لروؤية  �مل��ب��دع��ني مي��ث��ل جت�����ش��ي��د�ً 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رعاه �هلل، لدعم �ملبدعني و�لأفكار 
�لد�عم  �شموه  ويعترب  �لبد�عية، 
�لأول لالأبد�ع و�ملبدعني و يلتم�س 
ويبذل  �ل��وط��ن  �ح��ت��ي��اج��ات  �شموه 
ومن  �زده�����اره،  ل�شمان  ج��ه��د  ك��ل 
ه���ذ� �مل��ن��ط��ل��ق ن��ح��ر���س يف حماكم 
�مللتقيات  ه���ذه  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  دب���ي 
�ملبدعة  �ل���ع���ق���ول  ت�����ش��ج��ع  �ل���ت���ي 

مهار�تهم  ت��ط��وي��ر  يف  للم�شاهمة 
�لب���د�ع���ي���ة. و�����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه �ن 
توفري  �ىل  يهدف  �ملبدعني  ن��ادي 
�لقطاع  يف  م���ب���دع���ة  ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة 
�حلكومي، وت�شجيع �ملوظفني على 
وم�شاريع  م��ب��دع��ة،  �ف��ك��ار  ت��ق��دمي 
تنموية  وم������ب������ادر�ت  ت���ط���وي���ري���ة 
ت�شهم يف تطوير دو�ئرهم وتنمية 
�خلدمة  وحت�������ش���ني  جم��ت��م��ع��ه��م، 
بنتائجها  و�لرت����ق����اء  �حل��ك��وم��ي��ة 
و��شتعر�س  ب�����الأب�����د�ع.  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

�����ش����ع����ادة �ل���ق���ا����ش���ي ع���م���ر م����ري�ن 
م�����ش��رف �ل��ف��ري��ق م��ن��ه��ج��ي��ة نادي 
�ملبدعني، فهو يهدف �ىل فتح قناة 
تو��شل بني �لد�رة �لعليا وموظفي 
حم����اك����م دب��������ي، لأب�����������د�ء �ل��������ر�أي 
وط���رح �لأف��ك��ار و�مل��ق��رتح��ات حول 
ب�شكل  طرحها  يتم  �لتي  �ملو��شيع 
نتائجها  وت��رف��ع  وم�شتمر  منظم 
�لقيادي  �ملجل�س  �ىل  وتو�شياتها 
من �أجل مناق�شتها وتوفري �لدعم 

�لالزم لها. 

ك��م��ا �ن��ه��ا ت��ع��ت��رب مم��ار���ش��ة �د�ري����ة 
ق���ب���ل قيادة  م����ن  ت���ق���اد  م�����ش��ت��م��رة 
با�شرت�تيجية  وت��رت�ب��ط  �ملوؤ�ش�شة 
�لد�ئرة يف جمال تعزيز بيئة عمل 
حمفزة ت�شاهم يف �لبد�ع، وتوؤ�شل 
لآلية عمل نظامية و�شمولية تتيح 
�ل��ف��ر���ش��ة مل��وظ��ف��ي �ل����د�ئ����رة من 
يف  و�فكارها  باآر�ئها  �ل�شهام  �أج��ل 
تطوير �لعمل �ملوؤ�ش�شي، بالإ�شافة 
�لد�ء  وف��اع��ل��ي��ة  ك���ف���اءة  رف����ع  �ىل 
وتطوير �خلدمات مبا يتو�فق مع 

�شوت  وير�عي  �ملعنيني  �حتياجات 
�ملتعامل ومتطلباته. وقدم حممد 
�ل��ع��ب��ي��ديل رئ��ي�����س �ل����ن����ادي خطة 
�لعمل �لتي تت�شمن �ملبادر�ت �لتي 
تخ�شي�س  ومنها،  ينظمها  �شوف 
�ملقومات  �أه���م  غ��رف حت��ت��وي على 
جتارب  وعر�س  لالأبد�ع،  �لالزمة 
�ملبدعني يف حماكم دبي ب�شكل ربع 
�شنوي وفق معايري يتم حتديدها 
وتنظيم  �لفريق،  �أع�شاء  قبل  من 
جل�شات ع�شف ذهني على م�شتوى 
�حلكومية  و�ل�����دو�ئ�����ر  �ل�����د�ئ�����رة 
�لأخرى، و�قامة ملتقى للمبدعني 
ب�شكل ربع �شنوي، وتوقيع �تفاقيات 
�أخرى  دو�ئ���ر حكومية  م��ع  ت��ع��اون 
لال�شتفادة من �أف�شل �ملمار�شات يف 
�لعبيديل  و�أ�شاف  �لب��د�ع.  جمال 
�قامة  ع��ل��ى،  �مل���ب���ادر�ت  ت�شمل  كما 
ملتقى بالتعاون مع �لقيادة �لعامة 
�لتوجهات  ملناق�شة  دب���ي  ل�شرطة 
معر�س  و�ق�����ام�����ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
و�لجناز�ت  �مل�شاريع  �ه��م  لعر�س 
�لب��ت��ك��اري��ة مل��ح��اك��م دب���ي، وتكرمي 
�لد�ئرة،  م�شتوى  على  �ملبتكرين 
بالإ�شافة  و�حل���ك���وم���ة،  و�ل���دول���ة 
متخ�ش�س  خم���ت���رب  �ن�������ش���اء  �ىل 

لحت�شان �لفكار وتطبيقها. 

•• ابوظبي -وام:

رئي�س  �مل��ر  �أحمد  ق��ال معايل حممد 
زيارة  �أن  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
وف�����د �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت������ادي 
تلبية لدعوة جمل�س  لإ�شبانيا جاءت 
�إط����ار تعزيز  �لإ���ش��ب��اين ويف  �ل�����ش��ي��وخ 
تربط  �ل����ت����ي  �مل���ت���م���ي���زة  �ل����ع����الق����ات 
وللرغبة  �ل�������ش���دي���ق���ني  �ل���ب���ل���دي���ن 
�مل��ج��ل�����ش��ني يف تفعيل  م���ن  �مل�����ش��رتك��ة 
ترجمة  ومت  �ل�����ربمل�����اين..  �ل���ت���ع���اون 
تعاون  �تفاقية  بتوقيع  �خلطوة  هذه 
م�����ش��رتك��ة. و�ك����د م��ع��ال��ي��ه �إن زي����ارة 
�ل�شيوخ  ملجل�شي  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س 
متميزة  ك��ان��ت  �لإ����ش���ب���اين  و�ل����ن����و�ب 
وحققت �أهد�فها �لتي ناأمل �أن ت�شاهم 
يف تعزيز �لعالقات بني �لبلدين على 
�مل�����ش��ت��وي��ات ك���اف���ة. ج���اء ذل���ك خالل 
ماأدبة ع�شاء �قامتها �شعادة �لدكتورة 
دولة  �شفرية  �لعتيبة  عبد�هلل  ح�شة 
على  �إ�شبانيا  مملكة  ل��دى  �لإم����ار�ت 
���ش��رف �ل���زي���ارة �ل��ر���ش��م��ي��ة �ل��ت��ي قام 

�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  وف��د  بها 
رئ��ي�����س جمل�س  لإ���ش��ب��ان��ي��ا ح�����ش��ره 
�لربملانيني  وع��دد  �لإ�شباين  �ل�شيوخ 
و�لقنا�شل  و�ل�������ش���ف���ر�ء  �لإ�����ش����ب����ان 
�لدبلوما�شية  �ل���ب���ع���ث���ات  وروؤ������ش�����اء 
لدى  �ملعتمدين  و�لأجنبية  �لعربية 
�حلفل  ح�شر  ك��م��ا  �إ���ش��ب��ان��ي��ا.  مملكة 
�أحمد  م��ن  ك��ل  �شعادة  �ل��وف��د  �ع�شاء 
بوخ�س  حممد  ور���ش��اد  �لزعابي  علي 
وفي�شل  �ل��رق��ب��اين  ���ش��ع��ي��د  وحم��م��د 
يعقوب  و�لدكتور  �لطنيجي  عبد�هلل 
�لوطني  �ملجل�س  �ع�شاء  �لنقبي  علي 
و�ل���دك���ت���ور حم��م��د ����ش���امل �مل���زروع���ي 
�لوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل���ع���ام  �لأم������ني 
ر��شد  ����ش���امل  و����ش���ع���ادة  �لحت���������ادي.. 
بر�شلونة  يف  �لعام  �لقن�شل  �لعوي�س 
�لع�شكري  �مللحق  �ل��ع��ام��ري  وج��م��ال 
لدولة  �لدبلوما�شية  �لبعثة  و�أع�شاء 
�شعادة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن  �لإم�����ار�ت. 
�لعتيبة  ع���ب���د�هلل  ح�����ش��ة  �ل���دك���ت���ورة 
�شفرية �لدولة لدى �ململكة �ل�شبانية 
�حلفل  خالل  �ألقتها  �لتي  كلمتها  يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �إن 

قيادتنا  ب��ت��وج��ي��ه��ات  وم���از�ل���ت  ك��ان��ت 
�لر�شيدة متد يد �ل�شد�قة و�لتعاون 
وتنتهج  �ل�شديقة  �ل���دول  ك��اف��ة  �ىل 
�لعقالنية  �ل�����دول  م���ع  ع��الق��ت��ه��ا  يف 
و�حل���ك���م���ة و�لع������ت������د�ل و�لن���ف���ت���اح 
وح�������ش���ن �جل��������و�ر وح������ل �ل����ن����ز�ع����ات 
�شيادة  و�ح�����رت�م  �ل�شلمية  ب��ال��ط��رق 
وكذلك  �أر�����ش���ي���ه���ا  ووح������دة  �ل������دول 
�حرت�م �لقو�نني و�ملعاهد�ت �لدولية 
وع������دم �ل���ت���دخ���ل يف �����ش����وؤون �ل�����دول 
و�لعمل  �لعاملي  �ل�شالم  �إىل  و�لدعوة 
م����ن �أج����ل����ه مم����ا ج��ع��ل��ه��ا دول������ة ذ�ت 
�لعامل  يف  بها  ومرحبا  �شيا�شي  ثقل 
و�ل�شعبي  �ل��ر���ش��م��ي  �مل�شتويني  ع��ل��ى 
�أو  مناق�شات  �أي���ة  يف  مهمة  وحم��ط��ة 
�لأمن  ت�شتهدف �شمان  دولية  جهود 
�شعادتها  و�أ����ش���اف���ت  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر. 
�لعالقات  �إط���ار تعزيز  �ل��ي��وم يف  �إن��ن��ا 
�لثنائية �لإمار�تية �لإ�شبانية نتطلع 
�لبلدين  بني  �لتعاون  من  مزيد  �ىل 
يف ك��اف��ة �مل��ج��الت وت��ب��ادل �ل��دع��م يف 
وحتقيق  �لدولية  و�لهيئات  �ملحافل 
و�ل�شيا�شي  �لق���ت�������ش���ادي  �ل��ت��ك��ام��ل 

توقيع  �أن  �إىل  م�������ش���رية   .. ب��ي��ن��ن��ا 
�تفاقية �لتعاون بني �ملجل�س �لوطني 
�لحتادي وجمل�س �ل�شيوخ �لإ�شباين 
جاء نتيجة حتمية للعالقات �ملتميزة 
�لتي تربط �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�ململكة �لإ�شبانية و�لتي ت�شهد �ليوم 
�ملجالت  ك��اف��ة  م��ل��ح��وظ��ا يف  ت��ق��دم��ا 
و�لثقافية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
�ل�شلطتني  جتمع  هامة  خطوة  وه��ي 
�ملتفقتني  �لبلدين  يف  �لت�شريعيتني 
و�لأه���د�ف �شمن منظورة  �ملبادئ  يف 
و�ملت�شامح  و�مل��ع��ت��دل  �مل��ت��ق��دم  �ل��ع��امل 
ع���ل���ى حتقيق  م���ع���ا  �ل���ع���م���ل  ب����ه����دف 
�شمن  ملجتمعاتنا  و�ل��ع��د�ل��ة  �ل�شالم 
�لقانونية  و�ل��ن�����ش��و���س  �لت�شريعات 
�أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه��ا  �ل��ع��ادل��ة. و�أ����ش���ارت 
خ����ط����و�ت �ل���ت���ع���اون و�ل����ت����ق����ارب بني 
هي  �ل�شديقني  و�ل�شعبني  �لبلدين 
�لزيار�ت  يف  تنعك�س  و�ق��ع��ة  حقيقة 
�ل�شعيدين  ع��ل��ى  ب��ي��ن��ه��م��ا  �مل��ت��ب��ادل��ة 
�لر�شمي و�ل�شعبي حيث قامت �شركات 
�لم��ار�ت و�لحتاد  �لوطنية  �لطري�ن 
�ليومية من  وتفعيل رحالتها  بزيادة 

م���ن مدريد  ك���ل  �إىل  ودب����ي  �أب��وظ��ب��ي 
�ملتز�يد  للطلب  ��شتجابة  وبر�شلونه 
وت�شهيل  �لبلدين  بني  �لأف��ر�د  لتنقل 
�مل�شرتكة.  �مل�����ش��ال��ح  وم��ت��اب��ع��ة  تنفيذ 
يف  �مل�شوؤولني  لكافة  بال�شكر  وتقدمت 
معايل  وخا�شة  �لإ�شبانية  �حلكومة 
�لوزير خو�شيه مانويل جارثيا مارجايو 
جناح  على  �لإ�شباين  �خلارجية  وزي��ر 
�لبلدين  ب��ني  �لدبلوما�شية  �مل�شاعي 
دولة  �إعفاء مو�طني  �شاهمت يف  �لتي 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة من تاأ�شرية 
فاإن  �لإعفاء  �ل�شنغن.. ومبوجب هذ� 
دول���ة �لإم����ار�ت ه��ي �أول دول���ة عربية 
حتظى بهذ� �لمتياز مبو�فقة وتوقيع 
جمل�س �لحتاد �لوروب��ي يف بروك�شل 
يف �شهر مايو �جلاري. من جهة �أخرى 
�مل���ر رئي�س  �أح��م��د  ز�ر م��ع��ايل حم��م��د 
�مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي ووف���د 
�ملجل�س �ملر�فق له مبنى �شفارة �لدولة 
�أدو�ر  ث��الث��ة  م���ن  �مل���ك���ون  م���دري���د  يف 
�لد�خلي  ت�شميمه  يف  روع���ي  و�ل���ذي 
و�خلارجي �ملزج بني �لتاريخ �لإمار�تي 
و�حل�������ش���ارة �لإ���ش��ب��ان��ي��ة ع����الوة على 

توفري متطلبات �لع�شر �حلديث من 
�لذكية  �لأن��ظ��م��ة  و����ش��ت��خ��د�م  تقنيات 
�لنظيفة  و�ل���ط���اق���ة  �لأم�����ن  ل��ت��وف��ري 
�ملجل�س  وفد  وعرب  عليها.  و�ملحافظة 
عن �إعجابه باملبنى و�خلدمات �ملتطورة 
�ملبنى وما  �أن  �لتي يحتويها موؤكدين 
ي��ع��ك�����س متانة  ي��ق��دم��ه م���ن خ���دم���ات 
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين ويعرب 
بتوفري  و�هتمامها  �لدولة  عن مكانة 

�خلارج  يف  ملو�طنيها  �خل��دم��ات  �أرق���ى 
هو  �ل�شفار�ت  مقر  �أن  على  وتاأكيدها 
مركز مهم لتعزيز �لتعاون و�لتو��شل 
مع �لدول �لأخرى. ومت خالل �لزيارة 
�ملجل�س  بني  �لتذكارية  �لهد�يا  تبادل 
�ل��وط��ن��ي �لحت������ادي و�ل�������ش���ف���ارة. ويف 
خ���ت���ام �ل����زي����ارة ت���ق���دم م���ع���ايل حممد 
�مل��ج��ل�����س �لوطني  رئ��ي�����س  �مل���ر  �ح��م��د 
�لدكتورة  لل�شفرية  بال�شكر  �لحت��ادي 

ح�شة �لعتيبة و�أع�شاء �شفارة �لدولة 
و�جلهود  �لكبري  لدعمهم  م��دري��د  يف 
�ل���ت���ي ب��ذل��وه��ا ل��ت�����ش��ه��ي��ل م��ه��م��ة وفد 
�ملجل�س خالل زيارته �لر�شمية ململكة 
�أن هذ�  م��ع��ال��ي��ه  م���وؤك���د�  ����ش��ب��ان��ي��ا... 
�لدعم كان له �أثر بالغ يف جناح �لزيارة 
و�أ�شهم يف تعزيز �لتعاون �لربملاين بني 
و�لربملان  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 

�لإ�شباين. 

•• دبي-وام: 

للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �نتهت 
ت�شغيل  م��ن  �حل��ك��وم��ي��ة  �لب�شرية 
نظام �إد�رة معلومات �ملو�رد �لب�شرية 
بياناتي يف  �لحتادية  يف �حلكومة 
و�أنها  م�شتقلة  �حت��ادي��ة  جهة   11
جهات  ث���الث  يف  ت�شغيله  ب�����ش��دد 
�أخ�����رى خ���الل �ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل��ة .. 
فيما �أدرج��ت نحو 72 �ألف هاتف 
�إلكرتوين خا�س مبوظفي  وبريد 
نظام  �لحت��ادي��ة �شمن  �حل��ك��وم��ة 
بياناتي . وبينت �لهيئة �أن �إجمايل 
�لب�شرية  �مل������و�رد  �إج�������ر�ء�ت  ع���دد 
�ل���ت���ي ن��ف��ذه��ا م��وظ��ف��و �ل�������وز�ر�ت 
و�جل���ه���ات �لحت����ادي����ة ع���رب نظام 
بياناتي  نظام  يف  �لذ�تية  �خلدمة 
�إج���ر�ء خالل  �أل��ف   38 بلغ قر�بة 
 2015 �ل���ع���ام  م���ن  �لأول  �ل���رب���ع 

يف  مفعل  �لنظام  �أن  �إىل  لفتة   ..
�حتادية  ج��ه��ة   16 و  وز�رة   14
�ل�شام�شي  كليثم  وقالت  م�شتقلة. 
مديرة �إد�رة نظام معلومات �ملو�رد 
�لهيئة  �أن  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�لهو�تف  �أرق����ام  �إدر�ج  م��ن  �نتهت 
لأكرث  بياناتي  نظام  يف  �ملتحركة 
�أل���ف م��وظ��ف يعملون يف   37 م��ن 
م�شغلة  �حتادية  وجهة  وز�رة   19
للنظام من �أ�شل 55 �ألف موظف 
و�أ�شارت  �جلهات.  تلك  يف  يعملون 
�إدر�ج �لربيد  �أن ن�شبة �كتمال  �إىل 
�لإلكرتوين �لر�شمي ملوظفي تلك 
�جلهات يف نظام بياناتي بلغت 71 
يف �ملائة من �إجمايل عدد �ملوظفني 
�ألف موظف. و��شافت   35 بو�قع 
حو�يل  �إر���ش��ال  مت  �إن���ه  �ل�شام�شي 
500 �ألف ر�شالة بريد �إلكرتوين 
م�شروع  �شمن  �إبريل  �شهر  خ��الل 

�لتنبيهات عرب �لربيد �لإلكرتوين 
�لعام  مطلع  �لهيئة  �أطلقته  �ل��ذي 
�ملا�شي وتنوعت مو��شيع �لر�شائل 
�لتوعوية  ف��م��ن��ه��ا  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
موظفي  تعريف  �إىل  تهدف  �لتي 
�ل����������وز�ر�ت و�جل����ه����ات �لحت����ادي����ة 
�ملطبقة  �لب�شرية  �مل���و�رد  باأنظمة 
�لحتادية  �حلكومة  م�شتوى  على 
و�لتدريب  �لأد�ء  �إد�رة  كنظامي 

�لتي  �لتعريفية  ومنها  و�لتطوير 
ل��ت��ع��ري��ف ودع�����وة موظفي  ت��رم��ي 
حل�شور  �لحت�����ادي�����ة  �حل���ك���وم���ة 
�لفعاليات و�لأحد�ث �لتي تنظمها 
�أن  و�أك����دت  دوري.  ب�شكل  �لهيئة 
�لهوية  ب���ي���ان���ات  �ك���ت���م���ال  ن�����ش��ب��ة 
نظام  �جل���ه���ات يف  ت��ل��ك  مل��وظ��ف��ي 
خالل  �ملائة  يف   36 بلغت  بياناتي 
�شمن  وذل��ك  �ملا�شي  �إب��ري��ل  �شهر 
موظفي  بيانات  ��شتكمال  م�شروع 
�لنظام  على  �لحت��ادي��ة  �حلكومة 
�ل��ه��ي��ئ��ة بهدف  �أط��ل��ق��ت��ه  و�ل������ذي 
�لبيانات  ج��م��ي��ع  ت���وف���ر  ����ش���م���ان 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة �ل��الزم��ة ع��ن موظفي 
�ل����������وز�ر�ت و�جل����ه����ات �لحت����ادي����ة 
�ل�شفر  �لهوية وج��و�ز  بيانات  مثل 
و�لإقامة لغري �ملو�طنني . وذكرت 
�لتقارير  ن��ظ��ام  فعلت  �لهيئة  �أن 
وجهة  وز�رة   35 يف  �لإح�����ش��ائ��ي��ة 

تلك  �أن  م��و���ش��ح��ة   .. �حت����ادي����ة 
�أكرث  �لنظام  ��شتخدمت  �جل��ه��ات 
مرة   600 و  �آلف  ث���الث���ة  م���ن 
�لأوىل من  �لأربعة  �لأ�شهر  خالل 
�لعامة  �لهيئة  و�أن   2015 �لعام 
لالأوقاف  �لإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
��شتخد�م  م�����ر�ت  ع����دد  ت�������ش���درت 
تلتها  م���رة   463 ب��و�ق��ع  �ل��ن��ظ��ام 
و�أ�شارت   .  403 ب������  �مل��ال��ي��ة  وز�رة 
�ملو�رد  �إد�رة نظام معلومات  مدير 
خدمة  م��ك��ت��ب  �أن  �إىل  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�أطلقته  �ل��ذي  �لإل��ك��رتوين  �لدعم 
 2014 �ل�����ع�����ام  خ������الل  �ل���ه���ي���ئ���ة 
دعم  ط��ل��ب  �آلف  ث��الث��ة  ��شتقبل 
و�جلهات  �ل��وز�ر�ت  �إلكرتوين من 
�لأول  �ل���رب���ع  خ����الل  �لحت����ادي����ة 
�أن  مو�شحة   .. �جل��اري  �لعام  من 
�لإلكرتوين  �لدعم  خدمة  مكتب 
�جلهات  تلك  م�شاعدة  �إىل  يرمي 

�لتي  �ل����ت����ح����دي����ات  م����و�ج����ه����ة  يف 
��شتخد�م  �أث����ن����اء  ت��و�ج��ه��ه��م  ق���د 
�عتماد  وخ���دم���ة  ب��ي��ان��ات��ي  ن���ظ���ام 
�لإلكرتونية وم�شتك�شف �لتقارير. 
�لت�شال  م��رك��ز  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�ملوحد �لذي �أطلقته �لهيئة خالل 

�لعام 2014 ��شتقبل قر�بة �أربعة 
�إياه  معتربة  �ت�شال  و200  �آلف 
من�شة مثالية لتعزيز �لتو��شل مع 
و�جلهات  �ل����وز�ر�ت  يف  �ملتعاملني 
�لحتادية و�شركائها من موؤ�ش�شات 
وخا�شة  حكومية  و�شبه  حكومية 

و�أف��������ر�د وذل�����ك م���ن خ����الل �ل���رد 
هاتفيا على ��شتف�شار�تهم �ملتعلقة 
و�أب���رز  بالهيئة  �مل��ن��وط��ة  ب�����الأدو�ر 
و�أنظمة  وم�شروعاتها  مبادر�تها 
�ملو�رد �لب�شرية �لتي تطلقها تباعا 
على م�شتوى �حلكومة �لحتادية.

انطالق معر�ش ال�شيف 2015 بالفجرية وزارة الرتبية تكرم الفائزين بجائزة المارات لالأداء الرتبوي املتميز يوم 27 مايو احلايل

املر: زيارة وفد املجل�ش الوطني ملجل�شي ال�شيوخ والنواب الإ�شباين كانت متميزة وحققت اأهدافها

الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية ت�شغل بياناتي يف 11 جهة احتادية

•• دبي-وام: 

�حلايل  م��اي��و   27 ي��وم  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  حتتفي 
لالأد�ء  �لإم�����ار�ت  جل��ائ��زة  �لثالثة  �ل����دورة  يف  بالفائزين 
�لرتبوي �ملتميز بح�شور ورعاية معايل ح�شني بن �بر�هيم 
د�عمة ح�شرية  ورعاية  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �حلمادي 
وبال�شر�كة  دو  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم��ار�ت  �شركة  من 
�ل�شخ�شيات  كبار  من  عدد  وم�شاركة  �لد�خلية  وز�رة  مع 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م�شتوى  وع��ل��ى  �ل��رتب��وي  �مل��ج��ال  يف 
و�خلا�شة. �أعلن ذلك �شعادة مرو�ن �أحمد �ل�شو�لح وكيل 
�لو��شعة من قبل  �مل�شاركة  وز�رة �لرتبية و�لتعليم مثمنا 

و�إد�ري����ني وفرق  م��ن معلمني  �ل��رتب��وي  و�مل��ي��د�ن  �لطلبة 
�لعمل وجميع �ملر�شحني لفئات �جلائزة �ملتنوعة ..م�شيد� 
ب��اجل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ب��ذل��ه��ا �أع�����ش��اء �ل��ل��ج��ن��ة �لعليا 
وفرق  �لتعليمية  و�مل��ن��اط��ق  �ل����وز�رة  يف  �جل��ائ��زة  ومن�شقو 
�لتحكيم من وز�رة �لد�خلية �لتي مل تدخر و�شعا يف دعم 
�جلائزة  �إليها  ت�شتند  �لتي  و�ملو�شوعية  �ل�شفافية  مبادئ 
�لتي  �لأخ��رى  �ملر�حل  يف تقييم طلبات �لرت�شيح وجميع 
�أن  �ل�شو�لح  وق��ال  �ملتميزين.  نخبة  �إىل  ب��ال��وز�رة  ت�شل 
و�شائل  يف  نوعية  نقلة  لإح����د�ث  �شعيها  و�شمن  �ل����وز�رة 
�لتعليم حر�شت على تطوير �جلائزة  و�أدو�ت وخمرجات 
يف دورتها �لثالثة تاأكيد� منها على دعم �لتميز و�هتمامها 

لدى  �لإب���د�ع  مفاهيم  وتر�شيخ  ن�شر  يف  بالتو�شع  �لبالغ 
و�ملجتمع  و�لتدري�شية  �لإد�ري��ة  �لهيئات  و�أع�شاء  �لطلبة 
�مل��در���ش��ي على وج��ه �ل��ع��م��وم مب��ا يفتح �مل��ج��ال �أم���ام ن�شر 
�لتجارب �لر�ئدة وتعميمها على عنا�شر �لعملية �لتعليمية 
وفق  �لعمل  و�لإت��ق��ان يف  �لأد�ء  و�لرت��ق��اء مب�شتوى  كافة 
�لقيم �لتي توؤكد عليها قيادتنا �لر�شيدة و�شمن �شيا�شات 
�أن  و��شاف  �ملن�شودة.  �لتناف�شية  حتقق  متطورة  ومعايري 
جمالت  در��شة  ب��د�أت  �جلائزة  بتطوير  �ملخت�شة  �للجان 
يف  للجائزة  ج��دي��دة  حلة  �إىل  و���ش��ول  �لنوعية  �لتحديث 
�لر�بعة مبا يتالءم مع متطلبات ومعايري �جليل  دورتها 

�لر�بع ملنظومة �لتميز �حلكومي. 

•• الفجرية -وام: 

�لذي   2015 �ل�شيف  معر�س  فعاليات  �ليوم  تنطلق 
حتى  وي�شتمر  �لفجرية  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  تنظمه 
�لفجرية  مبركز  �ل��ق��ادم  يونيو  �شهر  م��ن  ع�شر  �لثالث 
للمعار�س. و�أو�شح �شلطان جميع عبيد نائب مديرعام 
�أن تنظيم هذ� �ملعر�س  �لغرفة ..مدير �ملركز بالوكالة 
كاملة  �شيانة  �إج���ر�ء  خاللها  مت  �أ�شهر  ع��دة  بعد  ياأتي 
�ل���ع���ر����س وحت�شني  ل��ل��م��رك��ز ���ش��م��ل��ت جت���دي���د ق���اع���ات 
�خلدمات وزيادة �مل�شاحات �خل�شر�ء بال�شاحة �خلارجية 
. وقال �أن �ملعر�س ي�شم يف فعالياته نحو 180 موؤ�ش�شة 

و�شركة جتارية و�شناعية من دول عربية و�أجنبية منها 
و�لأردن  وم�شر  ع��م��ان  و�شلطنة  و�ل��ك��وي��ت  ..�لإم�����ار�ت 
�لهند  و  وت��رك��ي��ا  و�ل�����ش��ني  وباك�شتان  و���ش��وري��ا  لبنان  و 
�مل�شاركة  �ملوؤ�ش�شات  معرو�شات  وت�شتمل  وبنجالدي�س. 
و�ل�شلع  �ل�شناعية  �ملنتجات  م��ن  و��شعة  ت�شكيلة  على 
ل��الأ���ش��ر . و�أ�شاف  �ل�����ش��روري��ة  �مل��ت��ن��وع��ة و�مل�����ش��ت��ل��زم��ات 
�خلام�شة  م��ن  للجمهور  مفتوحا  �شيظل  �مل��ع��ر���س  �أن 
ع�شر� �إىل �حلادية ع�شرة م�شاء تتخلله عرو�شا و�ألعابا 
ترفيهية . و�أك��د حر�س �لغرفة على دعم بر�مج مركز 
نحو  �لتطلعات  لتحقيق  و�ل�شعى  للمعار�س  �لفجرية 

تنظيم معار�س عامة ومتخ�ش�شة . 

�لإعالم  ق�شم  للدرو�س يف  �لتطبيقي  �جلانب  تدعيم  �إط��ار  يف 
، ومل���زي���د ت��ق��ري��ب �ل��ط��ل��ب��ة م���ن ���ش��وق �ل��ع��م��ل ����ش��ت��ع��د�د� ملهنة 
يف  م�شاعدة  �أ���ش��ت��اذة  �شالح،  غ���ادة  �ل��دك��ت��ورة  ق��ام��ت  �مل�شتقبل، 
�إذ�عة  �لعامة بالكلية، بزيارة ميد�نية �ىل  �لإعالم و�لعالقات 
�إطار  يف  �ل��زي��ارة  ه��ذه  تاأتي  �لإع���الم.  ق�شم  لطالبات  �أبوظبي 
�أر�س  ع��ل��ى  �لإع���الم���ي و�لإذ�ع�����ي  بالعمل  �ل��ط��ال��ب��ات  ت��ع��ري��ف 

�لعمل يف  لديهن حول طبيعة  �أكرث  �ل�شورة  وتقريب  �لو�قع، 
�لزيارة  خ��الل  �لطالبات  �طلعت  وق��د  �لإعالمية.   �ملوؤ�ش�شات 
على خمتلف �أق�شام �إذ�عة �أبوظبي ، و��شتمعن �إىل �شرح مف�شل 
من �ل�شيد �شالح �ل�شحي م�شوؤول �لعمليات عن �شبكة �إذ�عات 
و�لإمار�ت  �أبوظبي  �إذ�ع��ة  من  تتكون  �لتي  لالإعالم،  �أبوظبي 
�أم و��شتار ر�دي��و. كما مت �لط��الع على �لز�وية �ملخ�ش�شة  �أف 

لالأر�شيف . هذ� و�لتقت �لطالبات بال�شيد لوؤى �ل�شعدي �ملخرج 
�لإذ�عي �ل�شهري �لذي قدم لهن �شرحا م�شتفي�شا حول �لإخر�ج 
�ملو�شيقى  و�إ���ش��اف��ة  �ل�شوت  م��ن  �ل�شتفادة  وكيفية  �لإذ�ع����ي، 
�ملونتاج  �لزمن يف  و�أهمية  �ملونتاج  �لغنائية وعمليات  و�ملقاطع 
�ل���ف���وري. وك��ان��ت �ل���زي���ارة ف��ر���ش��ة ثمينة ل��ط��ال��ب��ات �لإم����ار�ت 

للتعرف على �لأجهزة و�ملعد�ت �ملتطورة بالإذ�عة. 

نادي املبدعني مبحاكم دبي ينظم امللتقى الأول للموظفني املبدعني 

طالبات كلية الإمارات يف �شيافة اإذاعة اأبوظبي 

•• القاهرة -وام:

�ملجل�س  يف  ممثلة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  ت�����ش��ارك 
�لوطني لالإعالم يف �عمال �لدورة �لثالثة للمكتب �لتنفيذي 
ملجل�س وزر�ء �لعالم �لعرب �لتي �نطلقت �م�س مبقر �لأمانة 
�لإعالمي  �ل��ت��ع��اون  لبحث  �لعربية  �ل���دول  جلامعة  �ل��ع��ام��ة 
�لفل�شطينية  �لق�شية  ر�أ�شها  على  �لعربية  �لق�شايا  دع��م  يف 
مكافحة  خا�شة  �لعربية  �ملنطقة  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات 
�لرهاب. ي�شم �ملكتب �لتنفيذي وزر�ء �لعالم وروؤ�شاء �جهزة 
�لعالم يف �لمار�ت و�لأردن و�لبحرين و�ل�شعودية و�لكويت 
وم�شر ولبنان و�ملغرب وموريتانيا. تر�أ�س وفد �لدولة �مل�شارك 
يف �لجتماع �شعادة �بر�هيم �لعابد مدير عام �ملجل�س �لوطني 
لالإعالم وي�شم �شعادة جمعة �لليم مدير �إد�رة متابعة �ملحتوى 
�لإعالمي باملجل�س وعلي �ل�شميلي م�شوؤول �جلامعة �لعربية 
ب�شفارة �لدولة لدى �لقاهرة. وطالب �لدكتور عبد�هلل �جلا�شر 
نائب وزير �لثقافة و�لعالم �ل�شعودي رئي�س �لدورة �حلالية 
للمكتب يف كلمته �لفتتاحية ب�شرورة تفعيل وتنفيذ �لقر�ر�ت 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل  �لعرب  �لع��الم  وزر�ء  عن  �ل�شادرة 
�لعربية ملكافحة  خا�شة ما يتعلق بال�شرت�تيجية �لعالمية 
�ل�شعودية بالتعاون مع  �لعربية  �ململكة  �لتي �عدتها  �لرهاب 
�ملنا�شبة  �لآليات  �لمنية و�شرورة و�شع  للعلوم  نايف  جامعة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ن خ����الل خ��ط��ط تنفيذية 
للت�شدي للغلو و�لرهاب و�لفكار �ملتطرفة. كما دعا �جلا�شر 
�ل�شرف �لعالمي �لعربي وتطبيق ما ورد  �ىل تفعيل ميثاق 
حتيط  �ل��ت��ي  و�مل��خ��اط��ر  �لتحديات  ملجابهة  �لوثيقة  ه��ذه  يف 
باملنطقة ..م�شدد� على �أهمية تفعيل خطة �لتحرك �لعالمي 
�لعربي يف �خلارج و�لتي �عدت منذ �شنو�ت ملخاطبة �لآخر و 
�عادة  و�ق��رتح �جلا�شر  21 مليون دولر يف حينه.  لها  ر�شد 
لإعد�د  كاآلية  حاليا  �مللغاة  �لعربي  لالإعالم  �لد�ئمة  �للجنة 
م�شروع جدول �عمال وز�ري �لعالم �لعربي ومتابعة قر�ر�ته 
باعتبارها �آلية تنفيذية ت�شم روؤ�شاء �جهزة �لعالم ..وطالب 
بدعم �حتاد �ذ�عات �لدول �لعربية باعتباره �أحد �لأذرع �لفنية 
للعمل �لعالمي �لعربي �مل�شرتك ..م�شري� �ىل قيام �لحتاد 
�ىل  لالن�شمام  �خل��ا���س  للقطاع  �مل��ج��ال  بفتح  �شابق  وق��ت  يف 
�لحتاد يف �ملجال �مل�شموع و�ملرئي. و�أكدت �ل�شفرية �لدكتورة 
�لعالم  رئي�س قطاع  �مل�شاعد  �لعام  �لم��ني  �أب��و غز�لة  هيفاء 
وخارطة  تنفيذية  خطة  �أع��دت  �لعامة  �لمانة  �ن  و�لت�شال 
�مام  �لره��اب  ملكافحة  �لعربية  �ل�شرت�تيجية  لتنفيذ  طريق 
�لدورة �حلالية للمكتب �لتنفيذي لدر��شتها متهيد� لطرحها 

�مام وزر�ء �لعالم �لعرب غد�. وقالت يف كلمتها �مام �لجتماع 
�ن �لم���ان���ة �ل��ع��ام��ة �درج�����ت ع��ل��ى م�����ش��روع ج����دول �لعمال 
مو�شوع خطة �لتحرك �لعالمي يف �خلارج �لتي �قرها وزر�ء 
�لمانة  ..وب���د�أت  تفعيلها  بهدف   2006 يف  �لعرب  �لع��الم 
��شافة نوعية لهذه �خلطة من خالل عقد منتديات  �لعامة 
دور  ح��ول  �جل��اري  �لعام  خ��الل  نيويورك  �شتبد�أ يف  �عالمية 
غز�لة  �ب��و  و�و�شحت  �لره���اب.  مكافحة  يف  �لعربي  �لع���الم 
�ليوم  �جتماع  �م��ام  لعر�شها  در��شة  �ع��دت  �لعامة  �لمانة  �ن 
ب�شاأن تد�شني من�شة �ذ�عية وتلفزيونية عرب �شبكة �لنرتنت 
ب��خ��الف �ل��ب��و�ب��ة �لل��ك��رتون��ي��ة �حل��ال��ي��ة ب��ال��ل��غ��ت��ني �لعربية 
دور�  يلعب  �أ�شبح  �لعربي  �لع��الم  �ن  ..م��وؤك��دة  و�لجنليزية 
حموريا مهما يف متابعة تطور�ت �لو�شاع يف �ملنطقة خا�شة 
ما يتعلق مبكافحة �لرهاب و�لتطور�ت �لر�هنة. و�أكد فوزي 
�لعرب  �لع��الم  وزر�ء  ملجل�س  �لفنية  �لمانة  م�شوؤول  �لغويل 
�أهمية �لجتماع ..لفتا �ىل �ن جدول �عماله ي�شم عدد� من 
�لعربي  �لع��الم��ي  �خلطاب  حتديث  �ىل  تهدف  �لتي  �لبنود 
وفق لغة جديدة تعتمد على �لقرت�ب من �لآخر وخماطبته 
يومني  م��دى  على  �لج��ت��م��اع  ويناق�س  نطية.  غ��ري  ب��ط��رق 
م�شروع جدول �عمال �لدورة �ل�شاد�شة و�لربعني ملجل�س وزر�ء 
�لعالم �لعرب �لتي �شتنعقد بعد غد �خلمي�س برئا�شة دولة 
�لمار�ت. ويت�شمن جدول �لعمال 17 بند� تبحث يف ق�شايا 
�ل�شرت�تيجية ومنها  وروؤ�ه  و�آليات تطويره  �لعربي  �لإع��الم 
متابعة �خلطة �جلديدة للتحرك �لإعالمي �لعربي يف �خلارج 
�لفل�شطينية  و�لق�شية  �لعربية  �لإعالمية  و�ل�شرت�تيجية 
و�ختيار �ملحور �لفكري للدورة �جلديدة ملجل�س وزر�ء �لإعالم 
�لإرهاب  لظاهرة  �لت�شدي  يف  �لعربي  �لإع���الم  ودور  �ل��ع��رب 
�لبنود �لإعالمية. كما يت�شمن جدول �لعمال  وغريها من 
ي��وم �لإع���الم �لعربي  ب���  �لبند �خل��ا���س  ب��ن��ود� ج��دي��دة ومنها 
ياأتي �عرت�فا بدور �لإعالميني و�لإع��الم يف �ملجتمع  و�ل��ذي 
من  �لعربي  �لإع���الم  يو�جهه  م��ا  ملعاجلة  كمحاولة  �لعربي 
�لإعالم  �أج��ه��زة  ب��ني  �لتو��شل  ولت�شجيع  جهة  م��ن  حت��دي��ات 
وغريها  �لإع���الم  تكنولوجيا  ومو�كبة  �ل��ع��رب  و�لإع��الم��ي��ني 
من �لأهد�ف �لتي تعمل على تطوير �لعمل �لإعالمي �لعربي 
�مل�شرتك من جهة �أخرى و�أي�شا �لبند �ملتعلق باللجنة �لد�ئمة 
لالإعالم �لعربي لتخاذ قر�ر ب�شاأن �إعادة عمل �للجنة بقر�ر 
�لأ�شا�شي  �لنظام  وتعديل  �لعرب  �لإع��الم  وزر�ء  جمل�س  من 
للمجل�س �لوز�ري وذلك �إدر�كا لأهمية هذه �للجنة ودورها يف 
حتريك وتفعيل قر�ر�ت وزر�ء �لإعالم �لعرب ��شتقر�ء للتاريخ 

و��شت�شر�فا لآفاق وتطلعات �لإعالم �لعربي �مل�شرتك.

المارات ت�شارك يف اجتماع الدورة الثالثة للمكتب 
التنفيذي لوزراء العالم العرب بالقاهرة
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دعت جامعة �لدول �لعربية �إىل ت�شافر �جلهود �لدولية يف مو�جهة 
�لإرهاب خا�شة ما يتعلق بظاهرة �ملقاتلني �لأجانب �لذين يقاتلون 
يف �لعر�ق و�شوريا .. موؤكدة �أن �لدول �لعربية تو�جه تهديد� �إرهابيا 
فيينا  �لعربية يف  بعثة �جلامعة  رئي�س  �لأ�شد  و�ئ��ل  وق��ال  حقيقيا.  
�ملا�شية خالل فعاليات منتدى حول ق�شية  �لليلة قبل  يف كلمة له 
�ملقاتلني نظمها مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية يف 
�إطار �لدورة �ل� 24 للجنة �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية.. �إن ق�شية 
د�ئما  بند�  ظلت  �لأج��ان��ب  �ملقاتلني  م�شاألة  �شمنها  وم��ن  �لإره���اب 
�أن  و�أ���ش��اف  �لعربية.  �أع��م��ال جمل�س �جلامعة  ج��دول  م��درج��ا على 
وزر�ء خارجية �لدول �لعربية �أكدو� عزمهم على �لت�شدي ع�شكريا و 
�شيا�شيا لهذه �لعنا�شر �لإرهابية �ملتمثلة بتنظيم د�ع�س �إ�شافة �ىل 
�لتهديد �خلطري.  �ل��دويل ملو�جهة هذ�  �ملجتمع  �لتعاون مع جهود 
و�أ�شار �إىل �أن �جلامعة �لعربية �أيدت قر�ر جمل�س �لأمن �لدويل رقم 
..  وحثت �لدول  2170 �لذي �عتمد خالل �شهر �أغ�شط�س 2014 
و�لتمويل  �لأج��ان��ب  �ملقاتلني  تدفق  لوقف  �لتحرك  على  �لأع�شاء 
وغريها من �أ�شكال �لدعم للجماعات �ملتطرفة يف �لعر�ق و �شوريا. 
�ل��وز�ري �مل�شرتك �لثالث بني �لحت��اد �لوروبي  باأن �لجتماع  ونوه 
خالل  �أثينا  �ليونانية  �لعا�شمة  يف  �نعقد  �ل��ذي  �لعربية  و�جلامعة 
�لإرهاب  ملو�جهة  �مل�شرتك  �لتعاون  �أهمية  على  �ملا�شي..�شدد  �لعام 

و�لتهديد �لذي ت�شكله �جلماعات �لإرهابية و�ملقاتلني �لأجانب. 

