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��ست�سهاد 3 جنود �سعوديني و�إحباط حماولة ت�سلل للحوثيني

التحالف ي�صرب املتمردين يف �صنعاء و�صعدة
 •• عوا�صم-وكاالت:

ثالثة  ا�شت�شهاد  ام�س،  ال�شعودية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
ع��ن��ا���ش��ر م��ن ح��ر���س احل����دود يف ت��ب��ادل لإط����الق ال��ن��ار مع 
اجلنوبية  احل����دود  ع��ر  الت�شلل  ح��اول��ت  م��ع��ادي��ة  عنا�شر 
للبالد مع اليمن. ونقلت وكالة الأنباء ال�شعودية الر�شمية 
حر�س  من  عنا�شر  اأن  الداخلية  وزارة  با�شم  متحدث  عن 
احل��دود يف قطاع احل��رث مبنطقة ج��ازان )جنوب( ت�شدوا 

ملحاولة ت�شلل عنا�شر معادية عر احلدود اإىل اململكة.
واأ�شار اإىل اأن املت�شليني ا�شتخدموا اأ�شلحة ر�شا�شة وقذائف 
تابعة حلر�س احلدود،  ا�شتهدفت موقعي مراقبة  ع�شكرية 
واإرغامهم  النار معهم  اإط��الق  حيث مت اعرتا�شهم وتبادل 

على الفرار اإىل حيث اأتوا.
اأول  ا�شت�شهاد كل من اجلندي  اإىل  النار  اإطالق  اأدى تبادل 

مرعي ع�شعو�س اإبراهيم دراج، واجلندي اأول حم�شن حممد 
اأحمد مريدي، واجلندي اأول اأ�شامة حممد علي العامري، 
يف  عن�شر  ا�شت�شهاد  بعد  ذل��ك  اأت��ى  نف�شه.  امل�شدر  بح�شب 
حر�س احلدود اإثر اإطالق نار على مركز حدودي يف ظهران 
اجلنوب، ومدنيني مينيني يقيمان يف ال�شعودية، يف اإطالق 

قذائف من الأرا�شي اليمنية على جازان .
اىل ذلك، �شنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع 
املخلوع علي عبد اهلل �شالح يف  الرئي�س  للحوثيني وق��وات 
�شنعاء ويف حمافظة �شعدة �شمال هي الأعنف منذ ثالثة 
اأ�شابيع، كما ا�شتهدفت غارات اأخرى جتمعات للحوثيني يف 

حمافظة اجلوف �شمايل اليمن.
وا�شتهدفت الغارات على �شعدة منطقة اآل ال�شيفي القريبة 
ق��ي��ادات ملي�شيا احل��وث��ي ب�شعدة  م��ق��ر  م��ط��رة، وه���ي  م��ن 

�شمايل البالد.

اأن  الأنا�شول عن م�شدر ع�شكري  من جهتها، نقلت وكالة 
لطريان  غ��ارة  يف  الثنني  فجر  قتلوا  احلوثيني  من  �شبعة 
لبنات  مع�شكر  حميط  يف  لهم  جتمعاً  ا�شتهدفت  التحالف 
مبحافظة اجلوف، واأ�شار اإىل اأن �شتة اآخرين اأ�شيبوا جراء 
ال��غ��ارة، يف ال��وق��ت ال��ذي لي���زال ال��ط��ريان يوا�شل حتليقه 
قوات  املا�شيني  اليومني  خالل  وو�شلت  املنطقة.  �شماء  يف 
ج���دي���دة م���ن اجل��ي�����س ال��ي��م��ن��ي اإىل م��ن��اط��ق ح���دودي���ة بني 
ا���ش��ت��ع��دادات اجلي�س  اإط���ار  م���اأرب واجل����وف، يف  حمافظتي 
واملقاومة لتحرير اجلوف الواقع على احلدود مع ال�شعودية، 

ومع حمافظة �شعدة معقل جماعة احلوثي.
اأثناء  وحلفائهم  احلوثيني  من   23 قتل  تعز،  حمافظة  ويف 
قتل  كما  للمدينة،  الغربية  اجلبهة  على  ال��دائ��رة  امل��ع��ارك 
اأكرث من ع�شرين  اأفراد املقاومة ال�شعبية وجرح  اأربعة من 

اآخرين يف اجلبهة ذاتها.

�حتفل بروح �لإحتاد مع فندق �ملفرق

% على جميع �خلدمات من 1 �إىل 10 دي�سمرب خ�سم 44 
% من �إيجار �لغرفة �سامل �إفطار وغد�ء وع�ساء �إدفع 44 

يف مبادرة �أخرية لإنقاذ ند�ء تون�س من ذ�ته

هل حّقا اأخطاأت ر�صالة الرئي�س التون�صي العنوان؟
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

اأثار احليز الزمني الذي خ�ش�شه 
كلمة  يف  ال���ت���ون�������ش���ي  ال���رئ���ي�������س 
التون�شي  ال�شعب  اإىل  بها  توجه 
ل��ل��ح��دي��ث ع��ن اأزم����ة ح���زب نداء 
تون�س مقارنة بالفرتة املخ�ش�شة 
الذي  الإره����اب  ال�شاعة  مل��و���ش��وع 
ا�شتياء  اأث���������ار  ال�����ب�����الد،  ي����ه����دد 
املعار�شة  م��ك��ون��ات  ب��ع�����س  ل���دى 
ل����دى بع�س  ال��ت��ون�����ش��ي��ة وح���ت���ى 
ذلك  يف  راأوا  ال��ذي��ن  ال��ن��دائ��ي��ني 

خرقا للد�شتور ومقت�شياته. 
اأزم���ة  اأّن  ل��ك��ن ه��ن��اك م���ن ي���رى 
اأّن  اأزم��ة وطنية مبا  ن��داء تون�س 
البالد  ا�شتقرار  تداعياتها تطال 
اأزمة  اإىل  تف�شي  وق��د  ال�شيا�شي 
تون�س  تتحمل  ل  وحكومة  حكم 

كرمو� �ل�سهد�ء بت�سليم ذويهم )و�سام �ل�سهيد( تخليد� ووفاء وعرفانا بت�سحيات �لأبطال وعطائهم

حممد بن را�صد وحممد بن زايد واحلكام ي�صهدون فعاليات يوم ال�صهيد

�أوباما يبلغ بوتني �أن على �لأ�سد �لرحيل

رو�صيا تق�صف الرقة و تزود �صوخوي بقذائف دفاعية
•• عوا�صم-وكاالت:

فالدميري  ال��رو���ش��ي  الرئي�شني  اأن  الكرملني  اأع��ل��ن 
بوتني والأم��ريك��ي ب��اراك اأوب��ام��ا اجتمعا لأك��رث من 
ن�شف �شاعة، ام�س الثنني، على هام�س قمة املناخ يف 
لوبورجيه قرب باري�س. وقالت الرئا�شة الرو�شية يف 
بيان اإن اللقاء عقد يف جل�شة مغلقة، بح�شب ما نقلت 

عنها وكالة فران�س بر�س.
اأمريكي  م�شوؤول  عن  روي��رتز  وكالة  نقلت  ب��دوره��ا، 
قوله اإن اأوباما ونظريه الرو�شي بحثا الأزمة ال�شورية 

بالإ�شافة اإىل الو�شع يف اأوكرانيا.
واأ�شاف امل�شوؤول اأن اأوباما اأبلغ بوتني باأنه يعتقد اأن 
يف  ال�شلطة  ترك  الأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  على 

اإطار انتقال �شيا�شي.
اأي�شا  ���ش��دد  اأوب���ام���ا  اإن  الأم���ريك���ي  امل�������ش���وؤول  وق����ال 
لالأزمة  دبلوما�شي  ح��ل  اإىل  التو�شل  ���ش��رورة  على 
الأوكرانية م�شيفا اأن العقوبات املفرو�شة على رو�شيا 

ميكن رفعها عندما حترتم مو�شكو اتفاق مين�شك.
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأب��ل��غ م�����ش��وؤول ب��ال��ق��وات اجلوية 
املقاتلة  القاذفات  باأن  رو�شية  اأنباء  وك��الت  الرو�شية 
م�شلحة  م���رة  لأول  ���ش��وري��ا  يف  ط����ارت   34 ���ش��وخ��وي 
ب�شواريخ جو-جو للدفاع عن النف�س ام�س الثنني. 
جاء ذلك بعد اأقل من اأ�شبوع على قيام طائرة اإف 16 

تركية باإ�شقاط طائرة رو�شية.
وقال امل�شوؤول اإيجور كليموف اإن ال�شواريخ جو-جو 
اأه��داف على م�شافة ت�شل اإىل 60  اإ�شابة  ق��ادرة على 

كيلومرتا.
اأح��ي��اء مدينة  ال��رو���ش��ي  ال��ط��ريان  يف الث��ن��اء ق�شف 
جنوب  داع�����س  تنظيم  عليها  ي�شيطر  ال��ت��ي  الطبقة 
حمافظة الرقة �شمال �شرقي �شوريا، ياأتي ذلك عقب 
ق�شف مماثل على �شوق �شعبي يف اأريحا بريف اإدلب 
قرب  اإغاثية  م��واد  حتمل  �شاحنات  وق�شف  الغربي، 

مدينة اإعزاز قرب احلدود الرتكية بريف حلب.

طال  ال��رو���ش��ي  الق�شف  اأن  حملية  م�����ش��ادر  وذك���رت 
ج��ن��وب حمافظة  الطبقة  م��دي��ن��ة  م��دن��ي��ة يف  اأح��ي��اء 
اأ���ش��ف��ر ع��ن مقتل  ���ش��وري��ا، مم��ا  ال��رق��ة �شمال �شرقي 
دمارا  الق�شف  اأحل���ق  ك��م��ا  اآخ���ري���ن،  وج���رح  �شخ�س 

وا�شعا يف اأحد الأ�شواق ال�شعبية باملنطقة.
واإ�شابة  �شخ�شا   44 م��ق��ت��ل  اأك�����دوا  ن��ا���ش��ط��ون  وك����ان 
ع�����ش��رات ب��ج��روح يف غ���ارات ل��ل��ط��ريان ال��رو���ش��ي على 
�شوق �شعبي يف بلدة اأريحا بريف اإدلب الغربي �شمايل 
���ش��وري��ا، بينما نقلت وك��ال��ة روي���رتز ع��ن ال��ع��ام��ل يف 
فريق الدفاع املدين حممد قي�شي قوله �شمعنا �شوت 
ثم  الطائرات  �شربت  ثانية  اأق��ل من  ويف  الطائرات، 

�شاد �شمت مميت.

بعد تعليقها جلهود �أوروبا يف عملية �ل�سالم
ا�صرائيل تهدد امل�صاريع الأوروبية للفل�صطينيني

•• القد�ص املحتلة-رويرتز:

لالحتاد  م�شاريع  مع  تعاونها  مبراجعة  الثنني  ام�س  اإ�شرائيل  ه��ددت 
الأوروبي تعود بالنفع على الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية ب�شبب قرار 
اإليه من م�شتوطنات يهودية يف  اإل��زام منتجي الب�شائع ال��واردة  الحتاد 

اأرا�س حتتلها اإ�شرائيل بو�شع مل�شقات ت�شري لهويتها.
واأعلنت وزارة اخلارجية الإ�شرائيلية تعليق الت�شالت مع هيئات الحتاد 
الأوروبي امل�شاركة يف جهود ال�شالم مع الفل�شطينيني واأدانت اخلطوط 
 11 يف  امل�شتوطنات  منتجات  بخ�شو�س  الحت��اد  اأعلنها  التي  الإر�شادية 

نوفمر ت�شرين الثاين اجلاري.
اأن هذا  ومع توقف املحادثات ب�شاأن دولة فل�شطينية منذ 2014 ل يبدو 

القرار �شيوؤثر ب�شكل كبري على امل�شاعي الدبلوما�شية لتحقيق ال�شالم.
غري اأن قرار الحتاد الأوروبي ب�شرورة و�شع مل�شق يفيد مبكان ال�شنع 
يف امل�شتوطنات عو�شا عن عبارة �شنع يف اإ�شرائيل على ب�شائع امل�شتوطنات 
اأثار غ�شب احلكومة الإ�شرائيلية اليمينية بزعامة بنيامني نتنياهو التي 
و�شحب  اإ�شرائيل  ملقاطعة  العاملية  احلركة  حم��اولت  من  ا�شتكت  لطاملا 
ال�شتثمارات منها وفر�س العقوبات عليها )بي.دي.اإ�س( لعزلها ب�شبب 
�شيا�شاتها �شد الفل�شطينيني. وبدا املتحدث با�شم اخلارجية الإ�شرائيلية 
اإميانويل نح�شون وكاأنه يو�شع نطاق اخلطوات الإ�شرائيلية �شد الحتاد 
الأوروبي- وهو من كبار املانحني لل�شلطة الفل�شطينية- بالقول اإنها قد 

ت�شتبعد من بع�س املبادرات ال�شاعية لتح�شني حياة الفل�شطينيني.

•• بغداد-وكاالت:

دعت قيادة العمليات امل�شرتكة يف 
العراق(  الأن��ب��ار )غ��رب  حمافظة 
املدينة  ل����رتك  ال����رم����ادي  اأه�����ايل 
لقتحامها  متهيدا  وق��ت  ب��اأ���ش��رع 
من قبل القوات العراقية، يف حني 
�شفوف  يف  وج��رح��ى  قتلى  �شقط 
اجلي�س العراقي وملي�شيا احل�شد 

ال�شعبي يف الفلوجة.
األقته  ب��ي��ان  يف  ال���ق���ي���ادة،  وق���ال���ت 
عر مكرات ال�شوت يف عدد من 
املناطق التي توجد فيها قطاعات 
من  تبقى  م��ن  على  اإن  ع�شكرية، 
اأهل مدينة الرمادي اخلروج منها 
والتوجه  البي�شاء  الرايات  برفع 

لأقرب قوات اأمنية عراقية.
العراقية  قناة  اأعلنت  من جهتها، 
اأن قوات الأمن حددت  احلكومية 
ال����ت����ي تقع  م���ن���ط���ق���ة احل�����م�����رية 
لهوؤلء،  كمعر  ال��رم��ادي  ج��ن��وب 
القوات  اإن  بينما قال �شهود عيان 
العراقية طالبت الأهايل بالتوجه 

�شمال باجتاه مناطق اجلزيرة.
تعلن  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ولي�شت 
ال��ع��راق��ي��ة عزمها  ال���ق���وات  ف��ي��ه��ا 
املرة  اأنها  وب��نّي  الرمادي،  اقتحام 
تعلن  التي  ال�شاد�شة  اأو  اخلام�شة 

فيها احلكومة ذلك.
ول يوجد �شامن لهوؤلء املدنيني 
مناطق  اإىل  ال��ع��ب��ور  م��ن  ميكنهم 

حتذير اأمريكي من هجوم و�صيك يف كابول
•• وا�صنطن-رويرتز:

حذرت ال�شفارة الأمريكية يف كابول ام�س الثنني من هجوم و�شيك يف 
العا�شمة الفغانية وقالت اإنها تلقت تقارير موثوق بها عن وجود تهديد 
اللكرتوين  موقعها  على  ال�شفارة  وذك��رت  القادمني.  اليومني  خ��الل 
تلقت ال�شفارة الأمريكية يف كابول تقارير موثوق بها عن هجوم و�شيك 
والأربعني  الثماين  افغان�شتان خالل  كابول يف  كابول بولية  يف مدينة 
�شاعة القادمة. خالل هذه الفرتة من التهديدات املتزايدة حتث ال�شفارة 
الأمريكية ب�شدة الرعايا الأمريكيني على توخي اأق�شى درجات احليطة 
خالل حتركهم يف املدينة. لي�شت هناك تفا�شيل اأخرى تتعلق بالأهداف 

اأو التوقيت اأو طريقة الهجوم املتوقع.

جمموعة 31 تتفاعل مع ال�شب�شي
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•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي - رعاه اهلل - 
و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو 
ل��الحت��اد حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
ونواب  ال��ع��ه��ود  اأول��ي��اء  و�شمو  الإم�����ارات 
ال�شهيد  يوم  فعاليات  يوم  �شباح  احلكام 
ال��ت��ي ت��ق��ام يف م��وق��ع ن�شب ال�����ش��ه��داء يف 
اأبوظبي. وقد �شهد الفعاليات .. �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  ال�شارقة  حاكم 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد 
ال�شمو  و�شاحب  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى 
ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ 
املجل�س الأعلى حاكم الفجرية و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د املعال 
القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 

راأ�س اخليمة.     )التفا�شيل �س3-2(

رئي�س الدولة يتلقى ر�صالة 
�صفهية من ملك البحرين

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة - حفظة 
اهلل - ر�شالة �شفهية من اأخيه جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 
مملكة البحرين تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني و�شبل 
تعزيزها وتنميتها. جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة مبكتب �شموه 
رئي�س  الف�شالة  اأحمد  بن  خليفة  الركن  اللواء  الرئا�شة..�شعادة  بق�شر 

املرا�شم امللكية يف مملكة البحرين.                   )التفا�شيل �س3(

حممد بن ز�يد: �أبناء �لمار�ت يخلدون يف هذ� �ليوم ذكرى �أبطالنا �لأبر�ر بكل فخر و�عتز�ز

حممد بن را�شد وحممد بن زايد واحلكام ي�شهدون فعاليات يوم ال�شهيد  )وام(

وانعكا�شاتها  ال����ي����وم  ت��ب��ع��ات��ه��ا 
ال�شلبية وهي تخو�س حربا �شد 
اقت�شادية  اأزمة  الإرهاب وتواجه 
غ����ري م�����ش��ب��وق��ة، ف�������اإّن م����ن حق 

فيها  اخل��و���س  وواج��ب��ه  الرئي�س 
لثقله  اع��ت��ب��ارا  حللها  وال��ت��دخ��ل 
كموؤ�ش�س  الفرقاء  على  ال��رم��زي 

للحزب.      )التفا�شيل �س13(

املناطق  ك�����ل  اإن  ح���ي���ث  اآم�����ن�����ة، 
وبالتايل  ح��رب،  �شاحات  املحيطة 
فاإن ال�شوؤال الذي يطرح هو كيف 
اآمنة  ميكن �شمان وج��ود مم��رات 
لهوؤلء املدنيني ليكونوا �شاملني؟.

وه��ن��اك ح��دي��ث ع��ن ع��ب��ور اأهايل 
الرمادي اإىل مناطق بالقرب من 
حمافظة  داخ��ل  ب��غ��داد،  العا�شمة 
هناك  اأن  اإىل  ول���ف���ت  الأن�����ب�����ار، 
حديثا عن اإيواء النازحني الذين 
ف��روا م��ن ال��رم��ادي مبخيمات يف 

عامرية الفلوجة.
و����ش���ق���ط���ت ال�������رم�������ادي -م����رك����ز 

قب�شة  يف  الأن������ب������ار-  حم���اف���ظ���ة 
مايو  يف  داع�����س  تنظيم  اإره��اب��ي��ي 
تراجع  اأك������ر  يف  امل���ا����ش���ي،  اأي�������ار 
التنظيم  اأم���ام  العراقية  ل��ل��ق��وات 
اأرا�س �شا�شعة  الذي ي�شيطر على 

من البالد منذ يونيو 2014.
-املدعوم  العراقي  اجلي�س  وك��ان 
واأبناء  ال�شعبي  مبلي�شيات احل�شد 
احل�شد الع�شائري- بداأ قبل اأكرث 
وا�شعا  ه��ج��وم��ا  اأ����ش���ب���وع���ني  م���ن 
م���ن ث��الث��ة حم����اور ع��ل��ى مدينة 
عليها  ي�����ش��ي��ط��ر  ال���ت���ي  ال����رم����ادي 

تنظيم داع�س.

القوات العراقية تدعو الأهايل لإخالء الرمادي متهيدًا لقتحامها

اوباما وبوتني خالل لقائهما يف باري�س )رويرتز(
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كرمو� �ل�سهد�ء بت�سليم ذويهم و�سام �ل�سهيد تخليد� ووفاء وعرفانا بت�سحيات �لأبطال وعطائهم

حممد بن را�صد وحممد بن زايد واحلكام ي�صهدون فعاليات يوم ال�صهيد
•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي - رع��اه اهلل - و �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء 
حكام الإمارات و�شمو اأولياء العهود 
فعاليات  ي��وم  �شباح  احل��ك��ام  ون���واب 
ي���وم ال�����ش��ه��ي��د ال��ت��ي ت��ق��ام يف موقع 
وقد  اأب��وظ��ب��ي.  يف  ال�����ش��ه��داء  ن�شب 
ال�شمو  �شاحب   .. الفعاليات  �شهد 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م 
ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ 
القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
الأع���ل���ى ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة. كما 
�شهد املرا�شم .. �شمو ال�شيخ حمدان 
اآل مكتوم ويل  را�شد  بن  بن حممد 
عهد دبي و �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د 
و�شمو  ال�شارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
حممد  ال�شيخ  و�شمو  عجمان  عهد 
ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ويل 
را�شد  ال�شيخ  و�شمو  الفجرية  عهد 
املعال ويل عهد  را�شد  بن  �شعود  بن 
اأم القيوين و�شمو ال�شيخ حممد بن 
القا�شمي ويل عهد  بن �شقر  �شعود 

راأ�س اخليمة.
�شمو  ال�شهيد  ي��وم  فعاليات  و�شهد 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
عبداهلل  اأم�����ل  ال���دك���ت���ورة  وم���ع���ايل 
الوطني  املجل�س  رئ��ي�����س  القبي�شي 
بن  �شيف  ال�شيخ  و���ش��م��و  الحت����ادي 
حممد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ �شرور 
ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س 
و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ 
زايد  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�شمو  والفريق  والإن�شانية  اخلريية 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�شيخ طحنون بن  الداخلية و�شمو 
زايد اآل نهيان نائب م�شت�شار الأمن 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الوطني 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ح��ام��د  ال�����ش��ي��خ 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان  رئ��ي�����س 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  و�شمو 
نهيان وزير اخلارجية و�شمو ال�شيخ 
عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د بن 
�شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
والإن�شانية و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
ومعايل  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 

مبادئه  و�شانت مكت�شباته وج�شدت 
التي اأر�شاها الآباء والأجداد ونخلد 
منحونا  ال����ذي����ن  الأب�����ط�����ال  اأرواح 
ب���دم���ائ���ه���م الأم���������ن وال�����ش����ت����ق����رار 
حتقيق  على  بقدرتنا  ثقتنا  وع��ززوا 

طموحاتنا واآمالنا .
التاريخي  ال��ي��وم  ه���ذا  واأ���ش��اف��ت يف 
واعتزاز  ف��خ��ر  وق��ف��ة  ن��ق��ف ج��م��ي��ع��ا 
لقواتنا امل�شلحة البا�شلة التي ترفع 
بانت�شاراتها  وامل���ج���د  ال��ع��ز  راي�����ات 
والإن�شانية  ال��وط��ن��ي��ة  واجن���ازات���ه���ا 
الوطن  ي��ذودون عن حيا�س  الذين 
وي��رف��ع��ون راي��ت��ه ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة يف 
. ونحيي  ال���ب���الد وخ��ارج��ه��ا  داخ����ل 
اأبطالنا  ن��زف قطرة دم من  كل من 
م�شابي  م��ن  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  اأب��ن��اء 
ونوؤكد   . ال�شقيق  باليمن  العمليات 
الوطنية  م�شاندتنا لكم يف مهمتكم 
الوطن  ودرع  فخرنا  م�شدر  فاأنتم 
مكت�شباته  ي��ح��م��ي  ال�����ذي  و���ش��ي��ف��ه 
وا�شتقرارنا  اأمننا  وي�شون  الوطنية 
والتهديدات  ال���ت���ح���دي���ات  ظ����ل  يف 
ال�شرتاتيجية املتنامية ويف مواجهة 

اأطماع الأعداء واحلاقدين .
واختتمت كلمتها بالقول اإن �شهداءنا 
جميعا  قلوبنا  يف  �شيظلون  ال���ررة 
والإكبار  والفخر  العز  من  واأو�شمة 
ت��زي��ن ���ش��دور اأب��ن��اء دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة وتكتب باأحرف من 
�شفحات  اأن�شع  يف  ت�شحياتهم  ن��ور 
ت���اري���خ���ن���ا وم�������ش���در ف���خ���ر وال���ه���ام 
 .. جيل  اإث��ر  جيال  املقبلة  لالأجيال 
واإكبار لذوي  اإج��الل  ووجهت حتية 
ال�����ش��ه��داء ال��ذي��ن اأع��ط��وا درو���ش��ا يف 
وال��ف��داء وقدموا  والإي��ث��ار  الوطنية 
لالإمارات اأغلى ما ميكن اأن يقدمه 
الإن�شان واأثبتوا ب�شرهم اأن الوطن 
ذلك  واأن  ن��ف��و���ش��ه��م  يف  اأع��ظ��م  ك���ان 
بت�شحيات  وافتخارا  اعتزازا  زاده��م 
الوطن  راي��ة  رف��ع  �شبيل  يف  اأبنائهم 
خفاقة عالية وتنادوا جميعا للعطاء 
وامل�شاركة يف معركة ال�شرف والعزة 
ال��ت��ي ت�����ش��ارك ب��ه��ا دول���ة الإم�����ارات. 
ال�شهداء  لأم��ه��ات  معاليها  وق��ال��ت 
اأننت   .. ي��داك��ن وغ��ر���ش��ك��ن  ب��ورك��ت 
جميعا مناذج نفخر بهن ونرفع بها 
ال���راأ����س ف��ق��د ق��دم��نت ال��دل��ي��ل على 
ع��م��ق ال���وع���ي ال��وط��ن��ي ل���دى امل����راأة 
تقدم  اأن  على  ومقدرتها  الماراتية 
والبذل  للوطنية  امل�شرف  النموذج 
الأمثلة  اأروع  و���ش��رب��نت  وال��ع��ط��اء 
لقيادته.  وال�����ولء  ال��وط��ن  ح��ب  يف 
ر�شعوا  ال��ذي��ن  باأبنائكن  واأهنئكن 
باأحرف  دولتنا  ت��اري��خ  يف  اأ�شماءهم 
م���ن ن���ور ���ش��ن��ت��ذك��ره��م دائ���م���ا كاأعز 
واأكرم اأبنائنا فهم فخر هذا الوطن 
وفخر اأجيال �شتاأتي بعدهم . واأكدت 
الإم��ارات كبارا و�شغارا  با�شم �شعب 
ن��ع��اه��د اهلل والوطن  ن�����ش��اء ورج����ال 
الر�شيدة  وقيادتنا  ال��دول��ة  ورئي�س 
عاليا  خفاقة  الوطن  راي��ة  نرفع  اأن 
ب��ك��ل ع����زة وك���رام���ة و���ش��م��وخ يف كل 
امليادين يف الفرح وال�شدة واأن نكون 
���ش��ف��ا واح����دا وب��ي��ت��ن��ا م��ت��وح��دا واأن 
ي��ذود عن حمى  منيعا  نبقى ح�شنا 
وطننا املعطاء واأن ن�شطر ببطولتنا 
وت�شحياتنا تاريخا م�شرفا بالعطاء 
متفائال  م�����ش��ت��ق��ب��ال  ون�����ش��ت�����ش��رف 
اأب���ن���اء الوطن  ���ش��واع��د  ي��ق��وم ع��ل��ى 
املخل�شني الأكفاء . وكانت فعاليات 
ال�شاعة  ب��داأت عند  ال�شهيد قد  ي��وم 
دولة  علم  بتنكي�س  �شباحا  الثامنة 

الإمارات العربية املتحدة . 

وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر 
ال�����ش��ي��خ حمدان  وم���ع���ايل  امل��ج��ت��م��ع 
التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن 
من  وع��دد  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل 
ال�شيوخ والوزراء وكباء قادة القوادة 
واأ�شر  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة  امل�����ش��ل��ح��ة 

ال�شهداء وذويهم.
وت�شمنت الفعاليات الرئي�شية التي 
�شهدها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم و �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
الأع���ل���ى ل���الحت���اد ح��ك��ام الإم������ارات 
احلكام  ون��واب  العهود  اأولياء  و�شمو 
اإط���الق واح��د وع�شرين  واحل�����ش��ور 
لل�شهداء  حت���ي���ة  م��دف��ع��ي��ة  ط��ل��ق��ة 
ع�شكري  ع���ر����س  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
جوي  وا�شتعرا�س  امل�شلحة  للقوات 
ل�����ش��رب م���ن ط���ائ���رات ����ش���الح اجلو 
الإماراتي اإىل جانب الوقوف دقيقة 
ال�����ش��ه��داء يف  لأرواح  ���ش��ام��ت  دع����اء 
رفع  تبعها   11:30 ال�شاعة  مت��ام 
علم دولة الإمارات العربية املتحدة 
وقام  ال��وط��ن��ي.  بال�شالم  م�شحوبا 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
واأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام الإم�����ارات 
ذويهم  بت�شليم  ال�����ش��ه��داء  ب��ت��ك��رمي 
و�شام ال�شهيد تخليدا ووفاء وعرفانا 
يف  وعطائهم  ال�����ش��ه��داء  بت�شحيات 

�شبيل اأداء الواجب الوطني.
وكانت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الوطني  املجل�س  رئ��ي�����س  القبي�شي 
مبنا�شبة  كلمة  األقت  قد  الحت���ادي 
اإننا نحتفي  يوم ال�شهيد قالت فيها 
يف يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة 
الذي  ال�شهيد  ي��وم  وه��و  معنى  م��ن 
بالغة  ال��دول��ة يف مرحلة  به  حتتفل 
قيادتنا  ت��ق��دي��ر  ت��ع��ك�����س  الأه���م���ي���ة 

والبطولت  النت�شارات  كل  مفتاح 
اأ�شا�س كل املعجزات.

واأكدت اأن �شهداءنا الأبرار �شيظلون 
دوما م�شاعل النور التي نقتدي بها 
ال��دروب كما قال �شاحب  وتنري لنا 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
الويف  �شعبنا  ين�شاهم  ل��ن  ك��م��ا  اهلل 
وق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي اأك����دت اأن 
ال�����ش��ه��داء وذوي��ه��م واأب��ن��اءه��م عظم 
رقبة كما قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة.
الإم���ارات  دول���ة  اإن  معاليها  وق��ال��ت 
ت�شحيات  ت��ن�����ش��ى  ل  و���ش��ع��ب��ا  ق���ي���ادة 
ا�شت�شهدوا  ال��ذي��ن  الأب����رار  اأب��ن��ائ��ه��ا 
تلبية لنداء الوطن وجندة الأ�شقاء 
ون�شرة احلق وال�شرعية ودرء الظلم 
احل�شارية  الإم����ارات  لقيم  واإع���الء 
املتجذرة  والإن�����ش��ان��ي��ة  والأخ��الق��ي��ة 
ورثها  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي  املجتمع  يف 

�شورها  اأب����ه����ى  يف  جت���ل���ت  ال�������ررة 
احلكيمة  قيادتنا  م��ن  �شهدناه  مب��ا 
ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����ش��ت��وي��ات وم���ن �شعبنا 
الأ�شيل من احت�شان والتفاف حول 
يف  وامل�شابني  ال�شهداء  وذوي  اأ���ش��ر 
ا�شتقبال  ويف  ال��دول��ة  م�شت�شفيات 
قيادتنا متالحمة مع �شعبها للدفعة 
امل�شلحة  قواتنا  اأب��ط��ال  م��ن  الأوىل 
ما  ال�شقيق  ال��ي��م��ن  م��ن  ال��ع��ائ��دي��ن 
يعك�س خ�شو�شية جمتمع الإمارات 
ومت��ا���ش��ك��ه وال��ع��الق��ة ال��ف��ري��دة بني 
الأ�شيل  و�شعبها  ا�شتثنائية  ق��ي��ادة 
الإماراتية  الأج���ي���ال  اأن  واأك�����دت   .
تقدير  بكل  تتذكر  �شتظل  املتعاقبة 
واإع����ج����اب م���ا ق��دم��ت��ه ال���ق���ي���ادة اإىل 
اأه������ايل واأ�����ش����ر ال�����ش��ه��داء م���ن دعم 
م����ن مظاهر  ب����ه  اأح���اط���ت���ه���م  وم�����ا 
م�شدر  هو  ه��ذا  والرعاية  الهتمام 
ق����وة الم��������ارات ول����ن ي��ن�����ش��ى �شعب 
ال���ع���امل كله  ���ش��ع��وب  الإم��������ارات ول 
امل�شاهد الإن�شانية العميقة لقيادتنا 
العزاء  واج��ب  بتاأدية  يقومون  وه��م 
اأبناءهم  يحت�شنون  ال�شهداء  لأ�شر 

�شاحب  راأ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  ال���ر����ش���ي���دة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
حر�شها  وت���رز  الأب����رار  ل�شهدائنا 
امل�شتويات  اأعلى  على تكرميهم على 
الر�شمية والحتفاء بذكراهم �شنويا 
ك��ي ي��ك��ون ه��ذا ال��ي��وم ال���ذي نحتفل 
ف��ي��ه ب��ت��ك��رمي ���ش��ه��داء ال��وط��ن على 
والبطولة  للمجد  يوما  تاريخه  مر 
والوفاء والوطنية والولء والنتماء 

لالأر�س والقيادة .
الإمارات  اأن دولة  واأ�شافت معاليها 
نا�شعة  ج���دي���دة  ���ش��ف��ح��ة  ت�����ش��ي��ف 
ببطولت وت�شحيات اأبنائها الأبرار 
ت�شحيات  امل���ج���ي���د  ت���اري���خ���ه���ا  اإىل 
الفخر  مو�شع  ت��ك��ون  اأن  ا�شتحقت 
ال�شعبي  وال�����ت�����ك�����رمي  ال�����وط�����ن�����ي 
قدموه  م���ا  ي��ب��ق��ى  واأن  وال��ر���ش��م��ي 
وذاكرته  �شعبنا  وج����دان  يف  خ��ال��دا 
و�شجل الأجماد الذي ي�شم كل من 
اأجل هذا الوطن الغايل  �شحى من 
نامو�شه  الفخر  و  العز  اأن  موقنني 
الت�شحيات  واأن  ال�����ش��ه��داء  دم�����اء 

الأبناء عن الآباء املوؤ�ش�شني ور�شخها 
ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه الذي كان يوؤمن بوحدة اجل�شد 
والتعاون  التما�شك  واأهمية  العربي 
العربي كال  القومي  الأمن  واعتبار 

ل يتجزاأ.
العزيزة  دولتنا  اأر����س  اأن  واأ���ش��اف��ت 
ب�شهدائنا  ال��ي��وم  حتتفي  امل��ع��ط��اءة 
عطاء  م��ن  عظيم  جل��ان��ب  جت�شيدا 
اب�����ن الإم�����������ارات وت���خ���ل���ي���دا ووف�����اء 
ال��وط��ن والنظر  ل�����ش��ه��داء  وع��رف��ان��ا 
والنموذج  القدوة  باعتبارهم  اإليهم 
احلا�شر  يف  جميعا  ال��وط��ن  لأب��ن��اء 
وامل�����ش��ت��ق��ب��ل مب���ا ر���ش��خ��وه م���ن قيم 
كي  والن��ت��م��اء  وال���ف���داء  الت�شحية 
خفاقا  عاليا  الإم��ارات��ي  العلم  يظل 
يف كافة ميادين احلق واأداء الواجب 

الوطني والقومي والإن�شاين.
اإن  القبي�شي  اأم��ل  الدكتورة  وقالت 
واملحبة  ال��وط��ن��ي  ال��ت��الح��م  ����ش���ور 
الأ�شيلة والفخر العتزاز والتقدير 
اأبناء الإمارات  والعرفان لت�شحيات 

وي����رب����ت����ون ع���ل���ى اأك������ت������اف ذوي���ه���م 
وال����وط����ن  اهلل  اأم��������ام  وي���ت���ع���ه���دون 

برعايتهم كاأبنائهم.
الروابط  �شاهدنا  قائلة  وا�شتطردت 
�شيوخنا  ب��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الوثيقة 
اأكدت  ال��ت��ي  ال����ويف  و�شعبنا  جميعا 
واأثبتت  الحت�������ادي  ال��ب��ن��ي��ان  ق����وة 
لي�شت  م��ت��وح��د  ال��ب��ي��ت  م��ق��ول��ة  اأن 
�شعارا بل �شلوكا ي�شكن وجدان هذا 
اأننا  وذك��رت معاليها  ال��ويف.  ال�شعب 
ال�شهيد  ب��ي��وم  معكم  نحتفل  ال��ي��وم 
الوطني  ب��ال��ي��وم  نحتفل  غ��د  وب��ع��د 
اليومني  وب���ني  والأرب����ع����ني  ال���راب���ع 
وامل���ن���ا����ش���ب���ت���ني ال���وط���ن���ي���ت���ني رب����اط 
اليوم  ف��ف��ي  ق���وي���ة  وث���ي���ق وع���الق���ة 
الوطن  بيوم وحدة  الوطني نحتفل 
والوحدة  ال��ت��الح��م  على  وتاأ�شي�شه 
ون���ت���اأم���ل يف امل���راح���ل ال��ت��ي م���ر بها 
والإجنازات التي حققها والتحديات 
والطموحات  والآم��ال  واجهها  التي 
ال���ت���ي ي��ع��م��ل ع���ل���ى حت��ق��ي��ق��ه��ا. ويف 
الت�شحيات  ن�شتذكر  ال�شهيد  ي��وم 
العظيمة التي حافظت على الوطن 
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اأخبار الإمارات

رئي�س الدولة يتلقى ر�صالة �صفهية من ملك البحرين
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة - حفظة اهلل - ر�شالة �شفهية من اأخيه جاللة 
و�شبل  ال�شقيقني  البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات  تتعلق  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 
الوزراء  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد  ال�شيخ من�شور بن  ا�شتقبال �شمو  تعزيزها وتنميتها. جاء ذلك خالل 
وزير �شوؤون الرئا�شة مبكتب �شموه بق�شر الرئا�شة..�شعادة اللواء الركن خليفة بن اأحمد الف�شالة رئي�س املرا�شم 
امللكية يف مملكة البحرين. وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الأخوية التي تربط دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة ومملكة البحرين ال�شقيقة وال�شبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها يف خمتلف املجالت..اإ�شافة اإىل بحث عدد 
من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك. ح�شر اللقاء..معايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة ومعايل 

اأحمد حممد احلمريي الأمني العام لوزارة �شوؤون الرئا�شة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�س املوريتاين بعيد ا�صتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة 
اإىل فخامة الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز رئي�س اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية وذلك 
مبنا�شبة عيد ا�شتقالل ب�الده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني  اآل نهيان ويل عهد 

اإىل فخامة الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س البانيا بيوم حترير بالده 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظة اهلل برقية 
مبنا�شبة  وذلك  البانيا  جمهورية  رئي�س  ني�شاين  بوجار  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما   . لبالده  التحرير  ي��وم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اىل فخامة رئي�س جمهورية البانيا . 

وجه �لتحية لذوي �ل�سهد�ء لالأمهات و�لآباء و�لزوجات و�لأبناء �لذين قدمو� درو�سا يف �لوطنية و�لنتماء 

حممد بن زايد يف يوم ال�صهيد: اأبناء المارات يخلدون يف هذا اليوم ذكرى اأبطالنا الأبرار بكل فخر واعتزاز

باقون  ف��ه��م  الأب���������رار..  ���ش��ه��دائ��ن��ا 
يف ق��ل��وب��ن��ا ون��ح��م��ل ل��ه��م ك���ل حب 
لهم  اهلل  ون�شاأل  وع��رف��ان..  ووف���اء 

•• ابوظبي-وام: 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اك��د 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
العلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اب���وظ���ب���ي 
متلفزة  كلمة  يف  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ي���وم ال�����ش��ه��ي��د - ب��ع��د ان 
ودعا  الب���رار  ال�شهداء  على  ترحم 
ف�شيح  ي�شكنهم  ان  وج���ل  ع��ز  اهلل 
ج��ن��ات��ه -.. ان ه���ذا ال��ي��وم ه��و يوم 
التاريخ  فيه  �شيخلد  ال��ذي  الوطن 
اأرواحهم من  اأبطالنا الذين بذلوا 
اليوم  ه��ذا  ان  �شموه  وق���ال  اأج��ل��ه. 
هو يوم الوفاء لأه��ل ال��وف��اء.. يوم 
ال��ت��ق��دي��ر وال��ع��رف��ان لأه����ل البذل 
وال��ت�����ش��ح��ي��ة ..ع���ط���اء ���ش��ه��دائ��ن��ا ل 

قلوبهم في�شا من احلب والنتماء 
�شاحب  واك���د  المارات".  لأر�����س 
ال  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان ان هذه امل�شاعر وهذه الروح 
املعنوية يف التكاتف والرتابط وهو 
اأ�شرة واحدة  اأننا  برهان قوي على 
روح  وال�شراء  ال�شراء  نقف معا يف 
الوطن  ه�����ذا  ج�����ش��د  يف  م��ت��دف��ق��ة 
نحو  وق���وة  ومتا�شكا  ثباتا  ت��زي��ده 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ..م���������ش����ريا ����ش���م���وه ان 
و�شالبة  وح��دة  تزيدنا  التحديات 
مواجهتها  على  وعزمية  وتالحما 
والتاريخ �شيوثق بكل اإكبار واإعجاب 
اأبناء الإم��ارات الأوفياء.  ما �شنعه 
وقال �شموه ان الوطن مير مبرحلة 
تاريخية هامة اأثبتنا فيها للجميع 

يوم  اإن  �شحيح  ن��ه��ي��ان..  اآل  زاي���د 
نف�س  يف  اأن���ه  اإل  رم��ز  ه��و  ال�شهيد 
الوقت ميثل بعدا وطنيا واجتماعيا 
العطاء  قيم  فيه  تتجلى  ومعنويا 
وال�شجاعة..  والت�شحية  وال��ب��ذل 
حمفورة  ال�شهداء  ذك��رى  و�شتظل 
يف قلوبنا ولها ب�شماتها يف حياتنا 

وم�شريتنا. 
واأك�����د ���ش��م��وه ان اأب���ن���اء الم�����ارات 
اأرواحهم  التاأ�شي�س  منذ  يقدمون 
وعزته  ول��رف��ع��ت��ه  ل��ل��وط��ن  ف�����داء 
�شاحب  وق���ال  منجزاته.  وحماية 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الم���ارات يخلدون  اأب��ن��اء  ان  نهيان 
اأبطالنا  ذك�������رى  ال����ي����وم  ه�����ذا  يف 
الأب������رار ب��ك��ل ف��خ��ر واع���ت���زاز فهم 

هو  الأرواح  ب���ذل  لأن  بثمن  ي��ق��در 
اأ���ش��م��ى م��ا ي��ق��دم ل��ل��وط��ن. وا�شاف 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان .. عندما قرر �شيدي 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل باأن يخ�ش�س هذا اليوم 
ل�شهداء الوطن .. كان قراره نابعا 
.. الذي  .. والقائد  من كونه الأب 
يتلم�س م�شاعر اأبنائه واأحا�شي�شهم 
... ويزرع يف نفو�شهم الثقة والأمل 
والتفاوؤل. وقال �شموه ان تخ�شي�س 
رمزا  ظ��اه��ره  يعد يف  لل�شهيد  ي��وم 
عميقة  دللت  ج��وه��ره  يف  ول��ك��ن 
للوفاء والتقدير والفخر. وا�شاف 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

لالأجيال  والإل��ه��ام  الفخر  م�شدر 
ن�شتذكر  اليوم  ه��ذا  ففي  املقبلة.. 
البوا�شل  املواقف امل�شيئة لأبطالنا 
واأع����م����ال����ه����م اجل���ل���ي���ل���ة ون���ت���ذك���ر 
غر�شوا  ال��ذي��ن  الأوائ����ل  ت�شحيات 
ال�شجاعة  ق��ي��م  ال���وط���ن  اأب���ن���اء  يف 
الوطن.  لهذا  وال��ولء  والت�شحية 
الفخر  ق��ي��م  ان  ���ش��م��وه اىل  وا���ش��ار 
قيم  ال�شهداء  ذوي  لدى  والنتماء 
ال����وط����ن..  ل���ه���ا يف ح����ب  ل ح������دود 
لالأمهات  ال�شهداء  ل���ذوي  فتحية 
والآب��اء وال��زوج��ات والأب��ن��اء الذين 
قدموا درو�شا يف الوطنية والنتماء 
وطنية  روح���ا  نفو�شنا  يف  وع�����ززوا 
يف  "راأيت  ���ش��م��وه  وق�����ال  ع���ال���ي���ة.. 
عيونهم اإجالل واإكبارا للوطن ويف 

اأ�ش�س  اأن دولة الإم��ارات تقوم على 
را�شخة من املبادئ والقيم العظيمة 
ال���ن���اب���ع���ة م����ن دي���ن���ن���ا الإ����ش���الم���ي 
مل���واج���ه���ة خم��ت��ل��ف ال���ت���ح���دي���ات...

ول���ذل���ك ف����اإن دول����ة الإم�������ارات لن 
بواجباتها  ال��ق��ي��ام  يف  اأب����دا  ت���رتدد 
مب�شوؤولياتها  وال���وف���اء  الأخ���وي���ة 
واأ�شاف  والإن�����ش��ان��ي��ة.  الأخ��الق��ي��ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد ال نهيان اأريد التاأكيد على ان 
ت�شحيات اأبطالنا لن تذهب �شدى 
ذاك���رة  يف  ���ش��ي��خ��ل��د  ع��ط��اءه��م  واإن 
العمل  �شنوا�شل  ونحن   .. الوطن 
وال�����ش��ري ب��ث��ب��ات مل��زي��د م��ن الرفعة 
قائال  كلمته  �شموه  وختم  للوطن 
جندد الفخر والعتزاز بت�شحيات 

الرحمة واملغفرة.. حفظ اهلل دولة 
الم��ارات وحفظ �شعبها ال��ويف من 

كل مكروه. 

تخ�سي�س يوم لل�سهيد يعد يف ظاهره رمز� ولكن يف جوهره دللت عميقة للوفاء و�لتقدير 
�أبناء �لمار�ت يقدمون منذ �لتاأ�سي�س �أرو�حهم فد�ء للوطن ولرفعته وعزته وحماية منجز�ته

حمدان وعبداهلل بن زايد ي�صهدان احتفالية وزارة اخلارجية بيوم ال�صهيد
•• اأبوظبي -وام: 

املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
الغربية و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية بديوان 
�شهد  كما   . ال�شهيد  بيوم  ال���وزارة  احتفالية  ام�س  اخلارجية  وزارة  ع��ام 
احلفل معايل �شقر بن غبا�س �شعيد غبا�س وزير العمل ومعايل الدكتور 
لل�شوؤون اخلارجية و�شعادة حممد  الدولة  اأنور بن حممد قرقا�س وزير 
مري الرئي�شي وكيل وزارة اخلارجية وعدد من م�شاعدي وزير اخلارجية 
تنفيذا  احلفل  ي��اأت��ي  ال�شهداء.  وذوي  واأ���ش��ر  اخلارجية  وزارة  وموظفي 
لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
30 من نوفمر من كل عام يوما لل�شهيد ..  ب��اأن يكون يوم  حفظه اهلل 
ويف اإطار حر�س وزارة اخلارجية على امل�شاركة املجتمعية يف هذه املنا�شبة 
الإمارات  لأبناء  تكنها  التي  وال��ولء  الإخال�س  بقيم  وافتخارا  الوطنية 
وت�شحياتهم خلدمة الوطن ولإحياء ذكرى اأبناء الإمارات البوا�شل الذين 
ا�شت�شهدوا يف �شبيل خدمة وطننا الغايل وتقديرا وعرفانا لت�شحياتهم. 
والقى معايل �شقر غبا�س كلمة يف بداية الحتفال ثمن فيها كل قطرة دم 

زكية روت تراب هذا الوطن الغايل .
وقال " اإننا نعي�س هذه الأيام اخلالدة يف تاريخ الإمارات والتي تزهو فيها 
النفو�س وتفتخر بت�شحيات اأبطالنا الذين �شطروا اأروع مالحم الت�شحية 

اإما  احل�شنيني  اإح���دى  طالبني  اأكفهم  على  اأرواح��ه��م  وا�شعني  وال��ف��داء 
الن�شر اأو ال�شهادة فهنيئا لوطن فيه مثل هوؤلء الأبطال خلدوا اأ�شماءهم 
يف �شجل املجد باأحرف من نور يف يومهم يوم ال�شهيد والأي��ام كلها لهم 
نرفع روؤو�شنا عاليا نزهو بت�شحياتهم وننحني اإكبارا واإجالل لبطولتهم 

التي عانقت عنان ال�شماء". 
وقال معاليه " ونحن نحتفي بال�شهداء يف وزارة اخلارجية ن�شتذكر اأبناءها 
الذين �شحوا باأرواحهم خدمة لالإمارات وقيادتها الر�شيدة نحتفي بهم 
الوطن  ه��ذا  ل��رتاب  املخل�شة  واأرواح��ه��م  ال�شادقة  مواقفهم  ون�شتذكر 
الغايل ".. م�شريا اإىل اأن الدبلوما�شية الماراتية تدافع عن الوطن كما 
وزارة  فقد قدمت  وملجدها  ل��الإم��ارات  ف��داء  كلنا  البندقية فنحن  تدافع 
اخلارجية ال�شهيدين �شيف غبا�س وخليفة املبارك اللذين ا�شت�شهدا على 

يد الغدر واخليانة فاأرتقت روحاهما اإىل جنات اخللد باإذن اهلل . 
بوطنه  ب���ارا  ك���ان  غ��ب��ا���س  �شيف  ال�شهيد  اأن  غ��ب��ا���س  �شقر  م��ع��ايل  واأك����د 
فقد عمل يف  ���ش��وؤون��ه  م��ن  ���ش��اأن  ك��ل  على  غ��ي��ورا  على م�شاحله  حري�شا 
مرحلة التاأ�شي�س اإىل جانب معايل اأحمد خليفة ال�شويدي ممثل رئي�س 
الأوىل  اللبنات  و�شع  يف  �شارك  حيث  اخلارجية  وزارة  وموؤ�ش�س  الدولة 
للدبلوما�شية الإماراتية التي باتت اليوم تلعب دورا حموريا يف العالقات 
خدمة  يف  دوره  امل��ب��ارك  خليفة  لل�شهيد  ك��ان  كما  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
الإمارات فقد كان م�شهودا له بعمله الدوؤوب وجهوده املخل�شة يف توثيق 

عالقات المارات مع كافة الدول التي عمل �شفريا فيها. 
الماراتية  الدبلوما�شية  �شهداء  اليوم  ن�شتذكر  اذ  اإننا  معاليه  واأ���ش��اف 
الذين حفرت ا�شماوؤهم بحروف من ذهب يف تاريخ الوطن فاإننا يف الوقت 
اخلارجية  وزارة  �شرح  يف  معكم  وللعاملني  ل�شموكم  احرتاما  نقف  ذاته 
التي مل تتاأخر يوما عن تكرمي كل من قدم ويقدم لهذا الوطن املعطاء 
فما هذا احلفل ال �شكل من ا�شكال الوفاء والثناء على ت�شحيات وجهود 

ابناء هذا ال�شرح العامر. 
�شهداء  بتكرمي  ذل��ك  بعد  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  وق��ام 
الدبلوما�شية بح�شور اأ�شرهم وذويهم حيث �شمل التكرمي كل من اأ�شرة 
اأ�شرة  �شموه  وك��رم  املبارك.  خليفة  ال�شهيد  واأ�شرة  غبا�س  �شيف  ال�شهيد 
�شعادة الدكتور علي حميدان اأول �شفري لدولة الإمارات بعد قيام الحتاد 

وموؤلف كتاب " �شيف غبا�س.. م�شرية العلم وال�شيا�شة". 
بالتوقيع  ذل���ك  ب��ع��د  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ق���ام  ك��م��ا 
وال�شيا�شة"  العلم  م�شرية   " غبا�س  �شيف  لكتاب  اجلديدة  الطبعة  على 
مت�شمننا على مقدمة اإهداء من �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
بيوم  اخلارجية  وزارة  احتفالية  وكانت  الوطن.  ل�شهيد  اخلارجية  وزي��ر 
ال�شهيد بداأت يف ال�شاعة الثامنة �شباح اليوم بتنكي�س العلم .. تلى ذلك 
على  للدعاء  �شمت  دقيقة  �شباحا  والن�شف  ع�شر  احل��ادي��ة  ال�شاعة  يف 
اأرواح ال�شهداء بح�شور �شعادة حممد مري عبداهلل الرئي�شي وكيل وزارة 

ال��وزارة لرفع علم  اخلارجية وم�شاعدي وزير اخلارجية وكافة موظفي 
الإمارات م�شاحبا بال�شالم الوطني. و�شمن مبادرة وزارة اخلارجية لهذا 
اليوم وتقديرا وتكرميا لأحد اأبرز ال�شهداء الدبلوما�شيني وت�شحيته يف 
با�شم  ال���وزارة  مكتبة  ت�شمية  مت  فقد  الدولية  املحافل  يف  الوطن  خدمة 
وزارة  معامل  اأب��رز  اأح��د  تعد  والتي  غبا�س"  بن  �شيف  ال�شهيد  "مكتبة 
املجال  يف  القيمة  امل��راج��ع  م��ن  العديد  ت�شم  معرفة  وب��واب��ة  اخل��ارج��ي��ة 
من  العديد  املكتبة  اأروق��ة  يف  وتقام  امل��ج��الت.  من  وغريها  الدبلوما�شي 
التي  و  واأق�شام  خدمات  عدة  تت�شمن  كما  القيمة  واملحا�شرات  الندوات 
باملواد  والتزويد  والفهر�شة  كالإعارة  منها  ال�شتفادة  املوظفني  مبقدور 

ال�شوتية واملرئية. 
النادي  مبنى  ع��ل��ى  امل��ب��ارك  خليفة  ال�شهيد  ا���ش��م  اإط����الق  مت  اأن���ه  ي��ذك��ر 
ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة وال����ذي مت تد�شينه م��ن قبل  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي اخل��ا���س 
يوليو  �شهر  يف  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو 
البيئة  فيه  تتوافر  اجتماعي  ترفيهي  دبلوما�شي  ن��ادي  وه��و   .. املا�شي 
والور�س  واملحا�شرات  ال��ن��دوات  لعقد  اخلارجية  وزارة  ملوظفي  املنا�شبة 
مت  كما  الريا�شية.  الأن�شطة  ممار�شة  اإىل  اإ�شافة  والتعريفية  التفاعلية 
وزارة اخلارجية بديوان عام  ال�شهداء" على م�شرح  " قاعة  ا�شم  اإط��الق 
امل�شرتكة  واللجان  والذي تعقد فيه كافة الجتماعات  باأبوظبي  ال��وزارة 

واملحا�شرات والفعاليات املختلفة للوزارة. 

�صيف بن زايد: �صهداوؤنا �صقوا 
طريقهم للن�صر وال�صهادة

موؤ�ص�صة خليفة لالأعمال الإن�صانية توا�صل توزيع 
امل�صاعدات الإغاثية ملنكوبي الزلزل يف اأفغان�صتان 

•• ابوظبي -وام: 

اآل نهيان نائب  عر الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية عن خال�س اعتزازه 
ب�شهداء الوطن الذين �شقوا طريقهم لإحدى احل�شنيني 
الن�شر اأو ال�شهادة م�شتجيبني اإىل نداء اهلل اأول يف الدفاع 
عن دينه ال�شمح الذي ارت�شاه لعباده ونداء الوطن ثانيا 
يف الذود عن حماه وثوابته الرا�شخة ونداء الواجب ثالثا 
يف الدفاع عن الأ�شقاء ون�شرة ال�شرعية واإعادة الأمل يف 
يوم  له مبنا�شبة  ت�شريح  �شموه يف  وقال  العروبة.  مهد 
ال�شهيد �شتظل اأ�شماء �شهدائنا وت�شحياتهم وبطولتهم 
اأبناء وطننا الأغر مبا ن�شجته  اأو�شمة فخر على �شدور 
من تالحم وعز واإ�شرار واقتدار اأرهب عدو اهلل واأعداء 
احلياة . وو�شف �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الأنبياء  بعد  اهلل  خلق  اأك���رم  باأنهم  ال�شهداء  الداخلية 
ع��ل��ي��ه��م ال�����ش��الم ف��ه��م م���ن ج�����ش��د ال�����ش��ج��اع��ة والإق������دام 

لرت�شيخ الأمن والطماأنينة والزدهار وذادوا عن طريق 
النه�شة والتقدم كما دفعوا باأرواحهم لتعلو راية وطنهم 
م�شريا �شموه اإىل اأن رفعة الأمم وعزتها ل تقومان اإل 
خال�س  �شموه  ووجه  املخل�شني.  اأبنائها  ت�شحيات  على 
التحيا اإىل اأمهات واآباء وعائالت �شهداء الوطن الذين 
ارت��ق��وا اإىل ال��رف��ي��ق الأع��ل��ى دف��اع��ا ع��ن ال��وط��ن واحلق 
وال�شرعية جم�شدين اأ�شمى معاين الت�شحية والفداء.. 
لفتا �شموه اإىل اأن ت�شحيات ال�شهداء لي�شت ذكرى عابرة 
بل نهج قومي توؤ�شله الإمارات يف �شمائر وقلوب اأبنائها 
والفداء  البذل  موا�شلة  على  لهم  دائما  حافزا  لت�شكل 
الوزارة  العلم على مبنى  تنكي�س  والعطاء. وكان قد مت 
ووقف اجلميع دقيقة للدعاء بالرحمة واملغفرة ل�شهداء 
الوطن وعاودوا بعدها رفع علم البالد مب�شاركة عنا�شر 
يف  املر�شحني  والطلبة  ق7  و  الأم��ن��ي  ال��دع��م  اإدارة  م��ن 
كلية ال�شرطة وعنا�شر من ال�شرطة الن�شائية وعدد من 

الت�شكيالت ال�شرطية واملنت�شبني.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان لالأعمال  اآل  زايد  يوا�شل فريق موؤ�ش�شة خليفة بن 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ���ش��ف��ارة  م��ع  بالتن�شيق  الإن�شانية 
منكوبي  على  الأغاثية  امل�شاعدات  توزيع  كابول  يف  املتحدة 
الزلزل يف ولية بدخ�شان الأفغانية بعد النتهاء من توزيع 
امل�شاعدات على ولية تخار يف ال�شمال الأفغاين وذلك تنفيذا 
لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  امل�شلحة 
رئي�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
مل�شاعدتها  اأفغان�شتان  وجهته  ال��ذي  ال��ن��داء  بعد  املوؤ�ش�شة 
 . ال��ذي �شرب مناطق ع��دة فيها  ال��زل��زال  اإنقاذ �شحايا  يف 
وقال م�شدر م�شوؤول يف موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال الإن�شانية 
اإنه وعلى مدى يومي اجلمعة وال�شبت املا�شيني مت توزيع 
بدخ�شان  ولي���ة  يف  املت�شررين  على  الإغ��اث��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
الواقعة يف اأق�شى ال�شمال ال�شرقي من اأفغان�شتان واملتاخمة 

حلدود باك�شتان وال�شني وطاجيك�شتان حيث ا�شتفاد منها 
األفا اأ�شرة يف مدينة في�س اآباد مركز الولية األف اأ�شرة ويف 
منطقة ميدان هوائي اأي�شا األف اأ�شرة . وقال �شعادة يو�شف 
�شيف �شباع اآل علي �شفري الدولة يف كابول اإنه مت التن�شيق 
لتوزيع امل�شاعدات على املناطق املتاأثرة يف الولية بالتعاون 
والتن�شيق مع ال�شلطات املحلية ويف مقدمتهم وايل الولية 
احمد  كل  الدكتور  ال��وايل  ونائب  زاده  بيك  اأحمد  في�شل 
الأفغانية  واأ�شادت احلكومة   . الولية  �شرطة  وقائد  بيدار 
بجهود دولة الإمارات العربية املتحدة و�شرعة ا�شتجابتها يف 
اإغاثة املنكوبني والفقراء بجمهورية اأفغان�شتان الإ�شالمية 
ووجهت ال�شكر اإىل موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال الإن�شانية على 
اأن  ال��زل��زال . جدير بالذكر  ه��ذا الدعم الإغ��اث��ي ل�شحايا 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية قامت 
جراء  للمت�شررين  امل�شاعدات  اأن���واع  �شتى  بتقدمي  �شابقا 
من  عدد  لها  تعر�شت  التي  الأر�شية  والنهيارات  ال�شيول 
وليات ال�شمال الأفغاين ومن �شمنها ولية بدخ�شان كما 
اأن جهود املوؤ�ش�شة م�شتمرة على ال�شاحة الأفغانية للو�شول 

اإىل الفقراء واملحتاجني واملت�شررين يف وليات اأخرى . 

ديوان ويل عهد ابوظبي 
يحتفي بيوم ال�صهيد

•• اأبوظبي-وام: 

�شارك ديوان ويل عهد ابوظبي الوطن يف اإحياء يوم ال�شهيد وذلك بتنكي�س 
العلم والدعاء ل�شهداء الإمارات البوا�شل يف مقره باأبوظبي بح�شور �شعادة 
�شيف علي القبي�شي مدير ادارة �شوؤون املواطنني و�شعادة علي غامن الرميثي 
مدير ادارة العمال امل�شاندة ومدراء الدارات والق�شام وموظفي الديوان. 
الوطن  ل�شهداء  تكرميا  نوفمر  م��ن   30 يف  املنا�شبة  ه��ذه  اح��ي��اء  وي��اأت��ي 
وا�شتذكارا لبطولتهم وت�شحياتهم يف الدفاع عن الوطن والقيم الن�شانية 
والخوية. وت�شمنت فعالية الحتفاء بهذه املنا�شبة الوقوف دقيقة �شمت 
�شباحا  والن�شف  ع�شر  احلادية  ال�شاعة  متام  يف  ال�شهداء  لأرواح  والدعاء 
اأعقبها رفع العلم وعزف ال�شالم الوطني تعبريا عن وقوف المارات قيادة 
و�شعبا اعتزازا وفخرا بت�شحيات �شهدائنا البرار والتاأكيد على قيم الولء 
والتي  الإم��ارات جتاه وطنهم  اأبناء  بها  يتحلى  التي  والت�شحية  والنتماء 
ورث��وه��ا م��ن الب���اء والج����داد. وك��ان��ت فعالية ي��وم ال�شهيد ق��د ب���داأت على 

م�شتوى الدولة بتنكي�س العلم يف متام ال�شاعة الثامنة �شباحا.



الثالثاء   1   ديسمبر    2015  م   -   العـدد    11578 
Tuesday  1  December   2015  -  Issue No   11578اأخبـار الإمـارات

04

حاكم ال�صارقة يد�صن ن�صب و�صاحة ال�صهداء يف ال�صارقة
•• ال�صارقة- وام: 

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  د����ش���ن 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة وب��ح�����ش��ور �شمو 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د بن 
العهد  ويل  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
ام�س  ظهر  ال�شارقة  حاكم  نائب 
ال�����ش��ه��داء يف حرم  و���ش��اح��ة  ن�شب 
ال�شارقة.  يف  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��دي��ن��ة 
التد�شني  ح���ف���ل  م���را����ش���م  ب�������داأت 
ال�����ش��م��و حاكم  ب��و���ش��ول ���ش��اح��ب 
ال�شهداء  ���ش��اح��ة  اإىل  ال�������ش���ارق���ة 
حيث كان يف ا�شتقبال �شموه لدى 
عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  و�شوله 
املوانئ  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
البحرية واجلمارك وال�شيخ خالد 
دائرة  رئي�س  القا�شمي  ع�شام  بن 
ال���ط���ريان امل����دين وال�����ش��ي��خ �شامل 
رئي�س  القا�شمي  عبدالرحمن  بن 
مكتب �شمو احلاكم وال�شيخ فاهم 

ال���ع���م���ل و�����ش����ع����ادة علي  م���ع���اي���ري 
ابراهيم املري رئي�س دارة الدكتور 
للدرا�شات  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
وعدد  امل�شوؤولني  وكبار  اخلليجية 
امل�شلحة.  ب��ال��ق��وات  ال�شباط  م��ن 
ون�شب  ����ش���اح���ة  اإن���������ش����اء  وي�����اأت�����ي 
بناءه  ���ش��ارك يف  ال����ذي  ال�����ش��ه��داء 
تنفيذا  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اأف������راد 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ل��ت��خ��ل��ي��د ذكرى 
قدموا  ال��ذي��ن  البوا�شل  �شهدائنا 
والفداء  ال��ت�����ش��ح��ي��ة  ���ش��ور  اأروع 
يف ���ش��ب��ي��ل رف��ع��ة ال���وط���ن وال����ذود 
اأمنه  على  واحل��ف��اظ  حيا�شه  عن 
وا�شتقراره لكي ينعم كل من يقيم 
ع��ل��ى ه���ذا ال��وط��ن ال��ك��رمي باأمن 
و�شالم. ويتكون الن�شب من ع�شرة 
م�شتويات ارتفاع كل م�شتوى مرت 
امل�شتوى  اأم����ت����ار   10 ب���اإج���م���ايل 
اجلرانيتية  ال��ق��اع��دة  ه���و  الأول 

للعمود مب�شاحة 706 مرت مربع 
امل�شتقرة  القبة  الأخ��ري  وامل�شتوى 
مكونة من اأقوا�س على �شكل ثماين 
امل�شبوب مع طالء باللون الذهبي 
بالو�شط  الثمانية  امل�شتويات  اأم��ا 
اأملنيوم  باألواح  مك�شي  م�شتوى  كل 

مطلية باللون الذهبي معلقة بها 
 20 يف   20 ب��اأب��ع��اد  مكعبة  ق��ط��ع 
ق��ط��ع��ة حمفور  ل��ك��ل  ���ش��م   30 يف 
بكل قطعة كلمة من كلمات الآية 
الكرمية ول حت�شنب الذين قتلوا 
يف �شبيل اهلل اأمواتا بل اأحياء عند 

ربهم يرزقون وتزن كل قطعة2.5 
ك��غ��م وي��ع��ل��ق يف ك���ل م�����ش��ت��وى من 
الهيكل  ويتكون  قطعة   70-60
من  للن�شب  قاعدة  من  الإن�شائي 
على  وع��م��ود  امل�شلحة  اخل��ر���ش��ان��ة 

�شكل هيكل حديدي.

بن �شلطان القا�شمي رئي�س دائرة 
وال�شيخ  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
القا�شمي  ح���م���ي���د  ب�����ن  حم����م����د 
والتنمية  الإح�����ش��اء  دائ���رة  م��دي��ر 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة. ك���م���ا ح�������ش���ر حفل 
را�شد  ����ش���ع���ادة  اأي�������ش���ا  ال��ت��د���ش��ني 
الديوان  رئي�س  ال�شيخ  ب��ن  اأح��م��د 
�شيف  العميد  و���ش��ع��ادة  الأم����ريي 
حممد الزري ال�شام�شي قائد عام 
خمي�س  و�شعادة  ال�شارقة  �شرطة 

دائرة  رئي�س  ال�شويدي  �شامل  بن 
�شوؤون ال�شواحي والقرى و�شعادة 
ال��ع��وي�����س رئي�س  ع��ب��داهلل حم��م��د 
و�شعادة  والع���الم  الثقافة  دائ���رة 
املهريي  بن بطي  املهند�س �شالح 
وامل�شاحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س 
م�شبح  خليفة  املهند�س  و���ش��ع��ادة 
ال�شكان  دائ���رة  رئي�س  الطنيجي 
املحيان  ع��ل��ي  ع���ب���داهلل  و����ش���ع���ادة 
ال�شحية  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 

و�شعادة هنا �شيف ال�شويدي رئي�س 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة 
�شاهني  بن  علي  املهند�س  و�شعادة 
الأ�شغال  دائ���رة  رئي�س  ال�شويدي 
العامة و�شعادة خالد جا�شم املدفع 
التجاري  الإمن������اء  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
عبيد  حممد  و�شعادة  وال�شياحي 
الت�شريفات  دائ��رة  رئي�س  الزعابي 
حممد  ���ش��امل  و���ش��ع��ادة  وال�شيافة 
تطوير  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال��ق�����ش��ري 

�صرطة عجمان تنظم زيارات لأ�صرة ال�صهداء
•• عجمان-وام:

زيارة  عجمان  ل�شرطة  العامة  القيادة  نظمت 
اإم��ارة عجمان.. لأمهات وزوج��ات ال�شهداء يف 
ال�شهيد  يوم  مبنا�شبة  فعالياتها  �شمن  وذلك 
ذكرى  لتخليد  الر�شيدة  القيادة  اأقرته  ال��ذي 
الإعالم  ق�شم  وف��د  زار  فقد  ال��واج��ب.  �شهداء 
وال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة وال�����ش��رط��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة - 
برئا�شة النقيب نورة �شلطان ال�شام�شي رئي�س 
ال�شهيد  الواجب  �شهداء  ذوي  اأ�شرة   - الق�شم 
وال�شهيد  البلو�شي  ح�شن  علي  عبداهلل  طيار 
ف��ه��د ع��ل��ي حم��م��د اأح���م���د ال��ب��ل��و���ش��ي اللذين 

قوات  م��ع  ال��دول��ة  م�شاركة  �شمن  ا�شت�شهدا 
التحالف يف عملية اإعادة الأمل يف اليمن. ونقل 
واأخوات  وزوج���ات  اأم��ه��ات  لقائه  الوفد خ��الل 
ال��ع��ام��ل��ني ب�شرطة  ال�����ش��ه��داء حت��ي��ات ج��م��ي��ع 
ال�شهداء  اهلل  يتغمد  اأن  ومتنياتهم  عجمان 
وال�شلوان  ال�شر  يلهمهم  واأن  رحمته  بوا�شع 
. من جانبها اأو�شحت النقيب نورة ال�شام�شي 
الوطن  ���ش��ه��داء  وزوج������ات  اأم���ه���ات  زي�����ارة  اأن 
كافة  ت��الح��م  ي��وؤك��د  ال�شهيد  ي���وم  يف  الأب�����رار 
قطاعات الوطن والأجهزة الأمنية وال�شرطية 
وافتخارا  اعتزازا  ال�شهداء  ذوي  مع  للوقوف 
يف  الطاهرة  دماءهم  بذلوا  اأبطال  بت�شحيات 

�شبيل اإعالء راية احلق لتبقى ذكراهم العطرة 
خالدة يف الأذهان . وتاأتي هذه الزيارة �شمن 
عجمان  ل�شرطة  العامة  القيادة  ا�شرتاتيجية 
لتاأكيد قيم امل�شوؤولية املجتمعية وتعزيز دورها 
املجتمعي مع كافة اأفراد املجتمع وم�شاركتهم 
الزيارات  اإط��ار خطة  ويف  واأحزانهم  اأفراحهم 
التي ينظمها ق�شم الإعالم والعالقات العامة 
لأ�شر ذوي ال�شهداء والتي �شت�شتمر حتى الأيام 
املقبلة . وقالت رئي�س ق�شم الإعالم والعالقات 
اإن �شهداءنا البوا�شل ا�شت�شغروا املوت  العامة 
الهدف  ه��و  لأن���ه  ال��وط��ن  يحيا  اأن  �شبيل  يف 
وع��زت��ه ه��ي ال��غ��اي��ة ورف��ع��ت��ه و���ش��ه��داء الوطن 

خ��ال��دون يف ذاك���رة الإم����ارات والأم���ة العربية 
بدمائهم  ال��وط��ن  ح��ر���ش��وا  اأب��ط��ال  نن�شى  ل��ن 
�شهداء  اأن  واأ���ش��اف��ت   . م�شتقرا  اآم��ن��ا  ليبقى 
الإمارات من القوات امل�شلحة دافعوا عن احلق 
اإق��رار العدل واإزاح��ة الظلم ووقفوا  من اأج��ل 
للمعونة  امل��ح��ت��اج��ني  لن�شرة  ال��رج��ال  وق��ف��ة 
اإع��ادة الأمل  اإخوانهم اليمنيني يف عملية  من 
اعتزاز وفخر بهوؤلء  ال�شقيق وكلنا  اليمن  يف 
القدير  العلي  اهلل  ون�����ش��األ  الأب����رار  ال�����ش��ه��داء 
ف�شيح  وي�شكنهم  رحمته  بوا�شع  يتغمدهم  اأن 
جناته مع النبيني وال�شهداء وال�شديقني واأن 

يلهم ذويهم ال�شر وال�شلوان . 

دفاع مدين عجمان ي�صارك 
بيوم ال�صهيد

طبية عجمان تتفاعل مع يوم ال�صهيد

•• عجمان ـ الفجر 

�شاركت الإدارة العامة للدفاع املدين عجمان يف الذكرى 
تنفيذا  ذل����ك  وي���اأت���ي   ، ال�����ش��ه��ي��د  ي����وم  لإح���ي���اء  الأوىل 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
من   30 ي��ك��ون  اأن  اهلل،  حفظه   � ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
نوفمر يف كل عام يوما لل�شهيد اإجالل واكبارا وعرفانا 
بت�شحيات �شهداء الوطن يف امليادين الع�شكرية واملدينة 
كافة . ونك�س العلم يف مقر الإدارة العامة للدفاع املدين 
يف  رفعه  مت  فيما  �شباحا،   8 ال�شاعة  مت��ام  يف  بعجمان 

على  �شامت  دع��اء  دقيقة  والوقوف   11:30 ال�شاعة 
اأرواح �شهداء الإمارات، حيث توؤكد هذه الوقفة الوطنية 
ت�شامنا مع اأ�شر وذوي ال�شهداء، والفخر والعتزاز مبا 
�شطروا �شهدائنا من بطولت يف �شاحات القتال، وت�شاما 

مع اأ�شر وذوي ال�شهداء. 
للتعليم  الب�شري  احل�شن  قدم طالب من مدر�شة  كما 
و  ال�شهيد  ي��وم  ع��ن  متثيليا  ع�شكريا  عر�شا  الأ�شا�شي 
ت�شمن ال�شالم الوطني و �شالم العلم و الق�شم ، و ياأتي 
ذلك تعبريا و تقديرا جلهود ال�شهداء التي تن�شاأ الطلبة 

على قيم حب الوطن و الت�شحية و الفداء .

•• عجمان ـ الفجر 

ال�شحية  وقطاعاتها  الطبية  عجمان  منطقة  تفاعلت 
ال�شاعة  يف  ال��ع��ل��م  تنكي�س  مت  ح��ي��ث  ال�شهيد  ي���وم  م��ع 
وقف  والن�شف  ع�شر  احل��ادي��ة  وعند   ، �شباحا  الثامنة 
ال��ط��ب��ي��ة دق��ي��ق��ة ح����داد على  م��وظ��ف��و منطقة ع��ج��م��ان 
و���ش��األ��وا اهلل عز  الأدع��ي��ة  ���ش��ه��داء الم����ارات كما رددوا 
ال�شر  اأهلهم  يلهم  واأن  ال�شهداء  مقام  يعلي  اأن  وج��ل 
ومت   ، ورفعة  التقدم  الغايل  للوطن  ومتنوا  وال�شلوان 
ال�شحي  احلميدية  مركز  يف  ال�شهداء  �شارية  اط��الق 
عجمان  منطقة  مدير  ال�شام�شي  ت��رمي  حمد  بح�شور 
الطبية ، ونائبه عبدالعزيز الوحيدي ، وخمي�س عبداهلل 
بالإ�شافة  الطبية  العالمي مبنطقة عجمان  امل�شوؤول 

واملراكز  الطبية  املنطقة  املركز وموظفي  اإىل م�شوؤويل 
اطالق  ياأتي  ال�شام�شي  وقال حمد   ، بعجمان  ال�شحية 
لذكرى  تخليدا  ال�����ش��اري��ة  من�شة  ع��ل��ى  ال�����ش��ه��داء  ا���ش��م 
�شهدائنا الأب��رار الذين �شحو باأرواحهم من اأجل ر�شم 
اأن  �شقيق، م�شيفا  ل�شعب عربي  الم��ل  واإع��ادة  الب�شمة 
هذه املواقف البطولية ما هي ال �شورة م�شرقة وعطاء 
الكثري  ت�شهد  ال��ت��ي  وال��ع��ط��اء  اخل��ري  لإم����ارات  متجدد 
، حيث  اأهله  البلد وكرمه  البلدان على �شخاء هذا  من 
تعمل الم��ارات على الدوام على م�شاعدة الآخرين ول 
تهدف لإ�شعاد �شعبها فقط بل تعمل على ا�شعاد ال�شعوب 
امللمات  ك��اف��ة  يف  معها  وت��ق��ف   ، وال�����ش��دي��ق��ة  ال�شقيقة 
انطالقا من اميان قيادتنا الر�شيدة باأن خري المارات 

للجميع القريب والبعيد.

وزارة الطاقة حتتفل باليوم الوطني الـ 44 
•• اأبوظبي-وام:

معايل  بح�شور   .. للدولة   44 ال���  الوطني  باليوم  الطاقة  وزارة  احتفلت 
مطر  الدكتور  و�شعادة  الطاقة  وزي��ر  املزروعي  حممد  بن  �شهيل  املهند�س 
ح��ام��د ال��ن��ي��ادي وك��ي��ل ال�����وزارة ومب�����ش��ارك��ة ال�����ش��ادة ال���وك���الء امل�شاعدين 
وموظفي ال��وزارة. وت�شمن الحتفال - الذي جرى يف فندق دو�شت ثاين 
يف اأبوظبي - ندوة �شارك فيها عدد من املتحدثني تناولت جهود املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - موؤ�ش�س الدولة وباين 
نه�شتها وم�شريتها.. اإ�شافة اإىل نهج �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة - حفظه اهلل - منذ ت�شلمه مقاليد احلكم يف ال�شعي 
اجلاد والجتهاد لتحقيق الرخاء والأمن واحلياة الكرمية لأبناء الإمارات. 
املجالت  جميع  يف  حتققت  التي  الكبرية  الإجن����ازات  اأن  املتحدثون  واأك���د 
تعرف عن نف�شها وتوؤكد اأهميتها يف حتقيق ال�شمو والرفعة للوطن ورفاه 
للمواطنني فقد ارتكزت على ال�شتثمار بالإن�شان وال�شتثمار باحلا�شر من 

اأجل امل�شتقبل.
واأ�شاروا اإىل اأن الإم��ارات خطت نحو امل�شتقبل بخطوات ثابتة مدرو�شة يف 
الكبرية  الجن���ازات  ن��رى  والآن  له  ملا خطط  ووفقا  احلياة  �شتى جم��الت 
التي تثبت عظمت الحتاد وما حققه من نقالت نوعية على ال�شعد كافة 
وفق اأرقى املعايري العاملية ور�شخت بدورها مكانة الإمارات العاملية كنموذج 
يحتذى به. ولفت املتحدثون اىل اأن املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان - طيب اهلل ثراه - واإخوانه احلكام اأطلقوا برامج عديدة وطموحة 
منها لتمكني املراأة يف خمتلف املجالت و التي اأثبتت ح�شورا فاعال وتفوقا 
ال�شابة  ال��ق��ي��ادات  اإىل متكني  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��وق��ع��ات..  فاقت  امل��ي��ادي��ن  �شتى  يف 
وتعزيز قدراتها املعرفية يف جمالت �شتى وتخ�ش�شات فنية واإدارية اثبت 
خاللها ال�شباب قدرتهم على البناء والإبداع وحتقيق املزيد من املنجزات 
الحتفال  اإن  املتحدثون  وقال  النفط.  بعد  ما  لعامل  التنموية  واملكت�شبات 
واإقليمية  حملية  واقت�شادية  �شيا�شية  تطورات  و�شط  ياأتي  املنا�شبة  بهذه 
وعاملية متالحقة تعاملت معها الدولة بكل اقتدار وحكمة واثبتت جناحها 
يف  التقدم  حتقيق  على  تلني  ل  وع��زمي��ة  ب��اإ���ش��رار  امل��ح��ن  اأم���ام  و�شمودها 
اأهداه  الذى  البتكار  اأ�شبوع  يتزامن الحتفال مع  املجالت.. كما  خمتلف 
للدولة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل - لنفتخر باإجنازات اأبنائنا يف 

�شتى امليادين..ولهذا فاإن الحتفال له �شمة خا�شة. 

حممد بن را�صد يطلع على خطة موؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة يف جبل علي اخلا�صة بالإبتكار
•• دبي-وام:

اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل على خطة موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك 
واملنطقة احلرة يف جبل علي بدبي اخلا�شة بالإبتكار)dubiaway – دبي 
وي (  وذلك من خالل ال�شرح الذي قدمه اأمام �شموه �شعادة �شلطان اأحمد 
املوؤ�ش�شة  اإىل تطبيق  اأ�شار  والذي  واملنطقة احلرة  املوؤ�ش�شة  رئي�س  �شليم  بن 
ملبادرة الهاتف الذكي الذي من خالله ميكن للجمهور التوا�شل مع املوؤ�ش�شة 
التطوير والبتكار وميكن تبنيها بعد  اأفكار خالقة ت�شهم يف عملية  وطرح 

درا�شتها والتاأكد من اإمكانية ال�شتفادة منها.
وخالل زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يرافقه خليفة 

جناح  اإىل  دب��ي  يف  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد 
موانئ دبي واملنطقة احلرة يف جبل علي يف بهو مول دبي م�شاء ام�س تعرف 
اأمام  عر�شتها  والتي  املوؤ�ش�شة  يف  حاليا  املطبقة  الإبتكارات  اأه��م  اإىل  �شموه 
�شموه الآن�شة �شارة فلكناز نائب رئي�س البتكار يف موانئ دبي العاملية والتي 
اأو�شحت اأن نحو �شت وع�شرين موظفة مواطنة يعملن على رافعة احلاويات 
يف ميناء جبل علي عن طريق التحكم عن بعد ويف ميناء را�شد ثم �شيقمن 
66 ميناء  التي تعمل يف نحو  الرافعات  بعد يف  والتحكم عن  املهمة  بنف�س 

تديرها دبي العاملية حول العامل.
التي  التجارية  التي اطلع عليها �شموه مبادرة دبي  املوؤ�ش�شة  ومن مبتكرات 
مع  يتعاملون  الذين  دب��ي  جت��ار  على  ال��دراه��م  من  املليارات  توفري  ميكنها 
موانئ املوؤ�ش�شة يف ا�شترياد وت�شدير �شحناتهم حيث ميكن ا�شتخدام املوقع 

اللكرتوين للموؤ�ش�شة وتخلي�س كل معامالت ال�شحن دون احلاجة حل�شور 
�شاحب الب�شاعة اأو مندوب عنه حيث باإمكانه انهاء وتخلي�س معامالته من 

.)dubaitrade( خالل املوقع الإلكرتوين
وهناك مبادرة اأخرى اأطلقها املوؤ�ش�شة وتتعلق باإعادة ال�شتفادة من النفايات 
موظفو  ابتكره  ال���ذي  ال��روب��وت  بوا�شطة  وت��دوي��ره��ا  وال�شناعية  املنزلية 
املوؤ�ش�شة. واملبادرة الأخرية التي اأطلقتها املوؤ�ش�شة بعيدا عن املوانئ واجلمارك 
مت�شلة بذوي الإعاقة ال�شمعية والنطقة وهي عبارة عن جهاز يتم من خالل 
حتويل لغة الإ�شارة اإىل لغة ناطقة بالعربية والجنليزية وهذا يتيح الفر�شة 

لتعامل ذوي الإعاقة من خمتلف اأق�شام املوؤ�ش�شة والدوائر الأخرى.
كما تعرف �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اإىل اأعداد املوظفني العاملني يف اأق�شام وموانئ املوؤ�ش�شة يف الداخل واخلارج 

وموظفة  األ��ف موظف  وثالثني  �شتة  اأك��رث من  بلغ عددهم  اإذ  وجن�شياتهم 
وتتعامل مع  دول��ة  وعامليا يف خم�س وثالثني  66 ميناء حمليا  يعملون يف 

�شتة اآلف رافعة حاويات وتخدم قرابة �شبعني األف باخرة عمالقة.
مباركته خلطوات  اأب��دى  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
م��وان��ئ وج���م���ارك دب���ي وامل��ن��ط��ق��ة احل���رة ن��ح��و الإب��ت��ك��ار وال��ت��ط��وي��ر موؤكدا 
املوظفني  بالأفكار اخلالقة من جميع  الأخ��ذ  �شموه على �شرورة موا�شلة 
اأجل  العقول من  املجتمع بحيث تتكاتف كافة اجلهود وتتناغم  اأف��راد  ومن 
املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية  مزيد من الإبداعات والبتكارات يف خمتلف 
الذي  والإبتكار  واملعرفة  العلم  يف  متكامل  جمتمع  لبناء  احلكومية  وغ��ري 
العلمية  النه�شة  طريق  على  دولتنا  وي�شع  امليادين  �شتى  يف  التقدم  ي�شنع 

وال�شناعية ال�شاملة.
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حاكم عجمان ياأمر بالإفراج عن 49 �صجينا مبنا�صبة اليوم الوطني الـ 44
•• عجمان-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو 
49 �شجينا -  املجل�س الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 
اأثبتوا ح�شن �شرية و�شلوك خالل ق�شائهم مدة العقوبة يف 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  والعقابية  الإ�شالحية  املن�شاآت 
عجمان واإعفائهم من مدة املحكومية املتبقية عليهم واإبعاد 
من �شدر بحقه حكم الإبعاد عن البالد - وذلك مبنا�شبة 
احتفالت الدولة باليوم الوطني ال� 44 . و ياأتي اأمر الإفراج 
عن ال�شجناء يف اإطار حر�س �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
من  والتخفيف  جديدة  حياة  لبدء  فر�شه  اإعطائهم  على 
معاناة اأ�شرهم وذلك تكري�شا لروح الت�شامح التي يحر�س 

الإماراتي  املجتمع  �شمات  م��ن  �شمة  تظل  اأن  على  �شموه 
روح  عنهم  املفرج  نفو�س  يبعث يف  اأن  القرار  �شاأن  وم��ن   ..
ف�شال  �شلوكهم  لتقومي  دافعا  ويكون  بامل�شتقبل  التفاوؤل 
عما ي�شكله من حافز لغريهم من املحكوم عليهم لالقتداء 
بهم ونيل مثل هذا العفو م�شتقبال. واأعرب �شاحب ال�شمو 
�شاحلة  ع��ودة  عنهم  للمفرج  متنياته  ع��ن  عجمان  حاكم 
مدة  اأم�����ش��وا  اأن  بعد  العامة  واحل��ي��اة  للمجتمع  وق��ومي��ة 
من   . اأ���ش��ره��م  اإىل  ب��ال��ع��ودة  فرحتهم  ولتكتمل  عقوبتهم 
جهته رفع العميد ال�شيخ �شلطان بن عبداهلل النعيمي قائد 
عام القيادة العامة ل�شرطة عجمان بهذه املنا�شبة .. اأ�شمى 
حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآي��ات 
املحكومني  ع��ن  بالعفو  م��ب��ادرت��ه  على  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 

والتي تعك�س حر�شه على منح ال�شجناء الفر�شة ليكونوا 
اأ�شخا�شا اأ�شوياء وليلتئم �شملهم مع عائالتهم. واأو�شح اأن 
اأمر حاكم عجمان يوؤكد اإح�شا�شا عميقا باأهمية اأن يتمتع 
الإن�شان بحريته واأن تظل اأبواب العودة مفتوحة والرتاجع 
عن الأخطاء وال�شتفادة من الدرو�س والعر التي مر بها 
ال�شتقامة  اإىل  و�شبيال  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�شجناء 
النعيمي  العميد  واأع����رب  ح��ي��ات��ه��م.  يف  ال��ن�����ش��وح  وال��ت��وب��ة 
لإ�شالحهم  كافية  العقوبة  ف��رتة  ت��ك��ون  اأن  متنياته  ع��ن 
بدورهم  يقوموا  اأ�شوياء  كاأ�شخا�س  للمجتمع  وعودتهم 
اإجراءات  مبا�شرة  �شيتم  اأن��ه  اإىل  واأ�شار  الوطن.  يف خدمة 
الإفراج عن املفرج عنهم لعودتهم اإىل اأ�شرهم فورا واإبعاد 

الأ�شخا�س ال�شادر بحقهم حكم بالإبعاد عن البالد. 

حاكم اأم القيوين ياأمر بالإفراج عن عدد من 
امل�صاجني مبنا�صبة اليوم الوطني

•• اأم القيوين - وام:

ب��الإف��راج عن عدد من  القيوين  ام  العلى حاكم  املجل�س  املعال ع�شو  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  اأم��ر �شاحب 
امل�شاجني مما ق�شوا ن�شف مدة العقوبة واثبتوا ح�شن ال�شرية وال�شلوك خالل تنفيذهم للعقوبة من نزلء املن�شاآت 

ال�شالحية والعقابية فى �شرطة ام القيوين وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 44.
واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم ام القيوين عن متنياته للمفرج عنهم عودة �شاحلة وقوية للمجتمع واحلياة العامة 

بعد ان ام�شوا مدة عقوبتهم يف املن�شاأة ال�شالحية والعقابية بالقيادة العامة ل�شرطة ام القيوين.
وتاأتي مكرمة �شاحب ال�شمو حاكم ام القيوين يف اطار حر�س �شموه على منح املفرج عنهم فر�شة اخرى لبدء حياة 

جديدة وللتخفيف من معاناة ا�شرهم.

حاكم عجمان ي�صع اأعمدة الأ�صا�س ل�صاحة ون�صب ال�صهيد 

غرفة عجمان ت�سارك بفعالية يوم �ل�سهيد

وفد من غرفة عجمان يزور اأ�صر ال�صهداء مبنا�صبة يوم ال�صهيد

•• عجمان-وام:

حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان ان ت�شحيات 
�شبيل  باأرواحهم يف  الم��ارات  اأبناء 
ال���دف���اع ع��ن ت���راب ال��وط��ن واحلق 
ي��ع��د منوذجا  امل��ظ��ل��وم  وم�����ش��ان��دة 
�شطروا  لأن��ه��م  ب��ه  يحتذى  وطنيا 
حروفا بي�شاء باأرواحهم يف �شجالت 
يعك�شون  وه������م  ال�����غ�����ايل  وط���ن���ن���ا 
املواطنة  مل��ع��اين  الأم���ث���ل  ال��ن��م��وذج 
النتماء  التي تر�شخ مبادئ  احلقة 
للوطن والولء لقيادته الر�شيدة . 
ال�شهداء  ما قدمه  اإن  �شموه  وق��ال 
�شيوثق يف �شجالت الدولة العامرة 
ب��امل��ج��د ب��ت��اري��خ��ه��ا ال��وط��ن��ي الذي 
الإم����ارات  ت��اري��خ  واأن   .. ب��ه  نفخر 
�شيفخر بتوثيق اأ�شمائهم يف �شجله 
احلافل بالإجنازات الوطنية واأنهم 
�شيبقون رمزا نعظم فيهم ما قدموه 
من ت�شحيات نبيلة من اأجل احلق 
ال�شقيق  اليمن  الأ�شقاء يف  ون�شرة 
الذين تربطنا بهم عالقات وثيقة 
ع��ل��ى م���دى ال��زم��ن وجت��م��ع��ن��ا بهم 
وح����دة ال����دم وال���دي���ن وال���ع���روب���ة . 
ل�شموه عقب  ت�شريح  ذلك يف  جاء 
اعمدة  و�شع  مرا�شم  من  النتهاء 
ال�شهيد  ون�شب  ل�شاحة  ال���ش��ا���س 
امر  الذي  الواجب  �شهداء  لتخليد 
عجمان  مدينة  يف  باإقامته  �شموه 
ل��ي��ك��ون رم����زا لأب���ن���اء ه���ذا الوطن 
وتذكريا ملا قدمه �شهداء المارات 
والت�شحية  ال����ع����زة  م���ي���ادي���ن  يف 

والوفاء لتبقى راية المارات عالية 
اقامة  ان  �شموه  وا���ش��اف   . خفاقة 
�شيكون  وال��ن�����ش��ب  ال�����ش��اح��ة  ه����ذه 
ال�شهداء  ه������وؤلء  ل���ذك���رى  م��ك��ان��ا 
الكبرية  ب��ت�����ش��ح��ي��ات��ه��م  وع���رف���ان���ا 
ب��اأرواح��ه��م ومل��ا ���ش��ط��روه م��ن جمد 
اإم���ارة عجمان  اأن  .. م��وؤك��دا  وع���زة 
خ��ا���ش��ة والإم������ارات ع��ام��ة حتت�شب 
����ش���ه���داءه���ا الأب��������رار ع���ن���د  اهلل يف 
الفردو�س الأعلى بذكراهم العطرة 
واو�شح   . ال��ن��ب��ي��ل��ة  وت�����ش��ح��ي��ات��ه��م 
�شموه ان هذا الن�شب هو جزء من 
العرفان ورد اجلميل لهم .. م�شيدا 
قيادتنا  وم�شاندة  واه��ت��م��ام  ب��دع��م 
ال�شمو  ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب  ال��ر���ش��ي��دة 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 

موكب  بو�شول  ب���داأت  ق��د  ال�شهيد 
اىل  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
ل�شاحة  امل����ج����اورة  ال��ع��ل��م  ح��دي��ق��ة 
وك����ان يف مقدمة  ال�����ش��ه��ي��د  ن�����ش��ب 
حميد  بن  احمد  ال�شيخ  م�شتقبليه 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ح��اك��م ع��ج��م��ان ل��ل�����ش��وؤون الداري����ة 
وامل��ال��ي��ة وال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
ح���م���ي���د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س دائ�����رة 
را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط وع����دد من 
الدوائر  وم���دراء  وروؤ���ش��اء  ال�شيوخ 
امل�شوؤولني  وك��ب��ار  ال�����ش��ه��داء  وذوي 
وج��م��وع غ��ف��رية م��ن اه����ايل ام���ارة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وق�����ام   . ع��ج��م��ان 
تفقدية  ب��ج��ول��ة  ع��ج��م��ان  ح���اك���م 

الن�شطة  م��ن  جم��م��وع��ة  بتنظيم 
والفعاليات مبنا�شبة اليوم الوطني 
وعرو�س  ت��راث��ي��ة  م�شابقات  ت�شم 
م�������ش���رح���ي���ة ت�������دور اح����داث����ه����ا عن 
ل��ت��ق��دمي عرو�س  الحت����اد ا���ش��اف��ة 
بعد   . و�شعبية  فلكلورية  ول��وح��ات 
ذل����ك ق����ام ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
ع����ج����م����ان ب����ال����ت����وج����ه واحل���������ش����ور 
ال�شهيد  ون���������ش����ب  �����ش����اح����ة  اىل 
اعمدة  اح���د  ب��و���ش��ع  تف�شل  ح��ي��ث 
و�شاركة  ال�����ش��ه��ي��د  ون�����ش��ب  ���ش��اح��ة 
ال�شيخ  الع����م����دة  ب���اق���ي  و����ش���ع  يف 
وال�شيخ  النعيمي  حميد  بن  احمد 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
النعيمي  حميد  بن  را�شد  وال�شيخ 
متثيل  اىل  امل�شروع  ه��ذا  ويهدف   .
يف  البوا�شل  الم���ارات  جنود  رحلة 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اأبو ظبي نائب القائد الأعلى  عهد 
للقوات امل�شلحة واخوانهم اأ�شحاب 
ال�شمو حكام المارات لأبنائها من 
الدائمة  ورع��اي��ت��ه��ا  ال�����ش��ه��داء  ذوي 
لهم لن ما قدموه هوؤلء ال�شهداء 
يوؤكد اإميانهم باهلل وحبهم للوطن 
القدير  العلي  اهلل  داعيا  وقيادته.. 
ان ي��رح��م ���ش��ه��داءن��ا ..ون�����ش��األ اهلل 
ل��ه��م ال����درج����ات ال��ع��ال م���ن اجلنة 
والأبرار  وال�شديقني  الأنبياء  مع 
بو�شع  الحتفال  مرا�شم  وك��ان��ت   .
ل�����ش��اح��ة ون�شب  ال���ش��ا���س  اع���م���دة 

خاللها  اط���ل���ع  ال��ع��ل��م  ح��دي��ق��ة  يف 
ع��ل��ى ل��وح��ات حت��م��ل ���ش��ور �شهداء 
زار �شموه  .. كما  الوطن والواجب 
املقام  ال�شعبي  ال�شوق  احل�شور  و 
دائرة  تنظمه  وال���ذي  احلديقة  يف 
التنمية ال�شياحية يف عجمان حيث 
�شاهد ما حتتويه الجنحة امل�شاركة 
وحتف  تراثية  منتوجات  م��ن  فيه 
وركن ملنتجات الطفل وركن للحناء 
ال�شعبية  والك����الت  للطبخ  واخ���ر 
 . املنتجة  ال�شر  انتاج  وغريها من 
وي�شارك يف هذا ال�شوق العديد من 
الثقايف  واملركز  احلكومية  الدوائر 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع 
ال�شوؤون  ووزارة  املجتمع  وتنمية 
الجتماعية ومركز فتيات عجمان 
حيث تقوم دائرة التنمية ال�شياحية 

لرفع  وا���ش��ت�����ش��ه��اده��م  م�����ش��ريت��ه��م 
وحترير  وامل�شلمني  ال���ش��الم  راي���ة 
املناطق املحتلة من قبل الظاملني . 
و�شيكون جم�شم البناء التي قامت 
ماجد  �شيخة  واع����داده  بت�شميمه 
النعيمي  م��اج��د  وام���ن���ه  ال��ن��ع��ي��م��ي 
�شكل  على  النعيمي  وعائ�شة ماجد 
على  واملتمثلني  اجلنود  يحمله  ما 
العمدة  م��ن  �شفوف  �شبعة  �شكل 
حاملني ار�س الوطن ورفع مكانته 
يف  امل��اء  عن�شر  ا�شافة  وان  �شاخما 
ا�شفل العمدة يدل على نقاء ارواح 
ا�شمائهم  ي��ك��ت��ب  وحت���ت  ال�����ش��ه��داء 
جعل  اىل  بال�شافة  امل��اء  جهة  من 
امل��وؤدي��ة ل�شاحة  امل��م��رات وامل��داخ��ل 
ال�شهداء  ل��رح��ل��ة  ت��رم��ز  ال�����ش��ه��داء 

التي اجتهدوا فيها .

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  ���ش��ارك��ت 
عجمان �شباح اليوم بفعالية يوم 
ال�شهيد وبداأت الفعالية بتنكي�س 

�شارية العلم مبقر الغرفة.
املويجعي  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  وق����ام 
غرفة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
ال�شاعة  ال��ع��ل��م  ب���رف���ع  ع��ج��م��ان 
بح�شور  وذلك  �شباحا   11.31

كافة موظفي الغرفة.
اع�شاء  بتكرمي  �شعادته  ق��ام  كما 
وذلك  للجنائز  ع��ج��م��ان  خ��دم��ة 
لتعاونهم مع وفد غرفة عجمان 

يف زيارة �شهداء الوطن.
املويجعي،  ع��ب��داهلل  �شعادة  وق���ال 
ذكرى  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  خ��ل��دت 
الذين  الب������رار  ال���وط���ن  ���ش��ه��داء 
ق���دم���وا دم���ائ���ه���م ال���ذك���ي���ة ف���داء 
احلق  لق�شايا  ون�شرة  لوطنهم 
من  نوفمر   30 ي��وم  باعتمادها 

عرفانا  لل�شهيد  ي���وم���اً  ع���ام  ك���ل 
لت�شحياتهم من اأجل رفع رايات 

دولة المارات �شاخمة خفاقة.
وقال مازال اأبناء القوات امل�شلحة 
ي�شربون  الإم��������������ارات  ب�����دول�����ة 
الأم����ة  ن�����ش��رة  يف  الم��ث��ل��ة  اروع 
وتلبية  وال����ش���الم���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  اأ�شقائنا  لن�شرة  الوطن  ن��داء 
قوات  �شمن  مب�شاركتهم  اليمن 
ال����ذي تقوده  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة يف 

عملية اإعادة الأمل .
�شنظل  الأغ������ر  ال���ي���وم  ه����ذا  ويف 
نتذكر ما قدمه �شهداء الوطن يف 
رايات  واإع���الء  رفعة احل��ق  �شبيل 
�شاخمة،  خفاقة  الغالية  دول��ت��ن��ا 
حني  واأب�����داً  دائ��م��اً  و�شنتذكرهم 
لبى جنودنا البوا�شل نداء الوطن 
اأرواحهم فداء له ونالوا  وقدموا 

ال�شهادة يف �شبيل اهلل.
لنا  �شربوا  قد  ال�شهداء  ف��ه��وؤلء 

والنتماء  ال��وط��ن  ح��ب  يف  امل��ث��ل 
�����ش����ه����داء  اهلل  ف�����رح�����م  اإل�������ي�������ه، 
ف�شيح  واأ�شكنهم  الب���رار  ال��وط��ن 
ال�شر  ذوي����ه����م  واأل����ه����م  ج���ن���ات���ه 
قيادتنا  اهلل  وح��ف��ظ  وال�����ش��ل��وان 

وال�شالمية .
ه��ذا وق��ام وف��د م��ن غرفة جتارة 
و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ع��اون مع 
بزيارة  للجنائز  عجمان  خ��دم��ة 
ال��ذي��ن قدموا  ال�����ش��ه��داء،  لأ���ش��ر 

من  امل�شلحة  وق��وات��ن��ا  ال��ر���ش��ي��دة 
ك��ل ���ش��ر وم���ك���روه، وك���ل التقدير 
الذين  ال�شهداء  لأه���ايل  والثناء 
ق���دم���وا ف���ل���ذات اأك���ب���اده���م ف���داء 
العربية  ل��الأم��ة  وُن�����ش��رة  للوطن 

اأرواحهم ودمائهم الذكية لإعالء 
ك��ل��م��ة احل����ق ورف�����ع راي�����ات دول���ة 
الم��ارات �شاخمة خفاقة ون�شرة 

الأمة العربية وال�شالمية.
و���ش��م وف���د ال��غ��رف��ة حم��م��د علي 
قطاع   � تنفيذي  مدير  اجلناحي 
تنمية ال�شتثمار والعمال بغرفة 
وحميد  النعيمي  وعمر  عجمان، 
املطرو�شي  وه����ن����دي  امل����ه����ريي 
ن��وار، حيث زار وف��د غرفة  وعلي 
اأ���ش��ر ال�����ش��ه��داء عبداهلل  ع��ج��م��ان 
الكلباين و�شلطان  �شيخان  �شعيد 
عبيد الكعبي وفهد علي البلو�شي 
وجمعه جوهر احلمادي وعبداهلل 

علي ح�شن احلمادي. 
واأك��������د حم���م���د اجل����ن����اح����ي على 
وانها  خا�شة  الزيارة  تلك  اهمية 
تاأتي �شمن منا�شبة يوم ال�شهيد، 
والذي  نوفمر  م��ن   30 امل��واف��ق 
زّي��ن تاريخ الإم���ارات احلافل  قد 
تاريخيا  وب��ات يوماأً  ب��الإجن��ازات، 

ي�شهد على ما قدمه اأبناء الوطن 
عظيمة  ومنا�شبة  احل��ق  لن�شرة 
التالحم  م���دى  وت���ره���ن  ت���وؤك���د 
ال���ك���ب���ري ب����ني ق����ي����ادة الإم���������ارات 

و�شعبها.
ك���م���ا اأع��������رب وف�����د ال���غ���رف���ة عن 
ال�شهداء  اأ���ش��ر  ب��زي��ارة  �شعادتهم 
الذين �شطروا املجد يف الت�شحية 
ال�شيم  ع��ل��ى  واأك��������دوا  وال����ف����داء 
املتاأ�شلة يف قيادة و�شعب الإمارات، 
موؤكدين اأن يوم 30 نوفمر من 
عظيمة  منا�شبة  �شيبقى  ع��ام  كل 
القادمة  والجيال  اجلميع  ُتذكر 
مب��ا ق��دم��ه اأب��ن��اء ال��وط��ن لإعالء 

كلمته ورفعته ون�شرة احلق.
ويف ختام الزيارة قام الوفد باإهداء 
ال�شهداء  لأ����ش���ر  ت��ذك��اري��ة  دروع 
عرفانا وتقديرا مبا قدمه هوؤلء 
اأروع  ���ش��رب��وا  ال���ذي���ن  ال�����ش��ه��داء 
والنتماء  الت�شحيات  يف  المثلة 

للوطن.

دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان حتيي يوم ال�صهيد

دائرة املالية يف عجمان حتي يوم ال�صهيد
•• عجمان ـ الفجر 

اأحيت دائرة املالية يف عجمان يوم ال�شهيد الذي يوافق 
الدائرة  ع���ام  م��دي��ر  وذل���ك بح�شور  ن��وف��م��ر   30 ي���وم 
املوظفون  ورف��ع  ال��دائ��رة.  وموظفي  الإدارات  ومديري 
لدولة  الوطني  ال�شالم  اأن��غ��ام  على  عاليا  ال��دول��ة  علم 
�شباحا  تنكي�شه  بعد  وذل��ك  املتحدة  العربية  الم���ارات 
والوقوف دقيقة �شمت والدعاء لل�شهداء الأبرار. وقال 
بالوكالة  املالية  دائرة  اآل علي مدير عام  �شعادة مروان 
�شيبقى حمفورا يف  عام  كل  نوفمر من   30 تاريخ  اإن 
اإماراتي.  و�شيكون ذكرى وطنية تولد  وجدان كل فرد 
�شقطوا  الذين  البوا�شل  الوطن  �شهداء  دم��اء  عبق  من 
ولإعالء  للحق  منا�شرين  مدافعني  الوغى  �شاحات  يف 
كلمة الإ�شالم عاليا.  واأ�شاف اإننا اليوم ننحني اإجالل 

وتقديراً واإكبارا لت�شحيات اأولئك الأبطال من ال�شهداء 
ال��واج��ب الوطني فكانوا  ن���داء  ل��ب��وا  ال��ذي��ن  واجل��رح��ى 
خري �شرف وعزة لوطن قيمه عربية وثوابته اإ�شالمية، 
اليوم  التي نفخر على واقعها  الغالية  الت�شحيات  هذه 
ونعي�شها بتالحم مع قيادتنا الوطنية التي يقود عزها 
وفخرها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
املجل�س  اأع�����ش��اء  اهلل-واإخ���وان���ه  ال��دول��ة-ح��ف��ظ��ه  رئي�س 
التاريخي  اإرث��ن��ا  اإىل  ت�شيف  الإم�����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى 
والوطني الكثري من الق�ش�س البطولية التي �شنفخر 
و�شن�شيفها  املقبلة  لالأجيال  نرويها  ونحن  دوم���اً  بها 
اإىل ذاكرتنا الوطنية .  وختم قائال رحم اهلل �شهدائنا 
ال��ب��وا���ش��ل واأل���ه���م اأه��ل��ي��ه��م ال�����ش��ر وال�����ش��ل��وان، و�شفى 
بال�شحة  ومتعهم  البوا�شل  جنودنا  م��ن  جرحانا  اهلل 

والعافية، وحفظ اهلل جي�شنا من كل مكروه و�شوء .

•• عجمان-الفجر: 

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
باأن   ، اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  بن زاي��د 
لل�شهيد  يوماً  عام  كل  نوفمر من   30 يوم  يكون 
اأحيت  الأب���رار،  الوطن  �شهداء  لت�شحيات  تقديراً 
دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان منا�شبة يوم 
تقدمي  م��راك��ز  ويف  الرئي�شي  م��ق��ره��ا  يف  ال�شهيد 
واملنامة  وم�شفوت  احلميدية  يف  الثالث  اخلدمة 
اأرواح  على  �شامت  دع��اء  دقيقة  ال��وق��وف  مت  حيث 
ال�����ش��ه��داء الأب�������رار ع��ن��د ال�����ش��اع��ة احل���ادي���ة ع�شر 
للعلي  وال��دع��اء  ال�شهيد  ي��وم  �شباح  من  والن�شف 
واملغفرة  ب��ال��رح��م��ة  اأرواح���ه���م  يتغمد  اأن  ال��ق��دي��ر 
الوقفة  ه��ذه  ت��وؤك��د  و  جناته.  ف�شيح  ي�شكنهم  واأن 
يف  الإم���ارات  ب�شهداء  والتقدير  العتزاز  الوطنية 
يكر�س  ال��ذي  ال�شهيد  يوم  لإحياء  الأوىل  الذكرى 
فخر و اعتزاز دولة الإمارات العربية املتحدة قيادًة 
بذلوا  الذين  الأب���رار  ال�شهداء  بت�شحيات  و�شعباً 
وطنهم  وكرامة  ع��زة  �شبيل  يف  الطاهرة  اأرواح��ه��م 
الأ�شقاء  ون�شرة  احلق  اإحقاق  اأج��ل  ومن  و�شعبهم 
وتعزيز ال�شالم والعدالة وامل�شاواة . كما يعر هذا 
وتقديراً  ال�شهداء  وذوي  لأ���ش��ر  ال��دع��م  ع��ن  ال��ي��وم 
قيم  على  اأب��ن��ائ��ه��م  تن�شئة  يف  املخل�شة  جل��ه��وده��م 
قيادة  تقف  و   ، وال��ف��داء  والت�شحية  ال��وط��ن  ح��ب 
الدولة معهم وت�شعهم يف كنفها ورعايتها ويف �شلم 

اأولوياتها .
و ق���ام م��وظ��ف��و ال���دائ���رة ب��ك��ت��اب��ة ع���ب���ارات موجهة 
لل�شهداء يف لوحة ال�شهداء تعبرياً عن مكنوناتهم 

ال�شادقة لهم ومت تعليقها يف جميع مباين الدائرة 
بهذه  و  اجلميع.  بني  حية  العطرة  ذكراهم  لتظل 
املدير  النعيمي  عي�شى  علي  �شعادة  �شرح  املنا�شبة 
 : عجمان  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  ل��دائ��رة  ال��ع��ام 
اإننا نحيي بكل فخر واعتزاز الذكرى الأوىل ليوم 
اإعالء  �شبيل  اأع��ز ما ميلك يف  ب��ذل  ال��ذي  ال�شهيد 
راي���ة ال��وط��ن و كلمة احل���ق، اإن ���ش��ه��داء الإم����ارات 
الأبرار ميثلون بت�شحياتهم اأعلى مراتب الوفاء و 
الت�شحية م�شتلهمني بذلك نهج قيادتنا الر�شيدة 
ممثلة يف �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل . 
ذكرى  تخليد  واج��ب��ن��ا  م��ن  اإن   : �شعادته  واأ���ش��اف 
للفخر  م�����ش��دراً  �شيظلون  ال��ذي��ن  ال��وط��ن  ���ش��ه��داء 
، حيث �شطروا  ال��ق��ادم��ة  ول��الأج��ي��ال  لنا  والإل��ه��ام 
الت�شحية  ق�����ش�����س  اأروع  ال���ط���اه���رة  ب���دم���ائ���ه���م 
وال��ذود عنه.  الوطن  وال��ف��داء يف حب  والبطولت 
كما من واجبنا الإ�شادة ك�شعب بالدور الهام الذي 
�شبيل  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  به  ت�شطلع 
ن�شرة احل��ق وال��واج��ب وال���ذود ع��ن ت��راب الوطن 

وتر�شيخ الأمن يف املنطقة.

 

�مل�ست�سفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

�لعني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

�ل�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

�ل�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
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مركز �صلطان بن زايد يحتفي بيوم ال�صهيد واليوم الوطني الـ 44 
•• ابوظبي-الفجر:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان، ممثل �شاحب ال�شمو 
احتفى  والع��الم  للثقافة  زاي��د  بن  �شلطان  ،رئي�س مركز  الدولة  رئي�س 
واليوم   ، ال�شهيد  بيوم   2015-11-30 الث��ن��ني  ام�س  �شباح  امل��رك��ز 

الوطني الرابع والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
فعاليات  تنّوعت  واملوظفني  الق�شام  وروؤ���ش��اء  الدارات  م��دراء  وبح�شور 
اأبوظبي،  يف  بالبطني  مقره  اأقيم  ال��ذي  الوطني،  باليوم  املركز  احتفال 
حيث �شملت رفع 44 علما على مبنى املركز م�شحوبة بال�شالم الوطني 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 ، الداخلية  ل���وزارة  التابعة  ال�شرطة  كلية  م��ن  وف��د  احل��ف��ل  ح�شر  كما 
العالقات  ق�شم  ال�شام�شي، مدير  اأحمد بطي  املقدم حممد  راأ�شهم  على 

والتوجيه املعنوي بالكلية، لتكرمي املركز على دورة الثقايف .
وبهذه املنا�شبة رفع �شعادة احمد �شعيد الرميثي مدير عام مركز �شلطان 
اآيات التهاين والتريكات اىل �شاحب  اأ�شمى  بن زايد للثقافة والع��الم 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة -حفظه اهلل- واىل 
الدولة،  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي -رعاه اهلل- والفريق اأول �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شّلحة، واخوانهم ا�شحاب ال�شمو حكام المارات ، وال�شيوخ �شائال اهلل 
لهم ال�شحة والعافية ول�شعب الم��ارات المن وال�شتقرار وال�شعادة يف 
ظل قيادتهم احلكيمة . واأو�شح �شعادة احمد �شعيد الرميثي يف ت�شريحه 
اأن اليوم الوطني للدولة الذي ي�شادف الثاين من دي�شمر من كل عام 
الر�شيدة ومنا�شبة  العهد والولء لقيادتنا  ميّثل منا�شبة �شنوية لنجدد 

للتعبري عن حبنا لقيادتنا ووطننا .
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ال�شامي من �شاحب  الأم��ر  ان  الرميثي  وق��ال 
30 نوفمر من كل عام يوما  زايد رئي�س الدولة حفظه اهلل باأن يكون 
يوؤكد  الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت  مع  تزامنا  ب��الإم��ارات  لل�شهيد 
حر�شه حفظه اهلل على تخليد ذكرى من افتدى الوطن بروحه وتكرمي 
لل�شهداء، كما ي�شكل منا�شبة �شنوية يتذكر فيها الوطن واأبناوؤه واملقيمون 
على اأر�شه رموزا �شطرت بدمائها اأروع ق�ش�س الت�شحية والفداء والولء 
والنتماء وكانت �شباقة يف تلبية نداء الواجب.وقال �شعادته ان تخ�شي�س 
يوم لل�شهيد يوؤكد مرة بعد اخرى ان دولة الم��ارات بقيادتها احلكيمة 

وطن الإن�شان والإن�شانية.
�شكره  عظيم  عن  ال�شام�شي  بطي  اأحمد  حممد  املقدم  اع��رب  وق��د  ه��ذا 
ال�شمو  اآل نهيان، ممثل �شاحب  ال�شيخ �شلطان بن زايد  وامتنناه ل�شمو 

�شموه  للثقافة من خالل مركز  املحدود  دعمه غري  الدولة على  رئي�س 
للثقافة والإعالم، وقال اإن املركز يقوم بدور مميز وحيوي وتنويري يف 
املجتمع واإن كلية ال�شرطة وطالبها ممتنون لهذا الدور، كما ياأملون يف 

زيادة التعاون ملا فيه خري الوطن واملواطن.
ومن جانبه �شكر من�شور �شعيد املن�شوري مدير ادارة ال�شئون الثقافية 
دورها  على  ال�شرطة  بكلية  ممثلة  الداخلية  وزارة  باملركز  والعالمية 
املتزامن مع دوره��ا يف حفظ  الثقايف  الفعال يف املجتمع، وخا�شة دوره��ا 
المن وال�شلم املجتمعي. وقال اليوم ويف عيد دولتنا احلبيبه، نقدر لها 
تكرمي مركز �شلطان بن زايد للثقافه والعالم ونثني على الدور الذي 
تلعبه وزارة الداخليه يف تفاعلها مع ان�شطة املركز �شواًء من خالل ح�شور 
املحا�شرات التي ينظمها املركز او من خالل متابعة اإ�شدرات املركز من 

كتب ودوريات ي�شدرها. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�صهد احتفال قبيلة ال�صحوح باليوم الوطني الـ 44 للدولة 
•• راأ�ص اخليمة -وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
م�شاء  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى 
ال�شعبية  الح��ت��ف��الت  الول  اأم�����س 
قبيلة  اأق���ام���ت���ه���ا  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي���ة 
�شاحة  يف  اخليمة  ب��راأ���س  ال�شحوح 
الحتفالت على كورني�س القوا�شم 
الرابع  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 

والأربعني للدولة.
راأ�س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  واأك���د 
اخليمة اأن احتفالت الدولة باليوم 
الوطني ال�44 هي احتفال باإجناز 
���ش��ع��ب ال��ت��ف ح���ول ق��ي��ادت��ه و�شنع 
بالبنان  اإل��ي��ه  ي�شار  وط��ن��ا  ب���اإرادت���ه 

واأع���رب���وا ع��ن اع��ت��زازه��م مب�شرية 
اأن  على  العهد  جم��ددي��ن  الحت���اد 
ال����ولء لقيادتنا  ع��ل��ى ع��ه��د  ي��ب��ق��وا 
زلنا  وم��ا  كنا  اإننا  وقالوا  الر�شيدة 
عهدكم  على  واأب���دا  دائ��م��ا  و�شنظل 
بنا رجال اأوفياء للوطن م�شتعدين 
اأجل  م��ن  والنفي�س  ال��غ��ايل  ل��ب��ذل 
رفعة واأم��ن الوطن يف ظل القيادة 
رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة 
�شاحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل 
حممد بن زايد اآل نهيان واإخوانهم 
اأع�����ش��اء املجل�س  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 

الأعلى حكام الإمارات .
جمموعة  احلفل  برنامج  وت�شمن 

لت�شبح  نقلة نوعية  الإم��ارات  نقل 
يف م�شاف ال��دول املتقدمة .. ففي 
مثل هذا اليوم وقبل اأربع واأربعني 
ع����ام����ا اأب�����ح�����رت ���ش��ف��ي��ن��ة الحت�����اد 
ومتكنت بحكمة و�شر زايد اخلري 
واإخ����وان����ه م��وؤ���ش�����ش��ي ال����دول����ة من 
والعراقيل  ال�شعوبات  ك��ل  جت���اوز 
والأمواج العاتية والو�شول بها اإىل 

بر ال�شالمة والأمان.
اأب����ن����اء قبيلة  رف�����ع  م����ن ج��ان��ب��ه��م 
التهاين  اآي������ات  اأ����ش���م���ى  ال�����ش��ح��وح 
�شاحب  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ري���ك���ات 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 

ورفع علمه عاليا بني الأمم .. اإنه 
�شعب  واإرادة  دول���ة  بقيام  اح��ت��ف��ال 
ورف��ع��ة وط��ن والإجن�����ازات عظيمة 
حت��ق��ق��ت ع��ل��ى ي��د ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ومب�شاندة 

اإخوانه حكام المارات.
تعي�س  الإم������ارات  اإن  ���ش��م��وه  وق���ال 
هذه الأيام اأجواء متميزة مبنا�شبة 
اإىل  م�شريا  ال�44  الوطني  ال��ي��وم 
اأن ال��ث��اين م��ن دي�����ش��م��ر م��ن عام 
اخلالدة  الأيام  يعتر من   1971
انطالقة  ذك����رى  ف��ه��و  ال���دول���ة  يف 
بقيادة  وال���ع���ط���اء  اخل����ري  م�����ش��رية 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور 
والذي  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل  رع�����اه  دب����ي 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�شمو  و�شاحب  امل�شلحة  للقوات 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
راأ�س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  اخليمة 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء 
داعني   .. الوطنية  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
�شاحب  ي��ح��ف��ظ  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل 
يعيد  واأن  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
�شموه  على  الوطنية  املنا�شبة  هذه 
والعمر  وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور 
املديد وعلى �شعب الإمارات مبزيد 

من التقدم والرخاء.