حكم قا�س �أفغاين على 11 من رجال �ل�شرطة �أم�س بال�شجن ملدة 
عام لأنهم مل مينعو� �لقتل �جلماعي لمر�أة يف كابول �تهمت بحرق 
�شباط  ثمانية  ع��ن  جم��ددي  �هلل  �شفي  �لقا�شي  و�أف���رج  �مل�شحف. 
�لو�جب. وكان  �أد�ء  �تهمو� بعدم  �أن  �لأدل��ة بعد  �آخرين لعدم كفاية 
27 عاما وتدعى فرخندة يف مار�س  قتل �ل�شابة �لبالغة من �لعمر 
�لأفغانية كابول حتى  بالعا�شمة  �لغ�شب وفجر تظاهر�ت  �أثار  �آذ�ر 
�حتجاجات  �لو�قعة  �مل�شحف. وفجرت  �أنها مل حترق  �كت�شاف  قبل 
�لقا�شي  وك��ان  كابول.  يف  �لن�شاء  �شد  و�لعنف  �لديني  �لت�شدد  على 
�إد�نتهم  بعد  �أ�شخا�س  �أربعة  باإعد�م  حكما  �ل�شهر  هذ�  �أ�شدر  نف�شه 
بقتل فرخندة. ومن بني �ملحكوم عليهم بالإعد�م خادم �شريح حملي 
�تهمها بحرق �مل�شحف وقاد �حل�شد �لذي �شربها حتى �ملوت و�أحرق 
جثتها. وحكم بال�شجن ملدة 16 عاما على ثمانية �آخرين مل�شاركتهم 
يف �لهجوم. وجرى تعقب بع�س �ملقبو�س عليهم من خالل لقطات 
ل��ل��ه��ج��وم ن�����ش��روه��ا ع��ل��ى م���و�ق���ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي للتفاخر 

مب�شاركتهم فيما حدث.

تع�شف  مدينة  �إىل   ،2011 يف  �لليبية  �ل��ث��ورة  مهد  بنغازي،  حتولت 
بها �حلرب ويلفها �لدمار على مد�ر عام من �ملعارك �ليومية . وتعاين 
ثاين �ملدن �لليبية من حيث عدد �ل�شكان و�لتي تبعد نحو �لف كلم عن 
�لعا�شمة طر�بل�س، من نق�س يف م�شتلزمات �حلياة �ليومية، من �لغذ�ء 
وقالت  �لع�شو�ئي.  �مل��وت  خطر  �شكانها  يو�جه  فيما  �لطبية،  �مل��و�د  �إىل 
نادين �ل�شريف �لعالمية �لليبية و�لنا�شطة يف بنغازي لوكالة فر�ن�س 
�مكانيات  �ب�شط  وج��ود  وقلة  �ل�شعار  �رت��ف��اع  من  يعاين  �مل��و�ط��ن  بر�س 
�ل�شكان  �أن  و��شافت  �مل���و�د.  من  وغريها  �ل��وق��ود  مثل  �ليومية،  حياته 
�أن حتى �ملد�ر�س  يعي�شون و�شط حالة من فقد�ن �لمن و�لم��ان حيث 
تتعر�س للق�شف. وقال �يوب �لعريف �لذي يعمل تاجر� يف مدينة بنغازي 
باملوت  عليه  حمكوم  �ملدينة  ه��ذه  يف  �شخ�س  كل  �شديدة.  معاناة  هناك 
ب�شبب �لق�شف �لع�شو�ئي و�ملعارك �ليومية بني قو�ت حفرت و�جلماعات 
�لإرهابية. و�و�شح نحن يف �زمة كبرية جد�. نحاول كمو�طنني وجتار �ن 
نعيد �حلياة من جديد، و�ن ننهي �لزمة، لكن �حلرب ل تتوقف، و�شط 
وت�شهد  �لبلدي.  و�ملجل�س  و�لربملان  �حلكومة  قبل  من  �لهتمام  غياب 
 2014 بد�ية  منذ  �شخ�س   1700 من  �ك��رث  فيها  قتل  �لتي  بنغازي 
بح�شب منظمة ليبيا بادي كاونت غري �حلكومية، وهو �على معدل قتلى 
مقارنة بباقي �ملدن �لليبية، هجمات �نتحارية ت�شتهدف خ�شو�شا �لقو�ت 

�لتي يقودها حفرت، وعمليات �غتيال تطال نا�شطني و�عالميني.

عوا�شم

فيينا

بنغازي

كابول

ع�شرات القتلى يف
 انزلقات للرتبة بكولومبيا

•• �شالغار-اأ ف ب:
 37 و��شابة  �لق��ل  على  �شخ�شا   61 مقتل  �لكولومبية  �ل�شلطات  �علنت 
في�شان  �إىل  �دت  غزيرة  �مطار  نتيجة  للرتبة  �ن��زلق  يف  بجروح  �خرين 
نهر يف �شالغار ب�شمال غرب �لبالد . وكانت ح�شيلة �شابقة �علنتها �لهيئة 

�لوطنية لد�رة �لكو�رث �لطبيعية ��شارت �ىل �شقوط 52 قتيال.
وقالت رئي�شة بلدية �شالغار �ولغا �و�شوريو لذ�عة “�ر �شي �ن” �ن �لكارثة 
خالل  �ل�شحايا  وتفاجا  �لبالد  من  جبلية  منطقة  يف  �لثنني  ليل  وقعت 

نومهم بتدفق �ملياه �لذي جرف كل �شيء يف طريقه.
و�و�شحت �و�شوريو �ن قرية ل مرغريتا �لكرث ��شابة �زيلت من �خلارطة 

وباتت مطمورة باحلجارة وجذوع �ل�شجار و�لوحل.
وح�شل �نزلق �لرتبة حو�ىل �ل�شاعة �لثالثة فجر� )�لثامنة ت غ( و�حلق 
�لمطار  وك��ان��ت  �ل�شلطات.  بح�شب  منزل  و31  ����ش��رة   30 بنحو  ����ش��ر�ر 
�لذي  ليبوريانا  و�دي  نهر يف  في�شان  �ىل  �دت  �لخ��رية  �لي��ام  �لغزيرة يف 
ي�شعب �لو�شول �ليه. وبعد �نزلق �لرتبة �نتظر بع�س �ل�شكان �مام مقربة 
�شالغار �لتي نقلت �ليها �جلثث من �جل �لتعرف عليها بح�شب وكالة فر�ن�س 
بر�س. ور�ح ق�شم �خر يحاول جرف �لوحول على �مل �نقاذ �مالكهم. وروت 
عندما  نائمني  كنا  �شالغار  �شكان  من  وه��ي  عاما(   66( �ري��دو  كون�شويلو 
�شعرنا بقوة �لنزلق �إل �أن �ملياه و�لغ�شان حالت دون �ن نتمكن من فتح 

�لباب. ويف �لنهاية جنح �بني يف �شحبه ومتكنا من �لهرب.
�ملاأ�شاة كانت ممتنة لنجاتها مع كل  باأعجوبة، ورغم  و��شافت لقد جنونا 

�فر�د عائلتها.

رايت�س ووت�س تندد بقرار االإحتالل هدم قريتني فل�سطينيتني

الفال�شا يجددون اإحتجاجهم على عن�شرية اإ�شرائيل

اأوروبا تراقب القرا�شنة على ال�شواحل ال�شومالية

»اليون�شكو« تتبنى قرار تثبيت ت�شمية امل�شجد الأق�شى - احلرم القد�شي ال�شريف كمرتادفني ملعنى واحد

�شرطة املجر تفكك طردا مريبا الردن ينفي اتهامات دم�شق بتدريب  »ارهابيني« 
•• بوداب�شت -رويرتز:

كانت  حافلة  يف  مريبا  ط��رد�  فككت  �إنها  �ملجر  �شرطة  قالت 
تقل 34 بلغاريا ورومانيا من بر�ج �إىل بلدة فارنا �ملطلة على 

�لبحر �لأ�شود مرور� باملجر .
وذكرت �ل�شرطة يف بيان يف وقت متاأخر من م�شاء �أم�س �لأول 
�أن �ل�شائق �أوقف �حلافلة يف منطقة �شيانة على طريق �شريع 

حول بود�ب�شت بعد �أن لحظ ر�ئحة مو�د كيميائية.
�ملكان  يف  مريب  ط��رد  على  ع��رث  �ل�شائق  �أن  �لبيان  و�أ���ش��اف 
�ملخ�ش�س للحقائب و�ت�شل بال�شرطة. وتابع �أن فريقا عمل 
�أخرى  تفتي�س  �إج����ر�ء�ت  و�أن  �مل��ك��ان  يف  �ل��ط��رد  تفكيك  على 

�تخذت. ومل ي�شب �أحد.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

جدد �ليهود �ملهاجرون من �إثيوبيا 
�أبيب  تل  يف  مظاهر�تهم  �لفال�شا 
على  �ح��ت��ج��اج��ه��م  �مل��ا���ش��ي��ة  �لليلة 
بهم،  �ل��الح��ق  �لعن�شري  �لتمييز 
�إ�شر�ئيلية  و�شط حم��اولت  وذل��ك 

ر�شمية لمت�شا�س غ�شبهم.
و�شارك �آلف من يهود �لفال�شا يف 
�أبيب  ت��ل  مبركز  �شلمية  مظاهرة 
�ل�شرطة  ع��دو�ن��ي��ة  ���ش��د  وه��ت��ف��و� 
�لعن�شرية  وت���ف�������ش���ي  جت���اه���ه���م 
�شدهم  و�ل�������ش���ع���ب���ي���ة  �ل���ر����ش���م���ي���ة 
�ل�شود�ء،  ب�����ش��رت��ه��م  ل����ون  ب�����ش��ب��ب 
�أفعال  ب��روؤي��ة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  وط��ال��ب��و� 
�لكتفاء  وع���دم  �لعن�شرية  تنبذ 

بالأقو�ل.
�ل�شرطة  ����ش��ت��ع��دت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
ب��ق��و�ت معززة  مل��و�ج��ه��ة �مل��ظ��اه��رة 
جد� كي ل تتكرر �أخطاء �ملظاهر�ت 
�ل�شابقة �لتي فقدت فيها �ل�شيطرة 
�شو�رع  فتحولت  �ملتظاهرين  على 
�شاخنة  مو�جهة  ل�شاحة  �أبيب  تل 

طو�ل �شاعات.
�لإثيوبيني  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن  ل���ك���ن 
من  قليل  ع��دد  لهم  �ن�شم  �ل��ذي��ن 
�آث������رو� ه����ذه �ملرة  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 
���ش��ل��م��ي��ا يف حم���اول���ة  �ح���ت���ج���اج���ا 
لك�شب تعاطف �ل�شارع �لإ�شر�ئيلي 
�ن��ت��ق��د جل��وءه��م للعنف يف  �ل����ذي 

�لحتجاجات �ل�شابقة.
�أن ه��ذ� �لأم���ر مل مينع قادة  غ��ري 
�نتقاد�ت  توجيه  م��ن  �ملتظاهرين 
ولل�شيا�شات  ل��ل��م��ع��ام��ل��ة  ح�������ادة 

و�لتي  �لنقب  بها يف  �ملعرتف  غري 
يقيم فيها نحو 1000 �شخ�س.

يحمل �شكان �م �حلري�ن �جلن�شية 
�ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، وك����ان����ت �ل���دول���ة 
�ل����ع����ربي����ة ���ش��م��ح��ت ل���ه���م يف ع���ام 
�ن  ب��ع��د  ه��ن��اك،  بال�شكن   1956
 1948 ع����ام  م��ن��ه��ا يف  ط���ردت���ه���م 
ب��ع��د ق��ي��ام دول����ة ����ش��ر�ئ��ي��ل. ولكن 
رف�شت  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
توفري  �و  ب���ال���ق���ري���ة  �لع���������رت�ف 
�خل����دم����ات �ل����ش���ا����ش���ي���ة ل���ه���ا مثل 
�و و���ش��ع خطة  �مل����اء و�ل���ك���ه���رب���اء، 
لل�شكان  لل�شماح  للمناطق  تق�شيم 

باحل�شول على ت�شاريح بناء.

�ل��ع��ن�����ش��ري��ة يف �إ����ش���ر�ئ���ي���ل. و�أك����د 
�إيدو �شهالو �أحد قادة �ملظاهرة �أن 
�لكر�هية  ب�شبب  خرب  قد  �لهيكل 
�ليهود  ب��ني  تف�شت  �ل��ت��ي  �ملجانية 
ل��ت��ع��زي��ز قيمة  د�ع���ي���ا   ، �أن��ف�����ش��ه��م 
نددت  ذل��ك،  �ىل  �ملتبادلة.  �ملحبة 
ر�ي��ت�����س ووت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة 
ب�شماح �ملحكمة �لعليا �ل�شر�ئيلية 
ب���دوي���ة يف جنوب  ق���ري���ة  ب���اخ���الء 
�ل�شفة  يف  و�خ��������رى  �����ش���ر�ئ���ي���ل 

�لغربية �ملحتلة.
�لعليا �ل�شر�ئيلية  وكانت �ملحكمة 
��شدرت موؤخر� قر�ر� ي�شمح بطرد 
�لبدوية  �حل���ري�ن  �م  ق��ري��ة  �شكان 

�ل�شلطات  و�ف���ق���ت   ،2009 ويف 
�لإ�شر�ئيلية على خطط ل�شتخد�م 

�لأر�س لبناء جتمع يهودي.
و�ع��������ت��������ربت �مل����ح����ك����م����ة �ل���ع���ل���ي���ا 
�لقرية  ����ش��ت��ب��د�ل  ن  �ل�شر�ئيلية 
خدمة  بهدف  موؤ�ش�شات  فيه  بحي 
�ملجتمع �ليهودي �ملتدين ل يعترب 
ل�شكان  ميكن  كونه  متييزيا  عمال 
�ملنازل  ���ش��ر�ء  �ل��ب��دو  �حل����ري�ن  �م 
رف�شت  �خ��رى،  ق�شية  هناك. ويف 
�ملحكمة �لعليا �ل�شر�ئيلية جتميد 
�شو�شيا  ق���ري���ة  يف  �ل���ه���دم  �و�م������ر 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ج��ن��وب �خل��ل��ي��ل يف 
�مل��ح��ت��ل��ة، و�لتي  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة 

•• باري�ص -وام: 

و�لعلوم  و�ل��ث��ق��اف��ة  للرتبية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�س  تبنى 
�لقد�شي  �حل���رم  �مل��ب��ارك  �لأق�����ش��ى  �مل�شجد  ت�شمية  تثبيت  ق���ر�ر  )�ليون�شكو( 
�ل�شريف كمرت�دفني ملعنى و�حد و يدعو �إ�شر�ئيل كقوة قائمة بالإحتالل �إىل 

عدم �إعاقة م�شاريع �لإعمار �لها�شمي يف �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك.
�حلرم  �مل��ب��ارك  �لأق�شى  �مل�شجد  �أب���و�ب  �أح��د  �لرحمة  ب��اب  فتح  �إع���ادة  بجانب 
�لقد�شي �ل�شريف �لذي �أغلقته �ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية منذ عام 2003 . وذكرت 
وكالة �لأنباء �لأردنية برت� �أن وز�رة �خلارجية و�شوؤون �ملغرتبني �أعدت م�شودة 
�ليون�شكو  ل��دى  �ل��د�ئ��م  �لأردن  مندوب  �لقي�شي  مكرم  به  تقدم  �ل��ذي  �ل��ق��ر�ر 
بالتن�شيق مع �جلانب �لفل�شطيني وح�شدت �لدعم و�لتاأييد �لالزم له. و�أ�شارت 
�إىل �أن �لقر�ر �لذي تبناه تنفيذي �ملنظمة خالل �جتماعاته �لأخرية يف باري�س 
نهاية �ل�شهر �ملا�شي يت�شمن مكا�شب كبرية لالأردن فيما يتعلق مبلف �لقد�س 
يف �ليون�شكو. وياأتي �لقر�ر نتيجة للجهود �لدبلوما�شية �لأردنية �ملكثفة للدفاع 
عن �لقد�س ومقد�شاتها حيث ينطلق �ملوقف �لأردين �إز�ء �لقد�س �ل�شرقية من 
�لإ�شالمية  �ملقد�شة  �لأم��اك��ن  على  �لتاريخية  �لها�شمية  و�لرعاية  �لو�شاية 
ولن  �إ�شر�ئيلية  �نتهاكات  لأية  بالت�شدي  �لأردن  ي�شتمر  كما  فيها.  و�مل�شيحية 
يتو�نى عن �تخاذ �لإجر�ء�ت �لدبلوما�شية و�لقانونية كافة �إز�ء �أي �نتهاك �أو 
�لأردنية  للمملكة  �لتاريخي  للدور  تطبيقا  �ملقد�شات..وذلك  ي�شتهدف  �إج��ر�ء 
�لإ�شر�ئيلية   - �لأردنية  �ل�شالم  ملعاهدة  ووفقا  �ل�شريف  �لقد�س  يف  �لها�شمية 

�ملحتلة  �ل�شرقية  �لقد�س  عروبة  على  �حلفاظ  على  �لعمل  �لأردن  و�شيو��شل 
�لإ�شر�ئيلي  �لع�شكري  �لحتالل  حتت  و�قعة  كمدينة  �لقانوين  و�شعها  وعلى 
�لتي  �لأخ���رية  �لإتفاقية  وج���اءت  �ل�شلة.   ذ�ت  �لأم���ن  ق���ر�ر�ت جمل�س  ح�شب 
وقعت بتاريخ  31 مار�س عام 2013 بني جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �شاحب 
رئي�س  عبا�س  حممود  و�لرئي�س  �لقد�س  يف  �ملقد�شة  �لأماكن  وخ��ادم  �لو�شاية 
دولة فل�شطني..لتوؤكد دور �لأردن يف رعاية �ملقد�شات و حقه يف بذل كل �جلهود 
�ملقد�شات  �لقد�س و كذلك حلماية  �لإ�شالمية يف  �ملقد�شات  �لقانونية حلماية 

ن�شمة.   340 �شكانها  ع���دد  يبلغ 
وك���ان ���ش��ك��ان �ل��ق��ري��ة ق��ام��و� ببناء 
يف  �لزر�عية  �ر��شيهم  على  منازل 
1986 بعد �عالن ��شر�ئيل موقع 
�ل��ق��ري��ة �ل���ش��ل��ي يف م��ك��ان قريب 
موقعا �ثريا و�رغامهم على �خالء 

�لكو�خ �لتي كانو� يقيمون فيها.
ورف�شت �لد�رة �ملدنية �ل�شر�ئيلية 
يف عام 2013 خطة تق�شيم كانت 
�لقرية  ���ش��ك��ان  م��ن��ح  �ىل  ���ش��ت��وؤدي 
وتو�شيع  ل��ب��ن��اء  �ل���ق���ان���وين  �لذن 

منازلهم.
مديرة  ويت�شن  ل��ي��ا  ���ش��ارة  وق��ال��ت 
و�شمال  �لو�����ش����ط  �ل�������ش���رق  ق�����ش��م 
حزين  “يوم  �ن��ه  بيان  يف  �فريقيا 
عندما توفر قر�ر�ت �ملحكمة �لعليا 
�لقانوين  �ل��غ��ط��اء  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
ل��ع��م��ل��ي��ات �لخ����الء �ل��ق�����ش��ري كما 
يف ح��ال��ة ه��ات��ني �ل��ق��ري��ت��ني. وعلى 
ت�شمح  �ن  �ل�شر�ئيلية  �حل��ك��وم��ة 
لهذه �ملجتمعات بالبقاء حيث هي، 
مرة  �لرحيل  على  �جبارها  ولي�س 

�خرى.«
وب��ح�����ش��ب ه��ي��وم��ن ر�ي��ت�����س ووت�س 
ب������دوي  �ل�������ف   80 ن����ح����و  ه�����ن�����اك 
�مل�شتمر  �ل��ت��ه��دي��د  حت��ت  يعي�شون 
بالهدم يف 35 قرية غري معرتف 
مماثلة  ظ���روف  يف  �لنقب،  يف  بها 
�أن  لم �حلري�ن. و��شافت �ملنظمة 
�ل�شلطات �ل�شر�ئيلية و�فقت على 
�قل من %6 من طلبات �حل�شول 
قدمها  ل��ل��ب��ن��اء  ت���ر�خ���ي�������س  ع���ل���ى 
 2000 �ع��و�م  بني  �لفل�شطينيون 

و2012.

حمتجون يتحدون تهديدات 
القمع يف بوروندي 

•• بوجومبورا-رويرتز:

جتمع �أكرث من مئة حمتج يرددون 
هتافات �شد رئي�س بوروندي بيري 
للرت�شح  وم�شاعيه  ن��ك��ورون��زي��ز� 
�لعا�شمة  يف  ثالثة  ولي���ة  ل��ف��رتة 
�أم�س يف حتد لتهديد�ت �حلكومة 
�ملحتجون  �ملظاهر�ت. وردد  بقمع 
يف �شاحية نياكابيجا “لن نتوقف 
�لولية  ف��رتة  يتخلى عن  �أن  �إىل 
�ل��ث��ال��ث��ة.« وي��ق��ول �مل��ح��ت��ج��ون �إن 
بولية  للفوز  ن��ك��ورون��زي��ز�  �شعي 
ج���دي���دة خل��م�����س ���ش��ن��و�ت �أخ���رى 
ي��خ��ال��ف �ل��د���ش��ت��ور و�ت��ف��اق �شالم 
يف  �لعرقية  �لأهلية  �حلرب  �أنهى 

بوروندي عام 2005.
�فريقيا  ج���ن���وب  رئ���ي�������س  وق������ال 
�لنتخابات  �إن  زوم������ا  ج����اك����وب 
بوروندي  يف  �مل���ق���ررة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
توؤجل  �أن  ي��ج��ب  �مل��ق��ب��ل  �ل�����ش��ه��ر 
�إىل �أجل غري م�شمى حلني عودة 
وحاولت  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي.  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�جلي�س  ج���ر�لت  م��ن  جمموعة 
�لأ�شبوع  ب��ن��ك��ورون��زي��ز�  �لإط��اح��ة 
�مل����ا�����ش����ي ل�������ش���ع���ي���ه �ل����رت�����ش����ح يف 

�لنتخابات لكنهم ف�شلو�. 

�آمنة  ���ش��وري��ا  ت��ك��ون  �ن  يف  �لردن  م�شلحة  �ن  �ل��ر���ش��م��ي��ة، 
وم�شتقرة وقادرة على �بقاء م�شاكلها د�خل حدودها.

ودعا �ملومني �شوريا �إىل �ن تركز جهودها على �جناح �لعملية 
بكيل  �ل���ش��ت��م��ر�ر  م��ن  ب��دل  �شعبها  دم���اء  وح��ق��ن  �ل�شيا�شية 

�لتهامات لدول �خرى، 
�شعبها  �بناء  باقناع  �ل�شورية  �ل�شلطات  ف�شل  �أن  �إىل  م�شري� 
باجللو�س على طاولة �حلو�ر، هو �شبب م�شاكل �شوريا ولي�س 

�ي �شيء �خر.
بتدريب  �لردن  �ت��ه��م��ت  �ل�����ش��وري��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك��ان��ت 
�رهابيني على �ر�شه وبت�شهيل �شيطرتهم على معابر حدودية، 
حمذرة �ياه من و�شول �لتهديد �لرهابي �ىل �ر�شه ود�عية 

••عمان-اأ ف ب:

ن��ف��ت �حل��ك��وم��ة �لردن���ي���ة �أم�������س �ت��ه��ام��ات دم�����ش��ق بتدريب 
معابر  على  �شيطرتهم  وبت�شهيل  �ر����ش��ي��ه��ا  على  �ره��اب��ي��ني 
حدودية، موؤكدة �أن من م�شلحة �ململكة �ن تكون �شوريا �آمنة 
وم�شتقرة. وقال وزير �لدولة �لردين ل�شوؤون �لعالم حممد 
و�ن  ب�شلة  للو�قع  متت  ل  �لتهامية  دم�شق  لغة  �ن  �ملومني 
�لردن ل يقبل �لت�شكيك مبو�قفه �لقومية �ملنا�شرة لل�شعب 

�ل�شوري و�لد�عمة حلل �شيا�شي لالزمة �ل�شورية.
و��شاف �ملومني، وهو �ي�شا �ملتحدث �لر�شمي با�شم �حلكومة 
�لردنية، يف ت�شريحاته �لتي �وردتها وكالة �لنباء �لردنية 

جمل�س �لمن �ىل �لتدخل. من جهة �خرى ��شار �ملومني �إىل 
على  كبرية  لتد�عيات  �ف�شى  �ل�شورية  �لزم��ة  ��شتمر�ر  �أن 
�ملليون �شوري  �لردن متثلت با�شت�شافة نحو مليون ون�شف 
على �ر��شيه، وما ترتب على ذلك من �عباء �قت�شادية ومالية 

و�منية و�جتماعية .
دولر  2،9 مليار  تزيد على  �ل�شوري  �للجوء  كلفة  �إن  وق��ال 
���ش��ن��وي��ا ، م��و���ش��ح��ا �أن���ه ي��وج��د يف م���د�ر����س �مل��م��ل��ك��ة م��ا يزيد 
�ل��ت��اأث��ري�ت على  �ىل  ��شافة  ���ش��وري،  �ل��ف طالب   140 على 
�لقطاع �ل�شحي و�لبنية �لتحتية، ناهيك عن �لعبء �لمني 
و�لع�شكري حلماية �حلدود �لتي ل حتميها �شوريا من جانبها 

�حلدودي.

�ملحرزة لكن بعد ثالثة ��شهر ق�شاها على ر�أ�س �لقوة، 
ل ي��ز�ل �لم��ري�ل �ل�شويدي يونا�س هافرين ي��رتدد يف 

�لكالم عن ��شتئ�شال �لقر�شنة.
وحذر متحدثا من على �ل�شفينة �لهولندية يوهان دي 
ل  �ل�شبكات  �ن  غري  �حتو�وؤها  مت  �لقر�شنة   ب��اأن  فيت 
تز�ل موجودة .. نالحظ �ن �جز�ء و��شعة من �ل�شو�حل 
�ل�شومالية ل تز�ل خارجة عن �ي �شلطة ودولة �لقانون 

لي�شت مطبقة. علينا �ن نبقى متيقظني.
ثالثة  �إىل  ��شبوعني  ت�شتمر  �ل��ت��ي  �ل���دوري���ات  وخ���الل 
����ش��اب��ي��ع يف �ل��ب��ح��ر، ي��ك��اد �ل��ع�����ش��ك��ري��ون �لوروب����ي����ون ل 

•• جيبوتي-اأ ف ب:

ت�شتعد طائرة مر�قبة بحرية �ملانية تابعة لقوة �تالنت 
�لوروبية لالقالع من �لقاعدة �لع�شكرية �لفرن�شية يف 
جيبوتي للقيام بدورية على طول �ل�شو�حل �ل�شومالية 

من �جل ر�شد �ي ن�شاط م�شبوه �و وجود لقر��شنة.
و�و�شح �للفتنانت ين�س ب. جال�شا خلف �شا�شات �لر�د�ر 
ما  كل  نر�شد  �لربعة حمركات  ذ�ت  �وري��ون  يف طائرة 
تنتقل  �شفن  �لقر��شنة:  هجمات  يف  ��شتخد�مه  ميكن 
�عتيادي  غ��ري  ي��ب��دو  م��ا  ك��ل  ���ش��المل،  ��شلحة،  ب�شرعة، 
ل�شيادي �ل�شمك«. ويركز طاقم �لطائرة ب�شورة خا�شة 
على زو�رق �شيادي �ل�شمك �ل�شريعة �لتي ي�شهل �ملناورة 

بها، و�ل�شفن �لتي ل تر�شل ��شار�ت تعريف عن نف�شها.
لكن لي�س هناك �ي موؤ�شر�ت تنذر ب�شعوبة قد تعرت�س 
ينفذها  �لتي  �ت��الن��ت  لعملية  �لتابعة  �ل��دوري��ة  طائرة 
�شو�حل  ق��ب��ال��ة  �لقر�شنة  ملكافحة  �لوروب�����ي  �لحت����اد 
�ل�شومال و�لتي ت�شتمر ت�شع �شاعات �ذ بات خليج عدن 

�شبه خال من �لقر��شنة.
و�و�شح �للفتنانت توما�س ت�شيبان�شكي �ملكلف �لعمليات 
�جلوية يف �لقوة �لملانية �ن “�خر حادث يعود �ىل �لعام 
�ملياه  يف  �لقر��شنة  هجمات  عدد  بلغ  وبعدما  �ملا�شي«. 
هذ�  ت��ر�ج��ع   ،2011 ع��ام  هجوما   176 �ل�شومالية 
�ي  ع��ن  يعلن  ومل   .2014 ع��ام  هجومني  �ىل  �ل��ع��دد 

عمل خالل �لعام 2015 حتى �لن.
حد  �إىل  تر�جعت  �لقر�شنة  �عمال  �ن  �لع�شكري  وق��ال 
كبري منذ 2012 وهذ� خ�شو�شا بف�شل جهود �تالنت 
�لتي  و�لعملية  ن�شرها.  مت  �لتي  �لع�شكرية  و�لو�شائل 

2008 مزودة باربع �شفن وطائرتي  بد�أت يف دي�شمرب 
�لعاملي  �لغ��ذي��ة  برنامج  �شفن  حماية  مهمتها  دوري���ة 
�ل�شومال )�مي�شوم(  و�شفن قوة �لحت��اد �لفريقي يف 
�تالنت  �لتجارية. وت�شاف �ىل و�شائل عملية  و�ل�شفن 
و�لهندية  و�لرو�شية  و�ليابانية  �لمريكية  �ل��دوري��ات 
ممر�ت  من  و�ح��د  �م��ن  �شمان  �ىل  �لر�مية  و�ل�شينية 
�مل��الح��ة �لبحرية �له���م يف �ل��ع��امل و�ل���ذي ي��رب��ط بني 

�ملحيطني �لهندي و�لطل�شي.
�شنة خليج عدن  كل  �شفينة  �ل��ف   30 �ك��رث من  وتعرب 

وم�شيق باب �ملندب، بني جيبوتي و�ليمن.
�ت��الن��ت، يعتزم �لحت���اد �لوروب���ي  وب��ع��د جن��اح عملية 
�لتي  �جل��دي��دة  مهمته  يف  �لنموذج  ه��ذ�  من  �ل�شتفادة 
�ط��ل��ق��ه��ا �لث���ن���ني يف �ل��ب��ح��ر �لب���ي�������س �مل��ت��و���ش��ط من 
مئات  مبقتل  يت�شببون  �ل��ذي��ن  �ملهربني  حم��ارب��ة  �ج��ل 
هذه  وتق�شي  �وروب���ا.  �ىل  للجوء  �ل�شاعني  �ملهاجرين 
مر�قبة  وط��ائ��ر�ت  حربية  �شفن  بن�شر  �جلديدة  �ملهمة 
للجيو�س �لوروبية قبالة �ل�شو�حل �لليبية �لتي تنطلق 
منها مر�كب �ملهاجرين.  ومثل عملية �تالنت، �شت�شمح 

ب�شبط �شفن ل ترفع علم �ي بلد يف �ملياه �لدولية.
ويرى �لحتاد �لوروبي �وجه �شبه بني �ملهمتني، م�شري� 
�لدولتني  وف�����ش��ل  و�مل��ت��ح��رك،  �ل��غ��ام�����س  �ل��ت��ه��دي��د  �ىل 
�ل�شومالية و�لليبية �للتني ت�شتخدم �شو�حلهما قاعدة 
“�لن�شاين”  و�ل��ب��ع��د  و�مل��ه��رب��ني،  ل��ل��ق��ر����ش��ن��ة  خلفية 
�لغذية  ب��رن��ام��ج  ���ش��ف��ن  ب��ح��م��اي��ة  �ل��ق��ا���ش��ي  للم�شكلة 
�لعاملي بالن�شبة ملهمة �تالنت ومبعاجلة ما�شاة �لهجرة 
�لقرن  ويف  �جل��دي��دة.  للمهمة  بالن�شبة  �ل�شرعية  غري 
بالنتائج  �لوروب���ي���ة  �مل��ه��م��ة  �ع�����ش��اء  ي�شيد  �لف��ري��ق��ي 

ي�����ش��ت��خ��دم��ون ����ش��ل��ح��ت��ه��م وي���ح���اول���ون �لق������رت�ب قدر 
�ل�شكان  و�ل��ت��ق��اء  �ل�شومالية  �ل�شو�حل  م��ن  �مل�شتطاع 

وفهم ��شباب �لقر�شنة وطريقة عمل �لقر��شنة.
وقال �لم��ري�ل ن�شتخدم �شفنا �شغرية لالقرت�ب وديا 
م���ن ���ش��ي��ادي �ل�����ش��م��ك و�حل���دي���ث م��ع��ه��م وه����ذ� ي�شمح 
ببلبلة  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول 
وغريها  �تالنت  مهمة  كانت  و�ن  وردعهم.  �لقر��شنة 
ب�شكل كبري يف  �شاهمت  �لبحرية �لجنبية  �ملهمات  من 
عن  �ي�شا  نتج  �ل��رت�ج��ع  ه��ذ�  �أن  �إل  �لقر�شنة  �نح�شار 

جهود �أ�شحاب �ل�شفن �لذين �دركو� حجم �ملخاطر.

عام  خ��الل  ب��ادر  ق��د  �لأردن  وك��ان  �لأردن��ي��ة.  للقو�نني  تخ�شع  �لتي  �مل�شيحية 
للحفاظ  و ذلك  �لعاملي  �ل��رت�ث  �لقد�س على لئحة  لت�شجيل مدينة   1981
على عروبة �لقد�س �ل�شرقية و تر�ثها وجر�ء �ملخاطر �لتي تهدد تر�ث �ملدينة 
لئحة  على  �لقد�س  ت��ر�ث  �إدر�ج  بطلب   1982 ع��ام  �لأردن  �ملقد�شة..وتقدم 
�لعاملي على �ملطلب  �لعاملي �ملهدد باخلطر حيث و�فقت جلنة �لرت�ث  �لرت�ث 
�لأردين مبوجب قر�ر لها �آنذ�ك.  ومنذ ذلك �حلني يتابع �لأردن ب�شكل حثيث 
ملف �لقد�س يف �ليون�شكو ومن �أهم �لهيئات �لتي تناق�س �مللف يف �ليون�شكو هو 
�ملجل�س �لتنفيذي �إىل جانب جلنة �لرت�ث �لعاملي حيث عقد �ملجل�س �لتنفيذي 
تلك  �لأردن  باري�س وح�شر  �ملا�شي يف  �إبريل  �شهر  �لأخ��رية خالل  �جتماعاته 
�لجتماعات بوفد ميثل عدد من �ملوؤ�ش�شات �لأردنية �ملعنية وتقدم مب�شروع “ 
قر�ر فل�شطني �ملحتلة “ بالتن�شيق مع �جلانب �لفل�شطيني و �ملجموعة �لعربية 
يف �ملجل�س �لتنفيذي و�لذي يتكون من خم�شة مو��شيع وهي �لقد�س و �حلرم 
�لقد�شي �ل�شريف و بعثة �لر�شد �لتفاعلي للبلدة �لقدمية يف �لقد�س و �أ�شو�رها 
و تلة باب �ملغاربة و قطاع غزة و�حلرم �لإبر�هيمي �ل�شريف يف �خلليل و مقام 
بح�شد  باري�س  يف  �لد�ئمة  مندوبتنا  قامت  حلم..كما  بيت  يف  رب��اح  ب��ن  ب��الل 
�لدعم و �لتاأييد مل�شروع �لقر�ر ومت متريره وتبنيه ب�شكل ر�شمي من قبل جلنة 
وحقق    .196 �ل�  �لتنفيذي يف دورت��ه  �لعالقات �خلارجية و�ملجل�س  �لرب�مج 
�ملكا�شب و�لتي يرد بع�شها لأول  �لعديد من  �ملذكور  �لقر�ر  �لأردن من خالل 
�حلرم  �ملبارك  �لأق�شى  �مل�شجد  ��شم  توثيق  ومنها  �ليون�شكو  ق��ر�ر�ت  يف  م��رة 

�لقد�شي �ل�شريف كمرت�دفني ملعنى و�حد .
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وا�شنطن حتذر من نريان الطائفية يف العراق 
•• وا�شنطن-رويرتز:

�إ�شر�ك  �إن  وحاليون  �شابقون  �أمريكيون  م�شوؤولون  ق��ال 
�لرمادي  م��دي��ن��ة  ����ش��ت��ع��ادة  حم��اول��ة  يف  �شيعية  ف�����ش��ائ��ل 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة م��ن تنظيم د�ع�����س �لإره���اب���ي مي��ث��ل خماطرة 
�ل�����ش��ر�ع �لطائفي  �ل��دم��اء يف  ب��اإط��الق �شيل ج��دي��د م��ن 
لكنهم �أ�شافو� �أنه ل توجد خيار�ت �أخرى تذكر فيما يبدو 
�لف�شائل  قيادة  �حتمال  وي��وؤك��د  وب��غ��د�د.  و��شنطن  �أم��ام 
�لرمادي  �لر�مية ل�شرتد�د  �ي��ر�ن �جلهود  �ملدعومة من 
�أمام و��شنطن لإحلاق �لهزمية  ت�شاوؤل �خليار�ت �ملتاحة 
رئي�س  قب�شة  �شعف  �شوء  يف  �ل��ع��ر�ق  يف  د�ع�����س  بتنظيم 
�لوزر�ء حيدر �لعبادي على �ل�شلطة ولأن �جلي�س �لوطني 

ماز�ل نا�شئا وتز�يد تاأكيد �ير�ن لدورها. ومثل ��شتيالء 
مقاتلي �لتنظيم على �لرمادي رغم �شهور متو��شلة من 
�ل�شربات �جلوية بقيادة �لوليات �ملتحدة وما تقدمه من 
م�شورة ع�شكرية تدهور� جديد� للجي�س �لعر�قي �ملنك�شر 
�لفو�شى يف  �ملدينة يف حالة من  �لذي تقهقر وخرج من 

مطلع �لأ�شبوع. 
�ل�شعبي  �حل�شد  وح��د�ت  �إىل  �لفور  على  �لعبادي  و�جت��ه 
�أعتى  �أ�شبحت  و�لتي  �ي��ر�ن  تدعمها  ف�شائل  من  �ملكونة 
قوة ع�شكرية يف �لعر�ق منذ بد�أ �نهيار �جلي�س �لوطني يف 
يونيو حزير�ن �ملا�شي يف مو�جهة �ملكا�شب �لكا�شحة �لتي 
�آلف مقاتل  . وو�شل طابور من ثالثة  �لتنظيم  حققها 
من  بالقرب  ع�شكرية  قاعدة  �إىل  �ل�شيعية  �لف�شائل  من 

�ل�شنية  �لغالبية  ذ�ت  �لأنبار  حمافظة  عا�شمة  �لرمادي 
للحكومة  �ملعار�شة  مركز  طويلة  مدة  منذ  تعترب  و�لتي 
ن�شر  عدم  ��شرتط  �أمريكي  م�شوؤول  وو�شف  ة.  �لعر�قية 
�أي  �إن  وق���ال  �ل��ب��ارود  م��ن  ب��اأن��ه��ا برميل  �ل��رم��ادي  ��شمه 
��شتخد�م للف�شائل �ملقاتلة يجب �لتعامل معه بح�شا�شية 
�شديدة جد�. وقال �مل�شوؤول دون حماولة �لتنبوء بنتيجة 
جد�  �لأم���ور  ت�شوء  �أن  قائم  �لحتمال  �لف�شائل  �إ���ش��ر�ك 
مق�شمة  و��شنطن  �إن  �لأمريكيون  �مل�شوؤولون  وقال  جد�. 
�لتي  �ل�شيعية  �لف�شائل  م�شاركة  ب�شاأن  عميقا  �نق�شاما 
و�لتي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  خ�شم  ب��اي��ر�ن  ���ش��الت  تربطها 
تعمل على تو�شيع نطاق نفوذها يف خمتلف �أنحاء �ل�شرق 

�لأو�شط.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
�مللف  م��ع  تعاطيها  يف  تون�س  ت�شري 
�لليبي على خيط رفيع مما يجعلها 
من  و�ل�شغوط  للمقاي�شات  عر�شة 
�أط�����ر�ف �ل�����ش��ر�ع �ل��ل��ي��ب��ي، ف��ه��ي �إن 
تعاملت مع طربق تغ�شب فجر ليبيا 
حدودها،  على  �مل��ر�ب��ط��ة  وطر�بل�س 
و�ن تعاطت مع هذه �لأخ��رية بحكم 
ف��اإن��ه��ا تثري حفيظة  �ل��و�ق��ع،  �لأم���ر 

�حلكومة �ملعرتف بها دوليا.
وق����د ج����اء �ح���ت���ج���از جم��م��وع��ة من 
ليك�شف  ط��ر�ب��ل�����س  يف  �ل��ت��ون�����ش��ي��ني 
�ل��ق��ن��اع م���رة �أخ����رى ع��ن ه���ذ� �مل���اأزق 
�لتي تعي�شه �لدبلوما�شية �لتون�شية، 
�ملعادلة  ع���ل���ى  ع���ث���وره���ا  و����ش���ع���وب���ة 
�مل���ط���ل���وب���ة يف �ل���ت���ع���اط���ي م����ع ه���ذ� 
�أّن  و��شحا  ب��ات  وق��د  �حل���ارق،  �مللف 
يرف�شان  ليبيا  يف  �ل�����ش��ر�ع  ط���ريف 
بالوقوف  �لقا�شي  �لتون�شي  �ملوقف 
�لفرقاء  م���ن  و�ح�����دة  م�����ش��اف��ة  ع��ل��ى 

�لليبيني.