بهذه  وال��ب��ه��ج��ة  ال��ف��رح��ة  وعك�شت 
ح�شر   . الغالية  الوطنية  املنا�شبة 
بن  �شقر  بن  جمال  ال�شيخ  احلفل 
�شلطان القا�شمي وال�شيخ �شقر بن 

واللوحات  الرتاثية  الفقرات  م��ن 
ال�شعبية والق�شائد الوطنية عرت 
ال�شحوح  اأب��ن��اء  وت��اري��خ  اأ�شالة  عن 
والجتماعي  ال��ث��ق��ايف  وم��وروث��ه��م 

وعدد  القا�شمي  �شقر  ب��ن  حممد 
من ال�شيوخ ووجهاء واأعيان البالد 
وامل�شوؤولني وح�شد غفري من اأبناء 

الوطن .

املوؤ�ص�صة العقابية براأ�س اخليمة حتتفل باليوم الوطني 44 
•• راأ�ص اخليمة – لفجر 

العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
والإ�شالحية ب�شرطة راأ�س اخليمة 
الوطني  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ح���ف���اًل 
لدولة الإمارات ال� 44 ، مب�شاركة 
عدد من موظفي ونزلء املوؤ�ش�شة . 
ال�شالم  بعزف  الحتفال  بداأ  حيث 
ال���وط���ن���ي ، ث���م ق������راءة اآي������ات من 
ال��ذك��ر ال��ك��رمي م��ن اأح��د ال��ن��زلء ، 
مقتطفات  فقرة  ا�شتعرا�س  وتاله 

مكت�شبات  على  للحفاظ  اجلميع 
تطويرها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال���دول���ة 
�شتى جم��الت احلياة  وتقدمها يف 
اأبوليلة  ي��ع��ق��وب  ال��ع��ق��ي��د  واأك�����د   .
باملوؤ�ش�شة  الأم������ن  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
���ش��ه��د الح��ت��ف��ال بح�شور  وال����ذي 
اأن   ، باملوؤ�ش�شة  ال�شباط  من  ع��دد 
احتفالت املوؤ�ش�شة باليوم الوطني 
ي��اأت��ي ت��ع��ب��رياً ع��ن ف��رح��ة اجلميع 
ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال���وط���ن���ي���ة وهي 
منا�شبة عزيزة على قلوبنا جميعا 

واحلا�شر  امل��ا���ش��ي  ب��ني  اإم���ارات���ي���ة 
ت��ن��اول��ت ف��ي��ه ك��ل��م��ة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ت��ع��اىل  اهلل  ب����اإذن 
ثم   ، اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �شلطان 
كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  �شاحب  وكلمة  اهلل  حفظه 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي ال��ذي��ن اأك���دوا 
على اأهمية التالحم والرتابط بني 

ف��ر���ش��ة لإظهار  ف��ي��ه��ا  وامل�����ش��ارك��ة 
لهذا  انتمائنا  و  بهويتنا  الع��ت��زاز 
الوطن املعطاء .  وقال اإن املوؤ�ش�شة 
درجت خالل الأعوام املا�شية على 
باملنا�شبة  ت��ل��ي��ق  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم 
ال��ت��ف��اع��ل مع  و ت��ظ��ه��ر دوره�����ا يف 
التوا�شل مع  املنا�شبات الوطنية و 
الرتاثية  الأن�شطة  عر  قواعدها 
و ال�شعبية التي تعر اأ�شالة �شعب 
الإمارات وتربط الأجيال اجلديدة 

برتاث الإمارات الغني .

�صرطة راأ�س اخليمة تخلد �صهداء الوطن 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اأن  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة،  رئ��ي�����س 
ي��ك��ون ي���وم 30 ن��وف��م��ر م���ن كل 
تخليداً  ل��ل�����ش��ه��ي��د،  ي����وم����اً  ع������ام، 
وعرفاناً لت�شحيات �شهداء الوطن 
امليادين  يف  واحل�������ق،  وال�����واج�����ب 
والإن�شانية،  وامل��دن��ي��ة  الع�شكرية 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ن��ّك�����ْش��ت 

الأعالم  اأم�س  �شباح  راأ�س اخليمة 
والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف 
اأرواح �شهداء  ، ح��داداً على  �شباحاً 

الوطن الررة.
ومت رفع الأعالم �شاخمة، يف متام 
والن�شف  ع�شرة  احل��ادي��ة  ال�شاعة 
العميد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  ���ش��ب��اح��اً، 
غ�����امن اأح����م����د غ�����امن م���دي���ر عام 
راأ�س  ب�شرطة  امل��رك��زي��ة  العمليات 
اخل��ي��م��ة، وك��ب��ار ���ش��ب��اط، واأف����راد، 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ومدنيي 

راأ���س اخليمة، ف�شاًل عن الوقوف 
دقائق �شمت ُحِفْلت بالدعاء لأرواح 
ال�����ش��ه��داء ال��ط��اه��رة، ع��ِق��َب ذلك، 
�شرطة  مو�شيقى  ف��رق��ة   ( ع��زف��ت 
الوطني  ال�شالم   ،) اخليمة  راأ����س 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
ال��ولء والنتماء للوطن  لبث روح 
اإىل بذل  اأف���راد املجتمع  ك��ل  ودف��ع 
لأجل  والنفي�س،  وال��غ��ايل  الأرواح 
م�شرية  ودع�����م  امل����ف����ّدى،  ال���وط���ن 

القيادة الر�شيدة. 

اأحمد  غامن  العميد  �شعادة  واأ�شاد 
 ) ال�شهيد  ي���وم   ( غ���امن، مب��ب��ادرة 
اأرواح  على  الوطنية  الوقفة  تلك 
ي�����س ف��خ��ر وجمد  ال�����ش��ه��داء، ل��ُت��ك��رِّ
 - املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
قيادًة و�شعباً - بت�شحيات ال�شهداء 
الأب���������رار م����ن اأج������ل اإع�������الء راي����ة 
الوطن، وتعبرياً وت�شامناً مع اأ�شر 
وذوي ال�شهداء، تقديراً جلهودهم 
املخل�شة يف تن�شئة اأبنائها على قيم 

حب الوطن والت�شحية والفداء.

بيئة راأ�س اخليمة تطلق قوارب لرقابة �صواحلها  
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

البيئة  التنفيذي لهيئة حماية  املدير  الغي�س،  د. �شيف  اأعلن   
تابعة   ، رقابية  ق��وارب  اإط��الق  راأ���س اخليمة، عن  والتنمية يف 
على  وم�شوؤولياتها  مهامها  تن�شب  الأوىل،  للمرة  للهيئة، 
ال�شيادين  ال��ت��زام  على  املبا�شرة  وال��رق��اب��ة  امل��ي��داين  التفتي�س 
45 كيلومرت،  العاملني يف �شواحل الإم��ارة، التي متتد لنحو 
الدولة،  املطبقة يف  البيئية  وال�شرتاطات  واللوائح  بالقوانني 
الأمر، الذي يغطي جميع ال�شيادين، باختالف و�شائل ال�شيد 
امل�شتخدمة من قبلهم، من ال�شباك الألياخ و القراقري واخليط 

ال�شنارة ، وي�شمل ال�شيادين املحرتفني و�شيادي النزهة .
يف  م��وؤخ��را  ���ش��رع��ت  الهيئة  اإن   : اخل��ل��ي��ج  ل  الغي�س  د.  وق���ال 
على  �شيعملون  الذين  البيئيني،  املفت�شني  وتعيني  ا�شتقطاب 

على  حاليا  تعمل  فيما  اجل��دي��دة،  التفتي�شية  ال��ق��وارب  م��نت 
ت��دري��ب��ه��م وت��اأه��ي��ل��ه��م ع��ل��ى ت���ويل م��ه��ام وم�����ش��وؤول��ي��ات الرقابة 
والأهايل  ال�شيادين  ال��ت��زام  على  امل��ي��داين  والتفتي�س  البيئية 
اأو  املحلية  منها  �شواء  البيئية،  والقوانني  واملعايري  بال�شروط 

الحتادية.
وبني د. الغي�س اأن الهيئة �شتطلق 3 قوارب يف املرحلة الأوىل 
من خطتها للرقابة والتفتي�س البيئي امليداين يف البحر، تتوزع 
وهي  اجلغرايف،  امتدادها  عر  الإم���ارة،  �شواحل  خمتلف  على 
راأ����س اخليمة، اجلزيرة  م��وان��ىء  ه��ي  م��وان��ىء �شيد،   8 ت�شم 
احل���م���راء، امل��ع��ريي�����س، ال��رم�����س، خ���ورخ���وي���ر، غ��ل��ي��ل��ة، �شعم، 
العاملني  املفت�شني  منح  على  تعمل  الهيئة  اأن  موؤكدا  اجل��ري، 
�شمن القوارب التفتي�شية البيئية �شفة ال�شبطية الق�شائية، 
واملخالفات  القانونية  العقوبات  فر�س  على  ال��ق��درة  ملنحهم 

البيئية  والبنود  لل�شروط  املخالفني  والأهايل  ال�شيادين  على 
القانونية مبا�شرة.

البيئية  ال���ق���وارب  ب  امل��ن��وط��ة  امل��ه��ام  اأن  اإىل  ال��غ��ي�����س  واأ����ش���ار 
�شيادي  �شبط  على  ت�شتمل  ظهرها  على  العاملني  واملفت�شني 
القانونية  واللوائح  ال�شرتاطات  �شوء  يف  املخالفني،  النزهة 
اجلديدة، التي ت�شمنها املر�شوم الأم��ريي الأخ��ري، الذي نقل 
والإ�شراف  البحري  ال�شيد  قطاع  تنظيم  وم�شوؤوليات  مهام 
هيئة  اإىل  الإم���ارة  يف  ال�شابقة  ال�شيد  تنظيم  جلنة  من  عليه 
حماية البيئة والتنمية براأ�س اخليمة، وت�شمن فر�س اإ�شدار 
بيع  من  النزهة  �شيادي  ومنع  النزهة،  �شيد  ملمار�شة  رخ�س 
اأ�شواق  اإنزال حم�شولهم يف  حم�شول �شيدهم، وحظر عليهم 
الكميات  حت��دي��د  ب��ج��ان��ب  وب��ي��ع��ه��ا،  تنزيلها  واأم���اك���ن  ال�شمك 

امل�شموح لهم ب�شيدها.

ديوان �صهداء الإمارات.. 43 ق�صيدة �صعرية تخلد الهالل الأحمر الإماراتي تد�صن مهرجان رد اجلميل لأ�صر ال�صهداء اليمنيني
ت�صحيات وبطولت ال�صهداء •• ابوظبي -وام:

د�شنت هيئة الهالل الأحمر مهرجان رد اجلميل يف مدينة عدن ل�شالح اأ�شر 
احلق  ن�شرة  اأجل  ال�شهداء من  لت�شحيات  تقديرا  وذلك  اليمنيني  ال�شهداء 
اأ�شرهم من بعدهم على مواجهة  اليمن وتعزيزا لقدرة  وال��ذود عن حيا�س 
توزيع  امل��ه��رج��ان  فعاليات  وت�شمنت  احتياجاتهم.  وتلبية  احل��ي��اة  ظ���روف 
ال�شهداء  لأ�شر  ال�شرورية  وامل�شتلزمات  لالأطفال  خا�شة  املتنوعة  املالب�س 
وذلك بح�شور اللواء جعفر حممد �شعد حمافظ عدن وعدد من امل�شوؤولني 
و الفعاليات ال�شعبية وخ�ش�شت الهيئة 12 قطعة مالب�س لكل اأ�شرة وح�شب 
املهرجان  وي�شتمر  ال�شهرية يف عدن  التجارية  املحال  اإح��دى  اختياراتها من 
حتى الرابع من دي�شمر. وقال تقرير لهيئة الهالل الحمر ان هذه الفعالية 
ال�شاحة  على  النوعية  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  مبادرات  �شمن  تاأتي 
اليمنية والتي لبت جميع متطلبات ال�شعب اليمني يف املجالت كافة وعززت 
خا�شة  رعاية  ووف��رت  اليمن  يف  الإن�شانية  الأو���ش��اع  جت��اه  الهيئة  ا�شتجابة 
ال�شهداء كما توؤكد  اأ�شر  للفئات ال�شعيفة واأ�شحاب احلاجات ويف مقدمتهم 
اليمن  يف  الأحمر  الهالل  مل�شاعدات  الإن�شانية  النظرة  �شمولية  املبادرة  هذه 
الأ�شا�شية  احل��ي��اة  جم���الت  جميع  لتغطي  براجمها  تنويع  على  وحر�شها 
ال��ه��الل الأحمر  ال��ل��واء جعفر حممد �شعد حمافظ ع��دن مب��ب��ادرة  واأ���ش��اد   .
الإماراتي جتاه اأ�شر ال�شهداء.. وقال اإن الهيئة اأكدت اأنها تتبنى ق�شايا حيوية 
حيال الأزمة اليمنية و �شحاياها وتقف بجانبهم يف هذه الظروف احلرجة  
تخطط براجمها وم�شاريعها بعناية ومل تغفل اأي جانب من �شروريات احلياة 

يف اليمن . واكد اأن اأ�شر ال�شهداء �شريحة مهمة يف اليمن والوقوف بجانبهم 
واجب وم�شوؤولية كبرية لذلك جاءت مبادرة الهالل الأحمر من هذا املنطلق 

ومل�شاعدة ال�شلطات اليمنية على توفري الرعاية الالزمة لهم . 

•• اأبوظبي -وام: 

الثقافية  وال��رام��ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  يف  ال�شعر  اأك��ادمي��ي��ة  اأ���ش��درت 
والرتاثية وبالتعاون مع مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء اأول ديوان �شعري يخلد 
�شهداء  يف  ق�شائد  عنوان  حتت  وذل��ك  الوطن  �شهداء  وب��ط��ولت  ت�شحيات 
الإمارات . وقال ال�شيد �شلطان العميمي مدير اأكادميية ال�شعر اأن الديوان 
التي ن�شرت  ي�شتعر�س جمموعة مت اختيارها من عدد كبري من الق�شائد 
اإ�شافة لأف�شل  العطرة  ال�شهداء  الإعالم وتناولت �شرية  موؤخرا يف و�شائل 
الق�شائد التي متت امل�شاركة بها يف امل�شابقة التي مت الإعالن عنها يف اأكتوبر 
بديوان  ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون  ومكتب  ال�شعر  اأكادميية  من  بتنظيم  املا�شي 
وبلغ   . وال�شهداء  ال�شهادة  يف  �شعر  ق�شائد  عنوان  حتت  اأبوظبي  عهد  ويل 
عدد ق�شائد الديوان 43 ق�شيدة �شعرية �شاهم فيها مواطنون واأ�شقاء عرب 
عروا فيها عن تقديرهم ل�شهداء الوطن ولأ�شرهم التي اأح�شنت تن�شئتهم 
على قيم حب وطنهم والفداء والت�شحية يف �شبيله. واأكد العميمي اأهمية 
الوطن  �شبيل  يف  ال�شهادة  ومكانة  قيمة  اإب���راز  يف  ال�شعري  املنجز  توظيف 
اإبداعاتهم  املعروفني ل�شتثمار  ال�شعراء  اأو  ال�شباب  �شواء  ال�شعراء  وحتفيز 

املتعلقة  ال�شعرية  الأعمال  ال�شهادة وت�شجيع  واإعالء قيم  الوطن  يف خدمة 
بالوطن ورموزه ويف مقدمتهم ال�شهداء ف�شال عن توظيف ال�شعر يف بناء 
ال�شخ�شية الإماراتية التي تعتز وتفتخر باأبنائها وبت�شحياتهم. واعتر اأن 
ت�شحيات ال�شهداء تزيد اأبناء الإمارات عزمية واإ�شرارا يف اإعالء كلمة احلق 
جمعاء.  والإن�شانية  الوطن  ذاك��رة  تخلدهم  �شوف  وفخر  عز  اأو�شمة  وه��م 
اللوحات  م��ن  جمموعة  الإم����ارات  �شهداء  يف  ق�شائد  دي���وان  يت�شمن  كما 
الفنية التعبريية التي �شاهم يف ر�شمها جمموعة من الفنانني واملوهوبني 
الإماراتيني والتي حتاكي الن�شو�س ال�شعرية املقدمة يف هذا الديوان تعبريا 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  �شهداء  ذك��رى  وتخليد  تقدير  يف  منهم  واإ�شهاما 
الت�شحيات  اأمام عظمة  الديوان كمبادرة متوا�شعة  اإ�شدار  وياأتي  املتحدة. 
التي قدمها اأب��ط��ال الإم���ارات...ه���ي م��ب��ادرة ت�شطر ب��اأح��رف من ن��ور جمد 
املبدعني  اأ�شعار  ترويها  ق�شة  وال��ف��داء...ه��ي  العز  ملحمة  �شنعوا  اأب��ط��ال 
بعد  جيال  الإم��ارات��ي  ال�شعب  وج��دان  يف  ذكراهم  لتبقى  القادمة  لالأجيال 
جيل فهوؤلء ال�شهداء الذين جادوا باأرواحهم لينعم اأبناوؤنا بالأمن وال�شالم 
معدنهم  وطيب  ذكرهم  القادمة  الأجيال  تردد  اأن  واأ�شرهم  هم  ي�شتحقون 

وي�شتحقون اأن ت�شطر اأجمادهم يف �شفحات دواوين �شعر العز والفتخار. 
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•• العني - الفجر

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اأن  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة،  رئ��ي�����س 
ي��ك��ون ي����وم 30 ن��وف��م��ر م���ن كل 
واإكباراً  اإجالًل  لل�شهيد،  يوماً  عام 
وعرفاناً بت�شحيات �شهداء الوطن 
واملدنية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل���ي���ادي���ن  يف 
موؤ�ش�شات  ،اأح����ي����ت  والإن�������ش���ان���ي���ة 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�شيخ 
املنا�شبة يوم اأم�س وذلك يف خطوة 
العام  ال��ن�����ش��ق  ت��وح��ي��د  اإىل  ت��ه��دف 
بيوم  اخلا�شة  الوطنية  للفعاليات 
واأهمية  بحجم  يليق  مبا  ال�شهيد، 
تقدير  جت�شد  التي  املنا�شبة،  هذه 
واإج��الل جمتمع الإم���ارات بفئاته 
ك����اف����ة ل���ت�������ش���ح���ي���ات ك���وك���ب���ة من 
اأرواحهم كي  اأبنائه، الذين قدموا 

والطماأنينة  بالأمن  الوطن  ينعم 
وال���ش��ت��ق��رار حت��ت ال�����ش��ع��ار الذي 
)لن  ال�شهداء  اأ���ش��ر  مكتب  اأطلقه 

نن�شى ت�شحياتهم( و تاأتي املنا�شبة  
لإحياء  الكرى  لالأهمية  تكري�شا 
ال�شهيد،  ل��ي��وم  الأوىل  ال���ذك���رى 

امل�شاركة  تعزيز  على  وذلك حر�شاً 
املنا�شبة  ه�������ذه  يف  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 

الوطنية.

هذا وقد بداأت فعاليات يوم ال�شهيد 
�شباحا   الثامنة  ال�شاعة  مت��ام  يف 
بتنكي�س علم الإمارات اأعلى مباين 
 11:30 ال�شاعة  حتى  املوؤ�ش�شات  
اأع���ق���ب ذل����ك البدء  ث���م  ���ش��ب��اح��اً، 
وقراءة  ال�شامت  ال��دع��اء  بدقيقة 
من  ال�شهداء  اأرواح  على  الفاحتة 
اإىل  ���ش��ب��اح��اً   11:30 ال�����ش��اع��ة 
مرا�شم  تبعها  �شباحاً،   11:31
م�شحوباً  الإم����������ارات  ع���ل���م  رف�����ع 
ب��ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي ، و ����ش���ارك يف 
ذلك كافة موظفات  مركز ال�شيخ 
الثقايف  اآل نهيان  حممد بن خالد 
خالد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  وجمعية 
وعدد  امل�شتقبل  لأج��ي��ال  نهيان  اآل 
وزوار  وامل��ت��درب��ات  املتطوعات  م��ن 
امل��وؤ���ش�����ش��ات م��ع��ري��ن  م���ن خالل 
لت�شحيات  تقديرهم  عن  املرا�شم 

ال�شهداء وحبهم للدولة.

•• اأبوظبي -وام:

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  برتحيب 
باأخيه  الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زايد 
عاهل  ال�شاد�س  حممد  امللك  اجل��الل��ة  �شاحب 
 .. ال��ك��رمي��ة  رعايتهما  وحت���ت  امل��غ��رب��ي��ة  اململكة 
ي���ق���ام م��ع��ر���س الأ����ش���ب���وع امل��غ��رب��ي ال���رتاث���ي يف 
العا�شمة اأبوظبي خالل الفرتة من 4 اإىل 11 
دي�شمر املقبل وذلك يف مركز اأبوظبي الوطني 
وتقام  للفرو�شية.  اأب��وظ��ب��ي  ون���ادي  للمعار�س 
فعاليات املعر�س باإ�شراف وزارة �شوؤون الرئا�شة 

التاريخية  ال��ع��الق��ات  ودع����م  ت��ع��زي��ز  اإط����ار  ويف 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  التي جتمع  والأخ��وي��ة 
املجالت  ج��م��ي��ع  يف  امل��غ��رب��ي��ة  باململكة  امل��ت��ح��دة 
والعلمية  والإعالمية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
وال�شياحية والثقافية وذلك تزامنا مع احتفالت 
الدولة باليوم الوطني الرابع والأربعني بهدف 
تنمية الروابط الوثيقة بني ال�شعبني ال�شقيقني 
تاأ�شي�س  ذك���رى  اح��ت��ف��الت  الإم����ارات  وم�شاركة 
بالثقافة  الإم�����ارات  جمتمع  وت��ع��ري��ف  الحت����اد 
من  مكونا  باعتباره  العريق  املغربي  وال���رتاث 
املكونات الأ�شا�شية للهوية املغربية وركنا اأ�شيال 

اليوم  و�شيخ�ش�س  امل��غ��رب.  وح�شارة  ت��اري��خ  يف 
قبل  م��ن  احل�شور  لكبار  للمعر�س  الفتتاحي 
اأ�شحاب اجلاللة و�شمو ال�شيوخ واأ�شحاب املعايل 
وال�شعادة فيما �شتكون فعاليات املعر�س مفتوحة 
 5 جلميع ال��زوار ابتداء من يوم ال�شبت املوافق 
دي�شمر املقبل و�شول خلتامه. وتتنوع فعاليات 
اأبوظبي  يف  ال��رتاث��ي  املغربي  الأ���ش��ب��وع  معر�س 
بني ثالثة اأق�شام ق�شمني منها تقام فعالياتهما 
وتتناول  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 
املغربي  وال��ف��ن  التاريخ  الأول  الق�شم  فعاليات 
املغربية  وال���ل���وح���ات  ال��ت��ح��ف  وي��ع��ر���س خ��الل��ه 

ي�شمل  امل��غ��رب فيما  وث��ق��اف��ة  ب���رتاث  امل��رت��ب��ط��ة 
الرتاث  يف  متنوعة  اأن�شطة  على  الثاين  الق�شم 
الثقايف املغربي و�شيخ�ش�س جزء منه للتعريف 
حني  يف  املغربية  لل�شناعة  املختلفة  باملنتجات 
���ش��ي��ك��ون ال��ط��ب��خ امل��غ��رب��ي ح��ا���ش��را ل���ش��ي��م��ا من 
خالل عر�س بع�س الأكالت التي جت�شد التنوع 
ب���ني خم��ت��ل��ف ث��ق��اف��ات جم��ت��م��ع امل���غ���رب �شماله 
���ش��ي��ك��ون للخياطة  ك��م��ا  ���ش��رق��ه غ��رب��ه  ج��ن��وب��ه 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م�����ش��اح��ة ك��ب��رية م��ن خ���الل عر�س 
الت�شاميم  من  جمموعة  �شيقدم  الذي  لالأزياء 
بالرتاث  املتجذر  املغربي  اللبا�س  تعك�س  التي 

والتاريخ كما �شتكون املو�شيقى املغربية مبختلف 
�شيكون  الذي  املعر�س  لفعاليات  داعمة  اأنواعها 
متنوعا بفنونه وعرو�شه ال�شيقة ومتاحا لعموم 
جمتمع الإمارات مواطنني ومقيمني لالطالع 
واحل�شارة  ال��ف��ن  م�شرية  على  وال��ت��ع��رف  عليه 
املغربية الأ�شيلة. وتقام فعاليات الق�شم الثالث 
من املعر�س يف نادي اأبوظبي للفرو�شية و�شتكون 
خم�ش�شة لفن التبوريدة والتي تعد فنا ريا�شيا 
والتي  التقليدية  املغربية  الفرو�شية  فنون  من 
يرجع تاريخها اإىل القرن اخلام�س ع�شر امليالدي 
كما ت�شكل لوحة احتفالية فلكلورية عريقة لدى 

التي  والبندقية  ال��ب��ارود  متجد  وه��ي  امل��غ��ارب��ة 
يقدمه  ال���ذي  ال��ع��ر���س  م��ن  مهما  ج���زءا  ت�شكل 
بطلقة  العر�س  ينتهي  عندما  خا�شة  الفر�شان 
واحدة مدوية تكون م�شبوقة بح�ش�س تدريبية 
يتم خاللها تروي�س اخليول على طريقة دخول 
امل���ي���دان واأي�����ش��ا حت��دي��د درج����ة حت��ك��م الفار�س 
املغاربة  العريق  الفن  بهذا  وا�شتهر  ب��اجل��واد.. 
يف جميع مناطق املغرب �شواء ال�شمال واجلنوب 
اأي�شا  وال�شرق والغرب وال�شهول واجلبال وفيه 
اخليل  �شهوات  امتطاء  يف  الفر�شان  ق��وة  ت��رز 

ويف اإظهار مهارتهم يف ا�شتخدام اأ�شلحتهم.

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

الأمني  العفيفي  اأم���ل  ���ش��ع��ادة  اأك����دت 
ال��رتب��وي��ة على  ال��ع��ام جل��ائ��زة خليفة 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت  اأن 
منا�شبة  ت��ع��ت��ر  والأرب����ع����ني  ال����راب����ع 
ق���ل���وب جميع  وط���ن���ي���ة غ���ال���ي���ة ع���ل���ى 
امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى اأر������س 
ال���دول���ة، ف��ف��ي ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة يتجدد 
عهد الولء والنتماء للوطن وقيادته 

الر�شيدة . 

نقلة علمية ومعرفية
وطننا  ب��ه  ي��ن��ع��م  م��ا  اأن  اإىل  وا����ش���ارت 
م��ن خ��ري وازده����ار ومتيز يف معدلت 

يت�شدر  من��وذج��اً  منه  جعلت  التنمية 
هذه  ال��ع��امل��ي��ة،  التناف�شية  م��وؤ���ش��رات 
الجن������ازات وغ���ريه���ا م���ن الإب���داع���ات 
تعاىل،  اهلل  بف�شل  مت��ت  احل�����ش��اري��ة 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  يف  م��ت��م��ث��ل��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  حفظه  الدولة 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شمو  و�شاحب  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة،  للقوات 
ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى 

لالحتاد حكام الإمارات . 
ه���������ذه الجن�����������������ازات وغ�������ريه�������ا من 
الإب���داع���ات احل�����ش��اري��ة مت��ت بف�شل 
قيادتنا  م��ن  وبتوجيهات  ت��ع��اىل،  اهلل 
الر�شيدة، هذه القيادة احلكيمة التي 
عرت بنا اإىل ع�شر البتكار والإبداع 
ال�شمو  اع��ت��م��اد ���ش��اح��ب  م���ن خ����الل 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
ال�شيا�شة  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س 
ل���دول���ة الإم���������ارات يف جمال  ال��ع��ل��ي��ا 
والبتكار،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ع���ل���وم 
وطنية  مبادرة   100 تت�شمن  والتي 
وال�شحية  التعليمية  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
واملياه،  وال��ف�����ش��اء  وال��ن��ق��ل  وال��ط��اق��ة 
ي�شل حجم ال�شتثمار فيها اأكرث من 

اأي�شاً  وتت�شمن  دره��م،  مليار   300
يف  وطنية جديدة  �شيا�شات  جمموعة 
وال�شتثمارية  الت�شريعية  امل��ج��الت 
واملالية،  والتعليمية  والتكنولوجية 
القت�شاد  م����ع����ادلت  ت��غ��ي��ري  ب���ه���دف 
العتماد  عن  بعيداً  ودفعه  الوطني، 
نقلة  وحتقيق  النفطية،  امل���وارد  على 
لدولة  م��ت��ق��دم��ة  وم��ع��رف��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 

الإمارات خالل ال�شنوات القادمة.
ن�شتذكر بكل  اأننا جميعاً  واأك��دت على 
الفخر والعزة الدور التاريخي للوالد 
امل��وؤ���ش�����س وال��ق��ائ��د ال��ب��اين امل��غ��ف��ور له 
باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه، م�شرية اإىل 
ت�شهدها  التي  النه�شة احل�شارية  اأن 

ال�����دول�����ة ����ش���م���ل���ت ج���م���ي���ع امل����ج����الت 
التعليم  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال��ت��ن��م��وي��ة 
الذي يعتر يف ركيزة اأجندة اأولويات 
دولة  جنحت  حيث  الر�شيدة،  القيادة 
الإم��ارات العربية املتحدة يف اأن تقدم 
منوذجاً فريداً لتعليم يواكب الع�شر 
ويلبي احتياجات جمتمع املعرفة بكل 

ما ي�شهده من تطور علمي وتقني. 
الإماراتية  امل��راأة  اإن  العفيفي،  وقالت 
م�شرية  يف  ح�شارية  منجزات  �شجلت 
القيادة  رع���اي���ة  خ����الل  م���ن  الحت�����اد 
البيئة  املراأة وتوفري  الر�شيدة مل�شرية 
باإيجابية  امل�شاهمة  من  متكنها  التي 
الوطنية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف 
واليوم تت�شدر املراأة الإماراتية امل�شهد 

امل��ت��م��ي��ز وعملها  م���ن خ���الل ج��ه��ده��ا 
الدوؤوب طوال م�شريتها التي حظيت 
�شمو  قبل  م��ن  لحم���دود  بدعم  فيها 
الرئي�س  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى 
رئي�شة  العام  الن�شائي  الحتاد  رئي�شة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة " 
اأم الإمارات " ، حيث تويل �شموها هذه 
مما  واهتمامها  رعايتها  جل  امل�شرية 
النجاح وحتقيق  اأ���ش��ب��اب  ل��ل��م��راأة  ه��ي��اأ 
والتعليم  الأ���ش��رة  رع��اي��ة  اأدوراه�����ا يف 

والعمل وخدمة املجتمع . 
واأكدت العفيفي على اأن جائزة خليفة 
وطنية  م�����ب�����ادرة  ت��ع��ت��ر  ال����رتب����وي����ة 
رائ�����دة ت���واك���ب م��ن��ج��زات الحت�����اد اإذ 

انطالقها  م��ن��ذ  اجل���ائ���زة  ت�����ش��ت��ه��دف 
العاملني  قطاع  يف  العاملني  ت�شجيع 
ع���ل���ى الإب���������داع وال���ت���م���ي���ز ال����رتب����وي، 
التا�شعة  وت��ط��رح اجل��ائ��زة يف دورت��ه��ا 
ع�شر  اأح����د  ع���دد   2016/2015
العام،  التعليم  تغطي  متنوعة  جماًل 
وال��ت��ع��ل��ي��م اجل���ام���ع���ي، وت����رك����ز على 
البتكار الرتبوي الذي طرحت له يف 
الأول من  دورتها احلالية جماًل هو 

نوعه . 
نحتفل  ونحن  اإننا   ، العفيفي  وقالت 
باليوم الوطني الرابع والأربعني نقف 
�شهدائنا  لأرواح  واح���رتام���اً  اإج����الًل 
الذكية  الذين �شالت دماوؤهم  الأب��رار 
دف���اع���اً ع���ن ال�����ش��رع��ي��ة ���ش��م��ن ق���وات 

ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي، ف���ه���وؤلء الأب����رار 
نور يف  بنرا�س من  اأ�شمائهم  �شجلوا 
ربهم  عند  اأحياء  وه��م  جميعاً  قلوبنا 

يرزقون . 
خليفة  جلائزة  العام  الأم��ني  وا�شارت 
الرتبوية اإىل اأن اليوم الوطني �شيظل 
منا�شبة خالدة جندد فيها عهد الولء 
العزم على موا�شلة  ونعقد  والنتماء 
اجلهد والعمل بكفاءة ومتيز يرتجم 
حفظها  الر�شيدة  قيادتنا  توجيهات 

اهلل . 

•• العني - الفجر

ال�شهيد  بيوم  للتوزيع  العني  �شركة  احتفلت 
يف املبنى الرئي�شي لل�شركة و ذلك تزامناً مع 
احتفال  دولة الإم��ارات العربية املتحدة بيوم 
اأ���ش��دره �شاحب  ال���ذي  ال��ق��رار  وف��ق  ال�شهيد 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل، والذي مبوجبه مت اعتبار 
30 نوفمر من كل عام منا�شبة وطنية واإجازة 
وا�شتذكاراً  ال��وط��ن  ل�شهداء  ت��ك��رمي��اً  ر�شمية 

لبطولتهم وت�شحياتهم واإخال�شهم وولئهم 
لوطنهم وقيادته الر�شيدة.

يف  الأع���الم  بتنكي�س  �شباحاً  الفعالية  ب���داأت 
م��ب��ن��ى ال�����ش��رك��ة ال��رئ��ي�����ش��ي و م���راك���ز خدمة 
بعد  للتوزيع  العني  ل�شركة  التابعة  العمالء 
ذلك جتمع املدراء و روؤ�شاء الأق�شام واملوظفني 
الذين  لل�شهداء  �شامت  دعاء  دقيقة  للوقوف 
ل����الإم����ارات و يف اآخر  اأرواح����ه����م ف����داء  ب���ذل���وا 
الحتفالية مت رفع العلم مع الن�شيد الوطني 
�شرح مدير عام �شركة العني للتوزيع حممد 

�شامل بن عمري ال�شم�شي باأن يوم ال�شهيد هو 
ي��وم ت��ك��رمي ال��رج��ال الأوف���ي���اء ال��ذي��ن حملوا 
ال��روح رخي�شًة  وب��ذل��وا  اأكفهم  اأرواح��ه��م على 
مرفوعة  الإم������ارات  راي���ة  تبقى  اأن  اأج���ل  م��ن 
وخالدة، و من اأجل اأن تعي�س الإمارات و�شعبها 

يف اأمن وا�شتقرار ورخاء و�شعادة.
الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  ب���اأن  ب��ن عمري  ق��ال  و 
جت�شد منوذج القيم الإماراتية الأ�شيلة الذي 
يجمع اأبناء و بنات �شعب الإم��ارات حتت لواء 
هذه القيادة ، و اأكد ال�شام�شي باأن يوم ال�شهيد 

�شيظل منا�شبة خالدة يف قلوبنا جميعا ن�شتذكر 
فيها ت�شحياتهم التي ل تغيب عنا اأبدا و نعلم 
النتماء  و  ال��ولء  معاين  خاللها  من  الن�سء 
الإماراتيني  فكل  الر�شيدة  قيادته  و  للوطن 
واحد،  وبقلب  واح��د  وب�شوت  ال��ي��وم  ي���رددون 
معاهدين الوطن والقيادة باأننا م�شتمرون يف 
العمل والعطاء والت�شحية لهذا الوطن حتى 
اآخر حلظة من حياتنا واآخر قطرة من دمائنا، 
اإذا  ولي�س هناك اأغلى من الوطن، وخ�شو�شاً 

كان هذا الوطن هو الإمارات.

برتحيب رئي�س �لدولة ورعاية ملك �ملغرب 

اأبوظبــي ت�صت�صيـــف معـــر�س الأ�صبــوع املغـربـــي التـــراثـــــي 

و�لأربعني" �لر�بع  �لوطني  �ليوم  "مبنا�سبة 

الر�صيدة وقيادتنا  للوطن  والنتماء  الولء  عهد  وجندد  احل�صارية  مبنجزاتنا  نفخر  العفيفي":  "اأمل 
�ملر�أة �لإمار�تية �سجلت منجز�ت ح�سارية يف م�سرية �لحتاد

•• العني - الفجر

اإن  ال��ع��ام��ري  ب��ن رك��ا���س  ���ش��امل حممد  ق��ال ال�شيخ 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإع���الن 
 " ال�شهيد  ،"يوم  اهلل  حفظه  ال��دول��ة   رئي�س  نهيان 
الإمارات  دول��ة  مل�شرية  جت�شيد  لهو  �شنوية   ذك��رى 
يف بعدها الوطني والن�شايل والإن�شاين، والتم�شك 
معناها  يف  جت�شد  فاملنا�شبة  والأر������س،  ب��ال��ك��رام��ة 
احلقيقي العتزاز ب�شهداء الوطن الأبرار من اأبناء 
الوطن عامة والقوات امل�شلحة خا�شة، وهي منا�شبة 
اأبناء  قدمها  التي  اجلليلة  بالت�شحيات  بها  نفتخر 
الوطن يف كافة ال�شاحات وامليادين، وعندما حتتفل 

القيادة  قبل  تقدير من  فهذا  ال�شهيد،  بيوم  دولتنا 
يف  لت�شحياتهم  وتثمني  الأبطال،  لهوؤلء  الر�شيدة 
الوطن  ف�شهداء  والكرامة،  والعزة  ال�شرف  ميدان 
تقف  وكلماتنا  �شدورنا،  على  �شرف  و�شام  �شيبقون 
ب�شهداء  واعتزازنا  فخرنا  عن  التعبري  عن  عاجزة 
الوطن  الأبرار الذين �شحوا بحياتهم من اأجل اأن 

تبقى راية الدولة عالية خفاقة.
اإن��ن��ا نعاهد  ب��ن رك��ا���س ق��ائ��اًل:  وت��اب��ع ال�شيخ �شامل 
القيادة الر�شيدة على اأن تكون روح ال�شهادة هذه هي 
الوطنية والتالحم والإخال�س  الوحدة  اإىل  رائدنا 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  ظ��ل  يف  للوطن  وال��وف��اء 
الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

حفظه اهلل، واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، وامل��ت��اب��ع��ة الدقيقة 
والدعم املتوا�شل من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى 

اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.
ال�شاطعة  احلقيقة  :اإن  رك��ا���س  ب��ن  ال�شيخ  وخ��ت��م 
اخلا�شة  العالقة  ه��ي  الإم����ارات  دولتنا  متيز  التي 
واحلميمة  جداً بني القيادة وال�شعب، نتيجة الغر�س 
زايد بن  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  القائد  الذي زرعه  الطيب 

�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

اأقامت جمعية الإم��ارات للتنمية الجتماعية يف راأ�س اخليمة م�شاء 
ب��ن �شقر  اأح��م��د  ال�شيخ  برعاية  ال��وط��ن  اأوب��ري��ت فخر  الأول  اأم�����س 
القا�شمي رئي�س دائرة اجلمارك واملوانئ رئي�س هيئة املنطقة احلرة 
يف راأ�س اخليمة، احتفاًل بيوم ال�شهيد، ومب�شاركة وا�شعة من الفنانني 

وطالب املدار�س واأبناء القوات امل�شلحة.
للتنمية  الإم���ارات  ع��ام جمعية  بن عنر مدير  �شامل  واأو���ش��ح خلف 
الجتماعية اأن يوم ال�شهيد هو يوم تخليد لذكرى �شهداء الإمارات 
البوا�شل والذين �شحوا باأعز ما ميلكون، ن�شرة للوطن، ودفاعاً عن 
احلق والعروبة، موؤكداً اأن احلزن والأمل على فقدان هوؤلء الأبرار، ل 

يزيد �شعب الإمارات اإل وحدة وتالحم خلف القيادة الر�شيدة بقيادة 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
خا�شاً،  يوماً  عام  نوفمر من كل   30 يوم  بتخ�شي�س  وال��ذي وجه 
يحيي فيه اأبناء الدولة ذكرى كوكبة من اأبناء القوات امل�شلحة التي 

وهبت اأرواحها الطاهرة دفاعاً عن احلق والعدل وال�شتقرار.
يوم  ي��وم الحت��اد ح��دث م�شرق يف م�شريتنا احل�شارية  اأن  واأ���ش��اف 
املتحدة  العربية  الم��ارات  دولة  فكانت  والإرادة  الكلمة  فيه  توحدت 
وما تنعم به من ا�شتقرار �شيا�شي وازدهار اقت�شاري وعالقات ان�شانية 
اإقليمية  لأوا���ش��ر  لتوؤ�ش�س  ال��ق��ارات  ع��ر  متتد  وثقافية  وجت��اري��ة 
ومنا�شرة  وال��ت��وازن  والع��ت��دال  احلكمة  مبادئ  على  قائمة  ودولية 

احلق والعدل وعدم التدخل يف �شوؤون الخرين.

المارات للتنمية الجتماعية تن�صد فخر الوطن �صامل بن ركا�س : �صهداء الوطن �صيبقون و�صام �صرف على �صدورنا

•• العني - الفجر

و  تخليدا  تقام  التي  ال�شهيد  ي��وم  فعالية  مع  تزامنا 
مدينة  بلدية  قامت  الوطن  �شهداء  لذكرى  اإج��الل 
العني ممثلة ب�شعادة املدير العام الدكتور مطر حممد 
البلدية  موظفي  و  التنفيذيني  امل����دراء  و  النعيمي 
مبكانتهم  تليق  فعالية  يف  ال�����ش��ه��داء  ذك���رى  ب��اإح��ي��اء 

الغالية و ت�شحياتهم البا�شلة .
و قد قامت بلدية مدينة العني بتنكي�س علم الدولة 

يف ال�شاعة الثامنة �شباحا ، ثم قام �شعادة النعيمي و 
و  �شمت  حلظة  بوقوف  العني  مدينة  بلدية  موظفو 
دعاء ل�شهداء الوطن قبل اإعادة رفع العلم مرة اأخرى 

يف ال�شاعة 11 �شباحا .
ل��ف��ع��ال��ي��ة يوم  ال��ع��ني  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ي��اأت��ي تنظيم  و 
ال�شهيد حتقيقا لتوجهات و اأهداف النظام البلدي يف 
امل�شاركة الوطنية و املجتمعية و دعم الإدارة التكاملية 
اأ�شح�������اب  و  ال�شت���������راتيجي����ني  ال�شرك������������اء  م��ع 

العالق��������ة .

موؤ�ص�صات حممد بن خالد اآل نهيان حتتفل بيوم ال�صهيد

بلديـــة مدينـــة العيــن حتيـــي 
ذكــرى يـــوم ال�صهيـــد 

العــني للتـــوزيـــع جت�صــد معنـــى يـــوم ال�صهيــــد

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ روعه حممد 
ع��ب��دال��رح��م��ن ح���ام���د  - 
ال�شودان اجلن�شية- جواز 
�شفره  رقم )741175( 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/8007174

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ حممد عريف 
حممد رم�شان    - باك�شتان 
�شفره   ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
 )1984511( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/7505564

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و/ رن���ا حممد     
ع��ب��دال��رح��م��ن ح���ام���دا  - 
ال�شودان اجلن�شية- جواز 
�شفره  رقم )741173( 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/8007174

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و/ ام����ان����دا 
بريطاين   - ويل�س  جانى 
اجلن�شية- جواز �شفره  رقم 
 )0465916972 (
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   056/7420004

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ ن����ورا عمر 
�شالح بن حيد   - اليمن 
�شفره   ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
 )04677005( رق����م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   055/5184884
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العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
اليقني  ال�ش�����ادة/مطبعة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
التجارية رخ�شة رقم:CN 1517536   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد ال�شيخ عو�س احمد الدغاري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالقادر عو�س حممد عو�س اجلابري

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موديل�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت اللكرتوميكانيكية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1140024   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل �شالح عبداهلل عو�س العامري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �شعيد حبان �شعيد الكثريي

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
برلني  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1067203   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
را�شد عبداهلل �شعيد علي ال�شيدي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء
را�شد عبداهلل �شعيد علي ال�شيدي من 0% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي ح�شني ح�شن �شبيح
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حازم لقطع الغيار 

امل�شتعملة رخ�شة رقم:CN 1014628 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

را�شد عبداهلل �شعيد علي ال�شيدي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

را�شد عبداهلل �شعيد علي ال�شيدي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حازم ح�شني ح�شن �شبيح

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
الدوات  لت�شليح  احلمداين  ال�ش�����ادة/علي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهربائية رخ�شة رقم:CN 1094690 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 2.36*1 اىل 2.36*1

تعديل ا�شم جتاري من/علي احلمداين لت�شليح الدوات الكهربائية
ALI AL HAMDANI ELECTRICAL REPAIR

اىل/رمز اجلودة لتجارة الدوات الكهربائية  
RAMZ ALJODA ELECTRICALS TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة )4752006(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح املردات والغ�شالت وال�شخانات )9522001(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح و�شيانة مكيفات الهواء ومعدات التريد وتنقية الهواء )3312007(
تعديل ن�شاط/حذف بيع اجهزة التريد التكييف - وحدات - بالتجزئة )4759008(

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
بال�شعر  للعناية  الوروبي  ال�ش�����ادة/ال�شتوديو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1028080 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حممد علي حممد حلمي احمد ب�شيوين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد حممود عثمان �شعبان %100

تعديل وكيل خدمات/حذف خليفة ابراهيم عبدالرحيم احمد ال�شيباين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ا�شامة عبيد ب�شنا

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.2*0.5
تعديل ا�شم جتاري من/ال�شتوديو الوروبي للعناية بال�شعر

THE EUROPEAN HAIR CARE STUDIO

اىل/املركز الوروبي للعناية بال�شعر  
THE EUROPEAN HAIR CARE CENTER

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخوان خوري لل�شتائر ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1031024 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شادق جعفر ح�شن املرزوقي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شادق جعفر ح�شن املرزوقي من 51% اىل %100
تعديل وكيل خدمات/حذف قا�شم غالحم�شني جمايل

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3.50*0.70 اىل 4*0.80
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/اخوان خوري لل�شتائر ذ.م.م
KHOORY BROTHERS CURTAINS LLC

اىل/اخوان خوري لل�شتائر   
KHOORY BROTHERS CURTAINS

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
انتجريتد  ال�ش�����ادة/ادفان�شد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شي�شتمز ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1081194 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد عبيد �شامل العثمان ال علي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد م�شبح عبيد بن حمد املهريي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ال�شريح لت�شميم نظم احلا�شوب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان خمي�س خلفان العبدان �شام�شي

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دنيا للحا�شوب

رخ�شة رقم:CN 1359293 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*33 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/دنيا للحا�شوب
DONIA COMPUTERS

اىل/الكرامي�س لالألعاب  
AL KARAMEESH TOYS

الظفرة  التعاونية جمعية  الظفرة  ال�شلع جمعية  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
التعاونية اىل املنطقة الغربية ال�شلع جمعية الظفرة التعاونية حمل رقم 509

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع اللعاب ولعب الطفال - بالتجزئة )4764001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الجهزة ال�شمعية واملرئية والت�شجيل ولوازمها - بالتجزئة )4742001(

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الع�شل اللبناين

رخ�شة رقم:CN 1031228 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة الع�شل اللبناين
LEBANESE HONEY ESTABLISHMENT

اىل/اجلدارة لال�شقف املعلقة والقواطع  
AL JADARA FALSE CEILING AND PARTITIONS

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي - �شارع ال�شالم - بناية ورثة/خليفة حممد هزمي 
املهريي اىل اأبوظبي اأبوظبي �شارع اإلكرتا �شرق 15 ق C18 ط 1 مكتب 1027 بناية/

�شيف حممد مبارك اآل �شاملني املن�شوري
تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب ال�شقف املعلقة والقواطع اخلفيفة )4330018(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة ادوات وم�شتلزمات املناحل - باجلملة )4653007(

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إلغاء �إعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س  الرخ�شة 
رقم:CN 1763817 بال�شم التجاري:ليمارا حلويات 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �شوب  وكويف 

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

تنويــه
العدد رقم :1210  الوطن يف  ال�شادر بجريدة  بال�شارة اىل العالن 
 CN 1010293:بتاريخ:2015/1/29 بخ�شو�س الرخ�شة التجارية رقم

بال�شم التجاري:اريا لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م
بانه ورد بطريق اخلطاأ يف العالن  التنمية القت�شادية  دائرة  تنوه 

امل�شار اليه وال�شحيح اأنه جاري:
1- تعديل ال�شريك/في�شل مرعي خمي�س حممد عمر الكثريي

اىل/ورثة في�شل مرعي خمي�س حممد عمر الكثريي
دائرة  مراجعة  الجراء  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون بارين

رخ�شة رقم:CN 1405069   قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة وليد �شالح خمي�س العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

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

للمقاولت ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1014772   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احلاج م�شلم مفلح املزروعي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف منري احمد علي عي�شى اجلنيبي

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العنوان للحا�شب 

اليل ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1198278   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
احمد عبدال�شالم احمد الدغيدى من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ناهل احمد عو�س اهلل بكر

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حلول  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شتثمر للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1415269 قد تقدموا الينا بطلب

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مقهى وكافترييا 
�شكوديتو رخ�شة رقم:CN 1114482   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هاجر عبداهلل حممد علي الزعابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف في�شل علي عبداهلل علي القا�شي الظاهري

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
اللم�شة  ال�ش�����ادة/كراج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املا�شية ل�شبغ و�شمكرة ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1193325   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جواهر عبداهلل عامر احلا�شدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه ح�شن حممد البلو�شي

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بريفكت افوكادو 
للع�شائر رخ�شة رقم:CN 1890000   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حممد حميد علي �شامل الدرعي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد حميد علي �شامل الدرعي من 100% اىل %0

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ادهم رفيق دانيال ب�شل %100

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شتل روعة

رخ�شة رقم:CN 1386960 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/م�شتل روعة
RWAA NURSERY

اىل/روعة للزهور  
RWAA FLOWERS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الزهور والنباتات الطبيعية - بالتجزئة )4773302(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �شتالت ال�شجار والنباتات - باجلملة )4620105(

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

••  اأبوظبي-الفجر: 

اأزاح�����ت ���ش��رك��ة ت����وازن ال�����ش��ت��ار ���ش��ب��اح ام�س 
الث��ن��ني ع��ن ل��وح��ة ف��ري��دة اأع��دت��ه��ا الفنانة 
�شركة  من  بتكليف  دميثان  ميثاء  الماراتية 
توازن و�شممت تخليداً ليوم ال�شهيد واأطلق 

على اللوحة ا�شم اأمان .
ح�����ش��ر ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف حممد 
توازن  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  الهاجري، 
وكافة موظفي ال�شركة مببنى )املعمورة ب( 

هوؤلء  ال��وط��ن،  �شهداء  يف  والتفكري  للتاأمل 
الأ�شخا�س ال�شجعان الذين �شحوا بحياتهم 
من اأجل �شالمة واأمن دولة الإمارات العربية 

املتحدة و�شعبها.
وقال �شعادة �شيف حممد الهاجري، الرئي�س 
التنفيذي ل�شركة توازن اإن هذه هي الطريقة 
املثلى للتعبري عما يعني يوم ال�شهيد بالن�شبة 
اأم����ر ع��ظ��ي��م ل��ه م��غ��زى يف نفو�شنا  اإن����ه  ل��ن��ا. 
جميعاً و من �شاأنه اأن يجعل جميع موظفينا 
هوؤلء  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  الت�شحيات  ي��ت��ذك��رون 

وهو  األ  ال��ي��وم،  ه��ذا  يف  املميزين  ال�شخا�س 
القادمة.  الوطنية  واملنا�شبات  ال�شهيد  ي��وم 
اإن ذلك يدل على التكاتف والتقدير من قبل 
القيادة الر�شيدة وجميع اأبناء �شعبنا يف ربوع 

الوطن الغايل .
ميثاء  الفنانة  قالت  الفني  العمل  �شرح  ويف 
الإمارات  الإم���ارات،  ال��وط��ن، هم  �شهداء  هم 
هوؤلء  ب��ني  املت�شابكة  الأي���دي  وتلك  ال�شبع، 
قادتنا  بني  التالحم  متثل  ال�شبعة،  الأ�شبال 
بف�شل  ال�شعبة،  الأوق���ات  ه��ذه  يف  واأبنائهم 

من اهلل وجهود قادتنا وجنودنا البوا�شل وما 
دولتنا، وحدودها، نحن  يقومون به حلماية 

نعي�س باأمان. 
واأ�شافت: ي�شعدين اأن يتم اختياري من قبل 
التي تتيح  ت��وازن للم�شاركة يف هذه اللحظة 
اأن نتذكر اأبطالنا واحلقيقة اإنني  لنا جميعاً 
اجلميل  اأرد  لكى  اأت�شوق  املواطنني  كل  مثل 
لبلدي واأنا اأفعل ذلك من خالل الفن واآمل 
به  ن�شعر  ما  عن  العمل معراً  يكون هذا  اأن 

جتاه وطننا العزيز. 

•• ابوظبي-الفجر:

ن����ظ����م م�����رك�����ز زاي���������د ل����ل����درا�����ش����ات 
وال����ب����ح����وث ال���ت���اب���ع ل����ن����ادي ت����راث 
ال�شهيد  ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  الإم�������ارات 
اأبوظبي  م�����ش��رح  يف  الأح�����د  م�����ش��اء 
ب��ك��ا���ش��ر الأم�����واج حم��ا���ش��رة خا�شة 
ب��ي��وم ال�����ش��ه��ي��د ب��ع��ن��وان ع��ن��د ربهم 
ال�شدور  مل��ا يف  و���ش��ف��اء  ي���رزق���ون... 
���ش��ل��ط��ان حممد  د.  ف��ي��ه��ا  ، حت����دث 
يف  التدري�س  هيئة  ع�شو  النعيمي 
ال�شهادة  اآث��ار  عن  اأبوظبي،  جامعة 
وف�شائلها يف الدنيا والآخرة يف ظل 
ما يكرم به اهلل ال�شهيد واأقاربه، وما 
ال�شدور،  الكرمي  القراآن  به  ي�شفي 
الذود  على  قيادتنا  به  تثبت  ما  ثم 
عن احل��ق، وذل��ك بح�شور د. را�شد 
اأح����م����د امل�����زروع�����ي م���دي���ر امل���رك���ز، 
والباحثني  الأك��ادمي��ي��ني  وع��دد من 
واملثقفني والإعالميني وجمع كبري 

من املدعوين.
بداأ د. النعيمي حما�شرته بالتاأكيد 
اأمل وحزن  م���ن  ل��ل�����ش��ه��ادة  م���ا  ع��ل��ى 
يعت�شران اأفئدة اأهل ال�شهيد وذويه 
واأ���ش��دق��ائ��ه ورف����اق درب���ه و�شالحه 
ف�شائل  لها من  وما  الفقد،  نتيجة 
ومكارم تعهد بها رب العباد يف الدنيا 
يقارن  املحا�شر  وانطلق  والآخ����رة، 
ب���ني ه���ات���ني ال��ك��ف��ت��ني ال���ت���ي طغى 

واكت�شت  الأوىل  على  فيها  احل���زن 
لي�شل  ب���ال���ف���رح،  الأخ�������رى  ال��ك��ف��ة 
ترجيح  اإىل  حم��ا���ش��رت��ه  ن��ه��اي��ة  يف 
على  احل������زن  ك���ف���ة  لأن  الأخ���������رية، 
ال�شهيد ل تعدو عن حمطة انتظار 
ت��ث��ق��ل ك��ف��ة ميزان  ت��ط��ول ح��ت��ى  ل 
حا�شراً  ب��اق��ي��ة  ل��ت�����ش��ت��م��ر  ال��ف��رح��ة 

وم�شتقباًل يف دنيانا واآخرتنا.
اأن���ه رغ���م اأن العني  وب���ني امل��ح��ا���ش��ر 
فقد  ع��ل��ى  يعت�شر  وال��ق��ل��ب  ت��دم��ع 
الأ�شباب  ت��ع��ددت  اأن���ه  اإل  ال�شهيد، 
، وكفى باملوت �شهيداً  وامل��وت واح��ُد 
ال�شهيد  ينتقل  اإذ  خ��امت��ة؛  ُح�����ش��ن 
ي��رزق، ينتظر يف الدار  اىل ربه حياً 
الآخرة لي�شفع يف �شبعني من اأهله، 

اأهله  منزلة  اهلل  يرفع  وب�شببه  ب��ل 
ال��ت��ي ب�شره  ال��ف��ردو���س الأع��ل��ى  اإىل 
للهمم  ���ش��ح��ذ  وب�����ش��ه��ادت��ه  ب��ه��ا،  اهلل 
يف  ج��دي��د  م��ن  للحما�شة  وت��ف��ج��ري 
تركهم  ال��ذي��ن  ال�شالح  رف��اق  قلوب 
وذوداً  احل��ق  ل��راي��ة  رف��ع��ة  مقاتلني 
واإحقاقاً  والإ�����ش����الم  ال��ع��روب��ة  ع���ن 
اأن يف ذلك  للحق. واأو�شح املحا�شر 
هوؤلء  نفو�س  للنفو�س..  �شفاء  كله 
م�شت�شهدا  ال�شهيد،  افتقدوا  الذين 
التي  القراآنية  الآي��ات  من  بالعديد 
ومبواقف  ���ش��دورن��ا،  يف  م��ا  ت�شفي 
اأن  اإل  اأب������وا،  ال���ذي���ن  اأم����ورن����ا  ولة 
�شدورنا،  يف  م��ا  مبواقفهم  ي�شفوا 
وبت�شريحاتهم التي اأكدت اأن توايل 

جنود  ا����ش���ت�������ش���ه���اد 
الوطن البوا�شل ل يزيدنا اإل ثباتاً 
ت�شحيات  تزيدنا  ول  احل���ق..  على 
تزيدنا  ول  بهم..  فخراً  اإل  اأبنائنا 

الأيام اإل عزماً وقوة واإ�شراراً.
اأمن  الت�شاق  مدى  املحا�شر  و�شرح 
والعربي،  الإقليمي  بالأمن  الوطن 
وارت��ب��اط��ه ب��الأم��ن ال����دويل، مبينا 
ما  ج��ان��ب  اإىل  ال��ي��م��ن،  اأح�����داث  اأن 
حملته من تهديد للتجارة الدولية 
م�شيق  عر  ثلثيها  نحو  مير  التي 
مبا�شرا  تهديدا  حملت  املندب،  باب 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  لأم���ن 
لأمن  ت��ه��دي��دا  وب��ال��ت��ايل  ال�شقيقة، 
وكان  الإقليمي،  ولالأمن  الإم���ارات 

اأمن  تهديد  اإىل  يرمون  مفجروها 
بناوؤه  برمتها، وهدم ما مت  املنطقة 
من تقدم ح�شاري وا�شتقرار، الأمر 
الع�شكري  التدخل  ا�شتدعى  ال��ذي 
العربي الذي تفتخر دولة الإمارات 
عرف  التي  وهي  �شمنه،  بفاعليتها 
واملتنوعة  الكبرية  اإ�شهاماتها  عنها 
يف حتقيق ال�شتقرار يف العديد من 

بقع العامل. 
املنا�شبة  ب����ه����ذه  امل����رك����ز  واأ������ش�����در 
ال�شعراء  م���ن  ع����دد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ومل�شقا  �شعريا  كتابا  الإم��ارات��ي��ني 
ت�شمنا ملحمة �شعرية اأبدعها مائة 
الإماراتيني  ال�شعراء  م��ن  وخم�شة 
را�شد  د.  اأو����ش���ح  اإذ  واخل��ل��ي��ج��ي��ني، 

املحا�شرة  اأدار  ال�����ذي  امل����زروع����ي 
املحا�شرة  اأن  واألقى كلمة بني فيها 
ان�شجاما  ياأتيان  والإ�شدار اخلا�س 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  مع 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �شاحب  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س النادي، 
ح���ي���ث ي���ح���ر����س ����ش���م���وه ع���ل���ى اأن 
املوؤ�ش�شات  مقدمة  يف  ال��ن��ادي  يظل 
الفعاليات  اإح��ي��اء  على  تعمل  ال��ت��ي 
ال�شهيد،  بيوم  والهتمام  الوطنية، 
اإر������ش�����اء ل���ل���رواب���ط ب����ني الأج����ي����ال، 
وامل�شتقبل  احلا�شر  لأبناء  وتذكرياً 
بت�شحيات الأ�شالف وما مُتّثله من 
ل��الق��ت��داء مب�شلكهم  وِع���َر  درو�����ٍس 

الوطني العظيم. 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

م�شت�شفى  يف  والفنية  والإداري����ة  الطبية  ال��ك��وادر  اأحيت 
ال�شيخ خليفة التخ�ش�شي يف راأ�س اخليمة يوم ال�شهيد، 
وحتى  �شباحاً  الثامنة  من  العلم  بتنكي�س  قامت  حيث 
�شمت  دقيقة  ووقفت  �شباحٍا،  والن�شف  ع�شرة  احلادية 
ليعاد   11:30 ال�شاعة  عند  ال�شهداء  اأرواح  على  ودع��اء 
رف���ع ال��ع��ل��م ب��ع��د دق��ي��ق��ة واح����دة، وذل���ك اإج����الًل واإكباراً 

وعرفاناً بت�شحيات �شهداء الوطن الأبرار.
يف  الدولية  والعالقات  احلكومي  الت�شال  رئي�س  وذك��ر 
نقف  اإننا  الها�شمي  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  امل�شت�شفى 
اأمام ت�شحيات �شهدائنا  اليوم بكل فخر واعزاز واإجالل 
وا�شتب�شلوا  الوطني  الواجب  ن��داء  لبوا  الذين  البوا�شل 
ان يوم  اإىل  ال��دف��اع عن احل��ق وال��ع��دل، منوها  يف �شبيل 
وبذل  بت�شحيات وعطاء  وعرفاناً  وف��اًء  يوم  هو  ال�شهيد 
اأرواحهم  ال��ذي��ن وه��ب��وا  ال���ررة  ال��وط��ن واأب��ن��ائ��ه  �شهداء 
لتظل راية دولة الإمارات العربية املتحدة خفاقة عالية 
الوطن  الوطنية داخل  ي��وؤدون مهامهم وواجباتهم  وهم 
وخارجه يف امليادين املدنية والع�شكرية والإن�شانية كافة.