تاأكيد تون�سي
�أك����د �ل��ن��اط��ق �ل��ر���ش��م��ي با�شم  وق���د 
�لنيابة �لعمومية باملحكمة �لبتد�ئية 
بتون�س �شفيان �ل�شليطي يف ت�شريح 
قا�شي  �إ�������ش������د�ر  خ�����رب  �إع������الم������ي، 
يف  بال�شجن  �إي���د�ع  بطاقة  �لتحقيق 
حّق �لليبي وليد قليب، م�شيفا  �أّنه 
قد مّت ��شتنطاقه  بح�شور حماميه. 
وتاأتي بطاقة �لإي��د�ع بال�شجن على 
خلفية  تهم متعلقة بجر�ئم �إرهابية 
و�لحتفاظ   �ح���ت���ج���از  ع���ن  ف�����ش��ال 
ب�شخ�س دون �إذن ق�شائي �إ�شافة �إىل 
دولية يف حقه.  بطاقة جلب  �شدور 
كما �أّن بطاقة �إيد�عه بال�شجن مّتت 
يف ق�شية و�حدة مّت فيها �أي�شا �شجن 
فرب�ير  ���ش��ه��ر  م��ن��ذ  ت��ون�����ش��ي  عن�شر 
�ملا�شي بناء على قر�ر من ذ�ت قا�شي 

�لتحقيق �ملتعّهد بامللف.
ووليد قليب هو قيادي يف جمموعات 
جزء  على  ت�شيطر  �لتي  ليبيا  فجر 
ت�شّمى  ما  وتقود  �لليبي  �ملجال  من 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
�لباجي  �لتون�شي  �ل��رئ��ي�����س  ي��ب��د�أ 
ق���ائ���د �ل�����ش��ب�����ش��ي �ل���ي���وم �لأرب����ع����اء 
�إىل  ت�شتغرق يومني  ر�شمية  زي��ارة 
�لوليات �ملتحدة �لتي تنتظر منها 
تون�س دعما ع�شكريا �أكرب ملو�جهة 

�لرهاب. 
�ل�شب�شي  قائد  �لباجي  �أع��رب  وقد 
�أم�س  �شو�’  ‘ر�ديو  م��ع  ح����و�ر  يف 
م�شاعدة  يف  ث��ق��ت��ه  ع���ن  �ل���ث���الث���اء 
�لوليات �ملتحدة تون�س يف مو�جهة 
خا�شة  ب��ه��ا،  مت��ر  �ل��ت��ي  �لتحديات 

�لأمنية و�لقت�شادية. 
بار�ك  �لرئي�س  �أّن  �ل�شب�شي  و�أّك��د  
�ل��ت��غ��ي��ري يف  �أي����د  �أّول م���ن  �أوب���ام���ا 
تون�س وتابع �ملر�حل �لتي مرت بها 
�ل��ب��الد، و�أن���ه و�ث��ق ب��اأن �ملحادثات 
كل  يف  ج���دي  ت��ع��اون  ع��ن  �شت�شفر 

�مليادين. 
وقال �ل�شب�شي مل ناأت �إىل �لوليات 
�مل�����ش��اع��د�ت و�إّن���ا  �مل��ت��ح��دة لطلب 
�لبلدين،  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  لتعزيز 
وطلبت  �شبق  تون�س  �أّن  حا  مو�شّ
�مل��ت��ح��دة م�شاعفة  �ل���ولي���ات  م��ن 

بان يزور املنطقة ال�شناعية بني الكوريتني
•• �شول-رويرتز:

وك��ال��ة ي��ون��ه��اب ل��الأن��ب��اء ع��ن �لأمني 
�ل��ع��ام ل���الأمم �مل��ت��ح��دة ب���ان ك��ي مون 
ق��ول��ه يف �إف���ادة �إع��الم��ي��ة �إن���ه �شيزور 
�لو�قع  �ل�شناعي  كاي�شوجن  جممع 
بني  �حل����������دود  م�����ن  �ل���������ش����م����ال  �إىل 

�لكوريتني يوم غد �خلمي�س.
وت����دي����ر �ل����ك����وري����ت����ان �مل���ج���م���ع وه���و 
على  ت��ق��ع  خ��ا���ش��ة  �شناعية  منطقة 
�ل�شمال  �إىل  قليلة  كيلومرت�ت  بعد 
بني  �لتح�شني  �شديدة  �حل���دود  م��ن 
ثالث  بان  �شي�شبح  وبذلك  �لبلدين. 
�أمني عام لالأمم �ملتحدة يزور �ل�شمال 
�أثناء توليه �ملن�شب و�أول �أمني عام للمنظمة �لدولية يفعل ذلك منذ عبور 
بني  �ل�شالح  منزوعة  �ملنطقة  غايل  بطر�س  بطر�س  �ل�شابق  �لعام  �لأم��ني 

�لكوريتني عند بانوجنوم يف دي�شمرب كانون �لأول عام 1993.

 انتخابات عامة بتايالند يف اأغ�شط�ش
•• بانكوك-رويرتز:

قال وي�شانو كريا-جنام نائب رئي�س �لوزر�ء �لتايالندي �أم�س �إن �لنتخابات 
 2016 �آب  �أغ�شط�س  2016 �شتعقد يف  �أو�ئ��ل  �إجر�وؤها يف  �ملزمع  �لعامة 
�أعقاب قر�ر �تخذته �حلكومة باإجر�ء ��شتفتاء على  على �لأقرب وذلك يف 

�لد�شتور �جلديد للبالد.
وقال وي�شانو �إذ� كان علينا �إجر�ء ��شتفتاء يف يناير �شنحتاج بعد ذلك ما بني 
ثالثة و�أربعة �أ�شهر لتعديل قو�نني خمتلفة.. بعد ذلك �شنجري �نتخابات 
�أق��رب تقدير �شتجرى تقريبا يف  90 يوما. على  خالل فرتة ل تزيد عن 

�أغ�شط�س �أو يف �شبتمرب.
�لد�شتور  على  ��شتفتاء  �إج���ر�ء  ���ش��رورة  على  و�ف��ق  �ل����وزر�ء  جمل�س  وك��ان 

�جلديد وعلى خطة �جلي�س لعادة �لدميقر�طية

و�ن  م�شوؤول”،  غ���ري  ���ش��خ�����س  ع���ن 
�لليبية  �ل��دول��ة  م��ع  تتعامل  تون�س 
مع  ت��ت��ع��ام��ل  ول  منها  رد�  وت��ن��ت��ظ��ر 

�لأ�شخا�س.
وكان وزير �لإعالم �لليبي يف حكومة 
على  تعليقا  دّون  قد  �لليبية  ط��ربق 
�لفي�شبوك  على  �لر�شمية  �شفحته 
ت��ه��ّج��م ف��ي��ه ع��ل��ى �ل��رئ��ي�����س �لباجي 
�شوف  �ل�شب�شي  وقال  �ل�شب�شي  قائد 

ي�شتعل ويحرتق ويكون رماد�.
م��ع �لإ���ش��ارة �إىل �أن ه��ذ� �ل��وزي��ر قد 
�لت�شريحات حيث  عرف مبثل هذه 
ه���دد يف وق���ت ���ش��اب��ق ب��ق�����ش��ف معرب 
ر�أ���س �جلدير �حل���دودي بني تون�س 

وليبيا وغلقه كليا.
�لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  ن��ف��ى  �مل��ق��اب��ل  يف 
�ملوؤقتة  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �حل���ك���وم���ة  ب��ا���ش��م 
ت�شريحات  تكون  �أن  �لعريبي  حامت 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وت��ع��ل��ي��ق��ات 
ل���الإع���الم و�ل��ث��ق��اف��ة و�لآث�������ار عمر 
�لقويري �ملتعلقة بتون�س متثل وجهة 
نظر �لدولة �لليبية ، م�شيفا خالل 
�لوحيدة  �جلهة  �أّن  �شحفي  موؤمتر 
�ملخولة بالتعبري عن �ملوقف �لر�شمي 
�لليبية هو �لناطق �لر�شمي  للدولة 
با�شم �حلكومة و�أن �أي ت�شريح لأي 
م�������ش���وؤول �آخ�����ر مي��ث��ل وج���ه���ة نظره 
موقف  ع���ن  ي��ع��رب  ول  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
�لعالقات  عمق  على  م��وؤك��د�  ليبيا، 
هذ�  وتون�س  ليبيا  يف  �ل�شعبني  بني 
�لدميقر�طي  �مل�����ش��ار  ح��زب  وط��ال��ب 
�شلطات  �ل���ت���ون�������ش���ي،   �لج���ت���م���اع���ي 
بالده بقطع �لعالقات �لدبلوما�شية 
�ل�شرعية.  غ��ري  ليبيا  ح��ك��وم��ة  م��ع 
و���ش��دد �حل����زب يف ب��ي��ان ���ش��ادر عنه 
�أنه   ، �ل�شيا�شي  مكتبه  �جتماع  بعد 
على رئا�شتي �جلمهورية و�حلكومة 
للعالقات  ح���د  و���ش��ع  �ل��ت��ون�����ش��ي��ت��ني 
�لليبية  �لأط��������ر�ف  م���ع  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
و�ملتعاطفة  �ل�شرعية  على  �ملنقلبة 
مع �لإره��اب، خا�شة �أّن �لعالقة مع 
هذه �لأطر�ف قد تز�منت مع �رتفاع 
عدد �لتون�شيني �ملختطفني يف ليبيا 

وعّمقت معاناتهم .

و�أكد بخ�شو�س �لق�شايا �لإقليمية 
�شيكون  �لليبي  �مللف  �أّن  و�لدولية، 
�للقاء�ت  خ���الل  رئ��ي�����ش��ي��ا  حم����ور� 
�لقرب  ل��ع��ام��ل  ن���ظ���ر�  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة، 
�جلغر�يف مع �جلارة ليبيا، وللدور 
تون�س  به  �أن ت�شطلع  �لذي ميكن 
�لبلد  ه����ذ�  يف  �ل���و����ش���ع  حل��ل��ح��ل��ة 

و��شتجاب  �لع�شكرية  �مل�����ش��اع��د�ت 
�لناطق  �لأمريكي.  وقال  �جلانب 
�لتون�شية  �لرئا�شة  با�شم  �لر�شمي 
�لتي  �ل��زي��ارة  “�إن  �ل�شيناوي  معز 
����ش���ي���وؤدي���ه���ا ق���ائ���د �ل�����ش��ب�����ش��ي �إىل 
بالأ�شا�س  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة   ، و����ش��ن��ط��ن 
باعتبارها  رم��زي��ا،  طابعا  وتكت�شي 
�أول زيارة لرئي�س منتخب بطريقة 
من  مبا�شرة  وب�شفة  دميقر�طية 
قبل �ل�شعب �إىل �لوليات �ملتحدة«. 
و�أك���������د �أن��������ه ����ش���ي���ت���م خ������الل ه���ذه 
�إم�شاء  “�ل�شتثنائية”،  �ل��زي��ارة 
�ملجالت،  م��ت��ع��ددة  تفاهم  م��ذك��رة 
�ل�شيا�شي  �ل��ت��ع��اون  �أ�ش�س  ل�شبط 
خالل  من  و�لعلمي،  و�لقت�شادي 
ت���رك���ي���ز ح������و�ر �����ش���رت�ت���ي���ج���ي بني 
وزر�ء  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل���ب���ل���دي���ن، 

�خلارجية ورئي�شي �لبلدين.
�ل��ع�����ش��ك��ري، فقد  �مل���ج���ال  �أم�����ا يف 
مكافحة  ب������اأن  �ل�������ش���ي���ن���اوي  �أف�������اد 
رئي�شيا  حم���ور�  �شتكون  �لإره�����اب 
�نه  مبينا  �ل�شب�شي،  حم��ادث��ات  يف 
�ل��زي��ارة تعزيز  �أه���د�ف  م��ن �شمن 
دعم �لوليات �ملتحدة لتون�س على 
�لع�شكرية  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  م�����ش��ت��وى 

وكذلك على م�شتوى �لتدريب.
�ل���������ش����دد، عن  ه������ذ�  و�أع����������رب يف 
�لوليات  ت�����ش��اع��ف  �أن  يف  �لأم�����ل 
�مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة م����ن حجم 
للم�شاعد�ت  �مل��ر���ش��ودة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة 
معلنا  لتون�س،  �ملوجهة  �لع�شكرية 
يف هذ� �ل�شاأن عن �نطالق �للجنة 
�لبلدين  بني  �مل�شرتكة  �لع�شكرية 

يوم 29 مايو �جلاري.
وبالن�شبة �إىل �لتعاون �لقت�شادي، 
با�شم  �ل���ر����ش���م���ي  �ل���ن���اط���ق  ����ش���رح 
ب��اأن��ه �شيتم  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة،  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�قت�شادية  جلنة  �إن�شاء  م��رة  لأول 
تو�شيح  يف  ���ش��ت�����ش��اه��م  م�����ش��رتك��ة، 
�لروؤية بخ�شو�س جمالت �لتعاون 
�لثنائي، مذكر� با�شتعد�د �لوليات 
مزيد  لتقدمي  �لأمريكية  �ملتحدة 
لتون�س  �ل��ق��رو���س  ���ش��م��ان��ات  م���ن 

لدى �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لدولية.
و�أ�شار يف �ل�شياق ذ�ته، �إىل �لدعوة 
�لتي مت توجيهها لتون�س للم�شاركة 
�لدول  قمة  يف  ��شتثنائية  ب�شفة 
�أنها مل  �لكبار، و�لتي قال  �ل�شبعة 
�إثر  تكن بالأمر �لهني بل حتققت 

جهود مكثفة .

�ملعرتف  غ���ري  ب��ح��ك��وم��ة ط��ر�ب��ل�����س 
مبطار  موؤخر�  �إيقافه  مت  دوليا  بها 
تون�س قرطاج  �ل��دويل ، ولأجله مت 
حو�يل  �حتجاز  �ملا�شي  �ل�شبت  ي��وم 
فجر  ق��و�ت  قبل  م��ن  تون�شيا   172
مع  مبقاي�شته  تطالب  �ل��ت��ي  ليبيا 

�ل�شلطات تون�شية.

هجرة غري �سرعية
با�شم  �مل��ت��ح��دث  رج���ح  �مل��ق��اب��ل،  ويف 
خمتار  �لتون�شية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
لإي����ق����اف  ي����ك����ون  �أن  �ل���������ش����و������ش����ي، 
بحملة  عالقة  ليبيا  يف  �لتون�شيني 
�لتثبت من وثائق  �إىل  �أمنية تهدف 
�لإقامة، موؤكد� وجود �ت�شالت بني 
�ل��ب��ل��دي��ن ل���الإف���ر�ج ع��ن��ه��م يف �أق���رب 

وقت.
د�خلية  وزي��ر  �أف��اد  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف 
“حكومة طر�بل�س” حممد �شعيرت، 

ليبيا، مو�شحا �أّن �لت�شالت قائمة 
يف  وك�شف  �لليبيني.   �مل�شوؤولني  مع 
ت�شريح �إذ�عي، �أّن �أطر�فا من �جلهة 
�ل��غ��رب��ي��ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة ه���ي م���ن قامت 
�إىل  �ن���ه  �إىل  م���وؤّك���د�  ب��اخ��ت��ط��اف��ه��م، 
تون�شيا   56 �خ��ت��ف��اء  ثبت  �لآن  ح��د 
تلقتها  �لتي  �ملعلومات  ح�شب  فقط، 

قن�شلية تون�س بطر�بل�س. 
منذ  �ملتد�ولة  �لأخ��ب��ار  �أّن  �إىل  ي�شار 
�لأحد �ملا�شي ُتفيد باختطاف ما ل 

يقّل عن 172 تون�شيا يف ليبيا. 
�أور�ق  ثبوتية  رو�ي��ة  يوؤكد  ومم��ا قد 
مقاي�شة،  عملية  ولي�شت  �لإق���ام���ة 
م�شريا  م���و�ط���ن���ا   194 و�����ش����ول 
معرب  م����ن  �ل���ل���ي���ب���ي  �جل����ان����ب  �إىل 
ٍر�أ���������س ج���دي���ر ب���ع���د �ح���ت���ج���ازه���م يف 
�نتظار  �ل��زم��ن يف  م��ن  ل��ف��رتة  ليبيا 
ح�شولهم على تر�خي�س للعبور �إىل 
�جلانب �لتون�شي من �ملعرب وتاأمني 

يف  �مل���ح���ت���ج���زي���ن  �ل���ت���ون�������ش���ي���ني  �أّن 
�إطار حملة  �إيقافهم يف  طر�بل�س مت 
ملقاومة  ط��ر�ب��ل�����س  ح��ك��وم��ة  تنفذها 
�شرعية،  غ����ري  �ل����ه����ج����رة  ظ����اه����رة 
�مل��ح��ت��ج��زي��ن مبا  �أّن ج��م��ي��ع  م���وؤك���د� 
ترحيلهم  �شيقع  �لتون�شيون  فيهم 
لأر����ش��ي��ه��م. م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، نفا 
���ش��ع��ي��رت �لأن����ب����اء �ل���ت���ي رب���ط���ت بني 
عملية �حتجازهم و�إيقاف �ل�شلطات 
ليبيا  فجر  يف  للقيادي  �لتون�شية  
�أن  �ل��ق��ل��ي��ب.  وك�����ش��ف �شعيرت  ول��ي��د 
�لقليب  ب��ح��ق  �مل���رف���وع���ة  �ل����دع����وى 
تون�شي  م����و�ط����ن  ق���ب���ل  م����ن  ك���ان���ت 
�جلانب  و�أّن  �لليبية،  �لأر��شي  على 

�لتون�شي �أبدى ��شتعد�ده لرتحيله.
وق���د �أّك����د �أم�����س �ل��ث��الث��اء  �لناطق 
�لتون�شية  �لرئا�شة  با�شم  �لر�شمي 
يذكر  جديد  ل  �ن��ه  �ل�شيناوي،  معز 
يف  �ملحتجزين  �لتون�شيني  ملف  يف 

�لأو�����ش����اع د�خ�����ل ل��ي��ب��ي��ا، وب�����رر فيه 
تعامل تون�س مع ما ي�شمى بحكومة 

�لإنقاذ غري �ملعرتف بها.
رئي�س  �ن���ت���ق���د  �ل�������ش���ي���اق،  ه�����ذ�  ويف 
بها دوليا  �ملعرتف  �لليبية  �حلكومة 
�لرئي�س  ت�����ش��ري��ح   �ل��ث��ن��ي  ع��ب��د �هلل 
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  �ل��ت��ون�����ش��ي 
�ل���ذي �ع��ت��ربه �ع��رت�ف��ا غ��ري ر�شمي 

بحكومة �لإنقاذ يف طر�بل�س.
وق��ال �لثني يف ح��و�ر مع ر�دي��و �شو� 
حتدث  �ل�شب�شي  �إّن  �لثالثاء،   �أم�س 
على  �شرعيته  يك�شب  مل  ج�شم  ع��ن 
�لإطالق، ولي�س منتخبا من �ل�شعب 
، بحجة �شيا�شة �أمر �لو�قع، م�شيفا 
له  ي�������ش���يء  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ت�����ش��ري��ح  �أن 

ك�شخ�شية �شيا�شية .
�أم�س،  �أو�شح �لرئي�س �لتون�شي  وقد 
�لليبي  �مل��ل��ف  م��ع  تتعامل  ب���الده  �أن 
�لدولية  �ل�شرعية  �ل�شيا�شة  ح�شب 

مبعنى �أن  �عرت�فها بحكومة طربق 
بها،  �ل��دويل  �لع���رت�ف  ياأتي �شمن 
على  �جل��غ��ر�يف  �ل��و�ق��ع  يفر�س  كما 
تون�س �لتعامل مع حكومة طر�بل�س 
تون�شية هي مع  �أن �حل��دود  باعتبار 

حكومة طر�بل�س.
�أي  وج���ود  �لتون�شي  �لرئي�س  ون��ف��ى 
بحكومة  ت��ون�����ش��ي  ر���ش��م��ي  �ع�����رت�ف 
و�قعا  ه��ن��اك  �أن  مو�شحا  طر�بل�س 
يفر�س نف�شه على �حلدود �جلنوبية 
للبالد يجب �أن نتعامل معه و يتمثل 
يف وجود طرف �شيا�شي يف طر�بل�س 

وم�شالح حيوية و جالية تون�شية.
من جهته، قال �لناطق �لر�شمي با�شم 
�لرئا�شة �لتون�شية معز �ل�شيناوي يف 
�لإعالم  وزي��ر  ت�شريحات  على  رده 
وتهجمه  ط��ربق،  حكومة  يف  �لليبي 
هذه  �أّن  �ل��ت��ون�����ش��ي،  �ل��رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
�لت�شريحات “غري م�شوؤولة �شدرت 

عودتهم �إىل بالدهم، وفق ما �أوردته 
تقارير �إخبارية. 

�لذين  �مل�شريني  �لعمال  �أح��د  وق��ال 
معرب  م��ن  �لتون�شي  باجلانب  حلو� 
�إّن �حتجازهم من قبل  ر�أ�س جدير، 
خلفية  على  ج��اء  ليبيا  فجر  ق���و�ت 
دخ����ول����ه����م �ل�����ب�����الد ب���ط���ري���ق���ة غري 
�أنهم كانو� �شحية  �شرعية، مو�شحا 
تزوير  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ل��ع�����ش��اب��ات 

�لتاأ�شري�ت و تهريب �لأ�شخا�س. 

حكومة طربق غا�سبة
م��ع��ان��اة ت��ون�����س م��ع �مل��ل��ف �ل��ل��ي��ب��ي ل 
تقت�شر على طر�بل�س وكتائب فجر 
و�إنا  حدودها،  على  �ملنت�شبة  ليبيا 
�أي�شا مع حكومة طربق حيث تتالت 
�لت�شريحات �ملنددة مبوقف �لرئي�س 
�لتون�شي �لأخري و�لذي قلل فيه من 
���ش��ي��ط��رة �حل��ك��وم��ة �ل�����ش��رع��ي��ة على 

�ل�شقيق، مذكر� باأن تون�س �شتبقى 
ع��ل��ى �حل��ي��اد م��ن ك��اف��ة �لأط����ر�ف 

�ملتنازعة.
�لفل�شطينية  �ل��ق�����ش��ي��ة  و�أ�����ش����اف 
قائد  ل��ق��اء�ت  يف  ح��ا���ش��رة  �شتكون 
�لرئي�س  زي��ارة  �أن  مبينا  �ل�شب�شي، 
عبا�س  حم����م����ود  �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي 

ت��ك��ن من  ت��ون�����س م���وؤخ���ر�، مل  �إىل 
ق��ب��ي��ل �ل�����ش��دف��ة، ب��ل ح��م��ل رئي�س 
�جلمهورية ر�شالة لتبليغها. وقال 
يطرح  �أن  “�أت�شور  �ل�شدد  هذ�  يف 
�لر�شالة  ه��ذه  �جلمهورية  رئي�س 
�شياق  يف  �أوب����ام����ا  �ل��رئ��ي�����س  ع��ل��ى 

وظروف حمددة ».

اأكدت ر�سميا �سجن اأحد قيادات فجر ليبيا

تون�ش بني مطرقة حكومة طربق و�شندان طرابل�ش..!
الرئا�سة التون�سية: املعلومات ُتوؤكد اختفاء 56 تون�سيا فقط يف ليبيا
اخلارجية: ل عالقة لحتجاز التون�شيني بق�شية املعتقل الليبي

الثني ي�ستنكر ما اعتربه اعرتافا غري ر�سمي بحكومة االإنقاذ 
ال�شب�شي ينفي اعرتاف تون�ش ر�شميا بحكومة طرابل�ش

االأمن واالقت�ساد حمور زيارة ال�سب�سي لوا�سنطن

موافقة اأمريكية على م�شاعفة امل�شاعدات الع�شكرية لتون�ش
ر�سالة من حممود عبا�س يحملها الرئي�س التون�سي اإىل اوباما

باك�شتان توقع اتفاقًا ا�شتخباراتيًا مع اأفغان�شتان 
•• اإ�شالم اأباد –وكاالت:

قال �جلي�س �لباك�شتاين، �أم�س �إن وكالتي �ملخابر�ت يف باك�شتان و�أفغان�شتان �شتتبادلن �ملعلومات بعد �شنو�ت من 
�لعد�ء و�لتهامات يف �إ�شارة �إ�شافية على �أن �لعالقات �لفاترة بني �جلارتني رمبا تتح�شن تدريجيا.

�لباك�شتاين  بفرعيها  طالبان  جماعة  تقودها  �لتي  �لتمرد  حركة  ملعاجلة  �أ�شا�شيا  �أم��ر�  �لعالقات  حت�شن  ويعّد 
و�لأفغاين على جانبي �حلدود بني �لبلدين على �لرغم من �لإرث �لطويل من �نعد�م �لثقة بني �لطرفني �لذي 
يجب عليهما �لتغلب عليه. و�أعلن �مليجور جر�ل عا�شم باجو�، �ملتحدث با�شم �جلي�س �لباك�شتاين، �لتوقيع على 
مذكرة تفاهم بني وكالتي �ملخابر�ت يف تغريدة على تويرت يف وقت متاأخر من يوم �أم�س �لأول. وقال يف تغريدته: 
مت توقيع مذكرة �لتفاهم بني جهاز �ملخابر�ت �لد�خلية �لباك�شتانية و�إد�رة �لأمن �لقومي يف �أفغان�شتان. و�أو�شح: 
ت�شمل �ملذكرة تبادل معلومات �ملخابر�ت وعمليات خمابر�تية من�شقة ومتكاملة على �لطرفني . وياأتي هذ� �لإعالن 
بعد زيارة قام بها رئي�س �ملخابر�ت وقائد �لأركان ورئي�س �لوزر�ء �لباك�شتانيون �إىل �لعا�شمة �لأفغانية كابول يف 

�لأ�شبوع �ملا�شي.

دعوات يف تون�س لقطع العالقات مع حكومة طرابل�سو�سول 194 مواطنا م�سريا اإىل معرب راأ�س جدير

ويتجدد �للقاء بني �وباما و�ل�شب�شي

عبد �هلل �لثني يعاتب �ل�شب�شي

فجر ليبيا �شوكة يف خا�شرة تون�س

�لقويري يهدد �لرئي�س �لتون�شي

معز �ل�شيناوي 
يعلق على 

ت�شريحات وزير 
�لعالم �لليبي
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•• �شيدين-رويرتز:

�ملو�طنني  عن  �لعفو  �أم�س  �أب��وت  توين  �ل�شرت�يل  �ل��وزر�ء  رئي�س  ��شتبعد 
�إىل  و�ل��ع��ودة  �لإرهابية  �جلماعات  ت��رك  �إىل  ي�شعون  �لذين  �لأ�شرت�ليني 
�لوطن يف �أعقاب تقارير �إعالمية ذكرت �أن حكومته تتفاو�س مع من�شقني 
�ل�شرت�لية يف  �ل�شلطات  �أن  �ل�شرت�لية  �لإذ�ع��ة  هيئة  وذك��رت  حمتملني. 
�ل�شرق �لأو�شط تتفاو�س مع ثالثة مقاتلني ��شرت�ليني يف �شفوف تنظيم 
د�ع�س �ملت�شدد يريدون ترك �لتنظيم لكنهم يخ�شون �ل�شجن لدى عودتهم 
�تخذ موقفا مت�شدد�  يوؤكد خماوفهم  عندما  �أب��وت  �أن  وب��د�  �إىل وطنهم. 
يت�شمن عقوبة �ل�شجن لأولئك �لذين جتاهلو� �لقو�نني �ل�شرت�لية �لتي 
�أبوت  وقال  و�لعر�ق.  ب�شوريا  �ل�شر�عات  �مل�شاركة يف  �شر�حة من  متنعهم 

لل�شحفيني �إذ� ذهبت �إىل �خلارج لك�شر �لقانون �ل�شرت�يل و�إذ� ذهبت �إىل 
فمن   ... و�لتطرف  �مل�شلل  �لديني  �لتع�شب  با�شم  �لأب��ري��اء  لقتل  �خل��ارج 
�ل�شعب �أن �أرحب بك مرة �أخرى يف هذ� �لبلد. و�أ�شاف �أبوت �إذ� ذهبت �إىل 
�أ�شرت�ليا  �إىل  للعودة  ت�شعى  وكنت  �إرهابية  �إىل جماعة  �خل��ارج لالن�شمام 
و�شيجري  للمحاكمة  تقدميك  و�شيتم  عليك  �لقب�س  �إل��ق��اء  يتم  ف�شوف 
�شجنك.  ويقدر حمللون �أمنيون �أن عدد �ملقاتلني �لأجانب �لذين �شافرو� 
�لعر�ق و�شوريا بالآلف.  �إىل  �لعامل  �أنحاء  �ل��دول يف خمتلف  من ع�شر�ت 
وقال �أبوت للربملان �إن 70 ��شرت�ليا على �لأقل يقاتلون يف �لعر�ق و�شوريا 
تاأهب  حالة  يف  و��شرت�ليا  ��شرت�ليا.  يف  و�شيط   100 ح��و�يل  م��ن  بدعم 
من  عائدين  مت�شددين  �أو  متطرفني  قبل  م��ن  لهجمات  حت�شبا  ق�شوى 
�إىل  �لتهديد  �لبالد م�شتوى  �لأو���ش��ط.  ورفعت  �ل�شرق  �لقتال يف منطقة 

مرتفع و�أجرت �شل�شلة من �حلمالت �لأمنية يف �ملدن �لكربى.

عودة دبلوما�شية للوليات املتحدة يف رو�شيا 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

بعد خالف ��شتمر عامني �عاد �جو�ء �حلرب �لباردة، �شجلت �لوليات �ملتحدة يف �ليام �لخرية عودة 
دبلوما�شية على �على م�شتوى يف رو�شيا من �جل تهدئة �لتوتر و�لتعاون يف �مللفات �لدولية �ل�شائكة.

��شتقبل  حيث  رو�شيا  بجنوب  �شوت�شي  منتجع  يف  �ملا�شي  �ل�شبوع  للتح�شن  �لوىل  �لبو�در  وظهرت 
�لرئي�س فالدميري بوتني وزير �خلارجية �لمريكي جون كريي.

نولند  فيكتوريا  لوروب���ا  �لم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعدة  زي��ارة  وت��اله  ��شتثنائيا  �للقاء  وك��ان 
للتباحث حول �وكر�نيا. كما توجه مبعوث للحكومة �لمريكية �خلا�س حول �شوريا �ىل �لعا�شمة 

�لرو�شية للتباحث حول عملية �نتقالية �شيا�شية حمتملة يف هذ� �لبلد �لذي يعي�س حالة نز�ع.
�لحتاد  �نهيار  منذ  بينهما  دبلوما�شية  �زم��ة  با�شو�   2012 منذ  ورو�شيا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ومت��ر 
و�شكلت زيارة كريي �ىل رو�شيا يف 12 مايو للمرة �لوىل منذ عامني تغيري�  �ل�شوفياتي يف 1991. 

و��شحا يف جلهة ورغبة و��شنطن يف عودة �لعالقات مع مو�شكو.

•• الفجر- تون�ص - خا�ص
حكومة  يف  �لأوىل  ي��وم  �مل��ائ��ة  �نتهت 
�حلبيب �ل�شيد، وقد كان من �ملقرر 
تقرير�  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ي��ق��دم  �أن 
عما  �ل�شعب  ن���و�ب  ملجل�س  مف�شال 
ق�����ام ب����ه �أع���������ش����اء ح��ك��وم��ت��ه خالل 
ه��ذه �ل��ف��رتة، لكن روزن��ام��ة ن�شاطه 

�خلارجي حالت دون ذلك. 
�إّن  �لأو�������ش������اط  ب��ع�����س  ر�أت  ول���ئ���ن 
�حل���دي���ث ع��ل��ى ع��م��ل �حل���ك���وم���ة يف 
100 يوم، م�شاألة ل ميكن �حلديث 
�لتي  �ملتقّدمة  �لبلد�ن  يف  �إّل  عنها 
م�شتوى  ع���ل���ى  �����ش���ت���ق���ر�ر�  ت���ع���رف 
م��وؤ���ّش�����ش��ات��ه��ا و�ق��ت�����ش��اده��ا و�أم��ن��ه��ا ، 
حالة  م��ن  تعاين  تون�س  �أّن  ح��ني  يف 
ة على �مل�شتوى  عدم �ل�شتقر�ر خا�شّ
ذل����ك مل مينع  ف����ان  �لق���ت�������ش���ادي، 
�لأحز�ب �ل�شيا�شية من د�خل �حلكم 
حكومة  �أد�ء  تقييم  م��ن  وخ��ارج��ه��ا 

�ل�شيد خالل هذه �لفرتة.
وق���د ت��وزع��ت �مل���و�ق���ف وت��ب��اي��ن��ت  يف 
�أح��������ز�ب �حلكم  ب����ني  ه�����ذ� �ل�������ش���دد 
و�أحز�ب �ملعار�شة ومنظمات �ملجتمع 
�آد�ء  �أّن  ر�أى  م���ن  ف��ه��ن��اك  �مل�����دين،  
�ل�����ش��ي��د وف��ري��ق��ه �ل������وز�ري مل يكن 
من  وهناك  �لنتظار�ت،  م�شتوى  يف 
�أخذ  يف  �لإ���ش��ر�ع  �إىل  �حلكومة  دع��ا 
قر�ر�ت عاجلة لتجنيب �لبالد �ملزيد 
و�لتاأزم  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��ده��ور  م��ن 
م���ن طالب  �لق���ت�������ش���ادي، وه���ن���اك 
ب��ال��و�ق��ع��ي��ة وت��ف��ّه��م �ملناخ  ب��ال��ت��ح��ل��ي 
�لذي تعمل فيه �حلكومة، مناخ يت�شم 
و�لأمني  �لج��ت��م��اع��ي  ب��ال���ش��ط��ر�ب 
�أّن ما  و�ملاأزق �لقت�شادي، معتربين 
ويف  �لتحديات  حلجم  قيا�شا  �أجن���ز 
ظ���ل �ل���ظ���روف �ل�����ش��ع��ب��ة �ل��ت��ي متّر 
�أّن  موؤكدين  مهّما،  يعّد  تون�س،  بها 
م�شاعدة  تقت�شي  �لوطنية  �مل�شلحة 
�لكايف  �ل���وق���ت  وم��ن��ح��ه��ا  �حل��ك��وم��ة 

للحكم لها �آو عليها.

�سهادة ا�ستح�سان من النه�سة
�لنه�شة  رئ��ي�����س ح��رك��ة  �أث���ن���ى  وق���د 
�لذي  �ملجهود  على  �لغنو�شي،  ر��شد 
ب���ه ح��ك��وم��ة �حل��ب��ي��ب �ل�شيد  ت��ق��وم 
عر�شته  �ل��ت��ي  �ل��ربن��ام��ج  �إن  وق����ال 
قف�شة  حمافظة  لتنمية  �حل��ك��وم��ة 
هو  �إن��ا  �ملنجمي  �حلو�س  ومنطقة 
�ملناطق  بكل  �لعناية  �جت��اه  يف  عّينة 
�حلكومة  �أّن  �إىل  م�شري�  �لد�خلية، 
م�����ش��اري��ع معطلة  ب��ت��ح��ري��ك  ت���ق���وم 
مطالبا  ج��دي��دة،  م�شاريع  و�إح����د�ث 

بدعم �حلكومة ل �إعاقة عملها.
�أد�ء  ع��ل��ى  تعليقه  ويف  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
من  ي�������وم   100 ب����ع����د  �حل����ك����وم����ة 
ت�����ش��ل��م��ه��ا مل��ه��ام��ه��ا، ق����ال �أم�����ني عام 
�لعري�س،  ع��ل��ي  �ل��ن��ه�����ش��ة،  ح���رك���ة 
�أجن�����زت خ���ط���و�ت يف جمالت  �أن���ه���ا 
�أ�شغال  و��شتئناف  �لإره��اب  مكافحة 
يعاب  م��ا  �أن  غ��ري  �ملعطلة،  �مل�شاريع 
عليها هو عدم �لقدرة على �لتو��شل 
مع �ل�شعب لت�شليط �ل�شوء على ما 
�لإجناز،  ب�شدد  ه��و  وم��ا  �إجن���ازه  مت 
منه  عانت  �ل��ذي  �لإ�شكال  ذ�ت  وه��و 
�حل��ك��وم��ات �مل��ت��ع��اق��ب��ة و�ل���ت���ي كانت 
من  تتمكن  �أن  دون  ك��ث��ري�  ت�شتغل 

�إبر�ز ذلك وفق تعبريه.
وع�����رّب �ل��ع��ري�����س ع���ن حت��ف��ظ��ه من 
100 يوم  �أد�ء �حلكومة بعد  تقييم 
�ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف 
�ل��ت��ي مت���ر ب��ه��ا ت��ون�����س ب��ع��د �شنو�ت 
مناخ  ويف  �ل��ب��الد  عا�شتها  ث���ورة  م��ن 
وكذلك  ���ش��ع��ب  دويل  �ق���ت�������ش���ادي 
�لجتماعي  للو�شع  بالن�شبة  �ل�شاأن 
�لذي تطغى عليه �لإ�شر�بات، د�عيا 
من  مزيد  �ل�شيد  حكومة  منح  �إىل 
�حلكومة  �لعري�س  و�أ�شاف  �لوقت، 

مع كل زيارة ميد�نية يوؤديها .
�شيا�شات  هيمنة  �ل��ت��ق��ري��ر  ولح���ظ 
�حلكومة،  ع��م��ل  ع��ل��ى  �ل��رت���ش��ي��ات 
�شيا�شة  �ن���ت���ه���ج���ت  �أن����ه����ا  م���ع���ت���رب� 
�ملطالب  ك����اف����ة  �إىل  �ل����ش���ت���ج���اب���ة 
و�ل��������رت�ج��������ع ع������ن جم����م����وع����ة من 
�لت�شعيد  تفادى  �أج��ل  من  قر�ر�تها 
مم���ا ج��ع��ل ع��م��ل �حل��ك��وم��ة رد فعل 
يكون  �أن  عو�شا  للمطلبية  مرجتل 

جزء� من برنامج و��شح �ملعامل.
�عتماد  ع���دم  �أّن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�ع���ت���رب 
�حلبيب �ل�شيد يف برنامج عمله على 
�نتخابها  �ل��ت��ي مت  �لأح����ز�ب  ب��ر�م��ج 
��شتحالة  �أم����ام  �مل���و�ط���ن  يجعل  ق��د 

م�شاءلة �حلزب �لذي �نتخبه.
�أن��ا يقظ فى هذه  ومل تقيم جمعية 
�ل���در�����ش���ة ع��م��ل �حل���ك���وم���ة، و�إن����ا 
تابعت وعود رئي�س �حلكومة �حلبيب 
�إىل  تقريرها  يف  وت��ط��رق��ت  �ل�شيد 

27 موؤ�شر�.
وزير  �أن  ي��ق��ظ  �أن���ا  منظمة  و�أف�����ادت 
جنيب  �مل�شتد�مة  �لتنمية  و  �لبيئة 
دروي�����س ه��و �أك���رث وزي���ر يف حكومة 
�حلبيب �ل�شيد حقق وعود� �أطلقها 
يف برنامج عمله خالل �ل�100 يوم 

�لأوىل من عمل �حلكومة. 
وقال رئي�س �ملنظمة ��شرف �لعو�دي، 
عمار  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزي��ر  �إّن 
�خ��ف��ق يف  �أك���رث وزي���ر  ه��و  �لينباعي 
ع��م��ل��ه ح�����ش��ب �ل�����ش��ي��د م���ي���رت، رغم 
�لتي  �مللفات  �ملنظمة ب�شعوبة  �إق��ر�ر 
�أّنه  �ملنظمة  �أع��ل��ن��ت  كما  ي��و�ج��ه��ه��ا. 
لعمل  �شهري  تقييم  ه��ن��اك  �شيكون 

�حلكومة.
�أطلقت  قد  يقظ  �أن��ا  منظمة  وكانت 
و�ل�شيد  م��ي��رت  �ل�����ش��ب�����ش��ي  م��وق��ع��ي 
�حلكومة  رئي�شي  �أد�ء  ملر�قبة  ميرت 
�لتز�مهما  وم�����دى  و�جل���م���ه���وري���ة 
قطعاها  �ل��ت��ي  �لنتخابية  ب��ال��وع��ود 

على �ل�شعب.

تقرير ال�سيد..يف الطريق
�ّجل  �ل�شيد  �حلبيب  �أّن  �إىل  ي�شار 
تقدمي تقريره عن �ملائة يوم �لأوىل 
�ن�شغاله  ب�شبب  حكومته  عمل  م��ن 
ب���ال���ت���ز�م���ات �أخ������رى م��ن��ه��ا �ل���زي���ارة 
�جلز�ئر  �إىل  �أد�ه����ا  �ل��ت��ي  �لر�شمية 
منذ �أيام، ثم زيار�ته �ملرتقبة لثالث 
�أ�شبوع  م����دى  ع��ل��ى  �أوروب�����ي�����ة  دول 

كامل.
رئا�شة  �أف��اد م�شدر مطلع من  وق��د 
رئي�س  �أّن  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة،  �حل���ك���وم���ة 
�شيقدم  �ل�شيد  �حل��ب��ي��ب  �حل��ك��وم��ة 
ت����ق����ري����ر ع����م����ل �حل�����ك�����وم�����ة خ����الل 
جمل�س  �أم�������ام  �لأوىل  ي�����وم  �مل����ائ����ة 
�ملقبل،  يونيو   5 ي��وم  �ل�شعب  ن���و�ب 
مذكرة  �ل��ي��وم  ذ�ت  يف  ���ش��ي��ق��دم  ك��م��ا 
�خلما�شي  ل��ل��م��خ��ط��ط  ت��وج��ي��ه��ي��ة 
2016 - 2020، �لذي تعكف على 
�إجن��ازه حاليا كل �ل��وز�ر�ت، يف �شكل 

كتيب �شغري. 
رئا�شة  �أّن  �مل���������ش����در،  ذ�ت  و�أك��������د 
�حلكومة ب�شدد جتميع كل �لوثائق 
�شو�ء  وز�رة،  ك��ل  لعمل  �لتوجيهية 
�أو ما مل تنجزه، م�شري�  �أجنزته  ما 
�إىل �أّن �ل�شيد قد �شدد على �شرورة 
بع�س  �أّن  �إل  بتقدميها،  �لت�شريع 
مل  فيما  لذلك  ��شتجابت  �ل����وز�ر�ت 

ي�شتجب �لبع�س �لآخر.
رئي�س  �أّن  �أي�����ش��ا،  �مل�����ش��در  وك�����ش��ف 
�حل�����ك�����وم�����ة ط����ل����ب م������ن �ل������������وزر�ء 
�حلينّية  �لإج�����ر�ء�ت  على  �ل��رتك��ي��ز 
تطبيق  عليهم  �شعب  و�إذ�  و�لآن��ي��ة، 
�أر����س �لو�قع  �أح��د �لإج����ر�ء�ت على 
فليمرو� �إىل �لإجر�ء �ملو�يل لتفادي 
�ل��ت��ع��ط��ي��الت، �أم����ا �لإج�������ر�ء�ت على 
يف  جت�شيمها  ف�شيتم  �لبعيد  �مل���دى 

�ملخطط �خلما�شي.

وندعمها  ن�����ش��ان��ده��ا  ون��ح��ن  ت��ع��م��ل، 
ون�شعى لتوفري عو�مل �لنجاح لها.