واأكد اأن ت�شحيات ال�شهداء كبرية ول حدود لها لدرجة 
اأرواح��ه��م ف��داء للوطن وه��ذا حمل تقدير القيادة  وهب 
اأبناء �شعب الإم��ارات الذين  الر�شيدة واحلكومة وجميع 
ال�شهداء  ل��ه��وؤلء  واإك���ب���ار  اإج����الل  وق��ف��ة  ي��ق��ف��ون جميعا 
تاأ�شي�س  منذ  اخلفاقة  ورايته  الوطن  عن  دافعوا  الذين 

الدولة وحتى يومنا هذا.
التخ�ش�شي  خليفة  ال�����ش��ي��خ  م�شت�شفى  ان  اإىل  واأ����ش���ار 
بعد  بها  ويفخر  يت�شرف  رفيعة  مبكانة  يحظى  اأ�شبح 
القا�شمي  بن �شقر  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  اأمر �شاحب  اأن 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة واأخيه �شاحب 
املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعلى حاكم الفجرية، باإطالق ا�شم �شارع ال�شهداء على 
اخليمة،  وراأ���س  الفجرية  اإم��ارت��ي  بني  الوا�شل  الطريق 
���ش��ارع ال�شيخ حممد  اإىل  ي��ب��داأ م��ن دب��ا الفجرية  وال���ذي 
بن زايد مرورا مب�شت�شفى ال�شيخ خليفة التخ�ش�شي يف 
اإمارة راأ�س اخليمة، وذلك تخليدا لذكرى �شهداء الوطن 
الوطني  واجبهم  ت��اأدي��ة  اأث��ن��اء  العال  اإىل  ارت��ق��وا  ال��ذي��ن 
ال�شجاعة  ملعاين  وحتية  العربي  التحالف  ق��وات  �شمن 

والت�شحية والعطاء التي ج�شدوها.

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي واأع�شاء  ���ش��ارك ط���الب وط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة 
الحتفاء  فعاليات  يف  والإداري���ة  التدري�شية  الهيئتني 
يف  ال��دول��ة  علم  تنكي�س  ت�شمنت  التي  ال�شهيد  ي��وم  ب� 
خاللها  قام  �شمت  دقيقة  والوقوف  اجلامعي  احل��رم 
اأرواح  يتغمد  اأن  تعاىل  اهلل  اإىل  بالت�شرع  امل�شاركني 
�شهداء الدولة الأبرار بالرحمة واملغفرة واأن ي�شكنهم 
حرمل  ب��ن  �شعيد  ع��ل��ي  ���ش��ع��ادة  واأك����د  ج��ن��ات��ه.  ف�شيح 
التنفيذي  اأبوظبي  جامعة  جمل�س  رئي�س  الظاهري 
يف  خ��ال��دة  �شتظل  الأب����رار  ال��وط��ن  �شهداء  ملحمة  اأن 
جميع  ل��دى  حا�شرة  ذك��راه��م  و�شتظل  جميعا  قلوبنا 
اأبناء وبنات الوطن يف جامعة اأبوظبي فهوؤلء الأبطال 
الوطن  �شبيل  ال��غ��ال��ي��ة يف  ب��اأرواح��ه��م  ج����ادوا  ال��ذي��ن 

ورفعته وال��ذود عن مبادئه وقيمه وعدهم اهلل تعاىل 
باأنهم اأحياء عند ربهم يرزقون. واأو�شح بن حرمل اأن 
ت�شحيات �شهداء الوطن �شتبقى يف الذاكرة اجلمعية 
منوذجا  الت�شحيات  ه��ذه  ت�شكل  اإذ  الإم����ارات  ل��دول��ة 
اأب��ن��اء وب��ن��ات هذا  ت��رب��ى عليه  ال���ذي  للبذل وال��ع��ط��اء 
الر�شيدة متمثلة  الوطن متمثلني بتوجيهات قيادتنا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل-  -حفظه  الدولة  رئي�س 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�شمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب  جمل�س 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  للتعليم  اأبوظبي 

اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات. 

•• دبي -وام:

�شارك ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي ام�س كافة 
الدوائر احلكومية ممثلة ب�دائرة املوارد الب�شرية 
اإىل  املالية  والرقابة  املالية  ودائ��رة  دبي  حلكومة 
ج��ان��ب دائ����رة ال�����ش��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة حل��ك��وم��ة دبي 
وحكومة دبي الذكية اإ�شافة اإىل دائرة الت�شريفات 
يوم  لإح��ي��اء  وطنية  فعالية  بتنظيم  وال�شيافة 
الديوان  ال��ع��ل��م يف  ���ش��اري��ة  م��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��ه��ي��د يف 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
اأن  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

يكون يوم 30 نوفمر من كل عام يوما لل�شهيد 
ال��وط��ن يف  ���ش��ه��داء  واإج����الل واإك���ب���ارا لت�شحيات 
ووقف  والإن�شانية.  واملدنية  الع�شكرية  امليادين 
احل�شور من م�شوؤولني وموظفني دقيقة �شمت 
احلادية  ال�شاعة  عند  ال�شهداء  لأرواح  وال��دع��اء 
ال��ع��ل��م مرفقا  ع�شر وال��ن�����ش��ف وم���ن ث��م مت رف���ع 
بالن�شيد الوطني للدولة يف م�شهد �شور بو�شوح 
وقال  عليه.  وحر�شهم  الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  حلمة 
معايل حممد اإبراهيم ال�شيباين مدير عام ديوان 
�شاحب ال�شمو حاكم دبي نقف اليوم جميعا على 
قلب رجل واحد اإىل جانب اأ�شر ال�شهداء وذويهم 

اأزره��م يف م�شهد مهيب من  ون�شد من  ندعمهم 
اأ�شمى  ل��ن�����ش��ط��ر  ال��وط��ن��ي  وال����رتاب����ط  ال��ت��الح��م 
الأ�شيل  باملعدن  والف��ت��خ��ار  وامل��ج��د  العز  معاين 
واعتزاز  فخر  ال�شهيد  ي��وم  ويكر�س   . ل�شهدائنا 
دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ق��ي��ادة و�شعبا 
اإعالء راية  اأجل  بت�شحيات ال�شهداء الأب��رار من 
ربوع دول  وال�شالم يف  ال�شتقرار  الوطن وحفظ 
قيم  على  التاأكيد  كما  �شعوبها..  واأم���ن  املنطقة 
الولء للوطن والأمة والت�شحية والفداء كمنهج 
احلنيف  الإ���ش��الم��ي  دي��ن��ن��ا  م��ن  وم�شتمد  را���ش��خ 

الذي اأعلى من مكانة ال�شهادة وال�شهداء . 

ديوان حاكم دبي يحيي الذكرى الأوىل ليوم ال�صهيد
•• عجمان-وام:

للمجل�س  العام  الأم��ني  املطرو�شي  �شيف  �شعيد  املهند�س  �شعادة  قال 
لأرواح  واإك��ب��ار  اإج��الل  حتية  اأكفنا  نرفع  عجمان  لإم���ارة  التنفيذي 
تذهب  ول��ن  مل  دم��اءه��م  اأن  واأبنائهم..  ولأ�شرهم  الأب���رار  ال�شهداء 
دولة  و�شعب  ملجتمع  الأ�شيلة  القيم  من  نابعة  فت�شحياتهم  ه��درا 
و�شتبقى  ن��ور  من  ب��اأح��رف  اأ�شمائهم  التاريخ  و�شي�شطر  الم����ارات.. 
حمفورة يف �شدور الأجيال القادمة . واأ�شاد الأمني العام للمجل�س 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقرار  عجمان  لإم���ارة  التنفيذي 
الثالثني  ي��وم  يكون  ب��اأن  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اليوم  ه��ذا  اأن  اىل  م�شريا  لل�شهيد..  يوما  ع��ام  كل  من  نوفمر  من 

الإم��ارات��ي قيادة  املجتمع  الوفاء يف  امل�شرف يعك�س مدى جتذر قيم 
و�شعبا ويعر عن العتزاز بت�شحيات �شهدائنا الأبرار وتاأكيدا على 
اأن الوطن ل ين�شى اأبدا اأبناوؤه الذين �شحوا باأنف�شهم دفاعا عنه يف 
ان  واك��د   . وعزته  رفعته  اأج��ل  من  ويعملون  وال�شرف  العز  �شاحات 
دولة  تاريخ  يف  م�شيئة  عالمة  وطنية  ملحمة  �شيبقى  ال�شهيد  يوم 
الإمارات ويف �شجلها امل�شرف يف خمتلف امليادين منذ قيامها بقيادة 
ثراه..  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الوالد 
كما وتعتر هذه املنا�شبة نرا�شا م�شرفا تذكر ابنائنا وبناتنا يف حب 
الوطن وعزته. وقال اأن دولة الإم��ارات �شتظل باأبنائها الررة عونا 
وا�شتقرارها  اأمنها  اأج��ل  من  لي�س  الت�شحيات  كانت  مهما  لالأ�شقاء 

فقط واإمنا ل�شعوب املنطقة كافة.

�صعيد املطرو�صي: ت�صحيات ال�صهداء نابعة من القيم الأ�صيلة ملجتمع و�صعب المارات

توازن تزيح ال�صتار عن حتفة فنية فريدة مبنا�صبة يوم ال�صهيد

عند ربهم يرزقون... و�سفاء ملا يف �ل�سدور 

حما�صرة ملركز زايد للدرا�صات والبحوث بنادي تراث الإمارات مبنا�صبة يوم ال�صهيد

جـــامعـــة اأبوظبــــي حتتفــــي ب�صهــــداء الوطــــن الأبـــــرار 

خليفـــة التخ�ص�صـــي يقــف دقيقـــة حــــداد لل�صهـــــداء

فقدان �سهادات اأ�سهم 
عن  اجلن�شية(  )اإم��ارات��ي  القبي�شي  بطي  مهنا  حممد  ال�شيد/  يعلن 
ا�شهم �شادرة من  �شركة )منازل العقارية(  بقيمة  50 �شهادة  فقدان 

درهم( مليون  وع�شرون  )خم�شة  درهم   25.000000
- رقم ال�شهادة )106624( بعدد  )500.000( �شهم
- رقم ال�شهادة )106625( بعدد  )500.000( �شهم
- رقم ال�شهادة )106626( بعدد  )500.000( �شهم
- رقم ال�شهادة )106627( بعدد  )500.000( �شهم
- رقم ال�شهادة )106628( بعدد  )500.000( �شهم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

الأبرار  �شهداءنا  وارح���م  اإم��ارات��ن��ا  احفظ  اللهم   
واأ�شكنهم ف�شيح جناتك حول هذه املعاين ال�شامية 
�شبقت  التي  ال�شمت  دقيقة  القلوب يف  دع��اء  ك��ان 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اح��ت��ف��اء  يف  ال��ع��ل��م  رف���ع 
وتنمية املجتمع بيوم ال�شهيد يف مقرها باأبوظبي 
وكافة املراكز الثقافية التابعة لها، برعاية معايل 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
م�شاركة  �شهد  وال��ذي  املجتمع،  وتنمية  وال�شباب 
معها،  واملتعاملني  ب��ال��وزارة  العاملني  ك��اف��ة  م��ن 
قيادات  بال�شهيد  الح��ت��ف��اء  فعاليات  يف  و���ش��ارك 
باإنزال علم الدولة يف  ب��داأ احلفل  ال��وزارة ، حيث 
العاملني  كافة  جتمع  ث��م  �شباحا،  الثامنة  مت��ام 
العلم،  ���ش��اري��ة  اأم���ام  ب���ال���وزارة يف احل��ادي��ة ع�شرة 
كل  �شمت  عندما  والن�شف  ع�شرة  احل��ادي��ة  حتى 
�شيء، وحتدثت فقط القلوب اخلا�شعة اإىل بارئها 
ال���دول���ة ،واختتمت  ب��ال��دع��اء، وب��ع��ده��ا رف���ع ع��ل��م 
املهريي  اأم���ل  الزميلة  األقتها  بكلمة  الفعاليات 
�شقيقة ال�شهيد جمال املهريي الذي فا�شت روحه 
اأكدت  ال�شقيق،  باليمن  وال��ع��دل  احل��ق  ع��ن  دف��ع��ا 

فداءا  ك��ان  اإذا  اإل  غاية  لي�س  ال�شت�شهاد  اأن  فيها 
كرامتها،  عن  ودفاعا  ملدها  ونرا�شا  الأم��ة  لهذه 
اإحقاق احلق  الرحمن يف  فال�شهداء هم هم جند 
الكوكبة  امللهوف، يف هذه  املظلوم وجندة  ون�شرة 
���ش��رية البطولة  ل��ي�����ش��ط��ر  اأخ����ي  امل���ب���ارك���ة م�����ش��ى 
البا�س  الت�شحيات موؤمنا بقيمة جي�شنا  وم�شرية 
اختتم  بعدها  الوطن  هذا  ل��رتاب  النتماء  ميلوؤه 
وكيل  ال�شابري  عفراء  �شعادة  بح�شور  الحتفال 

وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع.
كلمته  م��ب��ارك يف  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
التي وجهها للح�شور اإننا يف يوِم ال�شهيد نرتحم 
على �شهداِئنا الأبرار الذين هم املثاِل والقدوة يف 
واأنبل  ال��رج��ال  اأغ��ل��ى  فهم  والت�شحية،  البطولة 
ُي�شكنهم  اأن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  ندعو  ال��رج��ال، 
الوا�شعة،  برحمته  يرحمهم  واأن  النعيم  ج��ن��ات 
ويف يوم ال�شهيد ، اإمنا نعر عن الفخِر والعتزاز 
باجلهوِد املخل�شة وامل�شاعِر الوطنيِة القوية التي 
َنراها يف كافة موؤ�ش�شاِت املجتمع وبني جميِع اأبناء 
وب��ن��ات ال��وط��ن وف��اء وع��رف��ان��ا ل�شهدائنا الأع���ّزاء 
الذين َقدموا بدماِئهم الطاهرة اأَروَع �شجل خالد 
يف الن�شاِل �شد قَوى الظْلم والعدوان ، فت�شحيات 

اأه��داف الوطن  ال�شهداء الأب��رار يف �شبيل حتقيق 
والأمة يف احلرية والعزة والكرامة اإمنا هي تعبري 
اأ�شيل عن حبهم لوطنهم والتفافهم حول قادتهم 
حمايِة  يف  العظيم  ال��وط��ن��ِي  بواجِبهم  واإمي��ان��ه��م 
�شاِت واملكَت�َشبات ، بل اإن هذه الت�شحيات  كل املقدَّ
ر�شالِة  ع��ظ��م��ِة  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ه��ي  ك��ذل��ك  البطولية 
الأ�شقاء  ودع��ِم  الوطن  حمايِة  يف  امل�شلحة  قواِتنا 
واإحياء الأمل واإعالِء كلمِة احلق وحتقيِق الن�شر 

للمظلوم والت�َشدي ِلقَوى ال�شِر والغدر . 
واأ�شاف معاليه اإننا يف منا�شبة يوم ال�شهيد نتذكر 
املبادئ الوطنية والقومية والإن�شانية التي و�شعها 
يف رب��وع ه��ذه ال��دول��ة املغفور ل��ه ب���اإذن اهلل تعاىل 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  القائد  الوالد 
الذي تعلمنا منه مبادئ الوطنية احلقة وقيم حب 
الوطن والدفاع عن م�شاحله وهي املبادئ والقيم 
الوالد  ال�شمو  �شاحب  نهجها  على  ي�شري  ال��ت��ي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
 ، وال��ع��اف��ي��ة  ال�شحة  مب��وف��ور  وم��ت��ع��ه  اهلل  حفظه 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأع�شاِء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اِب  ومعهما  دب���ي، 

املجل�س الأعلى لالحتاد حكاِم الإم��ارات و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهِد 
 � ل��ل��ق��واِت امل�شلحة  ال��ق��ائ��ِد الأع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي نائب 
وعظيم  ال��ولء  �شادق  جميعاً  اإليهم  نرفع  اإذ  اإننا 
الن��ت��م��اء والح�����رتام ون��ت�����ش��رف ب��ال��ت��اأك��ي��د ل��ه��م ، 
منا�شبة  هو  اإمن��ا  ال�شهيد  بيوِم  احتفالنا  اأن  على 
له  وال����ولَء  ال��وط��ن  ح��ب  نفو�ِشنا  تعمق يف  طيبة 
والتفايَن يف حمايِته ونعتز فيه بحكمة قادة هذا 
اأهدافه،  حتقيِق  على  الكبري  هم  وحر�شِ ال��وط��ن 
به  َنحَظى  وم��ا  ال�شعب  ه��ذا  بعظمة  احتفال  فهو 
والقيادة يف  ال�شعِب  ووثيق بني  ارتباط قوي  ِمن 
وا�شتقرار  واأم��ن  رائعة تعر عن �شالبة  تظاهرة 
ال�����ش��ادق لكل م��ا متثله هذه  الإم�����ارات، وال����ولء 

الدولة الرائدة من قوة ووحدة وعزة وتقدم . 
بكلمته  ك  مبار  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  وتوجه 
لأب��ن��اِء وب��ن��اِت الإم����ارات ب��ل ولأب��ن��اِء وب��ن��اِت الأمِة 
العربيِة كلها قائال اإن الحتفاَل بيوم ال�شهيد يَزود 
للِحفاِظ  َتدَفُعها  هائلة  اإيجابية  بطاقاٍت  اأمَتنا 
ال��دف��اِع عن  �شبيِل  ال�شهداء يف  َب��َذَل��ُه  ما  كل  على 
الزكية  ب��اأرواِح��ه��م  ق��دم��وُه  وم��ا  وكرامِتها  ها  اأر�شِ
واأمتهم،  ب��الِده��م  ت��اري��ِخ  يف  نا�شعة  �شفحٍة  م��ن 
ِل��ِذك��راه��م وتكرمياً  ال��ي��وم اح��رتام��ا  واإن وق��وَف��ن��ا 
لأدواِرهم الوطنيِة الرائعة اإمنا هو تاأكيد وجَتديد 
نا و�شوِن ما  اأر�شِ مِلواِقِفنا جميعاً من اأجل حماية 
وكرامِتها  عزِتها  �شبيِل  يف  ال�شهداء  ه��وؤلء  َبذله 
باأن  اإع��الن منا  اأنه  وعلى َنحو رائع وم�شرف كما 

لكل  ر�شالة  اأي�شا  وه��ي  ت�شيع  ل  ال�شهداء  دم���اَء 
الإخوة  َبَذَله  ما  وِحمايَة  ِبناَء  تكِمَل  كي  الأجيال 
والآباء والأجداد، الذين �شحوا بحياتهم يف �شبيل 
اأنها حافز  كما  لنا جميعاً،  والن�شر  العزة  حتقيق 
وا�شح واأكيد اإىل الثقِة املُْطلَقِة يف امل�شتقبل الزاهر 

الذي �شوف ي�شكله الأبناء والأحفاد . 
بكل  نَحيي  املنا�شبة  بهذه  كلمته  معاليه  واختتم 
احرتاٍم واإجالل �شهداَءنا الأبرار ونذكر بكل فخر 
احلرية  ح��م��اي��ِة  يف  واأدواَره������م  ِن�شاَلهم  واع��ت��زاز 
والكرامِة وال�شتقالل، وواجُبنا من الآن اأْن نكِمَل 
الإمارات  لَتبقى  ت�شحياِتهم  ه��دِي  على  امل�شرية 
بف�شل التالحم القوي بني القيادة وال�شعب دولة 

تقدم ورخاء و�شالم وا�شتقرار .

اأم�س املجيد ، يوم ال�شهيد 30 من  يف �شباح 
الأم�����ة، قامت  ت���اري���خ  م���ن   2015 ن��وف��م��ر 
املتحدة مبرا�شم  العربية  الإم����ارات  جامعة 
�شهداء  ب��ت�����ش��ح��ي��ات  ال�شهيد احتفاء  ي����وم 
لالأجيال  واملجد  والعزة  الفخر  رمز  الوطن، 
احلا�شرة والقادمة يف املبنى الهاليل باحلرم 

اجلامعي.
احل�شرمي  غ��ال��ب  ال��دك��ت��ور  �شعادة  بح�شور 
العلمي  البحث  ل�شوؤون  نائب مدير اجلامعة 
علي  العليا، و�شعادة الدكتور  وال���درا����ش���ات 
الكعبي، نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون الطلبة 

الهيئة  واأع�شاء  الإدارات  والت�شجيل، ومدراء 
ب��اجل��ام��ع��ة وم��وظ��ف��ي اجلامعة  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 

والطلبة.
حيث مت تنكي�س العلم ال�شاعة 8:30 �شباحاً 
واإعادة رفعه ال�شاعة 11:30 �شباحاً واأن�شد 
اجل��م��ي��ع حت��ي��ة ال��ع��ل��م ، وب��ع��ده��ا ق���ام م���دراء 
املعر�س  ب��ت��ف��ق��د  اجل���ام���ع���ة  يف  ال���ق���ط���اع���ات 
امل�����ش��اح��ب ل��ي��وم ال�����ش��ه��ي��د، و����ش���ارك اجلميع 
يف و���ش��ع ���ش��ور ال�����ش��ه��داء الأب����رار يف خارطة 
ت�شامنهم مع  ع��ن  تعبريا  الإم����ارات،  ل��دول��ة 
الإلكرتوين  الكتاب   ، وتفقدوا  ال�شهداء  اأ�شر 

ل��ل�����ش��ه��داء ال����ذي اأع���دت���ه ع���م���ادة امل��ك��ت��ب��ات يف 
حياة  و�شرية  �شور  كل  على  يحوي  اجلامعة 
وتاريخ �شهداء الإمارات الأبرار الذين �شطور 
اأح��رف من نور لبناء ذاك��رة وطنية  بدمائهم 
حت��ف��ظ ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة م��ن ت��اري��خ دولة 

الإمارات.
وق����ام امل�����ش��ارك��ني واحل�����ش��ور ب��ك��ت��اب��ة كلمات 
اأعدته  ال��ذي  ال�شهيد  كتاب  يف  وعرفان  �شكر 
املدراء  وتفقد  ل��ذك��راه��م،  تخليدا  اجل��ام��ع��ة، 
بعد ذلك اللوحات امل�شاحبة ل�شهداء الوطن 
القوات  يف  ال���وط���ن  خ��دم��ة  يف  واإجن���ازات���ه���م 

ال�شهداء  وتفقدوا معر�س لوحات  امل�شلحة 
عرفانا  العني باليد  مل��دي��ن��ة  ر���ش��م��ت  ال���ت���ي 
مدن  جلميع  ال�شهداء  و���ش��ور  لت�شحياتهم 
امل�شاركني  الإم�����ارات. ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ع��ر 
الأب���رار  ال��وط��ن  ب�شهداء  فخرهم  م��دى  ع��ن 
اأرواح���ه���م ال��ط��اه��رة النقية،  وت��رح��م��وا ع��ل��ى 
بارزة  ع��الم��ة  ال�شهيد  ي���وم  اأن  ع��ل��ى  واأك�����دوا 
يف ت��اري��خ دول���ة الإم����ارات وج��ام��ع��ة الإم����ارات 
�شي�شجل  ال�شهيد،  ي��وم  واأن  املتحدة  العربية 
ي��وم الفخر والعز لتظل  ن��ور يف  ب��اأح��رف من 

راية الإمارات خفاقة عالية بني الأمم.      

•• املنطقة الغربية-الفجر: 

ذكرى  الغربية  املنطقة  بلدية  اأحيت 
يوم ال�شهيد الذي ي�شادف الثالثني 
من �شهر نوفمر من كل عام، حيث 
رفعه م�شحوباً  ثم  العلم  تنكي�س  مت 
مب�شاركة  وذل���ك  ال��وط��ن��ي،  بالن�شيد 
التنفيذيني وم��دراء الدارات  امل��دراء 

وموظفي البلدية.
ويف كلمة له بهذه املنا�شبة قال �شعادة 
املزروعي  خ��م��ي�����س  ع��ت��ي��ق  امل��ه��ن��د���س 
الغربية  املنطقة  ب��ل��دي��ة  ع���ام  م��دي��ر 
بالإنابة، نقف اليوم وكلنا عز و�شموخ 
يف ذكرى يوم ال�شهيد الذي ي�شادف 
كل  من  نوفمر  �شهر  من  الثالثني 
ي��ن��ع��م بالأمن  ال���غ���ايل  ع���ام ووط��ن��ن��ا 
الر�شيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ظ��ل  يف  والأم�����ان 
واإن �شهداءنا البوا�شل الذين قدموا 
الوطن  اأج���ل  م��ن  والنفي�س  ال��غ��ايل 
املظلومني �شطروا بدمائهم  ون�شرة 
الطاهرة واأرواحهم الزكية اأ�شمائهم 
ب��ح��روف م��ن ن��ور دف��اع��اً ع��ن الوطن 
ال���ت���اري���خ يذكر  و���ش��ي��ظ��ل  والأم���������ة، 
الوطن  عن  وت�شحياتهم  �شجاعتهم 
وكرامته  ع����زه  م���ن  ت�����ش��ب��ع��وا  ال�����ذي 
وتربوا  وال��ب��ط��ولت،  الن�شال  معنى 
وعلينا  الفيا�س،  معينه  من  ونهلوا 
اأب��ن��ائ��ن��ا حب  ن��ف��و���س  ن��غ��ر���س يف  اأن 

والإخال�س  ال��ت��ف��اين  وق��ي��م  ال��وط��ن 
وال���������ولء والن����ت����م����اء امل����ت����ج����ذرة يف 
ن��ف��و���س اأب��ن��اء الم�����ارات ال��ت��ي حتلوا 
ب��ه��ا وه����م ي����ج����ودون ب����اأرواح����ه����م يف 
�شاحات البطولت والعطاء وميادين 
�شائلني  الوطن.  عن  دفاعا  الواجب 
�شهداء  يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل 
ي�شكنهم  واأن  رحمته  بوا�شع  الوطن 
ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلهم وذويهم 
دولة  يحفظ  واأن  وال�شلوان،  ال�شر 
الإم��ارات العربية املتحدة واأن يدمي 

الأم����ن والأم�����ان يف ك��ل رب���وع وطننا 
الغايل.

بذكرى  الأي����ام  ه���ذه  نحتفل يف  ك��م��ا 
اليوم الوطني ومرور اأربعة واأربعني 
عاماً على احتاد دولتنا الغالية وكلنا 
املوؤ�ش�شني  ب����الأب����اء  واع����ت����زاز  ف��خ��ر 
العربية  الم���������ارات  دول������ة  لحت������اد 
امل��ت��ح��دة، وع��ل��ى راأ���ش��ه��م امل��غ��ف��ور له 
اآل  ب��اإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ث���راه ب���اين نه�شة 
وح�شارة دولة المارات، كما نفتخر 

مبن �شاروا على نهج الحت��اد وجعل 
امل��ت��ح��دة يف  العربية  دول���ة الم����ارات 
امل��ت��ق��دم��ة يف كافة  ال�����دول  م�����ش��اف 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل���ج���الت 

والجتماعية والثقافية.
واأن منا�شبة اليوم الوطني لهذا العام 
الأبرار  �شهدائنا  بت�شحيات  معطرة 
ال���ذي���ن ق���دم���وا دم��ائ��ه��م واأرواح���ه���م 
ال���زك���ي���ة م����ن اأج�������ل ن�������ش���رة احل����ق، 
وال�شتقرار  ال�شالم  دعائم  وتر�شيخ 
�شد  الإم����ارات  وحت�شني  للمنطقة، 

دولة  واأن  وامل��رتب�����ش��ني  ال��ط��ام��ع��ني 
امل��ت��ح��دة م�شهود  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات 
لها باملواقف امل�شرفة لن�شرة الأ�شقاء 
وال��وق��وف م��ع احل��ق ودح���ر الظامل، 
واإغ����اث����ة امل��ت�����ش��رري��ن م���ن احل����روب 

والكوارث الطبيعية.
نفو�شنا  علي  الغالية  املنا�شبة  وبهذه 
نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتريكات 
الإمارات،  ول�شعب  الر�شيدة  للقيادة 
وجندد عهد الولء للقيادة الر�شيدة 

وللوطن.

وز�رة �لثقافة حتتفي ب�سهد�ء �لوطن

نهيان بن مبارك: الحتفال بيوم ال�صهيد يزودنا بطاقات 
اإيجابية هائلة للحفاظ على وطننا وتالحمنا

يف يوم �لفخر و�لعز 

جامعة الإمارات حتيي �صهداء الوطن وترفع العلم 

بلدية املنطقة الغربية حتيي ذكري يوم ال�صهيد

•• العني -وام:

�شهد �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
الذي  الر�شمي  ام�����س..احل��ف��ل  �شباح  ال�شرقية  املنطقة  يف 
نظمه ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية ب� يوم ال�شهيد 
يف �شاحة العلم يف مقر الديوان. ح�شر احلفل ال�شيخ هزاع 
بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة 
ال�شرقية وعدد من امل�شوؤولني يف مدينة العني. وبداأ احلفل 
بقراءة الفاحتة على اأرواح �شهداء الوطن والواجب والدعاء 
لهم باملغفرة والرحمة واأن ي�شكنهم اهلل تعاىل ف�شيح جناته 

رفع  جرى  ذلك  عقب  وال�شديقني.  ال�شهداء  مع  ويجعلهم 
بهذه  �شموه  واأك���د   . الوطني  ال�شالم  ع��زف  ي�شاحبه  العلم 
املنا�شبة اأن �شهداءنا اأحياء يف ذاكرة الوطن ولن نن�شاهم اأبدا 
ونقف اإجالل واحرتاما لإحياء الذكرى الأوىل ليوم ال�شهيد 
مثمنني ت�شحياتهم الغالية التي قدموا فيها اأرواحهم فداء 
الأ�شرة  ن�شارك  اأننا  �شموه  واأ���ش��اف   . واأه��ل��ه  الوطن  ل��رتاب 
الإماراتية اليوم م�شاعر العز والفخر باأبنائها على ماقدموه 
نتيجة  والعطاء  البذل  اأ�شمى معاين  الذين �شطروا  للوطن 
ملا زرعوه اآباوؤهم واأمهاتهم يف نفو�شهم من الولء والنتماء 

وحب الوطن . 

•• العني -وام: 

قدم �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية �شباح 
ام�س واجب العزاء اإىل ال�شيد حممد بن حموده بن علي الظاهري يف وفاة ابنه وذلك 
بوا�شع  يتغمده  اأن  تعاىل  اهلل  داعيا  العني  يف  اخلبي�شي  مبنطقة  العزاء  جمل�س  يف 
اإىل  التعازي  قدم  كما  وال�شلوان.  ال�شر  اأهله  ويلهم  جناته  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته 
جانب �شموه ال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة 
اأن  اهلل  داعيا  احزانهم  مل�شاركتهم  ل�شموه  امتنانه  عن  املتوفى  والد  وعر  ال�شرقية. 

يحفظ �شموه من كل مكروه.

طحنون بن حممد يعزي حممد 
بن حموده يف وفاة ابنه

طحنون بن حممد ي�صهد الحتفال بيوم ال�صهيد يف مدينة العني 

نظمت جمموعة بريد الإمارات فعالية يوم ال�شهيد وذلك 
تنفيذاً لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، اأن يكون يوم 30 نوفمر 
اإجالًل  الَعلم  تنكي�س  لل�شهيد، حيث مت  يوماً  من كل عام 
امليادين  يف  ال��وط��ن  ���ش��ه��داء  بت�شحيات  وع��رف��ان��اً  واإك���ب���اراً 
�شباحاً  الثامنة  من  كافة  والإن�شانية  واملدنية  الع�شكرية 
تلبية لقرار وزارة  وحتى احلادية ع�شرة والن�شف �شباحا 
جمموعة  يف  العاملني  جميع  وق��ف  كما  الرئا�شة   ���ش��وؤون 
ال�شهداء  اأرواح  على  �شامت  دع��اء  دقيقة  الإم����ارات  بريد 
عند ال�شاعة 11:30 �شباحاً كوقفة وطنية توؤكد العتزاز 
ت�شامن  ع��ن  ح��ي  وكتعبري  الإم�����ارات  ���ش��ه��داء  بت�شحيات 

اجلميع مع اأ�شر وذوي ال�شهداء. 
وقال الرئي�س التنفيذي ملجموعة بريد الإمارات بالوكالة 

ال�����ش��ه��ي��د مي��ث��ل تكرميا  ي���وم  اأن  ���ش��ع��ادة ف��ه��د احل��و���ش��ن��ي 
،واأ�شاف  والعطاء  ال��وف��اء  لقيم  واإع���الء  ال��وط��ن  ل�شهداء 
�شوؤون  ب��ال��ت��ع��اون مكتب  و  الإم�����ارات  ب��ري��د  ب���اأن جمموعة 
اأول  اأ�شدرت  اأبو ظبي قد  ال�شهداء بديوان ويل عهد  اأ�شر 
طابع بريدي تخليداً لذكرى يوم ال�شهيد، تكرمياً ل�شهداء 
الواجب من اأبناء الوطن الذين جادوا باأرواحهم دفاعاً عن 
احلق واإعالًء لراية دولة المارات العربية املتحدة، ويتوفر 
الطابع التذكاري يف جميع مكاتب بريد الإمارات بالدولة 

اعتبارا من 30 نوفمر 2015 
�شارك يف الفعالية التي اقيمت يف املبنى الرئي�شي ملجموعة 
بريد الإمارات يف ام الرمول بدبي جميع العاملني بقيادة 
بريد  جمموعة  يف  امل�شاندة  للخدمات  التنفيذي  امل��دي��ر 

الإمارات ال�شيد �شامي اخلاجه .

•• دبي-الفجر: 

عن  الت�����ش��الت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع���رت 
وفائها لذكرى ال�شهداء وجددت ولئها واعتزازها بروح 
اإطالق  خ��الل  م��ن  ال��غ��ايل  لوطنها  وانتمائها  الحت���اد 

فعاليات حماة الوطن يف مقراتها باأبوظبي ودبي. 
الوطني  والعيد  ال�شهيد  ي��وم  فعاليات  الهيئة  ا�شتهلت 
بتنكي�س العلم تخليدا لذكرى �شهدائنا الأبرار واأبطالنا 
البوا�شل الذين بذلوا دمائهم و اأرواحهم من اأجل رفعة 

املباين  على  خفاقا  �شاخما  العلم  رف��ع  ثم  الوطن.  ه��ذا 
�شائلني  ل�شهدائنا  ب��ال��دع��اء  احل�����ش��ور  ب���داأ  ذل���ك  وب��ع��د 
ال�شر  اأ���ش��ره��م  وي��ل��ه��م  ب��رح��م��ت��ه  يتغمدهم  اأن  امل���وىل 
وال�شلوان. ثم قدمت فرقة دبا احلربية عر�شا مذهال 
الوطنية بداخل اجلميع ور�شمت لوحة  به روح  اأيقظت 
جميلة لرتاث الإمارات وثقافتها و قد �شارك املوظفني 
مبنا�شبة  املقامة  والفعاليات  الأن�شطة  من  العديد  يف 
اليوم الوطني. ويف هذا ال�شياق، قال �شعادة حمد عبيد 
املن�شوري، املدير العام للهيئة يعك�س يوم ال�شهيد اعتزاز 

قيادتنا الر�شيدة بت�شحيات اأبناء الوطن. وتتجلى يف هذا 
اليوم قيمة الوفاء املتاأ�شلة يف جذور ال�شعب الإماراتي و 
من �شحى بروحه يف �شبيل الوطن وهم �شيظلوا دائما 
خ��ال��دي��ن يف اأذه��ان��ن��ا وق��ل��وب��ن��ا و���ش��ي��ظ��ل��وا ح��ا���ش��ري��ن يف 
امل�شهد الوطني. كما نوؤكد على ولئنا لروح الحتاد التي 
�شطرت اإجنازاتنا واأجمادنا. فهذا القرار الذي اتخذته 
النقلة  بداية  هو  ك��ان  عاما   44 منذ  الر�شيدة  قيادتنا 
املتحدة.  العربية  الإم��ارات  دولة  �شهدتها  التي  النوعية 
تعزيز  على  الهيئة  حر�س  الفعاليات  ه��ذه  تعك�س  كما 

انتماء موظفيها لوطننا الغايل ولحتاد دولة الإمارات. 
معاين  اأ�شمى  يج�شد  الوطني  اليوم  باأن  الهيئة  وتوؤمن 
على  حر�شت  ولذلك  الوطن  وبناء  والتالحم  ال��وح��دة 
تنظيم فعاليات واأن�شطة تراثية كما ترى الهيئة اأن روح 
ال�شاهد على  واأن��ه��ا  الإم���ارات  الحت��اد هي عنوان ق�شة 
بالده  رفعة  �شعب يف  وتكاتف  تفاين  وعلى  دول��ة  احت��اد 
وو�شعها يف م�شاف الأمم. كما حر�شت الهيئة على اإبراز 
قيم وتقاليد وتراث وثقافة الإمارات واملنجزات الكرى 

التي حتققت بف�شل القيادة الر�شيدة. 

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت تعرب عن وفائها لل�صهداء وجتدد ولءها لروح الحتاد 

جمموعة بريد الإمارات تنظم فعالية يوم ال�صهيد 
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عربي ودويل

�شبط خفر ال�شواحل الرتكي، قبالة �شواحل ولية باليك�شري �شمال 
اإىل  طريقهم  يف  كانوا  ق��ان��وين،  غري  مهاجًرا   113 ال��ب��الد،  غربي 

جزيرة مدللي )ل�شبو�س( اليونانية.
من  املهاجرين  ف��اإن  الأن��ا���ش��ول،  عليها  ح�شلت  معلومات  وبح�شب 

�شوريا وفل�شطني والتبت والهند، ومعظمهم اأطفال.
ونقلت ال�شرطة املهاجرين اإىل مديرية الأمن يف الولية.

جدير بالذكر اأن طواقم خفر ال�شواحل الرتكية اأنقذت العام املا�شي، 
14 األفا و961 مهاجًرا من الغرق، يف 574 عملية اإنقاذ.

ومنذ مطلع العام اجلاري وحتى 19 ت�شرين الثاين نوفمر احلايل، 
اأنقذت خفر ال�شواحل الرتكية، 79 األفا و489 مهاجًرا يف 2133 
عملية اإنقاذ يف مياه البحر، اإىل جانب توقيف اأكرث من 200 مهرب 

خالل العامني الأخريين.

اإثر  ط��رق  مبدينة  املنحل  الليبي  الرملان  يف  اخلالفات  ت�شاعدت 
املا�شي  الأ�شبوع  املنحل  الرملان  يف  نائبا   92 اأ���ش��دره  ال��ذي  البيان 
والذي بات يعرف مببادرة نواب فزان، واأك��دوا فيه القبول مب�شودة 
الأممية  البعثة  اقرتحتها  التي  الوطني  الوفاق  وبحكومة  التفاق 
الرملان  رئا�شَة  فزان  مبادرة  على  املوقعون  النواب  وحمل  ليبيا.  يف 
املنحل امل�شوؤولية عما �شموه حرمانهم من ممار�شة حقهم يف التعبري 
عدة  على  املبادرة  وتن�س  الدميقراطية.  لالآليات  وفقا  اإرادتهم  عن 
ملجل�س  م�شت�شارا  الأمم��ي��ة  البعثة  تر�شيح  رف�����س  بينها،  م��ن  ب��ن��ود 
اأو  الدولة  رئي�س  من�شب  ل�شغل  اأ�شماء  اأو  القومي،  والأم��ن  الدفاع 
ال��وزراء يف  وزراء حكومة الوفاق الوطني، مع التم�شك بحق رئا�شة 
الدولة.  يف  العليا  ال�شيادية  املنا�شب  وكذلك  املنا�شب  تلك  اختيار 
ت�شكيلة جمل�س  تكون  ب��اأن  املبادرة  على  املوقعون  النواب  كما طالب 
رئا�شة ال��وزراء   للتمثيل املت�شاوي لأقاليم الدولة الثالثة. ورف�س 
نواب اآخرون التوقيع على امل�شودة، مطالبني باعتماد ما مت التفاق 
عليه يف اجتماعات ال�شخريات املغربية يف يوليو متوز املا�شي. كما 
برز موقف ثالث رف�س ممثلوه ت�شكيل حكومة التفاق الوطني قبل 
اعتماد التفاق ال�شيا�شي، كما رف�س النواب يف بيان اأ�شدروه اأن تكون 
طرابل�س مقرا للحكومة. وتزامنت هذه اخلالفات مع تعديالت على 
م�شودة التفاق، قدمها املبعوث الأممي اجلديد الأملاين مارتن كوبلر 
اإىل اأطراف الأزمة، وتت�شمن اإعادة حق العرتا�س اإىل جمل�س رئا�شة 
احلكومة. وكان الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون �شرح باأنه 
ل يوجد موعد لت�شكيل حكومة وحدة وطنية بليبياغرد الن�س عر 
تويرت، واأنه ل يوجد يف الأفق احلايل موعد لت�شكيل حكومة وحدة 
وطنية، واأ�شاف لي�س هناك موعد حمدد، اإذا كان علينا احلديث عن 

ف�شل فاإنه ف�شل لليبيني .

ال�شيا�شية  الزعيمة  اإن  لرويرتز  ميامنار  يف  كبري  حكومي  م�شوؤول  ق��ال 
اأوجن �شان �شو كي �شتجتمع مع الرئي�س ثني �شني وقائد اجلي�س مني اأوجن 
اأول لقاء لهم منذ الفوز التاريخي الذي حققه  هالينج غدا الأربعاء يف 
حزبها يف النتخابات العامة هذه ال�شهر. وحقق حزب الرابطة القومية 
من اأجل الدميقراطية الذي تتزعمه �شو كي فوزا كا�شحا يف النتخابات 
ويحتاج اإىل �شياغة عالقة عمل مع اجلي�س القوي حتى يت�شنى للحكومة 
�شيا�شية  �شجينة  وهي  كي  �شو  ودع��ت  ب�شال�شة.  تعمل  اأن  �شي�شكلها  التي 
�شابقة مينعها الد�شتور الذي �شاغه اجلي�س من اأن ت�شبح رئي�شة للبالد 
قائد اجلي�س والرئي�س لالجتماع بعد اأيام من النتخابات التي جرت يف 
و�شي�شكل  الوطنية.  امل�شاحلة  الثاين لبحث  ت�شرين  الثامن من نوفمر 
الرملان  يف  الأغلبية  الدميقراطية  اأج���ل  م��ن  القومية  ال��راب��ط��ة  ح��زب 
القوات  �شتكون  بينما  �شباط  ف��راي��ر  يف  اأع��م��ال��ه  �شيبداأ  ال���ذي  اجل��دي��د 
منتخبني  غري  اأع�شاء  الد�شتور  ومينح  معار�شة.  جماعة  اأك��ر  امل�شلحة 
امل�شوؤول  هتاي  زاو  وق��ال  الرملان.  جمل�شي  مقاعد  ربع  للجي�س  ينتمون 
اإن �شو كي �شتجتمع مع الرئي�س  الكبري يف مكتب الرئي�س ام�س الثنني 
يف مقر اإقامته الر�شمي �شباح الأربعاء وبقائد اجلي�س يف مكتبه يف امل�شاء. 

واأ�شاف اأن و�شائل العالم لن ي�شمح لها بتغطية الجتماعني.

عوا�صم

�أنقرة

ياجنون

طر�بل�س

تعليق تبادل الأ�صرى بني لبنان والن�صرة
•• بريوت-وكاالت:

طراأت م�شتجدات على ملف التبادل بني احلكومة اللبنانية وجبهة الن�شرة 
حالت دون تنفيذ عملية التبادل ام�س .

اإن امل�شتجدات التي حالت دون اإمت��ام التبادل  لن ت��وؤدي اإىل  وقال م�شادر 
توقف املفاو�شات.

اأنه كما يحدث عادة يف مثل هذه ال�شفقات فاإن ال�شياطني التي  واأ�شافت 
تطورات  ح�شلت  اأن  بعد  العملية  اأوق��ف��ت  ال��ت��ي  ه��ي  التفا�شيل  يف  تكمن 
باللحظات الأخرية، مو�شحا اأن هذه التفا�شيل مل يك�شف عنها بعد، ورمبا 

تتعلق ببع�س املطالب التي تقدمت بها الن�شرة يف اللحظات الأخرية.
اللبنانية  ال�شلطات  ب��ني  اتفاقا  هناك  اأن  اإىل  ذل��ك  قبل  امل�شادر  واأ���ش��ارت 
من  الطويل  للم�شار  تتويجا  لل�شفقة  العري�شة  اخلطوط  على  والن�شرة 

املفاو�شات بينهما برعاية قطرية.
وادي حميد يف ج��رود عر�شال  �شيتم يف منطقة  الأ�شرى  تبادل  اأن  واأك��دت 
قرب احلدود ال�شورية، وهي منطقة كبرية خارجة عن �شيطرة ال�شلطات 

اللبنانية.
اأمن  وعن�شر  جنديا   16 ع��ن  الن�شرة  جبهة  اإف���راج  على  الت��ف��اق  وين�س 
وخم�س  �شجناء  ثمانية  �شراح  اللبنانية  ال�شلطات  تطلق  اأن  على  لبنانيا، 

�شجينات، بالإ�شافة اإىل اإفراج النظام ال�شوري عن عائلتني �شوريتني.
اللبناين،  العام  تابعة لالأمن  �شيارة  اأك��رث من ع�شرين  ي�شم  وك��ان موكب 
ترافقها �شيارات اإ�شعاف، قد و�شل اإىل بلدة اللبوة املتاخمة لعر�شال �شرق 

البالد لتنفيذ عملية التبادل.
قب�شة  يف  يقع  بينما  لبنانيا،  جنديا   16 حتتجز  “الن�شرة”  اأن  ُي��ذك��ر 
تنظيم داع�س ت�شعة جنود منذ ا�شتباكات �شهدتها عر�شال بني جي�س لبنان 

وم�شلحي اجلبهة والتنظيم باأغ�شط�س اآب العام املا�شي.

�إ�سر�ئيل تعتقل 2400 فل�سطيني منذ �أكتوبر �ملا�سي

عمليات الطعن ت�صيب جنود الإحتالل ب�صدمات نف�صية

زعماء �لعامل يحاولون حتقيق �نفر�جة ب�ساأن �ملناخ 

باري�س ت�صبق قمة املناخ باإعتقال الع�صرات

برملاين �أمريكي يك�سف �ن�سمام مئات �لأمريكيني �إىل �لتنظيم

قوات بريطانية خا�صة يف �صوريا ملالحقة داع�س

رو�صيا تق�صف �صاحنات اإغاثة بريف حلبال�صي�صي يبحث مع وزير الدفاع الفرن�صي مكافحة الإرهاب 
•• دم�صق-وكاالت:

اإغاثية، قرب  اآخرون، جراء ق�شف طائرات حربية رو�شية، �شاحنات حتمل مواد   18 اأ�شخا�س واأ�شيب  قتل �شتة 
مدينة اعزاز بريف حمافظة حلب، �شمايل �شوريا. واأفادت م�شادر حملية يف املنطقة، اأن طائرات حربية رو�شية 
5 كم، ما  اع��زاز م�شافة  تبعد عن  كانت مركونة يف منطقة  اإن�شانية،  لنقل م�شاعدات  ت�شتخدم  �شاحنات  ق�شفت 
 18 اإ�شابة  امل�شت�شفيات يف تركيا، ف�شاًل عن  اإىل  الفور، واثنني بعد نقلهما  اأ�شخا�س على  اأربعة  اإىل مقتل  اأدى 
اآخرين، واحرتاق 10 �شاحنات. وذكرت امل�شادر اأن فرق الدفاع املدين والإطفاء يف اعزاز اأطفاأت النريان املندلعة 

يف ال�شاحنات، فيما نقل بع�س امل�شابني بحالة خطرة اإىل م�شت�شفيات تركية .
وكان �شبعة اأ�شخا�س لقوا م�شرعهم واأ�شيب 10 اآخرون جراء ق�شف للطريان الرو�شي ا�شتهدف جتمعاً ل�شاحنات 
حتمل م�شاعدات اإن�شانية قبل ثالثة اأيام يف �شوريا. يذكر اأن الطائرات احلربية الرو�شية، بداأت نهاية �شهر �شبتمر 
اأيلول املا�شي، �شنَّ غارات على ما و�شفتها ب�مواقع التنظيمات الإرهابية، يف �شوريا، وتتهم العوا�شم الغربية مو�شكو 
باأن 90 باملئة من غاراتها ل ت�شتهدف تنظيم داع�س بل ف�شائل املعار�شة ال�شورية، وعلى راأ�شها اجلي�س ال�شوري 

احلر، اإ�شافة اإىل مناطق ماأهولة باملدنيني.

يف  ول�شيما  الأ���ش��ع��دة،  كافة  على  ا�شرتاتيجية 
طائرات  �شفقات  اإمت��ام  عقب  الع�شكري  املجال 
الرافال وحاملتي املروحيات من طراز مي�شرتال 
. واتفق اجلانبان على تعزيز التعاون الع�شكري 
مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ال��ت��ح��دي��ات امل�����ش��رتك��ة التي 

يواجهها املجتمع الدويل.
والتطورات  امل�شتجدات  اآخ��ر  الجتماع  وت��ن��اول 
والأزمات   ، والإقليمية  الدولية  ال�شاحتني  على 
التي متر بها عدة دول يف املنطقة ، ويف مقدمتها 
لكيانات  �شوناً  ت�شويتها  واأهمية  وليبيا،  �شوريا 

تلك الدول.

•• باري�ص-وكاالت:

ه��ي��م��ن��ت ق�����ش��ي��ة م��واج��ه��ة الإره������اب ع��ل��ى لقاء 
ووزير  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س 
ل���ودري���ان، يف مقر  اإي���ف  الفرن�شي ج��ان  ال��دف��اع 

وزارة الدفاع يف باري�س.
واأك�����د ال�����ش��ي�����ش��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ن�����ش��ي��ق اجلهود 
ال�شاحل  منطقة  يف  الإره���اب  ملكافحة  امل�شرتكة 
الإفريقي الذي ما زالت تن�شط فيه التنظيمات 
و�شل  مب��ا  امل�شري  الرئي�س  واأ���ش��اد  الإره��اب��ي��ة. 
اإليه م�شتوى العالقات بني البلدين من �شراكة 

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

بني  النف�شية  ال�����ش��دم��ات  ان��ت�����ش��رت 
���ش��رط��ة الحتالل  واأف�����راد  اجل��ن��ود 
العمليات  ب�����ش��ب��ب  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
الفل�شطينية، وفق ما اأبرزته �شحف 
اإ�شرائيلية وهو ما اأ�شحى عبئا على 

اجلي�س وقوات الأمن.
ن�شر  رف�س  اإ�شرائيلي  �شابط  وقال 
اأحرونوت  يديعوت  ل�شحيفة  ا�شمه 
ينفذها  ال��ت��ي  ال��ط��ع��ن  ع��م��ل��ي��ات  اإن 
اأكتوبر  اأوائ�����ل  م��ن��ذ  فل�شطينيون 
اآثارا  ت��رتك  املا�شي  الأول  ت�شرين 
ن��ف�����ش��ي��ة ����ش���ادم���ة ع��ل��ى اجل���ن���ود يف 
امليدان، م�شيفا اأن عددا من اجلنود 
توجهوا اإىل عيادات الطب النف�شي 
بعد  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  للجي�س  التابعة 
وحتدث  العمليات.  هذه  �شهدوا  اأن 
العميق  الأث���ر  ع��ن  نف�شه  ال�شابط 
لهذه الأحداث، قائال اإنه بعد مرور 
انتهاء  ع��ل��ى  ���ش��ه��را   14 م��ن  اأك����رث 
ح��رب غ��زة الأخ����رية، م��ا زل��ت اأذكر 
كيف اأطلقت النار مبا�شرة على اأحد 
وقتلته  الفل�شطينيني  امل�����ش��ل��ح��ني 

على الفور .
واأ����ش���اف رغ���م اأن���ه ك���ان ي��ه��م بقتلي 
وجميع رفاقي، لكن ذلك امل�شهد ل 
يكاد يفارقني حتى اللحظة، وهناك 
وال�شباط  اجل���ن���ود  م���ن  ال���ع���دي���د 
ي���ع���ان���ون مم����ا اأع����ان����ي����ه، ل��ك��ن��ه��م ل 

يك�شفون ذلك لأحد .
درو�س من غزة

اأنه، كما  اأحرونوت  وذكرت يديعوت 
ح���دث يف ح���رب غ���زة، ق���رر اجلي�س 

وحت���دث ع��ن ح��ال��ة م��ن اله�شترييا 
اجل����ن����ود  �����ش����ف����وف  الأم�����ن�����ي�����ة يف 

الإ�شرائيليني.
واأ�شار اإىل اأن هوؤلء اجلنود يقومون 
ب��ع�����س احلواجز  ب��ح��را���ش��ة  اأح��ي��ان��ا 
�شاعة   14 ال�����ش��ف��ة  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
يت�شبب  ما  وه��و  متوا�شلة،  ب�شورة 
التدريبات  بخطة  بالغة  اأ���ش��رار  يف 
املعدة �شلفاً ملختلف وحدات اجلي�س 
الإ�شرائيلي ويوؤثر �شلباً على تاأهيل 

وقدرات اجلنود.
وروى م�شاهداته قائال باتت بع�س 
اأ�شبه  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة  يف  امل��ن��اط��ق 
اجلنود  ع�شكرية،  مبواقع  تكون  ما 

خمت�شني  اإحل��������اق  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
ن��ف�����ش��ي��ني ب���ال���ع���دي���د م����ن دوري������ات 
الفل�شطينية.  الأرا���ش��ي  يف  اجلي�س 
املخت�شني  ه�������وؤلء  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
الأ�شبوع  اأيام  24 �شاعة يف  يعملون 
ال�شبعة، وينت�شرون يف جميع مواقع 
ال�شفة  داخ��ل  الإ�شرائيلي  اجلي�س 

الغربية.
املرا�شل  ق����ام  ن��ف�����ش��ه،  ال�����ش��ي��اق  يف 
الإخباري  وي���ال  مل��وق��ف  ال��ع�����ش��ك��ري 
ميدانية  ب��ج��ول��ة  ب��وح��ب��وط  اأم����ري 
ا�شتهدفتها  ال��ت��ي  امل��واق��ع  بع�س  يف 
ال�شفة  يف  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات 
ال��غ��رب��ي��ة يف الأ����ش���اب���ي���ع الأخ������رية، 

منت�شرون يف كل زاوي��ة، والدوريات 
واملكعبات  م�شتمر،  ح��راك  حالة  يف 
الإ�شمنتية اأ�شحت جزءا من امل�شهد 
الدع�س  ع��م��ل��ي��ات  خ�����ش��ي��ة  ال��ي��وم��ي 
ال�شائقني  ب��ع�����س  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني �����ش����د اجل����ن����ود 

وامل�شتوطنني، الكل ي�شك يف الكل.
الحتالل  ق��وات  اعتقلت  ذل��ك،  اىل 
الإ�شرائيلي 2400 فل�شطيني منذ 
بداية اأكتوبر ت�شرين الأول املا�شي، 
وفق ما ذكرته هيئة �شوؤون الأ�شرى 

واملحررين الفل�شطينيني.
ال�شبت  لها  بيان  يف  الهيئة  وق��ال��ت 
اإن ن�����ش��ف ع���دد امل��ع��ت��ق��ل��ني ه���م من 

••وا�صنطن-وكاالت:

بريطانية  ع�شكرية  م�شادر  ك�شفت 
اأن القوات اخلا�شة الريطانية التي 
قائمة  ت�شتهدف  �شوريا  اإىل  �شل  �شرترٌ
باأ�شماء اأبرز 20 متطرفاً بينهم 10 

بريطانيني.
وذكرت �شحيفة اإك�شري�س الريطانية على موقعها الإلكرتوين اأن البعثة 
الريطانية هي جزء من اجلهود التي ت�شتهدف الق�شاء على قادة تنظيم 
نتيجة  ع��ن  النظر  بغ�س  �شيحدث  ه��ذا  واأن  ���ش��وري��ا،  يف  الإره��اب��ي  داع�����س 
الت�شويت ب�شاأن امل�شاركة يف �شرب �شوريا والذى �شيجرى غدا الأربعاء يف 
الرملان الريطاين. واأو�شحت ال�شحيفة اأن املهمة الرئي�شية للبعثة تتمثل 
يف ا�شتهداف املتطرفني الريطانيني الرئي�شيني، معربة عن العتقاد باأن 
قائمة القتل ت�شمل �شايل جونز، من مدينة ت�شاثام، التي اعتنقت الإ�شالم 
وت�شتخدم ا�شم �شكينة ح�شني، وتعتر �شمن العنا�شر الهامة يف ا�شتقطاب 
ا�شتخباراتية، فاإن عالقة �شايل جونز  مل�شادر  اإىل داع�س. ووفقاً  املجندات 

باململكة املتحدة جتعلها متثل متهيداً مبا�شراً لالأمن القومي.
املثنى  واأ�شيل  نا�شر  الريطانيان  الأخ��وان  القائمة  على  اأن  ا  اأي�شً ويعتقد 
اإىل �شوريا العام  20 عاماً وقد غادرا   ،  17 اأعمارهما بني  اللذان ترتاوح 
هجوم  يف  قتال  اللذين  الريطانيني  من  مقربان  اأنهما  ويعتقد  املا�شي، 

طائرة بدون طيار يف اأغ�شط�س اآب املا�شي.
ولفتت ال�شحيفة اإىل اأنه ب�شكل عام تقدر الإح�شائيات اأن نحو 700 من 

الرعايا الريطانيني غادروا اململكة املتحدة لالن�شمام لداع�س.
واأ�شارت اإىل اأن التحركات الريطانية الأخرى �شوف ت�شمل ن�شر الغوا�شة 

املتو�شط،  الأب��ي�����س  البحر  ���ش��رق  بريطانيا يف  يف  ت��ط��وراً  الأك���رث  ال��ن��ووي��ة 
الرقة  على  ك���روز  ت��وم��اه��وك  ���ش��واري��خ  لتوجيه  ا���ش��ت��ع��داد  وع��ل��ى  م�شلحة 
معقل داع�س. ويذكر اأن حوايل 40 فرداً من القوات اخلا�شة الريطانية 
القوات اخلا�شة الأمريكية يف �شوريا، ولكن ت�شاعف هذا الرقم  يدعمون 
بعد اأمر قادة الدفاع وقائد القوات اخلا�شة الريطانية برتكيز كل اجلهود 

�شد املتطرفني يف العراق و�شوريا.
رفيع  ع�������ش���ك���ري  م�������ش���در  و������ش�����رح 
امل�شتوى باأن القوات اجلوية اخلا�شة 
�شت�شتخدم نف�س ال�شرتاتيجية التي 
والتي  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف  ا�شتخدمتها 
ت��دم��ري ج��زء حيوي  م��ن  بها  متكنت 
اأنه حان  من حركة طالبان، م�شيفاً 
الوقت لقتل الإرهابيني .  من جهة اأخرى، فّجر اجلمهوري ورئي�س جلنة 
الأمن الداخلي يف الكونغر�س الأمريكي مايكل ماك كول، ُقنبلة اإعالمية يف 
حديث مع قناة �شي ان ان الأمريكية، بتاأكيده اأن مئات الأمريكيني التحقوا 
بداع�س على امتداد ال�شنوات الأخرية، واأن 50 منهم على الأقل عادوا اإىل 
الوليات املتحدة ، ما ُيهدد البالد بالتعر�س اإىل هجمات اإرهابية جديدة، 

بعد الهجمات على باري�س قبل اأ�شبوعني.
واأكد الرملاين الأمريكي، اأن احلكومة الأمريكية تعمدت التقليل من �شاأن 
الأمريكيني املنخرطني يف �شفوف داع�س واحلركات الإرهابية الأخرى يف 

�شوريا ويف العراق، مثل جبهة الن�شرة وغريها.
على  املتحدة عرفت  ال��ولي��ات  اأن  ال��داخ��ل��ي،  الأم���ن  رئي�س جلنة  واأ���ش��اف 
اإرهابية  امتداد ال�شنة الأخرية، موؤ�شرات كثرية على احتمال �شن عمليات 
كبرية يف البالد، ويف ال�شرق الأو�شط، وب�شكل اأكر حتى من املوؤ�شرات التي 

. كانت متوفرة قبل 11 �شبتمر اأيلول 2001 
اعتداءات  من  اأ�شبوعني  بعد  اجلديد،  الأمريكي  الرملاين  ت�شريح  وياأتي 
باري�س الأخرية التي ا�شتغلتها املعار�شة اجلمهورية للرئي�س باراك اأوباما، 
والكفيلة  املنا�شبة  ال�شرتاتيجية  اإىل  بالفتقار  واتهامه  عليه،  للهجوم 

بدحر تنظيم داع�س.