رئي�س حزب  �أف��اد  �شياق مت�شل،  ويف 
�حلكم،  �ل�����ش��ري��ك يف  ت��ون�����س  �آف�����اق 
�أّن �ملجل�س �لوطني  �إبر�هيم،  يا�شني 
حزب  كتلة  ت�شويت  ب���ارك  ل��ل��ح��زب، 
�آف�����اق ت��ون�����س ���ش��د م�����ش��روع قانون 
مت  �ل���ذي  للق�شاء  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�شعب  ن���و�ب  جمل�س  ع��ل��ى  ع��ر���ش��ه 

من قبل جلنة �لت�شريع �لعام.
و�أكد �أن هذ� �لت�شرف من قبل نو�ب 
�آف����اق ت��ون�����س ل مي��ك��ن �ع��ت��ب��اره باأي 
حال من  �لأحو�ل خروجا عن �شف 
�لئ���ت���الف �حل��ك��وم��ي، م�����ش��دد� على 
مو�قف  توحيد  على  ح��زب��ه  ح��ر���س 
�أح�������ز�ب �لئ����ت����الف �حل���ك���وم���ي من 
�لكربى،  �لوطنية  �لق�شايا  جملة 

وعلى تنفيذ بر�مج �حلكومة.
�لوطني  �ملجل�س  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  كما 
للحزب �شجل بكل �رتياح �لجناز�ت 
�ملائة  خالل  �حلكومة  حققتها  �لتي 
باخل�شو�س،  مبديا،  �لأخ���رية،  ي��وم 
�لرت���ي���اح ل��ل��ن��ج��اح��ات �ل��ت��ي حتققت 
و�لع�شكري  �لأم���ن���ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�ملجهود�ت  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وك���ذل���ك 
�لت�شغيل،و��شتنها�س  لدعم  �ملبذولة 
�مل�����ش��اري��ع �مل��ع��ط��ل��ة، وت�����ش��وي��ة بع�س 
ومقاومة  �ل���ع���ق���اري���ة،  �ل��و���ش��ع��ي��ات 
�لفقر، وحتقيق �لعد�لة �لجتماعية 

ومقاومة �لف�شاد.

اجلمهوري يدين .. وامل�سار 
يحرتز

�ل��ق��ي��ادي يف �حلزب  يف ح��ني �ع��ت��رب 
�جل���م���ه���وري ع�������ش���ام �ل�������ش���اب���ي، �أن 
بالنفجار  مهدد  �ل��ب��الد  يف  �لو�شع 
�ل�شعيف  �لأد�ء  خ���ل���ف���ي���ة   ع���ل���ى 
ف�شلها  و  �ل�شيد  �حلبيب  حلكومة 
و��شرت�تيجيات  خ��ط��ط  و����ش���ع  يف 
�لإ�شكاليات  حللحلة  ناجعة  وطنية 

�ملطروحة خالل هذه �ملرحلة.

�لعائالت قبل نهاية �أبريل �ملا�شي.
و�ع��ت��رب خ���الل ن����دوة ���ش��ح��ف��ي��ة، �أّن 
رئي�س  قطعها  �ل��ت��ي  �ل��وع��ود  معظم 
�ل�����ش��ي��د كانت  �حل���ك���وم���ة �حل��ب��ي��ب 
لالإح�شاء  ق��اب��ل��ة  وغ���ري  ف�شفا�شة 
�لعلمي ومل يقع �ل�شروع يف تنفيذها 
تنتقل من  �أن��ه��ا مل  ح��ي��ث  م��ي��د�ن��ي��ا 
�لتنفيذ  ط��ور  �إىل  �لتخطيط  ط��ور 
يف حني �نطلق �لعمل �حلكومي فى 

�جناز �لأعمال �لعاجلة.
و�أكد �لتقرير ت�شارب �أولويات رئي�س 
�حلكومة مع �أولويات وزر�ئه، وغياب 
ب��رن��ام��ج ت��األ��ي��ف��ي ل��رب�م��ج �لأح����ز�ب 
�ملكونة لالئتالف، و�لتجاء �حلكومة 
�إىل �إط�����الق م��زي��د م���ن �ل���وع���ود يف 

مو�جهة �ملطلبية �ملتز�يدة.
ت��ق��ري��ره��ا �إىل  �مل��ن��ظ��م��ة يف  ون��ب��ه��ت 
لالئتالف  م���وح���د  ب���رن���ام���ج  غ���ي���اب 
�أن  من  خ�شيتها  عن  معربة  �حلاكم 
منرب  �إىل  �حلكومي  �لعمل  يتحول 
ي�شتعمله كل حزب لتح�شني �شورته 
�إ�شرت�تيجية  يف  �لن�������ش���ه���ار  دون 

وطنية حكومية �شاملة.
ب�شيا�شات  و���ش��ف��ت��ه  م���ا  و�ن���ت���ق���دت 
تتبعها  �ل��ت��ي  �لأم������ام  �إىل  �ل���ه���روب 
�حل��ك��وم��ة م��ن خ���الل �إط����الق وعود 
���ش��ع��ب��ة �ل��ت��ح��ق��ق ق����د ت����زع����زع ثقة 
�إطناب  �ملو�طن يف �حلكومة وكذلك 
�لوعود  �إط���الق  يف  �ل�شيد  �حلبيب 

�ل����ر�أي عينة من  ����ش��ت��ط��الع  و���ش��م��ل 
1060 �شخ�شا موزعني على كامل 
و�لأرياف  �ملدن  فيها  �ملحافظات مبا 
11 و14  ب���ني  �مل��م��ت��دة  �ل���ف���رتة  يف 

مايو �جلاري. 
�نخفا�س يف  �ل���ر�أي  ��شتطالع  وب��نّي 
�أد�ء  ع��ل��ى  �مل�شتجوبني  ر���ش��ا  ن�شبة 
�ل�شيد  �حل��ب��ي��ب  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
باملائة   2 ف��ا���ش��ل   52 ك��ان��ت  ح��ي��ث 

لت�شبح 46 فا�شل 1 باملائة. 
�مل�شتجوبني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   36 وع���رّب 
�أد�ء  وزر�ء  ع��ل��ى ع���دم ر���ش��اه��م ع��ن 
�ل�شيد، و�حتل وزير �لد�خلية حممد 
�لأوىل من  �ملرتبة  �لغر�شلي  �لناجم 
ب�14  �مل�شتجوبني  ر�شا  ن�شبة  حيث 
�ل��دف��اع فرحات  وزي���ر  يليه  ب��امل��ائ��ة، 
ثم  باملائة،   3 فا�شل  ب�7  �حلر�شاين 
ب�5  �ل��ع��اي��دي  �شعيد  �ل�شحة  وزي���ر 
�لدويل  �لتعاون  وزي��ر  لينال  باملائة، 
باملائة   6 فا�شل   3 �إبر�هيم  يا�شني 
م���ن ن�����ش��ب��ة ر���ش��ا �مل�����ش��ت��ج��وب��ني، و3 
ل��وزي��ر �خلارجية  ب��امل��ائ��ة   2 ف��ا���ش��ل 

و�أكد ع�شام �ل�شابي يف ندوة �شحفية 
�لثالثاء  �أم�����س  �جل��م��ه��وري  عقدها 
ل��ت��ق��ي��ي��م ع��م��ل �حل��ك��وم��ة خ����الل �ل 
�أن  �ل�شلطة،  ت�شلمها  يوم من   100
للجر�أة  ي��ف��ت��ق��د  �حل���اك���م  �لئ���ت���الف 
�مللفات  م���ع  �ل��ت��ع��اط��ي  يف  �مل��ط��ل��وب��ة 
من  يعاين  �أن��ه  �إىل  �إ�شافة  �لكربى، 
ت�����ش��دع��ات د�خ���ل �أج��ن��ح��ت��ه و كذلك 
�حلاكم،  �حل���زب  تون�س  ن���د�ء  �شلب 

وفق تقديره.
�لدميقر�طي  �مل�������ش���ار  ح�����زب  �أّم�������ا 
تقييٍم  يف  لح��ظ  فقد  �لج��ت��م��اع��ي، 
يوم  �مل��ائ��ة  يف  �حل��ك��وم��ة  لأد�ء  �أويل 
�لأوىل �أن غياب �لتجان�س و�لت�شامن 
قد مّيز عملها، و�أّن �شعف �لإجر�ء�ت 
�لعاجلة  و�لقت�شادية  �لجتماعية 
�لأ����ش���ا����ش���ي���ة يف عمل  �ل�������ش���م���ة  ه����ي 
�حلكومة، و�أّن ذلك �ل�شعف قد عّمق 
و�لقت�شادية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �لأزم����ة 
�لفر�شة  وم��ن��ح  ب��ال��ب��الد  �ل�����ش��ائ��دة 
بامل�شار  �ملرتّب�شة  �لأط���ر�ف  لبع�س 

�لنتقايل ل�شتغاللها وتوظيفها.

تراجع ن�سبة الر�سا
كن�شلتينغ  �م����رود  معهد  ن�شر  وق���د 
يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  ل���ل�������ش���اأن  �آر�ء  ����ش���رب 
�حلكومة  رئا�شتي  �أد�ء  ويهّم  تون�س 
�ل�شعب  نو�ب  وجمل�س  و�جلمهورية 

خالل �ملائة يوم �لأوىل. 

 71 �ملا�شي  �بريل  �لتفاوؤل يف  ن�شبة 
�لت�شاوؤم  ون�شبة  باملائة   82 فا�شال 

22 فا�شل 97 باملائة. 
ب��امل��ائ��ة من   7 ف��ا���ش��ال   54 وع�����رّب 
�مل�������ش���ت���ج���وب���ني ع����ن ت���خ���وّف���ه���م من 
يرون  حيث  �لتعبري  ح��ري��ة  ت��ر�ج��ع 
�أن���ه���ا �أ���ش��ب��ح��ت م���ه���ددة، ك��م��ا يرى 
�أن  6 باملائة من �لعينة  41 فا�شال 
يف  تون�س  يف  �لقت�شادية  �لأو����ش���اع 
يعتربون  ملن  ذ�تها  و�لن�شبة  تدهور 

�أّنها يف حت�شن.

وعود ف�سفا�سة
�أنا  منظمة  رئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
ل��دى تقدميه  �أ���ش��رف ع���و�دي  يقظ 
مائة  ع��ن  �ملنظمة  �أ���ش��درت��ه  تقرير� 
يوم من بد�ية عمل حكومة �حلبيب 
�ت�شمت  �ل���ف���رتة  ه����ذه  �أّن  �ل�����ش��ي��د، 
ب��ع��دم �ل��ت��ز�م �أف����ر�د �حل��ك��وم��ة بجل 
�لآج��ال �لتي تعهدو� بها مثل تاريخ 
�مليز�نية  لإ���ش��د�ر  ك��اأج��ل  م��اي��و   15
منحة  يف  �ل��زي��ادة  ووع���د  �لتكميلية 

�لطيب �لبكو�س، يليه وزير �لت�شغيل 
زياد �لعذ�ري 2 فا�شل 5 باملائة، و2 
فا�شل 2 باملائة ن�شبة ر�شا على �أد�ء 

وزير �لرتبية ناجي جلول. 
ب���امل���ائ���ة من   2 ف��ا���ش��ل   45 وع�����رّب 
�أد�ء  على  ر�شاهم  ع��ن  �مل�شتجوبني 
رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة �ل��ب��اج��ي قائد 
ن�شبة  �نخفا�س  مقابل  يف  �ل�شب�شي 
رئي�س  �أد�ء  على  �مل�شتجوبني  ر���ش��ا 
جمل�س نو�ب �ل�شعب حممد �لنا�شر 
من 36 فا�شل 2 باملائة خالل �شهر 

يناير �ملا�شي �إىل 33 باملائة. 
ن�شبة  ت��ر�ج��ع  �لآر�ء  ���ش��رب  و�أظ���ه���ر 
�مل�شتجوبني �لذين يرون �أن �خلطر 
�لإره����اب����ي ع���ال يف �ل���ب���الد م���ن 69 
8 باملائة بعد عملية متحف  فا�شال 
باملائة   4 ف��ا���ش��ال   37 �إىل  ب�����اردو 

خالل �شهر �أبريل �ملا�شي.
�ل��ر�أي ذ�ت��ه،  فاإّن  وح�شب ��شتطالع 
75 فا�شل 3 باملائة من �لتون�شيني 
متفائلون، فيما عرب 21 فا�شال 3 
كانت   حني  يف  ت�شاوؤمهم،  عن  باملائة 

املائة يوم االأوىل من اأعباء احلكم وال�سلطة:

ر�شا التون�شيني عن اأداء حكومة ال�شيد يرتاجع.. !
حزب امل�سار:غياب التجان�س والت�سامن مّيز عمل احلكومة

كلثوم كنو

تر�جع �شعبية �حلكومة �لتون�شية بعد مائة يوم

�لحتجاجات �لجتماعية و�ل�شر�بات توؤرق �حلكومة

منظمة اأنا يقظ: جل وعود 
ال�شيد ف�شفا�شة وغري قابلة لالإح�شاء

 اجلمهوري: الو�شع يف البالد مهدد 
بالنفجار على خلفية  الأداء ال�شعيف للحكومة

تون�س  اآفـــــاق 
موقفه  يح�سم 
مــن االئــتــالف 
احلـــــكـــــومـــــي

النه�سة تثني   
احلكومة  على 
ـــــــــدعـــــــــو  وت
دعــمــهــا اإىل 

�ل�شيد..زيار�ت ميد�نية 
باجلملة و�جناز�ت 

بالتق�شيط

حركة �لنه�شة تثني على 
عمل حكومة �ل�شيد

منظمة �نا يقظ ت�شع حكومة �ل�شيد حتت �ملجهر
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�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2014/1667 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- قاقلة �ل�شحر�ء لتجارة �لطار�ت �س ذم م 2- �مر 
حمل  جمهويل  ر�شائي  كر�مى  علري�شا   -3 فا�شلى  عبد�لرحمن  �هلل 
�أق���ام عليك  �ي���ر�ن  ق��د  �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك ���ش��ادر�ت 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1312224.66( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2015/737 تنفيذ جتاري
م�شطفى   -2 م  ذم  ���س  �لعامة  للتجارة  �خلطمي  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حممد حممد م��ز�د 3- �شركة �مليال �لتجارية ذ م م 4- ح�شني حممد حممد 
نز�د 5- �شركة غالم ر�شا حممد للتجارة �لعامة  ذ م م 6- غالم ر�شا حممد 
حممد نز�د   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �شادر�ت �ير�ن  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )963315.39( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
حممد �شعيد عبد�هلل �لبحرين �جلن�شية: �لمار�ت    وطلب �لت�شديق على  حمرر 
)�لأناقة  �لتجاري  �ل�شم  يف    %100 �لبالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  :ت��ن��ازل  يت�شمن 
لتلميع �ل�شيار�ت، ن�شاط �لرخ�شة تليمع �ل�شيار�ت ( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية يف خورفكان رخ�شة مهنية رقم )551365( �ل�شادر بتاريخ 2007/5/17 
�شعيد  ع��ب��د�هلل  �ل�����ش��ي��د: حميد  �ىل  ب��خ��ورف��ك��ان.  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة  يف 
�لبحرين �لنقبي �جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
عائ�سة حممد علي       

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
�لت�شديق على  حمرر  �لهند   وطلب  ديفيا ر�جي�س �شاكانديبار�مبيل �جلن�شية: 
يت�شمن :تنازل )تنازل( يف ح�شته �لبالغة 100%  يف �ل�شم �لتجاري )خطاط ن�شيم 
�ل�شباح ن�شاط �لرخ�شة عمل �لختام خطاط، ر�شام ( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية يف خورفكان رخ�شة مهنية رقم )566366( �ل�شادر بتاريخ 2008/7/16 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد: ر�جي�س كايباكاث نار�يانان 
�لعدل يف مدينة خورفكان  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  �لهند    �جلن�شية: 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
عائ�سة حممد علي       

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

خورفكان:�ل�شيد/علي  و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم   
يت�شمن  حم��رر  على   �لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت   �جلن�شية:  �ملطوع  �حمد  عبد�لرحمن 
للخياطة،  �لعربي  )�لرجل  �لتجاري  �ل�شم  يف    %100 �لبالغة  ح�شته  يف  )تنازل(  :تنازل 
ن�شاط �لرخ�شة تف�شيل وخياطة وحياكة �ملالب�س �لرجالية �لعربية  ( و�ملرخ�س من د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية يف خورفكان رخ�شة مهنية رقم )627350( �ل�شادر بتاريخ 2013/3/28 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد: طاهر حممود حممد طفيل �جلن�شية: 
باك�شتان و�لذي يرغب بتغيري �ل�شم �لتجاري �لرخ�شة مو�شوع �لتنازل من �لرجل �لعربي 
للخياطة �ىل طاهر حممود طفيل للخياطة   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
عائ�سة حممد علي       

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عــــــــــالن         

 ليكن معلوما للجميع �ل�شيد/ جا�شم حممد علي م�شبح �ليماحي �مار�تي �جلن�شية بطاقة 
هوية رقم )784198203593870( وب�شفتي مالك يف �لرخ�شة �لتجاري/بقالة �لرفاد- كلباء 
رخ�شة جتارية رقم 517506 �ل�شادر من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- فرع كلباء و�لن�شاط : 
بقالة باأنني تنازلت عن ح�شتى يف بقالة �لرفاد �لبالغة 100% وذلك لل�شيد: عبد�هلل كايد 
ح�شن �حمد وجن�شيته �لمار�ت بطاقة هوية رقم 784197483516098 وللمتنازل له مطلق 
�حلرية يف �لت�شرف يف ح�شته �مل�شار �ليها �عاله وله حق �لت�شرف فيها ت�شرف �ملالك يف 
ملكة.   وعمال بن�س �ملادة )5/14( من �لقانون �لحتادي رقم 2013/4 ل�شنة يف �شان �لكاتب 
�لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع��الن للعلم وعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� 
�لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 

و�ل�شت�شتكمل  �لجر�ء�ت �لقانونية.
كاتب �لعدل
حمكمةكلباء �لحتادية �لبتد�ئية

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
�د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
حمكمة كلباء �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2015/494 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شادة 
�لت�شديق  �لم��ار�ت  وطلب  �لكعبي �جلن�شية:  �لزحمي  �شامل  ورثة/�شامل علي 
على  حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )م�سبغة مزيرع ( و�ملرخ�شة 
من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )1148( و�مل�شجل لدى 
غرفة جتارية و�شناعة عجمان �ىل �ل�شيد: عبد�هلل �شامل علي �لزحمي �لكعبي 
�جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ  على �لتوقيعات ذوي 

ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- بعجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2015/502 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شادة 
�لت�شديق  �لم��ار�ت  وطلب  �لكعبي �جلن�شية:  �لزحمي  �شامل  ورثة/�شامل علي 
على  حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )�سالون الوجن للحالقة ( 
�مللف )16145(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
علي  �شامل  �ل�شيد: عبد�هلل  �ىل  و�شناعة عجمان  لدى غرفة جتارية  و�مل�شجل 
�لزحمي �لكعبي �جلن�شية: �لم��ار�ت  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  �لتوقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- بعجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2015/498 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شادة 
ورثة/�شامل علي �شامل �لزحمي �لكعبي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على  
حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )م�سبغة �سامل علي ( و�ملرخ�شة من 
�مللف )18657( و�مل�شجل لدى  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  د�ئ��رة 
غرفة جتارية و�شناعة عجمان �ىل �ل�شيد: عبد�هلل �شامل علي �لزحمي �لكعبي 
�جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ  على �لتوقيعات ذوي 

ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- بعجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2015/496 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شادة 
�لت�شديق  �لم��ار�ت  وطلب  �لكعبي �جلن�شية:  �لزحمي  �شامل  ورثة/�شامل علي 
على  حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )م�سبغة طرابل�س ( و�ملرخ�شة 
من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )6075( و�مل�شجل لدى 
غرفة جتارية و�شناعة عجمان �ىل �ل�شيد: عبد�هلل �شامل علي �لزحمي �لكعبي 
�جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ  على �لتوقيعات ذوي 

ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- بعجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2015/497 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شادة 
ورثة/�شامل علي �شامل �لزحمي �لكعبي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على  
حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )الزحمي لتجارة االلكرتونيات   ( 
�مللف )25975(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
علي  �شامل  �ل�شيد: عبد�هلل  �ىل  و�شناعة عجمان  لدى غرفة جتارية  و�مل�شجل 
�لزحمي �لكعبي �جلن�شية: �لم��ار�ت  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  �لتوقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- بعجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2015/500 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شادة 
�لت�شديق  �لم��ار�ت  وطلب  �لكعبي �جلن�شية:  �لزحمي  �شامل  ورثة/�شامل علي 
على  حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )مطعم حتا ( و�ملرخ�شة من 
لدى  و�مل�شجل   )4646( �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة 
غرفة جتارية و�شناعة عجمان �ىل �ل�شيد: عبد�هلل �شامل علي �لزحمي �لكعبي 
�جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ  على �لتوقيعات ذوي 

ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- بعجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2015/501 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شادة 
�لت�شديق  �لم��ار�ت  وطلب  �لكعبي �جلن�شية:  �لزحمي  �شامل  ورثة/�شامل علي 
على  حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )ال�سمحة للخدمات ال�سحية 
والكهربائية ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم 
�مللف )3539( و�مل�شجل لدى غرفة جتارية و�شناعة عجمان �ىل �ل�شيد: عبد�هلل 
�شامل علي �لزحمي �لكعبي �جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  �لتوقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- بعجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2015/505 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد: 
خالد �شامل �شلطان علي �ل�شام�شي �جلن�شية: �لم��ار�ت   وطلب �لت�شديق على  
املالب�س  لتجارة  م�سقط  )بنت  �لتجاري  �ل���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر 
اجلاهزة ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
)51894( و�مل�شجل لدى غرفة جتارية و�شناعة عجمان �ىل �ل�شيد: حميد عبيد 
�لعدل  �لكاتب  بان  �لم���ار�ت   ليكن معلوما  �ملهريي �جلن�شية:  حميد عبد�هلل 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  �لتوقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- بعجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2015/499 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شادة 
�لت�شديق  �لم��ار�ت  وطلب  �لكعبي �جلن�شية:  �لزحمي  �شامل  ورثة/�شامل علي 
و�ملرخ�شة  على  حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )مطعم �سهرزاد ( 
من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )3781( و�مل�شجل لدى 
غرفة جتارية و�شناعة عجمان �ىل �ل�شيد: عبد�هلل �شامل علي �لزحمي �لكعبي 
�جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ  على �لتوقيعات ذوي 

ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- بعجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2015/495 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شادة 
�لت�شديق  �لم��ار�ت  وطلب  �لكعبي �جلن�شية:  �لزحمي  �شامل  ورثة/�شامل علي 
على  حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )�سوبر ماركت �سراع اخلليج   
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )15176( 
علي  �شامل  �ل�شيد: عبد�هلل  �ىل  و�شناعة عجمان  لدى غرفة جتارية  و�مل�شجل 
�لزحمي �لكعبي �جلن�شية: �لم��ار�ت  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  �لتوقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- بعجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2015/1577   

 �ملخطرين  : 1( كريدت �شوي�س �يه جي- فرع �شنغافورة )ب�شفته مقر�شا ووكيل �لت�شهيالت 
�نرتنا�شيونال  رو���ش��د�يل  نا�شيونال  �شيتي   )3 يف  �ن  بنك  تريد  �م�شرتد�م   )2 �ل�شمان(  ووكيل 
�لثابت �شابق( 4(  �لثابت )رو�شد�يل �نرتنا�شيونال تريد �شندوق �لدخل  تريد �شندوق �لدخل 
فيدريتد بروجكت �ند تريد فينان�س كور فند 5( كوريا ديفولبمنت بنك، فرع �شنغافورة 6( �شركة 
�ي    زد  �ف  �شورميب   �شركة  �ليها:   �ملخطر  ع(  م  �س   ( �لهالل  بنك   )7 ليمتد  فورفيتنج  لندن 

)Surimp FZE()جمهولني حمل �لقاقة(
�ىل�ملخطر �ليها �ل�شادة  : �شركة �شورميب  �ف زد �ي )Surimp FZE(  يكلفكم �ملخطرين 
باحل�شور بخ�شو�س �لجر�ء�ت �لق�شائية �ملرفوعة �مام �ملحكمة �لعليا  �لعليا يف �شنغافورة من 

قبل �ملخطرين �شد �شركة /�مالي كوموديتيز جي �ل تي و�خرون.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

 �عـــــــالن       
 �ملرجع :2015/479 ك.ع.ت

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/قطب 
�لدين ��شغر بهائي �جلن�شية: �لهند   وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن 
:تنازل يف �ل�شم �لتجاري )ور�سة برهاين للحدادة واللحام/ذ م م(  و�ملرخ�شة من 
و�مل�شجل لدى غرفة  �مللف )66811(  رقم  �لقت�شادية  يف عجمان حتت  �لتنمية  د�ئ��رة 
باك�شتان  �جلن�شية:  علي  �شاه  ح�شني  �ل�شيد:خمتار  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة 
ليكن  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �لنعيمي  بو�شهاب  حمد  �شلطان  عبد�هلل  �ل�شيد:  مبو�فقة 
يف  �ل�شاأن  ذوي  �لتوقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  معلوما 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بعجمان 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2015/139 ك.ع.د
عجمان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   

عبد�ملجيد بول كينتودي �جلن�شية: �لهند من �ل�شيد: عبد�لرحمن ماد�تهودي �جلن�شية: 
�لتجاري  �ل�شم  :تنازل عن ح�ش�س يف  يت�شمن  على حم��رر   �لت�شديق  �لهند  وطلب 
�لقت�شادية   �لتنمية  د�ئ��رة  و�ملرخ�شة من  م(   م  العامة /ذ  للتجارة  امللكي  )التاج 
�لتجارة و�ل�شناعة بعجمان  و�مل�شجل لدى غرفة  �مللف )60248(  يف عجمان حتت رقم 
�ىل �ل�شيدة:�ر�كاتودي عليما بيجا عبد�هلل �جلن�شية: �لمار�ت مبو�فقة: �ل�شيد: حممد 
�شيقوم  �لعدل بعجمان  �لكاتب  بان  �لهند   ليكن معلوما  باميل �جلن�شية:  علي فاكاد� 
بالت�شديق على �لتوقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   

  مبكتب د�ر �لق�ساء بعجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
  �عالن بالن�سر

رقم �ملرجع :2015/983    
ب��رد�ن- �مار�تي �جلن�شية  �ل�شيد/ �شعيد �شامل �شعيد   ليكن معلوما للجميع بان 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته يف �لرخ�شة : جا�شتو للمفرو�شات ذ م 
م ترخي�س جتاري 515513 وذلك لل�شيد: منى علي حممد- �لم��ار�ت �جلن�شية. 
ل�شنة  رقم )4(  �لقانون �لحت��ادي  �حكام  �مل��ادة )14( فقره )5( من  بن�س  وعمال 
�ل��ع��دل.  فقد �قت�شى ن�شر ه��ذ� �لع��الن للعلم و�ن��ه �شوف  �لكاتب  2013 يف �شان 
يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن 
لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب �لكاتب �لعدل 
د�ر �لق�ساء �ل�سارقة

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

  �عالن بالن�سر
رقم �ملرجع :2015/981    

باك�شتاين  بخ�س  حممود  جام  �حمد  خمتار  �ل�شيد/  من  كال  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 50% �ىل �ل�شيد: نظري �حمد 
بري بك�س- باك�شتاين �جلن�شية مبوجب رخ�شة رقم )726828( با�شم/ بو�بة �لفالح ل�شبغ 
و�شمكرة �ل�شيار�ت مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من �شركة �عمال مهنية �ىل وكيل خدمات. 
تعديالت �خرى:  وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5( من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق 
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب �لكاتب �لعدل 
د�ر �لق�ساء �ل�سارقة

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
  �عالن بالن�سر

رقم �ملرجع :2015/982    
�حمد  �شيد  عبد�لرحيم  �لدين حممد  �ل�شيد/ عالء  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
�ل�شود�ن �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغ 49% يف / نور 
لل�شيد:  وذل��ك   623697 جت��اري  ترخي�س  م  م  ذ  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  �لالذقيه 
من   )5( ف��ق��ره   )14( �مل���ادة  بن�س  وع��م��ال  �جلن�شية.   �لهند  �شليم  �شليم  ���ش��ان��وب 
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب �لكاتب �لعدل 
د�ر �لق�ساء �ل�سارقة

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

  �عــــــــالن  
رقم �ملرجع :2015/993    

�لمار�تية �جلن�شية  �ملند�بي-  مبارك  �ل�شيدة/ �شاحله مبارك خمي�س  بان  للجميع  ليكن معلوما   
�شهر  �ل�شيد: طاهر حممود  وذل��ك �ىل  �لبالغة )%50(  و�لتنازل عن كامل ح�شتها  �لبيع  ترغب يف 
-�لهند  خ��ان  �هلل  وحيد  خ��ان  عا�شم  حممد  �ل�شيد:   �ن  وي��رغ��ب  كما  �جلن�شية  باك�شتان  حممد- 
�جلن�شية يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )50%( ح�شة وذلك �ىل �ل�شيد: طاهر حممود 
�شهر حممد- باك�شتان �جلن�شية يف �شركة) �شانى لت�شليح �ملكيفات و�لثالجات ( مبوجب �لرخ�شة 
رقم )22789( يرغب بتغيري �ل�شكل �لقانوين من/�شركة �عمال �ىل/موؤ�ش�شة وكيل خدمات.   وعمال 
بن�س �ملادة )14( فقره )5( من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد 
�قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 

تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك.
  �لكاتب �لعدل 
د�ر �لق�ساء �ل�سارقة

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

  �عالن  
رقم �ملرجع :2015/987    

هندية  دي��ف��ار�ج��ان-  بها�شكار�ن  دي��ف��ار�ج��ان  �شيال  �ل�شيدة/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب   )784197761057963( رقم  هوية  بطاقة  وحتمل  �جلن�شية 
كامل ح�شتها �لبالغة )50%( يف �لرخ�شة �مل�شماة: برج �ل�شجعه لعمال للحد�دة و�ملرخ�شة 
برقم )623821( وذلك لل�شيد: �شاريفيو كاليل �شوريندر�ن هندي �جلن�شية ويحمل بطاقة 
�لقانوين من )�شركة �عمال مهنية(  �ل�شكل  هوية رقم )784196319057087( ومت تغيري 
�لقانون �لحت��ادي رقم )4(  �مل��ادة )14( فقره )5( من  �ىل )وكيل خدمات( وعمال بن�س 
ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم 
�ي  �لع��الن فمن لديه  تاريخ هذ�  ��شبوعني من  بعد  �ليه  �مل�شار  �لج��ر�ء  �لت�شديق على 

�عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك.
  �لكاتب �لعدل 
د�ر �لق�ساء �ل�سارقة

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- مكتب �ل�سارقة
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عربي ودويل
المارات ت�شارك يف موؤمتر انقاذ اليمن والرئي�ش هادي ي�شيد مبواقف الدولة

••الريا�ص-وام:

�ل��ذي �ختتم   - �ليمن  �إنقاذ  �ملتحدة يف موؤمتر  �لعربية  �لإم��ار�ت  �شاركت دول��ة 
�لدكتور  معايل  تر�أ�شه  بوفد   - �لريا�س  �ل�شعودية  �لعا�شمة  يف  �م�س  �أعماله 
�شلطان �أحمد �جلابر وزير دولة و�شم كال من �شعادة �أحمد عبد�لرحمن �جلرمن 
م�شاعد وزير �خلارجية لل�شوؤون �ل�شيا�شية و�شعادة جا�شم حممد �خللويف مدير 
�شوؤون جمل�س  �إد�رة  �لبلو�شي مدير  علي  �أحمد  و�شعادة  �لعربية  �ل�شوؤون  �إد�رة 
�لتعاون ودول �خلليج �لعربي و�شعادة حممد �شعيد �لظاهري �شفري �لدولة لدى 
�لريا�س. و�لتقى �لوفد �لإمار�تي مع فخامة �لرئي�س �ليمني عبدربه من�شور 
هادي بح�شور معايل خالد حمفوظ بحاح نائب �لرئي�س �ليمني ورئي�س جمل�س 
�لوزر�ء ومعايل �لدكتور ريا�س يا�شني عبد�هلل وزير �خلارجية �ليمني. و�أ�شاد 
�لريا�س  يف  ��شتقباله  خ��الل  ه��ادي  من�شور  رب��ه  عبد  �ليمني  �لرئي�س  فخامة 

حتر�س على ��شتعادة �ل�شرعية �لد�شتورية و�إنهاء �لنز�عات وتر�شيخ �ل�شتقر�ر 
�لعمل  على  �ل��رتك��ي��ز  يتيح  �ل���ذي  �لأ���ش��ا���ش��ي  �ل��ع��ام��ل  لأن���ه  و�ملنطقة  �ليمن  يف 
�م�س  �أعماله  �ختتم  �ملوؤمتر  وكان  و�لجتماعية.  �لقت�شادية  �لتنمية  لتحقيق 
بح�شور ممثلني من دول �خلليج �لعربي وخمتلف �لف�شائل و�لأحز�ب �ليمنية 
�لذي  �لريا�س  �إع���الن  �إىل  �مل��وؤمت��ر  وتو�شل   .14� �ل���  جمموعة  ع��ن  وممثلني 
و�إج���ر�ء�ت ت�شمن  و�آل��ي��ات  و�أه���د�ف ومبادئ  ��شتمل على مرجعيات وم��ق��رر�ت 
�لتمرد  �ل�شبل لإنهاء  كافة  ��شتخد�م  �أهمها ما جاء يف  �لقر�ر�ت  جمموعة من 
�أمنية يف  و��شتعادة موؤ�ش�شات �لدولة و�لأ�شلحة �ملنهوبة و�ل�شروع يف بناء قو�ت 
�حلو�ر  ملخرجات  وفقا  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  حلفظ  و�لأقاليم  �ملحافظات  جميع 
ذ�ت  �لقر�ر�ت  وكافة   2216 �لقر�ر  بتنفيذ  �لأم��ن  جمل�س  ومطالبة  �لوطني 
�ل�شلة وفقا لالآليات �ملتبعة بهذ� �خل�شو�س و�شرعة �إيجاد منطقة �آمنة د�خل 
�لأر��شي �ليمنية تكون مقر� ل�شتئناف ن�شاط موؤ�ش�شات �لدولة �ل�شرعية من 

�م�س رئي�س وفد �لمار�ت معايل �لدكتور �شلطان �أحمد �جلابر مبو�قف دولة 
�لإمار�ت جتاه �حلقوق �مل�شروعة لل�شعب �ليمني و�ملتمثلة برف�س �لنقالب على 
�ل�شرعية �لد�شتورية و�لتدخل �خلارجي يف �شوؤونه �لد�خلية و�شرورة ��شتعادة 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شرعية لدورها و�لعمل على تر�شيخ �ل�شتقر�ر وبناء دولة حديثة.
�لقيادة  توجيهات  �أن  �جل��اب��ر  �أح��م��د  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �أك���د  جانبه  م��ن 
ج�شدته  كما  و�ل��ع��رب��ي  �ليمني  �ل��ت��و�ف��ق  �إىل  ت�شتند  �ليمني  لل�شاأن  بالن�شبة 
�حلو�ر  خمرجات  �إىل  ي�شتند  �أن  يجب  �حل��ل  �أن  ..مو�شحا  �خلليجية  �مل��ب��ادرة 
 .2216 �لدولية ممثلة بقر�ر جمل�س �لأمن رقم  �ليمني و�ل�شرعية  �لوطني 
�إنقاذ  موؤمتر  �إليها  تو�شل  �لتي  للقر�ر�ت  �لفعلي  �لتنفيذ  �شرورة  �إىل  و�أ�شار 
خالل  من  �حلديثة  �لدولة  لبناء  �شلبة  ركائز  و�شع  �إىل  تهدف  و�لتي  �ليمن 
�إنهاء �لنز�عات �مل�شلحة و�إخالء �شنعاء وباقي �ملدن من �مللي�شيات و�ملجموعات 
�مل�شلحة و�لبدء باإجر�ء�ت �مل�شاحلة �لوطنية. و�أو�شح معاليه �أن دولة �لإمار�ت 

�لتعامل  بوقف  ومطالبتها  �لدولية  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  وخماطبة  �ليمن  د�خ��ل 
وبقية  وع��دن  �شنعاء  �لعا�شمة  يف  �لإنقالب  ميلي�شيا  مع  و�لدبلوما�شي  �مل��ايل 
�ملدن �ليمنية ومر�قبة �لتحويالت �ملالية لليمن وجتميد �أمو�ل قادة �مللي�شيات 
ذ�ت  و�لقر�ر�ت  2015م  ل�شنة   2216 �لأم��ن  لقر�ر جمل�س  وفقا  و�شركائهم 
�إج��ر�ء تعديل يف ت�شكيل �لهيئة  �ل�شلة. كما تو�شل �ملوؤمتر �ىل �شرورة �شرعة 
�لوطنية للرقابة على تنفيذ خمرجات �حلو�ر �لوطني وفقا ملا مت �لتفاق عليه 
يف �شمانات موؤمتر �حلو�ر �لوطني و�إ�شر�ك �حلر�ك �جلنوبي �ل�شلمي يف موؤمتر 
�حلو�ر �لوطني �ل�شامل ومبا�شرة �لهيئة �لوطنية للرقابة مهامها بالبدء على 
�لفور يف مناق�شة و�إقر�ر م�شودة �لد�شتور �لتي يتم �لتو�فق عليها و�عتبار �إعالن 
�لريا�س �أحد �ملرجعيات للعملية �ل�شيا�شية يف �لفرتة �لنتقالية على �أن تتوىل 
�لهيئة �لوطنية للرقابة على تنفيذ خمرجات �حلو�ر �لوطني �ل�شامل متابعة 

تنفيذ مقرر�ت �إعالن �لريا�س.

•• الريا�ص-وام:

�أكد �إعالن �لريا�س �ل�شادر عن موؤمتر 
�ل��دول��ة �لحتادية  �ل��ي��م��ن وب��ن��اء  �إن��ق��اذ 
�أم�س  �لريا�س  يف  �أعماله  �ختتم  �ل��ذي 
دعم �ل�شرعية يف �ليمن ومبد�أ �ل�شر�كة 
وجنوبه  �شماله  �ليمن  لأب��ن��اء  �لوطنية 
�لنتقالية.  �لعملية  عليها  قامت  �لتي 
و�شدد �ملوؤمتر على �أن بنود �لإعالن تعد 
�أ�شا�شا مل�شروع بناء �لدولة ورف�شا قاطعا 
حلكم �مللي�شيات وم�شروع �لفو�شى �لذي 
تنهار فيه موؤ�ش�شات �لدولة وتوؤجج فيه 

�ل�شر�ع �ملذهبي و�ملناطقي وت�شيع فيه كر�مة �لإن�شان وتنتهك فيه حقوقه وتهدد 
�أعماله بح�شور  �لريا�س  �ختتم موؤمتر  و�ل��دويل. وقد  �لإقليمي  و�ل�شلم  �لأمن 
�لرئي�س �ليمني عبد ربه من�شور هادي ونائب رئي�س �جلمهورية �ليمنية رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء �لدكتور خالد حمفوظ بحاح و�لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية �لدكتور عبد�للطيف بن ر��شد �لزياين وعدد من ممثلي �لأحز�ب 
�لقبائل  وم�شايخ  و�ل�شباب  �ليمني  �ملجتمع  ومنظمات  �ل�شيا�شية  و�لتنظيمات 

و�ل�شخ�شيات �لجتماعية. 
وفيما يلي ن�س �إعالن �لريا�س: لقد �أدى ف�شاد ر�أ�س نظام �حلكم يف �ليمن من�ذ 
�أكرث من 30 عاما �إىل �إدخال �ليمن يف �شر�عات وحروب منذ �لع�ام 1994م طال�ت 
�لقت�شادية  �لأو�ش�اع  تده�ور  �إىل  �حلك�م  �إد�رة  �ش�وء  �أدى  كم�ا  و�ل�ش�مال  �جلن�وب 
�جلنوبي  �حل���ر�ك  قيام  �إىل  �ل�شيا�شية  �لأزم���ة  وتفاقم  و�لأم��ن��ي��ة  و�لجتماعية 
 2011 �ل�شلمية يف عام  �ل�شعبية  �ل�شبابية  2007 و�لثورة  �ل�شلمي يف �جلنوب 
وحقن�ا للدم�اء ج�اءت �ملب�ادرة �خلليجي�ة و�آليتها �لتنفيذية لتحقيق عملية �لتغيري 
�ل�شلمي ومبوجبها حددت فرتة �نتقالية كان من �أبرز منجز�تها �نتخاب �لأخ عبد 
ربه من�شور هادي رئي�شا تو�فقيا للجمهورية و�إيقاف �لتدهور �لأمني �لقت�شادي 
وجناح موؤمتر �حلو�ر �لوطني و�لع��رت�ف بالق�شية �جلنوبية باعتبارها ق�شية 
يف  �ل�شامل  �لوطني  �حل��و�ر  وثيقة  و�إق��ر�ر  لها  �ملعاجلات  و�إيجاد  عادلة  �شيا�شية 
25 يناير 2014م و�إجناز م�شودة �لد�شتور يف دي�شمرب 2014م ومثل ذلك كله 
رغبة حقيقة لل�شعب �شمال وجنوبا يف طي �شفحة �ملا�شي و�ل�شروع قدما يف و�شع 
�للبنات �لأ�شا�شية لبناء �لدولة �ملدنية �لحتادية من خالل �لتو�فق بني مكونات 
�ل�شعب يف �ل�شمال و�جلنوب ومو��شلة �ل�شري يف تنفيذ ما تبقى من مهام �لفرتة 
�لنتقالية �ملن�شو�س عليها يف �ملبادرة �خلليجية و�آليتها �لتنفيذية ووثيقة �حلو�ر 
�لوطني �ل�شامل. مع �إ�شر�ر �ل�شعب �ليمني وقو�ه �ل�شيا�شية و�ملدنية �خلرية يف 
�حلوثية  �مليلي�شيات  �شارعت  �حلديثة  �ملدنية  �لدولة  بناء  يف  م�شروعه  ��شتكمال 
رغبة  �لد�شتورية  �ل�شرعية  على  �لنقالب  يف  �شالح  عبد�هلل  علي  مع  �ملتحالفة 
�إىل مرحلة  بالبالد  و�ل��زج  بالقوة  �ل�شلمية  �لنتقالية  �لعملية  تقوي�س  منها يف 
�لعا�شمة  �حتالل  �إىل  وو���ش��ول  تباعا  �ملناطق  باإ�شقاط  وقامت  �مل�شلح  �ل�شر�ع 
على  و�ل�شتيالء  �لدولة  موؤ�ش�شات  و�ختطاف  2014م  �شبتمرب   21 يف  �شنعاء 
�لقو�ت �مل�شلحة وو�شع رئي�س �جلمهورية ورئي�س �لوزر�ء و�أع�شاء �حلكومة حتت 
�لإقامة �جلربية و��شتخد�م �آلتها �لع�شكرية يف �لتو�شع و�لتدمري �ملمنهج للمدن 
�جلمهورية  رئي�س  ل��دع��وة  و��شتجابة  وت��ع��ز.  ع��دن  مدينتي  وخ�شو�شا  �ليمنية 
فقد مت عقد موؤمتر �لريا�س و�شاركت فيه كافة �لقوى �ل�شيا�شية و�لجتماعية 
ورغبة  �لبالد  �إليها  و�شلت  �لتي  و�لنهيار  �ملاأ�شاة  حلجم  منها  و�إدر�ك��ا  �لوطنية 
للم�شروع  و�لت�شدي  �ل�شرعية  على  �لنقالب  ملو�جهة  معا  �ل�شطفاف  يف  منها 
�ل���ذي �نخرطت فيه تلك  �إي���ر�ن  �مل��دع��وم م��ن  �ليمن  �ل��ت��دم��ريي على  �ل��ت��اآم��ري 

�مليلي�شيات وحليفها لزعزعة �أمن و��شتقر�ر �ليمن و�ملنطقة . 
و�نطالقا من �إميانها و�لتز�مها �حلقيقي بالدفاع عن �لوطن باعتباره و�جب ملح 
على كافة �أبنائه �أقرت جميع �ملكونات و�ل�شخ�شيات �مل�شاركة يف �ملوؤمتر �أن هناك 
دون  �جلميع  فيه  ينخرط  م�شروع  لبلورة  �أمامها حاليا  تنت�شب  ق�شوى  �أولوية 
�شلطتها  وب�شط  ب�شرعيتها  و�لنت�شار  �لدولة  ل�شتعادة  جادة  روؤية  وفق  ��شتثناء 
على كامل �لرت�ب �لوطني يف ظل �ل�شمود و�لبطولت و�ملاآثر �لر�ئعة للمقاومة 
�ل�شعبية على �لأر�س يف مدينة عدن �لبا�شلة ويف �ل�شالع وتعز وحلج و�أبني وماأرب 
و�إدر�ك��ا من   . �ليمن جنوبه و�شماله  و�لبي�شاء وغريها من مدن وقرى  و�شبوه 
هذه �لقوى و�لتنظيمات �ل�شيا�شة حلجم �مل�شوؤولية �مللقاة على عاتقها ورغبة يف 
�لوطني  �أ�ش�س وخمرجات �حلو�ر  �ل�شعب لبناء دولة حديثة وفق  بلورة تطلعات 
�ل�شامل ومن خالل �لتو�فق بني مكونات �ل�شعب يف �ل�شامل و�جلنوب �شعيا منها 
يف  �مل�شاركة  �لجتماعية  و�ل�شخ�شيات  �ملكونات  جميع  �أق��رت  �أف�شل  غد  لتحقيق 
�ملوؤمتر �لبنود �لتي مت مناق�شتها و�لتي �شكلت يف جمملها خارطة �لطريق �لو�ردة 
“�إنقاذ �ليمن وبناء  حتت �شعار  “�إعالن �لريا�س”  يف هذ� �لإعالن �لذي ي�شمى 
�إعالن �لريا�س روؤية وطنية  وبناء على ما تقدم فقد تبنى  �لدولة �لحتادية”. 
على  و�لدولية  �لإقليمية  عالقتها  ترتيب  و�إع��ادة  �لدولة  ل�شتعادة  ج��ادة  عملية 
�ليمني يف بناء دولة �حتادية دميقر�طية  �ل�شعب  �أبناء  �لنحو �لذي يلبي طموح 
وتعزز  �ل�شعب  �أب��ن��اء  بكل  �ملت�شاوية  �ملو�طنة  على  وتقوم  �لعد�لة  تن�شد  حديثة 
من دور �ليمن يف حميطه �خلليجي و�لعربي وحتقيق �لأمن �لإقليمي وتفاعله 

�لإيجابي مع بقية �أع�شاء �لأ�شرة �لدولية.
و�نطالقا من قر�ر جمل�س �لأمن رقم 2216 �لذي رحب بعقد موؤمتر �لريا�س 
�إىل  �ملوؤمتر يتطلع  ودعما للمفاو�شات �لتي جترى برعاية �لأمم �ملتحدة - فاإن 
�لإعالن.  ورد يف هذ�  ملا  وفقا  �ليمني  �ل�شعب  تطلعات  �ملفاو�شات  تلك  �أن حتقق 
�ل�شرعية ومبد�أ  دع��م  بنوده ميثل خيار� وطنيا يف  بكافة  �لإع��الن  ه��ذ�  ف��اإن  ل��ذ� 
�أبناء �ليمن �شماله وجنوبه و�لتي قامت عليها �لعملية  �ل�شر�كة �لوطنية لكافة 
�مليلي�شيات  حلكم  قاطعا  ورف�شا  �ل��دول��ة  ب��ن��اء  مل�شروع  �أ�شا�شا  وي��ع��د  �لنتقالية 
�ل�شر�ع  فيه  ويتاأجج  كافة  �لدولة  موؤ�ش�شات  فيه  تنهار  �لذي  �لفو�شى  وم�شروع 
�ملذهبي و�ملناطقي وت�شيع فيه كر�مة �لإن�شان وتنتهك فيه حقوقه وتهدد �لأمن 
و�ل�شلم �لإقليم و�لدويل. و يهدف �إعالن �ملوؤمتر �إىل حتقيق �ملحافظة على �أمن 
�إطار �لتم�شك بال�شرعية و رف�س �لنقالب و�إنهاء ما ترتب  و��شتقر�ر �ليمن يف 
عليه �إىل جانب ��شتعادة �لأ�شلحة و�ملعد�ت �ملنهوبة وت�شليمها �إىل �لدولة و ب�شط 
حقنا  �لتمرد  ق��وى  ع��دو�ن  �إيقاف  و  �ليمنية  �لأر����ش��ي  كافة  على  �لدولة  �شلطة 
للدماء و�لو�شول لليمن �إىل بر �لآمان.. ف�شال عن ��شتئناف �لعملية �ل�شيا�شية 
وخمرجات  �لتنفيذية  و�آليتها  �خلليجية  للمبادرة  وفقا  �لحتادية  �لدولة  وبناء 
�حلو�ر �لوطني �ل�شامل �إىل جانب جتنيب �ليمن �أن تكون مقر� جلماعات �لعنف 
و�لتنظيمات �لإرهابية ومرتعا لها و�شمان �أل يكون �ليمن م�شدر� لتهديد �أمن 
�لكفيلة لتحقيق ذلك. كما  �لإج��ر�ء�ت  �ملجاورة و��شتقر�رها و�تخاذ كافة  �لدول 
يقوم �إعالن �ملوؤمتر على مبادئ �للتز�م بال�شرعية �لد�شتورية و �للتز�م باإقامة 
�لدولة �ملدنية �لحتادية و�حلفاظ على �أمن و��شتقر�ر �ليمن �إىل جانب �للتز�م 
�لوطني  �حل��و�ر  خمرجات  �شمانات  يف  ج��اء  ملا  وفقا  و�لتو�فق  �ل�شر�كة  مببادئ 
باإعالن  �للتز�م  و  �لنتقالية  �ملرحلة  خالل  �جلنوبية  �لق�شية  معاجلة  و�تفاق 
�لريا�س و�لقر�ر �لدويل 2216 و�عتبارهما �ل�شقف �لذي ل ميكن جتاوزه يف �أي 
مفاو�شات قادمة ميكن �أن تتم برعاية �لأمم �ملتحدة ف�شال عن �للتز�م مببادئ 
�لعقاب يف جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �شد  �لإف��الت من  و�ملحا�شبة وعدم  �مل�شاءلة 
�لإن�شانية و�لنتهاكات �جل�شيمة حلقوق �لإن�شان. فيما ي�شند �إعالن �ملوؤمتر �إىل 
مرجعيات �ملبادرة �خلليجية و�آلية تنفيذها و خمرجات �حلو�ر �لوطني �ل�شامل 
وقر�ر جمل�س �لأمن ب�شاأن �ليمن رقم  2216  و�لقر�ر�ت ذ�ت �ل�شلة �إىل جانب 
قر�ر جمل�س �جلامعة �لعربية ب�شاأن �ليمن �ل�شادر عن موؤمتر �لقمة �ملنعقد يف 
جمل�س  بيانات  و  2015م  عام  �لعربية  م�شر  جمهورية  يف  �ل�شيخ  �شرم  مدينة 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية ذ�ت �ل�شلة .. ف�شال عن ر�شالتي رئي�س �جلمهورية 
لقادة جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �ملوؤرخة يف 7 / 3 / 2015م و24 / 
3 / 2015م ور�شالتيه جلامعة �لدول �لعربية وجمل�س �لأمن �لدويل �ملوؤرختني 

للمنطقة  ب��ل  فح�شب  �ل�شقيق  لليمن 
�ملخاطر  جت�شم  ق���ررمت  ول��ق��د  ب��اأ���ش��ره��ا 
حل�شور هذ� �ملوؤمتر ممثلني عن �ل�شعب 
�لذي  �مل�شار  لتحددون  �ل�شقيق  �ليمني 

يعرب عن �إر�دة �ل�شعب �ليمني �لعزيز. 
وقال “�إننا �إذ نهنئكم جميعا ونهنئ من 
على  �ل�شقيق  �ليمني  �ل�شعب  خاللكم 
�إجن���از كبري متثل يف  م��ن  م��ا حققتموه 
ما  �أن  ثقة  لعلى  �ملوؤمتر  ه��ذ�  خمرجات 
�أظ��ه��رمت��وه ل��ل��ع��امل �أج��م��ع م��ن تالحم 
م�شتقبل  ر���ش��م  على  وت�شميم  و�إ���ش��ر�ر 
لينعم  �هلل  بحول  ثماره  �شيوؤتي  �ليمن 

�ل�شعب �ليمني �ل�شقيق بالأمن و�ل�شتقر�ر ». 
و�أ�شاف “ �إنه ل يخفى على �جلميع ما توليه �ململكة ودول �لتحالف من حر�س 
كبري و�هتمام بالغ بال�شاأن �ليمني �لذي ياأتي �نطالقا من �لعالقات �لتاريخية 
و�لأخوية �لتي تربطنا �أخوة و�أ�شقاء.. م�شري� �إىل �أن ��شت�شافة �ململكة لهذ� �ملوؤمتر 
جاءت يف مرحلة تاريخية وحا�شمة و�كت�شب �ملوؤمتر �أهمية بالغة �نطالقا من كونه 
ي�شم خمتلف مكونات و�أطياف �ل�شعب �ليمني �لذين �لتقو� يف هذ� �ملكان حاملني 
معهم �آمال �ل�شعب �ليمني يف �لتو�فق و�لت�شالح لبناء �لدولة �حلديثة وتدعيم 
�أ�ش�س �ل�شالم و�حلو�ر وحتقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ليمن �ل�شقيق. وتابع �مللك 
لطلب  �لفورية  بال�شتجابة  �لتحالف  ودول  �ململكة  �شرعت  “لقد  بقوله  �شلمان 
�حلكومة �ليمنية �ل�شرعية �ملمثلة يف �لرئي�س عبدربه من�شور هادي باإنقاذ �ليمن 
وحماية �شعبه و�شرعيته وفقا ملبد�أ �لدفاع عن �لنف�س حلماية مكت�شبات �ل�شعب 
�ليمني و�إجناز�ته �لتي ت�شمنتها �ملبادرة �خلليجية و�آليتها �لتنفيذية وخمرجات 
�حلو�ر �لوطني �ل�شامل و�ملدعومة بقر�ر جمل�س �لأمن رقم 2216 وهو �لأمر 
�لذي ياأتي يف �شياق حر�شنا و�هتمامنا باليمن و�شيادته و�شالمة �أر��شيه و�حلفاظ 
�ل�شتقر�ر يف  للتهديد وزعزعة  يكون م�شدر�  و��شتقالله وحتى ل  على عروبته 

�ملنطقة ومرتعا للمنظمات �لإرهابية«. 
و�أ�شار خادم �حلرمني �إىل �أنه �متد�د� لهذ� �لدور جاءت عملية �إعادة �لأمل �لتي 
نتطلع �أن ت�شهم يف تكاتف �لأ�شقاء و�لأ�شدقاء يف حتقيق �ل�شتقر�ر متهيد� لبدء 
�مل�شروع �لتنموي يف �ليمن �ل�شقيق. ولفت �إىل �أنه حر�شا من �ململكة على حت�شني 
فقد  �ل�شقيق  �ليمن  �أب��ن��اء  من  نظامية  غري  ب�شورة  �ململكة  يف  �ملقيمني  �أو���ش��اع 
�أ�شدرنا �أمرنا للجهات �ملخت�شة بت�شحيح �أو�شاعهم و�ل�شماح لهم بالعمل وذلك 
لتخفيف �لأعباء عليهم ولتمكينهم من ك�شب �لعي�س بكر�مة بني �أهلهم و�إخو�نهم 
كما �أننا �شن�شتمر يف تقدمي �مل�شاعد�ت �لإغاثية و�لإن�شانية وت�شهيل و�شولها �إىل 
�ل�شعب �ليمني �ل�شقيق ووجهنا بتخ�شي�س �ملبالغ �لالزمة لت�شهيل عودة �لأخوة 
�ليمنيني �لعالقني �إىل ديارهم. و�أو�شح �أن �لعامل �أجمع يرتقب تفعيل نتائج هذ� 
�ملوؤمتر �ملبارك فم�شوؤوليتكم �لتاريخية و�لأمانة �مللقاة على عو�تقكم حتتم عليكم 
بذل ق�شارى �جلهد لتحقيق �آمال وتطلعات �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق. و�أكد خادم 
�حلرمني �ل�شريفني ��شتمر�ر وقوف �ململكة �لعربية �ل�شعودية �إىل جانب �ل�شعب 
�ليمني �ل�شقيق لي�شتعيد باإذنه تعاىل موقعه �لطبيعي يف حميطه �لعربي معربا 

عن �لأمل يف حتقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر و�لزدهار لليمن �ل�شقيق. 
من جانبه �كد �لرئي�س �ليمني عبدربه من�شور هادي يف كلمة �ألقاها يف �جلل�شة 
�خلتامية للموؤمتر �أن ما مت �لتو�شل �إليه من قر�ر�ت �إلز�مية يف وثيقة �لريا�س 
جميع  وعلى  �ل��دول��ة  و��شتعادة  �لوطن  لإن��ق��اذ  مهمة  ر�فعة  �شي�شكل  �لتاريخية 
�لقوى �ل�شيا�شية و�لجتماعية �أن تلتزم بهذه �ملقرر�ت وتعمل �شادقة وجادة قول 
�لتي  �ل�شادقة  �ل�شامدة  �ملقاومة  وع��زة  �شموخ  بكل  حميا  تنفيذها  على  وعمال 
كانت روحها وت�شحياتها حا�شرة وخميمة على �أعمال �ملوؤمتر. و�أ�شاف ن�شد على 
�أيديها بالثبات و�لتما�شك و�شنكون معهم د�ئما ول�شك لدينا بانت�شار �إر�دة �حلق 

على �لباطل و�أهله. 
و��شحة  ر�شالة  ومثل  ودولية  وطنية  �شرعية  �كت�شب  �ملهم  �ملوؤمتر  هذ�  �إن  وق��ال 
وخلفياتهم  �ل�شيا�شية  توجهاتهم  ومبختلف  �ليمنيني  جميع  ب��اأن  �أجمع  للعامل 
�لجتماعية يقفون �شفا و�حد� مع �ل�شرعية �لد�شتورية و�شد �لنقالب وما نتج 
�ل�شيا�شية  �لأح��ز�ب  �لو��شعة و�لنوعية ملمثلي كافة  �مل�شاركة  عنه وجتلى ذلك يف 
�ملجتمع �ملدين و�ملغرتبني ومن  و�مل��ر�أة ومنظمات  و�لقوى �لجتماعية و�ل�شباب 
كل �ملحافظات �ليمنية. و�أ�شار �إىل �أن مد�خالت ومالحظات �مل�شاركني كانت على 
�لد�خل  �ليمني يف  �ل�شعب  نقلت معاناة  �لوطنية حيث  �مل�شوؤولية  قدر عايل من 
و�خلارج جمدد� توجيهه للحكومة بتكثيف جهود �لإغاثة �لإن�شانية مبا يخفف 
�لريا�س  �إع��الن  �أن  على  �ليمني  �لرئي�س  و�شدد  �خل���ارج.  يف  �ل�شعب  معاناة  من 
�أحد �ملرجعيات �لأ�شا�شية �لناظمة لعملية �لتحول �ل�شيا�شي يف �ليمن �لتي �شبق 
�لتاأكيد عليها و�ملتمثلة يف �ملبادرة �خلليجية و�آليتها �لتنفيذية ووثيقة خمرجات 
�حلو�ر �لوطني وقر�ر جمل�س �لأمن �لدويل رقم 2216 مفيد� �أنه �شيتم �إيد�ع 
هذه �لوثيقة يف �لأمم �ملتحدة لت�شاف جلملة �ملرجعيات �ل�شابقة. وجدد موقف 
�حلكومة �ليمنية �لد�عم لأي جهد دويل و�مللتزم باملرجعيات �لتي �أجمع عليها كل 

�ليمنيني وحظيت برعاية ودعم �لإقليم بل و�لعامل �أجمع . 
�أحلك �لظروف ودفعنا ول زلنا  “كنا ول زلنا مع �حلو�ر وج�شدنا ذلك يف  وقال 

ندفع �شريبة قناعتنا باأن �حلو�ر هو �لأ�شا�س« .. 
موؤكد� يف هذ� �ل�شدد باأن �لأولوية �ليوم هي للتنفيذ �لفوري لقر�ر جمل�س �لأمن 
�إيجاد  �ل�شحيحة يف  تنفيذه هو �خلطوة  �ل�شري يف  ووع��د  �نتقائية  دون  �ل��دويل 

�أر�شية خ�شبة حلل �لق�شايا كافة. 
بل  ق��ر�ءة غري �شحيحة  �لهدنة  ق��ر�أت ملي�شيات �حلوثي و�شالح  “لقد  و�أ�شاف 
ذلك  وحتقق  �ل�شعف  عن  تعبري  �أنها  �أنف�شهم  فاأوهمو�  ذل��ك  من  لأبعد  ور�ح��و� 
بو�شوح يف �لنتهاكات �مل�شتمرة للهدنة فا�شتمرو� يف �لقتل و�لتدمري ومنع �إي�شال 
�لإعانات �لإغاثية متنا�شني �لبعد �لإن�شاين للهدنة ونحملهم �مل�شوؤولية �لكاملة 
عن كل قطرة دم بريئة ولن ي�شمح لهم مطلقا مبزيد من �أعمال �لقتل و�لتدمري 
ويف هذ� �ل�شاأن �أثمن جمدد� �لدور �حلازم �لذي تقوم به دول �لتحالف �لعربي يف 

جمابهة تلك �خلروقات«. 
و�لتقدير  �لثناء  عظيم  عن  و�شعبا  قيادة  �ليمن  با�شم  �ليمني  �لرئي�س  و�أع���رب 
خ���ادم �حلرمني  ب��ق��ي��ادة  و�شعبا  ق��ي��ادة  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  للمملكة  و�لم��ت��ن��ان 
�شعود على ما قدمه من دعم ولدول  �آل  �شلمان بن عبد�لعزيز  �مللك  �ل�شريفني 
�لرئي�س  وق��دم  �ل��ع��امل.  �أح���ر�ر  ولكل  �لتحالف  ودول  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
ممثلة  �لعربية  �خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  ملجل�س  �لعامة  ل��الأم��ان��ة  �شكره  �ليمني 
وبجهود  باليمن  �خلا�س  ومبعوثه  �لزياين  عبد�للطيف  �لدكتور  �لعام  بالأمني 
�لهيئة �ل�شت�شارية ملوؤمتر �لريا�س و�للجان �لعاملة وملمثل �لأمني �لعام لالأمم 
�ملتحدة يف �ليمن وجهود �ملجموعة �لدولية �لد�عمة للعملية �ل�شيا�شية. و�أكد �أنه 
�لتحديات و�ل�شعاب �شنم�شي بكل جدية و�شدق ل�شتعادة �لدولة  على رغم كل 
من قب�شة �مليلي�شيات وبناء �ليمن �لحتادي �جلديد ليفخر به �شعبه ويكون عمقا 

و�شند� لأ�شقائه ود�عما لأمن �ملجتمع �لدويل وعامال ل�شتقر�ر �لعامل كله . 
�أكرث �حل�شار�ت تطور� و�إبهار� يف  �أحد  “�إذ� كان �ليمنيون قدميا قد بنو�  وتابع 
�لعامل فاإنهم �ليوم �شي�شتعيدون دولتهم و�شيبنون وطنا جديد� وم�شري� م�شرتكا 
بعد �أن نتخلى عن معاول �لهدم وننطلق �إىل ور�س �لبناء و�لت�شييد و�إعادة �لإعمار 
لكل ما دمره �لنقالبيون وهذ� هو موؤ�شر جناحنا �حلقيقي وتلك هي معركتنا 

�لأ�شا�شية ». 
10 يف �ملائة من  �إن �حلق هو �ملنت�شر و�إن �حلوثيني ل ي�شكلون �أكرث من  وقال 
�أن يفر�س  �ألف وذلك ل يجب  ب��470  �شكانها  �لتي يقدر عدد  حمافظة �شعدة 
نظرية جديدة حيث قام �حلوثيون بتجنيد �لأطفال و�إيهامهم باأن �لر�شا�س لن 

يقتلهم �إذ� ما �ألب�شوهم تلك �لدروع �ملزيفة. 
و�أختتم قائال “�إننا عائدون و�شريتفع �لعلم �جلمهوري و�أن �حلق حق و�لباطل 

باطل و�إننا منت�شرون و�لعامل و�لأ�شقاء و�ل�شعب �ليمني معكم«. 

�ليمن  �إن��ق��اذ  �شاملة  �لريا�س  �إع��الن  م��ق��رر�ت  2015م. وج��اءت   /  3  /  24 يف 
تتمثل  �لإع��الن  ه��ذ�  من  �لأ�شا�شية  �لغاية  �إن  حيث  �لدولة  موؤ�ش�شات  و��شتعادة 
باإنقاذ �ليمن وموؤ�ش�شات �لدولة وب�شط �شلطتها يف كل �أرجاء �لبالد من خالل - 
�إنهاء عدو�ن قوى �لتمرد و�إ�شقاط �لنقالب وحما�شبة �ل�شالعني فيه و��شتعادة 
��أ�شلحة و�إخر�ج �مللي�شيات من �لعا�شمة �شنعاء ومدينة عدن وحمافظات �شعدة 
وكافة �ملدن و�ملحافظات و�شمان عدم عودة منظومة �لف�شاد و�لتخلف و�ل�شتبد�د 
جمدد� و دعم وتنظيم �ملقاومة �لر�شمية و�ل�شعبية حتت �لقيادة �ل�شرعية يف كافة 
�لدعم  ح�شد  جانب  �إىل  و�لتمرد  �لنقالب  ملي�شيات  فيها  تتو�جد  �لتي  �ملناطق 
نطاقها  وتو�شيع  �لإن�شاين  و�لعمل  �لإغاثة  لأعمال  و�ل��دويل  �لإقليمي  و�لتاأييد 
ورفع م�شتو�ها وتوفري �خلدمات �لأ�شا�شية و�لغذ�ء و�لدو�ء وم�شتلزمات �لإغاثة 
�لالزمة لهم ومبا ي�شمن و�شول هذه �لإغاثة مل�شتحقيها و�إقامة مناطق خا�شة 
و�لعمل  �لعالقني يف �خل��ارج  مل�شكلة  و�إيجاد حلول عاجلة  �ليمن  د�خل  للنازحني 
�لر��شي  د�خ���ل  م��ن  مهامها  مل��م��ار���ش��ة  �ل�شرعية  �ل��دول��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ع���ودة  ع��ل��ى 
تفكيك  دون  و�حليلولة  �لجتماعي  �لن�شيج  على  �حل��ف��اظ  جانب  �إىل  �ليمنية 
�ملجتمع �ليمني و�نزلقه �إىل �شر�عات و�نق�شامات �جتماعية على �أ�ش�س مذهبية 
ومناطقية وجهوية.. وم�شائلة �لقياد�ت �لع�شكرية و�لأمنية و�ل�شيا�شية �ل�شالعة 
يف �لنقالب على �ل�شرعية �مل�شوؤولني عن �إ�شعال �حلرب و�لفتنة �لد�خلية و�رتكاب 
�ليمنية وبالذ�ت مدينتي  �ملدن  �لإن�شانية يف خمتلف  جر�ئم حرب وجر�ئم �شد 
�إ�شرت�تيجية  و�شع  جانب  �إىل  ومن�شفة  ع��ادل��ة  ملحاكمة  و�إحالتهم  وتعز  ع��دن 
و�لإرهاب  �لعنف  ملحاربة  و�ملجتمعية  �ل�شيا�شية  �لأط��ر�ف  كافة  وطنية مب�شاركة 
على  و�لعمل   “ و�ل�شاليل  و�ملذهبي  و�ملناطقي  “�لطائفي  �لتع�شب  ومناه�شة 
بالآخر..  و�لقبول  �لت�شامح  وثقافة  و�لإ�شالمية  و�لقومية  �لوطنية  �لقيم  ن�شر 
�ملت�شررين  وتعوي�س  �أو�شاعهم  وت�شحيح  �ملهجرين  باإعادة  �لإ�شر�ع  عن  ف�شال 
من جر�ئم �مللي�شيات يف عموم مناطق �ليمن وبالأخ�س حمافظة �شعدة وحرف 
�شفيان تعوي�شا عادل و�لتعجيل بعود �لأمور يف حمافظة �شعدة �إىل ماكانت عليه 
قبل �حلرب 2004م.. و�لهتمام بالف�شية �لتهامية ودعم قوى �حلر�ك �لتهامي 

�شد ملي�شيات �لتمرد. 
�ملدنية �لحت��ادي��ة �حلديثة  �ل��دول��ة  بناء  �ل��ري��ا���س  �ع��الن  وم��ن �شمن م��ق��رر�ت 
وذلك با�شتكمال تنفيذ ما تبقى من مهام �لعملية �لنتقالية وبناء �لدولة �ملدنية 
�لحتادية حيث يتم ذلك من خالل �لإ�شر�ع يف دعوة �لهيئة �لوطنية للرقابة على 
خمرجات موؤمتر �حلو�ر �لوطني ملناق�شة م�شودة �لد�شتور وطرحها للنقا�س �لعام 
�ملتعلقة  �ملقرر�ت  وكافة  و�ل�11  �لع�شرين  �لنقاط  تنفيذ  و��شتكمال  و�ل�شتفتاء 
جدول  ووف��ق  �ل�شامل  �لوطني  �حل��و�ر  موؤمتر  ملقرر�ت  وفقا  �جلنوبية  بالق�شية 
زمني حمدد.. �إىل جانب �ل�شروع يف بناء �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية و�لأمنية على �أ�ش�س 
وطنية ومهنية على �أن يتم �لتمثيل يف هذه �ملوؤ�ش�شات يف �ملرحلة �لتاأ�شي�شية بو�قع 
�لقيادية  �ملر�تب  لل�شمال على م�شتوى  باملائة  للجنوب وخم�شني  باملائة  خم�شني 
�إ�شد�ر  �ل��ري��ا���س.. ف�شال ع��ن  �ل��وط��ن��ي و�إع����الن  مل��خ��رج��ات �حل���و�ر  �لعليا وف��ق��ا 
قانون �لعد�لة �لنتقالية و�لقو�نني ذ�ت �ل�شلة مبتطلبات ما تبقى من �ملرحلة 
�لنتقالية و�إطالق م�شاحلة وطنية �شاملة وفقا ملخرجات �حلو�ر �لوطني و�إ�شد�ر 
ملخرجات  وفقا  �ملوؤ�ش�شات  وبناء  �لحتادية  للدولة  بالنتقال  �ملتعلقة  �لت�شريعات 
لإجر�ء  �لالزمة  �ل�شروط  وتوفري  �إع��د�د  يف  و�ل�شروع  �ل�شامل  �لوطني  �حل��و�ر 
�نتخابات رئا�شية وبرملانية حرة ونزيهة على طريق بناء �لدولة �لحتادية �ملدنية 
كافة  معاجلة  جدولة  �شرورة  على  �جلديد..و�لتاأكيد  للد�شتور  وفقا  �حلديثة 
�لق�شايا �ليمنية وخا�شة معاجلات �لق�شية �جلنوبية ب�شفتها �لق�شية �ملحورية 
و�جلوهرية يف �حلالة �ليمنية وحق �ل�شعب يف تقرير مكانته �ل�شيا�شية وفق ما 
يتو�فق مع �حللول  و�ل�شيا�شية ومبا  �ملدنية  للحقوق  �ل��دويل  �لعهد  عليه  ين�س 
ي�شمل  كما  �ل�شامل.  �لوطني  �حل��و�ر  وخمرجات  �جلنوبية  للق�شية  و�ل�شمانات 
�إعادة �لإعمار و�لتاأهيل حيث تعمل �لدولة على توفري  مقرر�ت �عالن �لريا�س 
�لالزمة  �مل��و�رد  بح�شد  وفقا  �لإعمار  لإع��ادة  �لالزمة  و�لإمكانات  �لو�شائل  كافة 
�لدويل  و�ملجتمع  �لعربية  لدول �خلليج  �لتعاون  �لأ�شقاء يف جمل�س  وبدعم من 
تعر�شت  �لتي  تلك  خ�شو�شا  �ملناطق  كافة  يف  �لإعمار  م�شاريع  تنفيذ  ومبا�شرة 
لأعمال �لتخريب و�لدمار وهدم �لبنى �لتحتية ويف �ملقدمة منها عدن .. و�لعمل 
على �إجناز ��شرت�تيجية وطنية ملعاجلة �لأو�شاع �لقت�شادية لوقف حالة �لرتدي 
�لقت�شادي ومكافحة �لف�شاد و��شتعادة �لأمو�ل �ملنهوبة.. �إىل جانب بناء �قت�شاد 
�لقت�شادية  �لتنمية  �أه���د�ف  حتقق  �ليمن  يف  ��شتثمارية  بيئة  و�إي��ج��اد  م�شتد�م 
و�لجتماعية وتطلعات �ل�شعب �ليمني وتوفر �آليات �ل�شفافية و�مل�شاءلة وت�شهم يف 
عملية �إندماج �لقت�شاد �ليمني مع �قت�شاديات دول جمل�س �لتعاون.. ف�شال عن 
�لعمل مع �لأ�شقاء يف جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية على حت�شني �أو�شاع 
�ملغرتبني �ليمنيني يف �خلليج وفتح �ملجال �أمامهم للح�شول على فر�س عمل يف 
دول جمل�س �لتعاون لدول � خلليج �لعربية وفق ��شرت�تيجية تخدم تاأهيل �ليمن 
و�لإجر�ء�ت  �لآليات  �لريا�س �شمن  �عالن  ور�أت مقرر�ت  و�جتماعيا.  �قت�شاديا 

�ل�شروع يف بناء قو�ت �أمنية وطنية من جميع �ملحافظات و�لأقاليم حلفظ �لأمن 
و�ل�شتقر�ر وفقا ملخرجات �حلو�ر �لوطني.. و ��شتخد�م كافة �لأدو�ت �لع�شكرية 
و  �ملنهوبة..  و�لأ�شلحة  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  و��شتعادة  �لتمرد  لإن��ه��اء  و�ل�شيا�شية 
�ل�شلة وفقا  �لقر�ر�ت ذ�ت  2216 وكافة  �لقر�ر  مطالبة جمل�س �لأمن لتنفيذ 
�لأر��شي  د�خ��ل  �آمنة  منطقة  �إيجاد  و�شرعة  �خل�شو�س..  بهذ�  �ملتبعة  لالآليات 
�ليمنية تكون مقر� ل�شتئناف ن�شاط موؤ�ش�شات �لدولة �ل�شرعية من د�خل �ليمن..

�إىل جانب خماطبة �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لدولية بوقف �لتعامل �ملايل و�لدبلوما�شي 
لليمن  �ملالية  �لتحويالت  �لعا�شمة �شنعاء ومر�قبة  �لنقالب يف  مع ميلي�شيات 
 2216 �لأم��ن   �مليلي�شيات و�شركائهم وفقا لقر�ر جمل�س  ق��ادة  �أم��و�ل  وجتميد 
ل�شنة 2015م و�لقر�ر�ت ذ�ت �ل�شلة.. ف�شال عن �شرعة �إجر�ء تعديل يف ت�شكيل 
ملا  وفقا  �ل�شامل  �لوطني  �حل��و�ر  تنفيذ خمرجات  على  للرقابة  �لوطنية  �لهيئة 
و�إ�شر�ك �حل��ر�ك �جلنوبي  مت �لتفاق عليه يف �شمانات موؤمتر �حل��و�ر �لوطني 
وتبا�شر  �ل�شامل  �لوطني  �ملمثل يف موؤمتر �حل��و�ر  لل�شرعية غري  �ملوؤيد  �ل�شلمي 
�لهيئة �لوطنية للرقابة مهامها على �لفور يف مناق�شة و�إق��ر�ر م�شودة �لد�شتور 
مقرر�ت  تنفيذ  متابعة  �لوطنية  �لهيئة  تتوىل  فيما  عليها..  �لتو�فق  يتم  �لتي 

�إعالن �لريا�س.
�لدولة  وبناء  �ليمن  �إن��ق��اذ  �أج��ل  من  �لريا�س  ملوؤمتر  �خلتامي  �لبيان  �ألقي  ثم 
بالرئي�س  ممثلة  �ل��د���ش��ت��وري��ة  لل�شرعية  �مل��ط��ل��ق  �ل��ت��اأي��ي��د  �أك���د  �ل���ذي  �لحت���ادي���ة 
عبدربه من�شور هادي و�لعمل بكل �لو�شائل على رف�س �لنقالب وكل ما ترتب 
كافة مهامها  ملمار�شة  �ليمن  �إىل  �ل�شرعية  �لدولة  موؤ�ش�شات  وتاأمني عودة  عليه 
�لتاأييد �لكامل جلهود �لأمم �ملتحدة و�لأ�شقاء  و�شالحياتها. و�شدد �لبيان على 
يف جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ويف مقدمتهم خادم �حلرمني �ل�شريفني 
و�إخو�نه  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك 
�مل�شاركة يف  �ل�شديقة  �ل�شقيقة و�ل��دول  �لعربية  �ل��دول  �ملجل�س وق��ادة  ق��ادة دول 
يف  ه��ادي  من�شور  عبدربه  �لرئي�س  لدعوة  لال�شتجابة  �شارعو�  �لذين  �لتحالف 
�لتدخل لدعم �ل�شرعية �لد�شتورية ورف�س �لنقالب و�لوقوف �إىل جانب �ل�شعب 
�ليمني مبا ميليه عليهم �ل�شمري �لإن�شاين وحق �جلو�ر و�لأخوة. و�أ�شار �لبيان 
�ل�شعبية  للمقاومة  �لدعم  عملية  وتكثيف  ت�شريع  على  �أك��دو�  �ملجتمعني  �أن  �إىل 
�أنحاء �ليمن جنوبه و�شماله و�إمد�دها  يف مدينة عدن وتعز �لبا�شلتني ويف كافة 
مطالبني  جهودها  وتن�شيق  تنظيمها  يف  و�مل�شاعدة  �للوج�شتي  و�لدعم  بال�شالح 
ذ�ت  �لدولية  و�لقر�ر�ت   2216 �لدويل  للقر�ر  �لكامل  بالتنفيذ  �لأمن  جمل�س 
�أ�شا�س للحل �ل�شيا�شي �ل�شلمي يف �ليمن. ودعا �لبيان  �ل�شلة ملا ميثله ذلك من 
�لأمم �ملتحدة وجمل�س �جلامعة �لعربية وجمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
�إىل ت�شكيل قوة ع�شكرية عربية م�شرتكة لتاأمني �ملدن �لرئي�شية و�لإ�شر�ف على 
تنفيذ ق��ر�ر�ت جمل�س �لأمن و�شمان �لن�شحاب �لكامل لقوى �لتمرد من كافة 
�ملدن وت�شليم �لأ�شلحة و�ملوؤ�ش�شات. و�أكد �ملجتمعون على �أن تبا�شر �حلكومة فور� 
�لعمل على توفري �ل�شروط �ملالئمة لرعاية �أ�شر �ل�شهد�ء و�مل�شابني و�لنازحني 
وجميع مت�شرري و�شحايا �حلروب .. و�شددو� على �لأهمية �لق�شوى لالإ�شر�ع يف 
�إن�شاين عاجل ي�شتوعب ويلبي كافة �لحتياجات  �إغاثي  تن�شيق وحتقيق برنامج 
�حلوثي  قبل  من  عدو�نية  هجمة  لأب�شع  يتعر�شون  �لذين  للمدنيني  �لإن�شانية 
ملتابعة  �حلكومة  �ملوؤمتر  و�أو�شى  ع��دن.  مدينة  يف  وخا�شة  �شالح  عبد�هلل  وعلي 
�أقرب  �ل��وط��ن يف  �أر����س  �إىل  يلزم لنتقال �حلكومة  م��ا  و�ت��خ��اذ  �لريا�س  �إع���الن 
وقت ممكن ..  و�أكد �أن موقف �لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
ملي�شيات  �شطوة  لرفع  ميني  و�شيا�شي  �شعبي  ترحيب  وحم��ل  �أم��ل  مبعث  ك��ان 
هذ�  دل  وق��د  �ل�شرعية  و�إع���ادة  �ليمنيني  كل  �شد  �لظاملة  وممار�شاتها  �لنقالب 
�مل�شري  ووح��دة  و��شتقر�ره  و�أمنه  �ليمن  وح��دة  على  و�لعربي  �خلليجي  �ملوقف 
�إل  �أنهم دعاة لل�شالم �لذي لن يتحقق  �لعربي �مل�شرتك.  و�شدد �ملوؤمترون على 
�لعا�شمة �شنعاء  �لكامل مللي�شيات �حلوثي وعلي عبد�هلل �شالح من  بالن�شحاب 
وكافة �ملدن �ليمنية جنوبا و�شمال و�إيقاف �حلرب وكل �لأعمال �لعدو�نية �شد 
�لد�شتورية  �شالحياتها  ملمار�شة  �ل�شرعية  �ل�شلطة  ع��ودة  وك��ذ�  �ليمني  �ل�شعب 
تبقى  ما  لتنفيذ  �لوطني  �ل��رت�ب  كافة  على  �لدولة  �شيطرة  وب�شط  و�لقانونية 
من مهام �لفرتة �لنتقالية وخمرجات موؤمتر �حلو�ر �لوطني �ل�شامل. وطالب 
�ملوؤمتر �حلكومة باإعادة ت�شكيل �للجنة �لعليا لالإغاثة وتفعيل دورها مبا ي�شمن 
يف  �لعالقني  مل�شكلة  �لعاجل  و�حلل  م�شتحقيها  �إىل  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  و�شول 
�خلارج و�إن�شاء خميمات للنازحني و�إيجاد �لرعاية �لالزمة لهم. و�أعرب موؤمتر 
�لريا�س عن �شكره �جلزيل لالأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
و�لهيئة �ل�شت�شارية ومكتب �لتن�شيق على �جلهود �لتي بذلوها يف �لتح�شري لهذ� 

�ملوؤمتر و�إجناح فعالياته. 
ر�شالة  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  ووج��ه 
�لدكتور  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  تالها  �ملوؤمتر  �إىل 
عبد�للطيف بن ر��شد �لزياين �أكد �أن هذ� �ملوؤمتر ياأتي يف منعطف تاريخي لي�س 

موؤمتر »اإنقاذ اليمن« يوؤكد دعم ال�سرعية وال�سراكة الوطنية ورف�س حكم امللي�سيات

اعالن الريا�ش يوؤ�ش�ش مل�شروع بناء الدولة اليمنية احلديثة 
التاأكيد على ا�ستعادة االأ�سلحة واملعدات املنهوبة وب�سط �سلطة الدولة على كافة اأرا�سيها 

برنامج اإغاثي عاجل يلبي الحتياجات الإن�شانية 
للمدنيني الذين يتعر�شون لعدوان احلوثي وعلي �شالح
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�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    �عادة �عالن  بالن�سر             

   يف  �لدعوى 2015/473 جتاري جزئي                  
�ىل �ملدعى عليه    /1 -ي��ور جلف لالن�شاء�ت ) �س ذ م م(  جمهول حمل �لقامة مبا 
ح�شن  ع��ب��د�هلل  وميثله:  م(  ذم  ���س   ( �لبناء  م��و�د  لتجارة  �مل��ه��ارة  م�شاريع  �مل��دع��ى:  �ن 
بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  طاهر    �حمد 
من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   427.574.15( وق��دره  مبلغ  للمدعى  ت��وؤدي 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  �ل��ت��ام  �ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة   ت��اري��خ 
�ملحاماة.  . وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2015/5/24 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�    ch2.D.19
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    �عادة �عالن  بالن�سر             

   يف  �لدعوى 2014/945 عقاري كلي                    
�ىل �ملدعى عليه    /1 -�شابال ورلد ذ م م) و�مل�شجلة لدى غرفة دبي با�شم/�شبال وورد ليمتد(  
م�شعود  خليفة  عبد�لعزيز  وميثله:  ري�شينبورج  ليونار�  �ملدعى:  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
حجز  ن��وذج  وبف�شخ  ببطالن  -�لق�شاء  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �لهنائي  �شيخان 
�لوحدة رقم 1004 مب�شروع �شابال ذ� ليجا�شي chapal the legacy �ملوؤرخ 2009/11/17 �لق�شاء 
�ملدعى عليها  بالز�م  �لق�شاء   - درهم  للمدعية مبلغ 95.323.39  ت��وؤدي  بان  �ملدعى عليها  بالز�م 
وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  �عتبار� من  �ملطالبة  مبلغ  على  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  بالفو�ئد 
�لتمام �ل�شد�د. �لق�شاء بالز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت 
لذ� فانت مكلف   ch1.B.8 لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2015/5/24 �ل�شاعة 11.00  بالقاعة 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   

ق�سم �لق�سايا �لعقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    �عادة �عالن  بالن�سر             

   يف  �لدعوى 2015/679 مدين جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه    /1 -�حمد عبد�حلميد �حل�شن جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�شركة م�شاهمة خا�شة وميثله:  �فاق(   ( للتمويل  �ل�شالمية  �ل�شركة  �ملدعى: 
نا�شر مال �هلل حممد غامن  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليه مببلغ وقدره )199504 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها 
 ch2.D.18 بالقاعة    8.30 �ل�شاعة   2015/6/8 �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
ق�سم �لق�سايا �ملدنية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  �لدعوى 2015/193 عقاري كلي                    

�ىل �ملدعى عليه    /1 -كامر�ن �شامى  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: 
حممد �أمان حبيب �هلل وميثله: حمده ح�شني �حمد جا�شم مكي قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد و�لز�م �ملدعى عليهما مببلغ وقدره 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لتاخريية  و�لفائدة  دره��م(   354.534(
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د 
ch1.B.8  لذ� فانت  �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة  �لحد �ملو�فق 2015/5/24 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.    
ق�سم �لدعاوي �لعقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    �عادة �عالن  بالن�سر             