اأدخلوا  الذين  القا�شرين  الأطفال 
ال�شجن على فرتات خمتلفة.

ودعت هيئة الأ�شرى الأمم املتحدة 
احلماية  ب���ت���وف���ري  الإ������ش�����راع  اإىل 
الفل�شطيني،  ل��ل�����ش��ع��ب  ال���دول���ي���ة 
داخل  والأ���ش��ريات  الأ���ش��رى  خا�شة 

�شجون الحتالل.
وط��ال��ب��ت مب��ن��ا���ش��ب��ة ال��ي��وم ال���دويل 
الفل�شطيني  ال�شعب  مع  للت�شامن 
ب�����اإر������ش�����ال جل������ان حت���ق���ي���ق اأمم���ي���ة 
للتق�شي حول جرائم حرب وجرائم 
ج�شيمة  وانتهاكات  الإن�شانية  �شد 
الأ����ش���رى يف �شجون  ب��ح��ق  ت��رت��ك��ب 
الحتالل، وهو ما راأت فيه انتهاكا 
وميثاقها  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��ق��رارات 
وكافة  الإن�شاين  ال��دويل  والقانون 

الأعراف الإن�شانية.
الح����ت����الل  ح���ك���وم���ة  اأن  واأك����������دت 
العقاب  �شيا�شة  الإ�شرائيلي متار�س 
اجلماعي بحق ال�شعب الفل�شطيني 
ت���وي���رت، وت�شن  ال��ن�����س ع���ر  غ����رد 
خمتلف  يف  وا�شعة  اعتقال  حمالت 
امل���ح���اف���ظ���ات ت�����ش��ت��ه��دف الأط����ف����ال 

القا�شرين اأقل من 18 عاما.
اأعداد  ارت��ف��اع  اإىل  الهيئة  واأ���ش��ارت 
ال�شجون  يف  اإداري������������ا  امل���ع���ت���ق���ل���ني 
الإ�شرائيلية اإىل اأكرث من خم�شمئة 
معتقل بينهم اأطفال قا�شرون منذ 

بداية الهبة ال�شعبية.
الذين  الأ�شرى  اأن عدد  اإىل  ولفتت 
ما زال��وا قيد العتقال يف ال�شجون 
اآلف،  �شبعة  ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  و���ش��ل 
بينهم 430 طفال قا�شرا، واأربعون 

اأ�شرية فل�شطينية.

ارتفاع التاأييد لرئي�س 
الوزراء الياباين 

•• طوكيو-رويرتز:

لو�شائل  ا���ش��ت��ط��الع��ات  اأظ���ه���رت 
اإعالم يابانية ارتفاع التاأييد العام 
�شينزو  الياباين  ال���وزراء  لرئي�س 
اآب���ي ب��ع��د ال���رتاج���ع ال���ذي �شهده 
اأمنية مثرية  اإج��ازة قوانني  عقب 
الياباين  للجي�س  ت�شمح  للجدل 
بالقتال يف اخلارج لأول مرة منذ 

احلرب العاملية الثانية.
واأظهر ا�شتطالع اآخر اأن الناخبني 
ل يروا ما يدعو للتعجل لتعديل 
والذي  لليابان  ال�شلمي  الد�شتور 
م�شدر  بو�شفه  ك��ث��ريون  ي��وؤي��ده 
ال�������ش���الم ل���ل���ي���اب���ان ب���ع���د احل����رب 
رمزا  يعترونه  منتقدين  ولكن 
اليابان  ق����درة  ي��ع��رق��ل  ل��ل��ه��زمي��ة 

على الدفاع عن نف�شها.
وارت����ف����ع ال��ت��اأي��ي��د حل��ك��وم��ة اآب���ي 
املئة  يف   49 اإىل  ن���ق���اط  ث���م���اين 
خ�������الل ا�����ش����ت����ط����الع اأج������رت������ه يف 
نيكي  �شحيفة  الأ���ش��ب��وع  م��ط��ل��ع 
م�شتوى  وه��و  اليومية  التجارية 
مل ُير منذ ات�شاع نطاق املناق�شات 
ال�شيف  الأمنية  القوانني  ب�شاأن 

املا�شي.

اأ�شبوعني  خ��الل  م�شرتكة  ق�شية  اإي��ج��اد  على  البع�س 
من املفاو�شات بهدف احلد من اعتماد القت�شاد العاملي 
اإىل حمادثات  الزعماء  الأحفوري. وو�شل  الوقود  على 
م�شلحني  ب��اري�����س  يف  امل��ن��اخ��ي  للتغري  امل��ت��ح��دة  الأمم 
من  عقود  وبعد  ك��ب��رية.  بتوقعات  وم�شحوبني  ب��وع��ود 
�شابقة يف  باإخفاق قمة  ات�شمت  التي  ال�شاقة  املفاو�شات 
التو�شل  امل��وؤك��د  �شبه  من  �شنوات  �شت  قبل  كوبنهاجن 
ل�����ش��ك��ل م���ا م���ن الت���ف���اق ال��ت��اري��خ��ي ب��ح��ل��ول منت�شف 
دي�شمر كانون الأول. واأدت حتذيرات من علماء املناخ 
وم��ط��ال��ب م��ن ن��ا���ش��ط��ني ون�����ش��ائ��ح م��ن زع��م��اء دينيني 

•• باري�ص-وكاالت:

انطلقت ام�س الثنني قمة املناخ يف العا�شمة الفرن�شية 
باري�س، يف ظل اإجراءات اأمنية م�شددة فر�شتها هجمات 
احتجاجات  من  ي��وم  بعد  القمة  انعقاد  وياأتي  باري�س. 

دفعت �شلطات الأمن اإىل اعتقال الع�شرات.
وت�شهد اأكر قمة للمناخ يف تاريخ الأمم املتحدة م�شاركة 
150 رئي�س دولة وحكومة، و�شتناق�س جملة من  نحو 
للحد  جديد  ات��ف��اق  على  بالتوقيع  و�شتتوج  الق�شايا، 
اإج���راءات  و�شط  القمة  ال��ك��رب��ون. وجت��ري  انبعاث  م��ن 
فرن�شا  يف  املعلنة  الطوارئ  حالة  ظل  يف  م�شددة  اأمنية 
منذ هجمات باري�س التي اأودت بحياة 130 �شخ�شا يف 
2800 من  ن�شر نحو  و�شيتم  ال�شهر.  �شابق هذا  وقت 
امل��وؤمت��ر يف  م��وق��ع  ل��ت��اأم��ني  واجل��ي�����س  ال�شرطة  عنا�شر 
اآخرين يف   6300 ن�شر  �شيتم  كما  لوبورجيه،  �شاحية 
اأرجاء باري�س. وجلاأت ال�شرطة الفرن�شية اإىل ا�شتخدام 
البيئة  ن�شطاء  لتفريق  الأح��د  الأول  اأم�س  املدمع  الغاز 
باري�س وخرجوا  املظاهرات يف  الذين حتدوا قرار منع 
لالحتجاج على ما و�شفوه بال�شقف املنخف�س للنتائج 
املتوقعة للقمة.  واأعلن وزير الداخلية الفرن�شي برنارد 
اأ�شخا�س،   208 اعتقلوا  ال�شرطة  عنا�شر  اأن  كازنوف 
املظاهرة  ب��ع��د  اح��ت��ي��اط��ي��ا  ت��وق��ي��ف��ه��م  مت   174 بينهم 
املنظمة ب�شاحة اجلمهورية التي باتت قبلة للتعبري عن 
كازنوف  وق��ال  باري�س.  هجمات  �شحايا  مع  الت�شامن 
اإن ما قام به بع�س املتظاهرين من اأعمال عنف ينبغي 

اأن��ه ل يجوز  التنديد به باأكر ق��در من احل��زم ، واأك��د 
وجمموعات  ح�شنة  نية  ذوي  متظاهرين  ب��ني  اخللط 
الرئي�س  بدوره و�شف   . اأعمال عنف مرفو�شة  ارتكبت 
 ، باملخزية  املظاهرات  تلك  هولند  فران�شوا  الفرن�شي 
احرتام  بعدم  العنف  ميار�شون  الذين  املحتجني  واتهم 
و�شعت  ال��ط��وارئ  ق��ان��ون  ومب��وج��ب  ال�شحايا.  ذك���رى 
الإقامة  قيد  البيئيني  النا�شطني  م��ن   26 ال�شرطة 
باأنها  ذلك  وب��ررت  املوؤمتر،  قبيل  منازلهم  يف  اجلرية 
ت�شتبه يف احتمال تخطيطهم ملظاهرات عنيفة. و�شهدت 
العديد من العوا�شم خروج اأكرث من 570 األف �شخ�س 
امل��ن��اخ، وف��ق تقديرات  2300 م��ظ��اه��رة دف��اع��ا ع��ن  يف 
اجلهات  اإح���دى  احلكومية،  غ��ري  اأف���از  منظمة  اأعلنتها 
�شتخرج  ال��ذي  الت��ف��اق  ويهدف  باري�س.  لقمة  املنظمة 
به قمة باري�س اإىل احلد من ارتفاع درجة حرارة الكرة 
الأر�شية مبعدل درجتني مئويتني اأو اأقل فوق م�شتويات 
وذل��ك عن طريق احلد من  ال�شناعية،  الثورة  قبل  ما 

انبعاثات الكربون التي يعزى اإليها التغري املناخي.
وثمة كثري من العوائق اأمام احلا�شرين يف باري�س، من 
املناخي،  التغري  لتاأثريات  املعر�شة  الدول  بينها متويل 
القانوين  وال��و���ش��ع  ال��غ��از،  ان��ب��ع��اث��ات  وم��راق��ب��ة خف�س 
للتو�شل  الأخ��رية  املحاولة  وف�شلت  اجلديد.  لالتفاق 
 ،2009 ع��ام  كوبنهاغن  قمة  اأث��ن��اء  ع��امل��ي  ات��ف��اق  اإىل 

ب�شبب خالفات بني الدول الفقرية والغنية.
وب����داأ زع��م��اء ال��ع��امل حم��اول��ة ط��م��وح��ة ام�����س الثنني 
لوقف ارتفاع درجات حرارة الأر�س وقد حثوا بع�شهم 

البابا فرن�شي�س م�شحوبة بتحقيق تقدم كبري يف  مثل 
م�شادر اأنظف للطاقة مثل الطاقة ال�شم�شية اإىل زيادة 
ال�شغوط خلف�س انبعاثات الكربون التي ُينحى باللوم 

عليها يف ارتفاع درجة حرارة الأر�س.
الت���ف���اق على  الخ���ف���اق يف  اإن  ال��ع��ل��م��اء  وي��ق��ول معظم 
اإجراءات قوية يف باري�س �شيجعل العامل ي�شهد متو�شط 
درجات حرارة مرتفعة ب�شكل مل يحدث من قبل وجتلب 
معها عوا�شف اأكرث فتكا وموجات جفاف متكررة ب�شكل 
القمم  ذوبان  ب�شبب  البحر  وارتفاع من�شوب مياه  اأكرث 

اجلليدية القطبية.
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العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2015/451  جتاري كلي
وميثلها  م  ذم  �س  العامة  للتجارة  ال�شا�شى  العن�شر  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
قانونيا مديرها ال�شيد: ظفر جاويد خان عبدالعزيز خان جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / بنك الحت��اد الوطني �س م ع   قد اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله 
التايل:  التمهيدي  احلكم   2015/9/14 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه 
املخت�س �شاحب  امل�شريف  بندب اخلبري  املو�شوع  الف�شل يف  وقبل  املحكمة  حكمت 
الدور باجلدول لتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة.  وحددت 
لها املحكمة جل�شة يوم الثنني املوافق 2015/12/14 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة 

التقرير. لورود   ch2.E.21
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2015/446  جتاري كلي

مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ال�شافى    حممد  علوى  حم�شن  تركي  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
ان املدعي / بنك الحتاد الوطني �س م ع   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
املحكمة مبثابة  التايل: حكمت  التمهيدي  بتاريخ 2015/8/31 احلكم  املحكمة حكمت  بان 
ال��دور باجلدول.  املخت�س �شاحب  امل�شريف  بندب اخلبري  املو�شوع  والف�شل يف  احل�شوري 
مامل ي�شمه الطراف خالل ا�شبوع من تاريخ احلكم. خبرياً يف الدعوى تكون مهمته وفق 
املحكمة  قبل  م��ن  املنتدب  اخلبري  ب��ان  واع��الن��ك  اجلل�شة)  بتلك  ال�شادر  احلكم  منطوق 
وحددت  ال���دع���وى(.   مبلف  ت��ق��ري��ره  واودع  املحكمة  قبل  م��ن  بها  املكلف  املهمة  ق��دب��اأ���ش��ر 
القاعة  يف  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2015/12/10 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  املحكمة  لها 

  ch2.E.21
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 214 /2015 نزاع تعيني خربة مدين                     

اىل املتنازع �شده/1- مليحة �شيخ   جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع/ 
اقام  قد  قرقا�س   علي  عبداهلل  �شمرية  وميثله:  لكهاين  ح�شني  هونيد 
عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  الدعوى  عليك 
الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم 
فانت مكلف  لذا  امل�شلح   ال�شاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2015/12/7  
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

         اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/1133 جتاري كلي                 

حممد   -3 ال�شال  حممد  مدحت  احمد   -2 �شتار  ليفل  ومقهى  مطعم   -1 عليهم/  املدعى  اىل 
عبداهلل  اح��م��د  5-اح��م��د ح�شن  �شبانه  وج���دي حممد  و���ش��ام حممد   -4 اح��م��د طلعت  حم��م��ود 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعى: ا�شامة حممد هاين فكري املفتي وميثله: حممد يو�شف 
عبدالرحيم عبداهلل  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها ف�شخ العقد �شند الدعوى والزام املدعى 
بان  والزامهم  القانونية  والفائدة  درهم  للمدعي مبلغ 950.000  ي��وؤدوا  بان  بالت�شامنني  عليهم 
يوؤدوا للمدعي مبلغ 500.000 درهم تعوي�شا عن ال�شرار املادية والدبية والزامهم بامل�شروفات 
الر�شوم والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2015/12/9 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2.E.22
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/844  جتاري كلي                
م م جمهول  ذ  للدعاية والع���الن- �س  ال��درع  املدعى عليه/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / اك�شيوم تيليكوم- �س ذم  م وميثله: 
املحكمة  بان  نعلنكم  البناي    عبدالرحمن  عبداهلل  حممد  عبداهلل 
املذكورة  الدعوى  2015/10/29يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ق��ررت 
الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
ال�شاعة 9.30  امل��واف��ق 2015/12/6  الح��د  ي��وم  وق��د حت��ددت جل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

        مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/1170 مدين جزئي               

وميثلها:  م-  ذم  ���س  الفنية-  للخدمات  هيجن  ان��د  كندى  عليه/  امل��دع��ى  اىل 
فريدة  املدعى:  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  راج  تيالك  دهينجوا  �شاجنيف 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها  ر�شوىوميثله: احمد حممد علي كمايل قد 
املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره)45.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2012/8/1 
 2015/12/10 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   . التام  ال�شداد  وحتى 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.18 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

         اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/1365 جتاري جزئي                 

اىل املدعى عليه/ هنون للتطوير �س ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان املدعى: 
اجل�شور لتجارة مواد البناء   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
بواقع  القانونية  الفوائد  م��ع  دره���م(   49.771( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ى 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2015/12/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري.  
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/899  ا�ستئناف مدين    

 اىل امل�شتاأنف �شدهما/1- حمد �شيف علي مال اهلل ا�شماعيل 2- امنة احمد 
زوجة �شيف علي مال اهلل  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /و�شام 
وليد ال�شحادات وميثله: حممد يو�شف عبدالرحيم عبداهلل    قد ا�شتاأنف 
ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2015/340 م��دين ك��ل��ي  بتاريخ 
2015/8/31. وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2015/12/14 ال�شاعة 
10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 160 /2015 تظلم �سرعي                       
اىل املتظلم �شده: 1- �شهام م�شطفى حممد الع�شرى جمهول حمل القامة مبا 
ان املتظلم/ حممد حممود حمى الدين احمدي وميثله: خلف عبداهلل مال اهلل 
احلو�شني  قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من قرار الآمر 
وامل�شاريف.  والر�شوم  ال�شفر  من  منع   2015/725 رقم  )�شرعي(  عري�شة  على 
ال�شاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2015/12/7   وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  القا�شي 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2015/574 جتاري كلي                                          

ل�شركة  مديرا  وب�شفته  ال�شخ�شيه  ب�شفته  الدين-  �شهاب  حممود  -ف��ادي   1/ عليه  املدعى  اىل 
�شي�شتم لالن�شاءات �س ذم م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعى : �شركة ع�شام قباين لالن�شاءات 
وال�شيانة ذ م م وميثله: عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي مبا ان نعلنكم بان املحكمة 
�شركة ع�شام  اعاله ل�شالح/  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2015/9/29 يف  املنعقدة  حكمت بجل�شتها 
قباين لالن�شاءات وال�شيانة ذ م م بف�شخ عقد املقاولة املوؤرخ 2013/6/20 والزمت ال�شركة املدعى  
عليها الثانية برد مبلغ وقدره 656000 �شتمائة و�شتة وخم�شون الف درهم لل�شركة املدعية ف�شال 
عن فائدة تاخريية تعوي�شية قدرها 9% �شنويا تبداأ من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2015/4/8 
وحتى متام ال�شداد والزمتهما امل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل  اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
العالن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/1050 جتاري كلي                 

اىل امل��دع��ى عليه/ 1- مايكل  ري���وردون دون��وف��ان جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا 
اآند �شريفي�شز- منطقة  ان املدعى: �شركة او �شى ان ا�س  ات�س اآى �شوليو�شنز 
حرة- ذ م م وميثله: ا�شماعيل ح�شن ابراهيم ال�شفار  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما مببلغ وقدره  )1.624.205.83 درهم( 
قيد  تاريخ  من   %12 التجارية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2015/12/6 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11552 بتاريخ 2015/11/1     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2015/1370 جتاري جزئي                                          

اىل املحكوم عليه/1 -ر�شول عبداهلل منازي    جمهول حمل القامة مبا 
بتاريخ 2015/11/8 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  ان نعلنكم 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ عبدالكرمي طالب كرميي بالزام املدعى 
بامل�شروفات.       والزمته  دره��م  ال��ف  مائة  مبلغ  للمدعى  ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/3291 تنفيذ عمايل
م  جمهول  ذم  �س  الفنية  للخدمات  ونزير  �شعيب  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  اج��ار خ��ان  قد  التنفيذ/ يو�شف خ��ان  حمل القامة مبا ان طالب 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )915( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
         اعادة اعالن  بالن�سر        

   يف  الدعوى 2015/1508 جتاري جزئي                 
املدعى:  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  برتونت  �شركة   -1 عليه/  املدعى  اىل 
تهلك  حممد  ع��ب��دال��رزاق  را�شد  وميثله:  م(   م  )ذ  للمالحة  القمرين  �شركة 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه  مببلغ وقدره  
)500000 درهم( والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام الزامه 
بالر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2015/12/9 ال�شاعة 
8.30 �س بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

         اعادة اعالن  بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/5260 عمايل جزئي                 

اىل املدعى عليه/ 1- رفيق احمد حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعى: 
قد  تهلك    ع��ب��دال��رزاق حممد  را�شد  م وميثله:  م  ذ  التجارية  اجلامع  �شركة 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالتعوي�س عن الخالل ب�شرط عدم 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   50.000( وق��دره  مببلغ  املناف�شة 
 8.30 ال�شاعة   2015/12/9 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   
او من ميثلك قانونيا وعليك  لذا فانت مكلف باحل�شور  القا�شي  �س مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

         اعادة اعالن  بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/4541 عمايل جزئي                 

ب��ق��ال��ه ���ش��اه��د ك��م��ال ���س ذم م جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 1- 
مب��ا ان امل���دع���ى: حم��م��د ���ش��ي��ف ال��ع��امل ن���ور اح��م��د ���ش��وداج��ار ق��د اق����ام عليك 
)12197درهم(  مقدارها  عمالية  بحقوق  مطالبة  دعوى  ومو�شوعها  الدعوى 
ال�شكوى  وامل�������ش���اري���ف يف  وال����ر�����ش����وم  دره�������م(  ب���ق���ي���م���ة)600  ع������ودة  وت����ذك����رة 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    )MB155292517AE/2015(رقم
2015/12/7 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 
�شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

مبثابة ح�شوري.
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/1018 تنفيذ مدين
يوهاتي�س  دانيل   -2 تيكت�شييون  جيهو  دواي��ت  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
جريما   ناتنايل  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  اكالو 
والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد  ديبي�شا 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5935( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
  انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/3780   

 املنذر/كونكورد العقارية- ل�شاحبها/�شديق عبدالهادي العجماين
ب��دب��ي )جم��ه��ول حمل  ب��ورن��دي-  ال��ع��ام��ة جلمهورية  القن�شلية  ال��ي��ه:  امل��ن��ذر 
القامة(  تنذر املنذره املنذر اليها ب�شرورة �شداد بدلت اليجار امل�شتحقة عليها 
بقيمة 111.950 درهم وذلك  خالل ثالثون يوما من تاريخ الن�شر ويف حال عدم 
التزامكم مبا جاء فيه �شن�شطر لتخاذ الجراءات القانونية قبلكم ومطالبتكم 
بالخالء التام والفوري للماجور مع �شداد كافة امل�شتحقات املرت�شدة  بذمتكم 
وما ي�شتجد حتى متام الخالء مع  حتميلكم لكافة امل�شاريف والزامكم بتقدمي 

براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه بدبي.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/1337 جتاري جزئي                 

اىل املدعى عليه/ 1- عبدالرحمن عدنان علي ح�شني مبارك  جمهول حمل 
ع وميثله: عبداهلل خمي�س  م  �س  التجاري  دب��ي  بنك  امل��دع��ى:  ان  الق��ام��ة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  علي  اآل  الناخي  غريب 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   239.971.51( مببلغ  عليه  املدعى 
تاريخ 2015/4/12 وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم 
لذا   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2015/12/10 املوافق  اخلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

         اعادة اعالن  بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/1235 جتاري جزئي                 

اىل املدعى عليهما/ 1- �شركة ا�شوار اخلليج للمقاولت ذ م م 2- فاروق ابراهيم قا�شم 
جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ى: ���س ���س ل��وت��اه للخر�شانة اجل��اه��زة ���س ذم م 
اآل علي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها  الناخي  وميثله: عبداهلل خمي�س غريب 
الزام املدعى عليهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 59.897.50  
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزامهما 
بالر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2015/12/8 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

 اعالن بالن�سر         
اجلن�شية  الإم���ارات   - علي ح�شن عبداهلل  عبا�س   / ال�شيد  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 613587 رقم  رخ�شة  وال�شيل(  العبايات  خلياطة  :)العنابي  املوؤ�ش�شة  مالك  وب�شفته 
مقرها مدينة كلباء ويرغب يف تنازل عن ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد /عمر 
فاروق مولنا كاري حممد هارون بنجالدي�شي اجلن�شية . التعديالت :تنازل �شاحب 
الرخ�شة ، تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات  وعمال بن�س 
املادة )14( فقرة 5 من القانون الإحتادي )4( �شنة 2013 يف �شاأن الكاتب بالعدل ، فقد 
اقت�شى ن�شر هذا الإعالن للعلم وانه �شوف يتم امل�شادقة على الإجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا افعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكور بالإعالن لإتباع الإجراءات القانونية .
مكتب الكاتب العدل 
حمكمة كلباء الإحتادية الإبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان 
الت�شديق  ، وطلب  :الإم���ارات  - اجلن�شية  الزعابي  �شعود حبيب عبداهلل حممد   : ال�شيد 
وال�شيل  العبايات  القمر خلياطة  التجاري جنم  الإ�شم  ( يف  تنازل   ( يت�شمن  على حمرر 
بتاريخ  ال�شادر   533733 رقم  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف  الإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من 
 ، ال�شيد : �شاه عامل �شوج مياه  التنمية الإقت�شادية بخورفكان اىل  2005/2/16 يف دائرة 
 : �شركار اجلن�شية  ال�شيد : جهاجنري عامل حمفز   ، بن�شبة %51   ، : بنغالدي�س  اجلن�شية 
العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  باأن  ،  ليكن معلوما للجميع  بن�شبة %49   ، بنغالدي�س 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن .
مكتب الكاتب العدل خورفكان 

�سهيل علي �سعيد خلف النقبي

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

اعالن حكم بالن�سر
يف الدعوى 2015/40 جتاري كلي 

غالم  ب��روي��ز   -2/ عليه  امل��دع��ى  ال��ع��ام��ة   للتجارة  رمي�س  موؤ�ش�شة   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
ح�شني ن�شابور ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية موؤ�ش�شة رمي�س للتجارة العامة ، جمهويل 
حم��ل الإق���ام���ة  مب��ا اأن امل��دع��ى عليه / ب��ن��ك م��ل��ي اي����ران )ف���رع دب���ي ال��رئ��ي�����ش��ي( وميثله 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  ال�شويدي   �شلطان  عي�شى  حممد 
2015/10/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح بنك ملي ايران )فرع دبي الرئي�شي( مبلغ 
والزمتهما  ال�شداد  متام  وحتى   2014/11/5 تاريخ  من   %9 وفائدة  )3392845.75دره����م( 
 . اأتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات  بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�شوري قابال لالإ�شتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�شر هذا الإعالن . �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلي علنا                                          
اعق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

اعالن حكم بالن�سر
يف الدعوى 2014/1465 جتاري كلي 

اىل املدعى عليه /را�شد بن حممد بن ظافر العجمي ، جمهول حمل الإقامة 
مبا اأن املدعى عليه / بنك راأ�س اخليمة الوطني وميثله حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 

املذكورة  الدعوى  يف   2015/10/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  باأن  نعلنكم 
اعاله ل�شالح بنك را�س اخليمة الوطني بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري يف مادة جزئية 
هذا  على  وفائدة  دره��م فقط   326.849.79 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  املدعى  بالزام 
املبلغ 9% من تاريخ رفع الدعوى يف 2014/4/3 وحتى ال�شداد التام والزمت املدعى عليه 
بامل�شروفات والف درهم مقابل اأتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لالإ�شتئناف 
�شاحب  با�شم  �شدر   . الإع���الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا                                    
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت املواطنة /�سيخه علي حممد زويد �ل�سحى   بطلب اىل 
حمكمة ابوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات البتدائية- ق�شم 

التوثيقات بتغيري ا�شمها من ) �شيخه(اىل) م�سايخ(  
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
امل�ست�سار/ حممد �سامل املن�سوري  
قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية

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

العثور على خمزن لالأ�صلحة والقب�س على اإرهابيني
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

على  العثور  الثنني،  اأم�س  لها،  بيان  يف  التون�شية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
ا�شتباقية  والذخرية مبحافظة مدنني جنوب يف عملية  لالأ�شلحة  خمزن 
جرائم  يف  للبحث  الوطنية  ال��وح��دة  ب��ني  بالتن�شيق  مت��ت  ودقيقة  نوعية 
الوطني  الأم���ن  اإق��ل��ي��م  واإدارة  ب��ال��ق��رج��اين  املخت�شة  للم�شالح  الإره����اب 
اأنه مت حجز  مبدنني والفوج الوطني للتدخل ال�شريع. واأف��ادت الداخلية 
نا�شفتني  نا�شف و�شالحي كال�شينكوف و5 قذائف يدوية وعبوتني  حزام 
لتفخيخ ال�شيارات وعبوة نا�شفة. كما مت حجز 31 �شاعقا و9 خمازن �شالح 
و270 خرطو�شة كال�شينكوف.   فال  نوع  �شالح  و4 خم��ازن  كال�شينكوف 
ومت خالل هذه العملية اإيقاف عن�شرين اإرهابيني بينت التحريات الأولية 
عمليات  يف  اإليها  امل�شار  والذخرية  الأ�شلحة  ا�شتغالل  يعتزمان  كانا  اأنهما 
اأمن و�شالمة البالد، وفق ما جاء يف البالغ. واأ�شافت  تخريب مت�س من 
الوحدة  م�شتوى  امل��و���ش��وع على  ج��اري��ة يف  ت���زال  ل  الأب��ح��اث  اأن  ال����وزارة 

الوطنية للبحث يف جرائم الإرهاب للم�شالح املخت�شة. 

ويف كلمة متلفزة بثت م�شاء ام�س 
قائد  الباجي  ق��ال  الأح���د،  الول 
النتخابات  ب��ع��د  اإن����ه  ال�����ش��ب�����ش��ي، 
 ،2014 والرئا�شية  الت�شريعية 
ين�ّس  مل����ا  وف����ق����اً  احل����رك����ة  غ������ادر 
الد�شتور  م��ن   76 الف�شل  عليه 
م�شرياً  اأب�����داً،  فيها  ي��ت��دخ��ل  ومل 
اإث��ر ذلك،  ق��ي��ادة  اأزم���ة  اإىل ن�شوء 
غابت  ال��ق��ي��ادة  ه���ذه  اأّن  وم��ب��ي��ن��اً 
عنها ثقافة التحاور، ومل تاأخذ يف 
املتاأزم  تون�س  و�شع  العتبار  عني 
وخا�شة  اخل������ارج،  يف  و���ش��ورت��ه��ا 
قبل  “الوطن  احل����رك����ة  ����ش���ع���ار 

ح�شب تعبريه. الأحزاب”، 
نداء  اأزم��ة  اأّن  ال�شب�شي،  واأ���ش��اف 
على  �شلباً  واأّث��رت  تفاقمت  تون�س 
التزامات تون�س مع اخلارج الأمر 
الذي جعلها ق�شية وطنية مت�ّس 
اأمن وا�شتقرار تون�س، مرزاً  من 
تون�س  ن�����داء  ق���ي���ادات  ب��ع�����س  اأّن 
وتعهدوا  ال���ت���دخ���ل  م��ن��ه  ط��ل��ب��وا 

باللتزام مبا �شيقرتحه.
واأو�شح اأّن الأزمة يف النداء تتمثل 
يف وجود جناح يريد اإقامة موؤمتر 
موؤمتراً  ي��ري��د  واآخ�����ر  ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
انتخابياً وطرفاً يتم�شك ب�شرعية 
باملكتب  واآخ��ر  التاأ�شي�شية  الهيئة 
اإقامة  اأّن  اإىل  لف��ت��اً  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
املوؤمتر النتخابي حتتاج اإىل �شنة 
التاأ�شي�شي  امل��وؤمت��ر  اأم���ا  ون�����ش��ف 

فبالإمكان اإجنازه بعد �شهر.
واأك�����د م��وؤ���ش�����س ن����داء ت��ون�����س انه 
�شخ�س  ال��ط��رف��ني  يف  ي���وج���د  ل 
معينون  ج��م��ي��ع��ه��م  ب���ل  م��ن��ت��خ��ب 
بالتوافق، واأّن اأمامهم خيارين اإما 

ا�شتمرار التوافق اأو النتخاب.
ت�شكيل جلنة  اق���رتح  ب��اأن��ه  واأف����اد 
تتاألف من 13 ع�شواً من النداء، 
بالكفاءة  ي��ت��م��ت��ع��ون  اإن���ه���م  ق����ال 
والوطنية والرغبة يف مّل ال�شمل، 
مو�شحاً انه مل يقم با�شت�شارتهم 
قبل ت�شميتهم يف هذه اللجنة اإل 
ب��اأن��ه��م �شيقبلون  واث��ق��اً  ك���ان  ان���ه 
ات�شل  عندما  وان��ه  املهمة،  بهذه 

بهم رّحبوا بذلك.
اأّن  ال�شب�شي،  قائد  الباجي  وب��نّي 
�شتتمثل يف  ال��ل��ج��ن��ة  ه���ذه  م��ه��ّم��ة 
حماولة التوفيق وحتقيق التوافق 
بني من و�شفهم ب�الفرقاء ، وانه 
املهمة  ه����ذه  ف�����ش��ل��ه��م يف  ح����ال  يف 
الوطني  امل��ج��ل�����س  دع����وة  ف�����ش��ت��ت��ّم 
حول  النهائي  ال��ق��رار  ه��و  ليتخذ 
موؤمتر  ع��ق��د  ���ش��ي��ت��ّم  ك���ان  اإذا  م���ا 
وتابع  ان���ت���خ���اب���ي.  اأو  ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
ذل���ك �شتتوىل  ب��ع��د  ان���ه  ب��ال��ق��ول 
اللجنة اإعداد املوؤمتر الذي �شيقع 

اإقراره.
واأع�������رب ع���ن اع���ت���ق���اده ب���اأن���ه لن 
اأ�شخا�س   5 اأو   4 ���ش��وى  ي��وج��د 
داعياً  التم�شي،  ه��ذا  �شريف�شون 
بالوطنية  ال��ت��ح��ّل��ي  اإىل  اإي���اه���م 

ونكران الذات اأو التخّلي.
لع�شوية  ال�����ش��ب�����ش��ي  اخ���ت���ار  وق����د 
يو�شف  ت�شريحاته،  وفق  اللجنة، 
وع�شوية  ك���رئ���ي�������س   ال�������ش���اه���د 
ح�شونة  ال�شريف،  ال����روؤوف  عبد 
�شويخ،  النا�شر  عبد  النا�شفي، 
ر������ش�����ا ������ش�����رف ال������دي������ن، اأح����م����د 
امليزوري،  ال��ع��رو���ش��ي  ال��ع��ب��ا���ش��ي، 
تقية،  ه���دى  ال��رم��ي��ل��ي،  بوجمعة 
�شماح دمق، ح�شن العمري، عزيزة 

حترية، حممد �شوف.

�نحياز �لأب لبنه
ويف رده ق��ال الأم���ني ال��ع��ام لنداء 
ت��ون�����س حم�شن م����رزوق اأم�����س يف 
�شفحته  ع��ل��ى  ن�����ش��ره��ا  ت���دوي���ن���ة 
الوقت  ح��ان  ان��ه  الفي�شبوك  على 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة يل لخ��ت��ي��ار ق����رار قد 
ي���ك���ون م���وج���ع���ا ل��ك��ن��ه ����ش���روري 
جتاوز  ف��ق��د   ، وم��ب��دئ��ي��ا  �شيا�شيا 

العفن مداه .
�شيتحادث  ان���ه  م����رزوق  واأ����ش���اف 
مع املنا�شلني واملنا�شالت وبع�س 
اليومني  هذين  خالل  القياديني 
يف  الوطني  العام  ال��راأي  ون�شارح 

اأجل قريب .
واأمل��ح م��رزوق اإىل م��غ��ادرة احلزب 
معلنا م�شتعدون لإعادة النظر يف 
لأن��ه ل خري يف  مواقعنا احلالية 
اأداء دور موؤثر  مواقع تبعدنا عن 
يف امل�شروع الوطني التون�شي �شد 
الإره�������اب وال���ت���ط���رف وم����ن اجل 

الإ�شالح و التقدم .
املكتب  ع�������ش���و  اع����ت����ر  ح�����ني  يف 

احلكومة  ب���ني  ب���الت���ف���اق  وذّك������ر 
لل�شغل،  التون�شي  العام  والحت��اد 
م����وؤك����داً �����ش����رورة ال��ت��و���ش��ل اإىل 
والقطاع  ال�شغل  اتفاق بني احتاد 
اخل��ا���س، يف اإ���ش��ارة لحت��اد اأرباب 
العمل. وقال اإنه من غري املعقول 
ل اأطراف من الرباعي  اأن ل يتو�شّ
على  ل  واملتح�شّ للحوار  ال��راع��ي 
جائزة نوبل اإىل اتفاق فيما بينهم 

حول م�شكلة تبدو ب�شيطة.
واأ�����ش����اد ال�����ش��ب�����ش��ي ب���ق���رار احت���اد 
املقررة  اإ�شراباته  ت��اأخ��ري  ال�شغل 
اإثر  ن��وف��م��ر اجل����اري   25 ل��ي��وم 
ال��ع��م��ل��ي��ة الإره����اب����ي����ة الأخ�������رية، 
هذه  اأّن  ذات�����ه  الآن  يف  م���ع���ت���راً 
تقع  اأن  يجب  كان  ما  الإ�شرابات 
م�شددا  ال�����ش��ع��ب،   للو�شع  ن��ظ��راً 
املركزية  ل  تتو�شّ اأن  �شرورة  على 
اإىل  الأع���راف  ومنظمة  النقابّية 
 2015 دي�شمر   10 قبل  اتفاق 

موعد ت�شّلمهم جائزة نوبل

غ�سب �ملعار�سة 
م�شمون الكلمة اآثار غ�شب بع�س 
اأح�����زاب امل��ع��ار���ش��ة ال��ت��ي  و�شفت 
ال�شب�شي برئي�س حزب نداء تون�س 
ولي�س برئي�س التون�شيني جميعا، 
معترة اأّن اخلطاب الذي انتظره 
م�شتوى  يف  يكن  مل  التون�شيون 
النتظارات خا�شة والبالد تعي�س 
حتت وطاأة الإرهاب اثر النفجار 
ا���ش��ت��ه��دف حافلة  ال����ذي  ال���دام���ي 
الأمن الرئا�شي الثالثاء املا�شي و 

خلف 12 �شهيدا و 20 جريحا.
حركة  طالبت  ال�����ش��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
ال�شعب اأم�س الثنني يف بيان لها، 
ب�شرورة  ال�����ش��ع��ب  ن����واب  جم��ل�����س 
اجلمهورية  رئ���ي�������س  م�������ش���اءل���ة 
الباجي قائد ال�شب�شي على خلفية 
ب��ه��ا لل�شعب  ت��وج��ه  ال��ت��ي  ك��ل��م��ت��ه 
التون�شي، كما حملتهم امل�شوؤولية 
التاريخية يف الت�شدي ملا و�شفته 

ب�النحراف اخلطري.
اأّن  واع���ت���رت احل��رك��ة يف ب��ي��ان��ه��ا 
ب�شالحيات  اأخ���ّل  ال��دول��ة  رئي�س 
الد�شتور، ومل يلتزم مبقت�شياته، 
بانغما�س  و���ش��ف��ت��ه  م���ا  م��ن��ت��ق��دة 
رئي�س اجلمهورية يف �شاأن حزبي، 

يف اإ�شارة اإىل حركة نداء تون�س.
وجاء يف بيان احلركة “اإّن رئي�س 
مبادرة  ل��ُي��ق��دم  ل  اأط����ل  ال���دول���ة 
تدفع يف اجتاه تخفيف الحتقان 
لكل  رئي�شا  لي�س  كونه  ليوؤكد  بل 

التون�شيني .
واع��ت��ر ح���زب امل���وؤمت���ر م��ن اأجل 
تدخل  اأن  ب��ي��ان  يف  اجل��م��ه��وري��ة 
الإعالم  و�شائل  وجتنيد  الرئي�س 
للذوق  ي��ف��ت��ق��ر  ح���زب���ي���ة  مل�����ش��ائ��ل 
الدولة  ه��ي��ب��ة  وي�����ش��ع��ف  ال�شليم 
فادح  خ��رق  باأّنه  مقرا  ومناعتها، 
ه�شا�شة  ع���ن  وي���ع���ر  ل��ل��د���ش��ت��ور 
الو�شع ال�شيا�شي يف البالد و�شعف 
والدميقراطية  الوطنية  القوى 

وت�شتتها. 
ووّج��ه ح��زب امل��وؤمت��ر دع��وة ملحة 
ي���داف���ع عن  وط���ن���ي  ت��ك��ات��ف  اإىل 
مل�شار  للت�شدي  الد�شتور  م��ب��ادئ 
اإ�شعاف موؤ�ش�شات الدولة وطغيان 

امل�شالح الفئوية ال�شيقة. 
م������ن ج����ه����ت����ه، ت�����������ش�����اءل اح���م���د 
ال�����رح�����م�����وين رئ����ي���������س امل���ر����ش���د 
اإن  الق�شاء،  ل�شتقالل  التون�شي 
كانت الكلمة التي األقاها ال�شب�شي 
رئي�س  اأم  ل��ل��دول��ة  رئي�س  خ��ط��اب 

حلزب..
ق���ال يف ه���ذا الإط�����ار اخلطاب   و 
بدا  اجلمهورية  لرئي�س  امل�شجل 
متابعا  م���ت���وق���ع،  وغ�����ري  غ���ري���ب���ا 
اأغلبية  يخ�ش�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ب�شوؤون  تتعلق  ل  مل�شائل  خطابه 
ال�شعب  ع��ل��ى  وي��ع��ر���س  ال���دول���ة 
داخلية  اأزم������ة  حل�����������������ل  م��ق��رتح��ا 
لأح���د الأح�����زاب ب��ل ي��ج��د مت�شعا 
م�شامعنا  على  ليعلن  الوقت  من 
م��ع��ي��ن��ة بغر�س  ل��ل��ج��ن��ة  ت�����ش��ك��ي��ل��ة 
نداء  الإ�شراف على موؤمتر حزب 
تون�س وخطة مف�شلة لإنقاذه من 

الغرق .
ال�شب�شي  املقابل و�شف حافظ  يف 
اح����د ط����ريف ال���ن���زاع داخ�����ل حزب 
التي  الن����ت����ق����ادات  ت��ون�����س  ن�����داء 
اثر  اجل��م��ه��وري��ة  لرئي�س  وج��ه��ت 
خطابه، باحلملة امل�شعورة، موؤكدا 
اأّن اأطرافا تقف وراءها �شيك�شفها 

لحقا .

�شخ�س  وم��رزوق،  البن  ال�شب�شي 
معينون  ج��م��ي��ع��ه��م  ب���ل  م��ن��ت��خ��ب 
املكتب  اأّن  على  م�شددا  بالتوافق، 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي م��ن��ت��خ��ب م����ن قبل 
املكتب التنفيذي والكتلة النيابية 

للنداء.
النائب ع��ن كتلة  اأك��د  امل��ق��اب��ل،  يف 
اأّن   الرقاوي،  �شالح  تون�س  ن��داء 
ن��ائ��ب ع��ن حركة   31 جم��م��وع��ة 
مع  اإيجابيا  تفاعلوا  تون�س  ن��داء 
اأنها  ال�����ش��ب�����ش��ي، م��ع��ت��را  م���ب���ادرة 
الأزمة  ح��ل  نحو  خ��ط��وة  �شتكون 

الراهنة التي مير بها احلزب. 
و�����ش����دد ����ش���ال���ح ال�����رق�����اوي على 
�����ش����رورة ت��و���ش��ي��ح ال��ب��ع�����س من 
الإط���ار مثل من  ه��ذا  النقاط يف 
اإىل حني  احل��زب  بت�شيري  �شيقوم 
كان  �شواء  القادم  موؤمتره  موعد 
وكيفية  النتخابي  اأو  التاأ�شي�شي 
ان��ت��ق��اء ه����ذه ال���ق���ي���ادة، ع��ل��ى حد 

تعبريه. 
نداء  داخ���ل  ال��ن��زاع  اأّن  اإىل  ي�شار 
ت��ون�����س ي����دور ب���ني ج��ن��اح الأم���ني 
ال���ع���ام احل�����ايل حم�����ش��ن م����رزوق 
نائب   31 جمموعة  من  م�شنودا 
املكتب  م���ن  امل�����ش��ت��ق��ي��ل��ة وق���ي���ادات 
القواعد  م��ن  وق��ط��اع  التنفيذي 
رئي�س  ونائب  جهة،  من  احلزبية 
احلزب حافظ قائد ال�شب�شي جنل 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل���ن���داء ت���ون�������س، عبد 
فحوى  اأن  ال�����ش��ح��راوي،  امل��ج��ي��د 
ال�شب�شي،  بها  توجه  التي  الكلمة 
النداء،  ب��اأزم��ة  املتعلق  جانبها  يف 
ب�اخلطاأ  وو�شفها  معقولة  غ��ري 

الكبري.
رئي�س  اأن  ال�������ش���ح���راوي  وب������نّي 
�شوؤون  يف  وبتدخله  اجلمهورية، 
الأح��������زاب وب��ال��ت��ح��دي��د يف ن���داء 
بت�شكيل  م��ب��ادرت��ه  ع���ْر  ت��ون�����س، 
اأيه م�شاورات  ، دون   13 ال�  جلنة 
خرقا  يعتر  �شخ�شية،  وب�شفة 

وا�شحا للد�شتور.
ال���رئ���ي�������س  ك���ل���م���ة  اأن  واع������ت������ر 
يف  الر�شمية  الهياكل  ك��ل  ن�شفت 

اأو  ال�شيا�شي  املكتب  �شواء  النداء، 
التنفيذي، وهي ا�شطفاف وا�شح 

وراء جناح بعينه، وفق تقديره.
وح����ول ت��رك��ي��ب��ة ال��ل��ج��ن��ة، اعتر 
موالون  اأغلبهم  اأّن  ال�شحراوي 
ال�شب�شي،  ق��ائ��د  ح���اف���ظ   جل��ن��اح 
تت�شاور  النداء  قيادات  اأن  موؤكدا 
بينها ومع خمتلف هياكلها  فيما 
م��ن اأج���ل اخل����روج مب��وق��ف للرد 
ع��ل��ى م���ا ت�����ش��م��ن��ت��ه ك��ل��م��ة رئي�س 

اجلمهورية.  
ق���ول رئي�س  ال�����ش��ح��راوي  ون��ف��ى 
اجلمهورية وموؤ�ش�س نداء تون�س 
يف  يوجد  ل  انه  ال�شريف،  ورئي�شه 
جناح  اأي  املتخالفني،  ال��ط��رف��ني 

لك�شب  ال�����ش��روري��ة  الإم��ك��ان��ي��ات 
ه���ذه امل��ع��رك��ة، ع��ل��ى ح���ّد تعبريه، 
الوحدة  �����ش����رورة  ع��ل��ى  م�������ش���ّددا 

الوطنية ومتا�شك ال�شعب.
هذا  يف  التون�شي  الرئي�س  واأب���رز 
ال�����ش��ي��اق، وك��م��ح��ور ث��ال��ث تطرق 
ال�شلم  حت���ق���ي���ق  اأه���م���ي���ة  اإل�����ي�����ه، 
الج��ت��م��اع��ي خل��ل��ق امل��ن��اخ املالئم 
املعركة  وك�شب  ال�شعب  لتما�شك 
الو�شع  اأّن  مبّيناً  الإره����اب،  �شّد 
ب��ّد من  ول  ي���زال �شعباً  ك��ان ول 
جلب ا�شتثمارات اأجنبية وداخلية 
اإل  يتّم  ل��ن  ذل��ك  واأّن  لتح�شينه، 
عر اإيجاد املناخ املالئم الذي من 
�شروطه توفر ال�شلم الجتماعي.

�شتنجح  تون�س  اأّن  ال�شب�شي  واأك��د 
يف ك�����ش��ب ح��رب��ه��ا ع��ل��ى الإره�����اب، 
واأّنها �شتظل دائما متاألقة ورايتها 

مرفوعة فوق كل راية اأخرى.
وبنّي ال�شب�شي اأّن الوحدات الأمنية 
والع�شكرية دخلت مرحلة جديدة 
ال�شتباقية  ال�شربات  خالل  من 
ال����ت����ي اأف�������ش���ل���ت ع�����دة حم�����اولت 
�شرورة  موؤكداً  اإرهابية،  لعمليات 
ت��وف��ري ك���ّل الإم��ك��ان��ي��ات الالزمة 
ل��ك�����ش��ب امل���ع���رك���ة ����ش���ّد الإره������اب 
وو��������ش�������ع خ�����ط�����ط م�������ع ال���������دول 
يف  مفيداً  وال�شقيقة،  ال�شديقة 
ه���ذا ال�����ش��ي��اق ب��اأن��ه ���ش��ي��ت��ّم خالل 
ال���ق���ادم���ة ت��وف��ري جميع  ال���ف���رتة 

خ�شومه  يالحقه  ال��ذي  الرئي�س 
اأن�شار  وي�شانده  التوريث  بتهمة 
القائلني بان �شرعية القرار تعود 
ولي�س  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل 

للمكتب التنفيذي.
الرملانية  الكتلة  انق�شام  وي��ه��دد 
واحلزب م�شتقبل حكومة احلبيب 
ال���ب���اب لنقالب  وي��ف��ت��ح  ال�����ش��ي��د 
من  يجعل  ال�شيا�شي  امل�شهد  يف 
حركة النه�شة حزب الأكرثية يف 
ت�شكيل  اإىل  يوؤهلها  مما  الرملان 

حكومة جديدة.

�لإرهاب و�ل�سلم �لجتماعية
قال  كلمته،  م��ن  ث���ان  حم���ور  ويف 
التفجري  اإّن  التون�شي،  الرئي�س 
النتحاري الذي ا�شتهدف حافلة 
غايته  ك���ان���ت  ال���رئ���ا����ش���ي  الأم������ن 
بتوجيه  وذل����ك  ال���دول���ة  اإ���ش��ق��اط 
املجموعات  اأّن  م��ف��اده��ا  ر���ش��ال��ة 
الإرهابية قادرة على �شرب رموز 
على  ق��ادرة  هي  وبالتايل  الدولة، 

اإ�شقاط الدولة.
خطابه  يف  ال�������ش���ب�������ش���ي،  و������ش�����ّدد 
الإره�����اب  اأّن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ون�����ش��ي��ني، 
�ُشّفهت اأحالمه يف اإ�شقاط الدولة، 
يعود  التي  التون�شية  الدولة  لأّن 
تاريخها اإىل 3 اآلف �شنة ما زالت 

قائمة و �شتظل قائمة.

جمموعة 31 تتفاعل مع ال�شب�شي

جناح ال�شب�شي البن �شبه منت�شر هل خ�شر جناح حم�شن مرزوق الرهان

مبادرة لل�شب�شي تثري جدل د�شتوريا

الداخلية تك�شف عن خمزن اأ�شلحة وذخرية مبدنني

�أحز�ب معار�سة تتهم �لرئي�س �لتون�سي بالإخالل ب�سالحيات �لد�ستور وتطالب مب�ساءلته

حم�صن مرزوق ي�صتعد لتخاذ
 قرار مغادرة نداء تون�س

جمموعة الـ31 نائبا عن كتلة 
النداء تفاعلت اإيجابيا مع املبادرة

بعث هيئة مهمتها �إيجاد حل للخالف د�خل �حلزب �حلاكم وتنظيم موؤمتره

يف مبادرة �أخرية لإنقاذ ند�ء تون�س من ذ�ته

هل حّقا اأخطاأت ر�صالة الرئي�س التون�صي العنوان..؟
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

�أثار �حليز �لزمني �لذي خ�س�سه �لرئي�س �لتون�سي يف كلمة 
حزب  �أزمــة  عن  للحديث  �لتون�سي  �ل�سعب  �إىل  بها  توجه 
�ل�ساعة  ملو�سوع  �ملخ�س�سة  بالفرتة  مقارنة  تون�س  نــد�ء 

حكم وحكومة ل تتحمل تون�س تبعاتها �ليوم و�نعكا�ساتها 
�أزمة  وتو�جه  �لإرهــاب  �سد  حربا  تخو�س  وهي  �ل�سلبية 
وو�جبه  �لرئي�س  حق  من  فــاإّن  م�سبوقة،  غري  �قت�سادية 
على  �لرمزي  لثقله  �عتبار�  حللها  و�لتدخل  فيها  �خلو�س 

�لفرقاء كموؤ�س�س للحزب.

�لإرهاب �لذي يهدد �لبالد، �أثار ��ستياء لدى بع�س مكونات 
�لذين  �لند�ئيني  بع�س  لدى  وحتى  �لتون�سية  �ملعار�سة 
من  هناك  لكن  ومقت�سياته.   للد�ستور  خرقا  ذلك  يف  ر�أو� 
تد�عياتها  �أّن  مبا  وطنية  �أزمة  تون�س  ند�ء  �أزمة  �أّن  يرى 
�أزمة  �إىل  تف�سي  وقــد  �ل�سيا�سي  �لبالد  ��ستقر�ر  تطال 

�لتون�سي  �لرئي�س  يقوم  �أخــرى  فمرة   .. وطنّية   ق�سّية 
قائد  �لباجي  تون�س  نـــد�ء  حلــركــة  �ل�سريف  و�لرئي�س 
للتوفيق  �لأخـــرية،  تبدو  حماولة،  يف  مببادرة  �ل�سب�سي، 
بني �لأطر�ف �ملتنازعة �سلب ند�ء تون�س، حزب �لأكرثية 

و�لذي يتحمل م�سوؤولية �حلكم.

ال�صب�صي: تفجري حافلة الأمن 
الرئا�صي هدفت اإىل اإ�صقاط الدولة

دعوة لتحقيق ال�صلم الجتماعية
 من اجل ك�صب املعركة �صّد الإرهاب 
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العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2015/87 ا�سكالت عقارية
لوقف  اي��ج��ارات   2008/100 رق��م  التنفيذ  يف  ا�شكال  الق�شية:  مو�شوع 
الجراءات التنفيذية  طالب العالن: م�شت�شكل: ب�شار عبدالرحمن غنام 
م  ذم  �س  ها�شم خوري  امل�شت�شكل �شده/1- مري  اعالنه  -املطلوب  ح�شني 
العالن:  مو�شوع  القامة.  حمل  جمهويل  الفار    بالنون  جيميلي   -2
نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم الحد املوافق 2015/12/6 ال�شاعة 8.30 
يتوجب  والتي  اع��اله  ال�شكال  يف  ch2D.16للنظر  بالقاعة  �شباحا 
عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم 

مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2014/633 جتاري كلي                 

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 1- دان��ي��ل م��اك��راى ن��وب��ل جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
وميثله:  بيل  ادوارد  وميثلها/ريت�شارد  ليمتد-  انرجي  �شالتري  �شركة  املدعى: 
عبدالقادر ا�شماعيل حممد جاروه قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
املوؤرخة  البيع  باتفاقية  تف�شيليا  املبينة  املعدات  بت�شليم  عليهما  املدعى  بالزام 
لها  . وحددت  املحاماة.  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف  اي تلف  2012/1/16 دون 
 ch2.E.22 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2015/12/8 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2015/2137    

البيع  يرغب يف  اجلن�شية  الهند  كومار-  انيل  بان�شيكيل  انو�شا  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
الرئي�شي-  حممد  ا�شماعيل  علي  جمال  ال�شيد:  اىل   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�شية  بنغالدي�س  احمد-  علي  الدين  حممدج�شيم  ولل�شيد:   )%51( بن�شبة  اجلن�شية  ام��ارات��ي 
بن�شبة  )17%( ولل�شيد: مني الدين نذير مياه- بنغالدي�س اجلن�شية بن�شبة )16%( ولل�شيد: حممد 
لتجارة  )املجل�س  �شركة  يف   )%16( بن�شبة  اجلن�شية  علي-بنغالدي�س  ادري�س  حممد  ال�شالم  ام��داد 
املفرو�شات ( مبوجب الرخ�شة رقم )721644( وبتغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل ذ م م.   
وعمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل.  
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل 

املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2015/560    

ال�شيد/ عمر كل خان مريزا كل باك�شتان اجلن�شية يرغب يف   ليكن معلوما للجميع بان 
امل�شتعملة  ال�شيارات  غيار  لقطع  كل  عمر  موؤ�ش�شة  يف/  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
اجلن�شية  باك�شتان  خ��ان  ب��ه��اول  ج��ول  ث��واب  لل�شيد:  وذل��ك   )506900( جت��اري  ترخي�س 
تعديالت اخرى: مت تغيري ال�شم التجاري من : موؤ�ش�شة عمر كل لقطع غيار ال�شيارات 
امل�شتعملة.     ال�شيارات  غيار  لقطع  النور  طريق   : اجلديد  التجاري  ال�شم  اىل  امل�شتعملة 
وعمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب 
العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2015/3783   
 املنذر/كونكورد العقارية- ل�شاحبها/�شديق عبدالهادي العجماين

املنذر اليه: امياج ماتر�س لالعالن- �س ذم م  
تنذر املنذره املنذر اليها ب�شرورة �شداد البدلت اليجارية املرت�شدة بذمتها وقدرها 
)38745( دره��م وك��ذل��ك توقيع عقد الي��ج��ار وذل��ك خ��الل ث��الث��ون يوما م��ن تاريخ 
النذار ويف حال عدم التزامكم مبا جاء به �شن�شطر لتخاذ الجراءات القانونية قبلكم 
املرت�شدة   امل�شتحقات  كافة  �شداد  مع  للماجور  وال��ف��وري  التام  بالخالء  ومطالبتكم 
بذمتكم وما ي�شتجد حتى تاريخ الخالء التام مع حتميلكم لكافة امل�شاريف والزامكم 

بتقدمي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه بدبي.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
  انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/3781   

 املنذر/كونكورد العقارية- ل�شاحبها/�شديق عبدالهادي العجماين
املنذر اليه: فون كري ل�شالح الهواتف املتحركة )�س ذم م(

بذمتها  املرت�شدة  اليجارية  البدلت  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذره  تنذر 
ت��اري��خ الن�شر، ويف  وق��دره��ا )18.500( دره��م وذل��ك خ��الل ث��الث��ون يوما م��ن 
حال عدم التزامكم مبا جاء فيه �شن�شطر لتخاذ الجراءات القانونية قبلكم 
امل�شتحقات  ك��اف��ة  ���ش��داد  م��ع  للماجور  وال��ف��وري  ال��ت��ام  ب��الخ��الء  ومطالبتكم 
املرت�شدة  بذمتكم وما ي�شتجد حتى تاريخ الخالء التام مع حتميلكم لكافة 

امل�شاريف والزامكم بتقدمي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه بدبي.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     

  اعالن بالن�سر
   رقم 2015/3782   

 املنذر/كونكورد العقارية- ل�شاحبها/�شديق عبدالهادي العجماين
املنذر اليه: ار ات�س ام للحا�شب اليل - �س ذم م  

ان املنذر ب�شفته مالك العقار الكائن بالر�س رقم )639-312( مبنطقة ال�شوق 
بالعقار  والكائن   -2 رق��م  املاجور  م�شتاأجر  ب�شفته  اليه  املنذر  يخطر  الكبري 
املذكور اعاله واململوك للمنذر الذي �شينتهي عقد ايجاره بتاريخ 2016/3/4 
انه �شوف يتم جتديده مع زياده بدل اليجار وفقا ملوؤ�شرات اليجارات املعمول 
به يف امارة دبي لي�شبح بدل اليجار مبلغ وقدره )36685 درهم( اعتبارا من 

.2016/3/5
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
 اعالن ح�سور املدعي عليها بالن�سر
يف الدعوى 02054262015 / جتاري 

اىل املدعى عليه :منار للو�شاطة التجارية �س.ذ.م.م  
 مبا اأن املدعي : ات�س دي ا�س ا�شتات�س ليمتد     

الزامكم  املركز بطلب  ام��ام  اي��ج��ارات  ال��دع��وى 02054262015 / جت��اري  اأق��ام �شدكم  قد 
بالتايل : - 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى .
- اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2013/10/1 
اخطاره  رغم  �شداده  عن  وميتنع  دره��م   50000 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2015/10/1 وحتى 

بال�شداد اأو الإخالء يف 2015/9/1 . 
ل��ل��ف��رتة من  اي��ج��اري��ة  امل��دع��ى عليه مبلغ كقيمة  ب��ذم��ة  ت��ر���ش��د  ان���ه   - م��ال��ي��ة  - مطالبة 
2013/10/1 وحتى 2015/10/1 ورغم اخطاره يف 2015/9/1 ميتنع عن ال�شداد .  وقررت 
 2015/12/7 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة 
واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�شاعة 
مبقرمركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل 

ثالثة ايام من تاريخ الن�شر .
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات .

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2015/5381 عمايل جزئي                 
م  جمهول حمل  ذم  �س  الفنية  للخدمات  راج��ا ج��ريي   -1 املدعى عليه/  اىل 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  الوحيد حممد حنيف   عبد  املدعى:  ان  القامة مبا 
وتذكرة  دره���م(   13000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة   ومو�شوعها 
والفائدة %9  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  عودة مببلغ )3000 درهم( 
فائدة قانونية من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد والزام املدعى 
عليها بالر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2015/12/9 
او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  القا�شي   ال�شاعة 8.30 �س مبكتب 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2015/5514 عمايل جزئي                 
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 1- اي��ت��ي ث���رى ب��ي��وت��ى ���ش��ال��ون م د م ����س  جمهول 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  �شتبانوفا  املدعى: علجة  ان  القامة مبا  حمل 
ومو�شوعها املطالبة  مب�شتحقات عمالية وقدرها )11536 درهم( وتذكرة 
عودة مببلغ )1200 درهم( والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء املوافق 2015/12/9 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
اعادة اعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى
 يف الدعوى رقم 2015/1191 مدين كلي   ن�سرا

بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
 اىل املدعى عليها: بيوت العندليب للتطوير العقاري

)2015/1191( مدين  رق��م  ال��دع��وى  م��ن�����ش��وري   نا�شر  : حممد  امل��دع��ي  اق���ام 
 2014/3 رق��م  ال��دع��وى  يف  املحكم  حكم  ت�شديق  دع��وى  املو�شوع:  عجمان  كلي 
بتاريخ 2015/2/12 عن مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري  انت مكلف 
باحل�شور امام مدير ادارة الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية يوم 
الربعاء املوافق 2015/12/9  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرت 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله بو�شفك املدعي عليه حرر بتاريخ : 2015/11/25.
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1    
يف الق�سية رقم ) 2015/246 عقاري كلي(مبحاكم دبي    

اىل :�شمرية عبدالروؤوف عبدالرحمن العور اماراتية اجلن�شية
بال�شارة اىل الق�شية 2015/246 عقاري كلي مبحاكم دبي وحيث انك احد 
املدعى عليهم عليك احل�شور اىل اجتماع اخلرة بخ�شو�س هذه الق�شية 
 2015/12/10 اخلمي�س  ي��وم  وذل��ك  يا�شني  ح�شن  د.  املكلف  اخلبري  ام��ام 
قرب   15 الطابق  امل�شرف  ب��رج  امل��رزوق��ي  مبكتب   م�شاء  الرابعة  ال�شاعة 

البلدية ديرة دبي.
اخلبري املكلف
د.ح�سن يا�سني
0506678985

اعالن اجتماع خربة

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
 اعادة  اعالن ح�سور امل�ستاأنف �سده بالن�سر

يف الدعوى 03008422015 / �سكني 
اىل امل�ش�تاأنف �شده: دوجنيان جو

مبا ان امل�شتاأنف: ا�شود هولدينج ليمتد و �شافري بلو م م ح
قد اقام �شدكم ال�شتئناف 03008420015/ �شكني املركز بطلب التايل:

الغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددا- قبول ال�شتئناف �شكال ويف املو�شوع 
با�شدار  جم��ددا  والق�شاء  م�شتالته  بجميع  امل�شتاأنف  احلم  والغاء  قبوله 

المر بالزام امل�شتاأنف �شدها باأداء مبلغ 466.666 درهم للم�شتاأنفني
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.

الثالثاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وقررت 
)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام���ام  4.30م   ال�����ش��اع��ة   2015/12/8 امل��واف��ق 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  ال�شتئنافية  بالدائرة  الثانية(  ال�شتئنافية 
اىل  امل�شافة  م��دة  بتق�شري  ام��ر  وق��د  ال��دع��وى،  لنظر  اليجارية  املنازعات 
ثالثة ايام من تاريخ الن�شر.  فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات .

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1    
يف الدعوى رقم ) 2015/1174 ( جتاري كلي 

املدعى عليها : امكو ملقاولت البناء �س ذ م م 
نحيط �شيادتكم علما باأنه مت انتدابنا خبريا ح�شابيا بالدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة 
�شدكم من كوالتي ل�شناعة اخلر�شانة اجلاهزة �س ذ م م ، وعليه فاأنتم مكلفني اأو من 
ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الأربعاء املوافق 2015/12/9 يف 
متام ال�شاعة 10.00 �شباحا ، وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي - الهناء �شنرت 
- بجواردوارال�شطوة - مقابل كارفور- بجانب فندق ت�شيل�شي - مكتب رقم )229/228( 
بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�شتندات  واح�شار  املحدد  واملكان  باملوعد  احل�شور  نطلب 
علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلرة �شتبا�شر اأعمالها وفقا لل�شالحيات 

املخولة لها قانونا .
عمر ن�سري /اخلبري احل�سابي 

حتديد موعد اجتماع اخلربة

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1    
يف  الدعوى  رقم 2015/335 عقاري كلي

املدعى عليها الأوىل :تريدنت انرتنا�شيونال هولدينجز �س.م.خ ، العنوان : فاك�س رقم 
)04- ( دبي . بناء على قرار حمكمة دبي الإبتدائية ، بندب اخلبري الهند�شي املخت�س 
املذكورة  الأط���راف  م��ن  ، يرجى  املحكمة  ب��ج��دول خ��راء  املقيدين  م��ن  ال���دور  �شاحب 
احل�شور لإجتماع اخلرة يوم الأحد املوافق 2015/12/6 ال�شاعة الثانية ع�شر والن�شف 
ظهرا )12.30 ( يف غرفة الإجتماعات رقم 5 - الطابق الثاين - املبنى B - دائرة التنمية 
القت�شادية - قرية الأعمال - بجانب دوار ال�شاعة . الرجاء نزويد اخلبري بعقد البيع 
وما يفيد ال�شداد . مالحظة �شيتم معاينة املوقع يوم ال�شبت املوافق 2015/12/5 ال�شاعة 

11.00 �شباحا .
اخلبري املهند�س  /على اأحمد غافان 
نقال / 0506969653 
Email: ghafan69@gmail.com

اعالن بالن�سر 
لجتماع خربة

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
         اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2015/975 جتاري كلي                 
اىل املدعى عليه /1- �شوق ال�شهري للتجارة ذ م م 2- ا�شماعيل غالم ر�شا ر�شا بكي 
جمهويل حمل الإقامة  مبا اأن املدعي / مينو ا�شفنديار خ�شروي  قد اقام عليك 
م  م  ذ  للتجارة  ال�شهري  �شوق  �شركة  وت�شفية  بحل  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�شة يوم الأحد املوافق 
2015/12/13 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة 
ح�شوري .) علما باأنه قد متت احالة الدعوى للدائرة الكلية التجارية اخلام�شة 

لنظرها ( 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2015/557 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه /1- غوبا كومار موروغان موروغان ، جمهول حمل الإقامة  

نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2015/10/26 يف الدعوى املذكورة 
بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ع  م  �س  التجاري  دب��ي  /بنك  ل�شالح  اأع��اله 
املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 534.490 درهم والفوائد القانونية بواقع 
9% �شنويا من تاريخ 2014/10/22 حتى متام ال�شداد ف�شال عن امل�شاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اأتعاب املحاماة حكما مبثابة احل�شوري قابال لالإ�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن . �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا .
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/1994 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- جواد ح�شني بور م�شطفوي 2- جواد م�شطفوي 
التنفيذ/  للتجارة )���س ذم م( جم��ه��ويل  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
الكبان    حممود  عبداملجيد  ريا�س  وميثله:  بور  هراتي  ا�شغر  داريو�س 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )2426040( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1    
الدعوى رقم ) 2015/19 عقاري جزئي ( دبي 

املدعى عليه : مي�شيل بابيتز ييف ، نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبريا هند�شيا 
بانديني  ليوناردو كيون ماريو   / ال�شيد  واملرفوعة �شدكم من  اأع��اله  بالق�شية 
وعليه فاأنتم مكلفون اأو من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلرة املقرر عقده 
يوم الأحد املوافق 2015/12/6 ال�شاعة 2.00 ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب 
الكائن دبي - املمزر - خلف ال�شين�شري مول - جممع التاون �شكوير - بجانب 
فندق املوفينبيك - بناية الريحان - ط4 - مكتب 421 ، يرجى احل�شور باملوعد 
باأنه يف حال  بالدعوى علما  املوؤيدة لدفاعكم  امل�شتندات  واأح�شار  املحدد  واملكان 
تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلرة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخول لها 
قانونا . لالإ�شتف�شار الإت�شال بالأ�شتاذة / اي�شل 0508045120 -ت:   042546347 
د / م�سطفى بن علي ال�سرياين 
اخلبري 

اعالن للح�سور امام  اخلربة

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/31  ا�ستئناف تظلم  مدين    
 اىل امل�شتاأنف �شده/1- طارق زهري مو�شى �شيف اهلل    جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /مركز جتميل ان فو للرجال- موؤ�ش�شة فردية- مملوكة لل�شيد: 
جالل ناجى ح�شن  هم�شري وميثله: موزة عبيد ربيع اخلظر قد ا�شتاأنف القرار/ 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2015/49 تظلم مدين بتاريخ 2015/5/24. وحددت 
لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2015/12/9 ال�شاعة 17.30 �شباحا بالقاعة رقم 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11578 بتاريخ 2015/12/1     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/30  ا�ستئناف تظلم  مدين    
 اىل امل�شتاأنف �شده/1- طارق زهري مو�شى �شيف اهلل    جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /مركز جتميل ان فو للرجال- موؤ�ش�شة فردية- مملوكة لل�شيد: 
جالل ناجى ح�شن  هم�شري وميثله: موزة عبيد ربيع اخلظر قد ا�شتاأنف القرار/ 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2015/50 تظلم مدين بتاريخ 2015/5/24. وحددت 
لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2015/12/9 ال�شاعة 17.30 �شباحا بالقاعة رقم 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

فيني�شيا  مركز   / ال�شادة  باأن  ال�شحة  هيئة  تعلن  بهذا 

تقدموا  قد   )3073( رقم  بقيد  امل�شجلة  الطبي  للتاأهيل 

الينا بطلب :

اإلغاء الرتخي�س ل�شباب جتارية اعتبارا من 2015/12/1

وبناء عليه �شوف يتم توقف التعامل مع �شركات التاأمني.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة 

وال  الإعالن  ن�شر  تاريخ  اأ�شبوع من  ال�شحة خالل  هيئة 

فان الهيئة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء 

هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة
 هيئة �ل�سحة

هيئة ال�صحة
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املال والأعمال
مليون درهم قيمة ت�صرفات العقارات يف دبي ام�س   399

مليون درهم وثماين مبايعات ل�شقق وفيالت بقيمة 
�شتة مليون درهم . وتقدمت الر�شاء جنوب الرابعة 
ع��ل��ى ب��اق��ي م��ن��اط��ق دب���ي م��ن ح��ي��ث ع���دد املبايعات 
81 مليون درهم  بت�شجيلها ثالث مبايعات بقيمة 
قيمتهما  مبايعتني  بت�شجيلها  ال�شبا  ند  فمنطقة 

15 مليون درهم . 
وك����ان اأه����م م��ب��اي��ع��ات الأرا����ش���ي م��ن ح��ي��ث القيمة 
مببلغ  الأوىل  ال��ع��امل  ج���زر  منطقة  يف  مبايعتني 
مليون   51 بقيمة  وال��ث��ان��ي��ة  دره���م  م��ل��ي��ون   122
والفيالت  ال�شقق  مبايعات  اأه���م  ك��ان  بينما  دره���م 
 800 بقيمة   2 ال�شفا  وادي  مبايعتني يف منطقة 

•• دبي-وام:

و�شقق  اأرا����س  م��ن  ال��ع��ق��ارات  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
منتهية  و”اإجارة  وره���ن  ب��ي��ع  واج�����راءات  وف��ي��الت 
درهم  مليون   399 نحو  ام�س  دب��ي  يف  بالتملك” 
م��ن��ه��ا 388 م��ل��ي��ون دره����م م��ع��ام��الت ب��ي��ع اأرا�����س 
 11 ح��وايل  بقيمة  ره��ن  وعمليات  وفيالت  و�شقق 

مليون درهم.
واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي ي�شدر عن 
دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي باأن الدائرة �شجلت 
 382 بقيمة  لأرا����س   19 منها  مبايعة   27 ام�س 

 2 ال�شفا  وادي  وت�شدرت  منهما.  لكل  دره��م  األ��ف 
والفيالت  ال�شقق  مبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق 
م�شجلة �شت مبايعات بقيمة خم�شة ماليني درهم 
مبايعة  بت�شجيلها   5 ال�شفا  وادي  منطقة  تلتها 
مببلغ 700 األف درهم . كما �شهدت الدائرة ام�س 
ت�شجيل رهون بقيمة 11 مليون درهم منها رهنني 
اأر���س مببلغ ثالثة ماليني درهم و�شبعة  لقطعتي 
درهم  بقيمة ثمانية ماليني  ل�شقق وفيالت  رهون 
اأربعة  بقيمة  خليفة  ب���رج  منطقة  يف  اأه��م��ه��ا  ك���ان 
 2 ال�شفا  وادي  واأخ���رى يف منطقة  دره��م  ماليني 

بقيمة ثالثة ماليني درهم .

اقت�صاديتا دبي وراأ�س اخليمة توقعان اتفاقية تعاون 
تعزيزًا للتنمية القت�صادية امل�صتدامة على م�صتوى الدولة 

ت�سمني �لبتكار خطوة �أ�سا�سية لتحقيق �قت�ساد �أخ�سر

برنامج �صل�صلة القيادة اخل�صراء الأخري ي�صلط
 ال�صوء على الدور املحوري لالبتكار يف القت�صاد الأخ�صر

 39.67 دولرا للربميل �صعر ت�صوية العقد 
الآجل خلام عمان يف بور�صة دبي للطاقة ام�س

وهو العقد الآج��ل خلام عمان املعيار الأك��رث موثوقية 
ل��ل��ن��ف��ط اخل����ام امل��ت��ج��ه اإىل ال�����ش��وق ال��ت��ي ت�����ش��ه��د منوا 
اقت�شادات  تعك�س  التي  والأداة  ال�شوي�س  �شرق  �شريعا 
املنطقة الآ���ش��ي��وي��ة ب�����ش��ورة م��ت��ف��ردة واأك����ر ع��ق��د من 
نوعه يف العامل من حيث الت�شليم الفعلي وثالث معيار 
�شعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط 
اخل��ام ال��ذي يتم ت�شديره من عمان ودب��ي. وت�شتخدم 
الأنظمة  اأرق��ى  كافة  اأعمالها  يف  للطاقة  دب��ي  بور�شة 
من  انطالقا  اإليها  الو�شول  ميكن  التي  الإلكرتونية 
الرئي�شة يف  املالية  املراكز  20 منطقة منها  اأك��رث من 
اآ�شيا واأوروب��ا والوليات املتحدة. وتقع البور�شة داخل 
� وه��و منطقة مالية ح��رة مت  امل��ايل العاملي  مركز دب��ي 
اإن�����ش��اوؤه��ا لتعزيز اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة يف دول���ة الإم����ارات 

العربية املتحدة � 

•• دبي-وام: 

ت�شليم   � عمان  خل��ام  الآج���ل  العقد  ت�شوية  �شعر  خ�شر 
دبي  بور�شة  ت��داول��ه يف  ل��دى   � املقبل  ال��ع��ام  م��ن  يناير 
الواحد  اأمريكيا للرميل  0.54 دولرا  ام�س  للطاقة 
 39.67 ليبلغ  الأول  اأم�����س  ت�شويته  ب�شعر  م��ق��ارن��ة 
دولرا عند ال�شاعة 12:30 بالتوقيت املحلي 08:30 
� وهي  بتوقيت غرينت�س. وتهدف بور�شة دبي للطاقة 
لعقود  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  دولية  بور�شة  اأول 
الطاقة الآجلة وال�شلع � اإىل تزويد �شركات اإنتاج النفط 
واملتداولني والعمالء املهتمني بالأ�شواق التي تقع �شرق 
ال�شوي�س باأ�شعار تت�شم بال�شفافية للنفط اخلام. وتعد 
البور�شة منذ افتتاحها عام 2007 اإحدى البور�شات 
املتخ�ش�شة على م�شتوى العامل واأ�شبح عقدها الرئي�س 

•• دبي-الفجر: 

القت�شادية  التنمية  دائ��رة  وقعت 
ب��دب��ي ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع دائ���رة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ش���ادي���ة يف راأ������س 
واأف�شل  اخل��رات  لتبادل  اخليمة 
ال�شرتاتيجيات  ح��ول  امل��م��ار���ش��ات 
والأنظمة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  ال��ع��ام��ة 
�شياغتها،  اأو  تطويرها،  يتم  التي 
منهما  اأي  قبل  م��ن  اق��رتاح��ه��ا  اأو 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
امل�����ش��ت��دام��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دول���ة 

الإمارات العربية املتحدة.
وت���اأت���ي الت��ف��اق��ي��ة يف اإط����ار جهود 
التنمية  حت���ق���ي���ق  يف  ال���ط���رف���ني 
اقت�شادية  مراكز  وتبواأ  امل�شتدامة 
الإقليمي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  رائ����دة 
وال����ع����امل����ي، وحت�������ش���ني م���وؤ����ش���رات 
واملكانة  الأع��م��ال  اأن�شطة  ممار�شة 
الدولة �شمن  التناف�شية لقت�شاد 
بالإ�شافة  ال��دول��ي��ة،  ال��ت�����ش��ان��ي��ف 
الأمثل  الت�شخري  اإىل  �شعياً  اإىل 
اأهدافهما  �شقف  ورف���ع  مل��وارده��م��ا 
م�شتويات  اإىل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإجناز ت�شاهي متطلبات وحتديات 

العوملة.
وق����ام ب��ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ك���ل من 
عام  مدير  القمزي،  �شامي  �شعادة 
دائرة التنمية القت�شادية يف دبي؛ 
عبدالرحمن  ال���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة 
ال�������ش���اي���ب ال���ن���ق���ب���ي، م����دي����ر ع���ام 

على  الط���الع  امل�شتهلك،  وحماية 
ال�شنوية  ال����رام����ج  اأو  اخل���ط���ط 
يف  والتعاون  والأبحاث،  للدرا�شات 
من  امل�شتثمرين  ا�شتقطاب  جمال 
الأجنبي  ال���ش��ت��ث��م��ار  دع���م  خ���الل 
امل����ب����ا�����ش����ر وم����ت����اب����ع����ة م����وؤ�����ش����رات 
املعلومات  وت����ب����ادل  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة، 
بالعالقات  اخل���ا����ش���ة  ال���ت���ج���اري���ة 
لت�شجيع  وال����ت����ع����اون  ال����دول����ي����ة 
الإمارتني،  يف  ال�شادرات  وتطوير 
الق�شايا  ك���اف���ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وامل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي ت��ن��درج �شمن 

م�شوؤوليات ومهام الدائرتني.
ق���ال �شعادة  ن��ح��و م��ت�����ش��ل،  وع��ل��ى 
التفاقية  اإن  ال��ن��ق��ب��ي:  ال��دك��ت��ور 
���ش��وف ت��ف��ت��ح اأب���واب���اً ل��ل��ت��ع��اون بني 
ال�����دائ�����رت�����ني م�����ن ح����ي����ث ت����ب����ادل 
التي  والنوعية  املعرفية  اخل��رات 
اخليمة  راأ�����س  اق��ت�����ش��ادي��ة  تتطلع 
ل���ال����ش���ت���ف���ادة م���ن���ه���ا ف�������ش���اًل عن 
ال���ت���ط���وي���ر احل�������ادث يف امل���ج���الت 
الذكية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
القت�شادية  التنمية  دوائ���ر  ل��دى 
اإىل  اإ�شافًة  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 
املميزة  ال���ت���ج���ارب  ع��ل��ى  الط�����الع 
وعلى  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  وتبادلها 
راأ�شها تبادل املعلومات القت�شادية 
التي  الأع��م��ال  ملمار�شات  ت�شهياًل 
متقدماُ  الدولة مركزاً  فيها  تتبواأ 
واملثابرة  احلثيثة  اجلهود  بف�شل 

لهذه الدوائر.      

والأعمال  ال�شتثمارات  من  املزيد 
والقطاعات  امل����ج����الت  ���ش��ت��ى  يف 
احليوية للدولة. واأ�شاف القمزي: 
تهدف التفاقية اإىل تبادل املعرفة 
التي  املمار�شات  من  العديد  ب�شاأن 
ت��ن��ظ��م��ه��ا اجل���ه���ت���ني وم���ن���ه���ا على 
تبادل  احل�����ش��ر،  ل  امل���ث���ال  ���ش��ب��ي��ل 
املعلومات واملمار�شات واخلرات يف 
جمال العناية باملتعاملني وحماية 
نظم  اإدارة  وك��ي��ف��ي��ة  امل�����ش��ت��ه��ل��ك، 
اآليات  والق�����رتاح�����ات،  ال�����ش��ك��اوى 
التجاري،  والرتخي�س  الت�شجيل 
والتفتي�س  ال���ت���ج���اري���ة  ال���رق���اب���ة 

املتعلقة  املو�شوعات  يف  والت�شاور 
امل�شتدامة  القت�شادية  بالتنمية 
ودع���م ق��ط��اع الأع��م��ال على جميع 

امل�شتويات . 
تكاتف  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���م���زي  واأك������د 
اجل�����ه�����ود ب�����ني اق���ت�������ش���ادي���ة دب���ي 
واق��ت�����ش��ادي��ة راأ������س اخل��ي��م��ة خري 
دل���ي���ل ع��ل��ى م��ت��ان��ة ال���ت���ع���اون بني 
نحو  وم�شيها  املحلية  احلكومات 
يف  واملتمثل  وم�شرتك،  واح��د  نهج 
رفع الأداء القت�شادي ودفع عجلة 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  النمو 
و�شخ  ال��ك��ف��اءة،  وم�شتوى  املتحدة 

دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ع���دد من  راأ�����س اخل��ي��م��ة، بح�شور 
يف  التنفيذيني  وامل��دراء  امل�شوؤولني 
اإىل  وموؤ�ش�شاتها،  دب��ي  اقت�شادية 
امل�شوؤولني  جانب ح�شور عدد من 
التنمية  دائ��������رة  م����ن  وامل���م���ث���ل���ني 

القت�شادية يف راأ�س اخليمة. 
�شعادة  ����ش���رح  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
القمزي: ي�شعدنا توقيع التفاقية 
مع اقت�شادية راأ�س اخليمة لتعزيز 
ال���ت���وا����ش���ل ال����دائ����م م���ع ال���داوئ���ر 
املحلية على م�شتوى اإمارات الدولة 
وت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات وال���درا����ش���ات 

البتكار  ت�شمني  اأهمية  باأن  يقني 
التجارية  امل���م���ار����ش���ات  ج��م��ي��ع  يف 
اخل�������ش���راء، ه���و امل��و���ش��وع الأب����رز 
العنا�شر  م��ن  واح���داأً  وي�شتعر�س 
اإىل  لالنتقال  الالزمة  الأ�شا�شية 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن ال��ت��ط��ور يف 

قطاع الطاقة.

ملجمع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��زي��ز، 
يف  املوؤ�ش�س  والع�شو  للعلوم  دب��ي 

�شراكة دبي لالقت�شاد الأخ�شر: 
ي�شرنا ا�شت�شافة الن�شخة الأخرية 
القيادة  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ب���رن���ام���ج  م����ن 
ت�شجيع  خ����الل  م���ن  اخل�������ش���راء، 
التعاون يف القطاع بني احلكومات 

اأ�شحاب  وحتديد  الأعمال،  وق��ادة 
و�شع  على  نعمل  نحن  امل�شلحة، 
الأ����ش�������س مل�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��ت��دام من 
اآخذين  والبتكار  ال�شراكة  خ��الل 

هذا الطموح بعني العتبار.
ياأتي البتكار يف �شميم ما نقوم به 
واأن��ا على  للعلوم،.  دب��ي  يف جممع 

••دبي-الفجر:

خ������الل ال���ن�������ش���خ���ة الأخ����������رية من 
ال����ق����ي����ادة  “�شل�شلة  ب�����رن�����ام�����ج 
اخل������راء  ن���اق�������س  اخل�شراء”، 
الأ�شا�شية  امل��ق��وم��ات  امل�����ش��ارك��ون 
اخل�شراء  الأع�����م�����ال  مل���م���ار����ش���ات 
لتحقيق  ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا  ال������واج������ب 
اإقامة  اإىل  الرامية  دبي  طموحات 
اأخ�����ش��ر رائ���د يف العامل.  اق��ت�����ش��اد 
اتفاق  اإىل  امل��ن��اق�����ش��ات  وت��و���ش��ل��ت 
امل��ت��ك��ام��ل هو  اأن الب��ت��ك��ار  ج��ام��ع 
اأمر حيوي لتحقيق هذا الطموح، 
ف�شاًل عن وجوب ت�شمني البتكار 
يف جميع اجلوانب املتعلقة بقطاع 
ال��ط��اق��ة وال��ب��ي��ئ��ة ووو���ش��ع��ه على 

قائمة ا�شرتاتيجيات ال�شركات.

لالقت�شاد  دب���ي  ���ش��راك��ة  وت��ع��ت��ر 
بني  ���ش��راك��ة جتمع  اأول  الأخ�����ش��ر 
اجلهات املعنية والقطاع بهدف دفع 
عجلة التحول نحو اقت�شاد اأخ�شر 
منطقة  يف  ال���ك���رب���ون  م��ن��خ��ف�����س 
ال�شرق الأو�شط . وتهدف مبادرات 
لالقت�شاد  دب���ي  ���ش��راك��ة  وب���رام���ج 
التجارة  منو  متكني  اإىل  الأخ�شر 
وال�شتثمارات اخل�شراء، وت�شريع 
واملنتجات  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
اإىل جميع  واخل��دم��ات اخل�����ش��راء 

الأ�شواق الإقليمية والعاملية.
البتكار”  “اأ�شبوع  مع  وبالتزامن 
ال������ذي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه اإم��������ارة دب����ي، 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأط���ل���ق���ه  وال������ذي 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

وت�شجيع  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
اإىل دعم  البتكار. ويهدف املجمع 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات 
يف  النا�شطة  ال��ع��امل��ي��ة  وال�����ش��رك��ات 
قطاعات العلوم احليوية والطاقة 
مقرات  اإق�����ام�����ة  اإىل  ال���ط���احم���ة 
منطقة  يف  ل��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
ال�شرق الأو�شط من خالل توفري 

بيئة حيوية عاملية امل�شتوى.
واأقدم املمثلون عن هيئة الإمارات 
واإينوك،  واملقايي�س،  للموا�شفات 
واإرن�شت اآند يونغ، ومركز الأعمال 
امل�شوؤولة يف غرفة جتارة و�شناعة 
جمموعة  ت����ق����دمي  ع����ل����ى  دب��������ي، 
التجارية  املمار�شات  من  متنوعة 
اخل�شراء املبتكرة التي من �شاأنها 
انبعاثات  م���ن  احل���د  يف  الإ����ش���ه���ام 

ت�شميم  دب����ي، مت  ح��اك��م  ال������وزراء 
برنامج  م���ن  احل���ال���ي���ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
الذي  اخل�����ش��راء  ال��ق��ي��ادة  �شل�شلة 
لالقت�شاد  دب����ي  ���ش��راك��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
الأخ�������ش���ر ب���ال���ت���ع���اون م���ع جممع 
اإح��داث تغيري  دبي للعلوم، بهدف 
امل�شتقبلية  ال�شركات  توجهات  يف 
لق��ت��ن��ا���س ال��ف��ر���س امل��ن��ب��ث��ق��ة عن 
اقت�شاد  ن���ح���و  ال���ت���ح���ول  ع��م��ل��ي��ة 

اأخ�شر منخف�س الكربون.
وا���ش��ت�����ش��اف احل����دث جم��م��ع دبي 
اجلديد  الأع��م��ال  جممع  للعلوم، 
ال��ت��اب��ع مل��ج��م��وع��ة ت��ي��ك��وم، وال���ذي 
يعتر مقراً  لل�شركات النا�شطة يف 
قطاعات العلوم احليوية والطاقة 
تلبية  يف  امل���خ���ت�������ش���ة  وال����ب����ي����ئ����ة 
الحتياجات املتطورة لهذا القطاع 

وتر�شيخ  الكربون،  اأوك�شيد  ث��اين 
مكانة دبي كمركز عاملي لالقت�شاد 
الأخ�شر من خالل تعزيز البتكار 

التعاوين.
ويف هذا ال�شدد، قال �شعادة اأحمد 
العام  الأم������ني  امل���ح���ريب���ي،  ب��ط��ي 
دبي  يف  للطاقة  الأع��ل��ى  للمجل�س 
دبي  �شراكة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

لالقت�شاد الأخ�شر:
���ش��ل�����ش��ل��ة ال���ق���ي���ادة اخل�������ش���راء هي 
الفريدة  املعرفة  مل�شاركة  من�شة  
قطاعات  ك�����ل  ب�����ني  ن���وع���ه���ا  م�����ن 
الأعمال . توجه ال�شل�شلة يتما�شى 
ع��ل��ى البتكار  ال��ب��الد  ت��رك��ي��ز  م��ع 
وال���ت���زام���ه���ا ب��ت�����ش��ه��ي��ل اخل���ي���ارات 

اخل�شراء للم�شتهلكني .
وم�����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال م�������روان عبد 

هيئة التاأمني ت�صعى اإىل تعزيز تناف�صية و دور القطاع يف الدولة •• اأبوظبي-وام:

�شجلت هيئة التاأمني خالل عام 2015 
ن��ت��ائ��ج م��ت��م��ي��زة اأ���ش��ه��م��ت يف زي�����ادة منو 

اأعمال التاأمني يف الدولة وتعزيز تناف�شية �شوق التاأمني الإماراتية ودورها القيادي 
اأعمال  بناء قطاع  اإىل  التاأمني  هيئة  ا�شرتاتيجية  وتهدف  املنطقة.  م�شتوى  على 
تاأميني يتمتع مب�شتوى عال من املهنية واحلرفية والتناف�شية وجعل �شوق التاأمني 
الإماراتية منوذجا يحتذى بها على م�شتوى ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا مبا 
اإىل زي��ادة م�شاهمة القطاع يف الناجت املحلي الجمايل للدولة وزي��ادة منو  ي��وؤدي 
القت�شاد الوطني وتناف�شيته . وتر�شم الدرا�شات التحليلية والتوقعات كافة �شورة 
م�شرقة مل�شتقبل قطاع التاأمني بالتوازي مع النمو املتوا�شل وامل�شتمر لالقت�شاد 
قطاع  يحققها  التي  اليجابية  امل��وؤ���ش��رات  اإىل  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  وت�شتند  الوطني. 
التاأمني  تزايد منتجات  الطلب على  املتزايد يف  والنمو  املجالت كافة  التاأمني يف 
يف ال�شوق املحلية بالإ�شافة اإىل زيادة وترية النفاق وامل�شاريع التنموية واخلطط 
القادمة.  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  ال��دول��ة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الق��ت�����ش��ادي��ة 
وحر�شت هيئة التاأمني يف دولة الإمارات على اإ�شدار الت�شريعات القانونية لتعزيز 
قطاع التاأمني من النواحي القانونية والتنظيمية والأ�ش�س املالية والفنية ومنها 

العربية  الإم��ارات  دولة  التاأمني يف  فروع  املكتتبة جلميع  الأق�شاط  وارتفع حجم 
املتحدة خالل عام 2014 بن�شبة 13.5 يف املائة.. فيما منت هذه الق�شاط ب�شكل 
يف   11 مركب  �شنوي  مبعدل  وبلغ   2014  -2010 ال�شنوات  خ��الل  ملحوظ 
33.5 مليار درهم. وبلغت الأق�شاط املكتتبة لفرع تاأمني  اإىل  املئة لت�شل قيمته 
الأ�شخا�س وعمليات تكوين الأموال 8.6 مليار درهم منها 18.6 يف املائة ح�شة 
اإجمايل  وو�شل  الأجنبية.  ال�شركات  ح�شة  املائة  يف   81.4 و  الوطنية  ال�شركات 
بلغت  درهم  مليار   24.9 امل�شوؤوليات  وتاأمني  املمتلكات  لفروع  املكتتبة  الأق�شاط 
ح�شة ال�شركات الوطنية منها 75.1 يف املائة وح�شة ال�شركات الأجنبية 24.9 
املكتتبة  الأق�شاط  الوطنية من  التاأمني  ن�شبة احتفاظ �شركات  .. وبلغت  املائة  يف 
لفروع املمتلكات وتاأمني امل�شوؤوليات 54.9 يف املائة. كما بلغت الأق�شاط املكت�شبة 
23.9 مليار درهم ..فيما بلغت التعوي�شات  لفروع املمتلكات وتاأمني امل�شوؤوليات 
التحميلية لفروع املمتلكات وتاأمني امل�شوؤوليات قبل خ�شم ح�شة معيدي التاأمني 
امل�شوؤوليات  وتاأمني  املمتلكات  لفروع  التعوي�شات  معدل  وبلغ   .. درهم  مليار   18
67.2 يف  2014 مقابل  املائة عام  75.3 يف  التاأمني  قبل خ�شم ح�شة معيدي 
املائة عام 2013. وبلغ اإجمايل الحتياطيات الفنية لتاأمني الأ�شخا�س وعمليات 
تكوين الأموال 15 مليار درهم وتاأمني املمتلكات وامل�شوؤوليات 10.5 مليار درهم. 
ومنا حجم الأموال امل�شتثمرة يف القطاع عام 20014 بن�شبة 3.2 يف املائة وخالل 
ال�شنوات 2010 - 2014 مبعدل �شنوي مركب بن�شبة 10 يف املائة لت�شل قيمته 
اإىل 39  مليار درهم الأمر الذي يوؤكد اأهمية هذا القطاع ودوره احليوي لالقت�شاد 
الوطني.. و بلغت قيمة حقوق امل�شاهمني يف �شركات التاأمني الوطنية 19.8  مليار 
درهم بارتفاع ن�شبته 13.1 يف املائة عن عام 2013. وو�شل عدد ال�شركات املقيدة 
يف �شجالت هيئة التاأمني 60 �شركة تاأمني حتى نهاية عام 2014 منها 34 �شركة 
تاأمني وطنية و26 �شركة تاأمني اأجنبية. وبلغ عدد ال�شركات التي تزاول جميع فروع 
وتاأمني  املمتلكات  وتاأمني  الأم��وال  تكوين  وعمليات  الأ�شخا�س  تاأمني   - التاأمني 
تزاول  التي  ال�شركات  ..وع��دد  اأجنبيتان  و�شركتان  وطنية  �شركة   11 امل�شوؤوليات 
�شركة   17 و  �شركة وطنية   20 امل�شوؤوليات فقط  وتاأمني  املمتلكات  تاأمني  ف��روع 

اأجنبية .. فيما و�شل عدد �شركات التاأمني التي تزاول تاأمني الأ�شخا�س وعمليات 
تكوين الأموال �شركتني وطنيتني وثمان �شركات اأجنبية يف حني بلغ عدد ال�شركات 
التي تزاول تاأمني ائتمان ال�شادرات �شركة وطنية واحدة كما اأن هناك 11 �شركة 
وطنية تطبق نظام التاأمني التكافلي. وو�شل عدد وكالء التاأمني اإىل  21 وكيل 
159 و�شيطا وطنيا  .. منهم  تاأمني  164 و�شيط  التاأمني  تاأمني وعدد و�شطاء 
وخم�شة و�شطاء اأجانب وعدد ا�شت�شاري التاأمني 22 ا�شت�شاري تاأمني وعدد خراء 
43 خبري  التاأمني  72 خبريا وع��دد خ��راء ريا�شيات  الأ���ش��رار  الك�شف وتقدير 
وتعمل  �شركة.   22 ال�شحي  التامني  مطالبات  �شركات  وع��دد  التاأمني  ريا�شيات 
الإماراتي  التاأمني  قطاع  لتنظيم  الت�شريعية  القاعدة  تعزيز  على  التاأمني  هيئة 
وتطوير اأداء �شوق التاأمني املحلية والكيانات العاملة فيها على اأ�ش�س قانونية وفنية 
ومالية قوية وزيادة تناف�شية القطاع على امل�شتويني الإقليمي والدويل وفق اأف�شل 
املمار�شات ال�شائدة على م�شتوى العامل. ولعل الجناز الأبرز يف هذا املجال يتمثل 
ل�شركات  املالية  والتعليمات  التاأمني  ل�شركات  املالية  التعليمات  الهيئة  باإ�شدار 
التاأمني التكافلي واللتني تنظمان الن�شاط املايل والفني وال�شتثماري واملحا�شبي 
ل�شركات التاأمني والتاأمني التكافلي العاملة يف الدولة بهدف حماية حقوق حملة 
وثائق التاأمني وم�شاهمي �شركات التاأمني على حد �شواء وحماية ال�شركات نف�شها 
من املخاطر التي قد تتعر�س لها يف امل�شتقبل. وتت�شمن التعليمات املالية �شبعة 
ف�شول تنظيمية رئي�شية هي: اأ�ش�س ا�شتثمار حقوق حملة الوثائق وهام�س املالءة 
موجودات  وحتديد  الفنية  املخ�ش�شات  احت�شاب  واأ�ش�س  لل�شمان  الأدن��ى  واملبلغ 
ال�شركة التي تقابل اللتزامات التاأمينية املرتتبة عليها وتعليمات ال�شجالت التي 
الهيئة بها  التي يجب تزويد  البيانات  ال�شركة بتنظيمها والإحتفاظ بها و  تلتزم 
ادراجها  الواجب  البيانات  وحتديد  وال�شجالت  احل�شابية  الدفاتر  تنظيم  واأ�ش�س 

وال�شيا�شات املحا�شبية والجراءات الواجب اإتباعها.
على  الأوىل  ال��دول��ة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  تكون  التعليمات  ه��ذه  وب�شدور   
م�شتوى ال�شرق الأو�شط يف تبني اأحدث متطلبات املالءة املالية مبا يحاكي النموذج 
الوروبي..اذ مت اتباع اأف�شل املمار�شات العاملية الت�شريعية يف اعداد هذه التعليمات 

جهة  من  التطبيق  �شهولة  يحقق  مبا 
اأخ���رى. كما  وال��رق��اب��ة عليها م��ن جهة 
ل�شنة   20 رق��م  القرار  الهيئة  اأ���ش��درت 
2014 ب�شاأن تعديل بع�س اأحكام قرار 
 15 رق���م  ال��ت��اأم��ني  هيئة  اإدارة  جمل�س 
عدد  باإعداد  حاليا  الهيئة  وتقوم  التاأمني.  و�شاطة  بنظام  اخلا�س   2013 ل�شنة 
من الت�شريعات الأخرى منها م�شروع تعديل وثيقتي التاأمني على املركبات والتي 
تت�شمن الوثيقة املوحدة لتاأمني املركبات �شد الفقد والتلف وامل�شوؤولية اإذ يتعلق 
الف�شل الأول بالفقد والتلف ويف هذه احلالة تلتزم �شركة التاأمني بتعوي�س املوؤمن 
له عن الفقد والتلف الذي يلحق باملركبة املوؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها 
اإذ  املدنية  امل�شوؤولية  بوثيقة  الثاين  الف�شل  يتعلق  ..فيما  فيها  وجودها  اأثناء  يف 
املوؤمن  املركبة  ا�شتعمال  ترتب على  اأو  نتج  ح��ادث  ال�شركة يف حالة ح��دوث  تلتزم 
الوثيقة عن  املن�شو�س عليها يف  له يف حدود م�شوؤوليتها  املوؤمن  بتعوي�س  عليها 
جميع املبالغ التي يلتزم املوؤمن له قانونا بدفعها ب�شفة تعوي�س عن الوفاة اأو اأية 
اإ�شابة بدنية تلحق باأي �شخ�س مبا يف ذلك ركاب املركبة وكذلك عن الأ�شرار التي 

ت�شيب الأ�شياء واملمتلكات با�شتثناءات حمددة. 
وياأتي تعديل هاتني الوثيقتني انطالقا من املكانة التي ي�شغلها مو�شوع التاأمني 

التاأمني  ل�شركات  امل��ال��ي��ة  التعليمات 
ال��ت��ق��ل��ي��دي وال��ت��ك��اف��ل��ي وال��ت��ي اأعطت 
ع��ل��ى م�شتوى  الأ���ش��ب��ق��ي��ة  ل����الإم����ارات 
اإح�����داث قواعد  الأو����ش���ط يف  ال�����ش��رق 
اأف�شل  وف�����ق  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
املمار�شات العاملية فيما يتعلق باملالءة 
واأ�ش�س  ال���ش��ت��ث��م��ار  واأ����ش�������س  امل���ال���ي���ة 
احت�شاب املخ�ش�شات الفنية التي تعزز 
وحتميها  لل�شركات  امل��ال��ي��ة  ال��ك��ي��ان��ات 
م��ن امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ق��د ت��ت��ع��ر���س لها 
وذلك للو�شول اإىل كيانات اقت�شادية 
مالية قوية قادرة على املناف�شة عامليا. 

على املركبات يف اأعمال �شركات التاأمني 
ومن ن�شاط �شوق التاأمني ب�شكل عام..  
على  ال���ت���اأم���ني  اأق�������ش���اط  ت����زاي����دت  اإذ 
املركبات خالل ال�شنوات املا�شية لتبلغ 
درهم  مليار   5.6 التقديرية  قيمتها 

ت�شكل “ 22.6 يف املائة “. 
م�شروع  اع��داد  على  الهيئة  تعمل  كما 
وم�شروع  الهيئة  اإن�شاء  قانون  تعديل 
الكتواريني  مهنة  تنظيم  تعليمات 
وثائق  ت�����ش��وي��ق  ت��ع��ل��ي��م��ات  وم�������ش���روع 
�شرتى  والتي  امل�شارف  عر  التاأمني 

النور خالل الفرتة القادمة.

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل����������دع����������و/ ع���ل���ي 
�شوريا  ح��واط-  م�شطفى 
�شفره   ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
 )2823330( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/5553874

فقدان جواز �سفرت
مي�شاء  امل������دع������و/  ف����ق����د 
�شوريا   - حممود   حممد 
�شفره   ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
 )4260423( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/5553874
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/07م   املودعة حتت رقم:  236775 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  �شن�شبري اآي بي هولدينجز ليمتد
جريما�شوجيا�س،  بوتامو�س،   104 �شقة/مكتب  كومبليك�س،  اإليانا  باناريتو�س   ،15 دميوكريتو،  وعنوانه: 

ليما�شول 4041، قر�س
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

كتب و�شفات الطبخ، بطاقات و�شفات الطبخ؛ قوائم الطعام؛ قوائم الطعام املطبوعة؛ مناديل ورقية؛ مناديل 
ورقية للموائد؛ اأغطية من الورق للموائد؛ املطبوعات؛ املن�شورات؛ ال�شحف والدوريات؛ املواد الرتويجية؛ 
الرو�شورات؛ الكرا�شات؛ القرطا�شية والنماذج املطبوعة؛ الإعالنات الكبرية؛ الإعالنات الكبرية الدعائية.

 الواق�عة بالفئة:  16 
و�شف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمة " BEAST" باللغة الجنليزية

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/07م   املودعة حتت رقم:  236776 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  �شن�شبري اآي بي هولدينجز ليمتد
جريما�شوجيا�س،  بوتامو�س،   104 �شقة/مكتب  كومبليك�س،  اإليانا  باناريتو�س   ،15 دميوكريتو،  وعنوانه: 

ليما�شول 4041، قر�س
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات؛ املطاعم وحافالت الطعام واملقاهي ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ 
الطعام  القهوة؛ خ��دم��ات جتهيز  ورده���ات  املقاهي  ال�شفري؛ خ��دم��ات  الأك�����ش��اك وخ��دم��ات  امل��وؤق��ت؛  الإي���واء 
ال�شريعة؛  الوجبات  مطاعم  خ��دم��ات  وال�����ش��راب؛  بالطعام  التزويد  خ��دم��ات  املطاعم؛  خ��دم��ات  وال�����ش��راب؛ 
اأو اخلارج؛ عمل احلجوزات  امل�شروبات لتناولها يف الداخل  اأو  توفري الوجبات املح�شرة؛ حت�شري الأطعمة 
يف املطاعم؛ خدمات املطاعم التي حتوي البارات املرخ�شة والوجبات؛ خدمات ال�شيف ال�شخ�شي؛ اخلدمات 

ال�شت�شارية املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمة " BEAST" باللغة الجنليزية 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/28م   املودعة حتت رقم:  237646 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  جروبو بيالر اإ�س. اإيه. 
 وعنوانه: روتا 13 كلم 5،2، بيالر، كوردوبا اك�س 5972جي ام ايه، الأرجنتني 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
للحيوانات؛  غذائية  م��واد  الأل��ي��ف��ة؛  للحيوانات  طعام  وال��غ��اب��ات؛  الب�شاتني  ومنتجات  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
ل���غ���اي���ات ط���ب���ي���ة؛ ع���ل���ف للما�شية؛  ل��ي�����ش��ت  ل��ل��ع��ل��ف  اإ�����ش����اف����ات  غ�����الل ل��ال���ش��ت��ه��الك احل�����ي�����واين؛ ع���ل���ف؛ 

 وجبات للحيوانات؛ بروتني لال�شتهالك احليواين وجميعها واردة يف الفئة 31. 
 الواق�عة بالفئة:  31 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل حل�شان يف و�شع حركة وراأ�شه يواجه ميينه، وكتبت حتته الكلمة 
ب�شكل مميز بني خطني افقيني. لتينية  "FORTALEZA" باأحرف 

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/29م   املودعة حتت رقم:  237728 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2015/01/29

با�ش��م:  ديني�س هولدينجز ليمتد 
 وعنوانه: 11 9 كينجلي �شرتيت، لندن، دبليو1بي 5بي اإن، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املجالت وال�شحف والن�شرات الإخبارية الدورية والدوريات والكتب واملطبوعات؛ مواد ولبادات؛ مطبوعات 
تخطيطية؛ �شور فوتوغرافية؛ اإعالنات كبرية؛ �شور معدة للنقل؛ تقاومي؛ بطاقات تهنئة؛ مفكرات؛ ورق 

كتابة؛ ثقالت ورق؛ �شور.
 الواق�عة بالفئة:  16 

 و�شف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمة الجنليزية "Cyclist" مكتوبة بخط عري�س ب�شكل مميز و 
الكلمات الجنليزية "THE THRILL OF THE RIDE" مكتوبة بخط �شغري ي�شكل مميز فوق 

   ."CYC" احلروف التينية
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/29م   املودعة حتت رقم:  237727 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2015/01/29

با�ش��م:  ديني�س هولدينجز ليمتد 
 وعنوانه: 11 9 كينجلي �شرتيت، لندن، دبليو1بي 5بي اإن، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
و�شائط  و���ش��ائ��ط؛  اأي  ع��ل��ى  ال�����ش��ور  و/اأو  الأ����ش���وات  ت�شجيالت  ل��ل��ت��ن��زي��ل؛  ق��اب��ل��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ن�����ش��ورات 
ذلك  يف  مب��ا  احل��ا���ش��وب  ب��رجم��ي��ات  الأف������الم؛  ت�����ش��ج��ي��الت  م�����ش��ف��رة؛  مغناطي�شية  ب��ط��اق��ات  مغناطي�شية؛ 
ب��رجم��ي��ات احل��ا���ش��وب ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ن��زي��ل؛ و���ش��ائ��ط ال��ب��ي��ان��ات؛ ال��ب��ط��اق��ات ال��ذك��ي��ة؛ ح��اف��ظ��ات ال�شا�شة؛ 
اأع����م����ال ف��ن��ي��ة خل��ل��ف��ي��ة ���ش��ا���ش��ات احل���ا����ش���وب اخل���ا����ش���ة ب���الأج���ه���زة الإل���ك���رتون���ي���ة؛ ����ش���ور ق��اب��ل��ة للتنزيل 
ل��ل��ع��ر���س م���ن خ����الل الأج����ه����زة الإل���ك���رتون���ي���ة م��ث��ل احل���وا����ش���ي���ب وال���ه���وات���ف امل���ح���م���ول���ة؛ اأف������الم قابلة 
مثل  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأج��ه��زة  بوا�شطة  ت�شتخدم  ال��ت��ي  والأح���ادي���ث  واملو�شيقى  الأف����الم  وم��ق��اط��ع  للتنزيل 

 احلوا�شيب والتليفونات املحمولة؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  9 

 و�شف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمة الجنليزية "Cyclist" مكتوبة بخط عري�س ب�شكل مميز و 
الكلمات الجنليزية "THE THRILL OF THE RIDE" مكتوبة بخط �شغري ي�شكل مميز فوق 

   ."CYC" احلروف التينية
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/12م   املودعة حتت رقم:  236940 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  ايفوكالر فيفادنت ايه جي 
 وعنوانه: بنديرير�شرتا�شيه 2، 9494 �شان، ليختن�شتاين 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
 التعليم والتدريب؛ تنظيم واإجراء املوؤمترات والندوات والجتماعات والتدريبات. 

 الواق�عة بالفئة:  41 
الالتينية  الكلمة  ا�شفلها  وي��وج��د   "  ivoclar" الالتينية  الكلمة  م��ن  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 

الكلمتني. فوق  نقاط  من  مكون  قو�س  "vivadent" ويوجد 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/12م   املودعة حتت رقم:  236937 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ايفوكالر فيفادنت ايه جي 
 وعنوانه: بنديرير�شرتا�شيه 2، 9494 �شان، ليختن�شتاين 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املواد امل�شتخدمة يف ال�شيدلة وعلى وجه التحديد مواد واأدوات ل�شنع طبعة الأ�شنان وقوالب الأ�شنان وتيجان الأ�شنان وج�شور 
م�شتح�شرات  الأ�شنان؛  وقولبة  والعزل  التبطني  ولإع��ادة  ال�شناعية  والأ�شنان  الأ�شنان  واأطقم  الأ�شنان  وح�شوات  الأ�شنان 
تلميع و�شمع اأ�شنان ومنتجات نزع الدهون وال�شنفرة؛ �شبائك اأ�شنان؛ مواد للح�شوات ولغايات العزل ومالغم لالأ�شنان ومواد 
حلماية لب ال�شن ومعاجلة اجلذور؛ مواد حلماية التجاويف ومعاجلة الت�شرر الذي يلحق بعاج ال�شن ولب ال�شن؛ املواد 
امل�شتخدمة يف احلفر بالأحما�س وملنع ت�شو�س الأ�شنان؛ مواد اإ�شالح ومنتجات لتح�شني خوا�س الل�شق ملواد احل�شو والالكيه 
الواقي ومنتجات التجفيف ونزع الدهون؛ مواد لال�شتعادة التجميلية لالأ�شنان املت�شررة ومنتجات الت�شخي�س؛ مواد اأ�شنان 
الفم  والأ�شنان وغ�شولت  الفم  اللعاب؛ مطهرات ومنتجات ل�شحة  لت�شخي�س  الأ�شنان ومركبات ومالط ومواد  لتبيي�س 
�شبائك من معادن نفي�شة و�شبائك من  البقع؛  اإزال��ة  الأ�شنان؛ مواد  الت�شو�س والتهابات ما حول  الطبية؛ منتجات لعالج 
معادن غري نفي�شة لال�شتخدام يف طب الأ�شنان وتكنولوجيا طب الأ�شنان؛ مواد تبطني الأ�شنان؛ معادن نفي�شة وغري نفي�شة 
لال�شتخدام يف طب الأ�شنان وتكنولوجيا طب الأ�شنان؛ مواد ل�شقة وح�شو التجاويف ومواد ح�شو اجلذور ومواد اإعادة البناء 
لالأوتاد اجلذرية ال�شطوانية ومواد الإ�شالح؛ و�شائط التباين الإيجابي ومواد لل�شق املعادن والراتنجات وعنا�شر م�شبقة 
ال�شنع لتيجان الأ�شنان وج�شور الأ�شنان واجل�شور ال�شنية وراتنجات معززة بالألياف ل�شنع تيجان الأ�شنان وج�شور الأ�شنان 

 واجل�شور ال�شنية؛ مواد ح�شو ال�شقوق وكب�شولت خلالئط من مواد الأ�شنان؛ مواد اإزالة جري الأ�شنان. 
 5  الواق�عة بالفئة:  

 "vivadent" ويوجد ا�شفلها الكلمة الالتينية " ivoclar" تتكون العالمة من الكلمة الالتينية و�شف العالمة:  
ويوجد قو�س مكون من نقاط فوق الكلمتني.

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

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/28م   املودعة حتت رقم:  237645 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  جروبو بيالر اإ�س. اإيه. 
 وعنوانه: روتا 13 كلم 5،2، بيالر، كوردوبا اك�س 5972جي ام ايه، الأرجنتني 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
للحيوانات؛  غذائية  م��واد  الأل��ي��ف��ة؛  للحيوانات  طعام  وال��غ��اب��ات؛  الب�شاتني  ومنتجات  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
ل���غ���اي���ات ط���ب���ي���ة؛ ع���ل���ف للما�شية؛  ل��ي�����ش��ت  ل��ل��ع��ل��ف  اإ�����ش����اف����ات  غ�����الل ل��ال���ش��ت��ه��الك احل�����ي�����واين؛ ع���ل���ف؛ 

 وجبات للحيوانات؛ بروتني لال�شتهالك احليواين وجميعها واردة يف الفئة 31. 
 الواق�عة بالفئة:  31 

 و�شف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمة "GEPSA" مكتوبة باأحرف لتينية بخط كبري مميز فوق الكلمات
"GRUPO PILAR S. A" باأحرف لتينية مكتوبة بخط �شغري مميز، وعلى ميني تلك الكلمات 
هذه  وك��ل  اليمني،  اىل  مم��دودة  افقية  خطوط  باأربعة  الو�شط  يف  متقطع  كاأنه  يظهر  دائ��ري  ن�شف  �شعار 

العنا�شر باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2014/02/25م   املودعة حتت رقم:  206733 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  دبي للعقارات )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �شارع ال�شيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
على  الإ�شراف  العقارات؛  بتطوير  املتعلقة  ال�شت�شارية  اخلدمات  العقارات؛  تطوير  خدمات  املباين؛  اإن�شاء 
اإن�شاء املباين؛ توفري التمويل لتطوير العقارات؛ الإ�شالح؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع؛ تركيب واإ�شالح 
تنظيف  املباين؛  �شد  اإحكام  املباين؛  بالطوب؛ عزل  البناء  املراجل؛  واإ�شالح  تنظيف  الهواء؛  تكييف  اأجهزة 
املباين من الداخل ومن اخلارج؛ الإن�شاء؛ معدات الإن�شاء؛ معلومات عن الإن�شاء؛ معاجلة منع الرطوبة؛ 
هدم املباين؛ تركيب واإ�شالح امل�شاعد؛ اإن�شاء و�شيانة خطوط الأنابيب؛ التج�شي�س )و�شع طبقة اجل�س(؛ 
اأعاله  �شباكة املوا�شري؛ تاأجري معدات الإن�شاء؛ تنظيف النوافذ؛ توفري املعلومات ب�شاأن اخلدمات املذكورة 

 مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية. 
 الواق�عة بالفئة:  37 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة "ما�شة" باللغة العربية. 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/12م   املودعة حتت رقم:  236938 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  ايفوكالر فيفادنت ايه جي 
 وعنوانه: بنديرير�شرتا�شيه 2، 9494 �شان، ليختن�شتاين 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املعدات والأجهزة والأدوات امل�شتخدمة يف طب الأ�شنان وتكنولوجيا الأ�شنان وعلى وجه التحديد اأجهزة �شنع 
طبعة الأ�شنان والت�شجيالت؛ اأدلة التظليل؛ مف�شالت وخالطات وم�شنفرات واأجهزة واأدوات اجلرعات؛ اأجهزة 
القطع واجللخ واحلفر؛ الأ�شنان والقلن�شوات ال�شناعية و�شفائح الأ�شنان؛ ال�شرجنات واحللقات ذات الأكواد 
امللونة واأربطة امل�شفوفات وال�شرائط؛ الأدوات والأجهزة املذكورة اأعاله ملنع الت�شو�س ومعاجلة التهابات ما حول 
الأ�شنان؛ اأدوات التلميع و�شفائح خالئط ال�شرياميك والدبابي�س؛ راتنجات و�شبائك معدنية اأو �شرياميكية؛ 

 تيجان اأ�شنان وج�شور اأ�شنان وج�شور �شنية؛ اأجهزة لو�شع منتجات طب الأ�شنان. 
 الواق�عة بالفئة:  10 

الالتينية  الكلمة  ا�شفلها  وي��وج��د   "  ivoclar" الالتينية  الكلمة  م��ن  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 
الكلمتني. فوق  نقاط  من  مكون  قو�س  "vivadent" ويوجد 

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/12م   املودعة حتت رقم:  236939 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  ايفوكالر فيفادنت ايه جي 
 وعنوانه: بنديرير�شرتا�شيه 2، 9494 �شان، ليختن�شتاين 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
 اأجهزة بلمرة واإعداد؛ وجميع املنتجات املذكورة اأعاله للعناية بالأ�شنان؛ اأفران الأ�شنان. 