   يف  �لدعوى 2015/423 جتاري كلي                  
�ىل �ملدعى عليه    /1 -�حمد عبد�لكرمي �ل�شعد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: 
�شالح �بر�هيم علي �ملطلق وميثله: �حمد مهري خمي�س عبيد بن م�شحار  قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن بان يدفعو� للمدعى مبلغ  
300.000 دولر �و ما يعادله بالدرهم ) 1.101.000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت 
  ch2.E.21 بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2015/6/11  لها جل�شة يوم �خلمي�س 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.   
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر             

   يف  �لدعوى 2015/242 جتاري كلي                  
�ي��ه ����س  جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملدعى عليه    /1 -ن��ري� نتورك�س 
�ملدعى: �شركة �مل�شتقبل �لدولية لالت�شالت ذ م م وميثله: يون�س حممد علي 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ل�شحي     �ليا�س  حممد 
�ملدعى عليهما بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )1.711.386 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ل�شتحقاق حتى 
�ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2015/5/26 �ل�شاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�    ch1.B.8 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  �لدعوى 2015/795 مدين جزئي                    

�ن  �لقامة مبا  كانري�س  جمهول حمل  بوناي  تيز�  �ملدعى عليه /1 -جو  �ىل 
�مل��دع��ى: م��رك��ز �ل��ط��ب �ل��ري��ا���ش��ى وج��ر�ح��ة �ل��ع��ظ��ام ومي��ث��ل��ه: ن��ا���ش��ر م���ال �هلل 
حممد غامن   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها   
مببلغ وقدره )120.000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية 12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
ch2.D.18  لذ� فانت مكلف  بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2015/6/8 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

    مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  �لدعوى 2015/253 جتاري جزئي                    

�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  للتجارة  �لرميله  -�شركة   1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�مل  وميثله:  م  ذم  ���س  �لعامة  للتجارة  �ل�شاعدى  عبدحمدي  نظري  �مل��دع��ى: 
خمي�س دروي�س حممد �لبلو�شي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   22500( وقدره  عليه مببلغ  �ملدعى  بالز�م 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.     
. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2015/6/4 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch2.D.19  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

�لقل. 
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

    مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  �لدعوى 2015/753 مدين جزئي                    

ناير     �شوريندر�ن  ناير  �شوريندر�ن  �ملدعى عليه /1 -بر�ديب جوبالبيالي  �ىل 
ذ�ت  �شركة   ( للتجارة  ماريرتونيك�س  �مل��دع��ى:  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�قام  ق��د  �لبلو�شي   حممد  دروي�����س  خمي�س  �م��ل  وميثله:  حم���دودة(  م�شئولية 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ 
�لدع��اء وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  �لفائدة  دره��م( مع   147.656(
يوم  لها جل�شة  وح��ددت   . �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د 
فانت  لذ�    ch1.A.1 بالقاعة  8.30 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق 2015/5/31  �لح��د 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    �عادة �عالن  بالن�سر             

   يف  �لدعوى 2015/346 جتاري جزئي                  
�ن  �لق��ام��ة مبا  �لقبي�شي  جمهول حمل  /1 -خلف �شغري خدية  عليه     �ملدعى  �ىل 
م م وميثله: �حمد مهري خمي�س عبيد بن  ذ  �شامل للمقاولت  �ملدعى: �شركة علي بن 
م�شحار   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم مت�شامنني 
مببلغ وقدره )471.998 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاخريية 
بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة و�حلا�شل يف 2014/4/20 وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت 
لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2015/5/25 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.1  لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.   
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
    �عادة �عالن  بالن�سر             

   يف  �لدعوى 2015/120 جتاري جزئي                  
�ملدعى عليه    /1 -حممد �شهز�د ح�شني قري�شي  جمهول حمل �لقامة  �ىل 
�ق��ام عليك �لدعوى  ل��ل��ت��ج��ارة    ق��د  �مل��دع��ى: �شركة ر�م���اد� �وفر�شتري  مب��ا �ن 
وقدره  مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �لم��ر  باإ�شد�ر  �ملطالبة  ومو�شوعها 
)63500 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف  . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
لذ� فانت مكلف باحل�شور   ch1.A.1 2015/5/26 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�حلكم  ف��ان  تخلفك  �لق���ل.ويف حالة  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.   
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

 �عالن بورود �لتقرير بالن�سر
   يف  �لدعوى 2011/892  ��ستئناف مدين                   

م(  م  )ذ  للمقاولت  �ل�شكندرية  �ب���ر�ج  �شركة   -1 ���ش��ده:  �مل�شتانف  �ىل 
وميثلها/حممد عبا�س حممد �لفار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف 
�مني  حممد  حممد  وميثله:  �لزرعوين  عبد�لكرمي  �حمد  عبد�لعزيز   :
غياث نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2015/5/13يف 
�ملنتدب  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2015/6/15  �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثنني  يف 

10.00 �شباحا بالقاعة ch2.D.17 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  �لطعون                                                                                               

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
مذكرة �عادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2014/1496  ��ستئناف  جتاري    

 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ �شركة بن ��شغر للمقاولت   جمهول   حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /�شكوب ل�شت�شار�ت �لهند�شية قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
 .2014/10/13 بتاريخ  كلي  جت��اري   2014/715 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 2015/5/24 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
مذكرة �عادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2014/1157  ��ستئناف  مدين    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ دروي�س خمي�س �شايب هيكل جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /حممد ��شماعيل عبد�لرحمن بن حافظ وميثله: �شامل 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ملفتول   عبيد  علي  ر��شد 
جل�شه  لها  وح���ددت   .2014/12/24 بتاريخ  كلي  م��دين   2014/603 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2015/6/3 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم �لطعون                           

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

مذكرة �عادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2015/174  ��ستئناف  عقاري    

 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ �مري �نزور جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف 
نا�شر مال �هلل حممد غامن    �شركة م�شاهمة عامة( وميثله:   ( /متويل 
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2014/731 عقاري كلي 
بتاريخ 2015/3/22. وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2015/6/23 
يقت�شي  وع��ل��ي��ه   ch1.C.11 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  ���ش��ب��اح��ا   10.00 �ل�����ش��اع��ة 
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم  ح�شوركم 

غيابيا . 
ق�سم �لطعون                           

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2014/955   جتاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليهما /1 -�وليفر ليوبولد لويب 2- �شركة �ى �ف �خلليج للتجارة �لعامة 
) �س ذم م( جمهويل  حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
2014/9/16 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �شركة ��شيكو لل�شناعات ) فرع دبي( 
�لبالغ قدرها  �ل�شيك مو�شوع �لدعوى  بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن ب�شد�د قيمة 
122.010.87 درهم مائة و�ثنان وع�شرون �لف وع�شرة  در�هم و�شبعة وثمانون فل�شا( 
�لتام و�لزمتهما بر�شوم  �ل�شد�د  و�لفائدة عنه بو�قع 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 
مبثابة  .حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومبلغ  وم�شروفاتها  �لدعوى 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 
�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
 �خطار دفع بالن�سر

يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2015/314 
�ملو��شالت  دب��ي خلف ه��وم �شنرت- بجو�ر  �لم���ار�ت  �لعنو�ن:  م  م  ذ  م ح  ك��وي للعقار�ت �س  �ملحكوم عليه:  �ىل 
قد  �خليمة  ر����س  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن    +971043384845 هاتف  دب��ي  �لوىل-  �ل�شناعية  �لقوز 
��شدرت بحقك حكما بتاريخ 2015/3/19 يف ق�شية )2014/83( منازعات عقارية    بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 

493357.00 درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف. ن�س �حلكم
-د�ماك  تيكوم  دبي  �لم��ار�ت  �لعنو�ن:  بريطانيا  �جلن�شية:  روبن�شون  �لك�شندر  ويليم   : له  �ملحكوم   : ل�شالح 
�كزيكتيف هايت�س- ط 8 مكتب رقم  801 و�ملقيم خارج �لدولة بربيطانيا هاتف 97150659169  ومبا �ن �ملحكوم 
له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل بالرقم �مل�شار �عاله. مالحظات: �لت�شديق على قر�ر �لتحكم  
رقم  2013/31 �ل�شادر عن مركز ر��س �خليمة للتوفيق و�لتحكيم بتاريخ 2014/9/30 +فائدة 12%+ تنفيذ كافة 
بنود �لدعوى �ملذكورة �عاله.  فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ �ليوم 
لتنفيذ �حلكم،  �ملنا�شبة  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  �لتايل ويف حالة تخلفك عن ذلك فان 

وحت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ �لتي �شترتب عليك.
 رئي�س ق�سم �لتنفيذ

      حكومة  ر��س �خليمة �لبتد�ئية
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
  �عالن بالن�سر

رقم �ملرجع :532/     
و�ل�شيد:  �مار�تي  علي  �ل  عبايد  �شلطان  علي  �شعيد  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
حممد �شليمان عبد�ملبني بنغالدي�شي �جلن�شية يرغبا يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتهم 
�لبالغة )100%( يف)�شركة مونتانا لقطع غيار �ل�شيار�ت( مبوجب رخ�شة رقم )114330( 
�خرى:  تعديالت  بنغالدي�شي �جلن�شية  �شليمان  ف��اروق حممد  �ل�شيد: حممد  �ىل  وذلك 
تغيري �ل�شكل �لقانوين من �شركة تو�شية ب�شيطة �ىل وكيل خدمات.   وعمال بن�س �ملادة 
)14( فقره )5( من �لقانون �لحت��ادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد 
�ليه بعد  �مل�شار  �لت�شديق على �لج��ر�ء  و�ن��ه �شوف يتم  �قت�شى ن�شر هذ� �لع��الن للعلم 
�ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى  تاريخ هذ� �لع��الن فمن لديه  ��شبوعني من 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب �لكاتب �لعدل 
مبقر د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية - �ل�سارقة 

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     

 مذكرة �عادة  �عالن �ملدعى عليه بالن�سر
�ىل �ملدعي عليه/ ر�يت تا�س خلدمات �لتنظيف- �س ذم م  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة       

2015/5/31 �ل�شاعة 8:30      

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
�ىل  بال�شافة  �شيكون مبثابة ح�شوري.   فان �حلكم  تخلفك  �لق��ل ويف حالة  على  �ي��ام  بثالث  قبل �جلل�شة 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم �لق�سايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم �لق�شية
2015/1690 عمايل جزئي

2015/1691 عمايل جزئي 
2015/1692 عمايل جزئي 
2015/1693 عمايل جزئي 
2015/1694 عمايل جزئي 
2015/1695 عمايل جزئي

م
1
2
3
4
5
6

��شم �ملدعي
 �شيني لني باتيندول باندور

فريونيكا �لينار رفايلي�س
نينيتا جونز�لي�س ديلوى

�شرى ر�م جاجنادهار �شر�ى ر�م جاجنادهار
بيتى �لينار �وللو

كارولينا بريو�شيلو فريناندو

مبلغ �ملطالبة
4655 درهم �شامل تذكرة �لعودة
4308 درهم �شامل تذكرة �لعودة
7777 درهم �شامل تذكرة �لعودة

12133 درهم �شامل تذكرة �لعودة
4233 درهم �شامل تذكرة �لعودة
6216 درهم �شامل تذكرة �لعودة

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
            �عالن جمموعة �عالن بالن�سر

           �ىل �ملنفذ �شدها: �شاوث كينغ خلدمات �لتنظيف �س ذم م
 مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�شحة بالك�شف �دناه، وذلك للز�مك
 ب�شد�د �ملبالغ �ملو�شحه به خالل )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة

 �شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور

ق�سم �لق�سايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم �لتنفيذ
2015/59  تنفيذ عمايل
2015/56  تنفيذ عمايل
2015/57  تنفيذ عمايل

م
1
2
3

�جلهة طالبة �لتنفيذ
  عامل غري �شر�ج مياه

قمر �ل�شالم �شديق �لرحمن
�ف�شر �لدين نور �ل�شالم

ر�شم �لتنفيذ
356 درهم
 400 درهم
349 درهم

�ملبلغ �ملنفذ به
 5752 درهم
 6808 درهم
5637 درهم

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20     
�عالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2014/1571 تنفيذ جتاري
مو�شوع �لق�شية: تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/1173 جتاري كلي ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7.035.240 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.  طالب �لعالن: 

طالب �لتنفيذ : بلفندر �شينغ �شاهنيل �مريك �شينغ 
 �ملطلوب �عالنه �ملنفذ �شده: �حمد فوزي حممد ح�شن بن حمد �لفال�شي

 جم��ه��ول حم���ل �لق���ام���ة م��و���ش��وع �لع�����الن: ق����ررت حم��ك��م��ة دب���ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة بتاريخ 
2015/5/14 �خطاركم ب�شد�د �لدين �ملطالب به ومقد�ره )3512575درهم  ( خالل �شهر 
من تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار رقم )898/ منطقة �لو�شل( و ) 72 منطقة �م �لرمول( 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  وذل��ك يف ح��دود  �لثنيه �خلام�شة(  و )602 منطقة  م��ردف(  و )1273 /3 
وقدره )7035240( درهم و�لعائد لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات ن�س �ملادة 295 من 

قانون �لجر�ء�ت �ملدنية بناء  على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2015/5/14.
رئي�س �لق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
يف �لدعوى رقم 2014/2351 جتاري كلي

�ملعلن �ليه: �ملدعى عليه: ميتو نكري�شنان بالكري�شنان باترييكونا
�لدعوى  �ملحا�شبية يف  �خل��ربة  لأع��م��ال  �مل��وق��رة  دب��ي  تكيفنا من قبل حمكمة  بناء على 
موعد�  م�شاء  �خلام�شة  �ل�شاعة   2015/5/27 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  ح��ددن��ا  فقد  �ع��اله 
لعقد �لجتماع �لول للخربة �ملحا�شبية وذلك مبكتبنا �لكائن دبي- بر دبي �شارع �ل�شيخ 
ز�يد بالقرب من حمطة مرتو �ملركز �ملايل برج �لعطار مكتب رقم 2403 �لطابق �لر�بع 

و�لع�شرون هاتف رقم 3589996-04 وفاك�س رقم 3589966-04 �س ب رقم 91153 دبي
لذ� يطلب ح�شوركم �و من ميثلكم قانونا حل�شور �لجتماع �ملذكورة مع �ح�شار كافة 

�مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى. 
i2an م�شعل �لزرعوين للمحا�شبة �لقانونية- ع�شو يف

 اخلبري املحا�سبي
م�سعل عبداهلل الزرعوين

 دعوة حل�سور �لجتماع �لول
  للخربة �ملحا�سبية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  ترانز تراد فين�سور�س ) �س.ذ.م.م(
�ل�شكل  نايف    دي��رة-  �ملاجد-  �لعنو�ن: مكتب رقم 203ملك عبد�هلل حممد ح�شن 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    680546 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1106662 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2015/3/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2015/3/18
الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا- 
بر دبي-  هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد  11414 بتاريخ 2015/5/20    
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
فاك�س:   04-3215355 هاتف   دب��ي-   بر  �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا-   
3215356-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  ترانز تراد فين�سور�س  )�س.ذ.م.م( 
ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2015/3/18  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب 
�أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى    2015/3/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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الفجر الريا�ضي

�لوحدة  ب��ن��ادي  �ل��ت��اي��ك��و�ن��دو  ف��ري��ق  �أ���ش��رة  �حتفلت 
ب���الإجن���از �ل��ك��ب��ري �ل����ذي ح��ق��ق��وه �ل��الع��ب��ني رجال 
�أقيمت  �لتي  �مل�شابقات  يف  و�شيد�ت  و�أ�شبال  و�شباب 
حتت مظلة �إحتاد �لإمار�ت للكار�تيه و�لتايكو�ندو، 
للتايكو�ندو،  �لرجال  دوري  بدرع  �لفريق  فاز  حيث 
وببطولة �لإمار�ت يف فئة �لرجال و�ل�شباب لريا�شة 
باملركز  �ل��ف��ري��ق  ن��ا���ش��ئ��ي  ح��ل  ك��م��ا  “�لبوم�شيه”، 
�ل��ث��ال��ث ب��ال��ت��اي��ك��و�ن��دو، ه���ذ� ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 15 

ميد�لية ملونة.
ح�شر �لحتفالية خالد عو�س رئي�س �شركة �لوحدة 
�لعو�شي  عبد�جلليل  و�ل�شيد  �لريا�شية   لالألعاب 
مدير �لفريق و�ملدرب عبد�هلل �شرور و�ملدرب يو�شف 
�أولياء  ب��وي��ك��زر�ن وع���دد م��ن �لالعبني م��ع  م��ب��ارك 
�أم���وره���م، ف��ق��د ن��ق��ل خ��ال��د ع��و���س حت��ي��ات جمل�س 
�لفريق على  �لوحدة وتهانيهم بح�شول  �إد�رة نادي 
هذ� �لإجناز و�لذي ينم على �أن �لرتكيز لي�س على 
كرة �لقدم �أو �لألعاب �جلماعية، و�إنا هناك �هتمام 
�لألعاب  �ل��ف��ردي��ة وحت���دي���د�ً  ل��الأل��ع��اب  لحم�����دود 

�لفئات  وبكل  ُمبهرة  نتائج  قدمت  و�ل��ت��ي  �لقتالية 
�ل��الع��ب��ني وت�شحيتهم  ب��ت��ف��اين  م�����ش��ي��د�ً  �ل��ع��م��ري��ة، 
�ل�شرف  �شبق  لنيل  و�مل��ث��اب��رة  �ل���ش��ت��م��ر�ر  �أج���ل  م��ن 

و�ل���ف���وز ب��ك��ل �ل��ب��ط��ولت. ك��م��ا ووج���ه خ��ال��د عو�س 
�ل�شكر لأولياء �لأمور �لذي دعمو� �أبنائهم �لالعبني 
و�شاهمو� معنا يف هذ� �لإجناز �لذي مل يكن ليتحقق 

وبكافة  وحت��ف��ي��زه��م  لأب��ن��ائ��ه��م  ودع���ه���م  �هلل  ل����ول 
�لعا�شرة  دون  لعبني  لدينا  �أن  خ�شا�شا  �ل��ظ��روف، 
وهوؤلء يحتاجون لهتمام خا�س وحتفيز من �أجل 
�لتايكو�ندو  ريا�شة  مل�شتقبل  ن��و�ة  فهم  �ل�شتمر�ر، 

بنادي �لوحدة و�لإمار�ت.
هذ�  ب���اأن  �لعو�شي  عبد�جلليل  �ل�شيد  ذك��ر  ب���دوره 
�لإجناز نهديه ل�شمو �ل�شيخ ذياب بن ز�يد �آل نهيان 
و�لذي  �ل��وح��دة  ن��ادي  وقائد م�شرية  �ل��ن��ادي  رئي�س 
ل���ه ع��ظ��ي��م �لأث�����ر يف حت��ق��ي��ق ه���ذه �لبطولت  ك���ان 
ف�شبابنا  �ل���دويل،  �أو  �ملحلي  �لنطاق  على  كانت  �إن 
حققو� يف م�شاركتهم �لأوىل يف بطولة قطر �لدولية 
لالإمار�ت،  ج��دي��د�ً  �إجن����از�ً  للتايكو�ندو  �ملفتوحة 
 3 29 ميد�لية )  حيث حقق �لالعبون و�لالعبات 
�أقيمت  و�لتي   ) برونزية   11 ف�شية،   14 ذهبيات، 
مب�شاركة   ،2015 م��ار���س   9 �إىل   6 م��ن  ب��ال��ف��رتة 
800 لعب ميثلون 45 دولة، وعاد �لالعبني مرة 
�أخرى ليعقدو� �لعزم لتحقيق �إجناز� �آخر وهو �لفوز 
من  بالفرتة  �أقيمت  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ام  �ل���دوري  ببطولة 

ففي  ذل��ك  لهم  وك���ان   ،2015 م��اي��و   16 �إىل   15
12 فريقا  للبوم�شيه ومب�شاركة  �لإم��ار�ت  ببطولة 
حقق رجال �لوحدة من حتقيق ميد�ليتان ذهبيتان 
�أحدهما لالعب �شيد قا�شم حممد للحز�م �لأخ�شر، 
�أف�شل رقما  وبروك بيلي يف �حلز�م �لأ�شود حمققا 
�شرب  ح�شن  �شيد  حقق  كما  �لبوم�شيه،  بطولة  يف 
�مليد�لية �لربونزية يف �حلز�م �لأحمر، �أما �ل�شيد�ت 

فقد حققت �لالعبة نوره حممد �مليد�لية �لف�شية 
يف �حلز�م �لأخ�شر فيما حققت �لالعبة عبري حبيب 
�ملو�شى �لربونزية يف �حلز�م �لأ�شود، �أما يف فئة حتت 
عبد�جلليل  حم��م��د  �ل��الع��ب  ح��ق��ق  ف��ق��د  �شنة   17
رقم  �أف�شل  حمققا  �لأ���ش��ود  �حل���ز�م  لفئة  �لذهبية 
لفئة �ل�شباب بالبطولة، وحلقه �لالعب �أ�شيل�س �أ�س 

بالذهبية �لثانية يف �حلز�م �لأحمر.

مبنطقة  �مل��ن��ارة  �شالة  يف  تتو��شل 
20 مايو  �لأرب���ع���اء  �ل��ي��وم  ج��م��ري� 
�لثالث  �لأ���ش��ب��وع  م��ب��اري��ات   2015
و�لأخ������ري م���ن ت�����ش��ف��ي��ات ك����رة قدم 
�ل�شبا  ن����د  “دورة  يف  �ل���������ش����الت 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة “ �ل��ت��ي ���ش��ت��ق��ام خالل 
�ملقبل  �مل������ب������ارك  رم���������ش����ان  ����ش���ه���ر 
بتوجيهات ورعاية كرمية من �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
ورئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 
وتعترب   ، �ل��ري��ا���ش��ي  دب����ي  جم��ل�����س 
�حل������دث �لأك�������رب م����ن ح���ي���ث قيمة 
�جلو�ئز و م�شتوى �لالعبني �لذين 

ت�شمهم �لفرق.
، حيث  م��ب��اري��ات   6 �ل��ي��وم  �شتقام  و 
�ل�شابعة  �لأوىل يف  �ملبار�ة  يلتقي يف 
و�لن�شف م�شاًء فريق جنم دبي ثاين 
�ملجموعة �ل�شاد�شة مع فريق �حلزم 
�لثالث بر�شيد نقطة و�حدة و �لذي 
�ل�شاعة  تليها يف   ، �لتاأهل  �أم��ل  فقد 
�لثامنة و�لربع مبار�ة جتمع فريق 
�ملفاجاأة مت�شدر �ملجموعة مع فريق 

�خلو�نيج �شاحب �ملركز �لأخري.
يلتقى  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملجموعة  �شمن  و 
�ملجموعة  ث�����اين  دوب�����اي�����ك  ف���ري���ق 
�لإبد�ع  فريق  مع  نقاط   3 بر�شيد 

تليها   ، م�����ش��اًء  �لتا�شعة  يف  �لأخ����ري 
م���ب���ار�ة فريق  رب���ع  �إل  �ل��ع��ا���ش��رة  يف 
نقاط   6 بر�شيد  �ملت�شدر  �لنجوم 
م���ع ف��ري��ق �ل��ب��ن��اي ���ش��اح��ب �ملركز 

�لثالث بر�شيد 3 نقاط .
ويف �ل�شاعة �لعا�شرة و�لن�شف تنطلق 
حيث  �خلام�شة  �ملجموعة  مباريات 
�ملت�شدر  �لعني  �شباب  فريق  يلتقي 

بر�شيد 6 نقاط مع فريق �لزمالك 
�شاحب �ملركز �لأخري بر�شيد �شفر 
من �لنقاط ، تليها يف �حلادية ع�شر 
و�لربع مبار�ة فريق �شبورت�س مانيا 
 3 �ل��ث��ال��ث بر�شيد  �مل��رك��ز  ���ش��اح��ب 
�شاحب  فيكتوري  فريق  م��ع  نقاط 
نقاط   3 ب��ر���ش��ي��د  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز 
عن  منهما  ك��ل  يبحث  ح��ي��ث  �أي�����ش��ا 

نقاط �لفوز و�نعا�س �لأمل بالتاأهل 
للنهائيات �لتي �شتقام يف جممع ند 
�ل�شبا �لريا�شي خالل �شهر رم�شان 

�ملبارك.
 23 �ل�شبت  يوم  �ملناف�شات  وتختتم 
3 مباريات  ب��اإق��ام��ة  �جل����اري  م��اي��و 
�ل�شابعة  �مل���ج���م���وع���ت���ني  ����ش���م���ن 

و�لثامنة.

ع�شو  �ل���ط���وي���ل  �هلل  ع���ب���د  ت����ر�أ�����س 
جمل�س �إد�رة نادي �لإم��ار�ت م�شرف 
�ل�شنية بالنادي ورئي�س  عام �ملر�حل 
للبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ل�شتعد�د�ت  ح��ول  �لأول  �لإجتماع 
ن�����ادي  �أك�����ادمي�����ي�����ة  دورة  لإط���������الق 
�لقدم  ل��ك��رة  �لرم�شانية  �لإم�����ار�ت 
و�لتي �شتحمل ��شم �ملرحوم عبد �هلل 
وتثميناً  تقدير�ً  �هلل  عبد  �ل  يو�شف 
وتثميناً  �ملجتمع  له يف  �ملغفور  ل��دور 
عليه يف خدمة  �هلل  رح��م��ة  جل��ه��وده 
�لر�ئدة  وب�شماته  �ملجتمع  �شر�ئح 
و�شتنطلق  �لإم�������ارة  ت��ذك��ره��ا  �ل��ت��ي 
 24 12 ولغاية  �ل��ف��رتة م��ن  خ��الل 

رم�شان.
�هلل  عبد  رحب  �لإجتماع،  بد�ية  ويف 
مثنياً  �حل�����ش��ور  ب��ج��م��ي��ع  �ل��ط��وي��ل 
�ل����دوؤوب����ة يف توفري  ع��ل��ى ج��ه��وده��م 
كافة  ولإظهار  �لنجاح  متطلبات  كل 
�لفعاليات و�لأن�شطة لنادي �لإمار�ت 
ب��ال�����ش��ك��ل �ل����الئ����ق و�مل���ط���ل���وب على 
�أك��م��ل وج���ه، م��وؤك��د�ً م��دى �حلر�س 
�لنجاح  �إم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  ت�شخري  يف 
مثالية  لبطولة  متطلعاً   ، للبطولة 

�لتنظيم و�مل�شاركة .
و�أعلن رئي�س �للجنة �ملنظمة ت�شكيل 
للحدث  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
�شامل  ب���اإد�رة  �لرم�شانية  و�لبطولة 
للبطولة  ك��م��دي��ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ح�����ش��ن 
تنفيذي  كمدير  ور�ق  ر�ج��ي  وب�شري 
�لبطولة  ملدير  نائباً  غالب  وجا�شم 

و�أحمد �لبادي �ملن�شق �لعام للبطولة 
�للجنة  رئ���ي�������س  �ل���ن���ق���ب���ي  وخ����ال����د 
وبدر  �لرئي�شي  وجا�شم  �لإع��الم��ي��ة 
وماجد  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ع��الق��ات  �ل�شحي 
�ل��زع��اب��ي م�����ش��وؤول �مل��الع��ب و�لأم���ن 
�لرئي�شي  وج��ا���ش��م  ن��ع��ي��م  وري���ا����س 
�حللبي  وحممود  �لت�شويقية  للجنة 
�شوقار  وم��������ازن  �ل���ط���ب���ي���ة  ل��ل��ج��ن��ة 
تكوين  مت  فيما  للبطولة  �شكرتري�ً 
�ملدربني  ت�شم  للبطولة  فنية  جلنة 
�حلمادي  وع��م��ر  �ل�����ش��وي��دي  خ��ال��د 
�لنايلي  وح���امت  �لطنيجي  وج��ا���ش��م 
ور�شيد �لدودي و�ملعز يو�شف وحممد 

ثالثي ..
�أن������ه مت  وق������ال ع���ب���د �هلل �ل���ط���وي���ل 
بد�ية  �لإع��الن عن  �لإجتماع  خالل 
�لآن  م���ن  �ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
�شتقت�شر  ح��ي��ث   ، �أ���ش��ب��وع��ني  ومل����دة 
،حيث   2000  /  99 م��و�ل��ي��د  على 
�أنه مت �لإع��الن عن �لبطولة  �أو�شح 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل  ع��رب 
للت�شجيل  ك��ث��رية  �ت�����ش��الت  وه��ن��اك 
يف �لبطولة من كافة �إمار�ت �لدولة 
ت�شفيتها  �لنهاية  يف  �شيتم  ول��ك��ن   ،
�لر�غبني  وع��ل��ى  �لأف�����ش��ل  لخ��ت��ي��ار 
خ����الل  �لت�����������ش�����ال  �ل���ت�������ش���ج���ي���ل  يف 

هاتف  على  �لر�شمي  �ل����دو�م  �أوق����ات 
على  �أو   072351411 �ل���ن���ادي 
�ل�����ش��ي��د �أح���م���د �ل���ب���ادي ع��ل��ى �لرقم 

.0503222256
وقال �لطويل باأنه مت ر�شد مكافاآت 
للبطولة  ك��ج��و�ئ��ز  ���ش��خ��م��ة  م��ال��ي��ة 
حيث �شيح�شل �شاحب �ملركز �لأول 
على مبلغ 20 �لف درهم فيما �شينال 
و�ملركز  درهم  �ألف   15 مبلغ  �لثاين 
6 �آلف درهم و�ملركز �لر�بع  �لثالث 
���ش��ت��ك��ون هناك  ك��م��ا  دره����م،  �آلف   4
و�أف�شل  ل��ل��ه��د�ف  �شخ�شية  ج��و�ئ��ز 

لعب و�أف�شل حار�س وغريها.

مباريات �شمن اجلولة الأخرية من ت�شفيات كرة   6
ال�شالت لدورة ند ال�شبا الريا�شية اليوم

حتمل ا�سم املرحوم عبد اهلل يو�سف اآل عبد اهلل

اأكادميية نادي الإمارات ت�شتعد لإطالق الدورة الرم�شانية الأوىل

•• العني - الفجر      

 حتت رعاية �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�ل�����وزر�ء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
مناف�شات  �أم�����س  �شباح  يف  �نطلقت   ، �لد�خلية 
�ل�شاد�شة   �لأومل��ب��ي��ة  للرماية  �ل�شرطة  بطولة 
بنادي  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت��اد  ينظمها  �لتي 
وت�شتمر  و�جلولف  و�لرماية  للفرو�شية  �لعني 
�لأ�شبوع  ه��ذ�  م��ن  �خلمي�س  حتى  مناف�شاتها 
وت�شارك فيها: �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي 
ودب����ي و�ل�����ش��ارق��ة وع��ج��م��ان و�ل��ف��ج��رية ور�أ�����س 
و�ملنافذ،  و�لإق��ام��ة  و���ش��وؤون �جلن�شية   ، �خليمة 
و�ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �مل���دين وق��ي��ادة قو�ت 
�لحتادية.  �ل�شرطة  ومدر�شة  �خلا�شة  �لأم��ن 
 25 �مل�شد�س  يف  مناف�شات  �لبطولة  وتت�شمن 
رجال،  ر�ق���د�ً  مرت   50 وبندقية  �شيد�ت،  مرت 
وم�شد�س  ���ش��ي��د�ت  ر�ق�����د�ً  م���رت   50 وب��ن��دق��ي��ة 
�شيد�ت  م��رت   10 وم�شد�س   ، رج���ال  م��رت   10
وم�شد�س 50 رجال وم�شد�س 25 مرت رجال. 
وب�����د�أت �مل��ن��اف�����ش��ات �أم�������س ب���اأرب���ع م�����ش��اب��ق��ات يف 
�مل�شد�س 25 مرت �شيد�ت و�مل�شد�س 10 مرت رجال 

ثم �لبندقية 50 مرت ر�قد�ً رجال.

�ل��ي��وم �لول يف   �ل��رم��اة و�ل��ر�م��ي��ات يف  وتناف�س 
م�شابقة �مل�شد�س 25 مرت فردي �شيد�ت ، و25 
مرت   50 بندقية  وم�شابقة  ف��رق  �شيد�ت  م��رت 
50 مرت ر�قد�ً  ر�ق��د�ً فردي رجال ثم م�شابقة 
ومناف�شات  �لإف��ت��ت��اح  حفل  و�شهد  ف��رق.  رج��ال 
�شهيل  حم��م��د  �ل��ع��ق��ي��د  م���ن  ك���ل  �لأول  �ل���ي���وم 
ر�عي  �لعني  �شرطة  مديرية  مدير  �ل��ر����ش��دي 
�حلفل و�لعقيد عارف علي �لري�س رئي�س ق�شم 
و�لر�ئد  �لريا�شي  �ل�شرطة  باتخاد  �لأن�شطة 
�ل�شرطة  �حت�����اد  ع�����ش��و جم��ل�����س  م���ري  ع��ي�����ش��ى 
�لريا�شي. ويف م�شابقة 25 مرت �شيد�ت فردي 
�إبر�هيم  م��ن��ى   1 ع��ري��ف  �ل��ر�م��ي��ة  ����ش��ت��ط��اع��ت 
�ملركز  �أن حت��ق��ق  دب����ي  ���ش��رط��ة  م���ن  �حل���م���ادي 
�إبر�هيم  ن��دى   1 �شرطي  زميلتها  تلتها  �لأول 
م�شاعد  �حتلت  بينما  �لثاين  �ملركز  يف  �لزعابي 
�ل�شارقة  �شرطة  من  �لظهوري  عبد�هلل  فريدة 
مرمي  م�شاعد  زميلتها  وج��اءت  �لثالثة  �ملرتبة 
 1 وم�شاعد  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  يف  �ل�شام�شي  نا�شر 
�آمنة ح�شن �لعلي من �شرطة �أبوظبي يف �ملركز 

�خلام�س.
25 مرت �شيد�ت فرق  �أما على �شعيد م�شابقة 
، فقد ت�شدرت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة 

�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  �لأول وج���اءت  �مل��رك��ز 
دبي يف �ملركز �لثاين بينما �أنهت �لقيادة �لعامة 

ل�شرطة �أبوظبي �ملناف�شة يف �ملرتبة �لثالثة.
�لعمري م��ن  �شرطة  �ل��ر�م��ي خالد عمر  ون��ال 
�أبوظبي �شد�رة م�شابقة 50 مرت ر�قد�ً فردي 
رج�����ال ت����اله زم��ي��ل��ه م���اج���د م���ب���ارك يف مركز 
�لو�شيف وجاء ماجد حممد عي�شى من �شرطة 
دبي يف �ملركز �لثالث متقدماً على زميليه علي 
ع��ب��ا���س م���ر�د و ب���در حم��م��د �حل���م���ادي �للذين 
�حتال �ملركزين �لر�بع و�خلام�س على �لتو�يل.

ح�شدت  �لإف��ت��ت��اح��ي  �ل��ي��وم  مناف�شات  �آخ���ر  ويف 
�لأول يف  �مل��رك��ز  دب���ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
، وجاءت  رج��ال ف��رق  50 م��رت ر�ق���د�ً  م�شابقة 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي يف �ملركز �لثاين 
ث��م ق��ي��ادة ق���و�ت �لأم����ن �خل��ا���ش��ة �ل��ت��ي �حتلت 
�ملركز �لثالث. ويف نهاية مناف�شات �ليوم �لأول 
مدير  �لر��شدي  �شهيل  حممد  �لعقيد  تف�شل 
و�لعقيد  ر�ع���ي �حل��ف��ل  �ل��ع��ني  م��دي��ري��ة �شرطة 
و�ل��ر�ئ��د عي�شى مري ع�شو  �لري�س  ع��ارف علي 
بت�شليم  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��رط��ة  �حت�����اد  جم��ل�����س 
ت�شلم  كما  للفائزين.  �ملالية  و�جلو�ئز  �لكوؤو�س 
تذكارياً  درع��اً  �لر��شدي  �شهيل  حممد  �لعقيد 

من �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي قدمه له  �لعقيد 
عارف علي �لري�س و�لر�ئد عي�شى مري.

م��ن ج��ه��ة �أخ����رى �أ����ش���اد �ل��ع��ق��ي��د حم��م��د �شهيل 
هذه  حتققه  �ل���ذي  �لكبري  بالنجاح  �ل��ر����ش��دي 
قد  �أن��ه��ا  �إىل  �نطالقتها لف��ت��اً  م��ن��ذ  �ل��ب��ط��ول��ة 
�شهدت تناف�شاً قوياً بني �لقياد�ت �ملختلفة على 
�إن مثل هذه  وق��ال  و�لفرقي.  �لفردي  �مل�شتوى 

�لبطولت �لتي يحر�س �حتاد �ل�شرطة برئا�شة 
م��ع��ايل �ل���ل���و�ء حم��م��د خ��ل��ف��ان �ل��رم��ي��ث��ي نائب 
�لقائد �لعام ل�شرطة �أبوظبي على تنظيمها وفقاً 
ل�شرت�تيجيته �لتي و�شعها منذ بد�ية �ملو�شم ، 
و�لر�ميات  ل��ل��رم��اة  �لفني  �مل�شتوى  م��ن  ت��رف��ع 
ي�شاعدهم  م��ا  خ��رب�ت��ه��م  �إىل  �لكثري  وت�شيف 
على �لن�شمام �إىل منتخباتنا �لوطنية ومتثيل 

�لدولية  �مل��ح��اف��ل  يف  �مل�����ش��رف  �لتمثيل  �ل��دول��ة 
ورفع ر�ية �لوطن يف �شتى �لبطولت �لتي يتم 
و�ل���دويل.  �لآ���ش��ي��وي  �مل�شتويني  على  تنظيمها 
جلميع  �لتوفيق  ك��ل  �ل��ر����ش��دي  �لعقيد  ومتنى 
�مل�����ش��ارك��ني يف ه����ذ� �حل�����دث و�ل���ن���ج���اح لحت���اد 
�ل�شرطة �لريا�شي يف كل �لبطولت �لتي ي�شرف 

على تنظيمها.

يف افتتاح بطولة ال�سرطة للرماية االأوملبية

رماة وراميات قيادات دبي واأبوظبي وال�شارقة 
يحتلون املراكز الأوىل

ز�يد مبقر  بن  �شلطان  باإ�شتاد  �ليوم  ت�شتاأنف م�شاء 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  �ل��ع��ام  �ل��ري��ا���ش��ي  �لحت����اد 
�ملوؤ�ش�شات  �شباعيات  بطولة  م��ب��اري��ات  ظبي  �ب��و  يف 
�لحتاد  ينظمها  �لتي  �لقدم  لكرة  ع�شرة  �خلام�شة 
رئي�س جمل�س  �ل��ه��ام��ل��ي،  �أح��م��د  ب��ن  �شيف  ب��رع��اي��ة 
ت�شهد  و�ل��ت��ي  ف��ري��ق��اً   16 �لحت����اد مب�����ش��ارك��ة  �إد�رة 
�لأوىل  4 مو�جهات جديدة جتمع  �لر�بعة  جولتها 
بني �لرجاء �لبي�شاوي مع �لدفاع �ملدين ويف �لثانية 
تلعب موؤ�ش�شة �لعنرب مع �لكابن ويف �لثالثة يتقابل 

و�مل�شتودعات  �مل�شرتيات  �إد�رة  مع  ف��وؤ�د  ب��ور  ��شقاء 
وت��خ��ت��ت��م ج���ول���ة �ل���ي���وم ب��ل��ق��اء ي��ج��م��ع ب���ني فريقي 
جولة  ..وكانت  �شبت  �كادميية  مع  �ملفرق  �كادميية 
�أم�س �لأول قد �شهدت فوز فريق �لرجاء �لبي�شاوي 
ع��ل��ي ���ش��رك��ة �ل��ك��اب��ن 3-1 و���ش��ج��ل ل��ل��رج��اء �أحمد 
وللكابن   يا�شني )هدفني(  ، خمتار  �هلل  �شامل عبد 
�لعنرب  �لثانية جنح فريق  �ملبار�ة  �أحمد. ويف  خالد 
لو�ئح  0/3 ح�شب  �مل���دين  �ل��دف��اع  �ل��ف��وز على  م��ن 
�أكادميية  تعادلت  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف   .. �لبطولة 

ب��ه��دف لكل ف��ري��ق و�شجل  ب��ور ف���وؤ�د  �شبت و�أ���ش��ق��اء 
ولالأ�شقاء  �ل��ن��ق��ب��ي  �هلل  ع��ب��د  �أح���م���د  ل��الأك��ادمي��ي��ة 
لقاء  �ما  �ملرزوقي.  �بر�هيم  و�د�ره��ا  علي  �إ�شماعيل 
�إد�رة �مل�شرتيات و�مل�شتودعات وفريق �أكادميية �ملرفاأ 
فقد �نتهت بالتعادل 2-2 و�شجل للم�شرتيات لعب 
بني يا�س �ملخ�شرم حممد �شالح حبو�س وفايز حمد 
�ل�شابق  جميل ولالأكادميية لعب �لوحدة و�لهلي 
�ملبار�ة  و�أد�ر  )ه���دف���ني(  �حل���م���ادي  �شعيد  م��ع��ت��وق 

�حلكم نبيل نعمان.

مباريات يف �شباعيات موؤ�ش�شات اأبوظبي  4

حُمققا 15 ميدالية ُملونة

نادي الوحدة يفوز ببطولة الإمارات للتايكواندو
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�إىل  �حل���ال���ي���ة  زي�����ارت�����ه  �إط��������ار  يف 
حل�شور  �لعربية  م�شر  جمهورية 
حفل ختام بطولة �أفريقيا �لفردية 
كاأ�س  لنهائيات  �ملوؤهلة  لل�شطرجن 
�للجنة  من  خا�شة  بدعوة  �لعامل 
�لتي  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
�مل�شري  �لحت�����اد  ب��ن��ج��اح  ن��ظ��م��ه��ا 
�ل��ت��ق��ى ه�����ش��ام علي   ، ل��ل�����ش��ط��رجن 
�ل���ع���ام لالحتاد  �لأم�����ني  �ل��ط��اه��ر 
�لأفرو�أ�شيوي  و�لحت���اد  �لأ�شيوي 
�لأ�شتاذ  م���ع���ايل  م���ع  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�أ�����ش����رف ���ش��ب��ح��ي نائب  �ل���دك���ت���ور 
�مل�شري  و�لريا�شة  �ل�شباب  وزي��ر 
�لوطيدة  ب��ال��ع��الق��ات  �أ���ش��اد  �ل���ذي 
خمتلف  يف  و�لإم�����ار�ت  م�شر  ب��ني 
�لقيادة  وت�شجيع  ب��دع��م  �مل��ج��الت 

�لر�شيدة يف �لبلدين �ل�شقيقني . 
�ل�شباب  وزي�����ر  ن���ائ���ب  رح����ب  ك��م��ا   
�مل�شري بتوجه �لحتاد  و�لريا�شة 
ل��ل�����ش��ط��رجن نحو  �لأف���رو�أ����ش���ي���وي 
ل���ه يف مدينة  د�ئ�����م  م��ق��ر  �إق����ام����ة 
�ل��ق��اه��رة م��ن �أج���ل ت��ط��وي��ر جهود 
�أفريقيا  ق���ارت���ي  يف  �ل��ل��ع��ب��ة  ن�����ش��ر 
و�أ�شيا وتنظيم �لبطولت �مل�شرتكة 
�لقارتني  دول  وف����رق  لع��ب��ي  ب��ني 
�ل���ك���ب���ريت���ني و�ل�����ت�����ي ب���ل���غ���ت 95 
دول��ة  و�أع���رب نائب وزي��ر �ل�شباب 
�متنانه  ع��ن  �مل�����ش��ري  و�ل��ري��ا���ش��ة 
ل���ه���ذ�  �مل���وق���ف �ل��ك��ب��ري م���ن دول���ة 
�لم�������ار�ت و�ل������ذى  ل��ي�����س بغريب 
لتطوير  �ملتو��شل  ودعمها  عليها 
خمتلف  يف  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 

�ملجالت .
�لطاهر  ه�����ش��ام  ن��ق��ل  م���ن ج��ان��ب��ه 
خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  حتيات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��خ��ب��وط  ب���ن 
�لحتادين �لأ�شيوي و�لأفرو�أ�شيوي 
لل�شطرجن �إىل �مل�شوؤولني �مل�شريني 

وكذلك متنيات �شموه مل�شر مبزيد 
من �ل�شتقر�ر و�لتقدم يف خمتلف 
�لريا�شية  وخ����ا�����ش����ة  �مل�����ج�����الت 

و�ل�شطرجنية 
�أن  �ل������ط������اه������ر  ه�����������ش�����ام  و�أك��������������د 
قبلة  ت���ك���ون  �أن  ت�����ش��ت��ح��ق  م�����ش��ر 
�أفريقيا  ق��ارت��ي  يف  �ل�شطرجنيني 
و�أ�شيا لأنها دولة �أفرو�أ�شيوية نظر� 
�مل�شرية  �شيناء  ج��زي��رة  �شبه  لأن 
م�شر  �أن  كما   ، �أ�شيا  ق���ارة  يف  تقع 
دول��ة ر�ئ��دة ولديها  قاعدة كبرية 
م��ن �ل��ك��ف��اء�ت و�ل���ك���و�در �لإد�ري����ة 
و�لفنية �لقادرة على �إجناح �أن�شطة 

�لحتاد �لأفرو�أ�شيوي
�ل���ع���ام لالحتاد  �لأم�����ني  و�أ�����ش����اف 
�شوف  م�����ش��ر  �أن  �لأف���رو�أ����ش���ي���وي 
�لفرو��شيوية  �لبطولة  ت�شت�شيف 
وكاأ�س  عام  كل  �لفردية  لل�شطرجن 

بطلي  ب��ني  �لأف��رو����ش��ي��وي��ة  �لأمم 
�لقارتني كل عامني بال�شافة �ىل 
�مل�شرتكة  �لتدرييبية  �ملع�شكر�ت 
لكافة  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �ل�شقل  ودور�ت 

عنا�شر �للعبة
وهناأ �لطاهر نائب �لوزير بتتويج 
�لأفريقية  �لبطولة  بلقب  م�شر 
ميد�ليات   4 بر�شيد  لل�شطرجن 
ف����وز �لالعب  ذه��ب��ي��ة م���ن خ����الل 
�ل�شطرجن  بذهبيتي  �أم���ني  ب��ا���ش��م 
فازت  بينما  و�ل�شريع  �لكال�شيكي 
�ل�شطرجن  ب��ذه��ب��ي��ة  خ���ال���د  م��ن��ى 
�ل��ك��ال���ش��ي��ك��ي وت�����وج �أح���م���د عديل 
بينما  �ل�شطرجن �خلاطف  بذهبية 
�لثاين  �مل���رك���ز  يف  �جل���ز�ئ���ر  ح��ل��ت 
ذهبيتني  م���ي���د�ل���ي���ت���ني  ب���ر����ش���ي���د 
لالعبة �أمنية مزيود يف �ل�شطرجن 

�ل�شريع و�خلاطف 

ه�شام الطاهر يبحث مع نائب وزير ال�شباب والريا�شة امل�شري 
اإقامة مقر دائم لالحتاد الأفرواآ�شيوي لل�شطرجن يف القاهرة  

كر�س هذ� �ملو�شم نظرية تتويج �لغنياء يف �لبطولت �لوروبية �خلم�س �لكربى 
لكرة �لقدم �أكرث من �أي وقت م�شى، يف �جتاه �شائد منذ قر�ر بو�شمان لالنتقالت 

�حلرة بتحويل �لندية �ل�شغرى �ىل �شفوف �ملتفرجني.
�حلقبة  تلك  ففي  �ل��ت��اري��خ،  م��ن   2012 ع��ام  مونبلييه  لقب  ��شبح  فرن�شا،  يف 
كان فريق �ملالك لوي نيكولن يف �ملركز �لثالث ع�شر يف ترتيب ميز�نيات �ندية 
�لرجنتيني  ل�شر�ء  حتى  كافيا  لي�س  مبلغ  وه��و  ي��ورو،  مليون   36 مع  �ل���دوري 
��شتقدمته  �ل��ذي  �حل��ايل  ج��رم��ان  �شان  باري�س  و�شط  لع��ب  با�شتوري  خافيري 

�نذ�ك �لد�رة �لقطرية �جلديدة لفريق �لعا�شمة.
يقول ديدييه برميو مدير مركز قانون و�قت�شاد �لريا�شة يف ليموج: مونبلييه 

كان من دون �شك �خر �شذوذ عن �لقاعدة . مذذ�ك �لوقت هيمن �شان جرمان على 
480 مليون يورو ��شبح فريق  �مل�شابقات �ملحلية ب�شكل كبري، ومبيز�نية بلغت 

�لعا�شمة �غنى بثالث مر�ت من �قرب مطارديه ليون وموناكو ومر�شيليا.
وباتت  �ل�شاربة،  جرمان  �شان  لقوة  نظر�  �قل  �ملفاجاآت  ��شبحت  برميو:  يتابع 

�لفو�رق �شغرية بني ترتيب �لندية وميز�نياتها.
�ل�����ش��ي��ن��اري��و ي��ت��ك��رر يف �مل��ان��ي��ا، �ي��ط��ال��ي��ا و����ش��ب��ان��ي��ا وبن�شبة �ق���ل يف �ن��ك��ل��رت�. يف 
تاركا بع�س  بايرن ميونيخ )487 مليون يورو( �للقاب،  �لبوند�شليغا، يحتكر 

�لفجو�ت لبورو�شيا دورمتوند )285 مليون يورو(.
280 مليون يورو �ىل �جماده �ل�شابقة، بعد تعافيه  يف �يطاليا عاد يوفنتو�س  

من ف�شيحة �لتالعب و��شقاطه �ىل �لدرجة �لثانية، م�شتفيد� من �زمة مالية 
�شربت عمالقي لومبارديا ميالن و�نرتميالن.

�ما يف ��شبانيا، ل تز�ل ثنائية بر�شلونة  484 مليون وريال مدريد  550 مليون 
، تت�شدر �رقام �لليغا با�شتثناء خرق ب�شيط من �تلتيكو مدريد �لعام �ملا�شي.

لكن �لو�شع يف �نكلرت�، يبدو خمتلفا قليال، يف ظل مناف�شة خم�شة �ندية على 
ع�شرة  �غنى  بني  وجميعها  �لبع�س  بع�شها  من  �غنى  لكنها  �لطليعية،  �مل��ر�ك��ز 
 ،414 518 مليون يورو، مان�ش�شرت �شيتي  �ندية �وروبية )مان�ش�شرت يونايتد 

ت�شل�شي 388، �ر�شنال 359 وليفربول 305(.
يالحظ برميو: هي �لبطولة �لكرث ت�شامنا من دون �ي �شك، لن حقوق �لنقل 

�لتلفزيوين تتوزع منا�شفة بني كل �لندية و�لتبادل ي�شبح �كرث منطقية ، لكنه 
تبادل بني �لغنياء، ومل يقدر �حد  �لفقر�ء يف �خرت�ق خما�شي �ملقدمة �ل نادر�. 
��شتثمار�ت كربى كما  و�ذ� كان هناك من دخالء على �لالئحة، فهذ� ناجت عن 
ح�شل لدى ت�شل�شي وباري�س �شان جرمان ومان�ش�شرت �شيتي، وبن�شبة �قل موناكو 

�لفرن�شي وفولف�شبورغ �لملاين.
�ملال ياأتي باملال و�لفروقات تكرب. يقدر ليونل مالتيزي ��شتاذ �لت�شويق �لريا�شي 
�لغنية جيدة يف كل  “��شبحت �لندية  يف مر�شيليا:  “كيدج بيزن�س �شكول”  يف 
م�شادرها، م��ر�ك��ز �ل��ت��دري��ب، �مل��الع��ب، �ل��ت��ذ�ك��ر، �ل��رتوي��ج. ه��م �ق��وي��اء يف كافة 

�ل�شعد ويقت�شر توظيفهم على ��شخا�س ذ�ت تدريب مرتفع«.

املال يجر املال والفروقات تكرب

البط���ولت الأوروبي���ة الكب���رى م���ن ن�شي����ب الأغني����اء

ع���ق���دت جل���ن���ة �مل���ن���ت���خ���ب���ات ب���اإحت���اد 
�لإم��ار�ت لريا�شة �ملعاقني  �إجتماعا 
للمعاقني  دب�����ي  ب����ن����ادي  ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ا 
�خلارجية  �مل�����ش��ارك��ات  لإ���ش��ت��ع��ر����س 
�ملنتخب  عنا�شر  و�إخ��ت��ي��ار  �ل��ق��ادم��ة 

للمحافل �لدولية �لقادمة .
�لأمني  �ملهريي  �شامل  ذيبان  ��شتهل 
لريا�شة  �لإم��������ار�ت  ب����اإحت����اد  �ل���ع���ام 
�ملعاقني حديثه بتوجيه �ل�شكر لكافة 
�إ���ش��ه��ام��ات��ه��م موؤكد�  �لأع�����ش��اء ع��ل��ى 
�ل���دور �ل��ب��ارز �ل��ذي يقومون ب��ه من 
خ��الل �جلهد �مل��ب��ذول خ��الل �ملو�شم 
لإجن������اح �أن�����ش��ط��ة �إحت������اد �لإم�������ار�ت 
�أهد�فها  من  �لتي  �ملعاقني  لريا�شة 
�لوطنية  �مل���ن���ت���خ���ب���ات  ك����ف����اءة  رف�����ع 
�ل����ق����ادم����ة و�ل���و����ش���ول  �مل���رح���ل���ة  يف 
�لتتويج  م��ن�����ش��ات  �إىل  ب��ال��الع��ب��ني 

ورفع علم �لدولة 
�ملظلوم  ���ش��امل  �أح��م��د  �إ�شتعر�س  ث��م 
�لبار�ملبية  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
بح�شور �أحمد حممد ح�شن �حلمادي 
�لبار�ملبية  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
ممثلي  �ل���ل���ج���ن���ة  �أع���������ش����اء  وب����اق����ي 
�مل�شاركات  ب��ال��دول��ة  �مل��ع��اق��ني  �أن��دي��ة 
�إختيار  ومعايري  �لقادمة  �خلارجية 
�لدولية  للمحافل  �ملنتخب  عنا�شر 
�للجنة  �أن  كلمته  يف  موؤكد�  �لقادمة 
لإختيار  خ��ا���ش��ة  م��ع��اي��ري  و���ش��ع��ت 
ع���ن���ا����ش���ر �مل���ن���ت���خ���ب ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
�ملعايري  وه�����ذه  �ل���دول���ي���ة  �مل���ح���اف���ل 

خا�شة  ومو��شفات  �أ�ش�س  على  تاأتي 
ب��ال��الع��ب و�ل��ت��ي م��ن �أه��د�ف��ه��ا رفع 
�ملرحلة  �لوطنية يف  �ملنتخبات  كفاءة 
�إىل  بالالعبني  و�ل��و���ش��ول  �ل��ق��ادم��ة 
من�شات �لتتويج ورفع علم �لدولة ، 

�أن ن�شع ن�شب  �أن��ه لب��د  �إىل  و�أ���ش��ار 
لدولة  ج��دي��د  �إجن���از  حتقيق  �أعيننا 
�مل��ت��ح��دة موؤكد�  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 

باأن �إحتاد �لإمار�ت لريا�شة �ملعاقني 
���ش��ي��ع��م��ل ع���ل���ى  حت��ق��ي��ق �لأه�������د�ف 
�ملنا�شب  �مل����ن����اخ  وت����وف����ري  �مل����رج����وة 
ر�شالة  ق��دم��ا يف  و�مل�����ش��ي  ل��الع��ب��ني 
�لإمار�تية   �مل��ع��اق��ني  ري��ا���ش��ة  دع����م 
ب��اأن �لنتائج و�لإجن����از�ت �لتي  وق��ال 
�أب���ط���ال���ن���ا �مل���ع���اق���ني خالل  ح��ق��ق��ه��ا 
بهم  نفتخر  جتعلنا  �ل�شابقة  �لفرتة 

و�ل�����ش��ب��ي��ل �ل��وح��ي��د ل��الإرت��ق��اء بتلك 
�لريا�شة بالدولة وحتقيق �ملزيد من 
�لإجناز�ت هو تكاتف �جلهود وكذلك 
توفري كافة و�شائل �لدعم و�مل�شاندة 

لريا�شة �ملعاقني .
�حل�����م�����ادي  : ل���دي���ن���ا �ل���ع���دي���د من 
�لتحديات و�شول للرب�زيل 2016 
�أح��م��د ح�شن �حل��م��ادي رئي�س  وق��ال 

جميع  �أن  �لبار�ملبية  �لفنية  �للجنة 
�ل���ل���ج���ان ت���ع���م���ل ع���ل���ى ق������دم و����ش���اق  
�إ�شتعد�د�  للفرتة �لقادمة عن طريق 
�لالعبني  لإع��د�د  زمنية  ر�شم خطة 
وقال نطمح يف حتقيق وح�شد �ملزيد 
�ملعاقني  ل��ري��ا���ش��ة  �لإجن��������از�ت  م���ن 
�ل����ف����رتة �ل���ق���ادم���ة و�ل����و�����ش����ول �إىل 
�لهدف �ملن�شود يف �لرب�زيل 2016

•• ر�أ�س �خليمة - �لفجر 
حتت رعاية �شعادة �للو�ء علي عبد 
عام  قائد  �لنعيمي  علو�ن  بن  �هلل 
وبح�شور  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س  ���ش��رط��ة 
�لعميد عبد �هلل خمي�س �حلديدي 
�ل�شرطية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام  م��دي��ر 
ب�����ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة، و�مل�����در�ء 
وعدد  �لإد�ر�ت،  وم���در�ء  �لعاّمون 
�حتفلت  �ل�����ش��رط��ة،  ���ش��ب��اط  م���ن 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة ر�أ�����س 
�خل��ي��م��ة، ب��خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات بطولة 
ك���اأ����س �ل��ق��ائ��د �ل���ع���ام ل��ك��رة �لقدم 
�لدفاع  �إد�رة  ت�����ش��درت��ه��ا   �ل��ت��ي    ،

�ملدين  .
وجرت مناف�شات �لبطولة  مب�شاركة 
 ، �ل�����ش��رط��ة  �د�ر�ت  ُف�����ُرْق مت��ث��ل   8
�إد�رة �لدفاع �ملدين، مت  ف�شاًل عن 
�شمت  جمموعتني   على  توزيعها 
و�لعالقات  �لإع����الم  �إد�رة  �لأوىل 
�خلا�شة،  �مل���ه���ام  و�إد�رة  �ل���ع���ام���ة، 
و�إد�رة  �ل�����ش��رط��ة،  ت��دري��ب  وم��ع��ه��د 
�شمت  بينما  �مل�����ش��ان��دة،  �خل��دم��ات 
�لعمليات  �إد�رة  �لثانية  �ملجموعة 
�مل���دين،  �ل���دف���اع  و�إد�رة  �مل��رك��زي��ة، 
و�إد�رة  و�ل���دوري���ات،  �مل����رور  و�إد�رة 

نالت  وق��د    ، �ل�شرطية  �لعمليات 
كاأ�س  ع��ل��ى  �مل�����دين  �ل���دف���اع  �إد�رة 

ب��ط��ول��ة �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ب��ع��د فوزها 
�أهد�ف   6 ب  �خلتامية  �مل��ب��ار�ة  يف 

�ملهام  لإد�رة  �أه�������د�ف   3 م��ق��اب��ل 
�خلا�شة، وحتظى �لبطولة برعاية 

و�شركة  �خليمة،  ر�أ���س  ميناء  هيئة 
�أحجار ر�أ�س �خليمة. 

املنتخبات ت�ستعر�س اإ�ستحقاقات واأهداف املرحلة القادمة

املظلوم : نفخر بالإجنازات التي حققها فر�شان الإرادة 

ختام ناجح لبطولة كاأ�ش قائد عام �شرطة راأ�ش اخليمة 

بطولة اأدنوك وجمموعة �شركاتها لالألعاب الريا�شية توا�شل مبارياتها اليوم
ت��ت��و����ش��ل �ع���ت���ب���ار� م���ن �خل��ام�����ش��ة من 
�لريا�شي  باملجمع  �لأربعاء  �ليوم  م�شاء 

ل�شركة  �ل���ت���اب���ع  �ل�����ب�����رتويل  ب���امل���ع���ه���د 
�أب����و ظ��ب��ي م��ن��اف�����ش��ات �ليوم  �دن�����وك يف 

�دن��وك وجمموعة  �خلام�س من بطولة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة لعام  ل���الأل���ع���اب  ���ش��رك��ات��ه��ا 

مناف�شات  ع��ل��ي  ت�شتمل  �ل��ت��ي   2015
خما�شيات كرة �لقدم و�ل�شلة وكرة �ليد 
و�ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة، وذل���ك ب��اإق��ام��ة �أربعة 
�ملجموعتني  ل��ف��رق  ج��دي��دة  م��و�ج��ه��ات 
�شد�رة  يف  يقف  حيث  و�لثانية  �لأوىل 
و�حلفر  ت��ك��ري��ر  ���ش��رك��ة  �مل��ج��م��وع��ت��ني 
�ل��وط��ن��ي��ة ب��ع��د خ��و���س ج��ول��ت��ني و�لتي 
يجمع  بلقاء  �لليلة  مناف�شاتها  تفتتح 
�شركة  مع  �لرئي�شية  �دن��وك  �شركة  بني 
فرق  بني  يجمع  متكافئ  لقاء  يف  ��شناد 
بالرغم من فارق �خلربة يف  �ل�شركتني 
�شفوف �لفرق �لربعة �ملتناف�شة و�لذي 
�لرئي�شية  �أدن��وك  �شركة  ل�شالح  يرجح 
�أمام حما�س وطموح فرق �شركة �إ�شناد ، 
�لتوقف رغبة  ��شتعد� خالل فرتة  وقد 
و�لتطلع  �ملجموعة  ���ش��د�رة  �ع��ت��الء  يف 
للدور �لثاين للبطولة �لتي بد�أت تت�شح 
مالمح فرقها بعدما �قرتبت �ملناف�شات 
م���ن �ل������دور �ل���ث���اين وق����د جن��ح��ت فرق 

�شركة �دنوك يف حتقيق �لفوز �لأول علي 
4/12 كح�شيلة  �شركة �دجاز بنتيجة  
�شركة  فازت  فيما   ، �لأربعة  للمو�جهات 

 . ��شناد علي تكرير 5/11 
وت�شهد �ل�شالة رقم 2 باملجمع �لريا�شي 
لقاء �شركة تكرير �لتي تقف يف �شد�رة 
�ن  قبل  جولتني  بعد  �لأوىل  �ملجموعة 
تو�جه �شركة �دجاز خالل تلك �جلولة 
�لف��ت��ت��اح على  �ل��ف��وز يف  و�ل��ت��ي حققت 
�لأخرية  �جلولة  وخ�شرت  �لفني  �ملعهد 
�لرئي�شية  �دن������وك  ���ش��رك��ة  ف����رق  �م�����ام 
بنتيجة 4/12 و�لتي ت�شعى للتعوي�س 
تو�جه  �ن  قبل  �ملناف�شة  قلب  يف  لتبقي 
����ش��ن��اد يف �جل���ول���ة �مل��ق��ب��ل��ة �ل��ت��ي حتدد 
م�����ش��ري �ل�����ش��رك��ت��ني يف �مل��ن��اف�����ش��ة ..�م���ا 
�لريا�شي  باملجمع   )3 رق���م)  �ل�����ش��ال��ة 
�حلفر  ���ش��رك��ة  ف���رق  م��و�ج��ه��ات  فت�شهد 
حققت  �لتي  �للقب(  )حاملة  �لوطنية 
و�دنوك  �لعاملة  �دما  مبار�تي  �لفوز يف 

خ�شرت  �لتي  ب��روج  �شركة  م��ع  للتوزيع 
�شركة  ف���رق  �م���ام  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  جولتها 
�دن����وك ل��ل��ت��وزي��ع 10/4 ،وت��ع��ادل��ت يف 
بعد  �م��ام مع فريتيل  �لأخ���رية  �جلولة 
وتختتم   .. �لأرب��ع��ة  فرقها  �أد�ء  حت�شن 
�ليوم بال�شالة �لر�بعة باملو�جهة  جولة 
�ل��ر�ب��ع��ة ���ش��م��ن ل���ق���اء�ت �ل��ل��ي��ل��ة و�لتي 
�لتي  �لعاملة  �دم���ا  �شركتي  ب��ني  جتمع 
فريتيل  و�شركة  �لتعوي�س  ع��ن  تبحث 
�لفتتاح  يف  �دم��ا  �شركة  تعرثت  �ن  بعد 
ف���ي���م خا�شت  �ل���وط���ن���ي���ة  �م������ام �حل���ف���ر 
فريتيل جولة و�حدة وتعادلت، وتتوقف 
لت�شتاأنف  �جلولة  تلك  عقب  �ملناف�شات 
يوم �لحد �ملقبل 5/24 و�لتي �شتحدد 
�شكل �لدور �لثاين �لذي يبد�أ يف �لثالث 
م��ن ي��ون��ي��و �مل��ق��ب��ل �ق���رت�ب���ا م��ن �حلفل 
يوم  له  �ل��ذي حت��دد  للبطولة  �خلتامي 
�أبو  يف  �جل��زي��رة  ن���ادي  ب�شالة   6/10

ظبي.

برلو�شكوين ي�شتعد لإقالة اينزاغي 
ذكرت و�شائل �عالم �يطالية �ن رئي�س نادي ميالن �شاحب �ملركز �حلادي ع�شر يف �لدوري �ليطايل لكرة �لقدم 
�لنظر حول  و�ختالف وجهات  �ملخيبة  �لنتائج  ب�شبب  �ينز�غي  فيليبو  �مل��درب  ي�شتعد لقالة  برلو�شكوين  �شيلفيو 

��شلوب لعب �لفريق.
وقال مالك ميالن يف ت�شريح ن�شرته �شحيفة ل كوريريي ديال �شري�”عقب �خل�شارة �مام �شا�شوولو �ملتو��شع 3-2 
�ول من �م�س �لحد �شمن �ملرحلة �ل�شاد�شة و�لثالثني: �ينز�غي له عالقة ر�ئعة بالفريق ولكن كانت لدينا وجهات 

نظر خمتلفة يف �لعديد من �ملنا�شبات.
و��شاف رئي�س �لوزر�ء �ليطايل �ل�شابق: رحيل �ملدرب هو مو�شوع �شندر�شه يف �لوقت �ملنا�شب.

ويحتل ميالن حاليا بقيادة �ينز�غي )41 عاما( �ملركز �حلادي ع�شر بر�شيد 45 نقطة قبل مرحلتني من نهاية 
�ملو�شم من 11 فوز� و12 تعادل و13 خ�شارة.

قبل  �لنادي  ملكية  م�شاألة  حل  �ول  يرغب  برلو�شكوين  فاإن  �شبورت  ديلو  لغازيتا  �لريا�شية  �ل�شحيفة  وبح�شب 
�لهتمام مب�شكلة �ملدرب.

من  و51%   49% بني  �شر�ء  يف  يرغب  �ل��ذي  تايت�شوبول  بي  �لتايالندي  �لعمال  رج��ل  مع  �ملفاو�شات  وبلغت 
�لنادي، �لباب �مل�شدود، يف حني �ن هناك �ي�شا �ت�شالت جارية مع م�شتثمرين �شينيني دون �ن �لك�شف حتى �لن 

عن ماآلها.
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يبحث يوفنتو�س عن لقبه �لول منذ ع�شرين �شنة يف كا�س �يطاليا لكرة 
�مللعب  على  �لربعاء  �ليوم  روم��ا  لت�شيو  يالقي  عندما  �لقدم 

�لوملبي يف �لعا�شمة.
�للقب  ���ش��ي��ك��ون  ت��ت��وي��ج��ه  وب���ح���ال 

لفريق  �ل�����ت�����و�يل  ع���ل���ى  �ل����ث����اين 
�ل�����ش��ي��دة �ل��ع��ج��وز ب��ع��د �ح����ر�زه 
ر�ب�������ع ل���ق���ب ع���ل���ى �ل�����ت�����و�يل يف 
�ل�����دوري �لي���ط���ايل ���ش��ريي �أ ، 
ثالثية  باحر�ز  حلمه  بان  علما 

�لو�قع  يقرتب من  ب��د�أ  تاريخية 
دوري  ن��ه��ائ��ي  �ىل  ت���اأه���ل���ه  �ث����ر 

ملو�جهة  �وروب����������ا  �ب����ط����ال 
بر�شلونة �ل�شباين.

ل����ك����ن م�����وع�����د م�����ب�����ار�ة 
ن���ه���ائ���ي �ل����ك����اأ�����س �ث����ار 
تقدميه  ب�شبب  ج��دل 
�لرب���ع���اء،  �ل���ي���وم  �إىل 

ب��ع��دم��ا ك���ان م��ق��رر� يف 
على  �مل���ق���ب���ل  ي���ون���ي���و   7
روما،  �لومل��ب��ي يف  �مللعب 

�ليطايل  �لحت�����اد  م��ن��ح  �ذ 
لال�شتعد�د  ليوفنتو�س  فر�شة 

�ىل  �شعيه  يف  �ل��ق��اري  للنهائي 
�لثالثة  ل��ل��م��رة  ب��ل��ق��ب��ه  �ل��ظ��ف��ر 
عام  م��ن��ذ  و�لوىل  ت��اري��خ��ه  يف 
نهائي  يخو�س  عندما   1996
على  منه   6 يف  �لب��ط��ال  دوري 

�مللعب �لوملبي يف برلني.
�ىل  بطاقته  يوفنتو�س  وح��ج��ز 
للم�شابقة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل����ب����ار�ة 
�لثامنة  �لعريقة للمرة  �لقارية 
عام  م��ن��ذ  و�لوىل  ت��اري��خ��ه  يف 
2003 بعدما جرد ريال مدريد 

�ل�شباين من �للقب بتعادله معه 
ملعب  على  �ملا�شي  �ل�شبوع   1-1

�ياب  يف  مدريد  يف  برنابيو  �شانتياغو 
دور �لربعة بعدما كان تغلب عليه 1-2 

ذهابا يف تورينو.
ناديه  �ن  بيويل  �شتيفانو  لت�شيو  م��درب  ور�أى 

�ل���ك���اأ����س بتقدمي  ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن و���ش��ول��ه �ىل  دف����ع 
موعده، وبالتايل تغري جدول مبارياته و��شبح �كرث 

�شعوبة.
ويناف�س لت�شيو ب�شر�وة على �ملركز �لثاين يف �لدوري، �ذ 

يبتعد بفارق نقطة عن روما �لو�شيف، فتاأجلت موقعتهما 
24 �شاعة �ىل �لثنني �ملقبل يف �ملرحلة �ل�شابعة و�لثالثني 
يف  �لقوي  نابويل  على  للحلول  ي�شتعد  كما  �لخ��رية  قبل 

�ملرحلة �لخرية.
من جهته، �نتزع يوفنتو�س فوز� لفتا على م�شيفه �نرت 

�شبه  بت�شكيلة  �ل���دوري  يف  �ملا�شي  �ل�شبت   1-2 ميالن 
�حتياطية.

تركيز  ماركيزيو  �ل��دويل كالوديو  و�شطه  لعب  و�ك��د 
ب��ي��ان��ك��ون��ريي ع��ل��ى �ل��ل��ق��ب: ه��دف��ن��ا �لول ر�ه���ن���ا هو 
�لكاأ�س، بعدها ميكننا �لبدء بالتفكري يف دوري  نهائي 

�لبطال.
وكان �ليغري ذكر �ل�شبوع �ملا�شي: بلوغ نهائي دوري 

�لبطال �جناز ر�ئع، لكن ل ميكننا فقد�ن �لرتكيز على �لكاأ�س و�لتي مل 
يحرز يوفنتو�س لقبها منذ 20 �شنة.

�نرتميالن  مرمى  يف  �جل��ز�ء  نقطة  من  �شجل  �ل��ذي  ماركيزيو  ويغيب 
�ل�شبت ب�شبب �ليقاف، �ىل جانب �ل�شباين �لفارو مور�تا جالب �حلظ 
و�نرتميالن  مدريد  ري��ال  مرمى  يف  �لقاتلة  باهد�فه  ليوفنتو�س 

موؤخر�.
�ن��رت �لخ��رية �حل��ار���س جيجي بوفون،  م��ب��ار�ة  �ليغري يف  و�ر�ح 
�ل��ظ��ه��ري ب��ات��ري�����س �ي���ف���ر�، لع��ب��ي �ل��و���ش��ط �ن���دري���ا بريلو 
و�لت�شيلي �رتورو فيد�ل و�ملهاجم �لرجنتيني كارلو�س 

تيفيز.
وي�شت�شيف فريق �ملدرب ما�شيميليانو 
�ليغري نابويل �ل�شبت �ملقبل يف 
�خ���ر م���ب���ار�ة ل��ه ع��ل��ى �ر�شه 
هذ� �ملو�شم، ثم يخو�س 
م���ب���ار�ت���ه �لخ�����رية 
�شد  �ل������دوري  يف 
هيال�س  م�شيفه 
  31 يف  ف����ريون����ا 
م����اي����و �حل��������ايل �ي 
�ملبار�ة  م���ن  �ي����ام   7 ق��ب��ل 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل�����دوري �لب���ط���ال �شد 
يف  �خل��ام�����س  �للقب  �ىل  �ل�شاعي  بر�شلونة 

تاريخه.
و�شحيح �ن يوفنتو�س فاز على لت�شيو 2-�شفر 
�ملا�شي،  �ل�شهر  زيارته �لخ��رية �ىل تورينو  يف 
للق�شم  ر�ئعة  بد�ية  قدم  �لعا�شمة  فريق  لكن 
�ن يتعر�س لالنهاك  �ل��دوري قبل  �لثاين من 

وتبد�أ نتائجه بالرت�جع موؤخر�.
�ملخ�شرم  �لمل��اين  �ملهاجم  على  بيويل  ويعتمد 
م��ريو���ش��الف ك���ل���وزه، �ف�����ش��ل ه����د�ف يف تاريخ 
كا�س �لعامل، �لذي �شجل 12 هدفا هذ� �ملو�شم 
و�ل���رب�زي���ل���ي ف��ي��ل��ي��ب��ي �ن���در����ش���ون ���ش��اح��ب 10 

�هد�ف.
متاأكد  لكني  قوي  فريق  “يوفنتو�س  كلوزه:  وق��ال 
من قدرتنا على �لنجاح ورفع �لكاأ�س، لكن علينا �ن 

نكون �شر�شني يف �ملو�جهات �لثنائية �لفردية«.
ف��ري��ق يف  �ق����وى  “يوفنتو�س  �ن  م��ن  ب��ي��ويل  وح����ذر 

لكن ينبغي �ن نكون حذرين. �يطاليا”، 
وبلغ لت�شيو نهائي �لكاأ�س عندما �ق�شى م�شيفه نابويل 
حامل �للقب 1-�شفر يف �ياب ن�شف �لنهائي بعد �نتهاء 
�لذهاب بالتعادل 1-1 يف روما، �مام يوفنتو�س فتخطى 
ذهابا  خ�شارته  معو�شا  �ر�شه  خ��ارج  3-�شفر  فيورنتينا 

2-1 يف تورينو.
ي��ذك��ر �ن روم���ا وي��وف��ن��ت��و���س ه��م��ا �لك���رث ف���وز� بكاأ�س 
�ن��رت ميالن   �م��ام  منهما(  لكل  �ل��ق��اب   9( �يطاليا 

ولت�شيو وفيورنتينا 6 لكل منهما.
وت����وج ن���اب���ويل ب��ل��ق��ب �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي على 
�مللعب  ع��ل��ى   1-3 ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا  ح�����ش��اب 

�لوملبي يف �لعا�شمة.
و�حرز يوفنتو�س �للقب 9 مر�ت �خرها يف 
بعدها  �لنهائي  خ�شر  باأنه  علما   ،1995
2002 �مام بارما و2004 �مام  �ع��و�م 
نابويل،  �مام  و2012  بالذ�ت  لت�شيو 
مر�ت   6 �للقب  ف��اأح��رز  لت�شيو  �م��ا 

�خرها يف 2013.

يوفنتو�ش يرتب�ش بالت�شيو خلطف 
الكاأ�ش الغالية

الأرق���ام حت��رج رون���ال����دو اأم���ام مي�ش���ي
ق���د ي���ك���ون �ل���ربت���غ���ايل ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون���ال���دو 
�لذهبي  باحلذ�ء  للفوز  وفعلياً  نظرياً  �لأق��رب 
بر�شيد  �لإ���ش��ب��اين  �ل���دوري  ه��د�ف يف  كاأف�شل 
45 هدفاً قبل مبار�ة و�حدة على نهاية �لليغا، 
لكن ليونيل مي�شي ح�شم لقب �لدوري ل�شالح 
بالثالثية  للفوز  طريقه  ويف  بر�شلونة  فريقه 
�أب���ط���ال �أوروب����ا  يف ح���ال �ل��ت��ت��وي��ج ب��ل��ق��ب دوري 
وكاأ�س ملك �إ�شبانيا. وت�شري �لإح�شائيات �لتي 

�أ�شدرها مركز CIES لالإح�شاء �إىل �أن مي�شي 
يتفوق  �لأخ���ري  �أن  رغ��م  رون��ال��دو  على  يتفوق 
ب��ف��ارق �أرب��ع��ة �أه����د�ف ع��ن �ل��ربغ��وث يف �شباق 
هد�يف �لليغا، لأنه �شنع �أهد�ف وقام بتمرير�ت 
فكرة  �ل��زم��الء،  مع  وت��ع��اون  و�شليمة  �شحيحة 

�لقدم لي�شت بت�شجيل �لأهد�ف فقط.
 100 �لرقم  ينتهي عند  درج��ات  ففي مقيا�س 
ي��ت��ف��وق م��ي�����ش��ي ع��ل��ى رون����ال����دو ب�����ش��ت نقاط، 

93.5 نقطة من  �أح��رز  فمهاجم ري��ال مدريد 
100 بينما كان عدد نقاط مي�شي 100%.

�لثالث �لأوروغ���و�ي���اين لوي�س  �مل��رك��ز  وج��اء يف 
�شو�ريز )92.8( و�لهولندي �آريني روبن رغم 
ل��ف��رتة طويلة ج��اء يف �ملركز  �إ���ش��اب��ت��ه وغ��ي��اب��ه 
�خلام�س  �ملركز  ويف   ،)88.5( بر�شيد  �لر�بع 
ج���اء �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي ���ش��ريج��ي��و �أغ���وي���رو مهاجم 

مان�ش�شرت �شيتي بر�شيد 67 نقطة.

��شتدعى مدرب منتخب �ملغرب لكرة �لقدم بادو �لز�كي جمموعة من 
�وىل  يف  �لطل�س  ��شود  منتخب  �ل��و�ن  �شيحملون  �ل�شبان  �لالعبني 

مبارياته �شمن ت�شفيات كاأ�س �مم �فريقيا �لغابون 2017.
ليبيا  ملو�جهة  ��شتعد�د�  لعبا   30 م��ن  �ول��ي��ة  لئحة  �ل��ز�ك��ي  و�شم 
�شمن �لت�شفيات �لقارية يف 12  يونيو �ملقبل يف �غادير، بينها �لو�عد 
ليل  بوفال  �شفيان  �ليطايل،  عاما ميالن   16 �لبالغ  ها�شم م�شتور 
ليرب�س  �مل�����ش��ع��ودي  �ح��م��د  �لفرن�شي،  لف���ال  �شفيق  ف���وؤ�د  �لفرن�شي، 

�لبلجيكي ، ومر�د باتنة �لفتح �لرباطي.
د�كو�شتا  وم��رو�ن  بو�شفة  ومبارك  �شر�ر  نبيل  �لت�شكيلة  عن  وغ��اب 

بد�عي �ل�شابة.

�لخ�شر  و�ل���ر�أ����س  ليبيا  م��ع  �ل�شاد�شة  �ملجموعة  يف  �مل��غ��رب  ويلعب 
و�شاوتومي وبرن�شيب.

و�علن �لحتاد �ملغربي لئحة �شمت �لالعبني:
- حر��شة �ملرمى: يا�شني بونو ريال �شرق�شطة �لإ�شباين، عبد �لعايل 
�ملحمدي �لكوكب �ملر�ك�شي، منري �لقجوي نومان�شيا �لإ�شباين، حممد 

�أمني �لبورقادي �أوملبيك خريبكة، حممد �ليو�شفي �ملغرب �لتطو�ين
�أوحلاج  حممد  �لمل���اين،  ميونيخ  ب��اي��رن  بنعطية  �مل��ه��دي  �ل��دف��اع:   -
�لرحيم  عبد  �لتطو�ين،  �ملغرب  �أبرهون  حممد  �لبي�شاوي،  �لرجاء 
�شفيق  ف��وؤ�د  �لإي��ط��ايل،  بارما  ف�شال  زه��ري  �مللكي،  �جلي�س  �ل�شاكري 
ع�شام  �لهولندي،  �رنهيم  فيت�س  �أ�شنطيح  ر�شدي  �لفرن�شي،  لف��ال 

�لعدوة �شونغكينغ ليفان �ل�شيني، �أ�شرف لزعر بالريمو �لإيطايل
- �لو�شط: �حل�شني خرجة �شو�شو �لفرن�شي، كرمي �لأحمدي فينورد 
�ل��ه��ول��ن��دي، منري ع��وب��ادي )ف��ريون��ا �لإي���ط���ايل(، ج��م��ال �ي��ت بنيدر 
�لدين  ن��ور  �لبلجيكي،  ليري�س  �مل�شعودي  �أحمد  �لفرن�شي،  �أوك�شري 
�لإي��ط��ايل(، مرو�ن  ق��ادوري )تورينو  �لإ�شباين، عمر  �أم��ر�ب��ط ملقة 

�شعد�ن �لفتح �لرباطي، زكريا لبي�س فيت�س �رنهيم �لهولندي
�هلل  حمد  �ل���رز�ق  عبد  �لإي��ط��ايل،  ميالن  م�شتور  ه�شام  �لهجوم:   -
�لرتكي،  �شبور  �شيفا�س  �شح�شوح  عاطف  �ل�شيني،  �ف  �ر  غو�نغجو 
�شفيان بوفال ليل �لفرن�شي، حم�شن ياجور �ملغرب �لتطو�ين، مرو�ن 

�ل�شماخ كري�شتال بال�س �لإنكليزي، مر�د باتنة �لفتح �لرباطي.