 الواق�عة بالفئة:  11 
الالتينية  الكلمة  ا�شفلها  ويوجد   "  ivoclar" الالتينية  الكلمة  من  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 

من نقاط فوق الكلمتني. مكون  قو�س  "vivadent" ويوجد 
ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

  
بتاريخ: 2004/07/20 املودعة حتت رقم : 62382 

بتاريخ: 2005/5/23 امل�شجلة حتت رقم : 53099 
 با�ش��م:   ريل جو�س بي تي واي ليمتد 

وعنوانه: ليك�شيكون بارترنز، ليفل 4، 88 فيليب �شرتيت، �شيدين، ان ا�س دبليو 2000، اأ�شرتاليا
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) 144 ( – ) 2014/09/01  م ( 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
اأغذية و م�شروبات الأطفال و املقعدين )العجزة(؛ اأغذية و م�شروبات احلمية املعدة لالأغرا�س الطبية؛ الأغذية و امل�شروبات 
الطبية؛ الأع�شاب و خال�شة الأع�شاب الطبية؛ خال�شة الفواكه و اخل�شار لالأغرا�س الطبية اأو ال�شيدلنية؛ املكمالت من 
الفيتامينات و املعادن؛ املكمالت من الفيتامينات و املعادن للم�شروبات؛ املياه املعدنية لالأغرا�س الطبية؛ كرميات حلماية 
الب�شرة من اأ�شعة ال�شم�س، مراهم احلروق ال�شم�شية، م�شتح�شرات للعناية بالب�شرة عند التعر�س لل�شم�س و م�شتح�شرات 

الوقاية من ال�شم�س امل�شمولة يف هذه الفئة؛ امل�شتح�شرات ال�شيدلنية للعناية بالب�شرة.
 الواق�عة بالفئة: 5  

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

  ا�شم مالك العالمة: ريل جو�س بي تي واي ليمتد  
 ا�شم املتنازل له : موند ني�شني )اأ�شرتاليا( بي تي واي ليمتد  

 مه�نته: �شركة  
 جن�شيته: اأ�شرتاليا  

عنوانه وحمل اإقامته: 532-534 كاليتون رود، كاليتون �شاوث يف اآي �شي 3169، اأ�شرتاليا
 تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/01/30  
 تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 10/7/ 2015 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228963      بتاريخ : 15 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:   �شالون مك�شيم ا�س تي هونوريه للرجال �س ذ م م
 : – املركز ���س.ب  دب��ي  ( بر  العاملية للعقارات  دب��ي  ال�شيخ حمدان بن را�شد )  وعنوانه: حمل رق��م 2 ملك 

120217  هاتف :043887276  فاك�س  الهاتف املتحرك : 0501494400
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

العالن والعمال التجارية والدراة  العامة وادراة املكاتب وخدمات ال�شترياد والت�شدير
الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة : هي عبارة عن كلمة )barber بالالتنية باللون ال�شود مكتوبة بني خطني افقيني باللون 
ال�شود ر�شم فوق اخلطط العلى دائرة بال�شود والبي�س بداخلها �شكل مق�س مفتوح باللون البي�س وعلى 
  gentle mens lounge   uae-dubai داخله  اأ�شود كتب  واأعالها قو�س  زينة  جنبيها خطوط 

بالالتنية باللون البي�س . وعل ميني وي�شار القو�س خط زينة اأ�شود اللون .
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   238704      بتاريخ : 16 / 08 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:   �س.جري دور للتجارة )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: ك�شك رقم 21 ملك اأ�شواق –ديرة-املزهر الوىل الريد اللكرتوين:

mohammed@executiveservices.ae
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والعالن وادارة وتوجيه العمال وتفعيل الن�شاط املكتبي
الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة : avioniav  عبارة عن كلمة واحدة بالحرف التنية وحرفني من الحرف الالتينية مع 
كلمة ،افيوين كتبت بالحرف العربية

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

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ ج��اه للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :   31                                    
 worood  با�ش��م: وروود

وعنوانه:   �س.ب : 10672 ، ملك المارات ، مول بردبي ، �شارع �شيخ زايد ، دبي  
وامل�شجلة حتت رقم : )  77223   (   بتاريخ:  06 /  11  / 2006

الفئة : )32(
املنتجات :

كما وردة يف �شهادة الت�شجيل .
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع وال�شروط املن�شو�س 
عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/النجم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البحري لتجارة الكرتونيات فرع
رخ�شة رقم:CN 1021575-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/افوكادو للع�شائر ذ.م.م - فرع 1

رخ�شة رقم:CN 1479622-1 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد ف�شل حممد ابراهيم خ�شري من 20% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عو�س حممد عو�س احمد �شوعان %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حيدر فوزي مو�شى عبيدات

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد مبخوت مرزوق مغيفان العامري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*3
تعديل ا�شم جتاري من/افوكادو للع�شائر ذ.م.م - فرع 1

AVOCADO JUICE LLC - BRANCH 1
اىل/�شويت افوكادو للع�شائر ذ.م.م  

SWEET AVOCADO JUICE LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املثلجات - بالتجزئة )5610007(

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

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

العدد 11578 بتاريخ 2015/12/1

اإعالن
تعلن هيئة اأبو ظبي لل�شياحة والثقافة باأن ال�شادة/ ج�شت 
رقم  �شياحية  رخ�شة  ويحملون  الفندقية  املن�شات  لإدارة 
وهي  تعديالت  بطلب  لدينا  تقدموا  قد   TL13763
تنازل ال�شيد/منري احمد على البناء عن 4% من ح�شته 

لل�شيد/حممد احمد �شالح ال�شريحي.
وعليه على من له احلق يف الإعرتا�س على هذا الإجراء 
التقدم ومراجعة الهيئة خالل اأ�شبوع ميالدي من تاريخ 
ن�شر هذا الإعالن  وغال فاإن الهيئة غري م�شئولة عن اأي 
اأو دعاوي بعد اإنق�شاء هذه املدة، حيث �شت�شتكمل  حقوق 

الإجراءات املذكورة اأعاله.
 اإدارة املعايري والتنظيم والرتاخي�س

لإعالناتكم يف 

يرجى �لت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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امللتقى الثالث ل�صاحبات الأعمال اخلليجيات ينطلق يف الدوحة اليوم
وي�شتمل امللتقى على ثالث جل�شات عمل ت�شتعر�س الأوىل التحديات التي 
وحتدي  الجتماعية  ال�شغوط  على  والتغلب  اخلليجية  امل���راأة  تواجهها 
�شيدات  متكني  الثانية  اجلل�شة  وت��ت��ن��اول  التاريخية  واخللفية  التقاليد 
وا�شتعرا�س  وال��ت��دري��ب  التعليم  ودور  الأع��م��ال  ري���ادة  الأع��م��ال وحت��دي��ات 
حتفيز  الثالثة  اجلل�شة  تناق�س  ح��ني  يف  وحملية  دول��ي��ة  ناجحة  جت���ارب 
�شيدات الأعمال وقوانني العمل املحلية ل�شيدات العمال والدعم احلكومي 

املقدم وال�شيا�شات املنفذة واملطلوبة لتعزيز ودعم دور املراأة.
بني  فيما  واخل����رات  امل��ع��رف��ة  ت��ب��ادل  على  خ��ا���س  ب�شكل  امللتقى  و���ش��ريك��ز 
العربي  ال��ع��امل  يف  الن�شاء  ك��اف��ة  ب��ني  التوا�شل  ق��ن��وات  وتعزيز  امل�����ش��ارك��ات 
بالإ�شافة  اأن�شطته  وتنويع  القت�شاد  تنمية  يف  امل���راأة  دور  على  والتاأكيد 
ل�شتك�شاف فر�س ال�شتثمار وزيادتها يف م�شاريع ال�شيدات يف دول اخلليج.

•• اخلرب-وام:

“امللتقى  فعاليات  الثالثاء  اليوم  ال��دوح��ة  القطرية  العا�شمة  يف  تنطلق 
دول  غ��رف  احت��اد  ينظمه  ال��ذي  اخلليجيات”  الأع��م��ال  ل�شاحبات  الثالث 
جمل�س التعاون اخلليجي وغرفة قطر حتت رعاية ال�شيخ خليفة بن جا�شم 

اآل ثاين رئي�س احتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
حكوميني  م�شوؤولني  يومني  ي�شتمر  ال��ذي  امللتقى  ي�شت�شيف  اأن  ويتوقع 
بالإ�شافة  �شلة  ذات  وجمعيات  موؤ�ش�شات  من  وتنفيذين  دوليني  وخ��راء 
اإىل اخت�شا�شيني حمليني يف القت�شاد وال�شتثمارات ومتكني املراأة بدول 
�شيدات  م��ن  ك��ب��رية  مب�شاركة  يحظى  اأن  على  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

العمال اخلليجيات.

بهذه ال�شاأن يف منطقة دول جمل�س 
حلقة  وتالها  اخلليجي.  التعاون 
اأول  رئي�س  ن��ائ��ب  اأداره����ا  نقا�شية 
اإدارة ال�شتثمارات امل�شرفية ال�شيد 
عمر زي��ن ال��دي��ن، ح��ول املعامالت 
وال�شكوك،  ال�������ش���ن���دات  ����ش���وق  يف 
�شمت عدداً من كبار اخلراء من 
واملكاتب  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال�����ش��رك��ات 
نقا�شية  حلقة  اأعقبها  القانونية. 
اأخ����رى ت��راأ���ش��ه��ا ���ش��ري��ك يف �شركة 
رو�شو�س،  اليك�س  ال�شيد  دينتون�س 
البيعي  اجل��ان��ب  اإىل  ت��ط��رق  حيث 
امل�شتثمر  وتف�شيالت  ال�شوق  من 
احلالية. ويف �شعيد مت�شل ناق�س 
البيانات  ���ش��رك��ة  م���ن  امل��ت��ح��دث��ون 
التفاعلية و�شركة يوروكلري املوارد 
ال�شفافية  اأط���ر  لتح�شني  امل��ت��اح��ة 
و����ش���ب���ل ج�����ذب امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن اإىل 

ال�شوق الكويتي .
وت���������ش����م اجل����م����ع����ي����ة ع�����������دداً من 
ومنظمات  ال���ع���م���ل  جم����م����وع����ات 
حم��ل��ي��ة وط��ن��ي��ة جت��م��ع جمموعة 
والقياديني  اخل���رات  م��ن  وا���ش��ع��ة 
الئتمان  اأ������ش�����واق  خم��ت��ل��ف  م����ن 
جماعي  راأي  خل��ل��ق   ، الإق��ل��ي��م��ي��ة 
على  ت��اث��رياً  الق�شايا  اأك��رث  اجت��اه 

هذه ال�شناعة.

•• دبي-الفجر:

لل�شندات  اخلليج  جمعية  نظمت 
و�شركة   )GBSA( وال�����ش��ك��وك 
ك��ام��ك��و ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، اأح�����د اأك���ر 
املنطقة  يف  ال�شتثمارية  ال�شركات 
م��ن ح��ي��ث ح��ج��م الأ����ش���ول امل���دارة 
�شركة  اأف�شل  لقب  على  واحل��ائ��زة 
لعام  ال���ك���وي���ت  يف  اأ�����ش����ول  اإدارة 
حتت  اق��ت�����ش��ادي��ة  ن����دوة   ،2015
عنوان “فر�س ال�شركات يف اأ�شواق 
الطريق  متهيد  ب��ه��دف  الدين”، 
اإ�شدار  ملزيد من الن�شاط يف �شوق 
ال���������ش����ن����دات وال���������ش����ك����وك، وذل�����ك 
ال�����ش��ت��ار عن  ب��ال��ت��زام��ن م��ع ك�شف 
اللوائح اجلديدة التي مت العالن 
عنها موؤخراً من قبل هيئة اأ�شواق 

 .)CMA( املال الكويتية
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س جمعية 
اخلليج لل�شندات وال�شكوك ال�شيد 
ا�شتفاد  ل��ق��د  ج��ري��ف��رت��ي:  م��اي��ك��ل 
ال�شركات  م���ن  ج����داً  ���ش��ئ��ي��ل  ع���دد 
ال�شندات وال�شكوك  اأ�شدارات  من 
اأعمالهم  الأ�شواق بهدف تنويع  يف 
وتو�شيع قاعدة امل�شتثمرين فيها. 

ان  اىل  ال�������ش���دد  ه�����ذا  يف  واأ������ش�����ار 
ال��ق��وان��ني اجل��دي��دة ال��ت��ي �شدرت 

مبجالت ال�شتثمار املختلفة .
ه���ذا وق���د ال��ق��ى ���ش��رخ��وه الكلمة 
على  م�����ش��دداً  ل��ل��ن��دوة،  الفتتاحية 
اأهمية  اإىل  الل����ت����ف����ات  �����ش����رورة 
تعزيز  و����ش���ب���ل  ال�����دي�����ن  اأ�������ش������واق 
باإ�شدار  املتعلقة  وال��ل��وائ��ح  الأط���ر 
جنباً  حملياً  وال�شكوك  ال�شندات 

ا�شواق  اىل جنب مع قوانني هيئة 
. هذا وقد ت�شمنت  الكويتية  املال 
ن��ائ��ب رئي�س  األ��ق��اه��ا  ال��ن��دوة كلمة 
واآ�شيا  الأو�شط  ال�شرق  اإدارة  ق�شم 
الو�شطى يف �شندوق النقد الدويل 
ال�شيد انانثاكري�شنان برا�شاد، قيم 
القت�شادية  ال��ت��وق��ع��ات  خ��الل��ه��ا 

بهذا ال�شاأن بدورها �شتعطي املزيد 
التطبيق،  �شبل  ب�����ش��اأ،  اليقني  م��ن 
اآف�������اق  و����ش���ت�������ش���اه���م يف حت�������ش���ني 
ال�شركات لتمويل �شوق راأ�س املال. 
الذي  اجل��اد  العمل  نحيي  موؤكداً: 
بذلوه فريق العمل يف هيئة اأ�شواق 
املايل ونثمن مبادرتها وا�شتعدادها 

هذه  مثل  ا�شت�شافة  اإن  �شرخوه: 
الفعاليات امنا يعك�س دورنا كاأحد 
ال�شركات الرائدة يف ال�شوق املحلي 
والإقليمي يف ت�شليط ال�شوء على 
يف  ال��ه��ام��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  الق�شايا 
ال�شتثمارية  اخل���ارط���ة  ت�����ش��ك��ي��ل 

املحلية .

العاملني  ال��ت�����ش��اور م��ع  اأج����ل  م��ن 
هذه  تفعيل  اأج����ل  م��ن  ال�����ش��وق  يف 
بالدور  فخورون  ونحن  الأنظمة، 

الذي قمنا به من اأجل تطويرها.
الرئي�س  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
كامكو  �����ش����رك����ة  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
في�شل  ال���������ش����ي����د  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار 

كامكو  اإن   : ����ش���رخ���وه  واأ�����ش����اف 
ورعاية  دع��م  على  دائ��م��اً  حري�شة 
ع����دد م���ن امل�����وؤمت�����رات وال����ن����دوات 
اخلراء  م��ن  العديد  اليها  ودع��ت 
اأجل خلق  املحللني والعامليني، من 
على  بالنفع  ت��ع��ود  م�شافة  قيمة 
امل�شتثمرين واملتخ�ش�شني واملعنني 

ناق�ست لو�ئح هيئة �أ�سو�ق �ملال و�سبل تعزيز ن�ساط �سوق �ل�سند�ت و�ل�سكوك

جمعية اخلليج لل�صندات وال�صكوك و»كامكو« يطلقان ندوة »فر�س ال�صركات يف اأ�صواق الدين«

وزير �لطاقة خالل لقائه �لوفد �لعالمي �لز�ئر: جمل�س �صيدات اأعمال ال�صارقة يدعم متكني املراأة اقت�صاديا ومهنيا

المارات حققت عام 2015 اإجنازات غري م�صبوقة يف قطاع الطاقة •• ال�صارقة-وام: 

اأكر  املاأرة ب�شكل  اإىل دعم م�شاهمة  اأعمال ال�شارقة  ي�شعى جمل�س �شيدات 
ال�شارقة  اإم����ارة  ويف  ع��ام��ة  ب�شفة  ال��دول��ة  يف  ال�شاملة  التنمية  عملية  يف 
خ��ا���ش��ة م��ن خ���الل ال��ت��وج��ي��ه والإر����ش���اد وال��دع��م وال���ش��ت�����ش��ارات الإداري����ة 
واملالية والقانونية وتطوير م�شاريعهن وتقدمي حزم دعم متكاملة لتنمية 
وحر�س  والتجارية.  املهنية  امل�شاريع  اأداء  وحت�شني  ال�شخ�شية  مهاراتهن 
13 عاما املا�شية على ت�شجيع املزيد من ال�شيدات ومن  املجل�س طوال ال� 
خمتلف اجلن�شيات على ال�شتفادة من مواهبهن وقدراتهن يف اإن�شاء اأعمال 
م�شرية  يف  خاللها  من  وي�شهمن  اأنف�شهن  على  فيها  يعتمدن  لهن  خا�شة 
العمل  ف��ر���س  الإم����ارات وت��وف��ري م��زي��د م��ن  ال��ت��ي ت�شهدها دول���ة  التنمية 

للكوادر الب�شرية املوؤهلة يف الدولة.
املر�شوم  2002 مبوجب  ال�شارقة يف عام  اأعمال  �شيدات  وتاأ�ش�س جمل�س   
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن  ال�شمو  اأ�شدره �شاحب  8 الذي  الأم��ريي رقم 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة وبهدف تعزيز بيئة 
وت�شجيعهن  ال�شيدات  وتاأهيل  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  للمراأة  الداعمة  العمل 
للدخول اإىل عامل الأعمال احلرة وزيادة م�شاهمتهن يف التنمية الجتماعية 
والقت�شادية على حد �شواء. واعتبارا من دي�شمر 2010 اأ�شبح للمجل�س 
مبا�شرة  له  التي خولت  الكاملة  القانونية  والأهلية  العتبارية  �شخ�شيته 
جميع الأعمال والت�شرفات التي ت�شاعده يف حتقيق اأهدافه وذلك بعد اأن 
اأ�شدر �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة املر�شوم الأمريي رقم / 57 / الذي 
منح املجل�س ال�شفة الر�شمية. وي�شعى املجل�س الذي يحظى بدعم ومتابعة 
من قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد 
اإىل  ال�شارقة  اأعمال  �شيدات  ملجل�س  الفخري  الرئي�س  املوؤ�ش�س  القا�شمي 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل املهند�س �شهيل بن حممد املزروعي وزير الطاقة اأن دولة المارات 
حققت خالل العام احلايل اجنازات غري م�شبوقة يف قطاع الطاقة فيما تدخل 
اأطلقه  ال��ذي  الإبتكار  ع��ام  م��ب��ادرة  بف�شل  املتقدمة  ال��دول  مع  الإبتكار  �شباق 
اهلل.  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
واأو�شح معايل املزروعي خالل لقائه يف فندق باب البحر يف اأبوظبي ام�س اأكرث 
من 60 اعالميا من خمتلف دول العامل ي�شت�شيفهم املجل�س الوطني لالعالم 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال�� 44 للدولة اأن اإجنازات الإم��ارات يف العام 2015 
�شملت رفع طاقة التكرير من خالل تو�شعة م�شفاة الروي�س للخدمة من 470 
األف برميل اإىل حوايل مليون برمل يوميا. ولفت معاليه يف هذا ال�شدد اىل 
اإطالق �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
عام 2015 عام البتكار اأدخل الإمارات �شباق الإبتكار مع الدول املتقدمة الأمر 
الذي �شينقل الدولة من دولة م�شتوردة لالإبتكارات اإىل م�شنعة لها.. م�شريا 
اأن الإم��ارات ل ت�شنع املواد البيرتوكيماوية فقط بل تقوم بت�شنيع مواد  اإىل 
وقطع تدخل يف �شناعات اأجهزة الهواتف الذكية والطائرات. وقال معاليه “ 
�شهدنا اإطالق العديد من امل�شاريع النوعية يف جمال الطاقة موؤخرا واأحدثها 
كان اإطالق م�شروع يعتمد على اأحدث تقنيات حتلية املياه با�شتخدام الطاقة 
ال�شم�شية بالإ�شافة اإىل اإطالق املرحلة الثانية من جممع �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد للطاقة ال�شم�شية بقدرة 200 ميغاواط والذي يهدف لإنتاج 
2030 يف دبي. واأ�شاف  خم�شة اآلف ميغاواط من الطاقة ال�شم�شية بحلول 
معاليه يف معر�س ا�شتعرا�شه لالجنازات التي مت حتقيقها يف العام احلايل لقد 

بدولة  ال�شاملة  التنمية  عملية  يف  اأك��ر  ب�شكل  للم�شاهمة  الن�شاء  ت�شجيع 
ال�شارقة على وجه اخل�شو�س ولتحقيق  اإم��ارة  الإم��ارات ب�شفة عامة ويف 
والطالبات  واملنتجات  وال��ع��ام��الت  الأع��م��ال  ل�شيدات  املجل�س  يقدم  ذل��ك 
لتنمية  متكاملة  دع���م  ح���زم  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوات  واخل��ري��ج��ات 
مهاراتهن ال�شخ�شية وحت�شني اأداء امل�شاريع املهنية والتجارية كما ي�شهم يف 
تطوير امل�شاريع التي متلكها ال�شيدات وذلك من خالل التوجيه والإر�شاد 
الذي يقدمه نخبة من خراء القت�شاد والإدارة عر العديد من الور�س 

التدريبية التي يقدمها املجل�س. 
وانطالقا من م�شوؤوليته املهنية والتزامه بتقدمي الدعم جلميع ع�شواته 
وال�شت�شارات  ال��دع��م  املجل�س  ق��دم  الأع��م��ال  ع��امل  يف  امل��ب��ت��دئ��ات  ل�شيما 
الإدارية واملالية والقانونية اإىل 201 �شيدة من اإجمايل ال�شيدات اللواتي 
جمل�س  ويوفر  ال�شارقة.  اإم��ارة  يف  العام  ه��ذا  جتارية  رخ�س  على  ح�شلن 
اأنواع  اإليه ثالثة  الراغبات يف الن�شمام  لل�شيدات  ال�شارقة  اأعمال  �شيدات 
من الع�شوية لكل واحدة منها خ�شو�شيتها وامتيازاتها فهناك الع�شوية 
املجانية “يكة” التي توفر جملة من اخل�شومات بقيمة تزيد عن 35 األف 
واملطاعم  املتاجر  تقدمها جمموعة من  التي  القيمة  العرو�س  دره��م من 
ال�شهرية  والفعاليات  الأن�شطة  جميع  ح�شور  وتتيح  املختارة  واخل��دم��ات 
التي ينظمها املجل�س اإىل جانب توفري �شبكة دعم متكاملة واإيجاد فر�س 
للتوا�شل مع كبار ال�شخ�شيات وغريها من المتيازات. والع�شوية الثانية 
ل�����ش��ي��دات الأعمال  ف��ق��ط  وه���ي ع�����ش��وي��ة ح�����ش��ري��ة مت��ن��ح  “اجليون”  ه��ي 
جمل�س  اأع�شاء  قبل  من  الختيار  عليهن  يقع  اللواتي  الأع��م��ال  ل��رائ��دات 
الإدارة ليتبادلن خراتهن مع بقية ع�شوات املجل�س. اأما الع�شوية الثالثة 
فهي الع�شوية املدفوعة الأجر “�شريينا” ولها نف�س ميزات ع�شوية “ يكة 

“ اإ�شافة اإىل عدد من امليزات الأخرى. 

د�شنا مركز بروج لالأبحاث والتطوير بتكلفة 550 مليون درهم ويعد الأول من 
نوعه يف العامل ويجري فيه العمل على ابتكارات لالأجهزة الدقيقة التي يتم 
ت�شنيعها يف الإمارات وهو موؤهل لإنتاج 20 مليون طن من املواد الالزمة لهذه 
ال�شناعات. ونوه معايل املزروعي بعملية حترير اأ�شعار الوقود يف الدولة موؤخرا 
املنتجات البرتلوية - الديزل والغازولني - الأمر  اأ�شعار  وحررت من خاللها 
الذي و�شع الدولة يف موقع الريادة خليجيا واعتر اأن هذه اخلطوة ا�شتبقت 
دول املنطقة وجاءت يف اأعقاب درا�شة م�شتفي�شة وبني اأنها خطوة نحو اإ�شالح 
العمل على م�شاركة خراتنا وجتاربنا يف  اإقت�شادي كبري.. وقال نحن ب�شدد 
هذا املجال مع الدول اخلليجية الراغبة بتحرير اأ�شعار الوقود والإ�شتفادة من 
جتربتنا الرائدة يف هذا املجال. واعتر معاليه اأن اإحدى اأهداف هذا التحرير 
هو تغيري عقلية امل�شتهلك ليتجه نحو الرت�شيد يف ا�شتهالك الطاقة وبالتايل 
التقليل من الب�شمة البيئية لالإمارت وياأتي هذا يف اإطار جهود الوزارة لتعديل 
اأمناط ال�شلوكيات الإ�شتهالكية للمواطن واملقيم على اأر�س الإمارات. واأعلن 
معاليه اأن التحدي الكبري الذي تواجهه دول العامل هو خليط الطاقة الذي 
تعتمد على خليط طاقة من ثالثة  الإم���ارات  اأن  اىل  اىل  .. لفتا  ت�شتخدمه 
اأنواع الوقود الأحفوري  اأنظف  الغاز الطبيعي الذي يعد  مكونات رئي�شية هي 
من ناحية الأثر البيئي بالإ�شافة اإىل الطاقة النووية وال�شم�شية وهي م�شادر 
طاقة ل تنتج عنها ثاين اأك�شيد الكربون وتعد م�شادر نظيفة للطاقة.. موؤكدا 
2020 اإىل خليط من  ال��ع��ام  ال�����ش��دداأن ه��دف الإم����ارات الو�شول يف  يف ه��ذا 
الطاقة يبلغ مقداره 70 يف املائة من الغاز الطبيعي و 30 يف املائة من م�شادر 
الطاقة اخل�شراء. واأ�شار اإىل اأن تقليل الب�شمة البيئية لالإمارات اإحدى اأبرز 

اأولوليات وزارة الطاقة .

بيئة تربم اتفاقا مع مطارات دبي لرتكيب اآلت متطورة لإيداع املواد القابلة لإعادة التدوير
اإطالق  الأمل��ن��ي��وم.  وق��د مت  الزجاجات وعلب  تدوير ع��دد كبري من 
هذه املبادرة مبرحلة جتريبية اأولية حيث مت و�شع اإحدى اآلت اإيداع 
3 وذلك مبنا�شبة يوم  املواد القابلة لإعادة التدوير يف مبنى املطار 
الرئي�س  نائب  قروا�س  بطي  بح�شور  ال�شنوية  الفعالية   - النظافة 
الإداري  ال��ك��ادر  واأع�شاء  ال�شالمة  ل�شوؤون  دب��ي  مل��ط��ارات  التنفيذي 
التنفيذي  الرئي�س  الهيئة حيث قدم فهد علي �شهيل  والعاملني يف 
اإيداع  اآل��ة  با�شتخدام  التدوير  اإع��ادة  حول  عر�شا  بيئة  يف  للعمليات 

املواد القابلة لإعادة التدوير.
لالإرتقاء  املوجهة  جهودنا  تكثيف  �شدد  يف  زلنا  م��ا  ق��روا���س  وق��ال 
من  املزيد  املبتكرة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  �شت�شجع  و  التدوير  اإع���ادة  بعملية 

عمالئنا وموظفينا على اإعادة التدوير.

•• ال�صارقة-وام: 

جمال  يف  املتخ�ش�شة  ال�شركة  بيئة  للبيئة  ال�شارقة  �شركة  اأب��رم��ت 
مطارات  هيئة  مع  اتفاقية  النفايات  واإدارة  البيئية  احللول  تقدمي 
التدوير يف  لإع��ادة  القابلة  للمواد  اإي��داع  اآلت  تق�شي برتكيب  دبي 
وعلب  الزجاجات  على  بالتعرف  الآلت  وتقوم  مطاراتها.  من  كل 
الأملنيوم و�شغطها بغر�س اإعادة تدويرها وتكافاأ امل�شتخدم على �شكل 
اإىل بطاقة ولء  �شكل ر�شيد  النقاط على  نقاط حيث ت�شاف هذه 
بيئة والتي توؤهل حاملها لالإ�شتفادة من قائمة وا�شعة من العرو�س 
مت  حيث  امل�شاركة  التجزئة  متاجر  ل��دى  واحل�شرية  الرتويجية 
2012 وقامت باإعادة  ادراج الدفعة الأوىل من هذه الآلت يف عام 

امل���ايل ال��ع��امل��ي؛ وال��دك��ت��ور �شمري 
والرئي�س  امل��وؤ���ش�����س  الأن�������ش���اري، 
كابيتال   +PE ل�شركة  التنفيذي 
ويليامز،  و�شتيفن  اأدف���اي���زر����س؛ 
اخلليج  ل��ب��ن��ك  امل������ايل  ال���رئ���ي�������س 
ال�����دويل؛ و���ش��ت��ي��ف��ن رال�����ز، مدير 
والفح�س  التدقيق  ملجموعة  اأول 
اأبوظبي للمحا�شبة؛  املايل، جهاز 
امل�شوؤول  �شوبرامانيان،  و���ش��وري��ا 
امل����ايل ال��رئ��ي�����ش��ي مل��ج��م��وع��ة بنك 
الإم�������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي؛ وعمر 
ل�شركة  امل�����ايل  ال��رئ��ي�����س  ���ش��ل��ي��م، 
ديبا.  ويتم تنظيم جوائز التمّيز 
بال�شرق  وال��ت��م��وي��ل  املحا�شبة  يف 
الأو�شط من قبل معهد املحا�شبني 
الرائد   ،ICAEW القانونيني 
عاملياً يف مهنة املحا�شبة والتمويل 
144،000 ع�شو  اأك��رث من  مع 
اجلوائز  وك���ان���ت   . ال���ع���امل  ح���ول 
 2011 ال����ع����ام  يف  اأُط���ل���ق���ت  ق����د 
ل��ت��ك��رمي الأف�������ش���ل وال��ن��خ��ب��ة يف 
مهنة املحا�شبة والتمويل بال�شرق 
اأ���ش��ب��ح��ت حدثاً  الأو�����ش����ط، وق���د 
رئ��ي�����ش��ي��اً ع��ل��ى ج�����دول الأع���م���ال 
ال�������ش���ن���وي ل�����ق�����ادة الأع������م������ال يف 

املنطقة.

يف دولة الإمارات ل�شوؤون اخلدمات 
امل��ال��ي��ة؛ وال��دك��ت��ور ه���ادي �شاهد، 
لدى  الإداري  وال�شريك  املوؤ�ش�س 
والدكتورة  ؛  �شاهد  ه��ادي  األ��ي��وت 
يف  الأوىل  املُعيدة  فينكي،  جانيت 
ال�شارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة 

••دبي-الفجر:

نهيان  ال�شيخ  معايل  رعاية  حتت 
بن مبارك اآل نهيان، وزير الثقافة 
بدولة  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
اأقيم  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
ال�شنوي اخلام�س جلوائز  احلفل 
والتمويل  امل��ح��ا���ش��ب��ة  يف  ال��ت��م��ّي��ز 
بال�شرق الأو�شط يف فندق جمريا 
تكرمياً  وذل�������ك  ب����دب����ي،  ب��ي��ت�����س 
لأف�شل املواهب واأبرزها يف جمال 

املحا�شبة والتمويل باملنطقة.  
املحا�شبني  معهد  م��ن  وبتنظيم 
وويلز  اجن���ل���رتا  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ني 
����ش���ف���ارة  ودع��������م   ،ICAEW
الإمارات  دول��ة  املتحدة يف  اململكة 
اخلا�س  احل���ف���ل  ه�����ذا  ي��ع��ت��ر   ،
برنامج اجلوائز الأبرز للمهنيني 
والتمويل  احل��و���ش��ب��ة  جم����ال  يف 
األ����ق����ى معايل  وق�����د  ب���امل���ن���ط���ق���ة. 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
معهد  بدور  واأ�شاد  الفتتاح  كلمة 
احلا�شبني القانونيني يف اجنلرتا 
بامل�شاهمة   ICAEW ووي��ل��ز 
املحا�شبة  م���ه���ن���ت���ي  ب���ت���ط���وي���ر 

والتمويل يف املنطقة.    

اأن  ي�����ش��رف��ن��ا   :)MEASA(
نهيان  ال�شيخ  �شمو  بدعم  نحظى 
جلائزة  ن���ه���ي���ان  اآل  م����ب����ارك  ب����ن 
والتمويل  امل��ح��ا���ش��ب��ة  يف  ال��ت��م��ي��ز 
اخلام�س  للعام  الأو�شط  بال�شرق 

على التوايل . 

وتعليقاً على حفل اجلوائز، يقول 
املحا�شب  اآرم�������ش���رتون���غ،  م��اي��ك��ل 
القانوين املُعتمد واملدير الإقليمي 
القانونيني  امل��ح��ا���ش��ب��ني  مل��ع��ه��د 
ال�شرق  منطقة  يف   ICAEW
اآ�شيا  وجنوب  واإفريقيا  الأو���ش��ط 

املايل للعام ؛ وزافار ح�شني ريزيف 
من دي اإ�س اآر للتدريب املهني عن 
املعتمد  ال��ق��ان��وين  املحا�شب  فئة 
القانونيني  املحا�شبني  معهد  من 

. للعام   ICAEW
وح�����ش��ر احل���ف���ل اخل���ا����س ال���ذي 
اأق���ي���م م�����ش��اء الأم�������س ن��خ��ب��ة من 
�شتى  من  �شني  واملتخ�شّ املهنيني 
اأن���ح���اء ال�����ش��رق الأو�����ش����ط، حيث 
األقاها  رئ��ي�����ش��ي��ة  ك���ل���م���ات  ���ش��ه��د 
ك��ل م��ن اأن����درو رات��ك��ل��ي��ف، رئي�س 
القانونيني  امل��ح��ا���ش��ب��ني  م��ع��ه��د 
وال�شحافية  ICAEW؛ 
�شبكة  مرا�شلي  وكبرية  ال�شهرية 
ب�����ي ب�����ي ����ش���ي الإخ�����ب�����اري�����ة كيت 
و�شام  ع��ل��ى  واحل���ا����ش���ل���ة  اأي�������دي، 
الريطانية.  الإم�����راط�����وري�����ة 
وق����د مت اخ��ت��ي��ار ال��ف��ائ��زي��ن من 
ت�شعة  ت��ت��األ��ف  ق��ب��ل جل��ن��ة حتكيم 
�شني  املتخ�شّ اخل����راء  اأب����رز  م��ن 
جلنة  وا����ش���ت���م���ل���ت  امل���ن���ط���ق���ة.  يف 
التحكيم هذا العام على كل من: 
ب�����ش��ري ����ش���ي���م���ان، احل���ا����ش���ل على 
الريطانية  الإمراطورية  و�شام 
التجارة  لهيئة  اخل��ا���س  وامل��م��ث��ل 
 UKTI وال�شتثمار الريطانية

اإن��ه ملن دواع��ي �شرورنا  وي�شيف: 
اأن نحتفل باأف�شل املواهب يف مهنة 
اإن  باملنطقة.  والتمويل  املحا�شبة 
املاليون  املتخ�ش�شون  هم  ه��وؤلء 
باأعلى  با�شتمرار  يتحلون  الذين 
املهنية  الحرتافية  من  م�شتوى 
�شك  الأخ���الق���ي���ة. ول  وامل��ع��اي��ري 
تقت�شر  ل  اإ���ش��ه��ام��ات��ه��م  اأن  يف 
ف��ق��ط ع��ل��ى دع����م ���ش��رك��ات��ه��م، بل 
خالل  م��ن  املحلية  اقت�شاداتهم 
مالية  اأنظمة  بناء  على  امل�شاعدة 
النمو  لتحقيق  و���ش��روري��ة  ق��وي��ة 

القت�شادي امل�شتدام . 
فئة،   12 يف  اجل���وائ���ز  وُم��ن��ح��ت 
الأعمال  رائ��د  مبا يف ذلك جائزة 
قائمة  وت�شّمنت  املرموقة.  للعام 
�شّجاد حيدر،  كاًل من:  الفائزين 
����ش���ّج���اد حيدر  ����ش���رك���ة  م���وؤ����ش�������س 
اأف�شل م�شاهمة  و�شركاه عن فئة 
لتطوير  الأف����راد  م��ن  ا�شتثنائية 
اآل  اأحمد  روان  و�شيدة  ؛  القطاع 
والرئي�س  املنتدب  الع�شو  �شعيد، 
ُعمان  ت��ك��اف��ل  ل�شركة  التنفيذي 
الأعمال  رائ���د  فئة  ع��ن  للتاأمني 
ل��ل��ع��ام ؛ وه��ي��م��ان��ت ج��و���ش��ي من 
الرئي�س  فئة  عن  نا�س  جمموعة 

ال�شت�شاري  امل���ج���ل�������س  وع�������ش���و 
القانونيني  امل��ح��ا���ش��ب��ني  مل��ع��ه��د 
ب����ري،  وم�����������ارك  ICAEW؛ 
احلا�شل على و�شام الإمراطورية 
الريطانية ، والرئي�س التنفيذي 
دبي  مركز  حماكم  �شجل  واأم���ني 

يكـّرم اأف�صل املواهب يف جمال املحا�صبة والتمويل مبنطقة ال�صرق الأو�صط  ICAEW معهد املحا�صبني القانونيني
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اأكد حممد بن ثعلوب الدرعي  رئي�س 
واجلودو  للم�شارعة  الم���ارات  احت��اد 
الحت���اد  اأن  ع��ل��ى  بوك�شينج  وال��ك��ي��ك 
املناف�شات  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  ي���رك���ز 
امل��ح��ل��ي��ة م���ن خ���الل ال��ب��ط��ولت التي 
ي��ن��ظ��م��ه��ا الحت���������اد مب�������ش���ارك���ة 18 
خمتلف  م�شتوى  على  وم��رك��زا  ن��ادي��ا 
اإم�����ارات وم���دن ال��دول��ة ، م�����ش��ريا اإىل 
ملرحلة  العمرية  بالفئات  الهتمام  اأن 
الأهمية  يلقي  وال��ن��ا���ش��ئ��ني  الأ���ش��ب��ال 
الحت���اد  اإدارة  ج��ان��ب  م���ن  ال��ق�����ش��وى 
لبناء  النواة  ، كونها  الفنية  والأجهزة 
جيل متميز يف لعبة اجلودو التي بداأت 

تت�شع قاعدة املمار�شني لها يف الفرتة 
الأخ����رية ، وه���و م��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى جناح 
ت��ر���ش��ي��خ مفهوم  م�����ش��اع��ي الحت����اد يف 
اأه��م��ي��ة مم��ار���ش��ة مثل ه��ذا ال��ن��وع من 
التي   ، الأومل��ب��ي��ة  القتالية  الريا�شات 
�شلوكيات  على  اإيجابية  انعكا�شات  لها 
اأن  اعتبار  على   ، املجتمع  يف  ال�شباب 
ل��ع��ب��ة اجل����ودو ال��ت��ي ت��دخ��ل يف نطاق 
اأكرث  م��ن  ، تعتر  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب 
اهتمام  وت��ل��ق��ى  ال��ري��ا���ش��ات مم��ار���ش��ة 
اأك��رث ال��دول تطورا ورقيا يف  كبري يف 

العامل .
جهود مقدرة

امل�شارعة  احت������اد  رئ���ي�������س  واأم�����ت�����دح 
واجلودو والكيك بوك�شينغ .. اجلهود 
الحتاد  م��ن خمتلف جل���ان  امل��ب��ذول��ة 
وبقاعدة  باللعبة  الرت��ق��اء  �شبيل  يف 
امل��م��ار���ش��ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وي ال���دول���ة ، 
يف  لالحتاد  الفاعلة  بامل�شاركة  م�شيدا 
فعاليات اليوم الريا�شي الوطني ، من 
الوا�شعة  العملية  امل�شاركة  خالل تلك 
امل�شارعة  ل��ع��ب��ت��ي  ب��ه��ا  ق���ام���ت  ال���ت���ي 
واجلودو ، وتقدميها لعرو�س فنية يف 
اللعبة مبركز الفعاليات على كورني�س 
اأبوظبي ، م�شريا اإيل اأن تلك امل�شاركة 
تاأتي تاأكيدا على مدي حر�س الحتاد 

يف  وامل�شاركة  املجتمعي  التفاعل  على 
التي  الوطنية  والأح����داث  املناف�شات 
تلك  مبثل  والتعريف  الدولة  يف  تقام 
ال��ري��ا���ش��ات ال��ت��ي ب���داأت ت��اأخ��ذ مكانها 
ب�����ش��ك��ل ي��ت��ن��ا���ش��ب وج����ه����ود احت������ادات 

الألعاب الفردية.
بطولة العيد الوطني

واخ�������ت�������ت�������م حم������م������د ب���������ن ث����ع����ل����وب 
الم��������ارات  احت������اد  ال�����درع�����ي  رئي�س 
للم�شارعة واجلودو والكيك بوك�شينج 
احتفالت  ه��ام�����س  ع��ل��ي  ت�����ش��ري��ح��ات��ه 
باإطاللة  وال��ع��ام��ل��ني  الحت�����اد  ا����ش���رة 
الذي  الكبري  بالنجاح  الوطني  العيد 

لهذا  اآي��ب��ي��ك  دوري  ان��ط��الق��ة  حققته 
اأبو  الرئي�شي يف  املو�شم مبقر الحتاد 
بالرقة مبدينة  الطفل  ظبي ومبركز 
ومراكز  اأن���دي���ة  ال�����ش��ارق��ة مب�����ش��ارك��ة 
واخلليج  وال��ذي��د  والفجرية  ال�شارقة 
وكلباء ودبي و�شارك فيها 230 لعبا ، 
والتي تابعها  اخلبري الياباين يونيدا 
الحت����اد  اإدارة  م��ع��ه  ت���ع���اق���دت  ال�����ذي 
وم�شتوي  امل���درب���ني  لتقييم  م���وؤخ���را 
الالعبني يف ظل ال�شرتاتيجية التي 
الرتكيز  الحت��اد من خالل  ينتهجها 
الرتقاء  بهدف  الفنية  اجلوانب  على 
مواهبهم  و�شقل  الالعبني  مب�شتوي 

اأه������داف الحت�����اد و�شعيه  ي��خ��دم  مب���ا 
لتاأهيل الالعبني اأوملبيا بجانب املدير 
املدرب  وه��و  لالحتاد  اجلديد   الفني 

عمله  ب���داأ  ال���ذي  كري�شتيان  الأمل����اين 
املو�شم   ب�شكل ر�شمي مع الحتاد هذا 
اليوم  لبطولة  اجل��ي��د  الع����داد  ام���ال 

ال��ت��ي حت��دد لها اجلمعة 25  ال��وط��ن��ي 
اختبارات  م��ن  النتهاء  بعد  دي�شمر 

منت�شف العام الدرا�شي .

دبي  الري�شة  وق��ت  ب��رن��ام��ج   �شهد 
اأن�شطة وفعاليات مكثفة ا�شتهدفت 
تعزيز الإقبال على الري�شة الطائرة 
والرتويج لنهائيات �شل�شلة ال�شوبر 
 ،2015 الطائرة  للري�شة  العاملية 
حمدان  جممع  ي�شت�شيفها  ال��ت��ي 
الريا�شي يف دبي خالل الفرتة من 
اأف�شل  دي�شمر، مب�شاركة   13-9

لعبي هذه الريا�شة يف العامل . 
اأ�شحاب  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  يف  ويتناف�س 
الأوائ��ل على �شلم  الثمانية  املراكز 
دب����ي يف فئات  ال��وج��ه��ة  ال��رتت��ي��ب 
فردي الرجال وال�شيدات والزوجي 
والزوجي املختلط ، وذلك يف ختام 
اجلولت ال� 12 املوؤهلة لل�شل�شلة.  
يت�شدر قائمة امل�شاركني يف احلدث 
عدد من اأبطال العامل مثل ال�شيني 
كارولينا  والإ�شبانية  لونغ،  ت�شني 
مارين، وجنما الهند �شاينا نهوال 
وا�شطورة  �شريكانث،  وك��ي��دام��ب��ي 
ال��ري�����ش��ة ال��ط��ائ��رة ال�����ش��ي��ن��ي، لني 
دان، بطل الأوملبياد مرتني والفائز 

خم�س مرات ببطولة العامل.
ومع اقرتاب موعد انطالق احلدث 
ق����ام ب��رن��ام��ج وق����ت ال��ري�����ش��ة دبي 
املدار�س  طلبة  من  الآلف  ب��زي��ارة 
امل���ح���ل���ي���ة ل��ن�����ش��ر ر����ش���ال���ة احل����دث 
وو�شعهم يف اأجواء املونديال الذي 
الري�شة  ال�شتار على مو�شم  ي�شدل 
و�شملت  ال����ع����ام.  ل���ه���ذا  ال���ط���ائ���رة 
الرنامج  ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال���زي���ارات 
ه����ذا ال�����ش��ه��ر ���ش��ت م����دار�����س هي: 
مدر�شة  ل��ل��ب��ن��ني،  را����ش���د  م��در���ش��ة 
الأمريكية،  ال���دول���ي���ة  ال�������ش���ارق���ة 
الإجنليزية،  ال��ث��ان��وي��ة  م��در���ش��ت��ن��ا 
ال��ع��ل��م��ي، وكلية  ال��ب��ح��ث  م��در���ش��ة 
جمريا. وت�شمن برنامج الزيارات 
اإبراهيم جعفر مدير تطوير  قيام 
بتقدمي  دب��ي  يف  ال��ط��ائ��رة  الري�شة 
الري�شة  ري���ا����ش���ة  ع����ن  ع����رو�����س 

تدريبية  جل�شات  وعقد  الطائرة، 
جلميع الأطفال احلا�شرين، فيما 
ري�شة،  و  ط��ائ��ر   ، ح�����ش��ور  اأ���ش��ف��ى 
هذه  على  ممتعة  حما�شية  اأج���واء 

الزيارات. 
البحرين  ب��ط��ل  اب���راه���ي���م،  وق����ال 
تعد  الطائرة:   الري�شة  ال�شابق يف 
ه���ذه ال���زي���ارات امل��در���ش��ي��ة طريقة 
وللحدث،  للعبة  للرتويج  ممتازة 
وقد انتابنا �شعور رائع لدى روؤيتنا 
احلما�شة التي ارت�شمت على حميا 

زي������ارات متيمتا  الأط����ف����ال خ����الل 
التدريبية،  واجل���ل�������ش���ات  ال��ل��ع��ب��ة 
الري�شة  وق����ت  م����ب����ادرة  وب��ف�����ش��ل 
كبرياً  ارت��ف��اع��اً  ن�شاهد  ب��داأن��ا  دب��ي 
الذين  امل���دار����س  ط��ل��ب��ة  اأع������داد  يف 
ال���ل���ع���ب���ة، فهذه  ه�����ذه  مي���ار����ش���ون 
املدار�س ت�شم جمتمعة  ما يقرب 
وموظفاً،  ط��ال��ب��اً   15،000 م��ن 
الزيارات،  ه���ذه  ت����وؤدي  اأن  ون��اأم��ل 
وحما�شة  م��ه��ارات  من  تقدمه  مبا 
الهتمام  ت��ع��زي��ز  اإىل  وجت��ه��ي��زات، 

العاملية  ال�شوبر  �شل�شلة  بنهائيات 
للري�شة الطائرة وباللعبة عموماً.

وال�شتمتاع  اله���ت���م���ام  وجت������اوز 
املدر�شية  البيئة  الطائرة  بالري�شة 
ح��ي��ث ���ش��ارك م��ا ي��زي��د ع��ن 800 
ن�����ادي  دورة   يف  حم����ل����ي  لع�������ب 
متيمتا  زارت����ه����ا  ال���ت���ي  ���ش��م��ا���ش��رز 
ال���ري�������ش���ة ال�����ط�����ائ�����رة، واأت���ي���ح���ت 
بتذاكر  للفوز  لالعبني  الفر�شة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ات.  وال��ت��ق��ى بول  ح�شور 
ه����وي����ر، رئ���ي�������س الحت�������اد ال�����دويل 

املدن  للري�شة الطائرة خالل قمة 
فندق  ع���ق���دت يف  ال���ت���ي  امل�����ش��ي��ف��ة 
فريمونت ذا بامل دبي، طلبة اثنني 
املحلية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  امل����راك����ز  م���ن 
املهارات  بع�س  ا�شتعر�شوا  الذين 
وقت  برنامج  من  اكت�شبوها  التي 
الري�شة دبي. كما �ُشوهدت فعاليات 
متعددة للري�شة الطائرة يف مركز 
دب�����ي امل������ايل ال���ع���امل���ي ون�������ادي دبي 
الدويل للريا�شات البحرية خالل 
ال��ي��وم ال��ري��ا���ش��ي ال��وط��ن��ي يف 25 

نوفمر. 
النهائيات ح�شور  ويتوقع منظمو 
املدار�س  طلبة  م��ن  ك��ب��رية  اأع����داد 
ال���ي���وم���ني  احل���������دث يف  مل����ت����اب����ع����ة 
املخ�ش�شني للزيارات املدر�شية  يف 
9 و10 دي�شمر، و�شتقام ترتيبات 
الطلبة  ملنح  املنا�شبة  بهذه  خا�شة 
تن�شى  ل  اأج��������واء  ع��ي�����س  ف���ر����ش���ة 
مناف�شات  لأقوى  متابعتهم  خالل 
ال��ري�����ش��ة ال���ط���ائ���رة ال��ع��امل��ي��ة، كما 
ممار�شة  ف���ر����ش���ة  ل���ه���م  ����ش���ت���ت���اح 
الطاولة،  وتن�س  الطائرة،  الري�شة 
وال�������ش���ك���وا����س، وال�����ب�����ادل ت��ن�����س يف 

منطقة امل�شجعني.
جممع  م������الع������ب  حت����ت���������ش����ن  و 
ح���م���دان ال��ري��ا���ش��ي ال��رئ��ي�����ش��ة يف 
�شل�شلة  لنهائيات  اخلتامي  اليوم  
الطائرة،  للري�شة  العاملية  ال�شوبر 
ن����ه����ائ����ي ب����ط����ول����ة م������دار�������س دب����ي 
للري�شة الطائرة التي تقام يف اإطار 
وجاء  دب��ي.  الري�شة  وق��ت  برنامج 
بناء  ال��ن��ه��ائ��ي  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  ت��اأه��ل 
بطولت  يف  امل�شجلة  النتائج  على 
املدر�شية.  واأكتوبر  ابريل  �شهري 
يوماً  املتاأهلون  الطلبة  و�شيق�شي 
تدريبية  ج��ل�����ش��ات  تتخلله  رائ���ع���اً 
العاملي  امل�����ش��ن��ف  م���ن  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
قبيل  ج���اي���د،  ب��ي��رت  ���ش��اب��ق��اً  الأول 

خو�شهم املواجهات النهائية.   

اأعلن يف اجتماع م�شرتك بني وزارة الداخلية والحتاد 
الإمارات  ا�شت�شافة  عن  لل�شرطة  ال��دويل  الريا�شي 
لبطولة ال�شرطة الدولية الثانية لالألعاب يف نوفمر 
2017. وت�شلم الفريق �شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل 
الحتاد  رئي�س  م��ن  البطولة  �شعلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
متقاعد  اأول  ال��ف��ري��ق  ل��ل�����ش��رط��ة  ال����دويل  ال��ري��ا���ش��ي 
ال�شيخ اأحمد نواف الأحمد ال�شباح ووفد من الحتاد 
بنادي  اأم�����س  ل��ه  امل��راف��ق  لل�شرطة  ال���دويل  الريا�شي 
ا�شت�شافة هذا  اأن  ال�شعفار  واأك��د  دبي.  �شرطة  �شباط 
احل���دث ال��ري��ا���ش��ي ال����دويل ال��ه��ام يحظى ب��دع��م من 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
بني  العالقة  مثمنا  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
ال�شرطة  ب��الإم��ارات واحت��اد  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد 
الريا�شي الدويل املتمثلة بتبادل اخلرات واملعلومات 
ذلك  لينعك�س  ال�شرطية  بالريا�شة  للنهو�س  �شعيا 
و�شكر  والريا�شيني.  الوطنية  الريا�شة  على  اإيجابا 
ن��واف الأح��م��د ال�شباح دول��ة الإم���ارات  اأح��م��د  ال�شيخ 
اأنها  م��وؤك��دا  البطولة  ا�شت�شافة  على  موافقتها  على 
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  م��ث��ل  تنظيم  ع��ل��ى  ق����ادرة 
دول��ي��ة يف جمال  �شمعة  م��ن  ب��ه  تتمتع  ال��دول��ي��ة مب��ا 
الريا�شية  والفعاليات  ع��ام  ب�شكل  الفعاليات  تنظيم 
الفريق �شمو  الكبري من  ب�شكل خا�س منوها بالدعم 
اإنه  وق��ال  للبطولة.  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
ا�شتمع خالل الجتماع مع امل�شوؤولني باحتاد ال�شرطة 

لتنظيم  ا�شتعداداتهم  اإىل  الإم��ارات  بدولة  الريا�شي 
البطولة مبديا اإعجابه مبا مل�س من حر�س القائمني 
على  ب��ال��دول��ة  ال�شرطية  الريا�شية  الن�شاطات  على 

اإجناح البطولة القادمة. 
دملوجالظاهري  حميد  العميدحممد  ك�شف  ب����دوره 
بوزارة  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
طريق  وخ��ارط��ة  خططا  و���ش��ع  الحت���اد  اأن  الداخلية 
اللجان  ب���دء  م���وؤك���دا  ال��ب��ط��ول��ة  ل�شت�شافة  وا���ش��ح��ة 

هذه  لإجن����اح  ال��ف��وري  بالعمل  ال��غ��اي��ة  ل��ه��ذه  امل�شكلة 
ال��ب��ط��ول��ة وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��ك��ان��ة ال���دول���ة يف ريادتها 
والفعاليات  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل��ح��اف��ل  اأه����م  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
م�شاركة  املتوقع  من  اأن��ه  الظاهري  واأو���ش��ح  الكرى. 
األعابا  تت�شمن  التي  البطولة  دول��ة يف   45 اأك��رث من 
ريا�شية متنوعة وم�شابقات متخ�ش�شة بني الحتادات 
امل�����ش��ارك��ة. ويف خ��ت��ام الج��ت��م��اع مت تبادل  ال�����ش��رط��ي��ة 

الدروع والهدايا التذكارية بني الطرفني.

اآخر  2015" بنجاح  ال�شركات  "زيروك�س جلولف  بطولة  اختتمت   :
للن�شخة  اخلتامية  اجل��ول��ة  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  البطولة  ت�شفيات  ج���ولت 
اإم��ارة دبي  اإيل�س للجولف يف  ال�شابعة ع�شرة من البطولة على ملعب 
 26 املا�شي  اخلمي�س  ي��وم  اأقيمت  والتي  املتحدة،  العربية  ب��الإم��ارات 
�شاتيامورقي  �شرينيفا�شان  الأوىل  باملرتبة  وف��از   .2015 نوفمر 
لكل  فكانت  الثانية  املرتبة  اأما  41 �شربة.  بر�شيد  وماني�س جو�شي، 
ح�شاب  بعد  �شربة   40 بر�شيد  وي��ب  وثينو�س  هان�شون  ك��ري��غ  م��ن 
هيوود  ويويت  هيوود  نيل  من  ك��اًل  �شمن  ال��ذي  الفريق  مع  النقاط 
والذي جاء ثالثاً بر�شيد 40 �شربة. وت�شبح هذه الفرق اآخر الفرق 
املتاأهلة للجولة النهائية والتي ي�شت�شيفها ناديي تاور لينك�س واحلمرا 

للجولف يف راأ�س اخليمة، واملقرر اإقامتها يف �شهر دي�شمر القادم.
كري�س  فوز  عن  اجلولة  اأ�شفرت  فقد  الفردية،  اجلوائز  �شعيد  وعلى 
 ECCO واملقدمة من   2 اإىل احلفرة  اأق��رب موقع  بجائزة  اإيلم�س 
اإىل  360" لأق��رب موقع  "�شبورت  بجائزة  بيكر  روب��رت  ف��از  بينما   ،
احلفرة 4، بينما ح�شل عمر خان على جائزة اأقرب موقع اإىل احلفرة 
11 واملقدمة من كري�شتال جالريي ، يف حني ح�شل كليف ماكدنونالد 

على جائزة بر�شتيج ويلث �شوليو�شنز لأقرب موقع اإىل احلفرة 13.
ال�شركات  جل��ول��ف  "زيروك�س  لبطولة  النهائية  اجل��ول��ة  و�شت�شهد 
من  تاأهلوا  لعباً   80 م�شاركة  ع�شرة  ال�شابعة  ن�شختها  2015" يف 
للمناف�شة على  البطولة  التي نظمتها  الأربعة ع�شرة  خالل اجلولت 

�شتقام  اجلولة  ه��ذه  اأن  يذكر  دول.  �شبع  من  لفرق  الكرى  اجل��ائ��زة 
املقبلني،  13 دي�شمر  12 دي�شمر والأح��د  ال�شبت  على مدار يومي 
يف  لينك�س" و"احلمرا" للجولف  "تاور  ملعب  من  كل  وي�شت�شيفهما 

اإمارة راأ�س اخليمة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
وحتظى الن�شخة ال�شابعة ع�شرة من بطولة زيروك�س جلولف ال�شركات 
 PWS بدعم كبري من قبل بر�شتيج ويلث �شوليو�شنز  )ذراع �شركة
لال�شت�شارات املالية يف دبي(، وECCO التي ارتبط ا�شمها بالبطولة 
راأ���س اخليمة  هيئة  اإىل جانب  ف��رتة طويلة،  ال��رع��اة منذ  اأه��م  كاأحد 
للمرة  البطولة  رع��اة  لقائمة  تن�شم  التي  اأرامك�س  و�شركة  لل�شياحة، 

الأوىل.

بطولة "زيروك�س جلولف ال�صركات" تختتم جولت الت�صفيات يف نادي اإيل�س للجولف يف دبي

حممد بن ثعلوب"

تعاقدنا مع خبري ياباين واآخر اأملاين بهدف تطوير قدرات مواهب اجلودو
�لبطولت �ملحلية بو�بتنا للعاملية ول تقل �أهمية من نظريتها �خلارجية

فعاليات مكثفة لـ »وقت الري�صة دبي« مع اقرتاب انطالق مونديال الري�صة الطائرة 

الإمـارات ت�صت�صيـف بطولـة ال�صرطـــة الدوليـــة الثانيـــة لالألعـــاب 

•• العني - الفجر

الفعاليات  ام�����س يف  ���ش��ب��اح  ال��ع��ني  ن����ادي  ���ش��ارك 
روؤية  م��ع  ات�شاقاً  وذل��ك  ال�شهيد،  بيوم  اخلا�شة 
اآل نهيان،  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  �شاحب 
اأ�شبحت  ح��ي��ث  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س 
خ�شو�شية  ذات  منا�شبة  اليوم  ه��ذا  ذك��رى  متثل 

يف  وال��ب��ذل  بالعطاء  الح��ت��ف��ال  ت�شمن  للجميع 
�شبيل املحافظة على مكت�شبات ومقدرات الوطن 

املعطاء واأر�شه الطيبة.
النادي  م��وظ��ف��ي  ج��م��ي��ع  الح��ت��ف��ال��ي��ة  وح�����ش��ر 
لفرق  والإداري����ة  الفنية  الأج��ه��زة  اإىل  بالإ�شافة 
كما  ال�شنية  وامل��راح��ل  الأل��ع��اب  مبختلف  ال��ع��ني 
التنفيذي  املدير  �شالح،  ح�شام  الفعالية  ح�شر 

�شفاي،  وهايدن  القدم  لكرة  العني  ن��ادي  ل�شركة 
لالألعاب  العني  ن��ادي  ل�شركة  التنفيذي،  امل��دي��ر 
ال��ري��ا���ش��ي��ة. وا���ش��ت��ه��ل��ت ف���ق���رات ال��ف��ع��ال��ي��ة منذ 
اأن  قبل  العلم،  بتنكي�س  �شباحاً  الثامنة  ال�شاعة 
دقيقة   ،11:30 ال�شاعة  مت��ام  يف  اجلميع  يقف 
الوطني  ال�����ش��الم  ع��زف  مت  وعقبها  دع���اًء  �شمت 

لريدد اجلميع الن�شيد بح�ٍس وطني عاٍل.