وج����وه يافع����ة يف ت�شكيل����ة اأ�ش����ود الأطل�����ش

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2014/02/27م  �ملودعة حتت رقم:  206887 
با�ش��م:  )بر�يت �شتارت (�س.ذ.م.م 

وعنو�نه: مكتب 14، ملك �ل�شيخة �شيخة بنت ر��شد �ل مكتوم، جمري� 1، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ل�شور  �لكتب؛  م��و�د جتليد  �ملطبوعات؛  �أخ���رى؛  فئات  و�ردة يف  وغ��ري  �مل��و�د  ه��ذه  م��ن   �مل�شنوعة  و�ملنتجات  �ملقوى  و�ل���ورق  �ل��ورق 
�لتلوين؛  �أو  �لدهان  �لفنانني؛ فر��شي  �أو لغايات منزلية؛ مو�د  �لقرطا�شية  �مل�شتعملة يف  �لل�شق  �لقرطا�شية؛ مو�د  �لفوتوغر�فية؛ 
�لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث(؛ مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� �لأجهزة(؛ مو�د �لتغليف �لبال�شتيكية )غري �لو�ردة يف 
فئات �أخرى(؛ حروف �لطباعة؛ �لكلي�شيهات )�لر��شمات(؛ منتجات �لورق؛ منتجات �لورق �ملقوى؛ �لكتّيبات؛ �لن�شر�ت �لإعالمية؛ 
�ملعلقة؛  �لبطاقات  �لتهنئة؛ �لدعو�ت؛  �لبطاقات �لال�شقة؛ بطاقات  �لنماذج؛  �لتعريف؛   �لبطاقات؛ بطاقات  �لتقاومي؛  �لكر��شات؛ 
�لر�شائل؛ �لر�شائل �لإخبارية؛ دفاتر �ملالحظات؛ قطع �لقرطا�شية؛ ورق �لن�ّشاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ 
�لألبومات؛  �ليوميات؛ حمالت �لر�شائل؛ �مللفات؛ �مللفات �ملفهر�شة؛ �لبطاقات �لربيدية؛ �لإعالنات �لكبرية؛ �لتذ�كر؛ دفاتر قطع 
للكتابة؛ ورق �لكتابة؛ �ل�شحف؛ �لقو�ئم؛ �شحون �مل�شروبات �لورقية و�ملفار�س �لورقية �لتي تو�شع حتت �لأطباق؛ �لدوريات؛ �لكتب؛ 
مو�د جتليد �لكتب؛ �ملن�شور�ت �ملطبوعة؛ �جلر�ئد؛ �مل�شور�ت �ملتخ�ش�شة؛ �ملجالت؛ �لكاتالوجات؛ �لأقالم؛ �أقالم �لر�شا�س؛ �لأقالم 

ذ�ت �لروؤو�س �للبدية؛ �أقالم �جلاف �مليكانيكة؛ �أقالم �حلرب �جلاف؛ م�شاطر؛ مماحي؛ ثقالت �لورق. 
16 �لو�ق�عة بالفئة:  

ح�شان  ل��ر�أ���س  �شعار  م��ن  تتكون  �ملجموعة  يف  �لأوىل  �لعالمة  عالمتني.  م��ن  جمموعة  م��ن  �لعالمة  تتكون  و�شف �لعالمة:  
ب�شكل  مكتوبة  �لعربية  �شتارت" باللغة  "بر�يت  �لكلمات  وحتتها  و�لرمادي،  و�لأبي�س  �لأ�شود  بالألو�ن  �ل�شكل  مربعة  خلفية  د�خل 
�لثانية يف  �لعالمة  �لإجنليزية.  "BRIGHT START" باللغة  �لكلمات  ذهبي، وحتته  �لرمادي، وحتتها خط  باللون  مميز 
مكتوبة  �لعربية  باللغة  �شتارت"  "بر�يت  �لكلمات  وحتتها  �ل�شكل،  مربعة  خلفية  د�خ��ل  ح�شان  لر�أ�س  �شعار  من  تتكون  �ملجموعة 

 ب�شكل مميز، وحتتها خط، وحتته �لكلمات "BRIGHT START" باللغة �لإجنليزية. 
 �ل�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  20  مايو  2015 �لعدد 11414

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2014/02/27م �ملودعة حتت رقم:  206888 
با�ش��م:  )بر�يت �شتارت (�س.ذ.م.م

وعنو�نه: مكتب 14، ملك �ل�شيخة �شيخة بنت ر��شد �ل مكتوم، جمري� 1، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لإعالن؛ �إد�رة �لأعمال؛ توجيه �لأعمال؛ تفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ �لعالقات �لعامة؛ �لت�شويق؛ �لدعاية؛ مبيعات وت�شويق 
�لإقامة �ملوؤقتة مبا يف ذلك �ل�شقق �ملخدمة و�ل�شقق �لفندقية؛ ��شت�شار�ت �لأعمال؛ �مل�شورة يف �إد�رة �لأعمال؛ �إد�رة �لفنادق 
و�ل�شقق �ملخدمة و�لفنادق؛ خدمات �لمتياز فيما يتعلق باخلدمات مبا يف ذلك توفري خدمات �لطعام و�ل�شر�ب وخدمات 
�ملطاعم ومطاعم �خلدمة �لذ�تية ومطاعم طلب �لطعام لتناوله خارجا و�ملقاهي و�لكافيهات ومطاعم �لوجبات �خلفيفة 
وخدمات �إعد�د �لأطعمة و�مل�شروبات وخدمات �لفنادق و�ل�شقق �ملخدمة و�لإقامة �ملوؤقتة؛ جتميع ت�شكيلة من �ملنتجات حل�شاب 
�لغري )با�شتثناء �لنقل( مبا ميكن جمهور �مل�شتهلكني من معاينة تلك �ملنتجات و�شر�ئها ب�شكل مالئم؛ �إد�رة �ملكاتب و�شوؤون 
�ملوظفني؛ جتميع و�شيانة قو�عد �لبيانات؛ تنظيم �ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ تاأجري �مل�شاحات 
�لإعالنية؛ تنظيم و�إجر�ء و�إد�رة وتوفري بر�مج مكافاآت �لولء؛ �إد�رة توفري �ملنافع و�ملكافاآت �ملت�شلة برب�مج مكافاآت �لولء؛ 
بر�مج حتفيز �مل�شتهلكني؛ �لرتويج لالإقامة �لفندقية و�ملطاعم و�لأطعمة و�مل�شروبات و�ملنتجعات و�ل�شبا و�لفعاليات وحزم 
�ل�شفريات و�جلولت �ل�شياحية و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س من خالل �إد�رة �أحد بر�مج �حلو�فز و�ملكافاآت؛ توفري �خلمات 

�ملذكورة �أعاله عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ توفري خدمات �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
35 �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من جمموعة من عالمتني. �لعالمة �لأوىل يف �ملجموعة تتكون من �شعار لر�أ�س ح�شان  و�شف �لعالمة:  
د�خل خلفية مربعة �ل�شكل بالألو�ن �لأ�شود و�لأبي�س و�لرمادي، وحتتها �لكلمات "بر�يت �شتارت" باللغة �لعربية مكتوبة 
ب�شكل مميز باللون �لرمادي، وحتتها خط ذهبي، وحتته �لكلمات "BRIGHT START" باللغة �لإجنليزية. �لعالمة 
�لثانية يف �ملجموعة تتكون من �شعار لر�أ�س ح�شان د�خل خلفية مربعة �ل�شكل، وحتتها �لكلمات "بر�يت �شتارت" باللغة �لعربية 

 مكتوبة ب�شكل مميز، وحتتها خط، وحتته �لكلمات "BRIGHT START" باللغة �لإجنليزية. 
 �ل�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  20  مايو  2015 �لعدد 11414

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2014/02/27م �ملودعة حتت رقم:  206889 
با�ش��م: ) بر�يت �شتارت (�س.ذ.م.م

وعنو�نه: مكتب 14، ملك �ل�شيخة �شيخة بنت ر��شد �ل مكتوم، جمري� 1، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتاأمني؛ �ل�شوؤون �لتمويلية؛ �ل�شوؤون �ملالية؛ �ل�شوؤون �لعقارية؛ �خلدمات �ل�شتثمارية؛ �خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ خدمات 
�لعقار�ت �لتجارية وحمالت �لبيع بالتجزئة و�لعقار�ت �ل�شكنية؛ �إد�رة وتاأجري �لعقار�ت �لتجارية وحمالت �لبيع بالتجزئة و�لعقار�ت 
�ل�شكنية؛ خدمات تاأجري و��شتئجار �لعقار�ت �لتي يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة لل�شقق و�ل�شقق �ملخدمة و�لفيالت و�ملكاتب و�ل�شبا 
و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية ومر�كز �لت�شوق وقرى �لت�شوق؛ خدمات �لإد�رة للم�شتاأجرين؛ 
�إد�رة �شقق وفيالت �لإيجار؛ خدمات �لو�شاطة للعقار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ �خلدمات �ملالية؛ �خلدمات �ل�شتثمارية؛ خدمات 
�ل�شناديق �لعقارية؛  خدمات �لتمويل �لعقاري؛ خدمات تقييم �لعقار�ت؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ 
�لأر��شي؛  بتطوير  �ملتعلقة  �ملالية  �خلدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني  خدمات  �لعقارية؛  �لو�شاطة  خدمات  �لعقاري؛  �ل�شتثمار  خدمات 
لتاأجريها؛  �لأر��شي  ��شتمالك  و�ل�شتثمار؛  �لتطوير  لأغر��س  �لعقار�ت  و��شتمالك  و�ختيار  تثمني  �لأر��شي؛  ��شتمالك  خدمات 
بر�مج �ملكافئات �ملالية و�حلو�فز؛ �خلدمات �ملالية وخدمات �لتاأمني �ملرتبطة بتنظيم وت�شغيل و�إد�رة وتوفري بر�مج مكافئات �لولء؛ 
�إ�شد�ر  �لو�شاطة؛  خدمات  تقدمي  �ملالية؛  �لرعاية  �ل��ولء؛  مكافئات  برب�مج  يتعلق  فيما  �لقيمة  ذ�ت  �لق�شائم  �أو  �لتذكار�ت  �إ�شد�ر 
عرب  �خلدمات  بهذه  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  �خلدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  �ل�شياحية؛  �ل�شيكات 

�شبكة حا�شوب عاملية.
36 �لو�ق�عة بالفئة:  

ح�شان  ل��ر�أ���س  �شعار  م��ن  تتكون  �ملجموعة  يف  �لأوىل  �لعالمة  عالمتني.  م��ن  جمموعة  م��ن  �لعالمة  تتكون  و�شف �لعالمة:  
ب�شكل  مكتوبة  �لعربية  باللغة  �شتارت"  "بر�يت  �لكلمات  و�لرمادي، وحتتها  و�لأبي�س  �لأ�شود  بالألو�ن  �ل�شكل  د�خل خلفية مربعة 
�لثانية  �لعالمة  �لإجنليزية.  باللغة   "BRIGHT START" �لكلمات  وحتته  ذهبي،  خط  وحتتها  �ل��رم��ادي،  باللون  مميز 
مكتوبة  �لعربية  �شتارت" باللغة  "بر�يت  �لكلمات  وحتتها  �ل�شكل،  مربعة  خلفية  د�خل  ح�شان  لر�أ�س  �شعار  من  تتكون  �ملجموعة  يف 

 ب�شكل مميز، وحتتها خط، وحتته �لكلمات "BRIGHT START" باللغة �لإجنليزية. 
 �ل�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  20  مايو  2015 �لعدد 11414

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2014/02/27م  �ملودعة حتت رقم:  206890 
با�ش��م:  )بر�يت �شتارت (�س.ذ.م.م 

وعنو�نه: مكتب 14، ملك �ل�شيخة �شيخة بنت ر��شد �ل مكتوم، جمري� 1، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

رحالت  تنظيم  �ل�شفر؛  وك���الت  �لب�شائع؛  �ل��رك��اب  نقل  و�ل�شفر؛  �ل��رح��الت  تنظيم  �لب�شائع؛  وتخزين  تغليف  �لنقل؛ 
لل�شفر؛  �ملقاعد  �لقو�رب؛ حجز  تاأجري  �لبحرية؛  �لرحالت  �ل�شياحية؛ تنظيم  �لرحالت  �ل�شياحية؛ تنظيم  �ملناطق  �رتياد 
�لنقل  حجز  خدمات  �مل�شافرين؛  مر�فقة  ب�شائق؛  �ل�شيارة  خدمات  �ل�شائقني؛  خدمات  �ل�شيار�ت؛  تاأجري  �ل�شيار�ت؛  �شف 
و�ل�شفريات؛ خدمات �شيار�ت �لأجرة؛ توفري معلومات �ل�شفر مبا يف ذلك عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ خدمات �مل�شورة �ملتعلقة 

39 �لو�ق�عة بالفئة:   بال�شفر؛ تنظيم �لنتقالت من و�إىل �لفنادق. 
تتكون �لعالمة من جمموعة من عالمتني. �لعالمة �لأوىل يف �ملجموعة تتكون من �شعار لر�أ�س ح�شان  و�شف �لعالمة:  
د�خل خلفية مربعة �ل�شكل بالألو�ن �لأ�شود و�لأبي�س و�لرمادي، وحتتها �لكلمات "بر�يت �شتارت" باللغة �لعربية مكتوبة 
ب�شكل مميز باللون �لرمادي، وحتتها خط ذهبي، وحتته �لكلمات "BRIGHT START" باللغة �لإجنليزية. �لعالمة 
�لثانية يف �ملجموعة تتكون من �شعار لر�أ�س ح�شان د�خل خلفية مربعة �ل�شكل، وحتتها �لكلمات "بر�يت �شتارت" باللغة �لعربية 

 مكتوبة ب�شكل مميز، وحتتها خط، وحتته �لكلمات "BRIGHT START" باللغة �لإجنليزية. 
 �ل�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  20  مايو  2015 �لعدد 11414

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2014/02/27م �ملودعة حتت رقم:  206891 
با�ش��م: ) بر�يت �شتارت (�س.ذ.م.م 

وعنو�نه: مكتب 14، ملك �ل�شيخة �شيخة بنت ر��شد �ل مكتوم، جمري� 1، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�للياقة  تدريب  �لبدنية؛  �للياقة  ن��و�دي  خدمات  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لرتفيه؛  �لتدريب؛  توفري  و�لتهذيب؛  �لتعليم 
�لبدنية؛ �إجر�ء ف�شول �للياقة �لبدنية؛ توفري ت�شهيالت �للياقة �لبدنية و�لتدريبات؛ توفري ت�شهيالت �لريا�شة؛ �لدور�ت �لتعليمية 
�ملتعلقة بخدمات �للياقة �لبدنية؛ �لرتبية �ل�شحية و�لبدنية؛ ��شت�شار�ت �للياقة �لبدنية؛ خدمات �ملدرب �ل�شخ�شي )تدريب �للياقة 
�لبدنية(؛ خدمات �جليمنازيوم؛ توفري ت�شهيالت �جليمنازيوم؛ خدمات �لنو�دي �ل�شحية؛ توفري �ملعلومات �لتدريبية و�لتعليمية يف 
جمال �لعناية بال�شحة و�لتغذية؛ �إجر�ء ف�شول عن �لتغذية؛ �لتمرين )�لتدريب(؛ �لرتبية �لبدينة؛ توفري معلومات وت�شهيالت 
�ل�شتجمام؛ توفري ت�شهيالت مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت برك �ل�شباحة؛ تنظيم و�إجر�ء �ملوؤمتر�ت 
و�للقاء�ت و�ملعار�س و�لدور�ت �لتدريبية وور�س �لعمل و�ملعار�س �لثقافية و�لجتماعات و�ملحا�شر�ت؛ ت�شهيالت �لتدريب يف �شناعة 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  �لكتب؛  ن�شر  �خلا�س؛  �لطابع  ذ�ت  و�حلد�ئق  �ملالهي  حد�ئق  توفري  و�ل�شيافة؛  �لفنادق 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.   
 41 �لو�ق�عة بالفئة:  

ح�شان  ل��ر�أ���س  �شعار  م��ن  تتكون  �ملجموعة  يف  �لأوىل  �لعالمة  عالمتني.  م��ن  جمموعة  م��ن  �لعالمة  تتكون  و�شف �لعالمة:  
ب�شكل  مكتوبة  �لعربية  �شتارت" باللغة  "بر�يت  �لكلمات  وحتتها  و�لرمادي،  و�لأبي�س  �لأ�شود  بالألو�ن  �ل�شكل  مربعة  خلفية  د�خل 
�لثانية  �لعالمة  �لإجنليزية.  باللغة   "BRIGHT START" �لكلمات  وحتته  ذهبي،  خط  وحتتها  �ل��رم��ادي،  باللون  مميز 
مكتوبة  �لعربية  �شتارت" باللغة  "بر�يت  �لكلمات  وحتتها  �ل�شكل،  مربعة  خلفية  د�خل  ح�شان  لر�أ�س  �شعار  من  تتكون  �ملجموعة  يف 

�لإجنليزية.   ب�شكل مميز، وحتتها خط، وحتته �لكلمات "BRIGHT START" باللغة 
 �ل�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2014/02/27م �ملودعة حتت رقم:  206892 
با�ش��م:  )بر�يت �شتارت (�س.ذ.م.م

وعنو�نه: مكتب 14، ملك �ل�شيخة �شيخة بنت ر��شد �ل مكتوم، جمري� 1، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

باملطاعم  يتعلق  فيما  و�ملعلومات  �حلجز  خدمات  �لفنادق؛  خدمات  �ملوؤقتة؛  �لإق��ام��ة  و�ل�����ش��ر�ب؛  �لطعام  توفري  خدمات 
و�لقاعات و�لفنادق و�لإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات �لفنادق وخدمات �لقاعات لتوفري ت�شهيالت �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات و�للقاء�ت 
�ل�شيافة؛ خدمات  و�ملحا�شر�ت؛  خدمات  و�لجتماعات  �لتجارية  و�ملعار�س  �لعمل  وور�س  �لتدريبية  و�ل��دور�ت  و�ملعار�س 
�لتعاقد على توفري �لطعام و�مل�شروبات؛ خدمات �ملطاعم ومطاعم �خلدمة �لذ�تية وخدمات �ملطاعم �لتي تقوم بتح�شري 
�لطعام لتناول�ه خارجاً وخدمات �ملقاهي و�لكافيهات وخدمات )�ل�شناك بار( �لتي تقدم وجبات خفيفة؛ خدمات �لتموين 
لتوفري �لطعام و�مل�شروبات؛ خدمات حت�شري �لطعام و�مل�شروبات؛ خدمات �لقاعات وخدمات �ملاآدب للقاعات وخدمات �لطعام 

و�ل�شر�ب للقاعات.   
43 �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من جمموعة من عالمتني. �لعالمة �لأوىل يف �ملجموعة تتكون من �شعار لر�أ�س ح�شان  و�شف �لعالمة:  
د�خل خلفية مربعة �ل�شكل بالألو�ن �لأ�شود و�لأبي�س و�لرمادي، وحتتها �لكلمات "بر�يت �شتارت" باللغة �لعربية مكتوبة 
ب�شكل مميز باللون �لرمادي، وحتتها خط ذهبي، وحتته �لكلمات "BRIGHT START" باللغة �لإجنليزية. �لعالمة 
�لثانية يف �ملجموعة تتكون من �شعار لر�أ�س ح�شان د�خل خلفية مربعة �ل�شكل، وحتتها �لكلمات "بر�يت �شتارت" باللغة �لعربية 

 مكتوبة ب�شكل مميز، وحتتها خط، وحتته �لكلمات "BRIGHT START" باللغة �لإجنليزية. 
 �ل�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
وز�رة �لقت�ساد
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ممر�ش يقتل مري�شني وي�شمم 20 
�آخرين  ع�شرين  وت�شميم  مري�شني  بقتل  فلبيني  ممر�س  �أدي���ن 
على مدى �شنتني بينما كان يعمل يف م�شت�شفى تابع لهيئة �ل�شحة 
�لربيطانية. ونقلت �شحيفة "ديلي ميل" �أن فيكتورينو ت�شو� )49 
عاما( قام بحقن جرعات قاتلة من �لن�شولني يف �لأكيا�س �ملاحلة 
و�لأنابيب �ل�شحية عندما كان يعمل يف م�شت�شفى يف مدينة �شتوك 
بورت. و�أدين �لرجل، �لذي تعتقد �ل�شرطة �أنه زور موؤهالته قبل 
و�شوله �إىل بريطانيا، بقتل كل من تري�شي �آردن 44 عاما وديريك 
وي��ف��ر  83 عاما لكنه ب��رئ م��ن قتل رج��ل ث��ال��ث. و�أث��ن��اء عمله يف 
بالأدوية وي�شفها للمر�شى من  ت�شو� يعبث  �لليلية، كان  �لنوبات 
تلقاء نف�شه. بعد ت�شجيل عدة حالت ت�شمم، مت ��شتدعاء �ل�شرطة 
�إىل  دخ��ل��و�  �أن��ه��م  كيف  �ل��ن��اج��ون  وو���ش��ف  �لق�شية.  يف  للتحقيق 
�مل�شت�شفى ب�شبب �إ�شابات ب�شيطة ن�شبيا وت�شممو� مب�شتويات عالية 
دقائق  بعد  �أ�شرتهم  على  �مل��وت  ي�شارعون  وتركو�  �لن�شولني  من 

من عالجهم على يد ت�شو�.
وقد وجدت حمكمة يف مان�ش�شرت �أنه مذنب يف 34 حالة من �لتهم 

�ل� 37 �لتي وجهت �إليه وتت�شمن ت�شميم 22 �شخ�شا.

تويف اأثناء اإطالق �شراحه 
مفاجئة  قلبية  باأزمة  �ل�شعودية  ج��از�ن  �شجني يف منطقة  �أ�شيب 
بالإجر�ء�ت  �ل�شجن  قيام م�شوؤويل  �أثناء  وذلك  وفاته،  ت�شببت يف 

�لنهائية لإطالق �شر�حه.
و�أو�شح رئي�س جلنة رعاية �ل�شجناء و�ملفرج عنهم و�أ�شرهم تر�حم 
يف �ملنطقة علي مو�شى زعلة، �أن �لنزيل �لبالغ 46 عاماً، وهو من 
مدة  بال�شجن  �شرعي  حكم  بحقه  و�شدر  موقوف  عربية  جن�شية 
��شتفاد  �لنزيل  �أن  و�أ���ش��اف    . �لق�شايا  �إح���دى  ذم��ة  على  عامني 
�أخري�ً من قو�عد �لعفو �مللكي، وكان �مل�شوؤولون بال�شجن يقومون 
با�شتكمال �إجر�ء�ت �إطالق �شر�حه، �إل �أنه تويف بعد �إ�شابته باأزمة 

قلبية، وفقاً ل�شحيفة �لوطن �ل�شعودية .

ت�شع �شتة توائم 
و�شعت �مر�أة عمرها 34 عاماً بكو�شتاريكا �أول �شتة تو�ئم يف �لبالد 
�أم�س  لل�شحفيني  �لتو�ئم  و�ل��د  وق��ال  �أولد.  و�أرب��ع��ة  بنتان  وه��م 
ب�شحة  �إنهم  بالده�شة..  و�أ�شعر  للغاية  �شعيد  �أنا   : �لثنني  �لأول 
�لتو�ئم  �ل��ذي �شهد ولدة  �مل�شت�شفى  . وق��ال  ناأمل  �أف�شل مما كنا 
 28 �إن �ل��ولدة متت بعملية قي�شرية بعد  يف مدينة �شان خو�شيه 
900 عر�م  ب��ني  ي���رت�وح  �لأط��ف��ال  وزن  و�إن  �حل��م��ل،  م��ن  �أ�شبوعاً 
وهي  ��شطناعي"  "تلقيح  لعملية  �لأم  وخ�شعت  غ��ر�م.  و1100 
�أرجويد��س، مديرة  �أوجلا  يف حالة ممتازة وفقاً لطبيبها. وقالت 
م�شت�شفى �لأطفال ب�شان خو�شيه �إن �ل� 72 �شاعة �لأوىل من حياة 
�لتو�ئم مهمة للغاية، مو�شحة �أن �أحدهم فقط كان يتنف�س دون 
م�شاعدة �آلية. و�أ�شافت �أنه ل يعاين �أي من �لتو�ئم لت�شوهات �أو 
�لإعالم  لو�شائل  �لعائلة  �أق��ارب  وق��ال  م�شكالت �شحية خطرية.  
�لكو�شتاريكية �إنها كانت تتوقع ثالث بنات وثالثة �أولد، و�إن موعد 
�لولدة كان يتوقع �أن يكون بعد �أيام قليلة. وتعتزم �لعائلة ت�شمية 

�لتو�ئم، �إميا وتوما�س وفالنتينا ودييجو و�أندري�س وجابرييل.
خطرية  �أي�شاً  وه��ي  للغاية،  ن��ادر  �أم��ر  تو�ئم  �شتة  ولدة  �أن  يذكر 

ب�شكل خا�س بالن�شبة لالأم و�لأطفال على حد �شو�ء. 

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تخلع زوجها ب�شبب وزنه
ت�شببت �ل�شمنة �ملفرطة يف �إنهاء زو�ج بعد �أن تقدمت زوجة �شابة بطلب خلع زوجها �إىل حمكمة �لأ�شرة مبنطقة م�شر 

�جلديدة �شرق �لقاهرة. بد�أت �أحد�ث �لق�شة بعد �شهرين فقط من �لزو�ج بني �ل�شابة، وتدعى نهى، وزوجها.
وزنه  �ل�شمنة مما جعل  ب�شبب  كثري�  ويعاين  120 كجم،  �أك��رث من  ي��زن  زوجها  �أن  للخلع،  نهى، يف طلبها  �أك��دت 
�لز�ئد ينعك�س على حياتهما �خلا�شة. و�أ�شافت �لزوجة �أنها تعرفت على زوجها يف �إحدى �ملنا�شبات �خلا�شة. ورغم 
�عرت��شها منذ �لبد�ية على زيادة وزنه، �إل �أنها مل�شت ح�شن �خللق، كما �أكدت لها �أ�شرتها �أن �لزوج �ملي�شور ماديا 
ل يعيبه وزنه. وقالت �ل�شابة، يف دعو�ها، �إنها عانت مع زوجها ب�شبب عدم قدرته على �لنوم ب�شكل طبيعي ب�شبب 
ما يتعر�س له من �شيق يف �لتنف�س نتيجة زيادة وزنه. كما رف�س �لعري�س ق�شاء �شهر �لع�شل معها يف �إحدى �ملدن 

�ل�شاحلية ب�شبب زيادة وزنه وخجله من تعليقات �لبع�س على �شكله �لعام.
و�أو�شحت نهى �أنها عر�شت على زوجها منذ �لأ�شبوع �لأول من زو�جهما �لذهاب �إىل طبيب وحت�شني وزنه و�تباع 
�أن هذ� هو �شكله �لذي  �أنه رف�س بربود �شديد، على حد قولها، موؤكد�  �إل  �إج��ر�ء عملية جر�حية  �أو  نظام �شحي 

�رت�شت به منذ تعارفهما فلماذ� ت�شعى �إىل تغيريه �لآن؟.
وق�شت حمكمة �لأ�شرة بقبول دعوى �خللع، بعد �أن �أكدت �لزوجة �أن زوجها رف�س تطليقها، فف�شلت �لتنازل عن 

قيمة �ملهر و�إنهاء حياتها معه.
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رحيل مدير مدر�شة امل�شاغبني
81 ع��ام��ا يف م�شت�شفى  ت����ويف ع���ن  �مل��م��ث��ل ح�����ش��ن م�����ش��ط��ف��ى  �م�����س  ت����ويف 
�لأجن���ل���و ب��ال��ق��اه��رة. وذك�����رت وك���ال���ة �ن���ب���اء �ل�����ش��رق �لو����ش���ط  �إن �شالة 
�جل���ن���ازة ���ش��ت��ق��ام ع��ل��ى �ل��ف��ن��ان �ل���ر�ح���ل ب��ع��د ���ش��الة ظ��ه��ر �ل��ي��وم مب�شجد 

�ملهند�شني.   منطقة  يف  حم��م��ود  م�شطفى 
�بنة  م�شطفى  ح�����ش��ن  جن��ال  وك��ت��ب��ت 
�لفنان �لر�حل على �شفحتها مبوقع 
�لجتماعي  ل��ل��ت��و����ش��ل  ف��ي�����ش��ب��وك 
�جلنة  يف   .. �ل��ن��ا���س  �أغ���ل���ى  "فقدت 
م�شطفى  ح�شن  ول���د  حبيبي."   ي��ا 
حزير�ن  ي��ون��ي��و   26 يف  ب���ال���ق���اه���رة 
�لعايل  �مل���ع���ه���د  يف  وت����خ����رج   1933
للفنون �مل�شرحية وعمل مع عدة فرق 
ي�س  �إ�شماعيل  فرقة  منها  م�شرحية 

و�لفنانني �ملتحدين. 
�لكوميدية  �لأدو�ر  ب������اأد�ء  ����ش��ت��ه��ر 

�شيدتي  �مل�شرحية  �أعماله  �أب��رز  وم��ن 
�جلميلة و حو�ء �ل�شاعة 12 و مدر�شة �مل�شاغبني و �لعيال كربت. 

كما �شارك يف جمموعة كبرية من �لأف��الم �ل�شينمائية من بينها مطاردة 
غر�مية و ن�س �شاعة جو�ز و فيفا زلطا وغريب يف بيتي و �لرجل �لذي 

عط�س و معل�س �إحنا بنتبهدل ومرجان �أحمد مرجان .

»اإن�شايد اوت« ي�شحر جمهور كان 
جذب فيلم �لر�شوم �ملتحركة �إن�شايد �وت(من �إنتاج ديزين-بيك�شار �لذي يتناول 
ما يدور يف عقل فتاة �شغرية �هتمام مهرجان كان �ل�شينمائي �لدويل بعد �ن نال 
�عجاب �جلمهور و�أثار ت�شاوؤلت ب�شاأن عدم م�شاركته �شمن �مل�شابقة �لر�شمية 
للمهرجان. تظهر يف فيلم �شركة بيك�شار �لتي �شبق وقدمت فيلم توي �شتوري 
�لإن�شانية  �مل�شاعر  جت�شد  �شخ�شيات  )�ب(  فيلم  وحديثا  عاما   20 نحو  قبل 
با�شمائها مثل �لفرح و�لغ�شب و�ل�شمئز�ز و�خلوف و�حلزن وجميعها تتفاعل 
د�خل ر�أ�س فتاة �شغرية ��شمها ر�يلي. وقوبل �لفيلم برتحاب كبري من جمهور 
كان �ملعروف بنقده لالأفالم يف �ملهرجان حيث قدم �لعر�س �لأول للفيلم ومن 
�ملقرر طرحه بدور �لعر�س �ل�شينمائي �ل�شهر �لقادم. و�ثار ت�شاوؤلت ب�شاأن عدم 
م�شاركته يف �لتناف�س على جائزة �ل�شعفة �لذهبية للمهرجان و�ملقرر �عالنها 
يوم �لأحد �لقادم. وقال جون ل�شيرت مدير ومنتج �شركة بيك�شار لدى �شوؤ�له 
حقيقية".  جائزة  هنا  "�لتو�جد  �لر�شمية  بامل�شابقة  �لفيلم  م�شاركة  عدم  عن 
�لر�شمية وهي طريقة  �مل�شابقة  خ��ارج  لكن  �ملهرجان  �إط��ار  �لفيلم يف  ويعر�س 
�لدولية  �لإع��الم  �نتباه و�شائل  �شركات كبرية مثل ديزين جلذب  تتبعها عادة 

دون �ملخاطرة باخل�شوع لتقييم جلنة حتكيم �ملهرجان.

اأوباما يغّرد من ح�شابه اخلا�ش
بار�ك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أ�شبح 
ير�شل  �أمريكي  رئي�س  �أول  �أوباما، 
م���ن ح�����ش��اب خم�ش�س  ت���غ���ري���د�ت 
تويرت.  ع��ل��ى  �لأم���ريك���ي  للرئي�س 
له  ر���ش��ال��ة  �أول  يف  �أوب����ام����ا  وق�����ال 
"مرحبا، تويرت! �نا بار�ك حقا!"، 
م�شيفا "بعد مرور �شت �شنو�ت يف 
ح�شابا  �أخ��ري�  مينحوين  من�شبي، 
خا�شا بي". ومت مت �إر�شال �لر�شالة 
من   1130 �ل�������ش���اع���ة  ح������و�ىل  يف 
بالتوقيت  �مل��ا���ش��ي  �لث��ن��ني  �شباح 
�مل��ح��ل��ي  وب��ع��د ت�����ش��ع ���ش��اع��ات من 
�إن�شاء �حل�شاب �أ�شبح لدى ح�شاب 
مليون   1.3 �ل���رئ���ا����ش���ي  �وب�����ام�����ا 
تابع  �ل���ف���رتة  ن��ف�����س  ويف  م���ت���اب���ع. 
تويرت،  على  ح�شابا   65 �لرئي�س 
�لتي  �حل�شابات  تلك  ذل��ك  يف  مب��ا 
بايدن  ج��و  �لرئي�س  نائب  �أن�شاأها 
جون  �لأمريكي  �خلارجية  ووزي��ر 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�شفرية  ك��ريي 
باور  �شامنثا  �ملتحدة  �لأمم  ل��دى 
�ل��دو�ئ��ر �حلكومية  و�ل��ع��دي��د م��ن 
�لأم���ري���ك���ي���ة �ل��رف��ي��ع��ة وع�����دد من 
�لفرق �لريا�شية. ورحب عدد من 
على  باأوباما  �ل��ب��ارزة  �ل�شخ�شيات 
تويرت، من بينهم �لرئي�شالأمريكي 

�ل�شبق بيل كلينتون.  

ترزق بثالثة 
توائم متطابقة 
تو�ئم  ب��ث��الث��ة  رزق  رج����ل  ق����ال 
بولية  م�شت�شفى  يف  متطابقني 
بناته  �إن  �لأم��ري��ك��ي��ة  ت��ك�����ش��ا���س 
ت�������و�أم  �ل������ث������الث، مب�����ا يف ذل�������ك 

ملت�شق،  معجزة �أر�شلها �هلل.
�شيلفيا  �لأم،  وو�������ش������ع������ت 
يوم  �لثالث  �لإن��اث  هرينانديز، 
�ل�شبت �ملا�شي يف مركز كوربو�س 
كوربو�س  يف  �ل��ط��ب��ي  ك��ري�����ش��ت��ي 
كري�شتي بولية تك�شا�س. وتكون 
�ملتطابقني  �ل���ث���الث���ة  �ل���ت���و�ئ���م 
و�حدة  بوي�شة  �ن��ق�����ش��ام  نتيجة 

�إىل ثالثة �أق�شام.
وقال �أطباء للعائلة �إن �حتمالت 
�أطفال  بثالثة  �لطبيعي  �حلمل 
م��ت��ط��اب��ق��ني، م����ن ب��ي��ن��ه��م ت�����و�أم 
 50 ملت�شق، حت��دث م��رة يف ك��ل 
مليون حالة ولدة، ح�شبما ذكرت 

�شحيفة "و��شنطن بو�شت".
�مل�شت�شفى يف بيان �شحفي  وقال 
ول�����دن عن  �ل���ث���الث  �لإن������اث  �إن 
طريق عملية قي�شرية قبل يوم 
و�ح���د م��ن �ك��ت��م��ال م���دة �حلمل 

�لبالغة 34 �أ�شبوعاً.
طفلة  ك��ل  �إن  �مل�شت�شفى  وق��ال��ت   
ويتنف�شن  كيلوغر�ماً   2.1 ت��زن 

ب�شكل طبيعي.

)بيج  فيلم  جنم  بيماك�س  خطف 
و�ل����ت ديزين  ل�����ش��رك��ة   )6 ه���ريو 
�نحاء  ���ش��ت��ى  يف  �مل���الي���ني  ق���ل���وب 
�لعامل لكن رغم �ن هذ� �لن�شان 
ي�شبه  �ل����ذي  )�ل����روب����وت(  �لآيل 
�لبالون ويتابع �أحو�لك �ل�شحية 
�لعلمي  �خل���ي���ال  ���ش��ن��ع  م���ن  ه���و 
يعمل �لباحثون �لن على حتويل 
لالن�شان  �ل�شديق  �لروبوت  هذ� 

�ىل حقيقة.
يف  �تكي�شون  كري�س  �أبحاث  كانت 
م��ن مو�د  روب���وت  ت�شنيع  جم��ال 
�أل��ه��م��ت �بتكار  �ل��ت��ي  ط��ري��ة ه���ي 
���ش��خ�����ش��ي��ة ب��ي��م��اك�����س وي���ق���ول هو 
و�لباحث يوجن يل بارك و�لثنان 
عاملان يف علوم �لكمبيوتر بجامعة 
�ملفهوم  �ن  م���ي���ل���ون  ك���ارن���ي���ج���ي 

�ل��ع��ام ب���د�أ يتغري م��ع �ل��وع��ي باأن 
كائنا  بال�شرورة  لي�س  �ل��روب��وت 

ي�شعى لل�شيطرة على �لعامل.
�نك  �أع��ت��ق��د  "ل  �تكي�شون  وق���ال 
ه���ول���ي���وود من  �ن مت���ن���ع  مي���ك���ن 
�لقاتل  �لروبوت  عن  �ف��الم  �نتاج 
يريدون  �لنا�س  �ن  �أعتقد  لكني 

�لتكنولوجيا كي ت�شاعدهم."
وحتى مايو �يار عام 2015 حقق 
)بيج هريو 6( لديزين �أكرث من 
مبيعات  يف  دولر  م��ل��ي��ون   220
�أقر��س  ومبيعات  �لتذ�كر  �شباك 
�لفيديو �لرقمية )دي.يف.دي( يف 

�لوليات �ملتحدة وحدها.
�شنو�ت  ع�شر  "منذ  ب��ارك  ويقول 
�لروبوت  ي�شنعون  �ل��ن��ا���س  ك���ان 
مو�د  من  ي�شنعونه  كانو�  لكنهم 

�شلبة مو�د و�آلآت قوية." و�أ�شاف 
�نه حتى وقت قريب كانت غالبية 
�لبحاث وتطوير روبوت �لف�شاء 
�ل�شناعي  �ل��ق��ط��اع  على  ق��ا���ش��رة 

و�لقطاع �لع�شكري.
طيار  بال  للطائر�ت  خالفا  لكن 
كعمال  �مل�شتخدم  �ليل  و�لن�شان 
يف �مل�شانع وهو من مو�د معدنية 
�تكي�شون  �ل��ع��امل��ان  ي��ن��ت��ج  ���ش��ل��ب��ة 
وب�������ارك روب����وت����ا م�����ش��ن��وع��ا من 
�مل���ط���اط و�ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك وه����و ما 
�أمنا بالن�شبة للب�شر  يجعله �أكرث 
ي��ت��ع��ام��ل��ون م��ع��ه. ويعمل  �ل��ذي��ن 
تزويد  ع���ل���ى  �أي�������ش���ا  �ل���ب���اح���ث���ان 
�للم�س  بحا�شة  �ل��ل��ني  �ل���روب���وت 
�لتطور  بف�شل  ممكن  �شيء  وهو 

�جلاري يف جمال علم �ملادة.

الروبوت اللني يبهر العامل وفاة اأكرب معمرة 
اأملانية 

�أمل��ان��ي��ا يف مدينة  ت��وف��ي��ت �أك���رب م��ع��م��رة يف 
ح�شبما  ع��ام��ا،   111 ع��ن  لودفيج�شهافن 

ذكر �بنها .
وقال �بنها لوكالة �لأنباء �لأملانية )د.ب.�أ( 
يوم  توفيت  �شارلوت كالمروث  و�لدته  �إن 
و�شط  �لو�قعة  �ملدينة  يف  مبنزلها  �ل�شبت 

غرب �أملانيا قرب مانهامي.
وولدت كالمروث يف 18  �أغ�شط�س 1903 
�أملانيا  يف  معمر  �شخ�س  �أك���رب  و�أ���ش��ب��ح��ت 
يف ف��رب�ي��ر ع��ن��دم��ا ت��وف��ي��ت ج��و�ن��ا كلينك 

�لبالغة عن 112 عاما.
�ل�شيخوخة  علم  �أب��ح��اث  ملجموعة  ووف��ق��ا 
�لأمريكية، فاإن كالمروث حتتل �لرتتيب 
�لعامل.  يف  �مل��ع��م��ري��ن  ق��ائ��م��ة  يف   44 �ل�������� 
�لأمريكية  حاليا  �لقائمة  تلك  ويت�شدر 

جري�لني تايل عن 115 عاما.

عرو�شان يتزوجان للمرة ال�67   
عاماً(،   39( بيلنج  �أليك�س  �لربيطانيان  �ل��زوج��ان  �أحيا 
�ل�67  للمرة  زفافهما  ليلة  ع��ام��اً(،   37( غ��ر�ن��ت  ولي�شا 
جنوب  كم   230( �لأردن��ي��ة  �ل�شياحية  �لبرت�ء  مدينة  يف 
منطقة خمتلفة  �لعا�شمة(، بعد �أن قاما باإحيائها يف 66 
حول �لعامل. وجرت مر��شم �لزو�ج جتو�ًل على �لأقد�م 
يف �أنحاء مدينة �لبرت�ء �مللقبة ب�الوردية، و�لتي �ختريت 
�لعام 2007، و�حدة من عجائب �لدنيا �ل�شبع، يف م�شابقة 
نظمتها جمعية عجائب �لدنيا �ل�شبع �ل�شوي�شرية. وعلى 
وقع �لأغاين �لرت�ثية �لأردنية و�لنبطية، جاب �لعرو�شان 
برفقة عدد من �لأهايل �أرجاء �ملدينة �شري�ً على �لأقد�م 
وتارة على �خليول، ومت جتهيزهما كعرو�شني وفق �لعاد�ت 
�لنبطية �لتي يعود تاريخها لنحو 400 عام قبل �مليالد. 
وبد�أت مر��شم �لحتفال بالعرو�شني مبعزوفات على �آلة 
�ل��رب��اب��ة )�آل���ة مو�شيقى ب��دوي��ة(، ث��م زّف��ت �ل��ع��رو���س �إىل 
مدرج �لبرت� برفقة فتيات بلبا�س نبطي، ودخل �لعري�س 
�إىل مكان �لحتفال م�شحوباً با�شتعر��س ع�شكري قدمته 
فرقة فر�شان �لأنباط، وقر�أ �أحد �شكان �ملدينة عليها عقد 
�ل��زو�ج �لنبطي، ثم قامت فرقة فر�شان �لأنباط بقر�ءة 
�لطقو�س �لنبطية على �لعرو�شني لطرد �لنح�س و�إعالن 
�ل��ع��اد�ت �لنبطية. وب��ع��ده��ا، بد�أت  �ل��ق��ادم وف��ق  �ل��ت��ف��اوؤل 
�لرق�شات �لنبطية �لتي �أحيتها فرق متنوعة من �ملدينة، 
وقدمت �لعرو�س �لهد�يا �إىل �لن�شوة من حولها، ثم ذهبا 

لق�شاء ليلة �لزوجية يف �أحد فنادق �ملدينة.

ع�شابة تهدد مهاجرًا ليبيع كليته
�شر�ء  يحاولون  وهم  ��شبانيا  يف  �أ�شخا�س  خم�شة  �أوق��ف 
كلية من مهاجر، بح�شب ما ك�شفت �ل�شرطة. وكان هوؤلء 
�لأ�شخا�س ينفذون �أو�مر جمرم يدير منظمة �إجر�مية 
متخ�ش�شة يف �ل�شرقات يبحث عن كلية لبنه. وكان هذ� 
�ملجرم م�شتعد� لدفع 6 �آلف يورو للح�شول على �لكلية، 
�شريرية  لفحو�س  يخ�شع  ك��ان  �ل���ذي  �مل��ه��اج��ر  �أن  غ��ري 
�أدت هذه  بالقتل.  �لطلب، فاحتجز و�شرب وهدد  رف�س 
�لعملية، �لتي مل يك�شف عن تاريخها، �إىل تفكيك �ل�شبكة 

�لإجر�مية وتوقيف 48 �شخ�شا، بح�شب �ل�شرطة.

دولة م�شاحتها 93 مرتًا مربعًا 
"�إنكالفا" �أح���دث و�أ���ش��غ��ر دول��ة يف  �أه���اًل بكم يف مملكة 
خلفية  حديقة  م�شاحة  ع��ن  م�شاحتها  ت��زي��د  ل  �ل��ع��امل 
لأحد �ملنازل، وتقع يف �لقارة �لأوروبية بني دولتي كرو�تيا 
مرت�ً   93 �جل��دي��دة  �ل��دول��ة  م�شاحة  وتبلغ  و�شلوفينيا. 
مربعاً فقط، �إل �أن هذه �لدولة �مل�شتحدثة من �مل�شتبعد 
�أن حت�شل على �ع��رت�ف من �أي دول��ة �أخ��رى يف �لقريب 

�لعاجل.
وتقع "�إنكالفا" على �حلدود �مل�شرتكة بني كل من كرو�تيا 
و�شلوفينيا، ويقول موؤ�ش�شوها �إن من حقها �حل�شول على 
�لعرت�ف، لأن �أياً من �لدولتني مل تطالب بالأر�س �لتي 
�أقيمت عليها هذه �لدولة بح�شب ما ذكرت �شحيفة د�يلي 

مريور �لربيطانية. املمثلة اإمييلي ويكر�سام خالل ح�سورها )�سهرة �سيف( يف ا�ستديوهات CBS يف غرب هوليوود. )رويرتز(

نان�شي عجرم تغني ترت حالة ع�شق
�أعلنت �لفنانة �للبنانية نان�شي عجرم، �أنها �شتقوم بغناء ترت م�شل�شل “حالة ع�شق”، 

و�لذي من �ملقرر عر�شه يف رم�شان �ملقبل.
وعلقت نان�شي على تغريدة للفنانة �مل�شرية مي عز �لدين، �لتي تطلب من جمهورها 

�لدعاء لها بالتوفيق يف م�شل�شلها �جلديد، وكان تعليقها �أنا �شعيدة جًد� �إين ه�شارك يف 
هذ� �لعمل من خالل غنائي لترت �مل�شل�شل.

باأنو�عه  �لع�شق  �إطار رومان�شي �جتماعي، حول فكرة  وتدور �أحد�ث م�شل�شل حالة ع�س” يف 
�ملختلفة.

م�شل�شل حالة ع�شق بطولة مي عز �لدين، وبو�شي، وروجينا، وخالد �شليم، وهالة فاخر، وحازم 
�شمري، وعمر م�شطفى متويل، و�شامح �ل�شريطي، وهو من تاأليف حممد �شالح �لعزب، ومن 

�إخر�ج �إبر�هيم فخر.