العيـــن ي�صــــارك الوطــــن يف يــــوم ال�صهيــــد

ي�شتعد موظفو اأكر وكيل لل�شيارات يف دولة الإمارات العربية 
فريق  وت�شكيل  هوائية  ب��درج��ات  �شياراتهم  لتبديل  املتحدة 
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  الإم����ارات  ط���واف  فعالية  يف  للم�شاركة 
اجل���دي���دة.  وق��ام��ت ال��ن��اب��ودة ل��ل�����ش��ي��ارات، ال��وك��ي��ل احل�شري 
والإم���ارات  دب��ي  يف  واج��ن  وفولك�س  وبور�شه  اأودي  لعالمات 
مل�شاعدة  الهوائية  للدراجات  فريق جديد  بت�شكيل  ال�شمالية، 
وي�شم  ن�شاطا.  واأك��رث  �شحية  حياة  ا�شلوب  باتباع  زمالئهم 
الفريق الأويل 15 �شخ�شا ويتوقع له الرتفاع خالل الأ�شهر 
ال�شركة  و�شتقوم  �شخ�شا.    40 اإىل  لي�شل  القادمة  القليلة 
ويل‘  ’بي  ط��واف  يف  للم�شاركة  للفريق  الر�شوم  كافة  بدفع 
الإمارات للدراجات، املبادرة التي اأطلقتها جمموعة ويندهام 
�شتتاألف    .2016 ف��راي��ر   12 يف  �شتقام  وال��ت��ي  الفندقية 
اإىل جنب، واحدة من  املبادرة من جولت خمتلفة تقام جنبا 
اإىل  اأبوظبي اإىل دبي )146 كم(، واأخ��رى من را�س اخليمة 
دبي )142 كم( وجولتني اأخريني مب�شار اأق�شر من عجمان 
النابوده  ف��ري��ق  وب����داأ  و20كم(.  )60كم   ب��ط��ول  دب���ي  اإىل 
العمل من خمتلف  اأف��رد طاقم  ت�شكل من  وال��ذي  لل�شيارات، 
قطاعات ال�شركة، من املوارد الب�شرية حتى املبيعات واملحا�شبة 
والت�شويق، تدريباته على م�شارات خمتلفة للدراجات الهوائية 
يف اأنحاء دبي، والتي ت�شم ح�ش�س الأربعاء امل�شائية يف حلبة 
�شام�شون  ال�شيد  قال  املو�شوع،  وتعليقا على  اأوت���ودروم.   دبي 
عند  للغاية  متحم�شا  كنت  العمالء:  خدمة  م�شت�شار  �شيلو، 
�شماعي عن فريق الدراجات الهوائية اجلديد، خا�شة واأنني 

كنت اأبحث عن ن�شاطات جماعية للم�شاركة فيها. هذه فر�شة 
بالن�شبة يل لتح�شني م�شتوى لياقتي، والنخراط يف ريا�شة 
مل اأحظ بالفر�شة ملمار�شتها كثريا يف ال�شابق، بالإ�شافة اإىل 
قدما  اأتطلع  املكتب.  خ��ارج  زمالئي  مع  الوقت  بع�س  ق�شاء 
على  ف��راي��ر،  يف  �شتقام  التي  الكبرية  وللفعالية  للتدريبات 

الرغم من �شعوري بالتوتر بع�س ال�شيء.
النابودة  �شتقوم  اجل��ول��ة،  يف  بفريق  للم�شاركة  وب��الإ���ش��اف��ة 
اأودي،  مركبات  من  باأ�شطول  الفعالية  بدعم  اأي�شا  لل�شيارات 
قبل  من  ا�شتخدامها  �شيتم  والتي  واج��ن  وفولك�س  وبور�شه 
الدّراجني خالل م�شاركتهم  ’بي ويل‘ ل�شمان �شالمة  فريق 
الن�شاطات  اأح��دث  الفعالية من  رعاية  وتعتر  الفعالية.    يف 
املجتمعية الكثرية التي تدعمها ال�شركة. وتقوم �شركة اأودي، 
النابودة لل�شيارات، على وجه التحديد بال�شتثمار يف تطوير 
ال��دراج��ات الهوائية يف الإم�����ارات، وذل���ك م��ن خالل  ري��ا���ش��ة 
عملها مع جمل�س دبي الريا�شي ودبي تور بالإ�شافة اإىل دعم 

فريق �شكاي دايف دبي للدراجات الهوائية على مدار العام.
 وق����ال ال�����ش��ي��د ك��ي��ه راج������رام، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي للنابودة 
لل�شيارات: العمل اجلماعي اأحد اأبرز عوامل النجاح يف �شالت 
عر�شنا وي�شاهم يف تقدمي اأف�شل اخلدمات للعمالء. �شعادتي 
كبرية بروؤية جمموعة من الزمالء يجتمعون معا لال�شتمتاع 
الآن  حتى  للغاية  اإيجابية  كانت  الفعل  ردود  الريا�شة.  بهذه 
الأ���ش��خ��ا���س خ���الل الأ�شابيع  امل���زي���د م���ن  ان�����ش��م��ام  ون��ت��وق��ع 

القادمة. 

فريق النابودة يبداأ تدريباته لطواف 
»بي ويل« الإمارات للدراجات الهوائية
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ق���اد لع���ب ال��و���ش��ط ال����دويل ي��ا���ش��ني ب��راه��ي��م��ي ف��ري��ق��ه ب��ورت��و اىل 
هدف  بت�شجيله  املت�شدر  ل�شبونة  �شبورتينغ  على  اخلناق  ت�شديد 
احلادية  املرحلة  يف  -1�شفر  تونديال  م�شيفه  على  اثمني  الفوز 
هدف  براهيمي  و�شجل  القدم.  لكرة  الرتغال  بطولة  من  ع�شرة 

املباراة الوحيد يف الدقيقة 28.
 10 نقطة من   24 بر�شيد  الثاين  املركز  بورتو موقعه يف  وع��زز 
مباريات بفارق نقطتني خلف �شبورتينغ ل�شبونة الذي ي�شت�شيف 
امام  نقاط   6 وبفارق  املرحلة،  ختام  يف  الثنني  غ��دا  بيلينن�شي�س 
غرميه التقليدي بنفيكا الرابع والذي يحل �شيفا على �شبورتينغ 
مباراة  ميلكان  وبنفيكا  بورتو  ب��ان  علما  اي�شا،  غ��دا  الثالث  براغا 

موؤجلة.

امام  بخ�شارته  موؤقتا  ول��و  الثالث  املركز  انتزاع  يف  ايف  ري��و  وف�شل 
�شيفه موريرنزي بهدف وحيد �شجله لوري ميديرو�س يف الدقيقة 

.48
خلف  اله���داف  ب��ف��ارق  نقطة   18 بر�شيد  خام�شا  ايف  ري��و  وبقي 
اىل  ر�شيده  رفع  بعدما  ال�شعداء  موريرنزي  تنف�س  فيما  بنفيكا، 

الخري. قبل  ع�شر  ال�شابع  املركز  من  متخل�شا  نقاط   10
وفاز نا�شيونال ماديرا على ماريتيمو فون�شال بثالثة اهداف لنونو 
هدف  مقابل  ب��ارب��وزا  ويليان  والرازيلي  ك��وري��ا   وروي  �شيكويرا  
للرازيلي دير�شو ويغر�س ، وباكو�س فرييرا على ا�شتوريل بهدفني 

نظيفني �شجلهما ديوغو جوتا وبرونو موريرا .
مقابل  لب��رن   بهدف  غيماراي�س  فيتوريا  ام��ام  بوافي�شتا  وخ�شر 

هدفني للرازيلي هرنيكي دورادو وكارلو�س ميغل دياز.
للكونغويل  بهدفني  ماديرا  يونياو  مع  �شيتوبال  فيتوريا  وتعادل 
دانيلو  للرازيليني  هدفني  مقابل  اي�شوكو  ارنولد  الدميوقراطي 
لغونزالو  بهدف  اروك��ا  مع  كوميرا  واكادمييكا   ، واميلتون  دي��از  

با�شيين�شيا  مقابل هدف للرازيلي ماوريدي�س روكي جونيور .
- ترتيب فرق ال�شدارة:

مباريات  10 من  نقطة   26 ل�شبونة  �شبورتينغ   1-
10 من   24 بورتو   2-

10 من   20 براغا  �شبورتينغ   3-
9 من   18 بنفيكا   4-

11 من   18 اآيف  ريو   5-

بـــورتــو ي�صـــدد اخلنـــاق علـــى ل�صبـــونـــة بهــــدف اإبـــراهيمـــي 

بايرن يو��سل م�سريته و�سان جريمان يعزز موقعه 

ا�صتمرار تاألق ثالثي بر�صلونة وفاردي يحطم رقما قيا�صيا
وليونيل  �شواريز  ولوي�س  نيمار  من  املكون  بر�شلونة  ثالثي  وا�شل 
الفريق  لي�شتمر  الأ�شبوع  هذا  ال�شباك جميعا  وهزوا  تاألقهم  مي�شي 
و�شع  بينما  القدم  لكرة  ال�شباين  الأوىل  ال��درج��ة  دوري  قمة  على 
جيمي فاردي مهاجم لي�شرت �شيتي ا�شمه يف �شجالت التاريخ بعدما 
م�شريته  ميونخ  ب��اي��رن  ووا���ش��ل  ال��ت��وايل.  على   11 للمباراة  �شجل 
�شان جريمان حامل  باري�س  كما عزز  الأمل��اين  ال��دوري  القيا�شية يف 
بطولت  اأك���ر  ب��ني  ج��ول��ة  يلي  وفيما  ال�����ش��دارة.  يف  موقعه  اللقب 
فاردي  اأ�شبح جيمي  * اجنلرتا:  الأ�شبوع..  الأوروب��ي��ة هذا  ال��دوري 
ال�شباك يف  يهز  املمتاز  ال��دوري  اأول لع��ب يف  �شيتي  لي�شرت  مهاجم 
التي  املباراة  يف  لفريقه  الت�شجيل  افتتح  بعدما  متتالية  مباراة   11
تعادل فيها 1-1 مع �شيفه مان�ش�شرت يونايتد. وكان فاردي مهاجم 
اجنلرتا بداأ امل�شرية التهديفية اأمام بورمنوث يوم 29 اأغ�شط�س اآب 

املا�شي ورفع الآن ر�شيده اإىل 13 هدفا يف 11 مباراة.
ليحطم   24 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ق��وي��ة  بت�شديدة  لفريقه  ف����اردي  وت��ق��دم 
فان  رود  الهولندي  املهاجم  �شجله  وال��ذي  ال�شابق  القيا�شي  الرقم 
ني�شتلروي مع يونايتد يف 2003. ويحتل لي�شرت الآن املركز الثاين 
3-1 على �شيفه  ف��از  ال��ذي  �شيتي  وراء مان�ش�شرت  الأه���داف  بفارق 

�شاوثامبتون. وياأتي يونايتد يف املركز الثالث وله 28 نقطة بفارق 
الرابع  امل��رك��ز  اأر���ش��ن��ال  بينما يحتل  ال�����ش��دارة  ع��ن  واح���دة  نقطة 

بر�شيد 27 نقطة بعد تعادله 1-1 على ملعب نوريت�س �شيتي. 
وميلك توتنهام هوت�شبري �شاحب املركز اخلام�س 25 نقطة 
بينما  اللقب  حامل  ت�شيل�شي  مع  اأه���داف  ب��دون  تعادله  بعد 
بعد فوزه  23 نقطة  وله  ال�شاد�س  املركز  ليفربول يف  ياأتي 

�شيتي. �شوانزي  �شيفه  على  ب�شعوبة   0-1
�شواريز  لوي�س  واأ���ش��اف  هدفني  نيمار  �شجل  ا�شبانيا:   *

وليونيل مي�شي مثلهما ليفوز بر�شلونة حامل اللقب 
و�شاحب ال�شدارة 4-0 على ريال �شو�شيداد.

و�شجل الثالثي القادم من اأمريكا اجلنوبية 125 
هدفا فيما بينهم هذا العام لي�شتمر بر�شلونة يف 
اأتليتيكو  على  نقاط  ب��اأرب��ع  متقدما  ال�شدارة 
التقليدي  غرميه  على  نقاط  وب�شت  مدريد 
اأتلتيكو م��دري��د عر�شا  ري��ال م��دري��د. وق��دم 
متما�شكا ليفوز 1-0 على ا�شبانيول بف�شل 
بيل  اأنطوان جريزمان.وهز جاريث  هدف 

راأ�س و�شجل كري�شتيانو  ال�شباك ب�شربة 
ليفوز  ج��زاء  ركلة  م��ن  رون��ال��دو هدفا 

ملعب  على  -2�شفر  م��دري��د  ري���ال 
اي���ب���ار ل��ي�����ش��ت��ع��ي��د ال��ف��ري��ق ال���ذي 

امل�����درب رف��ائ��ي��ل بنيتز  ي���ق���وده 
على   0-4 ال��ه��زمي��ة  ب��ع��د 

اأر�شه اأمام بر�شلونة 
الأ�شبوع املا�شي. 

* اأملانيا: وا�شل 

بايرن ميونيخ حامل اللقب و�شاحب ال�شدارة م�شريته القيا�شية يف 
13 يف 14 مباراة منذ بداية املو�شم  الدوري بعدما حقق النت�شار 
بفوزه -2�شفر على هريتا برلني. و�شجل توما�س مولر وكينج�شلي 
كومان هدفني يف ال�شوط الأول لريفع بايرن ر�شيده اإىل 40 نقطة 
رغم غياب عدة لعبني ب�شبب ال�شابة. ويتقدم بايرن بثماين نقاط 
على برو�شيا دورمتوند �شاحب املركز الثاين والذي �شحق �شتوجتارت 
املهاجم  لريفع  اأوبامياجن  اميريك  بيري  من  هدفني  بف�شل   1-4
اجلابوين ر�شيده اإىل 17 هدفا يف الدوري 
ه������ذا امل����و�����ش����م. وي���ت���اأخ���ر 

بعد  دورمت��ون��د  عن  نقاط  ب�شبع  الثالث  املركز  �شاحب  فولف�شبورج 
تعادله بدون اأهداف على ملعب اأوج�شبورج املتعرث.

* ايطاليا: ظل روما الذي خ�شر 6-1 اأمام بر�شلونة بدوري اأبطال 
اأوروبا الأ�شبوع املا�شي يف املركز الرابع بعد هزميته 2-0 على اأر�شه 
اأمام اأتالنتا بف�شل هدفني من األيخاندرو جوميز وجريمان دني�س.

وتقدم يوفنتو�س حامل اللقب للمركز اخلام�س بعد فوزه 3-0 على 
ملعب بالريمو وهو النت�شار الرابع على التوايل للفريق يف الدوري. 
و�شتيفانو  مانزوكيت�س  ماريو  طريق  عن  يوفنتو�س  اأه��داف  وج��اءت 
�شتورارو و�شيموين زازا يف ال�شوط الثاين. ويت�شدر انرتنا�شيونايل 
نقطة   28 ول���ه  ن��اب��ويل  ا�شت�شافة  ق��ب��ل  نقطة   30 ول���ه  ال��رتت��ي��ب 
�شاو�شولو  على  �شيفا  يحل  الذي  فيورنتينا  مع  بالت�شاوي 

اليوم الثنني اأي�شا.
* فرن�شا: فاز باري�س �شان جريمان حامل اللقب و�شاحب 
ال�شدارة 4-1 على تروا متذيل الرتتيب ليظل الفريق 
متقدما بفارق 13 نقطة على كاين الذي يحتل املركز 
لوران  مدربه  قيادة  حتت  جريمان  �شان  وحقق  الثاين. 
بف�شل  ال���دوري  يف  ال��ت��وايل  على  التا�شع  انت�شاره  ب��الن 
اإبراهيموفيت�س  وزلت��ان  كافاين  ادين�شون  اأه��داف 

وليفني كورزاوا وجان كيفن اأوجو�شتني.
وتغلب كاين 4-1 على م�شيفه بوردو ليظل 
فاز  ال���ذي  اأجن��ي��ه  على  بنقطتني  متقدما 

ليل. على  -2�شفر 
اأوملبيك  على  نقاط  بثالث  كاين  ويتقدم 
ليون الذي خ�شر 4-2 على اأر�شه اأمام 

مونبلييه.
وتعادل اأوملبيك مر�شيليا 3-3 
بف�شل  م���ون���اك���و  ���ش��ي��ف��ه  م����ع 
هدف متاأخر من ج��ورج كيفن 

نكوودو يف مبارا مثرية.
* هولندا: ظل اأياك�س اأم�شرتدام يف 
ال�شدارة متقدما بثالث نقاط على 
اأقرب مناف�شيه بعد فوزه 2-0 على 
لأمني  هدفني  بف�شل  جفوله  ملعب 
�شرييرو.  ث�����ولين  وال���ب���دي���ل  ي��ون�����س 
35 نقطة مقابل  اإىل  اأياك�س ر�شيده  ورف��ع 
الثاين  املركز  لفينوورد �شاحب  نقطة   32
اك�شل�شيور  ج���اره  ع��ل��ى   2-4 ف���از  وال����ذي 

روتردام.
 0-3 اللقب  ح��ام��ل  ايندهوفن  وف���از 
هدفني  بف�شل  األكمار  �شيفه  على 
ليظل  ي��������وجن  دي  ل��������وك  م������ن 
اأرب��ع نقاط عن  متاأخرا بفارق 

ال�شدارة.

رح���ب ي��ورج��ن ك��ل��وب م���درب ل��ي��ف��رب��ول ب��ع��ودة املهاجم 
لو  حتى  هندر�شون  ج��وردان  والقائد  �شتوريدج  دانييل 
كان الفريق فاز ب�شعوبة -1�شفر على �شوانزي �شيتي 

يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم .
ال�شوط  يف  كبديلني  وهندر�شون  �شتوريدج  و���ش��ارك 

ليتقدم  ال��ف��وز  ليفربول  حقق  بينما  ال��ث��اين 
متاأخرا  ال������دوري  يف  ال�����ش��اد���س  امل���رك���ز  اإىل 
ولي�شرت  �شيتي  مان�ش�شرت  ع��ن  نقاط  ب�شت 
جيم�س  و�شجل  ال�����ش��دارة.  �شاحبي  �شيتي 
ال��وح��ي��د م��ن ركلة  ل��ي��ف��رب��ول  ميلرن ه���دف 
الأداء  يف  ال�شال�شة  ليفربول  وافتقد  جزاء 
ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ال��ف��وز ال��ك��ب��ري 4-1 على 

لكنه يف  املا�شية  �شيتي يف اجلولة  مان�ش�شرت 
وا�شتعاد  قويا  دفاعيا  عر�شا  ق��دم  املقابل 

اثنني من اأبرز لعبيه.
وق������ال ك���ل���وب ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني هذه 

لعائلة  بالن�شبة  ج��ي��دة  اأن��ب��اء 
ل��ي��ف��رب��ول ال��ك��ب��رية. هما 

املهمني  ال��الع��ب��ني  م��ن 
عادا  ول��ق��د  لنا  ج��دا 
وظهرا  الفريق  اإىل 

ب�شكل جيد بعد غياب 
اإ�شابتني  ب�شبب  طويل 

�شعبتني.
على  �شتوريدج  ظهور  واقت�شر 
املو�شم ومل  ثالث مباريات هذا 

يلعب منذ الرابع من اأكتوبر ت�شرين الأول املا�شي بينما 
اأول  با�شتثناء  الفريق  مباريات  كل  هندر�شون عن  غاب 
لياقتهما  وهندر�شون  �شتوريدج  ا�شتعاد  واإذا  جولتني. 
يف  لكلوب  الأ�شا�شية  الت�شكيلة  دخولهما  امل��رج��ح  فمن 
يف  م���رات  �شت  ليفربول  وف���از  املقبلة.  ال��ف��رتة 
اآخر �شبع مباريات يف كل امل�شابقات وبات 
يتاأخر  اإذ  ال��ذه��ب��ي  امل��رب��ع  ق��ري��ب��ا م��ن 
ب��اأرب��ع ن��ق��اط ع��ن اأر���ش��ن��ال �شاحب 
ليفربول  اأداء  لكن  ال��راب��ع.  امل��رك��ز 
ي���خ���ت���ل���ف مت����ام����ا مع  اأن���ف���ي���ل���د  يف 
ومنها  اأر�شه  خارج  القوية  العرو�س 
الفوز على ت�شيل�شي حامل اللقب يف 
نهاية ال�شهر املا�شي ثم التغلب على 

مان�ش�شرت �شيتي برباعية.
ترجمة  يف  ل��ي��ف��رب��ول  وف�����ش��ل 
ا���ش��ت��ح��واذه ع��ل��ى ال���ك���رة اإىل 
�شوانزي  اأم�����ام  م��ري��ح  ت��ق��دم 
بع�س  ال�����ف�����ري�����ق  ل�����ي�����واج�����ه 

ال�شعوبات قرب النهاية.
ال��ق��دم لي�شت  وق��ال كلوب ك��رة 
ري��ا���ش��ة مي��ك��ن ال��ل��ع��ب فيها يف 
اجت��اه واح��د. ل ميكن مقارنة 
املباراتني اأمام �شيتي وت�شيل�شي 
املناف�س  وب�شبب  �شوانزي  بلقاء 
تقدمي  ميكن  ل  اللعب  واأ���ش��ل��وب 

نف�س الأداء دائما.

كلوب يرحب بعودة �صتوريدج وهندر�صون لليفربول 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/07م   املودعة حتت رقم:  236773 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  �شن�شبري اآي بي هولدينجز ليمتد
وعنوانه: دميوكريتو، 15، باناريتو�س اإليانا كومبليك�س، �شقة/مكتب 104 بوتامو�س، جريما�شوجيا�س، ليما�شول 4041، قر�س

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات؛ املطاعم وحافالت الطعام واملقاهي ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ الإيواء املوؤقت؛ 
الأك�شاك وخدمات ال�شفري؛ خدمات املقاهي وردهات القهوة؛ خدمات جتهيز الطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم؛ خدمات 
التزويد بالطعام وال�شراب؛ خدمات مطاعم الوجبات ال�شريعة؛ توفري الوجبات املح�شرة؛ حت�شري الأطعمة اأو امل�شروبات 
لتناولها يف الداخل اأو اخلارج؛ عمل احلجوزات يف املطاعم؛ خدمات املطاعم التي حتوي البارات املرخ�شة والوجبات؛ خدمات 

ال�شيف ال�شخ�شي؛ اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله
 43  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من راأ�س حليوان ي�شبه الدب مع كلمة "Beast" مكتوبة باللغة الجنليزية ب�شكل مميز  و�شف العالمة:  
على رقبة احليوان.   

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

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/07م   املودعة حتت رقم:  236772 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  �شن�شبري اآي بي هولدينجز ليمتد
 ،4041 ليما�شول  جريما�شوجيا�س،  بوتامو�س،   104 �شقة/مكتب  كومبليك�س،  اإليانا  باناريتو�س   ،15 دميوكريتو،  وعنوانه: 

قر�س
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

ورقية  مناديل  ورقية؛  مناديل  املطبوعة؛  الطعام  قوائم  الطعام؛  قوائم  الطبخ؛  و�شفات  بطاقات  الطبخ،  و�شفات  كتب 
الرو�شورات؛  الرتويجية؛  امل���واد  وال��دوري��ات؛  ال�شحف  املن�شورات؛  املطبوعات؛  للموائد؛  ال���ورق  م��ن  اأغطية  للموائد؛ 

الكرا�شات؛ القرطا�شية والنماذج املطبوعة؛ الإعالنات الكبرية؛ الإعالنات الكبرية الدعائية.
 16  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من راأ�س حليوان ي�شبه الدب مع كلمة "Beast" مكتوبة باللغة الجنليزية ب�شكل مميز  و�شف العالمة:  
على رقبة احليوان.   

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

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/20م   املودعة حتت رقم:  237293 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  اإماجني كروزينج ليمتد 
وعنوانه: كينج�شتون هاو�س، ليديارد فيلدز بيزني�س بارك، �شويندون، ا�س ان5 8يو بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  العطالت؛  اإق��ام��ات  خدمات  للم�شافرين؛  الإق��ام��ة  حجز  الإق��ام��ة؛  حلجز  ال�شفر  وك��الت  خدمات 

الإقامة للم�شافرين؛ ترتيب الإقامة للم�شافرين؛ توفري الإقامة للم�شافرين؛ توفري الإقامة املوؤقتة.
 الواق�عة بالفئة:  43 

 EVERY HOLIDAY A" و�شف العالمة:  تتكون العالمة من اطار �شورة مزخرف مع الكلمات
من الإطار بخط مميز.  ال�شفلي  اجلزء  يف  MASTERPIECE" مكتوبة 

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم:  237292   بتاريخ: 2015/07/20م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  اإماجني كروزينج ليمتد 
وعنوانه: كينج�شتون هاو�س، ليديارد فيلدز بيزني�س بارك، �شويندون، ا�س ان5 8يو بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات م�شغل رحالت؛ خدمات م�شغل رحالت للعطالت على ظهر مركب؛ خدمات م�شغل رحالت لعطالت ال�شتجمام؛ 
لل�شفر بحرا؛  ال�شفريات  الأعمال؛ خدمات وكالء  �شفريات  تنظيم  العطالت على ظهر مركب؛  تنظيم  العطالت؛  تنظيم 
تنظيم انتقالت العطالت؛ نقل امل�شافرين؛ تنظيم وتوفري الرحالت والرحالت الق�شرية؛ تنظيم واإجراء الرحالت وارتياد 
وكالت  الرحالت؛ خدمات  اإج��راء  لل�شفر؛ خدمات  التذاكر  ال�شياحية؛ خدمات حجز  الأماكن  ارتياد  ال�شياحية؛  الأماكن 
ال�شفر  وك��الت  البحرية؛ خدمات  العطالت  رح��الت  ال�شفر لرتتيب  وك��الت  العطالت؛ خدمات  �شفريات  ال�شفر لرتتيب 

 لإجراء حجوزات ال�شفر؛ خدمات معلومات وا�شت�شارات ال�شفر والنقل؛ خدمات حجز ال�شفر والنقل. 
 39  الواق�عة بالفئة:  

 EVERY HOLIDAY A" ال��ك��ل��م��ات  م���ع  م���زخ���رف  ����ش���ورة  اط�����ار  م���ن  ال���ع���الم���ة  ت��ت��ك��ون  و�شف العالمة:  
ال�شفلي من الإطار بخط مميز.  اجلزء  يف  MASTERPIECE" مكتوبة 

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

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/20م   املودعة حتت رقم:  237294 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  اإماجني كروزينج ليمتد
وعنوانه: كينج�شتون هاو�س، ليديارد فيلدز بيزني�س بارك، �شويندون، ا�س ان5 8يو بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات م�شغل رحالت؛ خدمات م�شغل رحالت للعطالت على ظهر مركب؛ خدمات م�شغل رحالت لعطالت ال�شتجمام؛ 
لل�شفر بحرا؛  ال�شفريات  الأعمال؛ خدمات وكالء  �شفريات  تنظيم  العطالت على ظهر مركب؛  تنظيم  العطالت؛  تنظيم 
تنظيم انتقالت العطالت؛ نقل امل�شافرين؛ تنظيم وتوفري الرحالت والرحالت الق�شرية؛ تنظيم واإجراء الرحالت وارتياد 
وكالت  الرحالت؛ خدمات  اإج��راء  لل�شفر؛ خدمات  التذاكر  ال�شياحية؛ خدمات حجز  الأماكن  ارتياد  ال�شياحية؛  الأماكن 
ال�شفر  وك��الت  البحرية؛ خدمات  العطالت  رح��الت  ال�شفر لرتتيب  وك��الت  العطالت؛ خدمات  �شفريات  ال�شفر لرتتيب 

 لإجراء حجوزات ال�شفر؛ خدمات معلومات وا�شت�شارات ال�شفر والنقل؛ خدمات حجز ال�شفر والنقل. 
 39  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من اطار �شورة مزخرف.  و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/20م   املودعة حتت رقم:  237295 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  اإماجني كروزينج ليمتد 
وعنوانه: كينج�شتون هاو�س، ليديارد فيلدز بيزني�س بارك، �شويندون، ا�س ان5 8يو بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  العطالت؛  اإق��ام��ات  خدمات  للم�شافرين؛  الإق��ام��ة  حجز  الإق��ام��ة؛  حلجز  ال�شفر  وك��الت  خدمات 

الإقامة للم�شافرين؛ ترتيب الإقامة للم�شافرين؛ توفري الإقامة للم�شافرين؛ توفري الإقامة املوؤقتة.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من اطار �شورة مزخرف. 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/20م   املودعة حتت رقم:  237290 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  اإماجني كروزينج ليمتد
وعنوانه: كينج�شتون هاو�س، ليديارد فيلدز بيزني�س بارك، �شويندون، ا�س ان5 8يو بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات م�شغل رحالت؛ خدمات م�شغل رحالت للعطالت على ظهر مركب؛ خدمات م�شغل رحالت لعطالت ال�شتجمام؛ 
لل�شفر بحرا؛  ال�شفريات  الأعمال؛ خدمات وكالء  �شفريات  تنظيم  العطالت على ظهر مركب؛  تنظيم  العطالت؛  تنظيم 
تنظيم انتقالت العطالت؛ نقل امل�شافرين؛ تنظيم وتوفري الرحالت والرحالت الق�شرية؛ تنظيم واإجراء الرحالت وارتياد 
وكالت  الرحالت؛ خدمات  اإج��راء  لل�شفر؛ خدمات  التذاكر  ال�شياحية؛ خدمات حجز  الأماكن  ارتياد  ال�شياحية؛  الأماكن 
ال�شفر  وك��الت  البحرية؛ خدمات  العطالت  رح��الت  ال�شفر لرتتيب  وك��الت  العطالت؛ خدمات  �شفريات  ال�شفر لرتتيب 

 لإجراء حجوزات ال�شفر؛ خدمات معلومات وا�شت�شارات ال�شفر والنقل؛ خدمات حجز ال�شفر والنقل. 
 39  الواق�عة بالفئة:  

ت��ت��ك��ون ال��ع��الم��ة م��ن جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��الم��ات. ال��ع��الم��ة الأوىل يف امل��ج��م��وع��ة ت��ت��ك��ون م��ن الكلمتني  و�شف العالمة:  
"IMAGINE" مكتوبة بخط اكر فوق كلمة  الجنليزيتني "IMAGINE CRUISING" املكتوبتني بخط مميز مع كلمة 
"CRUISING". العالمة الثانية يف املجموعة تتكون من الكلمتني الجنليزيتني "IMAGINE CRUISING" بخط 

 ."CRUISING" كلمة  فوق  اكر  بخط  مميز ذهبي باهت وكلمة "IMAGINE" مكتوبة 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/07/20م   املودعة حتت رقم:  237291 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  اإماجني كروزينج ليمتد 
وعنوانه: كينج�شتون هاو�س، ليديارد فيلدز بيزني�س بارك، �شويندون، ا�س ان5 8يو بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  العطالت؛  اإق��ام��ات  خدمات  للم�شافرين؛  الإق��ام��ة  حجز  الإق��ام��ة؛  حلجز  ال�شفر  وك��الت  خدمات 

الإقامة للم�شافرين؛ ترتيب الإقامة للم�شافرين؛ توفري الإقامة للم�شافرين؛ توفري الإقامة املوؤقتة.
 الواق�عة بالفئة:  43 

امل��ج��م��وع��ة تتكون  ال��ع��الم��ة الأوىل يف  ال���ع���الم���ات.  ال��ع��الم��ة م���ن جم��م��وع��ة م���ن  و�شف العالمة:  ت��ت��ك��ون 
كلمة  م��ع  مميز  بخط  املكتوبتني   "IMAGINE CRUISING" الجنليزيتني  الكلمتني  م��ن 
املجموعة  يف  الثانية  العالمة   ."CRUISING" كلمة  فوق  اكر  بخط  مكتوبة   "IMAGINE"
تتكون من الكلمتني الجنليزيتني "IMAGINE CRUISING" بخط مميز ذهبي باهت وكلمة 

 ."CRUISING" كلمة  فوق  اكر  بخط  "IMAGINE" مكتوبة 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�سمرب 2015 العدد 11578



    
طلبت زوجته الطالق فانتحر

اأقدم مدر�س م�شري يدعى �شمري .م  40 عاما على النتحار باإلقاء 
نف�شه من �شرفة منزله بالطابق العا�شر مبنطقة م�شر اجلديدة، 
عقب انف�شال زوجته عنه وطلبها الطالق منه. وتلقى ماأمور ق�شم 
م�شر اجلديدة بالغا من م�شت�شفى “كليوباترا”، بو�شول مدر�س 
الطابق  م��ن  نف�شه  اإل��ق��اء  عقب  ه��ام��دة،  جثة  اليونانية  باملدر�شة 
العا�شر، واأكدت حتريات مباحث م�شر اجلديدة، اأن املتوفى األقى 
بنف�شه من �شرفة �شقته بالدور العا�شر، اأثناء وجوده مبفرده. واأكد 
جريان املتوفى يف التحقيقات اأنه يعمل مدر�شا باملدر�شة اليونانية، 
واأنه تزوج حديثا من فتاة، اإل اأنه كان دائم الت�شاجر معها ب�شبب 

غريته القاتلة عليها، لذا تركت منزل الزوجية وطلبت الطالق.
اكتئاب عقب ذلك،  اأ�شابته حالة  املدر�س  اأن  اإىل  واأ�شار اجل��ريان، 
مبفرده  ويظل  اأح���د،  م��ع  واحل��دي��ث  التوا�شل  يرف�س  ك��ان  حيث 
بت�شريح  اجلديدة  م�شر  نيابة  واأم��رت  �شقته.  يف  طويلة  لفرتات 

اجلثة، لبيان �شبب الوفاة، وا�شتكمال التحريات حول الواقعة.

بابا نويل ي�صرق طائرة 
اإن ال�شرطة الرازيلية تطارد �شخ�شا  قالت ال�شلطات الرازيلية 
يتقم�س �شخ�شية �شانتا كلوز )بابا نويل( يف �شاوباولو بداأ مو�شم 
اأمانة  وق��ال��ت  هليكوبرت.  ط��ائ��رة  ب�شرقة  امل��ي��الد  عيد  يف  الت�شوق 
الهليكوبرت  الطائرة  ا�شتاأجر  الل�س  اإن  �شاوباولو  الأمن يف ولية 
الطائر  للتاك�شي  �شاعة متاأخرة من م�شاء اجلمعة من خدمة  يف 
يف مطار كامبو مارتي يف �شاو باولو من اأجل مفاجاأة مبنا�شبة ما 
يطلق عليه ا�شم اجلمعة ال�شوداء التي تعقب عيد ال�شكر مبا�شرة.

وخالل الرحلة اجلوية اأجر �شانتا كلوز الطيار على التوجه اإىل 
مزرعة �شغرية خارج مدينة �شاوباولو حيث التقوا ب�شخ�س ثالث 
ال�شخ�شان  وف��ر  الطيار  تقييد  الأم���ن. ومت  اأم��ان��ة  ذك��رت  ح�شبما 
�شاعات متكن  بعد عدة  اإن��ه  ال�شلطات  وقالت  بالطائرة.  الآخ��ران 
اأي  توجد  ل  اإن��ه  واأ�شافت  ال�شرطة.  واإخ��ط��ار  الهرب  من  الطيار 

عالمة على الطائرة الهليكوبرت .

تاه عن �صقته فمات بر�صا�صة 
العا�شمة  يف  حتفه  �شمحان  حممد  الفل�شطيني  ال�شحفي  لقي 

عمان بر�شا�شة ا�شتقرت يف راأ�شه.
وكان ال�شحفي حممد اأحمد عاهد �شمحان، �شاحب الرقم 545، 
يف �شجالت نقابة ال�شحفيني الفل�شطينية، �شيفا على اأقارب له يف 
عمان، منذ 3 اأي��ام،  وجاء من فل�شطني لق�شاء اإجازة بني اأحبته، 
ليلقى م�شرعه على يد �شاحب منزل يحمل رتبة عقيد متقاعد، 
لي�شوب  الليل،  منت�شف  يف  منزله  �شرقة  ح��اول  ل�س  اأن��ه  اعتقد 

م�شد�شه نحوه ويرديه قتيال بر�شا�شة اخرتقت راأ�شه.
دي��وان ع�شرية �شمحان يف  اأمنية، يف  وتوجهت جاهة لأخ��ذ عطوة 
�شورة  القاتل وحت�شبا من  اأهل  دماء  وذلك حلقن  ماركا،  منطقة 
اأق��ارب القتيل. واأ�شدرت ع�شرية �شمحان يف الأردن  الغ�شب لدى 
ال�شاب حممد عاهد �شمحان غادر  اإن  بيانا قالت فيه  وفل�شطني، 
اإليها م�شاء  ليزور بع�س معارفه، وعاد  �شقته بعد ظهر اخلمي�س 
امل�شابهة  العمارات  اإح��دى  اإىل  فدخل  ال�شقة  مكان  عن  ت��اه  حيث 
العمارة  عن  بحثاً  املكان  فغادر  وجهته،  عن  حار�شها  �شاأله  والتي 
التي يوجد فيها م�شكنه. ويتابع بيان ع�شرية القتيل ولكنه تاه مرة 
اأخرى وعاد للعمارة اخلطاأ نف�شها، حيث �شادف احلار�س والذي 
بدوره اأعلم اأحد �شكان العمارة وهو متقاعد ع�شكري برتبة عقيد 
باملو�شوع فما كان منه اإل اأن ح�شر ومعه اأبناوؤه واأم�شكوا بال�شاب 

واتهموه مبحاولة ال�شرقة على حد زعم بيان الع�شرية.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تهدي �صديقتها كليتها يف عيدها 
م�شابة  اأمريكية  �شابة  فيها  تلقت  التي  اللحظة  يظهر  موؤثر  فيديو  مقطع  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  تداولت 

بالف�شل الكلوي اأثمن هدية عيد ميالد يف حياتها، عندما اأبدت �شديقتها ا�شتعدادها ملنحها اإحدى كليتيها. 
الدم  تنقية  لعمليات  الوقت وهي تخ�شع  �شنوات ومنذ ذلك  اأرب��ع  بف�شل كلوي منذ  اأ�شيبت  دوران قد  األن��ا  كانت 
)غ�شيل الكلى( ب�شكل دوري. وعلى الرغم من اأن اأفراد عائلتها حاولوا الترع لها بكلية غري اأن التحاليل اأظهرت 

عدم توافق اأن�شجتهم مع اأن�شجة األنا.
وبينما كانت األنا حتتفل بعيد ميالدها مع �شديقتها لوري اإنرتليكيو حدث ما مل تتوقعه اأبداً، حيث قدمت لوري 
ل�شديقتها األنا �شندوقاً مليئاً بالهدايا. وكانت اآخر هدية لها يف قاع ال�شندوق، اأف�شل هدية تلقتها األنا يف حياتها 
وهي مالحظة من �شديقتها تبلغها فيها اأنها اأجرت التحاليل وتبني باأن اأن�شجتها متوافقة مع اأن�شجة األنا واأنها 

على ا�شتعداد للترع بكليتها لها. 
وعندما �شاهدت األنا هذه البطاقة انفجرت بالبكاء من �شدة �شعادتها. وقد ن�شر هذا الفيديو على مواقع التوا�شل 
94000 م�شاهدة  اأكرث من  الجتماعي يف احلادي والع�شرين من نوفمر ت�شرين الثاين وح�شل حتى الآن على 

بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.
وقد علقت والدة لوري على الفيديو قائلة: لوري، اأنا فخورة بك يا ابنتي. اأمتنى اأن تنجح عملية الترع بالكلية واأن 

تتماثلي اأنت و�شديقتك لل�شفاء. اأنا �شعيدة من اأجلك األنا.
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تقنية تتيح التخاطب بني ال�صم
ابتكر باحثون بجامعة العلوم الزراعية وامليكانيكية يف تك�شا�س جهازا حديثا 
عبارة عن تكنولوجيا جديدة يتم تركيبها حول املع�شم تق�شي على حاجز 
�شعوبة التوا�شل والتخاطب بني الأ�شم الذي ي�شتخدم لغة الإ�شارة واأولئك 
ال�شت�شعار  اأدوات  من  منظومة  على  اجلهاز  وي�شتمل  يفهمونها.  ل  الذين 
الكهربائية  ال��ن��ب�����ش��ات  ع��ل��ى  ع���الوة  واإ���ش��ارات��ه��ا،  الأي�����دي  ح��رك��ات  ت�شجل 
للع�شالت. وقال روزبه جعفري الأ�شتاذ امل�شارك للهند�شة احليوية الطبية 
بجامعة العلوم الزراعية وامليكانيكية يف تك�شا�س 'نقوم بفك �شفرة الأن�شطة 
الع�شلية التي نلتقطها من اجلهاز حول املع�شم، وبع�شها يجيء من الأ�شابع 
ب�شورة غري مبا�شرة لأن حركة قب�شة اليد تختلف قليال من و�شع اإىل اآخر 
هو  الع�شلي  الن�شاط  يف  التفاوت  ه��ذا  ومثل   . الع�شلي  الن�شاط  حيث  من 
الب�شيط  التباين  الفعلي للباحثني ب�شاأن ترجمة هذا  الذي ميثل التحدي 
للغاية اإىل اإ�شارات اآنية دقيقة خمتلفة مما ي�شتلزم تقنيات متطورة. امل�شكلة 
الأخرى هي اأنه ل يوجد �شخ�شان ي�شتخدمان نف�س الإ�شارة بنف�س الدرجة 
من الدقة والتماثل. واأ�شاف جعفري اأنه عندما ت�شتخدم اجلهاز لأول مرة 
تعمل املنظومة بقدر ما من الدقة، لكن مع تكرار ال�شتعمال يدرك اجلهاز 
التفا�شيل من خالل اأ�شلوبك ليتكيف مع النماذج التعليمية. ويقوم جهاز 
حا�شوب اأو هاتف ذكي مت�شل باجلهاز با�شتخدام خا�شية البلوتوث ل�شبط 
الفريق  ياأمل  وق��ت  يف  الإ���ش��ارة،  بلغة  عالمات  اإىل  اجلهاز  نب�شات  حتويل 
وتطويره  ال�شفرات  لفك  برجمته  م��ع  اجل��ه��از  حجم  ت�شغري  يف  البحثي 
لي�شنع جمال كاملة بدل من جمرد كلمات مفردة. وياأمل الباحثون اأي�شا 
70 مليونا من ال�شم يف  باإ�شافة منظومة �شوتية خا�شة حتى يتاح لنحو 

العامل ا�شتخدامه ب�شورة تتالءم مع احتياجاتهم.

معلم يلفظ اأنفا�صه يف احل�صة
املدار�س البتدائية �شرق  اأحد  اأمام طلبة ال�شف الأول يف  يف م�شهد موؤثر 
العا�شمة ال�شعودية الريا�س، تويف معلم وهو يلقن طالبه القراآن الكرمي.

ال�شف  طالب  واأفئدة  عقول  يرح  لن  باأنه  امل�شهد  التعليم  اإدارة  وو�شفت 
وذلك  التعليم.  ملكتب  التابعة  البتدائية،  حكيم  بن  ه�شام  مبدر�شة  الأول 

بح�شب �شحيفة �شبق اللكرتونية.
وتابعت اإدارة التعليم بقولها اإّن الطالب وّدعوا معلمهم فهد احلجي، الذي 

تويف وهو يعلمهم القراآن الكرمي يف احل�شة الدرا�شية الثانية.
املكتب،  الريا�س، مع عدٍد من م�شريف  ب�شرق  التعليم  وتوّجه مدير مكتب 
وقّدم  املتوفى،  املعلم  اإليه  ُنقل  الذي  الفيحاء  اإىل م�شتو�شف احلياة بحي 

التعازي احلارة اإىل ذويه وابنه؛ وعدد من زمالئه املعلمني.
اأ�شتاذ يف نف�س املدر�شة،  ب��دوره، روى زميل احلجي؛ �شعد القحطاين وهو 
اأكرث  املقابل، كان من  بالف�شل  الأخ��رية، وق��ال: كنت ج��اره  املعلم  حلظات 

املعلمني حر�شاً على اأداء واجبه، حمبوباً من اجلميع.

كارول �صماحة تن�صر 
�صورة اأحلى قمر

كارول  اللبنانية  الفنانة  ن�شرت 
���ش��م��اح��ة �����ش����ورة لب��ن��ت��ه��ا ت����ال، 
الر�شمية  �شفحتها  ع��ر  وذل���ك 
الجتماعي  التوا�شل  موقع  عر 

في�شبوك.
ال�شورة  ع���ل���ى  ك�������ارول  وع���ّل���ق���ت 
واأعذب  الأحل����ان  اأرق  اإن  ق��ائ��ل��ة: 

الأنغام ل يعزفها اإل قلب الأم.
الإع��ج��اب من  تعليقات  وان��ه��ال��ت 
اأثنوا على  الذين  متابعي كارول، 
حالوة الطفلة وو�شفوها ب�القمر 
ولبنتها  لها  متمنني  والأم�����ورة 

ال�شعادة وال�شحة.
النجمة  متابعي  على  يخف  ومل 
والبنت،  الأم  ب��ني  الكبري  ال�شبه 
ل�����رتث �شوت  ت�����ال  ت���ك���ر  ف���ه���ل 

والدتها اأي�شا؟ من يدري.
الفنانة  اب��ن��ة  ه��ي  ت���ال  اأن  ي��ذك��ر 
ك���ارول �شماحة م��ن زوج��ه��ا رجل 
الأعمال امل�شري وليد م�شطفى.

جمرم يتنكر 13 عامًا
مت��ك��ن جم���رم �شيني م��ن الإف�����الت من 
13 عاماً،  م���دى  ع��ل��ى  ال��ع��دال��ة  ق��ب�����ش��ة 
من  للتنكر،  غريبة  طريقة  م�شتخدماً 
املك�شرات،  م��ن  ن��وع معني  ت��ن��اول  خ��الل 
ي�����ش��ب��ب ت��ل��ف��اً يف الأن�������ش���ج���ة وي���غ���ري من 
ت�شيه  املدعو  املتهم  وك��ان  وجهه.  معامل 
قد ارتكب جرمية قتل عام 2002، ومنذ 
التنبول،  على م�شغ  اأدم��ن  الوقت،  ذل��ك 
وهو وجبة خفيفة من املك�شرات تكت�شب 
���ش��ع��ب��ي��ة ك���ب���رية يف ب��ع�����س م����ن ال�����دول 
فمه،  حجم  تقل�س  اإىل  واأدت  الآ�شيوية، 
مما غري من مالحمه واأبقاه بعيداً عن 
ال�شنوات.  ت��ل��ك  ط���ول  ال�����ش��رط��ة  قب�شة 
ا�شتخدم  ت�شيه  اأن  التحقيقات  واأظ��ه��رت 
املتوفني،  اأق���رب���ائ���ه  اأح����د  ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة 
عليه،  التعرف  يتم  ل  حتى  ا�شمه  وغ��ري 
اإل اأن ال�شرطة األقت القب�س عليه اأخرياً 
على اإثر و�شاية يف مقاطعة هونان و�شط 
دايلي  ذكرت �شحيفة  ما  بح�شب  ال�شني 

ميل الريطانية.

�صريرة تعود ب�صرية ب�صخ�صية مراهق
فقدت امراأة اأملانية تعاين من انف�شام ال�شخ�شية ب�شرها ، 
بعد تعر�شها حلادث موؤ�شف، ولكنها عادت ب�شرية ب�شورة 
مراهق. ويقول الأطباء الأملان ان املراأة ا�شيبت بعمى ِق�ْشِرّي 
بعد تعر�شها حلادث موؤ�شف، عندما كان عمرها 20 �شنة، 
ت�شبب باإ�شابة اجلزء اخللفي للدماغ امل�شوؤول عن الب�شر. 
وحاليا بعد م�شي 17 �شنة على احلادث ل تزال تعاين من 
 10 اإن  يقولون  النف�س  علماء  ولكن  ال�شخ�شية.  انف�شام 
�شخ�شيات خمتلفة تعي�س يف احلقيقة يف ج�شمها. وخالل 
عالج هذه املراأة حدث ما مل يكن متوقعا ابدا، حيث عادت 
اأجر  الأم��ر  ه��ذا  م��راه��ق.  ب�شخ�شية  كانت  عندما  تب�شر 
الأطباء على الرتكيز على هذه امل�شاألة ومتكنوا من اعادة 
الب�شر ل� 8 �شخ�شيات من ال�شخ�شيات ال� 10 التي تعي�س يف 
ج�شمها. فهي حاليا يعود اإليها الب�شر خالل ثواٍن معدودة 
ح�شب ال�شخ�شية التي ت�شعر بها. وا�شتنادا اىل هذه النتائج 
يتبني ان فقدان الب�شر لي�س نتيجة ا�شابة اجلزء اخللفي 

للدماغ، بل هو نتيجة م�شاكل نف�شية.

�صتينية ت�صوه وجه ع�صيقها ال�صاب 
اأ�شدرت حمكمة جنايات �شرا اخليمة، برئا�شة امل�شت�شار 
اأرملة م�شنة تبلغ من العمر  اإبراهيم كمال، حكمها على 
65 عاما، بال�شجن ملدة عام، نظرا حلالتها ال�شحية وما 
تعر�شت له من تالعب اأدى اإىل قيامها بت�شويه وجه �شاب 
مبياه النار، واإحداث عاهة م�شتدمية به، بعد اأن وعدها 
بالزواج منها ومل يف، ف�شال عن ال�شتيالء على اأموالها. 
وقالت الأرملة امل�شنة التي تدعى “نادية”، اإن زوجها تويف 
منذ ع�شر �شنوات، ومن وقتها تعي�س وحيدة، ل تخرج من 
اليومية،  امل�شتلزمات  �شراء  اأو  املعا�س  اإل ل�شتالم  املنزل 
ال��ذي كنت   ، الوحدة تعرفت على حممود  ويف ظل ه��ذه 

اأتعامل معه كاأنه ابني، وكنا نتعامل بود.
عاما،   30 ب�  ي�شغرها  الذي  ال�شاب  اأن  امل�شنة،  واأو�شحت 
اإىل  ت�شتجيب  كانت  كوحيدة  واأن��ه��ا  منها  التقرب  ح��اول 
هذا التقارب، ويف اإحدى املرات طلب زيارتها يف منزلها، 
ورحبت به لتجده يعلن حبه لها، ورغبته يف الزواج منها، 
وعدها  اأن���ه  �شيما  ل  ك��ث��ريا،  ب��ه  تعلقت  اأن��ه��ا  اإىل  لف��ت��ة 
اأتفق  ال�شاب  “نادية” اإن  وقالت  معا.  واحل��ي��اة  ب��ال��زواج 
املعا�س  على  احل�����ش��ول  منها  وط��ل��ب  ال����زواج،  على  معها 
ال�شهري اخلا�س بها، حتى ي�شتطيع الدخول يف جمعية 
ليتمكنا من الزواج، لفتة اإىل اأنها تعر�شت لوعكة �شحية، 
اأجل�شتها يف الفرا�س، ومل ي�شاأل عنها طوال فرتة املر�س، 
ونزواته  املخدرات  تعاطي  يف  اموالها  ينفق  اأنه  لتكت�شف 
النتقام  اأنها قررت  اإىل  املحكمة  اأمام  واأ�شارت  الن�شائية. 
اأموالها،  ع��ل��ى  وال���ش��ت��ي��الء  مب�شاعرها  لتالعبه  م��ن��ه، 
ودعته للقائها اأمام مقر �شرف املعا�س لتعطيه له، ورحب 
ال�شاب بذلك بعد اأن كان يتهرب من لقائها طوال فرتة 

املر�س، ثم قامت باإلقاء مياه نار على وجهه.

وفاة ل�س داخل مدخنة 
ل�شا  اإن  الأمريكية  كاليفورنيا  ولي��ة  يف  ال�شرطة  قالت 
الت�شلل  ح����اول  م��ن��زل  م��دخ��ن��ة  داخ����ل  ت���ويف  ب��ه  م�شتبها 
باأنه  املدخنة دون علمه  البيت  اأوق��د �شاحب  بعدما  اإليه 

داخلها.

كارد�صيان تعاين مع �صور الإن�صتغرام
حجم  جيداً  نفهم  اأن  ميكن  اإن�شتغرام،  موقع  على  متابع  مليون   53 لديك  يكون  حني 
�شرح  يف  تعاين  باأنها  تقول  اإذ  حتته؛  كارد�شيان  كيم  النجمة  تقع  ال��ذي  النف�شي  ال�شغط 
باأنها  عاماً،   35 العمر  من  تبلغ  التي  النجمة،  ت�شيف  املوقع.  هذا  على  وو�شفها  �شورها 
ت�شتعني بخرات غريها ون�شائحهم حني تكتب على موقعها وتطبيقها ال�شخ�شي، مو�شحة 
بالقول: “اأحّب و�شع ال�شور على اإن�شتغرام، لكن �شرحها ُي�شّكل مع�شلة بالن�شبة يل، ل �شيما 
تلك التي تنطوي على تفا�شيل يومية حتتاج تعليقاً طريفاً. وتقول كيم باأنها ت�شتعني بعدد 
زاويته اخلا�شة.  ال�شروحات، كلرٌ من  كتابة  مل�شاعدتها على  واأف��راد عائلتها  اأ�شدقائها  من 
كما تعود جنمة تلفزيون الواقع، التي ت�شّنف باأنها واحدة من املهيمنات على اأخبار النجوم 

يف و�شائل التوا�شل الجتماعي، مل�شّفف �شعرها وخبري مكياجها، ل�شت�شارتهم حول 
ال�شور الأن�شب لو�شعها على املوقع. وكثرياً ما ت�شع جنمة الإغراء �شوراً 
بعائلتها  تتعلق  واأخ���رى  خا�شة  ت�شوير  وجل�شات  اجتماعية  فعاليات  من 
ال�شهرية وحتديداً ابنتها التي تبلغ من العمر عامني، لعل اآخر ما و�شعته 

تتعّلق  واأخ��رى  ت عائلتها فيه ب�شورة،  ال��ذي خ�شّ ال�شكر،  كان حول عيد 
بعر�س مثري كانت قد تقا�شمته وزميالتها يف الثانوية.

ممثلة بوليوود �لهندية �سونال �ساوهان خالل م�ساركتها يف عر�س لالأزياء �خلريية ملنظمة غري حكومية يف مومباي. )� ف ب(

يدخل جيني�س يف 
ركن ال�صيارة

�شيارته  ب���ري���ط���اين  �����ش����اب  رك������ن 
جعلته  ورائ��ع��ة  حمرتفة  بطريقة 
"جيني�س"  م���و����ش���وع���ة  ي����دخ����ل 

لالأرقام القيا�شية.
ون��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة داي���ل���ي م��ي��ل اأن 
ال�شيارة  رك�����ن  م����وف����ات  ال��ي�����ش��رت 
ب��ط��ري��ق��ة اح��رتاف��ي��ة م��ذه��ل��ة بعد 
ركن  يف  القيا�شي  الرقم  حطم  اأن 
اأ���ش��ي��ق م��وق��ف مواز  ال�����ش��ي��ارة يف 

بالجتاه املعاك�س. 
م�شاحة  يف  ال�شيارة  موفات  ورك��ن 
�شنتيمرتاً   34 ق��دره��ا  م�����ش��رتك��ة 
الرقم  على  بذلك  متفوقاً  فقط، 

القيا�شي ال�شابق وهو 35 �شم.
ال��رائ��ع��ة يف  وج���رت ه��ذه التجربة 
حلبة متحف بروكالندز لريا�شات 
مدينة  يف  وال���ط���ريان  ال�����ش��ي��ارات 

ريريدج الريطانية.
وقد توقفت ال�شيارة يف املكان املعد 
دون  مركونتني  �شيارتني  بني  لها 
اأن مت�س اأيا منهما ودون اأن يحتاج 

األي�شرت اإىل اأي مناورة اإ�شافية. 
ومتت املحاولة الناجحة يف يوم 12 
نوفمر اجلاري وهو يوم مو�شوعة 
حيث  القيا�شية  ل��الأرق��ام  جيني�س 
�شارك اأكرث من 600 األف �شخ�س 
اأرق��ام قيا�شية  عر العامل حتطيم 
يف جم������الت خم��ت��ل��ف��ة م����ن اأج����ل 

دخول التاريخ.
حتقيقه  ب����ع����د  ال���ي�������ش���رت  وق���������ال 
جداً  �شعيد  اأن����ا  ال��ق��ي��ا���ش��ي  ال��رق��م 
لأن���ن���ي مت��ك��ن��ت م���ن حت��ق��ي��ق لقب 
يف م��و���ش��وع��ة ج��ي��ن��ي�����س ل���الأرق���ام 
يوم  اأن���ه  خا�شة  ال��ي��وم،  القيا�شية 
لأرقام  العاملية  جيني�س  مو�شوعة 
اأف�شل  �شيء  يوجد  ل  القيا�شية. 

من ذلك . 

ال�صعداء اأطول النا�س اأعمارًا
ال�شن  ال��ك��ب��ار  الأ���ش��خ��ا���س  يعي�س 
ي�شعرون  ك���ان���وا  اإذا  اأط�����ول  ح��ي��اة 
ب�����ش��ع��ادة اأك����ر وي���رج���ع ذل���ك اإىل 
ن��وع��ي��ة احل���ي���اة ال��ع��اط��ف��ي��ة. فقد 
 3800 ���ش��م��ل��ت  درا������ش�����ة  وج������دت 
 52 اأعمارهم بني  �شخ�س ت��رتاوح 
�شعادتهم  اعتروا  الذين  اأن  و79 
هي الأهم كانوا اأقل تعر�شا للوفاة 
من  التالية  اخلم�س  ال�شنوات  يف 
ابتهاجا.  اأق��ل  كانوا  الذين  اأولئك 
عوامل  ت��اأث��ري  ح�شاب  بعد  وح��ت��ى 
ون��وع��ي��ة احلياة  وامل���ر����س  ال�����ش��ن 
على �شعادة النا�س وجد الباحثون 
ن�شبة  ك��ان��ت  اأ���ش��ع��د جم��م��وع��ة  اأن 
اأقل منها  %35 وهي  الوفاة فيها 

يف املجموعة الأقل �شعادة.
اأن  ت��ث��ب��ت  ل  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  ورغ�����م 
ال�������ش���ع���ادة جت��ع��ل احل���ي���اة اأط�����ول، 
يربط  ���ش��اب��ق��ا  بحثا  ت��دع��م  ف��اإن��ه��ا 

الف�شلى  ب���احل���ي���اة  ال��ع��م��ر  ط����ول 
والنظرة الإيجابية. وقال الأ�شتاذ 
الدرا�شة  ق��اد  ال��ذي  �شتبتو  اأن���درو 
اإن ال�شعادة ميكن اأن تكون عالمة 
النا�س  حياة  من  اآخ��ر  جانب  على 

وهو اأمر مهم ول �شيما لل�شحة.
�شبيل  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ادة  اأن  واأ����ش���اف 
ارت���ب���اط���ا قويا  م��رت��ب��ط��ة  امل����ث����ال 
الج��ت��م��اع��ي��ة اجليدة  ب��ال��ع��الق��ات 
اأ�شياء كهذه تف�شر العالقة  ورمبا 
"ال�شعادة  وال�شحة.  ال�شعادة  بني 
بالعالقات  قويا  ارتباطا  مرتبطة 
اأ�شياء  ورمب��ا  اجليدة  الجتماعية 
كهذه تف�شر العالقة بني ال�شعادة 

وال�شحة"ديلي تلغراف
ال�شابقة  الدرا�شات  طلبت  وبينما 
ت�شنيف  ف��ي��ه��ا  امل�������ش���ارك���ني  م����ن 
زمنية  ف��رتة  م��دى  على  �شعادتهم 
املا�شي على �شبيل  ال�شهر  حمددة 

امل���ث���ال ق��ي��م��ت ال���درا����ش���ة الأخ����رية 
اأرب���ع ف��رتات يف  م��زاج النا�س على 
يوم معني. وقال فريق البحث من 
الأمر  ه��ذا  اإن  لندن  جامعة  كلية 
النا�س  ذك��ري��ات  اأن  خم��اط��ر  ق��ل��ل 
عن مدى ال�شعادة التي كانوا فيها 
ق���د ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ال���واق���ع وتربك 

النتائج.
قيا�شها  ال�شعادة مت  اأن  اإىل  وي�شار 
بالتقييم  ي��ع��رف  م���ا  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
من  ُط��ل��ب  حيث  اللحظي  البيئي 
امل�شاركني منح اأنف�شهم عالمة من 

واحد اإىل خم�شة يف عدة فئات.
ك��م��ا ُط��ل��ب م��ن امل�����ش��ارك��ني تقييم 
م�شتويات القلق وال�شيق واخلوف 
حالت  �شبط  بعد  ولكن  عندهم، 
الباحثون  يجد  مل  الكتئاب  مثل 
امل�شاعر  ه�����ذه  ب����ني  ع����الق����ة  اأي 

ال�شلبية وق�شر العمر.


